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يادداشت
آنچه که میخوانيد پاسخهای دکتر عباس جوادی به کم و بيش صد پرسش در باره زبان آذربايجان در بستر تاريخ و
فرهنگ ايران و منطقه است .پرسشها را »حميد آستانه« طرح و همراه با پاسخهای آنها از ضبط کامل اين گفتگو پياده
کرده است که اکنون منتشر ميشود.
يک زبان ،عبارت از يک نظام ارتباطاتی بين گروهی از انسان هاست .هم گروه های انسان ها و هم نظام زبان ها،
تاريخ خود را دارا هستند .مورخين به تاريخ انسان ها می پردازند و مورخين زبانشناس ،تاريخ تحول داخلی زبان ها را
بررسی ميکنند .اما منظور از اين کتاب نه آن است و نه اين .ما در اين نوشته نه تاريخ مردمان مختلفی را بررسی
ميکنيم که در آذربايجان کنونی زيسته اند و نه تاريخ تحوﻻت داخلی زبان های آنان را .موضوع صحبت ما بررسی
تحوﻻت بين اين مردمان و زبان های آنان در طول تاريخ است ،يعنی :انسان هائی که در آذربايجان زيسته اند ،کدام
زبان ها را به کار برده اند ،کدام زبان ها و يا لهجه ها تغيير يافته و جايگزين ديگران شده اند ،مناسبات زبانی اين
مردمان با محيط همسايه و خارج چه بوده و چگونه تحول يافته است؟ به عبارت ديگر اين کتاب بررسی کوتاه تاريخ
تحول جايگاه و کار برد زبان ها در سرزمين آذربايجان است.
برای درک بهتر و آسانتر اين گفتگو کوشش کردهايم اين مجموعه را بر پايهٔ دورههای تاريخی فصل بندی کنيم .اين
فصل بندی را از آغاز دوره تاريخ مکتوب ايران و آذربايجان )اوايل هزاره يکم پ .م( يعنی مدت کوتاهی پيش از مادها
شروع کرده تا پايان قرن بيستم مرحله به مرحله به پيش خواهيم برد .مثﻼً برای موضوع تغيير زبان از پهلوی آذری به
ترکی که از سلجوقيان تا صفويان انجام گرفته ،فصل جداگانهای اختصاص داده شده است .با اين ترتيب موضوعات مهم
و جداگانه زبانشناختی و ادبی را متناسب با همين فصل بندی تاريخی بررسی خواهيم کرد.
بررسی وضع و نقش زبان در آذربايجان از دورهٔ پيشا ماد شروع شده تا دوره معاصر ادامه خواهد يافت و هجده فصل
را دربر خواهد گرفت .فصل پايانی اين مرور تاريخی »پيوستی« حاوی بيست و دو مقاله از عباس جوادی است که با
موضوع کلی اين تاريخ کوتاه مرتبط هستند و به درک بهتر موضوع کمک میکنند.
در پرسشها و پاسخ هائی که خواهيد خواند ،اين نگرش زبانشناسی تاريخی و اجتماعی به نگرش صرفا ً تاريخی و يا
ادبی برتری خواهد داشت .کوشش کردهايم پرسشها و پاسخها ساده و تا حد امکان از نگاه خوانندگان غير متخصص به
سادگی قابل فهم باشند .در تهيه اين مجموعه نه جامعه دانشگاهی و کارشناس ،بلکه عموم عﻼقمندان به موضوع زبان
در آذربايجان و ايران در نظر گرفته شدهاند .از اين رو پرسش هائی مطرح شدهاند که بنظر ما اغلب به ذهن تعداد
بيشتری از عﻼقمندان میآيد .از دکتر جوادی نيز خواهش شده است که پاسخها حداﻻمکان ساده و برای خوانندگان قابل
فهم باشند .از اين جهت نيز کوشش شده است آن لحن گفتگوئی که در ضبط اصلی پرسشها و پاسخها بود ،چندان
ويرايش نشود .با اينهمه در مواردی که دادن منبع ﻻزم بنظر میرسيد ،سعی کردهايم اين کار را انجام بدهيم.
حميد آستانه ،ژانويه ٢٠١٧
نقل قول ،کپیبرداری و توزيع اين مطالب به شرط وفاداری به متن و يادآوری منبع بﻼ مانع است.
عباس جوادی
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جغرافيای تاريخی و نام آذربايجان

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

در آغاز يک تعريف جغرافيای تاريخی از آذربايجان بدهيم...
در دوران باستان ،يعنی مثﻼً 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
آذربايجان بخشی از ساتراپی و يا استان بزرگ ماد بود .هر استان ساتراپ و يا حاکم خود را دارا بود که معموﻻً مانند
شاه محلی آن منطقه عمل میکرد.
از نظر واژگان» ،آتور« به پارسی ميانه و يا پهلوی و ديرتر »آذور/آذر« به فارسی معاصر اوليه بمعنی آتش و
آتورپاتکان/آذورباداگان بمعنی آتشکده ،جايگاه و سرزمين »حفاظت شده از سوی آتش« است.
پادشاهان ماد بر اکثر سرزمينهای ايران امروز حکم میراندند .در دوره هخامنشيان ،ماد ساتراپی و يا »استان« بزرگی
بود که بخش بزرگ ايران کنونی را دربر ميگرفت .اواخر هخامنشيان ،بخش بزرگی از ساتراپی ماد »ماد بزرگ« و
بخش کوچک تر آن در شمال غرب ايران که عبارت از آذربايجان ،کردستان و گيﻼن کنونی باشد» ،ماد کوچک« ناميده
شد که ساتراپ خود را داشت .از اواخر هخامنشيان به بعد اين بخش در شمال غرب ايران با انتساب به ساتراپ آن
»آتروپات« )به يونانی :آتروپاتس( »آتروپاتکان« )يونانی :آتروپاتن( ناميده شد.
نام های »آتروپاتکان«» ،آتورپاتکان«» ،آذورباداگان« و »آذورباياگان« حتی در دوره ساسانيان موجود بوده و به
سرزمين کنونی آذربايجان گفته میشد .بعد از اسﻼم اين نام به صورت »آذربيجان« و »آذربايجان« نوشته و تلفظ شد.
از نگاه بخشهای شمالی رود ارس در دوره ماد و هخامنشيان ،در بعضی دورهها برخی مناطق نزديک به رود ارس
جزو آتروپاتن شمرده ميشدند ،اما اين مرزها متغير بود .شمال رود ارس پيش از اسﻼم »آلبانيا« )آلبانيای قفقاز( و پس
از اسﻼم »ال-ران«» ،الران« و يا »اران« )معموﻻ به تشديد »ر«( ناميده میشد ،در حاليکه جنوب ارس همچنان
»آذربيجان« و يا »آذربايجان« خوانده میشد.
اين توضيح نام »آتروپاتن« و »آتروپاتکان« و توصيف حدود جغرافيائی آن در تاريخ برای اولين بار توسط مورخ
يونانی استرابو )متولد سال  ۶٣پيش از ميﻼد( در کتاب معروفش بنام »جغرافيا« داده شده که حدود »آتروپاتن« يا »ماد
کوچک« را چنين تعريف کرده است:
»ماد به دو بخش تقسيم میشود که يکی از آنها ماد بزرگ است و پايتختش اکباتان )همدان( است که شهری بزرگ و
مقر پادشاهی ماد است .اين کاخ هنوز هم مورد استفاده پارتیها )اشکانيان( است )…( بخش ديگر که بخشی از ماد
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بزرگ است ،آتروپاتن است که نامش را از راهبرش آتروپاتن گرفته است که اين مملکت را از حاکميت مقدونيان باز
نگهداشت .هنگاميکه او پادشاه )ماد آتروپاتن( شد ،استقﻼل اين مملکت را برپا نمود وجانشينان او همچنان تا به امروز
)به حکومت( ادامه میدهند و در زمانهای گوناگون با )خانوادههای( پادشاهان ارمنستان ،سوريه )آشور( و پارت
)اشکانی( وصلت نمودهاند (…) .آتروپاتن با ارمنستان درغرب و ماد بزرگ در شرق هممرز است و در شمال با هر
دو و در جنوب با دريای گرگان و سرزمين مردم ماد )بزرگ( هممرز است (…) .ارمنيان و پارتیها همسايگان
قدرتمند آتروپاتنیها هستند که آنان )آتروپاتنيان( را پيوسته غارت کنند اما ايستادگی نمايند چنانکه سيمباس )پسر
بارداس( را از دست ارمنيان باز پس گرفتند و روميان آنها را )ارمنيان را( شکست دادند و آنها )ارمنيان( هم دوستان
سزار شدند و آنها همزمان پارتيان را نيز خرسند نگهدارند« ).(١
برخی نويسندگان معاصر تﻼش کردهاند ،اين توضيح استرابو را با اين استدﻻل به چالش بکشند که در متون آشوری-
بابلی هم ظاهراً به اين نام اشارهای شده است ،اما به نظر م .اشترک در »دائره المعارف اسﻼم« )مدخل »آذربايجان«(،
بر خﻼف اينگونه مﻼحظات ،نظر استرابو همچنان معتبر است ،چرا که در هيچ نوشته ميخی آشوری-بابلی نام آتروپاتن
و آتروپاتکان ديده نشده است ).(٢
از نگاه اشترک )همانجا( »هيچ شکی نيست که در قرن سوم م .تلفظ دقيق اين نام آذورباذاقان بوده ،اما در قرن چهارم م.
آوای دوم »ذ« در سريانی )آرامی نو( و همچنين يونانی بيزانسی به »ی« تبديل شده ،به صورت آذورباياگان در آمده
است و بعدها از سوی جغرافی دانان عرب به شکل آذربايجان و گاه حتی آذربيجان نوشته شده است«.
پس از فتح آتروپاتن باستان از سوی اعراب مسلمان در سال  ۶٣٩ميﻼدی ۴٣/هجری ،شکل عربی شده »آذربيجان« و
باﻻخره »آذربايجان« رواج يافت.
تعريف آذربايجان دوره اسﻼمی از نگاه جغرافيای تاريخی را به بهترين صورت میتوان با تکيه بر اشترک )همانجا(
داد .طبق اين تعريف ،سرزمين آذربايجان در اوايل دوره اسﻼمی محاط بود در جنوب شرقی با »جبال« )ماد باستان(،
در جنوب غربی با بخش شرقی وﻻيت »جزيره« )آشور و يا آسور باستان( ،در غرب با ارمنستان )بخشی از اورارتوی
اران )آلبانيای باستان که يکی از سرزمينهای قفقاز باشد و امروز بخشی از آن عبارت از
باستان( ،در شمال با وﻻيت ّ
جمهوری آذربايجان است( و در شرق با سواحل دريای خزر ،مغان و گيﻼن.
در اوايل دوره خﻼفت اسﻼمی آذربايجان وﻻيت جداگانهای به شمار میرفت ،اما حدود آن در مراحل گوناگون متغير
بود .رودخانه ارس علی اﻻصول مرزی طبيعی بين آذربايجان و آلبانيای سابق قفقاز )اران( محسوب میشد ،اگرچه
دشت مغان بين بخشهای سفﻼی رودهای ارس و کورا تا ساحل غربی دريای خزر نيز از نظر اداری و مالياتی بخشی
از آذربايجان محسوب میشد ).(٣
در قرن يازدهم م .زبانشناس ترک-اويغور محمود کاشغری در »ديوان لغات الترک« اين وﻻيت را »آذربادگان« و در
نسخه ديگر »آذرابادگان« ناميده است.
به دنبال شکست ايران در جنگهای ايران و روس در قرن نوزدهم ،سرتاسر شمال ارس از نظر سياسی و اداری تبديل
به وﻻيات روسيه تزاری شد .در اوايل قرن بيستم آذربايجان نام استان شمال غربی ايران بود که از شمال با قفقاز روسيه
و در غرب با ترکيه همسايه بود که اين ،کم و بيش همان وﻻيت آذربيجان و يا آذربايجان در خﻼفت عباسی است.
»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 فﻼت ايران،
آتروپاتکان و يا آذربايجان ناميده نمیشد .اما از اواخر هحامنشيان ،يعنی از دورهای که نام آتروپاتن و يا آتروپاتکان
رايج شد ،اين نام به جنوب ارس يعنی آذربايجان و کردستان ايران داده شد .آتروپاتکان و آذربايگان علی اﻻصول شمال
رود ارس را دربر نمیگرفت .نام شمال ارس در دوره باستان »آلبانيا« و يا همان آلبانيای قفقاز بود.
به گفته اشترک مرزهای ماد آتروپاتن در طول تاريخ متغير بوده است ) .(۴اين هم چيزی عادی است ،چرا که فتوحات
و عقب نشينیها میتوانسته باعث جابجائی مرزهای دولتها گردد .اما با وجود تغييرات محدود و گذرای مرزی ،علی
اﻻصول رود ارس مرز شمالی آتروپاتن شمرده میشد .بنا به محاسبات اشتفان کرول ،مورخ معروف ماد و خاورميانه
باستان که حتی به کشيدن نقشه سياسی و جغرافيائی ماد آتروپاتن کوشش کرده ،مرزهای آتروپاتن ماد از اين قرار
بودهاند» :در شمال ،رود ارس آتروپاتن را از ارمنستان جدا میکرد .در شرق گستره اين سرزمين تا کوه هائی میرسيد
که در امتداد سواحل دريای خزر قرار گرفتهاند ،و در غرب تا درياچه اروميه )ماتيان ليمن باستانی( و کوههای
کردستان کنونی« ) .(۵همين مرزهائی که کرول از آن نام میبرد نيز با حدود و ثغور آذربايجان در ايام باستان و دوره
اسﻼمی که از سوی اشترک تعريف شده ،همپوشی دارد.
اران نامی است که در دوره اسﻼمی به آلبانيای باستان داده شده است.
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شمال و جنوب ارس يک سرزمين بود؟
بارتولد در »دائره المعارف اسﻼم« ) (۶ميگويد که آلبانيا در عهد باستان ،در اصل به تمام منطقه شمال ارس از شهر
دربند در شمال شرق تا تفليس در غرب و رود ارس در جنوب و جنوب غرب قفقاز گفته میشد ،در حاليکه مورخين
دوره اسﻼمی تنها به سرزمينی نام »اران« را دادهاند که »از سواحل ارس تا سواحل کورا ،يعنی بين دو رودخانه« را
در برميگرفت .اما ميدانيم که در دورههای بعدی در کنار سرزمين اران از وﻻيات دربند و شيروان )با مرکزيت باکو(
نيز نام برده میشود.
در حاليکه دربند به شهر و محال دربند در شمال شرقی قفقاز گفته شده و اين محال از زمان ساسانيان »مرزبان« خود
را داشته ،شيروانشاهان )و يا شروانشاهان( نام حکمرانانی است که از اواسط دوره عباسيان در شرق قفقاز حکمرانی
کردهاند .گفته میشود در دوره پيش از اسﻼم نيز شيروانشاهان جانشينان محلی پادشاه ايران بودند ،اما شيروانشاهان
دوره اسﻼمی در ابتدا عرب تبار بودند و در »محيط ايرانی آن دوره در شمال ارس ايرانی شدند« ) .(٧مسعودی به گفته
بارتولد نوشته است که يکی از مرزبانان دربند مدتی همه سرزمينهای اران ،شيروان و دربند را متحد کرده است ولی
منبع ديگری اين روايت را تائيد نکرده است ).(٨
در دوره خﻼفت امويان و عباسيان ،واليانی که از شام و بغداد به آذربايجان اعزام شدهاند ،مسئوليت اداره اران و
ارمنستان و جمعآوری ماليات از آن سرزمينها را نيز بردوش داشتهاند .به گفته باسورث )همانجا( گاه حتی وﻻيات
موصل و »جزيره« نيز از نظر اداری با آذربايجان مرتبط بودند و اين هم نشان میدهد که تقسيم بندیهای دو قرن
نخست دوره اسﻼمی تا چه اندازه متغير بودند.
در شرق ،کوههای البرز مرز طبيعی بين آذربايجان و گيﻼن و ديگر مناطق ساحلی خزر به شمار میرفت .در جنوب،
سفيد رود معموﻻً مرز اداری با اقليم »جبال« )ماد بزرگ سابق( محسوب میشد .مرز غربی چندان مشخص نبود .اين
مرز معموﻻً از وسط دشت واقع در بين درياچههای اروميه و وان میگذشت و در بخش شمال غربی با کوههای زاگرس
که از وسط کردستان میگذشت ،معين میشد .در شمال غرب ،ارمنستان اگرجه خراج پرداز خﻼفت بود ،اما تا
حدزيادی خود مختار به شمار میرفت .با اينهمه ،آذربايجان ،اران و ارمنستان در بسياری مراحل دوره خﻼفت اسﻼمی،
از نگاه اداری و مالياتی ،يک منطقه محسوب میشدند تا جائيکه جغرافی دان قرن دهم م .مقدسی آذربايجان ،ارمنستان و
اران را سه جزء »اقليم چهارم« شمرده است .بنظر باسورث ،اين نيز نشان میدهد که تقسيم بندیهای اداری و مالياتی
دوره اسﻼمی ثابت نبودهاند ).(٩
اما همانگونه که در نمونه آذربايجان و ارمنستان ديده میشود ،تقسيم بندی اداری و مالياتی دليل کافی برای واحد بودن
سياسی مناطق نبوده است .در مجموع بنظر میرسد که جز در مراحلی کوتاه مدت ،بخشهای مهمی از شمال ارس با
آذربايجان يعنی سرزمين جنوب ارس متحد نبوده است .يکی از اين دورههای کوتاه به گفته بارتولد مربوط به حکومت
شداديان )پيش از سلجوقيان( میشود که گنجه را پايتخت اران قرار دادند و اران را با آذربايجان ايران متحد کردند .با
اين ترتيب اران از داشتن حکمرانان خود محروم گرديد .بارتولد میگويد» :پس از سلجوقيان ،آذربايجان ،شيروان و
دربند بتدريج ترک زبان شدند و پس از دوره مغول جنوب سرزمين )اران( نام ترکی قراباغ را گرفت .بعد از آن ،نام
اران ديگر تنها به معنای ادبی بکار برده شد« ).(١٠
ميدانيم که در اکثريت دورههای صفويان ،افشاريان و قاجاريان شمال ارس به خان نشينهای تابع ايران تقسيم شده بود که
مانند دربند ،باکو ،قويا ،گنجه ،قراباغ و غيره هرکدام نام خود را داشتند يعنی از نگاه تقسيم بندیهای سياسی و
جغرافيائی ،اين مناطق شمال ارس جزو آذربايجان محسوب نمیشدند .بعد از الحاق اين خان نشينها به روسيه تزاری
در قرن نوزدهم ،خان نشينهای شمال ارس رسما ً بعنوان »وﻻيت« های روسيه تزاری )گوبرنيا( از حيطه دولتی و
اداری ايران خارج شدند و ديگر حتی از نگاه پرداخت ماليات و باج نيز بعنوان بخشی از آذربايجان محسوب نمیشدند.
پس از جنگ نخست جهانی دولتی بنام »جمهوری آذربايجان« اعﻼن شد...
در سال  ١٩١٨در باکو دولتی با نام »جمهوری آذربايجان« تشکيل شد .البته اين ابتدا يک باصطﻼح فدراسيون مسلمان،
ارمنی و گرجی قفقاز جنوبی بود که بعد از بروز اختﻼف بين آنها ،به سه جمهوری ناسيوناليستی مجزا تقسيم شد .دولتی
که در باکو تشکيل شد تحت رهبری محمد امين رسول زاده بود که در ابتدا در ايران هم نويسندگی و روزنامه نگاری
کرده و حتی در آغاز دوست سيد حسن تقی زاده بود ،ولی بعد به پان ترکيسم گرايش پيدا کرد .امين زاده در همان زمان
که رئيس جمهوری آذربايجان انتخاب شده بود به مقامات ايرانی نوشت که منظور از انتخاب نام »آذربايجان« هيچگونه
سياستی بر ضد ايران و آذربايجان ايران نيست ) .(١١اما در واقع ،اين دوره ،دوره اوج پان ترکيسم بود که ناشی از
درماندگی دولت عثمانی بود .کشاکش امپراتوریهای انگليس ،آلمان ،روسيه و عثمانی در منطقه منتج به زوال و
فروپاشی عثمانی شد .ترکهای حزب حاکم و ناسيوناليستی »اتحاد و ترقی« به ناسيوناليسم تند گرا تمايل پيدا کردند و
خواستند زيانهای خود را از طريق گسترش به قفقاز و آسيای ميانه و باصطﻼح »اتحاد ترکها« جبران کنند .از اين
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جهت آنها پان ترکيسم را در ايران و قفقاز تحريک کردند .با اينهمه دولت »جمهوری آذربايجان« که رسول زاده
رهبرش بود ،حتی نام اين دولت را مدتی »آذربايجان قفقاز« ناميد ،تا باعث خشم ايرانيان نشود .مدت کوتاهی بعد
بلشويکها اين حکومت و دو حکومت مشابه در ارمنستان و گرجستان را در سال  ١٩٢٠سرنگون کردند اما نام
آذربايجان روی دولت جمهوری شوروی مسلمان در باکو باقی ماند و بعد از استقﻼل اين جمهوری شوروی در سالهای
 ١٩٩٠هم ادامه يافت ،چرا که در حول محور اين نام يک انديشه و ايدئولوژی دولتداری ملی ايجاد شده بود .اين هم باب
طبع بسياری از ايرانيان ملیگرا نبود که اين نام را در شمال آذربايجان ايران بالقوه خطری تجزيه طلبانه نسبت به ايران
میشمردند و میشمارند .اکنون ديگر از اين موضوع بيش از  ٩٠سال میگذرد و دولت همسايه شمالی ما همچنان
»آذربايجان« نام دارد .از اين جهت اصرار در رد نام آذربايجان برای آلبانيا يا اران سابق يعنی شمال شرقی ارس بنظر
من نه عملی است و نه مشکلی را حل میکند.
تعبير »آذربايجان جنوبی« درست است؟
اين پرسشی سياسی است و نه علمی و يا تاريخی-زبانشناختی .پاسخ اين پرسش میتواند نسبت به انديشه هر شخص فرق
کند.
بنظر شخصی من اوﻻً »جمهوری آذربايجان« نامی است که دولتهای شمال شرق ارس روی خودشان نهادهاند ،چه
دولتمداران پيش از رژيم شوروی ،چه دوره شوروی و چه دولت کنونی .از نظر تاريخی نام آذربايجان شامل شمال
ارس نبوده است و در اين مورد نمیتوان شک کرد ،با اينهمه ،اين بخش از قفقاز دستکم از دوره ساسانيان جزو ايران
بود ،با جنوب ارس مناسبات نزديکی داشت و رفت و آمد ،وصلت و تجارت بين دو سوی ارس موجود بود .قرن های
طوﻻنی زبان و فرهنگ ايرانی در هردو سوی ارس حاکم بود .اين وضع حتی بعد از اسﻼم هم ادامه يافته است .اين
نزديکیهای تاريخی و فرهنگی و بعدها همچنين زبان ترکی مايه نزديکی بيشتر و احساس عميقتر مشترکات بين دو
طرف گشته است.
حاﻻ دولتهای باکو خودشان را  ١٠٠سال است که »آذربايجان« مینامند .نمیتوان جلوی آنها را گرفت و گفت شما حق
نداريد کشور خودتان را »آذربايجان« بناميد .اين ،نه منطقی است و نه عملی .اگر سياست را کامﻼً از اين بحث جدا
کنيم ،بنظر من مشکلی در تعابير »آذربايجان شمالی« و »آذربايجان جنوبی« نيست ،و يا نبايد باشد .مشکل اينجاست که
خيلیها نمیتوانند سياست و احساسات را از اين ماجرای نامگذاری تفکيک کنند .اين را میشود درک کرد ولی بنظر
من ،اين ،طرز تفکری منطقی و عملگرايانه نيست و به هيچکس کمکی نمیکند.
در ايران گروه قابل توجهی که خود را ايراندوست میشمارند هنوز نسبت به کاربرد نام »آذربايجان« برای جمهوری
آذربايجان و تعابير »آذربايجان شمالی« و »جنوبی« حساسيت دارند و نگران هستند که اين ،میتواند زمينه تجزيه
آذربايجان از ايران بشود .شکی نيست که صرفا ً از نگاه جغرافيائی ،شمال ارس »شمال« و جنوب ارس »جنوب« به
شمار میرود .همچنين شکی نيست که کشوری در شمال هست که خود را آذربايجان مینامد و درعين حال در جنوب
ارس آذربايجان ايران قرار دارد که بيش از  ٢۵٠٠سال است که بخشی از ايران است .با اينهمه شايد هم انگيزه برخی
اشخاص در تاکيد بر تعبير »آذربايجان جنوبی« براستی همان است که مايه نگرانی برخی در ايران شده است .اما
خوشبختانه نمیتوان صرفا ً با کاربرد اين يا آن نام باعث وحدت و يا تجزيه يک سرزمين واحد و تاريخی شد و از سوی
ديگر اين قبيل مشاجرات نه در سطح دولتی ،بلکه در سطح شخصی و گروهی است.
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پيش از مادها
زبان مردم در قديم ترين دورههای تاريخ در آذربايجان کدام است؟
از دوران پيشا تاريخ آذربايجان شواهد بسياری از قبيل يافتههای تپه باستانی حسنلو ) ۶٠٠٠سال پ .م( در جنوب
درياچه اروميه نشاندهنده زندگی و حتی کار توليدی انسانها در اين منطقه است .اما از زبان و قوميت اين انسانها
اطﻼعی در دست نيست .بررسی اولين دادهها از »دوره تاريخ مکتوب« که در آذربايجان حدودا ً در قرن هفتم پ .م.
شروع میشود ،نشان میدهد که از آن دوره ،تراکم انسانها مثﻼً در غرب آذربايجان ،جنوب درياچه اروميه و مثلث
تبريز-ميانه-مرند نسبتا ً زياد بوده است.
تقريبا ً سه هزار سال پيش يعنی در هزاره نخست پ .م .در سرزمين کنونی آذربايجان ،بخشی از گيﻼن و کردستان يعنی
آنچه که بعدها در اواخر هخامنشيان »آتروپاتن« و يا »ماد کوچک« ناميده شد ،قبايلی مانند کادوسیها و کاسپیها در
هوریها و اورارتوئیها در حواشی غربی اين سرزمين
سواحل خزر ،گوتّیها و لولوبّیها در آذربايجان و کردستان و ّ
و کاسیها در جنوب آن يعنی بين آذربايجان کنونی و عيﻼم )خوزستان و شمال آن ،حوالی لرستان( زندگی میکردند.
البته در باره اقوام همسايه و حاشيه اين منطقه يعنی تمدنهای اورارتو ،آشور و يا عيﻼم اطﻼعات و مدارک بسياری
هست .اما قبايلی که در آذربايجان و کردستان زندگی میکردند ،هنوز تا حد زيادی زندگی قبيلهای داشتند .دولتی بنام
ماننا تشکيل شده بود اما زندگی اجتماعی هنوز اساسا ً حالت قبيلهای داشت.
نامدار ترين پژوهشگر ماد که خودش هم از منابع درجه اول يعنی آشوری و اورارتوئی و همچنين يونانی و ارمنی اين
موضوع را بررسی کرده و شرح داده ،ايگور دياکونوف است .به گفته دياکونوف دقيقا ً نميدانيم اين قبايل گوتی و لولوبی
که دياکونوف میگويد در اکثريت سرزمين داخلی آذربايجان و کردستان زندگی میکردند ،به چه زبانی سخن میگفتند.
به نظر او احتماﻻً اين دو زبان و قوم با هم خويشاندی داشتند .اما اورارتوئی را که در دولتی واقع در غرب آذربايجان
کاربرد داشت ،ميدانيم .زبان اورارتوئی نه هند و اروپائی )مانند ارمنی و مادی-پارسی( ،نه سامی )مانند عربی و عبری
و آشوری( و طبيعتا ً نه آلتائی )ترکيک( بوده است .زبان اورارتوئی مدتی پس از سقوط دولت اورارتو از بين رفته و
اقوام تشکيل دهنده آن با ديگر اقوام منطقه مخلوط شدهاند .به غير از آن ،گمانه زنی اين است که بعضیها مانند کاسیها
هوریها )شمال
)تقريبا لرستان کنونی( با زبان عيﻼمی در خوزستان کنونی خويشاوندی زبانی داشتند و برخی مانند ّ
غربی درياچه اروميه( احتماﻻً با اورارتوئیها قرابت زبانی داشتند .در عين حال درمناطق ساحلی خزر يعنی استان
اردبيل و تا حدی گيﻼن کنونی گيلها ،کادوسیها و کاسپیها میزيستند .احتماﻻً زبان بعضی طوايف اين مناطق هم با
زبانهای قفقازی و يا عيﻼمی خويشاوند بوده و يا حتی يکی دو طايفه در کنار دريای خزر ،گويشی از زبانهای ايرانی
را تکلم میکرده که اگر اين آخرين گمانه زنی درست باشد ،معنايش اين است که يک دسته کوچک از ايرانی زبانان
حتی پيش از مادها و پارسها به اين منطقه آمدهاند .به هر تقدير به گفته دياکونوف چند قرن پس از بر آمدن مادها ديگر
در آثار ملل همسايه نامی از قبايل پيشامادی در آذربايجان و کردستان برده نمیشود يعنی ظاهراً آنها با مادها میآميزند
و مستحيل میشوند.
 ٣٠٠٠سال پيش زبان مردم اين منطقه نه ترکی بوده ،نه ُکردی و نه هيچ زبان ايرانی ديگر .دياکونوف و ديگران مانند
رومن گيرشمن همرای هستند که اين اقوام نخستين آذربايجان و کردستان به هرحال ايرانی نبودند .هنوز اقوام ايرانی
زبان مانند مادها و پارسها که از شمال ايران کنونی به فﻼت ايران درحال کوچ بودند ،بعنوان عنصر منسجم قومی
عرض اندام نکرده بودند که زبان جامعه را هم تغيير بدهند .ميدانيم که کردی يک زبان ايرانی است و مانند تالشی،
تاتی ،آذری و گيلکی و يا زازاکی و گورانی از شاخههای غربی زبانهای ايرانی است .بنا براين زبان اين مردم کردی
هم نبود .اورارتوئی که گفتيم ظاهراً زبانی منفرد بود ،نه ايرانی بود نه سامی و غيره و بعد از مدتی از بين رفت .طبيعتا ً
مثﻼً عربی و يا ترکی هم نبود.
اصﻼً  ٣٠٠٠سال پيش اعراب و ترکها بصورتی که ما میشناسيم هنوز در صحنه تاريخ عرض اندام نکرده بودند .از
سوی ديگر مکان اصلی و نخستين ظهور اعراب ،جنوب عربستان سعودی امروزی بود ،آن هم دو سه قرن پيش از
اسﻼم ،يعنی اقﻼً هزار سال پس از مادها .همچنين ،جغرافيائی که اولين ترکهای باستان از آن برآمدند و برای اولين بار
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 ميﻼدی بود .يعنی هنوز دو
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هزار سال ﻻزم بود تا ترکان سلجوقی و ديگر قبايل ترک به ايران و بيزانس بيايند و شروع به تغيير زبان آذربايجان و
بيزانس يعنی ترکيه بعدی بکنند.
 ٣٠٠٠سال پيش تازه تازه زبان مردم اين منطقه يعنی آذربايجان و کردستان و همچنين سرتاسر ايران کنونی ايرانی
میشود ،در اين گوشه غربی زبان مادی حاکم میشود و در بقيه ايران کنونی پارسی باستان و در ضمن به تدريج
زبانهای شرقی ايرانی مانند پارتی و يا اشکانی پيدا میشوند که بعدها همه اين گونهها با هم میآميزند و تبديل به
»فارسی ميانه« و يا پهلوی میشوند .طبيعتا ً آن زبان مادی و گويشها و لهجههای ايرانی قبايل ابتدائی ماد روی
گونههای بعدی ايرانی در دوره پهلوی و در دوره اسﻼم و همچنين روی اشکال ابتدائی گويشهای تاتی ،تالشی ،آذری،
گيلکی و يا کردی تأثير خودش را هم گذاشته ،اما  ٣٠٠٠سال پيش هنوز از اين زبانهای معاصر ايرانی خبری نبود.
بعﻀیها میگويند آريائیها به فﻼت ايران کوچ نکردهاند ،بلکه هميشه اينجا بودند...
اين ادعا به چند حوزه مربوط میشود و دستکم بايد دانشمندان تاريخ و زبانشناسی باستان و همچنين مردم شناسی تکاملی
و ژنتيک تکاملی اين ادعا را با تحليل و پژوهشهای خود ثابت کنند .اکثريت قريب به اتفاق ما نه متخصص ژنتيک
تکاملی هستيم ،نه باستانشناس و زبانشناس تاريخی هستيم ،نه خط ميخی میخوانيم و سومری و آشوری و عيﻼمی بلد
هستيم و نه حتی ادبيات تخصصی اين حوزهها را میشناسيم .بنا براين چاره ديگری جز مراجعه به رای مشترک
اکثريت دانشمندان برجسته بينالمللی نداريم .اين در مورد ديگر علوم تخصصی هم صادق است.
من خودم شخصا ً بيشتر از همه چيز در مورد نظريه کوچ هند و ايرانیهای هند و اروپائی زبان از اوراسيا به هندوستان
و ايران کنونی توجه دارم و در درجه نخست به زمينه يررسیهای زبانشناسی و تاريخ تکيه میکنم ،اما از يافتههای
جديد ژنتيک تکاملی نيز که درک آن هنوز برايم چندان آسان نيست ،بهره میگيرم.
اين نظر دو زبانشناس و ايرانشناس معروف دوره باستان گرنوت ويندفور و پرودس اوکتور اسکورو ) (١است:
»پژوهشهای چند دهه اخير نشان میدهند که پروتو هند و ايرانيان )اوليه( در اصل از استﭗهای اروپای شرقی ريشه
گرفتهاند که تمدن پيت-گور رادر سالهای  ٢۵٠٠تا  ٣۵٠٠پيش از ميﻼد تشکيل داده بودند )…( پس از سالهای
 ٢٠٠٠پ .م .اکثر هند و آريائیهای بعدی به سوی جنوب شرق )پنجاب( رفته وارد نيم قاره هندوستان شدند ،در حاليکه
گروه ديگری به سوی جنوب غرب رفته احتماﻻً زير فشار ايرانيان شمال از طريق فﻼت ايران به شمال ميانرودان
)بينالنهرين ،پادشاهی ميتان( رفتهاند .ايرانيان بعدی وارد فﻼت ايران شده و در آنجا پخش گرديدند و با اين راه ساختار
نو اجتماعی و زبانهای خود را نيز با خود به همراه آوردند ،چيزی که بر ساختار اجتماعی و سياسی ايران ،افغانستان
و هندوستان تاثيری ديرپا برجای گذاشت )…( به روايت شالمانسر سوم پادشاه آشور ) ٨٠٠سال پيش از ميﻼد( در نيمه
دوم قرن هشتم پ .م .قبايل ايرانی ماد و پارس )مادا و پارسوا( ديگر موقعيت خود را بين بوميان غير ايرانی زبان
کوهپايههای زاگرس استوار کرده بودند«.
به گفته دياکونوف و شرقشناس معروف ديگر ،وﻻديمير 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(
در آذربايجان غربی را اولين نشانهٔ آبادیهای ايرانی در فﻼت ايران شمرده است ).(٢
دهها رساله ژنتيک تکاملی که در سالهای اخير در مورد کوچهای هند و ايرانی زبانها منتشر شدهاند نيز همين نظريه
را تائيد و هرکدام از زاويهای ديگر مستدل میکنند ).(٣
در مقابل اين انبوه آثار علمی در سه حوزه اصلی زبانشناسی ،تاريخ و ژنتيک تکاملی ،برای اثبات اينکه آريائیها بيش
از ده هزار سال است که در فﻼت ايران بودند و از جای ديگری به اين منطقه کوچ نکردهاند ،دليل و نشانه قانع کنندهای
نيست ،من شخصا ً از هيچ رساله و پژوهش علمی ،مستدل و دسته جمعی آکادميک در اين مورد آگاه نيستم و بنظرم
هنوز اين ادعا از مرحله ادعا پا فرا تر نگذاشته است.
اصل اينکه بگوئيم قوم و گروهی از مردم اصﻼً کوچ نکرده و از ابتدا در همان منطقه کنونی اش ساکن بوده شايد برای
آفريقائيان قابل طرح باشد ،اما در مورد هيچ قوم و ملت ديگری قابل قبول نيست .در نهايت نکته مهم اين است که
نمیشود ادعائی را مطرح کرد و دليل و شاهدی برای آن نياورد و اينهمه آثار علمی هر سه حوزه را که در اين هشتاد و
اندی سال نوشته شده ناديده گرفت و گذاشت که ديگران اگر آن را قبول ندارند ،عکس اش را ثابت کنند.
...و يک گروه هم میگويد ترکی بيش از هفت هزار سال است که زبان مردم آذربايجان است.
اين ادعا چيزی از ادعای پيشين کم ندارد .برای اثبات اين ادعا اثر مدللی نوشته نشده است که آن را در چهارچوب
تاريخی بگذارد ،همخوانی آن را با تحوﻻت تاريخی مثﻼً در ايران باستان و يا کشورها ،مناطق و اقوام همسايه نشان
دهد ،و يا آثار و نشانههای درجه اول و يا ثانوی )روايت در آثار غير ايرانی( را روی ميز بگذارد .اين ادعاها جدی
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نيستند و فقط انگيزه سياسی و عقيدتی دارند .تنها کوششی که من ديدهام در اثبات اين ادعا میشود ،به همان کوشش نفوذ
اقوام پيشا ترکی و يا ترکی )خزر ،گوک تورک و قراخانی( در دوران ساسانيان مربوط میشود که به آنها اشاره کرديم
و گفتيم که در اثر همجواری با اين قبايل ،زبان ترکی و يا نوعی اوليه از زبان ترکی نفوذ معين اما محدودی در مناطق
حاشيه ايران باستان داشته است ،اما اين تأثير تبديل به زبان بخش منسجمی از مردم به ترکی نشده است.
دگرگشت زبان به ترکی در صفحاتی از خراسان ،آذربايجان ،قفقاز و ترکيه اساسا ً مربوط به غزنويان ،سلجوقيان و بعد
از آن يعنی حدود هزار سال پيش است که مصادف با آغاز کوچهای قبايل ترک زبان به ايران و بيزانس يعنی ترکيه
کنونی است .قبل از اين تحوﻻت که دستکم پانصد سال يعنی تا صفويان در ايران و سلطان محمد فاتح در عثمانی طول
کشيده ،زبان اکثريت مردم نه در آذربايجان ترکی بوده و نه در ترکيه .در اين گونه ادعاها ،به چشم انداز و چهارچوب
تاريخی دگرگشت زبانی در آذربايجان و ترکيه کوچکترين اشارهای نمیشود ،چرا که در آن صورت معلوم خواهد شد
که اين روند دگرگشت تاريخی هزار ساله دارد و نه بيشتر.
نکته ديگری هم که مدعيان اين نظريه عنوان میکنند ،به همان درجه بی اساس و حتی باعث استهزای دانشمندان است و
آن اينکه آنها زبان ترکی را با زبانهای باستانی سومر و عيﻼم مربوط و خويشاوند میشمارند و چون آن زبانها
باستانی بودند ،میخواهند برای ترکی »قباله« قديمی تری از فارسی درست کنند ،در حاليکه اصﻼً قدمت زبان که لزوما ً
و بخودی خود چيز خوب و يا بدی نيست.
و اما واقعيت چيست؟ اين است که زبان سومری زبانی منفرد است که مربوط به هيچ خانواده زبانی مانند هند و اروپائی
و يا سامی و يا )مانند ترکی( آلتائی نمیشود .عيﻼمی هم بنظر بسياری از زبانشناسان زبانی منفرد است اگرچه
بعضیها آن را خويشاوند زبانهای دراويدی میشمارند که قبل از زبانهای هند و ايرانی سانسکريت ،ودا و هندی
کنونی در هندوستان و پاکستان کنونی تکلم میشد .اين دو زبان باستانی به ترکی ربطی ندارند و کوششهای يافتن
شباهت بين برخی واژههای اين زبانها و يا عنوان کردن اينکه ترکی هم مانند عيﻼمی زبانی پيوندی و التصاقی است،
دور از جديت است چرا که پيوندی بودن زبان مانند فعل و فاعل داشتن آن چيزی ساختاری است و در بسياری زبانهای
نامربوط به همديگر مشاهده میشود .بگذاريد اين موضوع التصاقی بودن زبانها را در جای ديگری از اين پرسش و
پاسخ بطور جداگانه تحليل کنيم )نگاه کنيد به بخش پايانی »پيوست :بيست و دو مقاله« در همين کتاب(.
اين قبيل کوششهای غير جدی پس از بنيانگذاری جمهوری ترکيه در سالهای  ١٩٣٠تحت باصطﻼح »تئوری آفتاب
زبان« مطرح شده بودند که بيشتر برای جلب اعتماد به نفس مردم پس از فروپاشی امپراتوری ترکيه و تامين اتحاد ملی
کشور عنوان شده بود .مدعيان آن »تئوری« میگفتند که ترکی ريشه همه زبانهای دنياست و همه تمدنها و فرهنگهای
باستانی از قبيل مصر و سومر و يونان و حتی ايران از تمدن ترکهای آسيای ميانه نشئت گرفته است .اين قبيل ادعاها
مدت کوتاهی پس از فوت آتاترک عمﻼً به فراموشی سپرده شد ).(۴
بعﻀیها »آزربايجان« مینويسند...
دليل اين را نميدانم که چرا يک عده »آذربايجان« را بصورت »آزربايجان« مینويسند .اين را البته بايد از کسانی پرسيد
که اين کار را میکنند .اوﻻً اين چيز جديدی است که ظاهرا ً مربوط به همين  ٣٠-۴٠سال اخير است وگرنه هيچکس،
هيچ جا چنين امﻼئی را بکار نبرده است ،مگر اينکه از روی ناآگاهی از امﻼی فارسی باشد .من در ابتدا فکر میکردم
اين ،فقط از روی همين ناآگاهی است؛ ولی ظاهراً دو سه انگيزه ديگرهم هست.
يک عده میگويند نام »آذربايجان« از ترکيب واژههای ترکی آز ،ار ،بای و جان تشکيل شده است که البته در آن ميان
»جان« ترکی نيست؛ ولی اصوﻻً اين گونه ادعاها محصول خيالبافی است و پيش از همه در نظر نمیگيرد که چنين
فرضيهها را نمیتوان صرفا ً با قدرت تخيل توجيه کرد بلکه بايد گواههای تاريخی آورد و نشان داد که اين يا آن نام و
واژه کجا و از سوی کی و در چه تاريخی و در کدام روند تحول واژگانی ،دستوری ،امﻼئی و آوائی تبديل به شکل
کنونی خود شده و کی به چه صورت استفاده شده است.
يک عده هم میگويند که مثﻼً میخواهند به رابطه نام آذربايجان با آتروپاتن »اعتراض« کنند و يا در مقابل ريشه نام
آذربايجان و يا امﻼی فارسی و تاريخی اين نام »نافرمانی مدنی« نشان دهند ،که در آن صورت هم اين به اصطﻼح
»اعتراض« و يا »نافرمانی« هم واقعا خنده آور است.
حاﻻ ورای اين انگيزهها ،چرا در امﻼی »آذربايجان« به خط عربی و فارسی »ذ« درست است و نه »ز« :از همان ابتدا
که نوشتار عربی )همراه با حروف فارسی نگار مانند پ ،ژ ،چ ،گ( جای خط و الفبای آرامی پهلوی را گرفت ،واژه
آذربايجان را نهايتا ً با »ذ« نوشتند و نه »ز« چرا که »ذ« بعلت تلفظ عربی اش به تلفظ پهلوی نام آدرپاتکان-آذربادگان
)د و يا ت با آوائی بين ت-د -ض( نزديک تر بوده است.
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از سوی ديگر طوری که گفته شد ،نخستين اشارهها به »آتورپاتاکان« و »آتروپاتن« در همان دوره سلوکيان و اشکانيان
در منابع يونانی است که مشخصا میرسانند که منظور از »آتروپاتن« و يا »ماد کوچک« همان آذربايجان است .يک
دليل ديگر و روشن هم اين است که پيش از آتروپاتن ،منطقهای و سرزمينی بنام آذربايجان موجود نبود.
در اولين منابع تاريخی دور اسﻼمی مانند »المسالک والممالک« ابن خردادبه )قرن سوم ق( و يا اولين کتاب ترکی يعنی
»ديوان لغات الترک« اثر محمود کاشغری از قرن چهارم هجری نيز نام آذربايجان به همين صورت با »ذ« و حتی
»ک« )بجای ج( يعنی به صورت »آذربادکان« نوشته شده ،يعنی ظاهراً در آن دوره اقﻼً در آسيای ميانه امﻼی »گ«
فارسی هنوز رايج نبوده و »ج« عربی نيز جا نيافتاده بود.
يک عده ديگر هم میگويند اين امﻼی عمداً غلط اين عده را زياد هم جدی نگيريد چونکه از روی »مهر و محبت« به
زبان مادری يعنی ترکی اين کار را میکنند .حاﻻ اگر اين کار ها واقعا با انگيزه مهر و محبت به زبان ترکی آذری و
دلشوره حفظ و حراست آن باشد که در ذات خود چيز بسيار نيکوئی است ،اما چه نيازی به اين افسانه پردازیهای بی
اساس است که هرکسی را که تا اندازهای تاريخ و زبانشناسی ميداند ،به خندهای استهزا آميز وادار میکند؟ زبان ترکی
که زبان اکثريت مردم آذربايجان است به اين نوع »مهر و محبت ها« نيازی ندارد که آذربايجانیها را در مقابل همگان
و بويژه اهل علم شرمنده هم میکند.
چه عيبی دارد که نام آذربايجان از ريشهای فارسی است و زبانش که تا هزار سال پيش پهلوی بود امروزه ترکی است؟
زبان عراق و مصر و آمريکا هم عوض شده است .نام ترکيه را هم ابتدا اروپائيان و شايد هم مارکو پولوی ايتاليائی
گذاشته و آن را »تورکيا« يعنی سرزمين ترکان ناميده ،در حاليکه در گذشته نام آن سرزمين بيزانس بوده ،با زبانی
چيز اين واقعيت تاريخی است که برخی میخواهند
يونانی و آرامی و تا حدی ارمنی و پهلوی و دينی اغلب مسيحی .چه ِ
پنهان کنند و چگونه؟
واقعيت تاريخی و موقعيت زبان ترکی در آذربايجان به اين گونه خوش خدمتیها نياز ندارد و با »آزربايجان«
نويسیهای اين و آن که بيشتر از علم دنبال تفرقه افکنی و قومگرائی هستند دگرگون نخواهد شد .تنها کوشش علمی و
اجتماعی خود روشنفکران و نويسندگان آذری خود ايران است که میتواند به حفظ و تقويت زبان ترکی آذری ايران که
يکی از ثروتهای اجتماعی و فرهنگی ايران است ،ياری رساند و گرنه مهر و محبت به زبان ترکی از راه خيالبافی و
افسانه پردازی نه تنها مؤثر نيست ،بلکه تأثير معکوس خواهد کرد ،عِرض مدعيان را خواهد برد و زحمت اهل علم را
خواهد داشت.
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از مادها تا اسکندر

تاريخنويس يونان باستان پلوتارک

میرسيم به دوره مادها ،يعنی تقريبا ً  ٢٧٠٠سال پيش...
مادها يکی از دوشاخه اصلی ايرانيانی بودند که  ٣٠٠٠-٣۵٠٠سال پيش از اوراسيا به فﻼت ايران کنونی آمدند .آنها در
شمال و شمال غرب ايران مسکون شدند .شاخه دوم ايرانيان هم پارسها بودند که طبيعتا ً آنها هم از شمال آمدند اما
درجنوب و غرب ايران کنونی مسکون شدند .ظاهرا ً هردوی اين قبايل ايرانی با قبايل بومی کشمکش و رقابتی هم که
داشته باشند ،در نهايت با آنها آميزش کردهاند .بعد از کوچ و استقرار مادها و پارسها است که سرزمين کنونی ايران
»ايرانی« يعنی ايرانی زبان میشود .قبل از آن در ايران کسی نبود که ايرانی زبان باشد.
ظاهراً در سرزمينهای غربی ايران ،کرمانشاه و همدان بين مادها و پارسها قرار داشته است .مادها و پارسها اگرچه
در ابتدا هرکدام بيشتر در سرزمين خود بودهاند ،اما پارسها در ماد و مادها در پارس هم بودهاند .به گفته دياکونوف )(١
مثﻼً منابع آشوری بيشتر از پارسها ،از ماد هاست که سخن میگويند ،چونکه مادها همسايه بﻼواسطه شان هستند اما از
حضور پارسها در همدان هم نقل میکنند .طبق برخی اطﻼعات ديگر ) (٢در ابتدا گروهی از پارسها مدتها در
غرب درياچه اروميه هم بودند اما بعداً به جنوب غرب ايران يعنی خوزستان و فارس کوچيدند.
میتوان استنتاج کرد که در آسيای ميانه ،خراسان و شرق دريای خزر هم ايرانی زبانان موجود بوده و مسکون شدهاند،
سغدی و بلخی ناميده میشوند ،مطلع
چرا که بزودی از آنها هم که بعدها گويشوران لهجههای پارتی )اشکانی(ُ ،
میشويم .گفته میشود که حتی يک عده از طوايف سکائی و ديگر اقوام اوراسيا که آنها هم ايرانی زبان بودند ،اما ديرتر
يکجا نشين شدند ،در آسيای ميانه میمانند .يک عده ديگر از همين قبايل هم مستقيما ً به جنوب شرق ايران میروند که
بعداً در آنجا زبانها و لهجههای سيستان و بلوچستان را رواج میدهند .اما اين اطﻼعات بيشتر مربوط به دوره پس از
هخامنشيان است ،يعنی حدوداً  ۴٠٠-٣٠٠سال پس از مادها و هخامنشيان.
زبان مادها مادی و زبان پارسها پارسی بود .زبان آذربايجان و کردستان هم که بعداً يکجا »ماد کوچک« و يا
»آتروپاتن« ناميده شد ،طبيعتا ً مادی و يا اگر دقيق تر بگوئيم ،لهجههای مادی شمال غربی ايران بود .مادی و پارسی دو
گونه و يا لهجه مختلف ايرانی بودند .درست ترش اين است که بگوئيم مجموعه لهجههای مادی و مجموعه لهجههای
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پارسی همراه با ديگر لهجهها و زبانهای ايرانی از يک خانواده بودند ،اما ويژگی خودشان را هم داشتند .شايد فرق و
نزديکی اين دو گونه مادی و پارسی را بتوان امروز با قرابت و يا اختﻼف ُکردی و فارسی مقايسه کرد ).(٣
دراين که مادها بين خود »مادی« يعنی به گونه شمال غربی ايرانی حرف میزدند ،نمیتواند شکی باشد .در اين هم
نمیتوان شک کرد که اينجا موضوع بر سر يک زبان واحد ،ملی و منسجم مانند فارسی ،ترکی و يا انگليسی امروز
نيست .در شرايطی که جامعه هنوز اکثراً زندگی قبيلهای دارد ،دولت منسجم نيست و آموزش همگانی و رسانه وجود
ندارد ،نمیتوان انتظار داشت که زبان واحد و مشترکی هم وجود داشته باشد .میتوان حدس زد که لهجه يک منطقه ماد
نشين از منطقهای که پنجاه کيلومتر دورتر بوده و يا حتی گويش يک آبادی و دهکده نسبت به گويش دهکده و آبادی
همسايه فرق میکرده است .از اين جهت حتما ً آنچه که امروزه »مادی« میناميم ،عبارت از لهجههای مختلف مناطق
مختلف بوده ،اما بعيد نيست که يک لهجه اکثريت و يا حاکمين اين يا آن محل بر ديگران برتری داشته است ،همچنانکه
در فارس و خوزستان هم لهجه پارسی هخامنشيان بر ديگر لهجههای جنوب و جنوب غربی پارسی دوران باستان
اولويت داشته و در نهايت تبديل به »لهجه معيار« و استاندارد شده است.
اما از زبان مادی که شاخه شمال غربی زبانهای ايرانی محسوب میشود ،مدرکی باقی نمانده و يا شايد هم اصوﻻً
چيزی به اين زبان نوشته نشده است .با اينهمه ،نشانههای واژگانی بسياری ازاين زبان را میتوان بيش از همه در زبان
باستان اوستائی و »اوستائی نو« و در پارسی باستان يافت .حتی نظرياتی هست که زبان اصلی اوستا مادی بوده ،اگرچه
بسياری واژگان مادی و پارسی باستان همزمان در آن بکار برده شده است .عﻼوه بر آثار اوستائی ،برخی منابع
زبانهای منطقه از جمله آشوری ،اورارتوئی و يونانی نيز واژگانی از »زبان مادها« به دست میدهند که برای تجزيه و
تحليل ،مقايسه و نتيجهگيری علمی مهم هستند .نتيجهگيری زبانشناسان اين است که مادی و پارسی باستان دو شاخه
زبانهای ايرانی بودند .اين نتيجهگيری هم برمبنای »واژگان پايه« مشترک و مشابه و هم مقايسه ساختار دستوری
آنهاست ).(۴
زبان ،مادی بوده ،اما از آن نوشتهای باقی نمانده و يا اصوﻻ چيزی به اين زبان نوشته نشده است؟
در دنيا هزاران زبان هستند که ميدانيم موجود بودند ،اما ازبين رفتهاند و از آنها اثری باقی نمانده است .ولی اين نيست
که از زبان مادی »اثر« و ردپائی باقی نمانده است .صدها واژه و نام در آثار مختلف اوستائی ،پارسی باستان و پهلوی
هست که مادی هستند .با اين وجود درست است که از مادها اثری مکتوب ،مثﻼً يک سنگ نوشته و يا نوشتهای روی
يک ظرف و غيره باقی نمانده است .ولی اگر به تکامل تمدن و فرهنگ خواندن و نوشتن در اين منطقه نگاه کنيم ،می
بينيم اين که از مادها نوشتهای باقی نمانده و يا اصﻼً نبوده ،چيزی طبيعی است .مخصوصا ً در دوره مادها ،هم مادها و
هم پارسها اغلب هنوز در مرحله اوايل يکجا نشينی زندگی میکردند و با همسايگان پيشرفته ترشان ،يعنی مثﻼً با آشور
و اورارتو و يا عيﻼم و بابل درگير بودند .بنا بر اين نه فرهنگ و نه وقت خواندن و نوشتن داشتند ،در حاليکه از
تمدنهای همسايه ميانرودان مانند سومر ،آشور ،بابل ،عيﻼم و حتی اورارتو هزاران نوشته روی سنگ و لوحهای
سفالين مانده است که همه به خط ميخی بودند.
پس در دوره هخامنشی به چه زبانی میخواندند و مینوشتند؟
حتی در دوره بعدی هخامنشی و اواخر اين دوره نيز در ايران خبرچندانی از خواندن و نوشتن نيست .مسئله ماد و پارس
هم نيست .خواندن و نوشتن کار يک عده محدود ،مخصوصا ً روحانيون و دبيران يعنی کاتبها بود که برای پادشاهان،
اشراف ،ماموران دولتی و يا تاجران کار میکردند تا مدارک و فرمانهای اربابان خود را به مخاطبانشان در مناطق
ديگر بنويسند .زبانی که در اين مکاتبات نوشته میشد ،بسته به مخاطب مزبور و منطقهای که قرار بود آن نوشته
فرستاده میشد ،فرق میکرد .مکاتبات روحانيان زرتشتی اصوﻻً به اوستائی و روحانيون مسيحی به سريانی و يا آرامی
ميانه بود .بين ماد و پارس يعنی مثﻼً مرکز آتروپاتن يعنی تخت سليمان در جنوب درياچه اروميه و تخت جمشيد )از
پايتختهای هخامنشی( نامهها به پارسی باستان نوشته میشد .معلوم میشود که در زمان هخامنشيان اگرچه لهجههای
محلی و فرقهای جدی بين آنان باقی مانده بود ،اما زبان نامهها و مدارک رسمی و تجاری مثﻼً بين ماد و پارس و بلخ و
پارتوا )سرزمين پارتیها و يا اشکانيان در خراسان و شرق خزر( ديگرمشترک تر و واحد تر شده و مجموعا ً »پارسی«
ناميده میشود .اصوﻻً مردم عادی و عوام به لهجههای محلی حرف میزدند و طبقات برتر شهری مانند ماموران ديوان
و لشکر ،تاجران و روحانيون که لهجههای محلی ايرانی را هم میدانستند قادر به تکلم به پارسی مشترک نيز بودند.
ريچارد فرای در اين مورد از پنج گونه زبان رسمی کتبی ،زبان »رسمی« شفاهی ،زبان دينی ،لهجهها و زبان تجارت
سخن میگويد و عﻼوه میکند که زبان کتبی و شفاهی رسمی در اواخر هخامنشيان از ماد تا پارس و بلخ خراسان،
پارسی بود ) .(۵يعنی در کنار زبانهای محلی ،پارسی ،زبان رسمی مکاتبات بين اين مناطق بود .اما در سمرقند و
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سغدی بود که اگرچه يک زبان ايرانی است ،اما با پارسی فرق میکند .هر جا که طرف
بخارا زبان حاکم و شفاهی ُ
مقابل ممکن بود پارسی باستان را نفهمد ،به سبک عادتی که از دوران آشور باقی مانده بود ،مکاتبات به آرامی و خط
آرامی انجام ميشد.
ظاهراً خط ميخی مخصوص سنگ نوشتههای سلطنتی بود و به غير از سنگ نوشتهها ،مکاتبات ديگر به رسم هميشگی
به خط آرامی بود.
جالب است که میبينيم هرقدر آميزش قومی و انسانی بين مناطق ايرانی زبان بيشتر شده ،زبان مشترکی که بين اين
مناطق بر پايه پارسی يعنی آن گونهای که ريشه اش از جنوب و جنوب غرب ايران بود و با تأثير متقابل از ديگر
لهجههای ايرانی غنی تر و سادهتر شده ،تقويت و گسترش يافته است .در دوره بعد از هخامنشيان و بخصوص  ۴٠٠و
سغد هم لهجه سغدی بتدريج از بين رفته و پارسی )اين بار پارسی ميانه(
اندی سال حاکميت ساسانيان میبينيم که در ُ
بعنوان زبان مشترک جا افتاده و يا زبان عيﻼمی در خوزستان پسرفت کرده و به چندين جزيره کوچک زبانی تقليل يافته
است.
اين آميزش قومی آغاز آن مفهوم تاريخی »ايران« و زبان ايرانی است .ولی با اينهمه ،هنوز هم در دوره هخامنشی
خواندن و نوشتن بسيار محدود است .از تمام دوره هخامنشی با آن همه گستردگی و ابهت امپراتوری که وسيعترين
امپراتوری جهان بود ،نوشتهای جز چند سنگ نوشته و الواح سنگی تخت جمشيد و غيره باقی نمانده ،در حاليکه مثﻼً در
يونان همان دوره هخامنشی ،دهها و صدها اثر مهم نوشته شده است که تبديل به ادبيات کﻼسيک دنيا شدهاند و هنوز هم
هستند .تصور کنيد که پانصد و اندی سال پيش از ميﻼد يعنی  ٢۵٠٠سال پيش ،داريوش يکم امپراتورهخامنشی دستور
ايجاد يک »الفبای آرين« و يا ايرانی میدهد که معروف به »خط سلطنتی هخامنشی« میشود .اين همان دوره شکوفائی
ادبيات ،فلسفه ،هنر و مجسمهسازی و معماری يونان کﻼسيک و در عين حال دوره جنگهای معروف ايران و يونان
است.
يعنی امپراتوری ايران از نگاه تمدن و فرهنگ از يونان عقبتر بوده؟
بيشک ايران مادی و يا حتی هخامنشی از نگاه فرهنگ و تمدن نسبت به يونان عقبتر بود .البته اين نوع مقايسهها نسبی
و در عين حال متغير است .مقايسه تمدن و فرهنگ کشورها و ملتها به اين صورت سخت است .خط و نوشتار و
معماری و يا چيزهائی اوليه تر مانند شهرنشينی و کشاورزی طبيعتا ً در ميانرودان بدست سومرها ،آشوريان ،بابليان و
عيﻼميان و در شمال آفريقا از سوی مصريان باستان پی ريزی شده و تکامل يافته ،اما بعد بسياری از اين تمدنها ازبين
رفتهاند و جايشان را کسان ديگر گرفتهاند .هرکسی اين يا آن جنبه تمدن را از ديگران ديده و آموخته و شايد هم آن را
ادامه داده است .البته بعضیها هم خواسته و يا ناخواسته کارهائی را کرده و يا کار هائی را نکردهاند که در نتيجه عقب
ماندهاند و يا ازبين رفتهاند .اما بيشک يونانيان در زمينه فرهنگ و هنر مقام ويژهای در تاريخ بشريت دارند .از يک
جهت شايد هم تصادف خوبی بوده است که يونان بجای آنکه مانند ايران تبديل به يک دولت مرکزی و يکه تاز در
سرزمينی وسيع در آسيا شود ،در سرزمينی بمراتب کوچکتر در اروپا نوعی باصطﻼح »دمکراسی ابتدايی« را با
نظام دولتشهرها تجربه کرده و آن فرهنگ را در تاريخ خود جا انداخته است .شايد بخاطر وسعت سرزمين ايران و
شرايط طبيعی آن ،روندی مشابه يونان در ايران باستان ممکن هم نمیبود.
برگرديم به موضوع زبان و خط در دوره ماد و هخامنشی .زبان آذربايجانيان در دوره ماد يعنی  ٢٧٠٠تا  ٢٣٠٠سال
پيش را هم بايد در همين چهارچوب بررسی کرد چرا که آذربايجان امروز بعﻼوه کردستان و همدان و بخش بزرگی از
آناتولی شرقی و گيﻼن و مازندران و ری و طبرستان و حتی اصفهان بخشی از اين دولت ماد بود که بعداً فارس،
خوزستان و خراسان هم به آن عﻼوه میشود ،تا اينکه هخامنشيان مادها را کنار گذاشته خود به قدرت میرسند .در ابتدا
زبان مادی طوری که بين قبايل مادی رايج بوده ،از پارسی باستان که در جنوب و جنوب غربی فﻼت ايران بکار
میرفته ،متفاوت بوده است .زبان مادی در ابتدا به اوستائی و حتی زبانهای ايرانی شمال قفقاز و اوکرائين کنونی يعنی
زبان اقوام سکا و يا اسکيت )امروزه زبان اوستی( نزديک تر بوده است ) .(۵روشن است که اين زبان بتدريج و بويژه
بدنبال حاکميت هخامنشيان و همچنين آميزش ايرانيان مادی و پارسی ،به پارسی باستان نزديکتر شده است .با اين ترتيب
بعد از هخامنشيان ،زبان تا حدی متحدتر »فارسی ميانه« و يا »پهلوی« بوجود آمده که با وجود تاثيرپذيری مستقيم از
گونههای غربی و شمالی زبانهای ايرانی ،از نگاه واژگان و دستور زبان اساسا ً بر پارسی يعنی گونه جنوبی و جنوب
غربی زبانهای ايرانی استوار بوده است.
اين دوره تجانس ،همگون شوی و تشکل نسبی و تدريجی يک زبان مشترک ايرانی ،يعنی فارسی ميانه و يا پهلوی،
مربوط به دوره بعد از هخامنشی میشود ،يعنی بعد از آنکه اسکندر مقدونی از يونان و مقدونيه و از طريق آناتولی به
ايران ،يعنی بزرگترين امپراتوری آن دوره میتازد و آن را سرنگون میکند.
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تا آن دوره آثار مکتوبی از زبان آذربايجانيان نداريم؟
چيزی از زبان مردم اصفهان و يا همدان هم نداريم .نه ،چيزی که مخصوص زبان و يا لهجه بخصوص ايرانی و مادی
آذربايجانيان باشد ،نداريم .سنگ نوشته به پارسی باستان و ديگر زبانها داريم .اما اوﻻً تعداد اين سنگ نوشتهها کم
است .ثانيا ً چيزی که معين کند که اين ،پارسی نيست ،بلکه مادی آذربايجان است ،نداريم .شايد هم اين نشان میدهد که تا
پايان هخامنشيان دستکم مادی و پارسی طوری آميختهاند که ديگر زياد آنها را نمیتوان تفکيک کرد .البته بيشک
گونههای شفاهی محلی همچنان با همديگر بسيار متفاوت و شايد هم برای همديگر سخت فهم بودهاند که حتی امروزه هم
چيز عجيبی نيست.
گفتيم که نوشته مادی اصﻼً وجود ندارد و يا باقی نمانده است .اما از همان سنگ نوشتههای پارسی و آثاری که بعد از
اسکندر ،يعنی از  ٢٣٠٠سال پيش به بعد به پارسی باستان و اوستائی نوشته شده و آثار همسايگان مانند آشوربان که
اينجا و آنجا لغات و نامهای مادی را ذکر میکنند ،میتوان به زبان مادی و پارسی باستان پی برد ،آنها را بايکديگر
مقايسه کرد و درک نمود که اينها با همديگر خويشاوند بودند و بعد تر با هم آميختهاند .اين نوشتههای کثير که به پهلوی
و حتی پارسی باستان و اوستائی نوشته شده ،همه متعلق به دوره بعد از هخامنشيان است که اکثرا ً توسط موبدان زرتشتی
به رشته تحرير در آمده است .اين را بايد خوب فهميد .يعنی موبدان زرتشتی بعد از هخامنشيان و بخصوص در دوره
ساسانيان نشسته برای نگهداری متون دينی و فرهنگی گذشته ،آثار آئين زرتشتی و فرهنگ باستانی ايران را که از
 ۴٠٠-۵٠٠سال پيش از آن بصورت شفاهی سينه به سينه منتقل شده بود ،با همان زبان و سبک بقلم آوردهاند .اين ابتکار
و اقدام بسيار بزرگی است و اگر چنين نمیشد ما امروزه از آن همه زبان و آثار ايران باستان بی خبر میبوديم .برپايه
مقايسه همين متون و واژگان وتحليل دستوری و ساختاری آنها و مقايسه آن با واژگان و نامهای مادی است که مورخين
و زبانشناسان تاريخی به نتيجههای عمومی در باره زبانهای ايرانی رسيدهاند.
بطور خﻼصه ،در اين شکی نيست که زبان ماد و از آنجمله آذربايجان کنونی ابتدا عبارت از زبان بوميان پيشا ايرانی
هوریها بوده ،سپس با آمدن مادها مادی و يا ايرانی غربی شده و سپس با پارسی باستان
مانند گوتيان و لولوبيان و ّ
جوش خورده و بعد از هخامنشيان تبديل به »فارسی ميانه« و يا »زبان پهلوی« شده که آن هم بتريج تبديل به يک زبان
واحد و مشترک ايرانيان شده است .اما طبيعتا ً زبان و يا درست ترش :لهجه و گونه پهلوی مثﻼً اردبيل با تبريز ،تبريز با
همدان و همدان با اصفهان و در مقياسی بزرگتر زبان پهلوی ماد کوچک يعنی آذربايجان ،کردستان و همدان از زبان
پهلوی اصفهان فرق داشته است.
از نگاه همسايگان ،ايرانيان کدام اقوام بودند؟
قبﻼً هم اشاره کرديم .مثﻼً منابع آشور و اورارتو چون همسايه ماد بودند و اتفاقا ً هر دو از سوی مادها سرنگون شدند،
بيشتر از مادها صحبت میکنند .اما يونانيان که کمی دور تر هستند ابتدا از هر دو ،هم ماد و هم از پرس يعنی پارس
صحبت میکنند ،بعد هم اساسا ً »پرس« مینويسند و منظورشان ايرانيان است ،مگر اينکه مثﻼً در روايات جنگی از
اقوام گوناگون ايرانی در گوشههای مختلف ايران سخن بگويند که بصورت جداگانه در جنگ شرکت داشتند و يا نقش
بخصوصی بازی میکردند .و گرنه صرفنظر از اقوام گوناگون ايرانی ،از نگاه يونانيان ،ماد و پارس هر دو يک ملت
اند و زبانشان هم پارسی است.
پلوتارک مورخ يونانی حدوداً  ٢١٠٠سال پيش در کتاب »زندگی تميستوکلس« ) (۶که يک ژنرال آتنی دوره جنگهای
يونان و ايران ) ۴٩٩پ .م( بود مینويسد)» :خشايارشاه هخامنشی( به تميستوکلس اجازه داد تا در باره امور يونان
سخن گويد .تميستوکلس گفت سخن انسان همانند فرشی پر نقش و نگار است و نقش و نگار آن زمانی هويدا شود که
فرش را بگسترند در حاليکه اگر فرش تا شود نقش و نگارش نا پيدا شود ،و از اين جهت او )تميستوکلس( فرصت
خواست .پادشاه را اين استعاره خوش آمد و به او فرصت داد .او يک سال وقت خواست .آنگاه بعد از آنکه زبان پارسی
را بقدر کافی آموخت ،خود )بدون مترجم( با پادشاه سخن گفت«.
منابﻊ
) (١دياکونوف ،ايگور .م .تاريخ ماد ،ترجمه فارسی ،تهران  ،١٣۴۵ص ٩٠
) (٢گيرشمن ،رومن :ايران از آغاز تا اسﻼم ،چاپ نهم ،تهران  ،١٣٧٢ص ١٢٧-١٢٣
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از اسکندر تا اسﻼم

يک موزاييک با نقش اسکندر مقدونی
بعد از لشکرکشی اسکندر ،دوره »زبان پهلوی« شروع میشود؟
درست است» .پهلوی« تعبيری عمومی است که به گونههای مختلف از جمله لهجههای محلی گوناگون »ايرانی ميانه«
گفته میشود .اما بگذاريد آن چهارچوب تاريخی را در اينجا بطور خﻼصه يادآوری کنيم .اگر چه اين تذکر شايد
تکراری و شايد هم تاحدی قالبی است ،اما به درک آسان تر موضوع کمک میکند.
تحول زبانهای ايرانی معموﻻً در سه مرحله تاريخی بررسی میشود:
يکم :ايرانی باستان :پارسی باستان ،اوستائی ،مادی و سکائی باستان )مرحله تاريخی :تا سقوط هخامنشيان و مدتی بعد(،
سغدی ،خوارزمی،
دوم :ايرانی ميانه :ايرانی ميانه غربی )پارسی ميانه و يا پهلوی( و ايرانی ميانه شرقی )بلخیُ ،
سکائی و سارماتی ميانه() ،مرحله تاريخی :از سقوط هخامنشيان و حاکميت اسکندر و جانشينان سلوکی او تا اشکانيان و
آخر ساسانيان و مدتی بعد از آن( ،و
سوم :ايرانی معاصر ،با شاخههای گوناگون آن که نسبت به موقعيت جغرافيائی آن )شمال ،جنوب ،شرق و غرب( طبقه
بندی ميشود) ،مرحله تاريخی :از اسﻼم تا کنون( .ايرانی معاصر به شاخهها و زير شاخههای کوچکتر تقسيم میشود
) .(١فارسی معاصر همراه با زبانها و لهجه های ديگر ايرانی معاصر مانند تاتی ،تالشی ،آذری ،گيلکی ،کردی ،لری،
بلوچی ،پشتو ،يغنابی و غيره محصول مرحله سوم يعنی دوره »ايرانی معاصر« هستند.
اما فارسی ميانه و يا »پهلوی« که موضوع بحث اين پرسش است ،آن مرحله دوم تحول زبانهای ايرانی است.
اين تقسيم بندی فقط متناسب با دورههای تاريخی تعريف نشده است ،بلکه حتی برعکس ،اساسا ً مبتنی بر تغييرات
دستوری و آوائی در زبان است که برای درک سادهتر ،اين مرحلهها به پايان و آغاز دورههای تاريخی هم ربط داده
میشود.
مرحله »زبانهای ايرانی ميانه« زمانی شروع شده که زبان نسبت به گونه باستانی آن )پارسی باستان ،اوستائی و يا
مادی( آسان تر شده و از جمله گونههای رنگارنگ و متعدد تصريف اسم )جمع ،جمع دوگانه ،حالت فاعلی و مفعولی
اسم و يا حرف تعريف( و تصريف فعل )تعداد حالتها( کمتر شده و يا ازبين رفته است .اين از نظر تاريخی کم و بيش
با اواخر هخامنشيان و فتح ايران از سوی اسکندر مقدونی همزمان است .هم اين گذر از ايرانی باستان به ايرانی ميانه
تدريجی است و هم گذر از ايرانی ميانه به ايرانی معاصرکه تقريبا ً  ٩٠٠سال بعد شروع شده است که آن روند هم
تدريجی بوده است .در بحثهای آينده هم خواهيم ديد که اين مرحلهها برای يکی دو قرن همپوشانی داشتهاند.
تأثير حاکميت يونانی اسکندر و سلوکيان بر ايران و آذربايجان چه بود؟
در نمونه دو سه قرن پس از اسﻼم هم خواهيم ديد .هر وقت ايران با يک ناآرامی کﻼن ملی مانند جنگ داخلی و يا اشغال
و حاکميت دراز مدت خارجی روبرو شده که زبان حاکم آن با زبان ملی فرق داشته ،در داخل جامعه ،لهجهها و
زبانهای ملی کشور درجا زدهاند ،رابطه شان با همديگر قطع و يا تضعيف شده وهرکدام ازاين لهجهها و زبانها
باصطﻼح »به راه خود رفته« و خود اين لهجهها و زبانها هم ضعيف تر شدهاند .در عين حال ،در نتيجه اين گسست و
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ضعف بين لهجهها و زبانهای داخل کشور ،روند تشکل ،تجانس و تحکيم يک زبان مشترک و ملی دچار وقفه گشته
است .بنظر میرسد علت اصلی اين وضع ،نبودن عنصر سياسی متحد کننده يعنی دولتی مقتدر و واحد در اين دورهها
بوده است.
اين روند را در تاريخ ايران دو بارديدهايم .اولين باربه دنبال شکست هخامنشيان و بر سر کار آمدن اسکندر مقدونی و
جانشينان سلوکی او و بار دوم  ٩٠٠سال پس از آن يعنی به دنبال فتح ايران از سوی اعراب مسلمان که باعث حدوداً دو
قرن »کرختی« و عدم تحرک در زبان فارسی شد تا اينکه فعاليتهای نوشتاری و ادبی به فارسی دوباره ،و اين بار
خيلی فعال تر جان گرفت.
هخامنشيان حدوداً  ٢۴٠٠سال پيش بدست اسکندر بزرگ سرنگون شدند ،اما سردار مقدونی-يونانی ده سال بعد
درگذشت .متصرفات اسکندر بين فرماندهانش تقسيم شد .پس از مرگ اسکندر يکی از فرماندهان ارشدش بنام سلوکوس
جانشين او در ايران و شام تاريخی شد که همراه با فرزندانش سلسله سلوکيان را تاسيس نمود.
سلوکيان و ديگر يونانيانی که به ايران آمده بودند ،با ايرانيان محلی روابط خوبی داشتند و حتی با آنها وصلت میکردند.
نظاميان و برخی ماموران و يا تجار يونانی و مقدونی در برخی شهرهای ايران که معروف به »شهرهای يونانی« شده
بود زندگی میکردند .قشری از ايرانيان طبقات متوسط و باﻻ پيداشده بود که به زبان و تمدن يونانی آشنا شده بودند.
زبان ديوان و لشکر در دوره سلوکيان يونانی بود .اما پادشاهان و افراد متنفذ نيزميتوانستند از طريق منشیهای خود
زبان محلی ايرانی خود را به خط آرامی بنويسند و به زبان خود بخوانند .طبيعتا ً در آن دوره ،برخﻼف يونان ،در ايران
خواندن و نوشتن رواجی نيافته بود و اساسا ً به اسناد و آثار دولتی ،رسمی و دينی محدود میشد .وقتی ايرانيان به مناطق
غير ايرانی چيزی مینوشتند ديگر نه از زبان آرامی بلکه از زبان يونانی استفاده میکردند.
سلوکيان بين سالهای  ٣١٢تا  ۶۴پيش از ميﻼد بر بخشهای بزرگی از آسيای ميانه و از جمله ايران )بجز آذربايجان(
حکمرانی کردند .مدت حاکميت آنان بر کل ايران )به استثنای آذربايجان که خودمختاری پيشين آن را پذيرفتند( ۶٠ ،سال
بود .صرفنظر از آذربايجان ،در بخشهای ديگر ايران نيز در اين دوره زبان و فرهنگ يونانی در محدوده شهرها و
برخی مناطق باقی ماند .مورخين میگويند که دهقانان ايرانی تحت تأثير اين »موج غربی« نبودند و برخی مناطق مانند
پارس و شرق دريای خزر که خاستگاه زبان ايرانی پارتی و اشکانيان بود از نگاه فرهنگ و زبان يونانی کامﻼً »دست
نخورده« باقی مانده بود ) .(٢شايد هم همين »دست نخوردگی« دليلی بر تحوﻻت بعدی شده است که ابتدا اشکانيان،
سلوکيان را حدوداً  ٢٢۵٠سال پيش برکنار کرده و خود حاکميت سرتاسر ايران را به دست گرفتند و هم حدود ۵٠٠
سال بعد از آن ،ساسانيان که اصالتا ً از پارس برخاسته بودند جای اشکانيان نشسته آخرين امپراتوری بزرگ ايران را
تاسيس نمودند که تا فتح اعراب و آغاز دوره اسﻼمی يعنی تقريبا ً  ۴٠٠سال بر سر قدرت بودند.
در دوره اسکندر و سلوکيان نيز آتروپاتن و يا آذربايجان و کردستان کنونی توانست مقام ساتراپی خود را حفظ کند و
آتروپاتن را تا حد زيادی از دخالت مستقيم حکام يونانی دور نگهدارد .فرای هم تصديق میکند که ) (٣آتروپاتن هيچ
وقت تحت حاکميت مستقيم سلوکيان قرار نگرفت ،بلکه با وجود قبول برتری اين دولت ،استقﻼل داخلی خود را حفظ
نمود .از اين دانستهٔ تاريخی میتوان استنتاج کرد که در دوره سلوکيان ،زبان و فرهنگ يونانی تأثير چندانی بر فارسی
ميانه و يا زبان پهلوی آتروپاتن نگذاشته است.
دولت سلوکيان که مرکزش درترکيه ،سوريه و عراق کنونی بود ،بتدريج با ضعف و شکستی روبروگشت که از شرقی
ترين نقاط ايران شروع شده بود چرا که به غير از دولت يونانی باکتريا )باخترکه همان بلخ باشد( ،دولت سلوکی در
نهايت فقط محدود به آناتولی شرقی و بخش هائی از سوريه و عراق شد.
اسکندر خود به شدت طرفدار آميزش اقوام و تقويت شهريگری و تمدن يونانی در متصرفات خود بود .جانشينان سلوکی
او نيز حتی در ايران شرقی اين سياست را ادامه دادند.
در دوره سلوکيان يونانی اگرچه اقتصاد و رفاه مردم پيشرفت کرد اما از نظر زبان ،روند آميزش زبانهای مادی و
پارسی که در زمان ماد و به ويژه هخامنشيان شروع شده بود دچار وقفهای جدی گرديد.
از دوره اسکندر ،جانشينان سلوکی او و يا حتی اشکانيان ايرانی زبان ،چيزی جز نوشتههای اندکی بر ظروف و يا
شمار معدودی از سنگ نوشتههای اشکانی و چند واژه پهلوی بر سکههای وﻻيات سلوکی که پادشاهان محلی ايرانی
داشتند ،باقی نمانده است ) .(۴از اين جهت جای تعجب نيست که در باره ويژگیهای زبان ايرانی و محلی آذربايجان و يا
کردستان در دوره سلوکيان و يا حتی اشکانيان نيز اطﻼعات چندانی در دست نيست.
پس آيا در باره زبان پهلوی دورۀ ساسانيان چيزی ميدانيم؟
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ميدانيم ،نسبتا ً هم خوب ميدانيم .مورخين و زبانشناسان اين دوره مینويسند که اطﻼعات ما در باره زبان و ادبيات پهلوی
با اردشير بابکان و يا پاپکان ) ٢٢۶-١۴٠م( شروع میشود و با نوشتههای موبدان زرتشتی و پارسيان بعد از اسﻼم به
پايان میرسد .آخرين نمونه اين نوشتههای پهلوی حدوداً  ٨٨٠سال بعد از ميﻼد يعنی  ١١٠٠و اندی سال پيش تحرير
شده است ).(۵
طبيعتا ً ميدانيم که همين سال  ٨٨٠ميﻼدی زمانی است که دين اسﻼم و زبان عربی پس از گذشت  ٢۵٠سال ،بر محيط
اجتماعی ،فرهنگی و زبانی ايرانيان تسلط يافته و آن را تحت تأثير مستقيم و شديد خود قرار داده است .در عين حال اين
زمانی است که  ١٣٠سال از برکناری امويان گذشته و ايرانيان به تدريج در دربار خلفای عباسی نفوذ و اعتبار ويژهای
يافتهاند.
همچنين جالب است که اين دوره تقريبا ً با سرکوب جنبش بابک خرمدين در آذربايجان همزمان است که شايد جزو
آخرين مقاومتهای جدی ايرانيان در برابر فتح کشور از سوی اعراب و فراگير شدن اسﻼم باشد .ميدانيم که بابک از
معدود فرماندهان ايرانی بود که هنوز در برابر قوای ارتش اسﻼمی مقاومت میکردند در حاليکه فرماندهان ديگر
سغد )اورا تپه کنونی در تاجيکستان( و يا مازيار از طبرستان ديگر به صف
ايرانی از جمله افشين از استراوشن استان ُ
خليفه پيوسته زير بيرق او میجنگيدند .شرح لشکر کشی افشين برای سرکوب بابک در قلعه بذ )امروزه قلعه بابک در
نزديکی شهر کليبرآذربايجان( به تفصيل از سوی مورخ عرب ابن اثير در تاريخ معروف »الکامل« او داده شده است
).(۶
يک پرسش جالب اين است :افشين ،فرمانده نو مسلمان ايرانی از طبرستان با فرمانده ايرانی ديگر يعنی بابک از
آذربايجان که دين اش را ديگر نکرده ،میجنگد .در پيامها و حتی گفتگوهائی که بنا به روايت ابن اثير  ٢۵٠سال پس از
اسﻼم بين اين دو سردار ايرانی انجام میگيرد ،آنها به چه زبانی صحبت میکنند؟ به پهلوی؟ به فارسی معاصر دری؟ يا
مانند دوره باستان به آرامی؟ يا مانند دوره سلوکيان به يونانی؟ و يا به عربی که زبان دين و دولت نو بود؟
پاسخ اين پرسش را حيف که نميدانيم.
به همين ترتيب از ميان آن تعداد قابل توجه آثار فارسی ميانه يعنی پهلوی که اساسا ً در دوران ساسانيان و مدتی هم در
دوره اسﻼمی نوشته شده ،چيزی نداريم که مطمئن باشيم يا با لهجه پهلوی آتروپاتنی )آذربايجانی( و يا »پهلوی جبال«
)کردستانی( نوشته شده باشد.
هرچه تا آن زمان به پهلوی نوشته شده ،به فارسی ميانه بوده ،يعنی گونه ميانه زبان مشترک ايرانی ،مبتنی بر فارسی
باستان با تأثير پذيری از مادی و پارتی )اشکانی( و گونههای ديگر.
و تقريبا ً هرچه از آن دوره به بعد به ايرانی معاصر نوشته شده ،به زبان و با استاندارد مشترک فارسی معاصر بوده که
از قرن دهم و يازدهم م .ريشه گرفته و تحکيم يافته است.
گفتيم »تقريباً« ،چرا که در ميان آن انبوه آثار فارسی ،برخی نويسندگان يا خود به زبان و لهجه محلی خود يکی دو بيت
شعر و يا چند سطر نثر نوشتهاند و يا از ديگر شعرا و نويسندگان نقل کردهاند که به زبان و لهجه خود چنين و چنان
گفتهاند.
همين هاست که از همان سدهها معروف به »فهلويات« در ادبيات فارسی شده است ،يعنی نشانههای زبانها و لهجههای
محلی ،از هرزن در شمال آذربايجان تا اورامان کردستان و خورزوق اصفهان .اينها تنها نشانههای زبانها و لهجههای
محلی ايرانی از سدههای نهم يا دهم تا حتی قرن نوزدهم هستند» .تنها نشانهها« ميگوئيم ،چرا که تا قرنها بعد به ندرت
چيزديگری به تاتی ،آذری ،تالشی ،کردی ،لری و يا بلوچی وغيره نوشته شد .تنها ميراث نوشتاری که از اين زبانها و
لهجههايی محلی مانده بود ،همين فهلويات پراکنده در اين و يا آت اثر فﻼن شاعر و نويسنده و يا سراينده گمنام بود.
به غير از »فهلويات« ،اولين اثر کامل کردی داستان عشقی »مم او زين« بود که در قرن هفدهم در عثمانی منتشر شد،
در حاليکه آثار تالشی ،تاتی و يا آذری برای اولين بار در قرن بيستم چاپ شدند.
با اين همه ،فهلويات و يا باقيماندههای زبان پهلوی-فهلوی در استانها و مناطق ايرانی زبان ،نشانههای خوب و مهمی از
اين لهجهها و زبانها هستند.
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از اسﻼم تا سلجوقيان

گسترش اسﻼم  ٧۵٠-۶٢٢م.
اواخر ساسانيان و اوايل حمله اعراب کدام زبانها در ايران به کار میرفت؟
اين را کسی به بهترين شکل توضيح میدهد که خودش در همان دوره میزيست و در اين زمينه حرفهای بود .روزبه
پوردادويه معروف به ابن مقفع ،متفکر ،نويسنده و مترجم بزرگ ايرانی قرن دوم هجری )هشتم ميﻼدی( و از چهرههای
برجسته نثر عربی است که آثار مهمی مانند کليله و دمنه را از پهلوی يعنی فارسی ميانه به عربی ترجمه کرده است .ابن
نديم در کتاب »الفهرست« خود به نقل از ابن مقفع میگويد» :اما فهلوی منسوب است به فهله که نام نهاده شده است بر
پنج شهر :اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربايجان ،و دری لغت شهرهای مداين است و درباريان پادشاه بدان
زبان سخن میگفتند و منسوب است به مردم دربار و لغت اهل خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب
است .اما فارسی کﻼمی است که موبدان و علما و مانند ايشان بدان سخن گويند و آن زبان مردم اهل فارس باشد .اما
خوزی زبانی است که ملوک و اشراف در خلوت و مواضع لعب و لذت با نديمان و حاشيت خود گفتوگو کنند .اما
سريانی آن است که مردم سواد بدان سخن رانند« ).(١
يعنی وقتی لشکرعربی اسﻼم ايران را فتح کرد ،مردم آذربايجان پهلوی سخن میگفتند ،درست مانند مردم اصفهان و
همدان و دماوند .روشن است که بين لهجه تبريز و همدان و اصفهان فرق بوده ،احتماﻻً هم فرقهای بزرگی بوده است.
از بررسیهای ميدانی و طوﻻنی زبانشناسان برجستهای مانند استيلو ) (٢هم معلوم میشود که هنوز هم مثﻼً از شمال
آذربايجان تا زنجان و گيﻼن بين تاتی اين روستا و آن روستا که پنجاه کيلومتر دور تر است فرقهای قابل توجهی وجود
دارد .حتی در گيﻼن کسی که پائين کوه زندگی میکند زبان خود را گيلکی و ديگری که باﻻتر زندگی میکند گالشی
مینامد .اين فرقها هنوز هم موجودند و میشود تصور کرد که  ١۵٠٠سال پيش بيشتر هم بودهاند.
به گفته ابن مقفع »زبان دولت و ديوان« دری و يا پارسی بود که ميدانيم در زمان ساسانيان تا حد زيادی رايج شده و
سغدی و خوارزمی را کنار زده بود .اشکانی هم ظاهرا ً با مادی و
حتی مثﻼً يکی دو زبان رايج ايرانی شرقی مانند ُ
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 طبيعتا ً ازبين رفته و سريانی هم که اگرچه کامﻼً ازبين نرفته اما
بخصوص در ايران بسيار کاهش يافته است.
از آن وقت تا کنون چيز بزرگی که عوض شده اضافه شدن دو زبان جديد به جمع زبانهای ايران است.
وقتی ايران به تصرف اعراب در آمد ،دو زبان غير ايرانی )يعنی خارج از گروه زبانهای هند و اروپايی( که تا آن
موقع کم و بيش در مناطق حاشيه و يا بيرون ايران بودند مانند دو سيل پر قدرت و مستمر در سرزمين سابق ساسانيان
جاری گشتند:
يکم :عربی از جنوب و غرب ،يعنی بصره و تيسفون ،يعنی ميانرودان )بينالنهرين( و دوم :ترکی از فرارود
سغد ،خوارزم و خراسان.
)ماورالنهر(ُ ،
اما تأثير اين دو زبان به همان مناطق حاشيهای محدود نماند .بعد از چند قرن ،در زمان سلجوقيان ،خط ،واژگان و
اصطﻼحات عربی ،فارسی معاصر را چه در سطح کتبی و چه حتی شفاهی از بغداد تا وﻻيت سغد در آسيای ميانه
فراگرفته بود .از سوی ديگر ترکی در دربارهای خلفای عرب عمﻼً تبديل به زبان نخست لشکريان شده و از دوره
غزنويان و سلجوقيان به بعد حتی تبديل به زبان پادشاهان و شاهزادگان ايران هم گشته بود.
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در رابطه با آذربايجان ،آنچه که مقدسی میگويد که هنگام فتح ايران ،آذربايجان »هفتاد زبان« داشته ،البته مبالغه است.
اين شايد در مورد شمال قفقاز صدق میکرد ،يعنی جائی که احتماﻻً بخاطر کوهستانی بودنش دارای زبانهای
رنگارنگی بوده و هنوز هم هست .اما در خود آذربايجان اکثر مردم که ايرانی بودند ،فارسی و لهجهای محلی از فارسی
صحبت میکردند که از نگاه مقدسی »نامانوس« و يا »نتراشيده« )»منغلق«( بود که مسعودی آن را »اﻻذريه« مینامد.
وليکن بنظر باسورث »در شمال ارس تا مدتها زبان ديگری رايج بود که ابن حوقل آن را »الرانيه« ناميده که احتماﻻً
)آن هم( زبانی ايرانی بوده است« ) .(٣در شمال غرب آذربايجان طبيعتا ً ارمنی و »در غرب اين وﻻيت ،يعنی حوالی
درياچه اروميه ُکردی احتماﻻً زبانی رايج بود چرا که به زودی در زمان سلسله رواديان به زبانی با اهميت تبديل شد«
)همانجا(.
يعنی زبان فارسی بعد از اسﻼم وارد مرحله »فارسی معاصر« شد؟
اين تحوﻻت با اختﻼف دو سه قرن فرق همپوشی داشتند و گرنه نمیتوان گفت سقوط هخامنشی و يا ساسانی آغاز مرحله
فارسی معاصر شد.
زبان فارسی تحول خود را از پارسی باستان تا پارسی ميانه و يا پهلوی و از پهلوی تا فارسی معاصر پيموده است .قبﻼً
هم گفتيم که پايان دوره پارسی باستان و آغاز مرحله پارسی ميانه کم و بيش با سقوط هخامنشيان و آمدن اسکندر
همزمان بوده و پايان دوره فارسی ميانه و يا پهلوی و آغاز مرحله فارسی معاصر هم تقريبا ً با فتح ايران از سوی اعراب
همزمان است» .تقريبا ً همزمان« يعنی دو سه قرن بعد .اين نيست که اسکندر حمله کرد و يا اعراب حمله کردند و زبان
فارسی هر بار يک قدم متحول شد و پيشرفت کرد .شايد هم برعکس .هر دو مرحله دو سه قرن بعد از اين دو مداخله
خارجی شروع شده و جالب است که تا آغاز اين دو مرحله ،نسبت به دوره پيشين توليد ادبی و علمی چندانی نداريم.
بعد از حمله اسکندر و سقوط هخامنشی ،زبان يونانی زبان دولت و ديوان میشود .از نگاه زبان فارسی ،اين يک دوره
برهوت است که حتی تا دوره ساسانيان طول میکشد ،يعنی تا دويست سيصد سال بعد .توليدات اصلی به زبان پهلوی را
در دوره ساسانيان میبينيم .روند گذار از پهلوی به فارسی معاصر را پيش چشم خود مجسم کنيد .آغاز فتح ايران از
سوی اعراب سالهای  ۶٣٠ميﻼدی بود و اگر از اولين کوششهای شعر سرائی فارسی هم صرفنظر کرده ادبيات
معاصر را با رودکی شروع کنيم ،اين باز میشود دويست سيصد سال بعد از اعراب .در آن دو سه قرن که به قول
مرحوم شاهرخ مسکوب »دوره کرختی زبان فارسی« ) (۴بود هم چيزی توليد نشد .فقط موبدان زرتشتی چيزهائی را
از دوره پهلوی و پارسی باستان بقلم آوردند ،آن هم به پهلوی ،آن هم اغلب از خارج از ايران.
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
يعنی عربی حاکم است که حتی زبان مقدس دينی هم هست .در هر دو مورد ايرانيان مثل اينکه دو سه قرن صبر میکنند
و باصطﻼح انرژی جمع میکنند تا دوباره دست بکار زبان شوند.
بعد از اسﻼم در خراسان رودکی و فردوسی را داشتيم .پس در آذربايجان چه؟
اولين دولتهای ايرانی بعد از اسﻼم يعنی صفاريان و سامانيان در خراسان ،سيستان و بلوچستان تاسيس يافتند .اينها
حکومتهای بزرگ اما تابع خليفه بودند ،تابع ،اقﻼً بصورت صوری .خطبه بنام خليفه بغداد میخواندند و باج
میپرداختند .آذربايجان و کردستان و همدان کمی فرق داشت .اين وﻻيات برعکس خراسان و سيستان به مراکز خﻼفت
نزديک تر بودند اما جالب است که آخرين جنبش ضد خﻼفت هم در آذربايجان تحت رهبری بابک خرمدين انجام
میگيرد که طبيعتا ً سرکوب میشود .اين هم تقريبا ً دويست سال پس از اسﻼم بود.
رودکی دويست سال و فردوسی سيصد سال پس از اسﻼم است .اين در شرق ايران است .در شمال غرب ،يعنی در
آذربايجان و اران ما به اصطﻼح از »اولينها پس از اسﻼم« قطران تبريزی را داريم .اين همان قطرانی است که برای
خودش شاعر خوبی بوده اما ناصر خسرو قباديانی ،شاعر مشکل پسند و دری زبان شرق ايران در سياحتنامه اش در
باره اين شاعر پهلوی زبان که ظاهراً زبان نو و »معاصر« فارسی را به اندازه ناصر خسرو و دقيقی نمیدانست،
میگويد »در تبريز ،قطران نام شاعری را ديدم .شعر نيک میگفت ،اما زبان فارسی نيکو نمیدانست .پيش من آمد
ديوان منجيک و ديوان دقيقی بياورد و پيش من بخواند و هر معنی که مشکل بود از من پرسيد ،با او بگفتم و شرح آن
بنوشت و اشعار خود بر من خواند« ).(۵
ستی« که بنا به يک روايت به معنای »ماه بانو« است که آن
بعد از درگذشت قطران ،مهستی گنجوی را داريم» .مهَ -
وقتها گويا در ايران نام رايجی برای بانوان بوده است .مهستی کمی پس از خيام است .مانند خيام هم رباعی سراست و
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هم آزاد انديش .بعد از مهستی ،نظامی گنجوی و خاقانی شيروانی را داريم؛ و طبيعتا ً شمس تبريزی را داريم که موﻻنا
جﻼل الدين »پير« خود میشمارد .شمس در باره زبان فارسی میگويد» :زبان پارسی را چه شده است؟ بدين لطيفی و
خوبی ،که آن معانی و لطافت که در زبان پارسی آمده است در تازی نيامده است« ).(۶
میگويند مهستی بعد از خيام نامدارترين و مهمترين شاعر رباعی سرای فارسی است .نظامی و خاقانی هم که گلهای
سرسبد ادبيات فارسی ايران و نمايندههای اصلی »مکتب آذربايجان« در ادبيات فارسی هستند.
اما همين نمونه قطران هم که گفتيم ،به ما خاطر نشان میکند که در آذربايجان ،کردستان ،گيﻼن ،طبرستان و اصفهان،
در کنار زبان معاصر و »استاندارد« فارسی ،گويشهای گوناگون پهلوی هم بوده ،به غير از آن در فارس و خوزستان
و خراسان در کنار فارسی معاصر ،گويشهای ايرانی جنوبی و جنوب غربی و شرقی هم بوده ،پيشگامان زبانهای
بلوچی )احتماﻻ از غرب( و پشتو و شغنی و ايشقاشمی )از شرق ايران( و لهجههای ديگری هم بوده ،اما در کنار همه
اينها و ورای آنها زبان معاصر فارسی هم بوده که از رودکی و فردوسی در شرق گرفته تا مهستی و نظامی در غرب
به آن گويش و معيار قلمفرسائی میکردند و بعد با حافظ و سعدی و ديگران آن را ادامه دادند .اما طبيعی است که
زبانها و لهجههای محلی در دولت و لشکر و ديوان و يا کار کتابنويسی بکار نمیرفت و اگر بکار میرفت ،تنها در
سطح شخصی و خصوصی بود.
مقدسی در قرن دهم يعنی در زمان فردوسی در »احسن التقاسيم« خود ،ايران را به هشت »اقليم« تقسيم میکند و
آذربايجان ،ارمنستان و آران )اران در قفقاز( را »اقليم« چهارم )»رحاب«( خوانده است )»اقليم« به معنای وﻻيت و يا
منطقه اداری( .او آنجا میگويد »لسان اقليم چهارم العجميه )ايرانی( است« که »قسمتی از آن فرسی )فارسی( و قسمتی
منغلق )نامانوس ،پيچيده ،نتراشيده( است ،اما همه آنها فرسی ناميده میشوند .لسان آنان خوشايند نيست .لسان ارمنيه
ارمنی و لسان الران )اران( الرانيه )آلبانيائی قفقاز( است .فرسی آنان قابل فهم و به خراسانی )فارسی دری( نزديک
است« ).(٧
از همين سدهها به بعد است که در آثار شعرا و نويسندگان که تقريبا ً همگی به فارسی و يا عربی )زبان دين و علم(
مینوشتند ،اينجا و آنجا ،جسته و گريخته ،برخی شاعران و نويسندگان ،بيتی ،شعری هم به زبان و لهجه محلی خود
مینوشتند .از آن به بعد نام اينگونه آثار و نام زبان آنها که از فارسی معيار و معاصر فرق میکرد و اغلب برای مردم
معرب تعبير »پهلوی« است .به اين ادبيات حاشيه »فهلويات« گفتند که
مناطق ديگر سخت فهم بود »فهلوی« ماند که ّ
ظاهرا ً مخصوص سرزمينهای ماد باستان يعنی آذربايجان )و کردستان کنونی( ،همدان ،قزوين ،ری ،اصفهان ،نهاوند و
گاه حتی گيﻼن و لرستان است.
 ١۴٠٠سال پيش يعنی تا آمدن ترکهای سلجوقی ،زبان آذربايجانيان چه بود؟
از اسﻼم تا اولين شکوفههای دوباره زبان و فرهنگ ايرانی ،درست مانند شرق و جنوب ايران ،در شمال غرب هم
دويست سيصد سال برهوت است .تقريبا ً هيچ چيز توليد نمیشود .بعد ،ابتدا در شرق رودکی و بعد ،حدودا ً صد و پنجاه
سال پس از رودکی ،در طرف غرب قطران را داريم ،باز دويست سال پس از فردوسی ،نظامی و خاقانی را داريم و
تقريبا ً همزمان با خيام ،مهستی را داريم.
پيش از همه چيز اين نامهای بزرگ نشان میدهند که با وجود استيﻼی اعراب و زبان عربی ،زبان فارسی معاصر نه
فقط در خراسان بلکه به همان درجه و شور و شوق در اران و آذربايجان هم يک »بازگشت بزرگ« و تاريخی از خود
نشان میدهد ،آن هم در سرزمينی که ميدانيم مانند خراسان و يا فارس مرکز گويش معيار فارسی دری و يا معاصر
نيست ،بلکه بين مردم عادی هنوز لهجههای گوناگون شفاهی پهلوی و يا باصطﻼح »فهلوی« دوره اسﻼمی تکلم
میشود.
اين عجيب و جالب نيست؟ زبان فقه ،شريعت ،علم ،حتی زبان خود حکمرانان جديد همه عربی است .فرماندهان عرب
فرمان از خليفه میگيرند و با طايفه هايشان ميايند و در اکثر مناطق ايران مستقر میشوند .فقها و روحانيون هم از پشت
سر آنها .در شمال رود ارس ،شهر »بردعه« يکی از مراکز اعراب در اين منطقه میشود .بقول مينورسکی اين همان
»اران« در کنار رودخانه ترتر است که در عصر اسﻼمی نامش »بردعه«
»پرتو باستانی« دوره ماد در شيروان و يا ّ
میشود ).(٨
زبان مردم عادی در آذربايجان لهجههای محلی ايرانی است ،از تالشی در شرق و آذری در مرکز گرفته تا کردی در
غرب .احتماﻻً در شمال ارس هم اين زبانها هستند .زبان آلبانيايی )و يا طوری که در دوره اسﻼمی میگفتند »ارانی«(
هم هست که در اين باره اطﻼعاتمان بسيار محدود است .ارمنی هم هست .احتماﻻً آرامی هم هست .اما در اين بلبشوی
سياسی و فرهنگی و زبانی که چلو چشممان هست ،فارسی ادبی و معاصر که تازه پا گرفته ،در ميان اهل ادب و
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فرهنگ ما چه در آذربايجان يعنی جنوب ارس و چه در شمال يعنی جمهوری کنونی آذربايجان آنقدر قدرتمند است که
تنها »پنج گنج« و يا »خمسه« نظامی شامل مخزن اﻻسرار ،ليلی و مجنون ،خسرو و شيرين ،هفت پيکر و اسکندرنامه
از حدوداً  ٢٠هزار بيت عبارت است ،آن هم نه اشعاری تصادفی و سرهم بندی شده .هم از نظر معنا و هم زيباشناسی و
هم از نگاه زبان سليس و ادبی فارسی ،نظامی استاد و راهنمای نسلهای بعد اديبان و شعرای ما شده است.
اين درست زمانی است که غزنويان در خراسان هستند ،ترکها در خوارزم تبديل به اکثريت شدهاند و پای قبايل ترک
سلجوقی ،ديگر به فرارود يعنی سمرقند و بخارا رسيده است تا از آنجا نيشابور را بگيرند و به ديگر نقاط ايران مسلمان
و حتی بيزانس مسيحی پخش شوند .در ايران يا امرای عرب مستقيما ً حکومت میکنند و يا با کمک قبايل و طوايف
قدرتمند محلی مانند آل بويه در عراق عجم و يا ديلميان در گيﻼن و حتی شيروان.
بعد يک چيز بسيار طبيعی هم اين است که همه اين امرا و فقهای عرب که به سرزمينهای ايرانی ميايند با مردم بومی
جوش میخورند و بتدريج بومی و محلی و ايرانی میشوند ،يعنی درست چيزی که بزودی قبايل و امرای ترک زبان هم
در مقياسی بمراتب وسيع تر انجام خواهند داد.
اين مرحله ،بخاطر طبيعت سيال و در حال تغييرش ،دوره خودنمائی ،رقابت و جنگ بين طايفهها و قبايل کوچک و
بزرگ محلی و سلسله هائی است که هرکدام میخواهد در اتحاد با اين و آن قدرت بزرگتر و يا کوچکتر باﻻ بيايد و
وضع خودش را محکم تر کند .اينها هم همين اقدامها را میکنند .مثﻼً در آذربايجان و قفقاز شداديان گاه با بيزانس و
ارامنه ضد سلجوقيان متحد میشوند و گاه وقتی در مقابل سلجوقيان ضعيف شدند ،به نمايندگی از سلجوقيان به بيزانس
حمله میکنند تا آنها را به اسﻼم بگردانند و در مقابل ،بعنوان پاداش ،حکومت اين يا آن وﻻيت را از سلجوقيان بگيرند.
طاهريان و صفاريان و سامانيان ،حتی خود غزنويان ترک نمونههای بزرگتر اين کوششها در شرق يعنی خراسان و
سيستان هستند.
در غرب و شمال غرب ،مقياس اين تشبثهای سياسی محلی کوچکتر است .در آذربايجان و اران )يعنی شمال رود
ارس( در اين دوره گذار از حکومت مستقيم خﻼفت تا رسيدن سلجوقيان يعنی حاکميت جديد ترکی ،اگر از اقدامهای
رواديان در
ناموفق خوارزمشاهان و ديلميان صرفنظر کنيم ،سه سلسله محلی و نسبتا ً کوتاه عمر حکومت میکنندّ :
آذربايجان )با مرکزيت تبريز و مراغه( ،شدّاديان در اران بين دو رود کورا و ارس و همچنين ارمنستان شرقی ،و
شيروانشاهان در شيروان يعنی وﻻيت شرقی قفقاز جنوبی و به عبارت ديگر منطقه باکوی امروز.
گفته میشود از ميان اين سلسلهها رواديان از اعراب يمن بودند اما در ايران ،ايرانی و حتی ُکردی میشوند .شداديان
ظاهرا ً خودشان اصﻼً ُکرد بودند .شيروانشاهان را ميدانيم که پيش از اسﻼم ،ايرانی بودند و زمان ساسانيان وظيفه
»مرزبانی« اين منطقه را به دوش گرفته بودند ،بعد از اسﻼم يعنی از دوره عباسيان ظاهراً جای اينها را طايفه کسی بنام
يزيد بن مزيد گرفته که به همين خاطر به اين نسل پادشاهان شيروان »شيروانشاهان يزيدی« گفتهاند .در نيمههای قرن
يازدهم يعنی حوالی  ١٠۵٠تا  ١٠٧٠طغرل بيگ سلجوقی و برادرزاده اش آلﭗ ارصﻼن همه اين حکومتهای محلی را
سرنگون میکنند و خودشان حکومت ترکی و سلجوقی خود را از خراسان گرفته تا آذربايجان گسترش میدهند و بعد
هجوم هايشان را به درون بيزانس يعنی آناتولی ادامه میدهند.
حاﻻ منظور از ذکر اينهمه اصليت و قوميت حکومتهای روايان و شداديان و شيروانشاهان اين است که درک کنيم در
اين  ۴٠٠سال مرحله گذر از خﻼفت اسﻼمی به حکومت سلجوقيان ترک ،وضع زبان و فرهنگ آذربايجان ،اران و
کردستان و حتی ارمنستان چگونه بود .در اين مرحله ،حکومتهای محلی ،يا ايرانی )از جمله کردی( بودند و يا اگر هم
در ابتدا عرب بودند ،از طريق وصلت و آميزش با مردم محلی ايرانی شدند .حتی نامهای حکومتداران و سﻼطين عرب
تبار ،ايرانی بود )مانند منوچهر ابن يزيد و شاه فريبرز( .در عمل هم میبينيم که همه آنها زبان و ادبيات و فرهنگ
ايرانی را تا جايی که میتوانستند تقويت و تشويق کردند .هم آنها هستند که از قطران تا نظامی و خاقانی شعرا و
نويسندگان را پشتيبانی کردهاند تا اينکه در شمال غرب ايران هم ،مانند خراسان و فارس ،بقول مينورسکی شاهد يک
»ميان پرده کوتاه ولی بسيار مهم ايرانی بين حاکميت عربی و ترکی« شويم ).(٩
وقتی سلجوقيان در ايران و يا حتی آناتولی يعنی ترکيه بعدی مستقر شدند ،زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی رونق يافت.
فارسی حتی زبان رسمی بود .نه فقط در ايران ،بلکه در چند سده نخست در آناتولی هم زبان ادبی دولت و ديوان فارسی
بود و شعرا و نويسندگان به فارسی مینوشتند .نمونه بزرگ و بارزش هم خود موﻻنا جﻼل الدين بلخی بود که بعداً
بخاطر زندگی طوﻻنی مدت اش در قونيه در شرق ترکيه کنونی ،لقب »رومی« را گرفت.
نه ،حاکميت سلجوقيان ترک جلوی زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی را نگرفت ،بلکه بر عکس زبان فارسی زبانی
رسمی شد و فرهنگ ايرانی بطور همه جانبه مورد تشويق قرار گرفت .اما طبيعتا ً زبان دربار بين سﻼطين و امرای
ارتش ترکی بود .زبان قبايل ترک هم که کوچ کرده به آذربايجان و آناتولی آمده بودند ،ترکی بود .اين روند بود که زبان
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مردم آذربايجان و آناتولی را تبديل به ترکی کرد .اما اين ،بحثی جداگانه است که در پرسش و پاسخهای آينده خواهيم
کرد.
نظامی ترک بود؟
بی اساس بودن اين ادعا آنقدر توضيح داده شده که طرح آن ديگر حالت کودکانه و غير جدی گرفته است .اوﻻً از اران
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 مطلقا ً بی خبر بود تا چنين ادعاهائی کرد .ثانيا ً
بگذاريد بصورت خﻼصه به مهم ترين اين ادعاها دانهدانه جواب بدهم.
يکم :بايد به محيط زبانی و فرهنگی ايرانی ،نمیگويم فارسی ،میگويم به محيط زبانی و فرهنگی ايرانی در شمال و
جنوب ارس دقت کنيد .دوم :به اشعار آذری» ،فهلوی« و محلی قطران و اشارههای تاريخی در کتابهای گوناگون
نگاهی بکنيد تا بتوانيد زبان مردم و محيط زبانی و فرهنگی را حدس بزنيد .سوم :اصﻼً مادر نظامی به گفته خودش در
يک بيت »چون مادر من رئيسه ُکرد/مادر صفتانه پيش من مرد«ُ ،کرد بوده ،پدرش گويا »دهقان« يعنی ايرانی کشاورز
از قم و يا کﻼً عراق عجم بوده ،اما چون زود فوت کرده ،نظامی را مادرش بزرگ کرده است .چهارم :چنين ادعا
میکنند که گويا خودنظامی میخواسته »ليلی و مجنون« را به ترکی بنويسد اما پادشاهان شدادی و يا شروانشاه
نگذاشتهاند .اين ادعا ديگر هيچ جدی نيست .نظامی از کجا میتوانست ترکی دانسته باشد؟ البته چرا ،يکی از سه همسر
نظامی که اتفاقا ً هر سه زود فوت کردهاند ،کنيزی قبچاق )قپچاق و يا قيپچاق( از قبايل ترکهای شرقی بود که حاکم
شهر مرزی دربند )موسوم به »الباب« در دوره اسﻼمی( بعنوان هديه به نظامی فرستاده بود که اتفاقا ً تنها فرزند نظامی
هم گويا از اوست .در اين بيت نظامی میگويد» :سبکرو چون بت قبچاق من بود/گمان افتاد خود کافاق من بود «.گويا
نام آن کنيز آفاق بوده است .در ضمن همين نشانه آن است که قبل از ترکان سلجوقی ،هم ترکان قپچاق ،هم خزرها و هم
قبايل ايرانی تبار آﻻن از شمال يعنی احتماﻻً از دربند وارد اران میشدهاند ،در حاليکه در زمان ساسانيان مرزبانان آن
ناحيه کوشش میکردند مانع نفوذ قبايل شمال شوند .پنجم :مدتی است که در ترکيه و جمهوری آذربايجان )و بعضیها هم
در ايران( يک بيت نقل میکنند که گويا متعلق به نظامی است که گفته »پدر بر پدر مر مرا ترک بود/به فرزانگی هر
يکی گرگ بود «.همه نظامی شناسان حتی چند نفر در باکو گفتهاند که اين بيت در هيچ نسخه خطی نطامی موجود نيست
و اين بيت در همين  ۵٠-۴٠سال اخير ورد زبان بعضی جريانات سياسی و قومی شده است .از سوی ديگر اين بيت
اصﻼً قافيه اش درست نيست ،ترک/گرک هم قافيه نيستند و »گرگ« هم ،برخﻼف افسانههای ترکی ،در ادبيات فارسی
نه نشانه فرزانگی بلکه نماد درندگی است .يعنی نظامی اگر آن نظامی باشد که »پنج گنج« را نوشته ،احتمال ندارد که
مؤلف چنين بيت ناشيانهای باشد.
و باﻻخره نکته ششم :حاﻻ گيرم که نظامی ترکی هم میدانست .اگر میدانست ،چه خوب که میدانست .مگر نکته مهم
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
شيرين و بی همتائی نوشته و آثارش نمونههای برجسته ادبيات ايران شدهاند؟ حاﻻ اگر اصليت و يا زبان پدری نظامی به
فرض ترکی میشد ،مگر چه فرقی میکرد؟ اجداد عبيد زاکانی هم عرب بودند که به وﻻيت قزوين آمده ،ساکن آنجا شده
اند .اصﻼً فرض کنيد مادر حافظ هندی بوده و پدر فردوسی روس .ميخواهيد اين احتماﻻت در نگاه ما به حافظ و
فردوسی چه تغييری بدهد؟ مهم اين است که ما امروز يک ديوان حافظ و يک شاهنامه فردوسی داريم که هر دو به
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
غيره ،زندگی همه ما و حتی همه انسانها فقيرتر و محقر تر میشد .مهم اين است ،نه اينکه نژاد و تبار و قوميت و زبان
پدری و مادری فﻼن شاعر و متفکر و دانشمند در اصل چه بوده است .اينها احساسات خودفريبانهای بيش نيست.
منابﻊ
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از سلجوقيان تا صفويان

سکه بنام طغرل بيگ ،بنيانگذار سلجوقيان
از همان دوره خﻼفت اسﻼمی تا سلجوقيان ،زبان مردم در آذربايجان چه بوده؟
تا غزنويان و سلجوقيان ،حکومتداران اصلی ،خليفه و اهل ديوان در بغداد هستند .در شرق ايران يعنی سيستان و
خراسان حکومتهای منطقهای و ايرانی جديد مانند صفاريان و سامانيان بر سر کار هستند .در آذربايجان و قفقاز که به
دولت مرکزی بغداد نزديک تر هستند ،مانند بسياری وﻻيات ديگر والی و قاضی و حاکم عرب بنام خليفه حکومت
رواديان و شدّاديان و شيروانشاهان حکومت میکنند که اکثراً و بناچار
میکنند .بعد برای مدتی حکومتهای محلی ّ
حکومت را با حاکمين عرب تقسيم میکنند.
از نظر ادبيات قبﻼً هم گفتيم .قطران تبريزی و مهستی گنجوی هستند .مقدسی در قرن دهم م .نوشته که در آذربايجان به
هفتاد زبان تکلم میکنند ) (١که البته مبالغه است .اما مردم بومی طوری که گفتيم لهجه و يا لهجههای شفاهی و محلی
ايرانی غربی و فهلوی صحبت میکنند .میگويم »لهجهها« و احتماﻻً نه تنها يک لهجه چرا که بعدا ً هم ،امروز هم
میبينيم که تالشی و تاتی و کردی و گيلکی يک لهجه منسجم و ثابت نيستند .هرکدام زير لهجههای مختلفی دارند .دهها
نوع تاتی و يا تالشی و کردی هست .احتماﻻً آذری ما هم همين طور بوده و يا بقول استيلو که در پيش نامش را ذکر
کرديم يکی از دهها شاخه تاتی بوده.
احتماﻻً هم ايرانيان ديگر و همچنين غير ايرانيان مانند اعراب که به آذربايجان ميامدند ،در درک اين لهجه و يا لهجههای
محلی سختی میکشيدند .مسعودی اين لهجه را »اﻻذريه« مینامد ) .(٢اما مردم ،بخصوص شهریها فارسی رايج
استاندارد يعنی دری هم صحبت میکنند .زبان شمال رود ارس ظاهراً فرق میکند .مورخين عربی مانند ابن حوقل )(٣
میگويند زبان مردم اران )آران( »الرانيه« )ارانی ،منتسب به الران يعنی اران( است که بنظر میرسد نوع دير تر
آلبانيائی و يا شايد هم نوعی ايرانی بوده باشد.
به غير از اين ،بخصوص به دنبال کوچهای اعراب به آذربايجان ،مورخين عرب میگويند که مردم ،عربی هم میفهمند
که احتماﻻً منظورشان مردم شهری بوده است .همچنين طوری که در پيش گفتيم در تقسيمات اداری دوره پيش از
سلجوقيان ،آذربايجان ،اران و ارمنستان سه جزء يک »اقليم« يعنی يک واحد بزرگ اداری يعنی به زبان امروز يک
استان بودهاند .در »جزء ارمنستان« در شمال غرب آذربايجان ،ارمنی هم تکلم میشده است و در نهايت ميدانيم که
مورخين گوناگون در اين دوره يعنی بعد از رواديان و شداديان تا سلجوقيان از عشاير ُکرد در غرب آذربايجان نيز سخن
میگويند .از اين دو دسته رواديان که اصﻼً عرب تبار بودند و بتدريج کرد تبار شدند ،در همکاری با نمايندگان خليفه بر
آذربايجان حکومت میکردند .شداديان نيز که کرد تبار بودند و مرکزشان اران و ارمنستان بود ،تا آمدن سلجوقيان ،بر
باکو ،گنجه و بردعه که مهاجرين عرب آن بسيار بود ،حکومت میکردند .با آمدن سلجوقيان ،حکومت رواديان و
شداديان پايان يافت و عنصر ُکردی در حکومت تا حد زيادی پسرفت نمود .اين ،زمينه ديگری برای تقويت زبان و
فرهنگ ترکی در آذربايجان ،اران و روم شرقی بود.
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گستره دولت سلجوقی
بسياری مورخين ترکيه میگويند سلجوقيان ،ترک بودند اما دولتداری آنها ايرانی بود.
البته غزنويان و سلجوقيان ترک بودند» .ترک« نه تنها بمعنای امروزی فقط ترک زبان .منشاء آنها قبايل صحراگرد
ترک بودند که بعد از اسﻼم يعنی زمانی که در و پيکر ايران ساسانی کامﻼً فروريخت ،از آسيای ميانه کوچ کرده ،آمدند
و اول خراسان ،بعد تمام ايران و بيزانس يعنی روم شرقی را گرفتند .يعنی اينها که در ابتدا به آن معنا »ايرانی« نبودند،
طی نسل بعدی با مردم و دستگاه حاکمه و دبيران و مديران و دهقانان و مردم عادی ايرانی جوش خوردند و در آنها
مستحيل شدند .يعنی ايرانی شدند .همين روند را در روم شرقی يعنی ترکيه هم میبينيم.
ميدانيم که اين ترکهای جوان ،ماهر و جنگجو ابتدا همه به خراسان آمدند و آنجا اول غزنويان که ابتدا عبارت از
جنگجويان سلسله سامانيان بودند سامانيان را کنار گذاشته خود بر مسند قدرت نشستند ،چونکه سامانيان ديگر ستاره شان
در حال افول بود و بين خود همديگر را از بين میبردند .در عين حال هزاران و دهها هزار جنگجوی ترک چه بطور
انفرادی و چه بصورت قبيلهای اينجا و آنجا خودنمائی میکردند .حتی مهم ترين سربازان و محافظين خليفه عباسی در
بغداد را ديگر جنگجويان ترک تشکيل میدادند .سلجوقيان در چنين دورهای باﻻ آمدند ،يکپارچه و بعنوان قبيله عمل
کردند و بخصوص با نبوغ جنگی و انعطافپذيری طغرل بيگ ،بنيانگذار اين سلسله و متعاقبين او ،يک امپراتوری
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
دولت و نظام ترکی را ايجاد کند ،چيزی که تا آن موقع در اين امپراتوری مسيحی و يونانی زبان موجود نبود.
ميدانيد که سلجوقيان روم يعنی ترکيه کنونی بعداً راهشان را از سلجوقيان »بزرگ« يعنی ايرانی جدا کردند .شرايط روم
هم فرق میکرد .آنجا را همين ترکها طی صدها سال مسلمان و ترک زبان کردند .البته اين کار را اساسا ً و ابتدا با زور
کردند ،اما در ضمن با استفاده از ضعف و زوال بيزانس و اختﻼفات داخلی آنها از عهده اين مشکل برآمدند .ابتدا
حکومتهای ملوک الطوايفی ترکی در ترکيه درست شد .به آنها به ترکی »بيگ ليک« ها میگويند .هر منطقه زير نظر
يک »بيگ« ترک ،رئيس قبيله و طايفه بود که باز بين هم جنگ هم میکردند ،صلح هم .تا اينکه يکی از آنها يعنی »آل
عثمان« بر همه چيره شد و بتدريج امپراتوری عثمانی را ايجاد کرد.
اين در سال  ١٢٩٩بود ،يعنی تقريبا ً سيصد سال بعد از آنکه سلطان آلﭗ ارصﻼن يعنی برادرزاده طغرل بيگ اولين
پيروزی را در خاک روم شرقی بدست آورد و پای ترکها به آناتولی باز شد.
و اما در ايران .ابوالفضل بيهقی مورخ قرن يازدهم که قبل از طغرل دبيری ديوان سلطان مسعود غزنوی را میکرد ،در
»تاريخ بيهقی« در باره به تخت نشستن طغرل بيگ ،اولين سلطان سلجوقی ،در نيشابور مینويسد :طغرل بيگ پس از
جلوس بر تخت سلطان مسعود غزنوی با افراد سرشناس شهر گفتگو نمود .او در جواب به توصيههای قاضی صاعد که
مهم ترين شخصيت شهر بود ،گفت» :ما مردمان نو و غريب هستيم .رسمهای تازيکان )تاجيکان ،غير ترکان( ندانيم.
قاضی به پيغام و نصيحتها از ما نگيرد )دريغ ندارد(« ).(۴
اين باصطﻼح »بيگانگی« که طغرل میگويد در نيشابور ايران حس کرده است ،چندان زياد طول نکشيد .در عرض
چند قرن بعد ،قبايل ترک زبان که دسته دسته ،دو هزار نفر اينجا و دويست نفر آنجا به ايران پخش شدند ،با مردم بومی
آميختند و ايرانی شدند .وقتی ترکها به خراسان آمدند ،ايران مسلمان بود .بهانهای برای غارت و »جهاد بر ضد کفار«
نبود .در واقع ايرانيان بودند که ترکها را وقتی که در آسيای ميانه بودند ،به قبول اسﻼم دعوت و تشويق میکردند.
سلجوقيان ايرانی شدند .حتی فرهنگ و زبانشان هم )جز در آذربايجان که بحث اش جداست( ايرانی و فارسی شد.
سلطان محمود غزنوی که میگويند خود سواد چندانی نداشت ،يکی از بزرگترين حاميان شعر و ادب فارسی در زمان
فردوسی بود .زبان دربار و ارتش طبيعتا ً ترکی بود .اما شعر ،ادبيات ،مکاتبات رسمی ،قراردادها ،نامهها ،همه فارسی
بود .تاليف کتابها و آثار دينی و حتی اکثر کتابهای علمی و تاريخی هم اکثرا ً به عربی بود.
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يعنی سلجوقيان از نظر قومی متعلق به اقوام ترک زبان بودند ،اما بتدريج ايرانی شدند .احتماﻻً از آن تاريخ و يا کمی
قبل از آن است که ترکهای مسلمان شده را اغلب »ترکمن« و يا »ترکمان« ناميدند لفظ ترکمن و يا ترکمان را نبايد با
»ترکمن« معاصر يعنی ترکمنهای ايران و يا جمهوری ترکمنستان عوضی گرفت .بعد از قبول اسﻼم از طرف قبايل
ترک زبان به همه آنها »ترکمن« و يا »ترکمان« گفته میشد( اغلب آنان در ساختارهای قبيلهای زندگی میکردند.
مردان آنها که اسب سواران و تيراندازان ماهری بودند به استخدام اردوهای مختلف در میآمدند و در صورت لزوم با
تکيه بر حمﻼت و نيروی نظامی خود دست به فتح و غارت مناطق و شهرهای مختلف هم میزدند .بعد از مدتی آنها
تبديل به نيروئی شده بودند که هم سﻼطين و اميران مختلف میبايست در محاسبات قدرت به حساب میآوردند و هم
اينکه خود قبايل و عشاير ترک نيروهای خود را تشکيل داده حکومتهای محلی کوچک و بزرگ ايجاد میکردند .آنها
بزودی حتی بين خود شروع به مبارزه ،رقابت و جنگ برای نفوذ و قدرت کردند ،مبارزهای که در مقابل يک خانواده،
طايفه ،عشيره و قبيله هم ايست نمیکرد.
حکومت قراخانيان در چين و مغولستان کنونی و غزنويان در ايران و ماوراالنهر جزو حکومتهای بزرگ ترکها در
آن دوران بود .سلجوقيان با گسترش بی سابقه امپراتوری و دوام آوردن برای  ١٨٠سال بعد از تاجگذاری طغرل بيگ
به اين دسته امپراتوریهای بزرگ ترک پيوستند.
در واقع هم اين اوغوزهای سلجوقی و هم ديگر قبايل ترک زبان از اواخر ساسانی با ايران مناسبات بسياری داشتند ،هم
تجارت و وصلت میکردند و هم دست اندازی و غارت مینمودند .طبيعتا ً بعد از اسﻼم که در و پيکر ايران باز شد و
مرزبانیها به هم خورد ،اين روند شديد تر شد.

وﻻيات ايرانی در زمان خﻼفت عباسيان
با اين پس منظر میتوان مدعی شد که در واقع طغرل بيگ در منطقه ماورا النهر و حتی خراسان چندان هم »تازهوارد«
و »بيگانه« نبود .اما از نظری ديگر شايد طغرل بيگ حق هم داشت که میگفت »ما در اينجا )خراسان( بيگانهايم«.
سلجوقيان اصﻼً از منطقه ميان درياچه خوارزم )آرال کنونی( و دريای خزر بودند که حاشيه دنيای اسﻼم و آخرين
سرزمين شرقی ايران تاريخی بود .آنها تحت فشار و بعضا ً تشويق اقوام و حکومتهای همسايه که غالبا ً آنها هم ترک
بودند ابتدا به منطقهای بين سمرقند و بخارا و سپس مرو ،هرات و نيشابور آمده بودند .سلجوقيان طايفهای از اقوام
پرجمعيت ترکهای اوغوز بودند که در تواريخ عربی از آنها بنام »غزها« ياد میشود .در حاليکه بعضی از قبايل ديگر
ترک از راههای ديگر و بخصوص شمال دريای خزر به غرب کوچ میکردند ،اوغوزها با جنگ و گريز بين خود و
ديگر طوايف و قبايل به سوی جنوب غربی يعنی افغانستان و خراسان کنونی رو میآوردند.
اين ،آغاز موج اصلی کوچ بزرگ ترکهای اوغوز به ايران و از آنجا به ترکيه کنونی بود؟
»آغاز« البته شايد زمانی بود که طايفه اوغوز در قرن نهم يعنی حدوداً  ٢٠٠سال پيش از مهاجرت به خراسان ،از
جنوب درياچه آرال در پی چراگاه برای احشام خود بلند شده به سمرقند و بخارا آمدند تا در ضمن به خدمت نظامی
پادشاهان و اميران در آيند .اما آنها در عرض  ۵٠-۴٠سال قدرتشان را تحت رئيس جديد طايفه يعنی طغرل بيگ تحکيم
کرده باﻻخره با فتح نيشابور سلطنت خراسان را از آن خود کردند .طبيعتا ً اين سلطنت خراسان هم علی الظاهر تابع
خليفه عباسی در بغداد بود .اما در نيشابور ديگر کسی به خليفه بغداد که خود تحت حفاظت ترکها بود گوش نمیکرد.
طغرل که آن قدر قدرتمند شده بود ،حتی به خليفه باج هم نمیداد.
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هرچه سلجوقيان جای خود را در ماوراالنهر و خراسان محکم کرده بيشتر بسوی غرب رو میآوردند و هرچه زمان از
کوچ اولين نسلهای اوغو-ترکمن میگذشت ،آنها بيشتر خصوصيات فرهنگی و اداری محلی میگرفتند :آنها در ايران
»ايرانی« و در سرزمينهای روم و بيزانس »رومی« )و دير تر »عثمانی«( میشدند.
يعنی سلجوقيان در ايران حکومت کردهاند و ايرانيان هم مديريت آن حکومت را انجام دادهاند .چونکه سلجوقيان با گذشته
ايﻼتی و کوچندگی تجربه شهريگری و يکجانشينی و دولت داری نداشتند ،ايرانیها هم ظاهراً ديگر اهل جنگ و گريز و
غيره نبودند .بنظر میرسد برای هر دو طرف خوب شده است و در نهايت اين دو طرف باﻻخره با همديگر آميزش
يافتهاند .بعضیها میگويند اين روند تنها به نفع قبايل ترک نبود بلکه به نفع ايرانيان هم بود .با اين ترتيب آنها دولتداری
خود را حفظ کردند و حاکمين را هم مانند خودشان ايرانی کردند.
در باره زبان رسمی در اين دوره چه میتوان گفت؟
حاﻻ ُمد شده است که میپرسند »زبان رسمی« چه بود؟ آن وقتها از اين خبرها نبود.
نه در اين دوره و نه تا صدها سال بعد يعنی تا اوايل قرن بيستم نمیتوان از زبانی »رسمی« به معنای امروزی اين کلمه
سخن گفت .نه نظام اداری مشترکی بود ،نه مطبوعاتی بود و نه آموزش و پرورشی مرکزی .خانواده و ايل و تبار
سﻼطين و فرماندهان و امرای ارتش البته بين خود ترکی حرف میزدند ،اما مکاتبات اداری و دولتی و مدارک رسمی
عموما ً به فارسی بود .در هر منطقه ،هر قومی به زبان و لهجه محلی خود صحبت میکرد .محاکم شرعی بطور رسمی
به فارسی و عربی و از نظر شفاهی به زبان و يا لهجه محلی بود و در هر محل بنا به صﻼحديد روحانيون محلی )که
آنوقت اکثريت بزرگشان هنوز سنی بودند( برگزار میگرديد .در مکاتب هم که از طرف مﻼها و آخوندها اداره میشد،
قرآن و فقه و فلسفه به عربی و با توضيح به زبان محلی و بومی تدريس میشد .زبان شعر و ادب فارسی بود که با
توضيح به زبان محلی تدريس میشد .يعنی زبان دربار و ارتش ترکی و زبان ديوان و فرهنگ و شعر فارسی بود و
همچنين در امور دينی ،فلسفی و علمی معموﻻ از عربی استفاده میشد.
از طرف ديگر ،برعکس قراخانيان چين ،حکام غزنوی و سلجوقی در ايران ،خود اهل خواندن و نوشتن نبودند ،اما در
سرزمينهای ايرانی ،زبان و ادبيات فارسی را تشويق و ترغيب نمودند .آثار ترکی در ايران اين دوره بسيار کم است
چرا که بگفته تورکولوگ معروف ترکيه زينب قورخماز ) (۵سلجوقيان چه در ايران و چه در آناتولی فارسی را بعنوان
»زبان رسمی و دولتی« خود بکار بردهاند .واقعا هم در عمل زبان »رسمی« فارسی بود ،اما اينطور نبود که همه چيز
به فارسی باشد.
در عين حال سلجوقيان ايران مانند چنگيز خان نبودند که »بيايند و بچاپند و بروند« .همانند غزنويان ،سلجوقيان هم آمده
بودند که »بمانند و حکومت کنند« و هم بر خﻼف غزنويان پرشمار بودند ،اما مهمتر از همه ،برنامه و مهارت گسترش
قدرت داشتند و در اين راه از خودانعطاف پذيری و عمل گرائی نشان میدادند .آنها هم مانند غزنويان میدانستند که
برای استقرار و حکومت در ايران راه ديگری جز مماشات و انطباق با مردم بومی و فرهنگ و شرايط محلی نيست .اما
بنظر میرسد انطباق آنها با شرايط و محيط جديد بمراتب بيشتر و عميقتر از فقط برآورد کردن نياز حکمرانی بوده
است .غزنويان و سلجوقيان در ادامه سنتهای سامانيان ديوان کشور را به ايرانيان سپردند و در ترويج فرهنگ و ادب
فارسی کوشش بسيار نمودند .حتی خيلی بيشتر :آنان به سرعت خودشان ايرانی شدند .وزرای کاردانی مانند نظام الملک
طوسی ،شعرائی مانند فردوسی ،عمر خيام ،نظامی و خاقانی ،نويسندگان ،فيلسوفان و مشاهيری مانند ابو ريحان
بيرونی ،امام فخر رازی و امام محمد غزالی در اين دوره بود که برخاستند .ملکشاه سلجوقی ،سومين سلطان سلجوقيان
و پسر سلطان آلﭗ ارصﻼن که برادرزاده طغرل بود ،خود به فارسی شعر میگفت.
اين روند بومی شدن و ايرانی شدن قبايل ترک چقدر طول کشيده است؟
اين قبيل تحولها يکشبه نمیشود .ايرانی شدن تدريجی قبايل ،حکومتها و دربارهای ترکی در ايران شايد هم بی شباهت
به »ايرانی شدن« و بومی شدن قبايل تازه رس ماد نبوده که دو هزار سال پيش از سلجوقيان اتفاق افتاده بود .در اين
مورد هم بنظرم به راحتی میتوان از  ۵٠٠-۴٠٠سال صحبت کرد .باز اگر بخواهيم حتما ً يک مقطع تاريخی و سياسی
معين بگذاريم ،میتوانيم بگوئيم تا صفويان .يعنی بنظرم میتوان ادعا کرد که بعد از صفويان ،ديگر آن قبايل ترک
بصورت قبيله و در کنار جامعه بومی ايرانی نه ،بلکه با جامعه بومی و بعنوان بخشی مستحيل شده و رهبری کننده
جامعه عمل میکردند .اگرچه بعد از صفويان هم مثﻼً زندگی قبيلهای برخی ايﻼت ترک زبان ادامه داشته است ،اما در
مجموع اکثر آنها در اوايل صفويان بومی شده بودند .تصور کنيد که همراه با همان شاه اسماعيل صفوی و در حمايت
مستقيم از او عده کثيری از قبايل ترک مانند روملو ،استاجلو ،تکلو ،شاملو ،ذوالقدر و يا افشار و قاجار که هنوز کامﻼً
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زندگی ايﻼتی را ترک نکرده بودند ،وارد چرخه جامعه و از جمله طبقات اشرافی شدند و تبديل به بخشی مهم ،بومی و
اصلی از مردم ايران گشتند.
منابﻊ
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پهلوی ،فهلوی ،فهلويات

نمونهٔ يک شعر فهلوی از کتاب سفينهٔ تبريز ٧٠٠ ،سال پيش
میتوانيد در باره فهلويات توضيح بيشتری بدهيد؟
ز همين نام »فهلويات« يعنی از آن حرف »ف« در اول اين واژه و جمع عربی آن معلوم میشود که اين واژه مربوط به
معرب )يعنی شکل عربی شده(
دوره بعد از اسﻼم است .مفرد اين کلمه »فهلويه« ،ريشه آن هم از »فهلوی« است که ّ
واژه »پهلوی« است .اصل واژه »پهلوی« از زبان پارتی و يا اشکانی است ،به معنای هرچه که مربوط به »پهله« )به
عربی :فهله( میشود .در اوايل اسﻼم که هنوز حرف »پ« جا نيافتاده بود ،اين واژه را »بهله« هم مینوشتند.
در بحث دوره پس از اسﻼم هم اشاره کرديم .ابن نديم در کتاب »الفهرست« خود به نقل از اين مقفع میگويد» :اما
فهلوی منسوب است به فهله که نام نهاده شده است بر پنج شهر :اصفهان و ری و همدان و ماه نهاوند و آذربايجان« ).(١
بنظر برخی ايرانشناسان ) (٢اصوﻻً از اواخر اشکانيان به بعد به سرزمينهای ماد باستان »پهله« )به فارسی ميانه:
پَه َلو( و به زبان مردم آن سرزمين فهلوی میگفتند.
اما اين نام »پهلوی« و يا »فهلوی« نبايد مارا گمراه کند .اين فهلوی دوره اسﻼمی ديگر آن فارسی ميانه دوران سلوکيان
تا ساسانيان نيست .تصور کنيد که در اين ميان مادی و پارسی آميزش يافتهاند ،پارتی و يا اشکانی هم به آنها ملحق شده
و يک فارسی تا حد زيادی مشترک و واحد از درون آن بيرون آمده که مثﻼً نظام الملک و اکثر دبيران و ايرانيان اهل
ديوان و همچنين تجار و نويسندگان و بخصوص شعرا مانند خيام و فردوسی بکار میبرند .همچنين يک دگرگونی بسيار
بزرگی شده که عبارت از قبول اسﻼم و نفوذ همهجانبه زبان عربی است ،با همه واژگان و تعابير و اصطﻼحات و
الفبايش .يعنی طبيعی است که اين »فهلوی« دوره فردوسی و قطران تبريزی و سلجوقيان و بعد از آنها ،همان پهلوی
ساسانيان نيست ،بلکه اوﻻً با عربی مخلوط شده و ثانيا ً )مهم تر از همه( محلی و منطقهای است .فهلوی بعد از اسﻼم در
اردبيل واژگان ديگری دارد و در همدان واژگان ديگری و حتی گاه از نگاه ساختاری هم فرق میکند.
از اين جهت است که در متون پهلوی که از زمان ساسانيان باقی مانده ،آثار عربی ديده نمیشود ،اما در فهلويات يعنی
مثﻼً در دو بيتی ها و نمونه هائی که در داخل آثار خود نويسندگان و يا از ديگران نقل شده ،آثار زبان عربی و فرهنگ
دوره پس از اسﻼم به روشنی مشاهده میگردد.
يعنی در حاليکه آن زبان مشترک و اداری و رسمی و ادبی فارسی که در ضمن خاستگاه و پايگاه اصلی اش فارس و
خراسان است به حيات و پيشرفت خود ادامه میدهد ،بين مردم ماد سابق و »پهله« و يا »فهله« بعد يعنی از آذربايجان تا
اصفهان و همدان ،در سطح شفاهی اين فهلویهای محلی هم زندگی خود را به موازات آن فارسی رسمی و ادبی ادامه
میدهند .نويسندگان و شعرا هم همه آثار خود را به فارسی ادبی مینويسند اما گهگاه يک رباعی و يا دو بيتی هم به
زبان محلی خود مینويسند.
آن روايت ابن خطيب تبريزی و استادش ابولعﻼ معری از هزار سال پيش هم اشارهای به همين است که میگويد روزی
ابن خطيب تبريزی در معره النعمان سوريه نزد استاد خود بوده که يکی از همشهريان تبريزی او وارد مسجد میشود و
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خطيب با او به زبان خود صحبت میکند و وقتی که ابولعﻼ در باره آن زبان میپرسد ،خطيب میگويد اين زبان
»اَذْ َربيّه« ناميده میشود ).(٣
و از همين جهت است که برای تفکيک بين زبان پهلوی دوره ساسانيان و ادامه آن زبان در دوره اسﻼمی در مناطقی
مانند آذربايجان .گيﻼن و کردستان و همدان و قزوين و زنجان و حتی ری و اصفهان بهتر است به آن زبان دوره
ساسانيان همچنان »پهلوی« و به اين زبان محلی و غير ادبی دوره اسﻼمی سرزمينهای نامبرده »فهلوی« بگوئيم تا
اينکه اين دو با همديگر عوضی گرفته نشود.
اما اين گويشهای محلی فهلوی ،زبانی ادبی نبود ،درست است؟
درست است .فهلوی محلی هرکدام از اين سرزمينها طبيعتا ً زبان ادبی نبود ،استاندارد نشده بود ،مردم اين منطقۀ فهله،
زبان آن منطقه ديگر فهله را خوب نمیفهميدند ،اگر چه اهل ديوان و تجار و روحانيون هر منطقه آن زبان مشترک و
ادبی فارسی را هم فهميدند .اما به هر تقدير اين لهجههای محلی هرکدام يک گونه فهلوی بودند .به همين جهت کسی
برداشته به اين لهجه های محلی و منطقه ای کتاب و اثر کاملی نمی نوشت .آن کار را به کمک زبان مشترک و ملی
يعنی فارسی معاصر ميکردند ،اما اين لهجه های فهلوی مانند آذری و يا تاتی و تالشی و کردی ما زبان شفاهی و منطقه
ای مردم بود.
نمونه هائی که از آن لهجه ها در آثار ادبی کنونی مانده ،خصوصيات زبانی و تاريخی دوره بعد از اسﻼم دراين منطقهها
را میتابند .آنها وارثان زبان مادی باستان و سپس فارسی ميانه يعنی پهلوی در ماد هستند .درست است که مثﻼً آن
دوبيتیهای شيخ صفی و يا آن نمونه های »زبان مردم تبريز« در رساله روحی انارجانی زبان رسمی و ادبی  ٧۵٠سال
پيش نيست ،اما زبان مردم اردبيل و يا مردم تبريز آن دوره است .اينها نمونه های مهمی هسند که نشان ميدهند مردم
عادی اردبيل و يا تبريز  ٧٠٠و يا  ٣۵٠سال پيش چگونه صحبت میکردند.
يک مثال :ابوعبدﷲ بشاری مقدسی که يک دانشمند قرن دهم م .يعنی  ۴٠٠-٣٠٠صد سال پس از اسﻼم است ،در باره
زبان مردم »تقاسيم« و »اقاليم« عجم يعنی ايران میگويد» :زبان مردم اين هشت اقليم ،عجمی )ايرانی( است .برخی از
آنها دری و ديگران نامانوس است .همگی آنها فارسی ناميده میشوند« ) .(۴شکی نيست که در اينجا منظور مقدسی از
»عجمی« همان فارسی دری و يا ادبی و منظور او از زبان »نامانوس« )»منغلق«( ديگران همان لهجههای محلی و
شفاهی فهلوی است.
يک نمونه ديگر :ابوعبدﷲ محمد بن احمد خوارزمی که او هم در سده دهم م .میزيست ،در کتاب »مفاتيح العلوم« ،زبان
فارسی را منسوب به مردم فارس و زبان موبدان دانسته و زبان دری را زبان خاص دربار شمرده است .خوارزمی
درباره زبان پهلوی مینويسد» :فهلوی )پهلوی( يکی از زبانهای ايرانی است که پادشاهان در مجالس خود با آن سخن
میگفتهاند .اين لغت )زبان( به پهلو منسوب است و پهله نامی است که بر پنج شهر )سرزمين( اطﻼق شده :اصفهان،
ری ،همدان ،ماه نهاوند و آذربايجان« ).(۵
از سفرنامه سياح معروف عثمانی اوليا چلبی )قرن هفدهم م( که حدود  ۴٠٠سال پيش به ايروان ،نخجوان ،تبريز و
مراغه هم سفر کرده معلوم میشود که  ٧٠٠سال پس از کوچ و استقامت قبايل عرب ،ترک و مغول ،هنوز زبان بخش
قابل توجهی از مردم نخجوان و تبريز و مراغه پهلوی )همان فهلوی( بوده است .او در باره نخجوان )در شمال ارس(
مینويسد» :رعايا و برايای اين شهر به زبان دهقانی سخن میگويند اما شاعران عارف و ظريفان نديم با ظرافت و
نزاکت به زبان پهلوی و مغولی سخن میگويند که زبان هائی باستانی هستند .اهالی شهر هم چنين سخن گويند :اوﻻً زبان
دهقانی ،دری ،فارسی و پارسی ،غازی و زبان پهلوی« ).(۶
يعنی ما در اينجا شاهد دو زبان ايرانی و ملی »موازی« هستيم :يک زبان ادبی و رسمی يعنی فارسی دری که امروزه
هم زبان ادبی و مشترک ماست و يک لهجه و يا زبان محلی )فهلوی( که به گوش ايرانيان ديگر و همچنين غيرايرانيان
»پيچيده« و سخت فهم ميايد.
درست مثل اين است که امروز که يک زبان ادبی و استاندارد فارسی داريم ،يک نويسنده گيلک هم بردارد به زبان
محلی يعنی گيلکی خود شعری ،داستانی ،خاطرهای بنويسد ،بعد از  ۵٠٠سال هم مردم اين را پيدا کنند و بخوانند .البته
پانصد سال بعد هم مورخين و زبانشناسان نبايد بگويند که اين زبان ،استاندارد فارسی در قرن بيست و يکم بود .البته اين
درست نيست .زبان استاندارد و ادبی يا مشترک قرن بيست و يکم همين فارسی است که داريم .ولی يک نوشته گيلکی از
همين قرن هم میتواند بخوبی نشاندهنده ويژگیهای واژگانی ،دستوری و آوائی گيلکی در قرن بيست و يکم باشد که آن
هم از نظر تاريخ و زبانشناسی بسيار جالب و مهم است.
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اين بی شباهت به وضع کنونی زبان در آذربايجان نيست .از يک طرف يک زبان ادبی و مشترک داريم که فارسی
هست .در کنار آن مردم ترکی يا کردی و گيلکی و تالشی هم حرف میزنند.
زبان رسمی و ادبی همان فارسی باقی مانده ،ولی جای زبان فهلوی را ترکی آذری گرفته است .البته زبانها و لهجههای
ديگر مانند کردی و يا گيلکی و تاتی و تالشی هم اگر چه تغيير يافتهاند اما به عنوان زبان مردم محل به حيات خود ادامه
میدهند .اگر فرصت شد به اين موضوع هم میپردازيم .از نگاه تاريخی ما در ايران دهها زبان و لهجه داشتيم و هنوز
هم داريم .اما از هخامنشيان و بخصوص از دوران ساسانيان به بعد هميشه يک زبان مشترک و ادبی و يا باصطﻼح
»رسمی« بوده که عبارت از پارسی و پارسی ميانه و سپس فارسی معاصر بوده که همه مردم و بخصوص طبقات
متوسط و باﻻ و مديران و دولتمداران و لشکريان و اهل ديوان و دانشمندان و نويسندگان و شعرا را به همديگر وصل
میکرده ،مدارک رسمی به آن زبان نوشته میشده و اين زبان با اين ترتيب شرايط ارتباط و کار و همزيستی آنها را در
يک دولت فراهم می آورده است.
کسروی هم آن دوبيتیهای شيخ صفی را نمونه زبان ايرانی آذری شمرده...
درست است .احسان يارشاطر هم بر همين نظر است .از طرف ديگر بسياری از دانشمندان و زبانشناسان برجسته
معاصر مانند گرنوت ويندفور و دونالد ال .استيلو اين گويش و گويشهای ديگری را که بعنوان »آذری« ايرانی در
سرزمين آذربايجان تکلم میشدند ،شاخه و يا گونهای از مجموعه زبانهای تاتی جنوبی میشمارند ) .(١١اين دو
زبانشناس حتی از نظر ساختاری ،تالشی را هم گونهای از همان خانواده میشمارد .ميدانيم که بعضیها هم مثﻼً همين
نمونه دو بيتیهای شيخ صفی را لهجه گيلکی زمان شيخ صفی شمردهاند.
بنظر من همه اينها در واقع درست میگويند ،چرا که اغلب اتفاق افتاده که اسم يک شهر و يا سرزمين به زبان مردم آن
شهر و سرزمين داده شده است .اين چيز عجيبی نيست .ما هنوز هم از لهجه اصفهانی ،مشهدی و يا همدانی صحبت
میکنيم ،اما در عين حال اکثرمان ميدانيم که اينها »زبان« مستقلی برای خودشان نبودند و نيستند ،بلکه همچون شاخهها
و گويشها و يا لهجههای يک زبان مشترک مادی و سپس فارسی بشمار میروند.
از اين جهت بنظر شخصی من هيچ عيبی ندارد و غلط هم نيست که گونه فهلوی آذربايجان در دوره اسﻼمی و پيش از
تسلط زبان ترکی را عموما ً »آذری« و يا »آذری باستان« و يا »ايرانی آذری« )در برابر »ترکی آذری« امروز( بناميم.
ولی در عين حال بايد اين را در نظر گرفت که اين گونهٔ فهلوی که در آذربايجان رايج بوده ،يک لهجه شفاهی مردم بوده
و نه يک زبان ادبی و يا رسمی و اداری ،آن هم يک لهجه شفاهی که از اين شهر به آن شهر ،از اين وﻻيت به آن وﻻيت
فرق کرده و گويش منسجم و استاندارد نبوده ،همچنانکه تاتی و گيلکی و کردی هم منسجم و استاندارد نبوده است.
از طرف ديگر به يک نکته هم بايد دقت کرد :همچنانکه استاد مينورسکی هم در مدخل »تات« نشر نخست »دائره
المعارف اسﻼم« )به انگليسی( میگويد ،زبان »تاتی« از نظر تاريخی به همه زبانهای ايرانی دوره اسﻼمی در غرب و
مرکز ايران گفته شده است که ترکی نباشند .لفظ »تاجيکی« هم در شرق يعنی آسيای ميانه به »زبان ايرانی و غير
ترکی« گفته شده و اساسا ً اينها نام هائی هستند که ترکها به ايرانی زبانان دادهاند ،اعم از پهلوی آذربايجان و سغدی و
فارسی سمرقند .منظور من اين است که تاتی و تالشی و گيلکی و کردی و گورانی و زازاکی همه گونههای محلی فهلوی
بودند که منسجم نشدند ،بصورت زبان ادبی و مشترک در نيامدند و از اين جهت هم در هر شهر و روستا فرق
میکردند .از ميان اينها کردی در يکی دو قرن گذشته باﻻ آمده و صاحب کتابت مشخص تری شده که البته تحوﻻت
سياسی اخير بخصوص در شمال عراق انسجام بيشتری به اين زبان داده است.
اگر بخواهيم ،میتوانيم هر کدام و تک تک اينها را »زبان« هم بناميم ،اما بايد بدانيم که منظور از »زبان آذری« و يا
»زبان تاتی آذری« و غيره ،گونهها و لهجههای محلی زبان ايرانی پس از اسﻼم در شمالغرب ايران بوده که از بيرون،
همه شاخههای زبان ايرانی و حتی فارسی شمرده و بعد از اسﻼم بعنوان يک گروه بزرگ »فهلوی« ناميده شدهاند ،مانند
بايری و زوريخی در برابر آلمانی ادبی و يا پرووانسال در مقابل فرانسه ادبی امروز.
از سوی ديگر همه اينها يعنی تاتی و تالشی و آذری از سوئی ،کردی و گورانی و زازاکی از سوی ديگر و گيلکی و
گالشی و مازندرانی و لهجههای ديگر ،همه و همه وارثان زبانهای مادی باستان و فهلویهای بعدی هستند و از اين
جهت برای تاريخ و زبانشناسی ايرانی اهميت دارند.
آيا در اين فهلويات به موضوع خاصی هم پرداخته میشد؟
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تقريبا ً در همه نمونههای فهلويات که نقل شده و هنوز در دسترس هستند ،تاثير ادبيات محلی و در اکثر موارد ادبيات
تصوفی ايرانی مشهود است .اکثر اين اشعار دو بيتی و حتی گاه غزل هستند .بعضیها آثاری نظير نمونههای زبان مردم
تبريز که در پايان »رساله روحی انارجانی« را نيز بخشی از فهلويات شمردهاند اما ديگران آن را نشانه »مخلوطی« از
زبان عوام تبريز در حدود  ٣۵٠سال پيش میشمارند ) .(٧بعضی از دوبيتیهای فهلوی مانند اورامانهای کرمانشاه در
مجالس صوفيان همراه با ترنم موسيقی بصورت آواز خوانده میشدند ).(٨
از پرکارترين کسانی که بيشترين بررسی را در زمينه فهلويات کردهاند میتوان نام احمد تفضلی و محمد امين اديب
طوسی را برد .به گفته تفضلی ) (٩نمونههای مختلف فهلويات از مناطق گوناگون مانند آذربايجان ،قزوين ،همدان و يا
نهاوند نشان دهنده فرقهای نه تنها واژگانی بلکه دستوری بين اين گويشهای ايرانی مناطق پهله و ماد باستان هستند.
ولی در نتيجه تأثير فارسی معاصر و پخش اين اشعار در اکثر مناطق ايران ،ويژگیهای زبانی و منطقهای آنها کمرنگ
تر شده و به فارسی استاندارد نزديک گشته است ،تا جائيکه امروزه مثﻼً در دو بيتیهای معروف باباطاهر عريان از
اوايل سلجوقيان و همدوره با طغرل سلجوقی آثار چندانی از ويژگیهای محلی همدان باقی نمانده است.
در آثار مختلف سدههای دهم و يازدهم تا نوزدهم نمونههای فهلويات از زبان مردم اردبيل ،تبريز ،همدان ،قزوين،
اورامان کرمانشاه ،ابهر ،نهاوند ،اصفهان ،شيروان ،ری ،تالش ،زنجان و ديلمان گيﻼن ثبت شدهاند.
اينجا اجازه بدهيد از چند دوبيتی شيخ صفی اردبيلی صحبت کنيم که از جمله فهلويات شيخ شمرده میشود ،يعنی مربوط
به قرن سيزدهم ،زمان ايلخانان مغول ،و يا مدت کوتاهی پس از سلجوقيان است ،مثﻼ:
بته درده ژران از بوجينمم درد
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
ممات من در ميان دردمندان باشد که ايشان همراه و رفيقان مناند(.
يک دوبيتی هم از مغربی تبريزی از قرن چهاردهم يعنی تقريبا ً صد سال پس از شيخ صفی اردبيلی:
دل بچهنام آذر سوتُمی ناد
چشم يان اچ دو گيتی دو تُمی ناد
ﻻوه چهنا مير بيباره ببرد
هر چه د سالها اندوتُمی ناد
)معنی :ای ناد! دل به آذر عشق سوختم و چشم جان از دوگيتی دوخم سيل عشقت به يک باره برد آنچه در سالها اندوختم
).(١٠
يعنی زبان پيشا ترکی آذربايجان را بايد چه ناميد؟
اگر از نگاه علمی بنگريم ،بنظرم همه اين نامگذاریها درست است» .مادی معاصر« هم شايد درست است .در واقع
همه چيز بستگی به معيار هائی دارد که میگذاريم تا گونهای از زبانی عمومی تر و بزرگتر را زبان و يا لهجه و يا
گويش بناميم .در اين ميان برخی دانشمندان تاريخ و زبانشناسی ممکن است معيارهای ديگری نيز داشته باشند.
مثﻼً استيلو که خودش سالهای متمادی در داخل ايران و در منطقه ماد باستان يعنی از شمال آذربايجان تا همدان و
اصفهان بررسیهای ميدانی کرده است ،زبان تاتی را به دو گروه بزرگ شمالی )شمال ارس( و جنوبی )ايرانی( تقسيم
میکند .او خود تاتی جنوبی را مشتمل بر ده گروه و هر کدام از اين گروهها را عبارت از چندين گويش جداگانه و
متمايز از همديگر ميداند ،از هرزنی و ديزماری )کرينگانی( در شمال آذربايجان تا وفسی در اراک و استان مرکزی و
رودباری ) .(١٢در اين تقسيمات ،هم آذری و هم تالشی و هم دهها لهجه ديگر شاخههای يک گروه واحد بنام »تاتی«
هستند.
تکراری خواهد شد ،اما بنظرم آذری هم بگوئيم ،تاتی و يا فهلوی هم بگوئيم ،بايد بدانيم که اکثريت مردم آذربايجان و يا
کردستان ،همدان ،گيﻼن و استان مرکزی ،قبل از کوچ و استقرار تدريجی قبايل ترک زبان به ايران و آناتولی در طول
هزار تا پانصد سال پيش ،چندين گونه محلی زبان ايرانی شمالغربی و مرکزی را که مجموعا ً »فهلوی« ناميده میشد،
تکلم میکردند .مورخين و زبانشناسان و حتی گاه خود مردم اين سرزمينها ،به هر کدام از اين گونهها نامهای متناسبی
با نام آن محل و يا گروه اجتماعی را دادهاند که يکی از آنها هم »آذری« است.

37
منابﻊ
١۵  ص،١٣۴۶  تهران، ترجمه رضا تجدد،« »فهرست: محمد بن اسحاق،( ابن نديم١)
Henning, Walter B. : “Mitteliranisch,” in HO I, IV, 1, Leiden, 1958, p. 95 (2)
Yarshater, Ehsan: Azerbaijan vii: The Iranian Language of Azerbaijan, in: Encyclopaedia (3)
Iranica Online, viewed on Oct 10, 1016
،١  جلد، ترجمه دکتر علينقی وزيری، احسن التقاسيم فی معرفه اﻻقاليم: شمسالدين ابوعبدﷲ محمدبن احمد،( المقدسی۴)
٣٧٧  ص،١٣۶١ ، انتشارات مؤلفان و مترجمان ايران،چاپ اول
١١٢  ص،١٣۴٧ ، تهران، بنياد فرهنگ ايران، چاپ اول، ترجمه حسين خديو جم، مفاتيح العلوم،( خوارزمی محمد۵)
٢٧۵-٢۶۵  ص،ايکنجی جلد. ق. ه١٣١۴  استانبول، اوليا چلبی سياحتنامه سی: محمد ظلی ابن درويش،( اوليا چلبی۶)
Yarshater, ibid (7)
Tafazzoli, Ahmad: Fahlaviyat; in Encyclopaedia Iranica online, retrieved on Sep 16, 2016 (8)
Yarshater, ibid (9)
 ص،١٣٣۵  سال،٨ . ش، نشريه دانشکده ادبيات دانشگاه تبريز، فهلويات مغربی تبريزی. ا. م،( اديب طوسی١٠)
٢٢٣-٢٢۴
Windfuhr, G. : Dialectology and Topics, in: Windfuhr, G. : The Iranian Languages, (11)
Stilo, D. L. : The Tati Language Group in the  و همچنين۵-۴٢Routledge (UK,) 2009, pp.
Sociolinguistic Context of Northwestern Iran and Transcaucasia, Iranian Studies, vol. 14,
1981
Stilo, ibid (12)

38

ترکی شدن زبان آذربايجان

گسترش عربی و ترکی بعد از اسﻼم
زبان مردم آذربايجان قبﻼً ترکی نبود؟
البته نبود .در اين مورد جای شک و شبهه نيست ،اگر چه هنوز بعضیها اصرار دارند که زبان مردم هرگز عوض
نشده است .اين اصرار از روی تعصبهای سياسی و قومی است و جدی نيست .قبل از اسﻼم و بخصوص قبل از
سلجوقيان زبان اکثر مردم آذربايجان لهجههای محلی و شفاهی ايرانی شمال غربی بود .اما زبان آذربايجان دو هزار
سال قبل از آن هم تغيير يافته ،ايرانی شده بود .در دنيا تقريبا ً زبان هيچ قومی ثابت نمانده است.
همانند دگرگشت زبان در عراق و يا مصر به عربی ،تغيير زبانهای قديمی آذربايجان و آناتولی به ترکی که اتفاقا ً تحول
جديدتری است ،موضوع فوقالعاده جالبی برای مورخين و زبانشناسان است .میتوان در مورد تاريخ و طول مدت
تغيير زبان آذربايجان و آناتولی بحث نمود .اما اين که زبان اين منطقه ابتدا ترکی نبوده و زمانی به ترکی تبديل شده،
چيزی نيست که مورد شک قاطبه زبانشناسان و مورخين باشد.
اکثر آنها و بخصوص زبانشناسان و مورخين غربی و حتی اکثر دانشمندان ترکيه معتقدند که زبان آناتولی قبل از آمدن
قبايل ترکی زبان در قرن يازدهم به آناتولی يعنی بيزانس و يا روم شرقی ،عبارت از يونانی ،آسوری ،ارمنی و
زبانهای ايرانی بود .از قرن يازدهم به بعد در اثر »غزوات« ،حمﻼت ،اسکان و بخصوص حکمرانی قبايل ترکی زبان
که کوچشان به آناتولی تا قرن پانزدهم و شانزدهم طول کشيد ،هم زبان و هم دين اکثريت مردم آناتولی تغيير يافت :دين
اکثريت با گذشت زمان اسﻼم و زبانشان بتدريج ترکی شد ،اگر چه باقيمانده زبانها و اديان سابق اين سرزمين هنوز هم
کم و بيش وجود دارند.
بهمين ترتيب زبان اکثريت مردم آذربايجان نيز که قبﻼً آذری ،تاتی ،تالشی يعنی لهجههای محلی فارسی ميانه يعنی
پهلوی غربی و يا زبانهای ديگر بود ،بعد از آمدن ترکها به اين منطقه تبديل به ترکی شده است .همانند مورد آناتولی،
در باره آذربايجان نيز نظر اغلب دانشمندان غربی و خود ترکيه اين است که قبل از قرن يازدهم هم بخصوص در شمال
ارس عناصر ترکی مانند قبايل خزر از روسيه کنونی به اين منطقه نفوذ کردهاند .اما تغيير اصلی زبان اکثر مردم
آذربايجان بعد از قرن يازدهم يعنی همزمان با کوچ و حکمرانی سلجوقيان و تقريبا ً همزمان با تغيير دين و زبان آناتولی
و اتفاقا ً بدست بخش هائی از همان قبايل ترکمن/ترک بوده است که باﻻخره در ايران سلسله صفوی و در ترکيه کنونی
سلسله عثمانی را بر سر کار آوردهاند.
زبان مردم آذربايجان کی و چند بار عوض شده؟
دو بار .بار نخست حدود  ٣٠٠٠-٣۵٠٠سال پيش وقتی مادهای ايرانی زبان از شمال به فﻼت ايران کنونی آمدند و زبان
بوميان پيشا ايرانی ماد و از جمله آذربايجان را مادی و ايرانی کردند .تا آن وقت آذربايجان ايرانی زبان نبود .قبايل
بومی آذربايجان زبانهای گوناگونی مانند لولّوبی و گوتی داشتند که همگی از بين رفت .آثاری از آن زبانها نمانده و
دقيقا ً معلوم هم نيست اين زبانها چه واژگانی داشتند و ساختار دستوری شان چگونه بود.
بار دوم زبان آذربايجان بعد از سقوط ساسانيان به دست اعراب و بخصوص حمﻼت ،کوچ ،اقامت و حکومت قبايل
ترکی زبان به ايران و روم شرقی يعنی ترکيه امروز در عرض چند قرن از پهلوی به ترکی تبديل شد.
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آذربايجان هيچوقت و در هيچ دوره تاريخی اش فقط يک زبان نداشته است ،نه امروز و نه سه هزار سال پيش.
سه هزار و اندی سال پيش يعنی زمانی که آذربايجان هنوز اصﻼً ايرانی نبود هم دستکم چهار پنج زبان در اين سرزمين
هوری و کادوسی و کاسپی و اورارتوئی ،حتما ً هم يک مقدار آشوری.
بين مردم بومی رايج بود ،از گوتی و لولّوبی تا ّ
نوشتار بومی هم نبود .اگر هم بود ،به آرامی بود .بعد که حدودا ً هزار سال پيش از ميﻼد مادهای ايرانی آمدند ،زبان
آذربايجان و کردستان کنونی و کمی بعد تر گيﻼن و طبرستان و اصفهان و کرمانشاهان و همدان و لرستان در مجموع با
وجود فرقهای لهجهای و منطقهای» ،ايرانی« شد ،درست ترش يک گونه شمال غربی ايرانی که بعد با ايرانی پارسها
و پارتهای شرق آميخت و تبديل به زبان »فارسی ميانه« و يا پهلوی شد .پهلوی هم بعد از اسﻼم تبديل گشت به يک
زبان تا حدی استاندارد تر شده و به اصطﻼح ادبی فارسی که آن را فارسی دری و يا معاصر میخوانند.
با اينهمه مردم زبانها و لهجههای خودشان را هم داشتند و کم و بيش اينها را با تغييرات مستمر ادامه میدادند .البته
فارسی هم در اين ميان استانداردتر شد و ديگر زبانها و لهجهها را تحت تأثير خود قرار داد .در همين دوره  ١٢٠٠و
بيشتر ساله ،فارسی معاصر و همچنين زبانها و لهجههای محلی هم بتدريج شکل مشخص تر کنونی مانند کردی و
گيلکی و تاتی و بلوچی و لری و پشتو و غيره را گرفتند .بعضیها مانند خوارزمی ايرانی کﻼً از صفحه روزگار پاک
سغدی تقريبا ً از بين رفتند و از آنها تنها آثار ناتوانی مانند يغنابی باقی ماند .زبان ايرانی و فارسی
شد ،ديگران مانند ُ
بسياری از مردم آذربايجان از ايرانی و پهلوی که بعضیها آذری ويا تاتی و فهلوی مینامند ،به ترکی عوض شد،
اگرچه اينجا و آنجا هنوز مردم بعضی روستاها به آن زبان شبيه به تاتی و يا تالشی آذری صحبت میکردند و هنوز هم
صحبت میکنند .بنا براين تصويری که از زبانهای رايج بين مردم آذربايجان پيش چشمانمان هست ،تصوير رنگارنگی
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 کِی و چگونه ترکی زبان شدند؟
در اين مورد تاريخ روشن است .تا آخر ساسانيان و آمدن اعراب يعنی حدوداً تا  ١۴٠٠سال پيش آذربايجان )آتورپاتکان
ساسانی( مانند ديگر مرزبانیهای آن امپراتوری مجموعا ً ايرانی زبان بود .آذربايجان ايران ،جمهوری آذربايجان و
ترکيه کنونی ترکی زبان نبودند .بعد از سلجوقيان و کوچهای مستمر و چند صد ساله قبايل ترک از آسيای ميانه و
خراسان به ايران ترک زبان شدند .طبيعتا ً بخصوص در حاشيههای همجوار با ملتها و اقوام ديگر زبانهای ديگر مانند
سغد بود .اما اينها زبانهای حاکم بر بخش
آسوری و ارمنی در غرب و عربی در جنوب و ترکی در خوارزم و حتی ُ
قابل توجهی از مردم ايران نبودند.
وقتی »زبانهای ايرانی« ميگوئيم ،منظور ما تنها فارسی نيست .فارسی يک گونه جنوب غربی زبانهای ايرانی است
که از زمان هخامنشيان به بعد به تدريج و با آميزش با لهجههای محلی ديگر مانند مادی و بعداً اشکانی )پارتی( تبديل به
زبان استاندارد و مشترک ايران شد و بتدريج موقعيت اجتماعی خود را تحکيم کرد .تعبير »زبانهای ايرانی« شامل همه
سغدی و بلخی و يا پاميری و بعدها
گونههای منطقهای و محلی ايرانی میشود ،مانند فارسی ميانه در دوره ساسانی و يا ُ
پشتو در شرق ،و يا لهجههای غربی و شمال غربی که بعداً بصورت گيلکی و آذری ،تاتی ،تالشی ،کردی ،لری و
بلوچی در آمدند.
در اينجا ما از ايران در چهارچوب مرزهای کنونی صحبت نمیکنيم ،بلکه منظورمان دولت ساسانی است که اگرچه از
هخامنشی کوچکتر بود اما از ايران امروز بمراتب بزرگتر بود و سرزمينهای بيشتری را در بر میگرفت که امروزه
کشورهای ديگری هستند .يادآوری اين واقعيت ،برخﻼف ايرادی که بعضیها ممکن است بگيرند» ،خود بزرگ بينی
ايرانی« نيست .اين را بايد بعنوان يک واقعيت تاريخی  ٢۵٠٠-١۵٠٠سال پيش ذکر کرد ،چراکه ترکيبات قومی ،زبانی
و دينی آن دوره بنا به حجم گستردهتر کشور با امروز اساسا ً فرق میکرد ،اگرچه جمعيت کل آن دوره احتماﻻً بيشتر از
ده ميليون نفر نبود.
مثﻼً آنچه که امروزه جمهوری آذربايجان است ،همراه با بخشهای قابل توجهی از ارمنستان و گرجستان امروزی هم يا
جزو ساسانی بود و يا جزو بيزانس همسايه .زبان آنها هم در غرب و شمال غرب )يعنی مثﻼً در شرق آناتولی،
ارمنستان و جمهوری آذربايجان و گرجستان کنونی( يا پهلوی بود ،يا ارمنی ،يا گرجی و يا ديگر زبانهای کوچکتر
قفقازی .زبان يونانی هم بود ،چرا که يونانی زبان اصلی دولت بيزانس بود و دين حاکم در آنجا هم مسيحيت بود.
اصوﻻً اکثر اين مناطق حاشيه از نظر سياسی مخصوصا ً در اواخر ساسانيان که دوره فرسودگی امپراتوری بود ،دست
بدست میگشتند ،گاه به طرف ايران میگذشتند و گاه به سوی بيزانس .طبيعتا ً پادشاهیهای کوچک هم در اين مناطق
حاشيه بودند که هرکدام لهجهها و يا زبانهای خودشان را هم داشتند.
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يعنی تا اسﻼم زبان ترکی در آذربايجان و ترکيه موجود نبود؟
بود ،مثﻼً در قفقاز و بخصوص مناطق شمالی قفقاز و فرارود و يا ماوراالنهر در شمال خراسان و آسيای ميانه بود .اما
زبان ترکی در اين دوره رواجی در ايران نداشت .دليلش هم روشن است .اين ،اساسا ً تأثير همسايگی بود و گرنه ترکی،
زبان هيچ بخش منسجم مردم در دولت ساسانی يا قبل از آن نبود .مثﻼً در شمال و شمالغرب دريای خزر »اقوام خزر«
ميزيستند که گفته میشود شايد شاخهای از اقوام هون بودند و زبانشان احتماﻻ نوعی از زبانهای پروتو ترکی يعنی
زبان مفروض باستانی ترکی بوده که احتماﻻً برای ترکی زبانهای امروز قابل فهم نمیبود .اين خزرها در قفقاز و
مناطق کنونی جمهوری آذربايجان که تحت حاکميت ساسانيان بود ،دست اندازی میکردند و گاه حتی با حمايت بيزانس
که رقيب ايران بود ،تا رود ارس میآمدند.
در شرق ،طرف شمال شرق ساسانی يعنی در کاشغر و قزاقستان و قرقيزستان کنونی هم دولتی بود بنام »گوک تورک«
که گفته میشود اولين دولت ترک در تاريخ است .اين دولت اتفاقا ً روابط انسانی و تجاری زيادی با ساسانی داشت و
رفت و آمد شان هم زياد بود .طبيعتا ً اينها تأثير زبانی هم داشتند و احتماﻻً عدهای هم در طرف ايران میزيستند .تأثير
پراکنده قبايل کوچنده ترک که در آن قرنها از چين تا شمال خزر و دريای سياه به سوی غرب در حرکت بودند ،طبيعتا ً
در بيزانس و يا ترکيه کنونی هم محسوس بود .اما اينطور نبود که مثﻼً زبان ترکيه کنونی و يا آذربايجان ،ترکی باشد.
بنظر پژوهشگر معروف تاريخ ترکان و بيزانس کلود کاهن ) (١هيچ شکی نيست که قبل از اين اولين موج کوچ هم،
بعضی عناصر ترک به اين منطقه نفوذ کرده بودند .اما يقينا ً مرحله تعيين کننده »ترک شدن« منطقه با همين کوچ دوره
سلجوقيان شروع شده است.
قبل از اسﻼم دليل و شاهدی بر رواج زبان ترکی بين عامه مردم ايران و يا بيزانس موجود نيست.
ترکی شدن زبان بعضی صفحات خراسان و اکثر آذربايجان از قرن دهم و يازدهم ميﻼدی ،يعنی بعد از غزنويان و
بخصوص سلجوقيان شروع شده است .اول خراسان ،بعد آذربايجان و قفقار و بعد ،شايد هم بگوئيم تقريبا ً بصورت
همزمان ،ترکيه کنونی و بعضی صفحات شمالی عراق و سوريه کنونی .اين همه با کوچ ،استقرار و بخصوص حاکميت
سلجوقيان و متعاقبين آنها عملی شده است.
قبايل ترک زمانی که هنوز در آسيای ميانه بودند ،اساسا ً با تبليغ و تشويق ايرانيان مسلمان شدند .يعنی وقتی ترکها به
ايران آمدند ،ايران مسلمان بود .ولی اعراب نتوانسته بودند بيزانس را فتح و مسلمان بکنند .اين کار را سلجوقيان بعد از
فتح ايران انجام دادند .اول سلجوقيان و سپس جانشينان عثمانی آنها.
بين تاجگذاری طغرل بيگ يعنی بنيانگذار سلسله سلجوقی در نيشابور خراسان ) (١٠۴٠و اولين جنگ پيروزمند آنها
درمﻼزگرت )ماﻻزگيرت( آناتولی شرقی ) (١٠٧١فقط  ٣١سال فاصله هست.
و باﻻخره تغيير زبان آذربايجان و بيزانس )و همچنين تغيير دين بيزانس از مسيحی به اسﻼم( يک روند طوﻻنی
تاريخی-زبانشناختی بود که  ٨٠٠-٧٠٠طول کشيد .حتی تا اين اواخر چه در ترکيه و چه در آذربايجان ايران روستاها و
جوامعی بودند که به زبانهای قديمی و پيشا ترکی اين مناطق حرف میزدند ،مانند زبانها و لهجههای تاتی و هرزنی
در آذربايجان شرقی.
توسعه زبان ترکی در ايران و آناتولی چگونه عملی شد؟
بعد از برآمدن غزنويان و سلجوقيان ،به مدت پانصد سال و حتی بيشتر ،طوايف و قبايل کوچک و بزرگ ترک از
آسيای مرکزی رو بسوی ايران )بخصوص آذربايجان( و آناتولی گذاشتند .تعداد ترکانی که در آناتولی ساکن شدند خيلی
بيشتر از آذربايجان بود .يک عامل مهم تمرکز بر آناتولی اين بوده است که بغير از وسيعتر بودن سرزمين آناتولی نسبت
به آذربايجان ،ايران اين دوره ديگر مسلمان شده بود در حاليکه تاراج ،فتح ،حکومت و گرفتن ماليات و خراج در
بيزانس مسيحی و مرفه ،هم »جهاد« بشمار میرفت و اعتبار ترکان را در جهان اسﻼم بلند میکرد و هم به آنها
حکومت ،ثروت وقدرت بخش مینمود .آذربايجان هم از اين نظر »دروازه« آناتولی )و قفقاز( بشمار میرفت .هم اين
عامل و هم طبيعت آذربايجان و آناتولی که برای دامداری که کار اصلی قبايل ترک بود ،ظاهرا ً انگيزههای اصلی جلب
اقوام و ايﻼت ترک بوده است.
بعد از فتح خراسان بعضی قبايل ترک رو بسوی کرمان ،سيستان ،خوزستان و ديگر نواحی ايران هم گذاشتند .از طرف
ديگر سلطان های سلجوقی وديگر سرکردگان ترک غالبا ً افراد قبيله خود را بعنوان حاکم و امير به وﻻيات مختلف ايران
میفرستادند و آنها هم با طايفههای خود به آن وﻻيات رفته مقيم آنجا میگشتند .همزمان ،به قبايل و طوايف قطعات زياد
زمين بعنوان اقطاع و يا صرفا ً اجازه اسکان داده شد که زمينه ساز ديگری برای کوچ و سکنای اقوام ترکی زبان در
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اکثر مناطق ايران شد .اما با اينهمه ،تعداد آنها در مقايسه با قبايلی که به آذربايجان و مهم تر از آن :به آناتولی میرفتند،
قابل مقايسه نبود .آذربايجان و آناتولی پيوسته يک هدف اصلی قبايل ترک بشمار میرفت و در اين رهگذر به آذربايجان
در ابتدا غالبا ً بعنوان پُلی بر سرراه به آناتولی نگريسته میشد ،اگرچه بعدها در موج معکوس کوچ اين قبايل ،تعداد
کثيری از آنان که حدود  ۴٠٠سال بعد از نظر مذهبی با پادشاه صفوی هم آوا تر از سلطان عثمانی شده بودند ،از
آناتولی به آذربايجان بازگشتند .از سوی ديگر ،عﻼوه بر عنصر مسلمان نبودن آناتولی ،بنظر میرسد طبيعت و شرايط
مناسب دامداری که برای قبايل ترک درجه اول اهميت را داشت ،دليل ديگری بود که اکثريت آنها به ايران مرکزی و
جنوبی و يا کشورهای عربی مهاجرت نکنند.
تعداد اين قبايل چند نفر بود و تعداد مردم بومی چند نفر؟
رقم دقيقی در باره جمعيت آن دوره آناتولی و يا مجموعه سرزمينهای »ايران تاريخی« موجود نيست .تخمين اکثر
تاريخنويسان در حول و حوش  ۵-۴ميليون نفر برای هرکدام است که البته در مقايسه با امروز ترکيه و ايران ناچيز
جلوه میکند .اما در باره تعداد اقوام ترکی زبان هم که بطور ﻻينقطع به اين دو سرزمين میآمدند ،اطﻼعات دقيقی
موجود نيست ،اگرچه اينجا و آنجا بعضی ارقام در باره کوچ بعضی اقوام روايت شده است .مثﻼً ميدانيم که در ابتدای
سلجوقيان »هزاران نفر« از آنها بصورت دستههای سه تا چهارهزار نفری به سيستان و عده ديگری به خوزستان
رفتهاند ) .(٢اما بنظر اکثر تاريخ نويسان اين دوره ،آنچه که روشن است اين است که تعداد بوميان از مجموع افراد
قبايل کوچنده بمراتب بيشتر بوده است .کاهن ) (٣نسبت  ١/١٠را حدس زده است يعنی برای هر ده بومی يک کوچنده.
او مینويسد» :منطقی بنظر نمیرسد که مثﻼً تصور کنيم دهها هزار و يا صدها هزار نفر در آن واحد کوچ کردهاند«.
) (۴نتيجه اينکه ما دقيقا ً نميدانيم که تعداد ترکانی که به ايران و آناتولی کوچ کردهاند چند نفر بودند .گمانه زنی دراين
مورد ضمنا ً از آن جهت مشکل است که در اينجا موضوع بر سر يک موج مهاجرت که  ٢٠-١٠و يا حتی  ١٠٠سال
ادامه داشته باشد ،نيست ،بلکه اگر نقطه شروع اين کوچها را در اوايل قرن يازدهم يعنی حدودا ً سال  ١٠٠٠حدس بزنيم،
اين کوچها و ادامه آنها در داخل ايران و ترکيه و يا بين ايران و ترکيه تا اواخر دوره شاه طهماسب صفوی و حتی به
گفته فاروق سومر ) (۵تا قرن نوزدهم ادامه يافته است.
و ليکن به قول کلود کاهن اشتباه خواهد بود اگر موضوع مهاجرت و اختﻼط قومی و فرهنگی را فقط بر ارقام و تعداد
افراد مبتنی کنيم .در اين مورد ،به گفته کاهن ،دهها عامل نقش بازی میکنند .در يک طرف اين واقعيت هست که
ترکها حاکمين جديد و پيروزمند و ،در سوی ديگر ،بوميان ،مغلوبين بودند و اين رابطه تا اختﻼط کامل همه اين مردم
که صدها سال طول کشيده ،ادامه يافته است .اين اولويت سياسی احتماﻻً در رابطه با انتخاب و تغيير دين ،تابع شدن غير
مسلمين به خراج و ماليات اضافی )جزيه( ،تشويق و حتی »داوطلبی« بوميان به قبول اسﻼم ،تغيير نام افراد و دگرگشت
زبان نخست آنان به ترکی نقشی اساسی بازی کردهاند .احتماﻻً اينها عوامل اساسی بودهاند ،اما جنگها ،قتل و کشتارها،
فرار و کوچ بعضی از بوميان و باﻻخره ازدواج ترکان با بوميان به اين روند کلی و چند صد ساله کمک نموده است.
برپايه پژوهشهای ژنتيک سالهای اخير هم ميدانيم که در حوض دی ان ای اکثريت بزرگ آذربايجانيان و مردم ترکيه
کنونی ،سهم دی ان ای آسيای ميانه و آسيای شمال شرقی که منشاء جغرافيائی نخستين قبايل ترکی زبان است ،بسيار کم
و حتی ناچيز است ) .(۶اين هم نشان میدهد که نظريه اکثر مورخين مانند کاهن درست است که گفتهاند در اينجا
موضوع نه بر سر جابجائی قومی و نژادی بلکه دگرگشت زبان )در آذربايجان( و تغيير زبان و دين )در آناتولی( است.
يعنی همان مردم سابق و بومی آذربايجان و آناتولی ،همان آذربايجانيان پهلوی زبان طی چندين قرن ترکی زبان شدهاند.
همان مردم يونانی و ارمنی زبان آناتولی هم کم و بيش در همان مدت ترکی زبان و در عين حال مسلمان شدهاند» .نژاد«
و قوم و تبارتغيير زيادی نکرده ،بلکه تنها يک عنصر کوچک جديد از اين اقوام کوچنده آسيای ميانه به ترکيب دی ان
ای آنها اضافه شده است.
يعنی مردم بومی ماندهاند و بعد از آميزش با نوآمدگان فقط زبانشان عوض شده؟
همينطور است .دليل و نشانهای بر جابجائی مردم و يا قتلعام مردم بومی موجود نيست .از سوی ديگر ،اين چيزی
نيست که يکشبه اتفاق افتاده باشد .بگذاريد من به شما توالی و تسلسل حوادث مهم را بدهم تا مدت زمان اين روند تا حدی
روشن شود .سال  ١٠۴٠طغرل سلجوقی بعد از پيروزی بر سلطان مسعود غزنوی در نيشابور بعنوان پادشاه خراسان
تاجگذاری میکند .در سال  ١٠٧١يعنی  ٣١سال بعد ،برادرزاده او ،پسر چاغری بيگ و سلطان جوان سلجوقی آلﭗ
ارصﻼن با شکست دادن نيروهای بيزانس در شهر ارمنی مانزيکرت )ماﻻزگيرت( در شرق ترکيه امروز ،دروازه
»روم شرقی« يعنی بيزانس را رسما ً به روی قبايل ترک باز میکند ۴٠٠ .سال طول میکشد تا ترکها بعنوان دولت
نوين عثمانی کنستانتينوپل يونانی و مسيحی مذهب را فتح کرده با نام استانبول تبديل به پايتخت امپراتوری عثمانی خود
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کنند .تا سالهای  ١٧٠٠سياحان داخلی و خارجی هنوز خبر میدهند که در آذربايجان ايران و آناتولی اگر چه اکثريت
مردم ترکی زبان شدهاند ،اما هنوز هم بخش قابل توجهی از آنها به زبان قبلی خود يعنی فهلوی /پهلوی )در آذربايجان( و
يونانی و آرامی و ارمنی و فهلوی/ايرانی )در آناتولی( سخن میگويند .از جمله سياح معروف عثمانی اولياء چلبی که
 ٣۵٠سال پيش به آذربايجان سفر کرده ،در سياحتنامه خود مینويسد مردم نخجوان »به زبان دهقانی سخن میگويند اما
شاعران عارف و ظريفان نديم با ظرافت و نزاکت به زبان پهلوی و مغولی سخن میگويند که زبان هائی باستانی
هستند« ) (٧و در باره زبان تبريزيان هم شهادت مشابهی میدهد.
نتيجهگيری من اين است که روند تغيير زبان مردم هفت هشت قرن و دستکم پانصد سال طول کشيده است .احتماﻻً اين
روند در ترکيه کوتاه تر از آذربايجان بوده ،چرا که در ايران و آذربايجان ،سلجوقيان فارسی را بعنوان زبان ادبی و
اداری کشور ادامه دادهاند ،در حاليکه در آناتولی هم مدتی فارسی را همچون زبان ديوان و ادب ادامه دادهاند .اما نظر به
اينکه آنها خود چندان فارسی نمیدانستند و طبيعتا ً زبان مردم بومی يعنی يونانی را هم نمیدانستند ،مردم ناچار بودند هر
چه زودتر زبانشان را به ترکی تغيير دهند .با اين ترتيب ترکی سريع تر از آذربايجان و حتی بعنوان زبان ادبی و دولتی
فراگير شد ،در حاليکه در ايران ،اگر چه ترکی به زبان اکثريت آذربايجانیها تبديل گشت ،اما زبان ادبی و کتبی و
ديوان در ايران و از جمله خود آذربايجان پيوسته فارسی بود و باقی ماند.
مغولها زبان ترکی را به ايران آوردند؟
اين ادعائی بی اساس است .به دنبال سلجوقيان و خوارزمشاهان ،ايران و بخشی از آناتولی با حمﻼت مغول روبرو شد.
بعد از مرگ چنگيز خان در سال  ،١٢٢٧امپراتوری او بين فرزندانش تقسيم شد که معروف به »ليلخانان« شده اند.
يعنی ايلخانان از  ١٢۵۶تا  ١٣٣۵ميﻼدی در ايران حکومت میکردند و فرزندان چنگيزخان مغول بودند.
نه ،مغول ها نبودند که ترکی را به ايران آوردند .اوﻻً ايلخانان مغول بودند و ترک نبودند .زبان مغولی در آسيای
مرکزی همسايه زبانهای ترکی بوده و هنوز هم هست .اين دو زبان به همديگر تأثير بسياری کردهاند و حتی از نظر
ساختار و تاريخ به همديگر نزديک هستند .اما مغولی و ترکی دو زبان گوناگون هستند .کوچ قبايل ترکی زبان به ايران
و آسيای صغير حوالی سال  ١٠٠٠ميﻼدی شروع شد .شروع حمﻼت مغول تقريبا ً  ٢٠٠سال بعد در سال ) ١٢٠۶تا
 (١٣٢۴بود .يعنی وقتی مغولها به ايران ،آناتولی و بينالنهرين آمدند ،زبان ترکی  ٣٠٠-٢٠٠سال بود که در اين
منطقه ريشه انداخته بود .کوچ و اسکان ترکها بيش از پانصد سال طول کشيد .مغولها فقط حمله کردند .تعداد مغولها
بسيار کم بود و آنها اساسا ً از فرماندهان و اشراف عبارت بودند .ترکها با قبايل و احشام خود آمدند ،برخی سرباز و
جنگاور و امير بودند ،ديگران کنيز و غﻼم ،بسياری از آنان دامدار و کشاورز ...و مهمتر از همه ،تعدادشان بمراتب
بيشتر از مغولها بود .زبان بخشی از مردم ايران مغولی نشد ،اما ترکی شد ،چونکه تعداد ترک هائی که بخصوص بعد
از قرن يازدهم ميﻼدی ،يعنی  ٢٠٠سال قبل از هجوم مغول ،به ايران آمدند و کوچشان تا  ٣٠٠-٢٠٠سال بعد از مغول
هم ادامه داشت ،به مراتب بيشتر از مغولها بود.
اما درست است که بيش از نصف لشکريان مغول ترک بودند .آنها ،هم بعنوان سرباز داوطلب برای غارت و يغما آمده
بودند و هم اسيرانی بودند که مغولها از سرزمينهای ترک نشين آسيای ميانه گرفته بودند .ميدانيم که تعداد جمعيت
مغولها در مغولستان هم زياد نبود .تاکتيک جنگی آنها اين بود که هر سرزمينی را که میگرفتند مردان جوانشان را به
شرطی نمیکشتند که به اردوی آنها بپيوندند و در گسترش فتوحات مغول سهيم شوند .از اين جهت لشکر مغول
باصطﻼح »چندمليتی« بود ،باصطﻼح »به زور و به زر«...
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 اتفاقا ً مرکزشان آذربايجان و پايتختشان به ترتيب تبريز،
مراغه و سلطانيه بود ،زبان مردم آذربايجان مغولی نشده ،بلکه ترکی شده است .حتی حاکمين ايلخان که به ايران آمده
بودند بتدريج زبان خود را رها کرده در آذربايجان ترک زبان شدند و در مناطق ديگر ايران ،فارسی زبانُ ،کرد زبان و
يا عربی زبان شدند درحاليکه اين هم بر کسی پوشيده نيست که »شمشير« مغولها برنده تر از ديگران بوده است .اگر با
»شمشير« بود ،میبايست زبان همه منطقه مغولی میشد و يا حتی زبان استانهای فارس و اصفهان و ری هم ترکی
میشد جونکه اين وﻻيات هم صدها سال زير حاکميت ترکی زبانان بودهاند.
مراحل دگرگشت زبان کدامند؟
در باره تحول زبان در آناتولی ،کتاب ،مقاله و مطالب پژوهشی ،هم از خود آن دوره و هم از دوران معاصر نسبتا ً زياد
است .اما در باره ايران ،اگرچه منابع کمتری موجود است ،اما اگر بجوئيد ،مطالب جالبی میيابيد.
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يکی از رسالههای مهمی که موضوع دگرگشت زبان در آذربايجان را بررسی میکند از ايرانشناس فرانسوی ژان اوبن
است که يک تحليل زبانشناختی و جامعهشناسی از کتاب »صفوه الصفا« اثر ابن بزاز اردبيلی است .اين کتاب در سده
هشتم هجری )سال  ١٣۵٠ميﻼدی( يعنی درست در بحبوحه تغيير زبان مادری اکثريت مردم آذربايجان نوشته شده
است .اگر شروع روند تغيير زبان را با سلجوقيان ) (١٠۴٠و تکميل نسبی آن را ابتدای صفويان يعنی  ١۵٠١فرض
کنيم ،سال  ١٣۵٠تقريبا ً نيمه اين دوره است ،يعنی زمانيکه اصوﻻً بايد زبان مادری بخشی از مردم آذربايجان لهجههای
ايرانی )پهلوی( مانند آذری باستان ،تاتی و تالشی باقی مانده و بخش ديگرش ترکی شده باشد .کتاب »صفوه الصفا«
همين را تصديق و تائيد مبکند .طوريکه ميدانيم اين کتاب در مورد زندگی شيخ صفی اردبيلی و خانواده او نوشته شده و
اساسا ً اوضاع منطقه اردبيل ،ميانه و سلطانيه )قزوين( را شرح میدهد .ژان اوبن در اين رساله میگويد ):(٨
»همه چيز نشان دهنده آنست که بسياریها در همه طبقات مردم ازجمله شهریها ،روستائيان ،طبقات باﻻ مانند اعيان
صوفی و بازرگانان بلند پايه و همچنين طبقات پائين تر همچون پيشه وران و به نسبت نامعلومی مردم دهات دو زبانه
فارسی و ترکی هستند و شايد حتی زبان مغولی هم میفهمند .توصيفات صفوه الصفا نشان میدهد که چه در آذربايجان و
چه در ديگر مناطق ايران ساختارهای جامعه بومی در ميانه قرن چهاردهم )ميﻼدی( هنوز محکم بود و اين هم نشان
میدهد که روند ترکی شدن )زبان( ظاهراً محدود به برخی مناطق جغرافيائی بوده است) .در کتاب( ابن بزاز ،همه
روستائيان فارسی سخن میگويند .صفوه الصفا در واقع اشارهای به کاربرد لهجههای ايرانی يعنی فهلوی که بطور
گستردهای تکلم میشدند ،نمیکند .به ما معلوم نيست که آيا نويسنده )ابن بزاز( عالمانه از ثبت نفوذ زبان ترکی خودداری
کرده است يا نه .ما در عين حال نميدانيم که آيا کم بودن لغات ترکی و مغولی در توصيفات ابن بزاز نمايشگر مقاومت
طبقه تحصيلکرده )در مقابل استفاده از زبان ترکی( بوده يا نه .شايد هم اين ،انتخاب و تصميم ابن بزاز و شيخ صدرالدين
)پسر شيخ صفی الدين( بوده است که اولين منبع معلومات )برای تاليف( اين اثر و مشوق آن بوده است«.
بعد توجه کنيد که حتی تقريبا ً  ٧٠٠سال بعد پژوهشگران ايرانی به آن دسته از روستاهای آذربايجان ميروند که هنوز
زبان باستانی خود را حفظ کرده اند .آنها بقول امروزیها »بررسی ميدانی« ميکنند و واژگان و تلفظ تاتی/آذری /فهلوی
مردم مثﻼً هرزن و کرينگان در آذربايجان شرقی را قبل از آنکه آخرين آثارش کامﻼً از بين برود ،ضبط مينمايند .اثر
مرحوم عبدالعلی کارنگ موسوم به »تاتی و هرزنی ،دو لهجه از زبان باستان آذربايجان« که در سالهای  ١٣۴٠منتشر
شد ،يک نمونه اين کوشش هاست.
اين روند دگرگشت زبانی ،طوﻻنی بود .در مصر و عراق عرب و شام هم طوﻻنی بود ،از سوی ديگر در اروپا ،مثﻼً
درانگلستان هم طوﻻنی بود .اين چيز عجيبی نيست .حتی دين انسانها زود تر از زبانشان عوض میشود.
میتوانيد کمی در باره جزئيات سياسی و اجتماعی اين تغيير زبانی اطﻼعات بدهيد؟
مورخ ترک فاروق سومر میگويد اين روند در سه مرحله اصلی انجام گرفته :دوره سلجوقيان ،دوره مغول و بعد از
مغول )شامل آق قويونلوها ،قراقويونلوها و صفويان( .سومر مینويسد مهمترين دوره تغيير زبان مردم آذربايجان دوره
مغول يعنی ايلخانان بود که مرکز تجمعشان آذربايجان و يک پايتختشان هم تبريز بود .بنظر او ،در اين دوره حتی خود
مغولها که اکثراً جزو اشراف بودند و تعدادشان هم در مقايسه با ترکها بسيار کمتر بود» ،زبانشان ترکی شد و بدين
ترتيب آنها هم ترک شدند« ) (٩اما سومر اين را هم عﻼوه میکند که تمرکز قبايل ترک بر اران )شمال ارس( بود و نه
آذربايجان .او مینويسد» :علت اساسی اينکه ترکمنها بيشتر از آذربايجان جنوبی به »اران« رو میکردند و در آنجا
جمع میشدند ،بيشتر از آنکه مربوط به شرايط مساعد تر طبيعی برای ترکمنها باشد ،در حاشيه قرار گرفتن اين منطقه
بود .ترکمنهای سلجوقی آناتولی هم به نواحی حاشيهای رغبت بيشتری نشان دادهاند .ترکمنهای اران ابتدا تابع ملکها
و شاهزادگان سلجوقی و سپس زير فرمان اميران بزرگ و بيگلربيگیهای خود بودند و در حمﻼت عليه گرجیها
شرکت میکردند .در زمان مغولها تعداد ترکمنهای اران فوقالعاده افزايش يافته و در همين دوره است که اران تبديل
به منطقه ترکی شده است .مشابه همين تحوﻻت در بيزانس هم رخ داده و ترکمنها که به حاشيههای بيزانس هم عﻼقه
نشان دادهاند ،اسم شهرهای گرجی و بيزانس را هم ترکی کردهاند« ).(١٠
مجموعا ً چنين بر ميايد که ابتدا و بيشتر از آذربايجان ايران ،شمال ارس ترک زبان شده و ظاهراً در قفقاز شرقی يعنی
جمهوری کنونی آذربايجان روند ترکی زبان شدن سريعتر پيش رفته است .در خود آذربايجان هم ظاهرا ً ابتدا در خلخال،
اردبيل ،خوی ،ماکو )يعنی در مجموع در راه ارمنستان و آناتولی( روند تغيير زبان شروع شده و بعد همراه با ايلخانان،
تبريز و ديگر مناطق آذربايجان هم مشمول اين روند تغيير زبان شدهاند.
دکتر جواد هيئت نيز تغيير زبان آذربايجانيان به ترکی را اساسا ً مربوط به دوره سلجوقيان و مغولها يعنی ايلخانان
ميشمارد و میگويد» :در زمان ملکشاه ،ترکمانان به آذربايجان آمدند و بزودی شهر هائی مانند گنجه ،خوی و اروميه و
همدان از ترکمنها پر شد و شهر خوی ترکستان ايران لقب گرفت« ) .(١١اما هيئت به برخی عوامل اقتصادی و مردم
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شناسی نيز اشاره میکند و میگويد» :در ابتدای حکومت ايلخانيان اهالی بومی غير ترک آذربايجان ،مخصوصا ً تاتها
تحت فشار قرار گرفته و مجبور به ترک زمين و ديار خود شدند ...تجار تات وقتی نمیتوانستند قروض خود را به اين
شرکتها بپردازند )که از سوی شاهزادگان و خوانين مغول و ترک اويغور تشکيل شده بود که از همه امکانات دولتی
استفاده میکردند( به اتفاق همسر و فرزندانشان به صورت غﻼم در میآمدند« ).(١٢
ترکی زبان شدن آذربايجان و ترکيه دو روند همزمان است و نه جداگانه .اين هردو دگرگشت و روند اجتماعی ،سياسی،
دينی و زبانی يک جا ،در يک دوره معين تاريخی و از طرف قبايل و مؤسسههای سياسی و اجتماعی مشابه و حتی اقوام
هم تبار يعنی قبايل و حکام ترک زبان عملی شده است .سلجوقيان ابتدا ايران را تسخير کردند و بعد بﻼفاصله به سراغ
آناتولی رفتند .روند ترکی زبان شدن در آذربايجان کمی زود تر از آناتولی شروع شد ولی بهمان ترتيب چند قرن طول
کشيد .آن دو گونه دولتداری که در نهايت در ايران و ترکيه به عمل آمد ،گوناگون و حتی اغلب مخاصم همديگر بود ،در
حاليکه موتور ايجاد اين دو دولتداری يعنی اقوام و قبايل ترک در آغاز خويش و تبار همديگر بودند .روند ترکی زبان
شدن آذربايجان را از ترکی زبان شدن آناتولی نمیتوان جداگانه بررسی کرد و اگر چنين کنيم به خطا میرويم .نمیشود
اين دوره تاريخی ايران و ترکيه را که از غزنويان و سلجوقيان تا صفويان و از سلجوقيان روم تا سلطان محمد فاتح
عثمانی طول کشيده ،بطور جدا و بيربط به همديگر بررسی کرد و به نتيجه درستی رسيد.
چرا بعد از اسﻼم زبان پهلوی آذربايجان توانست در برابر عربی دوام بياورد ،اما مغلوب ترکی شد؟
کار تحقيقی چندانی در اين زمينه نمیشناسم که آمدن طايفههای عرب به ايران و بخصوص آذربايجان را که بعد از
اسﻼم صورت گرفت و برای حدوداً دويست سال ادامه داشت با کوچ و استقرار قبايل ترک که بطور متمرکز در زمان
سلجوقيان يعنی حدودا ً چهارصد سال بعد از اسﻼم شروع شد ،مقايسه کند .اما چند نکته در نگاه نخست مهم جلوه میکند:
تعداد هم اعراب و هم ترکها در مقايسه با مردم بومی کمتر بوده )اما نميدانيم دقيقا ً چند نفر( .کوچ اعراب به ايران ،هم
از نظر مدت زمان کمتر بوده و هم از نظر تعداد .حدود  ٢٠٠سال بعد از اسﻼم حتی حکومت خود خلفا يعنی عباسيان
عمﻼً 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 عمﻼً خليفه تابع اراده
سلجوقيان ترک میشود و در سال  ١٢۵٨کﻼً خﻼفت عباسی بدست هﻼکو خان نوه چنگيز مغول ساقط میگردد ،در
حاليکه از غزنويان تا اقﻼً صفويان يعنی برای  ۵٠٠سال قبايل ترکی زبان در ايران زندگی وحکمرانی میکنند و بعد از
صفويان هم نوادگان ايرانی شده آنان مانند افشار و قاجار به نفوذ و حاکميت خود ادامه میدهند .عﻼوه بر اين ،اعراب
برای مديريت لشکری و رياست و تدريس »دين جديد« و سيادتشان به ايران آمدند ولی ترکها با زن و بچه و
احشامشان به ايران کوچ کردند تا در بسياری از سطوح جامعه زندگی و کار کنند )دامداری ،کشاورزی ،کارهای
لشکری و نظامی ،حتی حکومت( ،میتوان حدس زد که در مقايسه با همديگر ،تعداد قبايل کوچنده ترک به مراتب بيشتر
از اعراب بوده است.
هدف نهائی بسياری از قبايل ترک ،بيزانس يعنی امپراتوری مسيحی و غالبا ً يونانی روم شرقی يعنی آناتولی و ترکيه
کنونی بود .در نهايت ترکها هم آناتولی را که اکثراً يونانی زبان و مسيحی مذهب بود ،طی چند قرن هم مسلمان کردند
و هم ترکی زبان .بنابراين تمرکز روی آذربايجان در درجه نخست بخاطر آناتولی بود و در درجه دوم شرايط طبيعی
آذربايجان بود که برای دامپروری و گله داری قبايل ترک مناسب تر از جنوب ايران و يا مناطق کوهستانی کردستان و
لرستان بود.
ترکها حدود  ۵٠٠سال کوچ و حکومت کردند و حتی بعد از صفويان در ايران به نفوذ خود در حکومت ادامه دادند،
اعراب چنين وضعی نداشتند ،بعد از خﻼفت عباسيان در ايران ،دور ،دور ترکهای سلجوقی و مغولها و ايلخانان و
ترکهای ديگر مانند آق قويونلو و قراقويونلو بود و نه اعراب.
بعد از عباسيان ،حاکميت اعراب حتی بر جامعه عرب هم تمام شد در حاليکه حاکميت ترکها تازه شروع شده بود.
ترکها از شام و عراق و حجاز گرفته تا مصر و شمال آفريقا حاکميت را بدست خود گرفتند .اسﻼم زبان بسياری مناطق
از قبيل مصر را عربی کرد ،ترکها هم در  ٨٠٠-٧٠٠سال بعد زبان بيزانس را ترکی کردند ،اما میبينيم که ترکها
اگرچه مثﻼً بر شام و فلسطين و عراق هم حکمرانی میکردند اما نتوانستند زبان اين مناطق را برگردانده ترکی کنند،
چرا که در آن سرزمينهای حاشيه ،حاکميتی تمثيلی داشتند و نه مانند آنچه که در عثمانی میبينيم بالفعل و با حضور
فيزيکی همه طبقه حاکمه .شايد نقش ترکهای عثمانی مثﻼً در مصر و شام مانند حاکميت اعراب بﻼفاصله پس از اسﻼم
در ايران بود ،چرا که اعراب هم نتوانستند زبان مردم ايران را عربی کنند ،اگرچه همزمان با اسﻼم ،نفوذ مردم عربی
زبان و نتيجتا ً زبان عربی در جنوب ايران نسبت به پيش بيشتر شد.
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نژاد تغيير يافته يا زبان؟
امروزه کشفيات مدرن علم ژنتيک و تحليلهای دی ان ای امکان میدهد که ترکيب ژنتيک يعنی در واقع تبار و
»اصليت« هر کس معين شود .به برکت اين علم امروزه ديگر احتياج به گمانه زنیهای گاه بی اساس و احساساتی هم
نيست .به کمک علم ژنتيک ،امروزه حتی میتوان سير کوچ اقوام و طوايف بشری را از دهها هزار سال پيش تا کنون
پيگيری کرد .هنوز وقت هست تا دادههای بيشتری از مردم و اقوام بيشتر و باقيمانده اجساد اقوام دوران قديم و باستان
در نقاط مختلف دنيا جمعآوری و تحليل شود .اما همين داده هائی که فعﻼً داريم و در رسالهها و کتابهای »ژنتيک
تباری« قابل مطالعه است ،امکان میدهد که به برخی نتيجهگيریهای کلی برسيم.
ترکيب ژنتيک هر فرد را از هر نقطه جهان ببينيد .همه ،تقريبا ً بﻼ استثنا همه مخلوط و آميزهای رنگارنگ از
مشخصات تباری و اصليتهای مختلف هستند .کسی خالص و يکرنگ نيست .امروزه بهتر میفهميم که چيزی بنام
»نژاد پاک« ترک و فارس و عرب و آلمانی و غيره وجود ندارد .طبيعی است که ظاهر يک آلمانی و چينی »معمولی و
متوسط« با همديگر فرق دارد چرا که در حوض دی ان ای آنها سهم اين يا آن »تک گروه« )هاپلوگروه( که بيشتر
مشخصه اين يا آن نياکان بشری از فﻼن منطقه دنياست ،بيشتر و يا کمتر است و يا اصﻼً نيست .اما هيچکس از نگاه
اصليت و نياکان خالص و يکرنگ نيست ،چرا که حوض دی ان ای هيچکس فقط از يک هاپلوگروه تشکيل نمیشود .اين
هم علتش آن است که همه بشريت ،اصلش از آفريقاست و ما همه از طريق کوچ و مهاجرت و جنگ و صلح و باﻻخره
همزيستی و آميزش با همديگر بوجود آمدهايم.
ثانيا ً قبﻼ هم گفتيم که اين قبايل ترک که به ايران و آناتولی آمدند از مردم بومی اين سرزمينها کمتر بودند ،تازه حتی
اگر به فرض بيشتر هم بوده باشند ،اجداد هزار سال پيش اين انسانها که به اين وطنهای جديد خود کوچ کرده مقيم و
تبعه جديد اين کشورها شدند ،طی صدها سال با مردم بومی آميختند و خودشان بومی گشتند ،در ايران ايرانی و در
آناتولی همراه با آن يونانی تبارها و ارمنی تبارها و ايرانی تبارهای هزار سال پيش »ترک« يعنی ترکی زبان شدند و يا
ُکرد زبان ماندند اما تبعه عثمانی و بعد شهروند ترکيه شدند .اينها که ديگر از نظر تبار و اصليت و باصطﻼح »نژاد«،
آن اقوام و قبايل کوچنده نيستند .از آن حوادث هزار سال و اقﻼً  ٨٠٠-٧٠٠سال گذشته است .حتی آذریها و ُکردها هم
کامﻼً همان مادهای دو هزار سال پيش نيستند ،بلکه با دهها قوم و طايف ديگر آميختهاند.
اين خيالی باطل و کامﻼً به دور از علم و در عين حال از نگاه اجتماعی و سياسی فوقالعاده خطرناک است که در ايران
به هرکسی که زبان مادری و نخست اش فارسی و يا يکی از زبانهای ايرانی نيست با نگاه »کوچنده« و »غير بومی«
نگريسته شود و يا آنها خودرا چنين حس کنند .متاسفانه اين احساس در سالهای اخير در ترکيه بين ترکی زبانها و
کردی زبانها ايجاد شده که نتايجش در مقابل چشم همه است.
يعنی ترکی زبان بودن دال بر نياکان و تبار و نژاد ترک نيست؟
نيست .در ترکيه حوض دی ان ای بيش از نود درصد مردم مخلوطی از ويژگیهای ژنتيک مردم خاورميانه و مديترانه
است .تستهای دی ان ای از چهار گوشه ترکيه را نگاه کنيد ،همين ارقام را بدست میدهند .ايران هم عينا ً همين طور
است .شايد برای »پاک تبار« بودن ،انسانها میبايست هزار سال فقط در درون خانواده درجه اول خود ازدواج
میکردند .در آن صورت هم آنها از نظر پزشکی همه يا معيوب میشدند و يا می ُمردند .من در آذربايجان دهها نفر را
میشناسم که تالش زبان بودند و ترکی زبان شدهاند .در تونجلی ترکيه اجداد بسياری از روستائيان ،ارمنی زبان بودند که
حاﻻ ترکی زبان و يا ُکرد زبان شدهاند .روند طبيعی جوامع بخصوص در ايران ،ترکيه ،قفقاز و ماورالنهر همين است.
اين منطقه برای هزاران سال گذرگاه صدها قوم و ملت بوده و هنوز هم هست .اين واقعيتها را بايد ديد و قبول کرد،
منتها نبايد از اين واقعيتها برای نا آرام کردن زندگی مردم سوءاستفاده کرد و بلوای قومی و مذهبی برانگيخت.
به هر پژوهش علمی ،بيطرف و غير هدفمند ژنتيک که میخواهيد نگاه کنيد .حوض ژنتيک مردم آناتولی شرقی و
جنوبی ،شمال عراق ،آذربايجان و کردستان ايران و ارمنستان رنگارنگ است ،اما بسيار شبيه همديگر است .بخصوص
اگر با مردم مناطق دور تر مقايسه کنيد ،ترکيب ژنتيک ترکهای ترکيه ،کردها ،آذریها و ارمنیها خيلی شبيه همديگر
هستند ،در حاليکه زبان ،دين ،مذهب و »خود شناسی قومی« آنها فرق میکند.
زبان و تبار دو چيز جداگانه است .زبان و دين میتواند در مدتی نسبتا ً کوتاه تغيير يابد .اما تغييرات مهم در آميزه دی ان
ای و يا تبار شما هزاران سال طول میکشد .زبان و دين دچار دگرگشت میشود اما ترکيب ژنتيک شما کم و بيش ثابت
تغيير دين و زبان را در مصر و يا عراق و
میماند و در طول هزاران سال ،آن هم بتدريج عوض میشود .مشابه اين
ِ
سوريه مگر نمیبينيم؟ خود انگلستان از زمانی انگليسی زبان شد که اقوام ژرمن از شمال اروپا به مجمع الجزاير
بريتانيا هجوم آورده آن را تحت سيادت خود قرار دادند .تغيير زبان چيزی غير عادی نيست .حالتی استثنائی هم نيست
که فقط در آذربايجان و آناتولی و مصر و آمريکا اتفاق افتاده باشد.
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تازه به فرض حتی اگر نياکان اين يا آن فرد ايرانی از چين و ماچين آمده باشند ،چه فرقی میکند؟ امروزه معيار حقوق
و وظايف هرکس در چهارچوب يک کشور که تابع آن است ،نه دين و مذهب است ،نه نژاد و تبار و نه زبان نخست و
مادری ،بلکه شهروندی .هر کشور يک زبان رسمی و مشترک و يا ملی دارد ولی ممکن است شهروندان آن کشور
زبان مادری و يا پدری ديگری جز زبان رسمی مملکت داشته باشند.
البته اين چيزی است که بايد باشد و آرزو میشود که باشد و گرنه در عمل نه در همه جا چنين وضعی موجود است و
شايد علت اصلی بسياری از فاجعههای کنونی سياسی و اجتماعی خاورميانه هم در اين است.
آيا میتوان گفت ترکی زبانی »وارداتی« و برای مردم ايران »بيگانه« است؟
اين تصورات و تبليغات نادرست و دشمنی انگيز است .به همان درجه که فارسی زبان بومی ايران شده و امروز زبان
بومی ايران است ،ترکی هم زبان بومی ايران شده و زبان بومی ايران است .زبانهای ديگر رايج در ايران نيز همين
طور .هيچکدام وارداتی نيستند .اگر آن طور بگيريد همه زبانهای دنيا در همه کشورها باصطﻼح »وارداتی« است.
نه ،هم فارسی و ترکی و کردی و بلوچی و لری و گيلکی و ترکمنی و تالشی و تاتی و عربی و ارمنی و آسوری در
ايران بومی است و هم امروزه ترکی و کردی و ارمنی و غيره در ترکيه بومی است.
تقريبا ً هيچ زبان دنيا ،آنجا که فعﻼً رايج است از ازل موجود نبوده و تا ابد هم احتماﻻً موجود نخواهد بود .رواج زبانها
مربوط به کوچها و دولتها و در ضمن ديگر تحوﻻت و شرايط اجتماعی ،جمعيتی ،فرهنگی ،اقتصادی و سياسی و
حتی گاه تصادفات است و اين شرايط و تحوﻻت هميشه در دنيا موجود بوده و خواهد بود.
ايگور دياکونوف مورخ روس در »تاريخ ماد« مینويسد )» :(١٣همه میدانند که تقريبا ً هيچيک از اقوام خاور نزديک
و ديگر نواحی اکنون به زبانی که اسﻼف بﻼفصلشان چندين هزار سال پيش بدان متکلم بودند ،سخن نمیگويند .در
مصر زبان باستان مصری جای خود را به قبطی و سپس به يونانی و سرانجام به عربی داد ،حال آنکه ساکنان آن سامان
نه نابود گشتند و نه از ميهن خويش رانده شدند و بﻼتغيير باقی ماندند .هم چنين در عراق نيز زبانهای سومری و
هوری به ترتيب جای خود را به آشوری/بابلی )اکدی( و آرامی و عربی سپردند .در آسيای ميانه زبانهای ايرانی
ّ
خوارزمی و سغدی و باکتريايی و پارتی به السنه ترکی ازبکان و قره قلپاقيان و ترکمنان تبديل شد .تعويض متشابهی نيز
در زبانهای سرزمين ماد نيز صورت وقوع يافت«.
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نفوذ و گسترش ترکی

کمربند استﭗ های اوراسيا
در باره ريشههای زبان ترکی چه میتوان گفت؟
ريشههای زبان ترکی باستان درست مانند ريشههای زبانهای هند و ايرانی در استﭗهای اوراسياست .در نقشه ،از
جنوب سيبری ،غرب مغولستان و کاشغر چين بيائيد تا شمال شرق و بعد شمال غرب دريای خزر و از آنجا تا شمال
دريای سياه .همه اين استﭗها ،از  ۴۵٠٠و يا بيشترسال پيش تا  ١۵٠٠سال پيش مسير کوچهای پر تﻼطم قبايل مختلف
بوده است .در اين روند ،جنگها ،سکونتها و آميزشهای قومی گوناگون رخ داده ،زبانها ،اقوام و ملتهای رنگارنگ
تشکيل يافته و از بين رفتهاند .بعضیها به سوی شرق ،يعنی طرف چين و سيبری شرقی کوچ کردهاند ،بيشتر آنها به
غرب ،يعنی به سوی اروپا ،ديگران به جنوب ،چين و هندوستان ،ديگران به جنوب غربی ،يعنی ايران و آناتولی…
بعضی از اين اقوام و قبايل زود تر از ديگران وارد اين امواج کوچ شدهاند ،ديگران دير ترتشکل يافته و عرض اندام
کردهاند ،بعضیها پس از مدتی از بين رفتهاند ،ديگران دولت و ملتهای خود را تاسيس کردهاند ،بعضیها با اقوام
ديگر آميختهاند و باز ديگران در اواسط و اواخر اين امواج بعنوان اقوام و زبان هائی مشخص و متمايز عرض اندام
کردهاند.
مثﻼً کوچهای هند و ايرانی زبانان  ۴۵٠٠سال پيش و يا پيشتر شروع شده ) ،(١يک گروه از آنان به جنوب ،يعنی
طرف سغد ،بلخ و هندوستان ،ديگران به جنوب غربی ،ابتدا آناتولی و شمال عراق )هيتيتها( و سپس موجی بزرگتر به
فﻼت ايران کوچ کرده بعنوان اقوامی نورسيده بنام مادها ،پارسها و پارتیها بتدريج دولتها و ملتهای جديدی با
زبانهای متمايز خود ايجاد کردهاند.
حدود  ٢٣٠٠سال قبل در مناطق شرقی اين استﭗها ،يعنی در شمال چين ،اتحاديه مخلوطی از قبايل ايجاد شده بود که
منابع چينی از آن بعنوان »هسيونگ-نو« نام میبرند .از آنها جز چند نام چيزی باقی نمانده است .سيصد سال بعد يعنی
در قرن نخست ميﻼدی اتحاديه ديگری از درون اين گروه بزرگ بنام »هونها« بيرون ميايد که بسوی غرب رو مینهد.
از هونها و زبان آنها نيز اطﻼع دقيقی در دست نيست ،اگر چه بعضی مورخين هونها را ريشه اصلی ترک زبانان
باستان ناميدهاند.
صرفنظر از هونها که دانشمندان در باره زبان و قوميت آنها اطﻼعات دقيقی ندارند ) ،(٢اولين اثرنوشته شدهای که
میتوان آن را با اطمينان »ترکی باستان« ناميد ،سنگ نوشتههای ترکی باستان از  ١٢٠٠سال پيش يعنی قرن هشتم
ميﻼدی است .اين آثار به »سنگ نوشتههای اورخون و ينی سئی« معروف هستند که در مغولستان ،روسيه جنوبی و
قرقيزستان امروز يافت شدهاند .بسياری از دانشمنان و از جمله زبانشناس و تورکولوگ معروف ﻻرس يوهانسن بر آنند
که کوشش ربط دادن »هسيونگ-نو« ها و هونهای بعدی با ترکهای چند قرن بعد نتيجهای نداده است ).(٣
بين ظهور تاريخی زبان ايرانيان و ترکان چند قرن فرق هست؟
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اول بايد يک نکته را روشن کنيم .در بررسی ابتدا و قدمت زبان ها نميتوان افسانه ها و اساطير شفاهی را مبداء پيدايش
يک زبان قرار داد ،چرا که شروع اين اساطير در سطح شفاهی در پرده ابهام و گمانه زنی پنهان است و نمونه های
نوشتاری اين اساطير نيز اغلب مربوط به چندين قرن دير تر است .اگر نخستين روايات شفاهی اوستا را مربوط به دوره
احتمالی زندگی زرتشت بشماريم ،بايد پيدايش شفاهی اوستا را به  ٣۵٠٠تا  ٢۵٠٠سال پيش مربوط نمود ،در حاليکه
کتابت اوستا اصوﻻ مربوط به دوره ساسانيان و حتی بعد از ميﻼد يعنی  ١۴٠٠-١٨٠٠سال پيش ميشود .بنابراين درست
تر است که اولين آثار نوشتاری زبان ها را در نظر گرفت .از اين نگاه اولين کتيبه های پارسی باستان يعنی سنگ
نوشته های دوره کورش و داريوش بين سال های  ۵۵٠و  ۵٢٠پ.م .يعنی حدودا  ٢۵٠٠سال پيش بودند .اولين آثار
نوشتاری ترکان هم ،طوری که گفتيم ،کتيبه های اورخون و ينی سئی از اوايل قرن هشتم ميﻼدی يعنی حدودا ١٢٠٠
سال پيش است.
فرق اينها حدودا  ١٢٠٠سال است .از نگاه دولتداری ،بين دولت ماد يعنی اولين دولت ايرانی )حدودا  ٧۵٠پ .م( و
اولين دولت ترک يعنی گوک تورکها در جنوب روسيه و شمال چين )حدودا  ۵٠٠ميﻼدی( تقريبا  ١٢۵٠سال فرق
هست .البته بعضی ها به نشانه های ديگری هم اشاره ميکنند .اين نشانه ها مربوط به اقوام ديگری هستند که مستقيما
ايرانی و يا ترک نيستند ،ولی به نظر بعضی ها احتماﻻ از نظر زبان و يا قوميت با ايرانيان و يا ترک ها مرتبط بوده
اند .در اين زمينه مثﻼ به سکا ها )اسکيت ها( و يا هون ها و خزر ها اشاره ميشود .گفته ميشود سکا ها ايرانی تبار و
هون ها و خزر ها به نوعی با ترک های بعدی هم تبار بوده اند .توافق اکثر دانشمندان بر آن است که سکاها وآﻻن ها در
اصل ،يعنی در ابتدا احتماﻻ ايرانی تبار بودند و بعنوان ايرانی تباران شرقی در غرب آسيای ميانه ميزيستند و همانجا و
بخصوص بعدا در روند کوچ هايشان به غرب ،از نگاه تباری با ديگر اقوام آميخته اند و احتماﻻ زبان و فرهنگ آنان نيز
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
را بوجود آوردند هم تبار و يا خويشاوند نژادی بودند .اينها چيز هائی هستند که در دايره دانش و بحث متخصصين و
نخبگان اين بخش مردم شناسی هستند .حتی در قرن بيست و يکم ،تﻼش ميشود که اين قبيل بررسی های ژنتيک و تباری
همراه با آزمايش های دی ان ای باشد .منتها در باره زبان اين اقوام اطﻼعات چندانی در دست نيست و گمانه زنی ها در
اين رابطه به سختی ميتوانند به اين بحث کمک کنند .به هر تقدير آنچه که ورای اين بحث های پيچيده و بسيار تخصصی
برای ما مهم است اين است که همانگونه که يوهانسون هم ميگويد ،کتيبه های اورخون و ينی سئی در قرن هشتم ميﻼدی
را بايد آغاز مدلّل زبان ترکی شمرد ) ،(٣و به همان ترتيب سنگ نوشته های هخامنشی  ۵٠٠-۶٠٠سال پيش از ميﻼد
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
نميتواند باعث تفاخر و يا احساس عقب ماندگی برای متکلمين اين يا آن زبان باشد .به هر حال ،همه اين و ديگر زبان ها
با چند قرن تفاوت ظهور کرده و رشد نموده اند.
مثﻼ 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.
شايد در آينده بررسی های دانشمندان زبانشناسی و مردم شناسی تاريخی و يا حوزه ژنتيک تباری نتيجه های جديدی
بدست دهد .اما تا جائی که من اطﻼع دارم ،اقﻼ در زمينه زبانشناسی دليل مشخصی موجود نيست که بتوان زبان خزر
ها را با ترکی بعدی خويشاوند شمرد ،چرا که همانند هون ها ،از زبان خزرها هم چيز مشخصی باقی نمانده است.
در مورد سکاها نشانه های بيشتری موجودند .مثﻼ 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 اوسِتی کنونی )در سواحل شمالی
دريای سياه( که باقيمانده زبان اقوام آﻻن هستند ،ديگر زبان های سکائی از بين رفته اند .آنچه که مورد توافق اکثر
دانشمندان است ،اين است که سکاها درست مانند هون ها يک زبان نه ،چندين زبان داشتند .احتماﻻ در شرق اوراسيا
زبان های ايرانی خوارزمی و سغدی و در غرب اوراسيا زبان های آﻻنی و اسکيتی-سارماتی با زبان های سکائی
مرتبط هستند .اين زبان ها در مجموع از زبان های ايرانی شرقی در دوره »ايرانی ميانه« در هزاره يکم ميﻼدی بودند
که از آسيای ميانه تا شمال دريای سياه بطور بسيار پراکنده گسترده بودند ) .(۴سکاها بخاطر همين گستردگی کوچ
هايشان ،هم از نگاه تباری و هم زبانی با اقوام ديگر )مانند هون ها ،سارماتی ها ،يونانی ها ،اسﻼو ها( آميزش يافته اند.
ولی ما نميخواهيم به چيزی که نه حوزه تخصص من است و نه موضوع اصلی اين صحبت هاست ،بيش از اين توجه
کنيم .برای ما آنچه در اين صحبت اهميت دارد ،خود زبان های گذشته و حال آذربايجان و ايران هستند و نه زبان ها و
اقوامی که ممکن است از نگاه ژنتيک و يا زبانشناختی با ما و زبان های ما قوم و خويش باشند.
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سنگ نوشتههای اورخون و ينی سئی با کدام زبانهای کنونی ترکی خويشاوند است؟
اين زبانی است که تا حد زيادی در امپراتوری »گوک تورک« رايج بود که در همان منطقه در شمال و شمال غرب
چين قرار داشت .از نظر زمانی ،اين امپراتوری صد سال پيش از اسﻼم تا صد و پنجاه سال بعد از اسﻼم برقرار بود،
يعنی اواخر ساسانيان و اوايل خﻼفت اسﻼمی در آسيای ميانه و شرق ايران ساسانی .شايد نزديک ترين شاخه ترکی به
آن زبان ،اويغوری و يا حتی جغتائی و يا ازبکی قديم است .اين درست زمانی است که اولين تماسها و اولين نفوذها بين
ايرانيان و قبايل ترک انجام میگيرد .زمان ساسانيان در شرق تماسها خيلی مسالمت آميز تر است ،تجارت و رفت و
آمد هست ،آميزش و وصلتها هست ،طبيعتا ً دست اندازی هم هست .ولی به هرحال شاهد نفوذ زبان ترکی باستان و
سغد باستانی هستيم .در غرب ،طوری که گفتيم ،خزرها از قفقاز دست اندازی میکنند .البته
اويغوری قديم به خوارزم و ُ
ً
نميدانيم اينها را میتوان واقعا »ترک« حساب کرد يا نه.
بعﻀی مورخين گفتهاند که »دده قورقود« اولين اثر به ترکی آذری است...
اين ادعا نادرست است و پايه علمی ندارد» .دده قورقود« و يا »دده قورقوت« داستان زندگی قبيلهای اوغوز هاست .اين
يک داستان و يا حماسه است که قرنهای طوﻻنی بصورت شفاهی موجود بود تا اينکه اولين نسخه چاپی آن در يک
کتابخانه آلمان پيداشد .پشت صفحه اول اين نسخه نوشته شده که نسخه مزبور در قرن دهم هجری يعنی سيصد چهارصد
سال پيش به کتابخانه احمد پاشا در استانبول وارد شده است .اين داستان برای اولين بار در سال  ١٩١۵در استانبول
چاپ شد ،اما از مضمونش معلوم نمیشود که اين حوادث در کجا رخ داده ،آسيای ميانه يا شمال خزر ،يعنی جائی که
اوغوزها پيش از کوچ به خراسان بصورت ايلی زندگی میکردند .حتی مرحوم دکتر هيئت هم در اثر معروف خود
»سيری در تاريخ زبان و لهجههای ترکی« ) (۵داستان »دده قورقود« را جزو نخستين »آثار شفاهی ترکی آذری«
میشمارد .اين درست نيست .دکتر هيئت در همان اثر حتی خزرها را ترک حساب میکند .طور که گفتيم ،اين موضوع
هم واقعا ً اثبات نشده که زبان خزرها چه بود .اصﻼً از زبان آنها چيزی جز چند نام نمانده که زبانشناسان قضاوتی حتی
محتاطانه بکنند.

نقشۀ جغرافيائی محمود کاشغری ،سده يازدهم
ادامه آن دوره »گوک تورک« در تحول زبان ترکی چيست؟
دويست سال پس از انشعاب و اضمحﻼل دولت گوک تورک ،در همان منطقه آسيای ميانه خانيگری قراخانيان ايجاد شد
که آن هم تا سالهای  ١٢٠٠م .ادامه يافت .قراخانيان از آن جهت نقطه عطفی در زندگی و تاريخ ترکان بودند که اوﻻ
روند يکجا نشين شدن قبايل ترک ديگر شروع شده بود .ثانيا در اين دوره دولتداری ترکی از حالت صرفا ً و يا اساسا ً
ترکی ،آن هم ترکی شرقی برآمده همراه با قبول اسﻼم ،تحت تأثير فرهنگ و دولتداری ايرانی قرار گرفت .ترکی آنها هم
وارد گردونهٔ نفوذ فرهنگ اسﻼمی ،زبان فارسی و طبيعتا ً عربی قرار گرفت .مهم ترين مراکز اين دولت ،کاشغر،
بﻼساغون و سمرقند بودند .در اين دوره میبينيم که ترکها با پيشروی به سمرقند و فراتر ،يعنی جنوب تر از آن به
سوی خراسان ،در حال حرکت به سوی غرب و جنوب غربی و از جمله ايران و ترکيه کنونی هستند .اين پيشروی با
افزايش قبول اسﻼم هم مرتبط است.
آن ترکی دوره گوک تورک را برخی دانشمندان »ترکی باستان« و ديرتر ترکی دوره قراخانيان را »ترکی ميانه«
ناميدهاند .اولين آثار ادبی ترکی »ديوان لغات الترک« و »قوتادقو بيليگ« متعلق به همين دوره ترکی ميانه يعنی دولت
قراخانيان هستند» .ديوان لغات الترک« بقلم محمود کاشغری به عربی نوشته شده و لغات ترکی آن دوره را توضيح
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میدهد .اين اثر از نگاه بررسی زبانشناختی و معلومات تاريخی در باره زبانها و اقوام ترکی آن دوره بسيار مهم است.
»قوتادقو بيليگ« و يا »دانش سعادت بخش« اثر يوسف خاص حاجب نصيحت نامهای برای شاهزاده قراخانی است.
تاريخ تاليف هر دو اثر کم و بيش همزمان با شاهنامه فردوسی است.
آيا برآمدن ترکان در آسيای ميانه به آذربايجان تاثيری داشت؟
نه هنوز .پيشتر هم گفتيم .سقوط ساسانی و غلبه خﻼفت اسﻼمی در و پيکر ايران را به روی اعراب در غرب و ترکها
در شرق باز کرد .از نظر سياسی اتفاقا ً ترکها شايد در ايران وسيله موازنهای در برابر حکام عرب هم شدهاند .به هر
تقدير ترکها که جنگجويان ماهری بودند ،کمک کردند که قدرت سياسی ايرانيان تحکيم شود ،حتی اگر از طريق
سلطنت ترکان غزنوی و سپس سلجوقی و غيره هم شد ،شد.
قبل از اسﻼم هم روايت است که مثﻼً در دوره انوشيروان يک عده از قبايل »گوک تورک« که از ساسانيان شکست
خورده بودند در آذربايجان و ديگر نقاط ايران اسکان داده شدند .در زمان حمله اعراب نيز دسته هائی از ترکان به
آذربايجان آمدهاند ) .(۵اما اينها نمونههای منفرد هستند و در ترکيب قومی و زبانی آذربايجان و يا ديگر نقاط ايران تغيير
مهمی ندادهاند .تأثير بزرگ ترکی با غزنويان در خراسان شروع شد و از نقطه نظر آذربايجان و زبان آن ،دوره
سلجوقيان نقطه عطفی در نفوذ و گسترش زبان ترکی در آذربايجان و از طريق آذربايجان در روم شرقی و يا بيزانس
بود.
ميتوانيد خﻼصه ای از گسترش قبايل ترک در ايران بدهيد؟
گرهارد دورفر يکی از تورکولوگهای معدود غربی است که روی ترکی آذری کار کرده است .دورفر جريان غلبه
سلجوقيان بر ايران و سپس روم و کوچ و استقامت ترکهای اوغوز در سده يازدهم را اين طور خﻼصه میکند:
»توران بر ايران پيروز شد« ) .(۶البته دورفر بهتر از همه ميداند که اين توصيفی مبتنی بر اساطير است .خود توران
طبق همين افسانهها سرزمين فرزندان تور و افراسياب بود ،يعنی ايرانيانی که برخﻼف فرزندان ايرج در آن سوی
رودخانه آمو )جيحون ،در آسيای ميانه( به زندگی کوچندگی خود ادامه میدادند ،ولی آنها همه به هرحال نوادگان جمشيد
بودند که سر سازگاری با همديگر نداشتند.
به عالم واقعی برگرديم .دورفر در جای ديگری میگويد در قرن يازدهم اوغوزها که پرجمعيت ترين گروه ترکها
بودند ،ابتدا خراسان ،از آنجا بقيه ايران و باﻻخره آناتولی را گرفتند و آن را پايگاه فتوحات گسترده و جديد خود نمودند.
خيلی ها تعجب ميکنند .چطور شد که به غير از آذربايجان ،در خراسان ترکی خراسانی داريم ،ترکمنی داريم ،در مرکز
ايران خلجی و در جنوب قشقائی داريم؟ ريشۀ اين پراکندگی از کجاست؟
اين کوچ ها و جابجائی ها را بايد در يک روند دراز مدت ،يعنی يک جريان پر پيچ و خم حدودا پانصد سالهٔ تاريخی
تصور کرد .اگر چنين نکنيم ،نميتوانيم بفهميم که اين پراکندگی زبان ها و لهجه های ترکی چگونه بوجود آمده است .از
نظر کلی شما  ١۶٠٠تا هزار سال پيش را جلوی چشمتان بياوريد :يک جريان بزرگ کوچ قبايل پروتو ترکی يعنی
ترکی آغازين از شرق به غرب ،يعنی از شمال چين ،از مغولستان و سيبری جنوبی به سوی شمال دريای خزر ،از آنجا
به شمال دريای سياه و اروپای شرقی .در اين امواج کوچ و قبايلی که مرتبا هم با همديگر و هم با قبايل و اقوام ديگر
جنگ و در عين حال آميزش ميکنند ،يعنی مثﻼ خزر ها و يا بلغار های اوراسيا را تجسم کنيد .حاﻻ نه اينکه اينها به
معنای امروزی »ترک« بودند .احتماﻻ همان قدر که ارامنه و اوستين های سواحل دريای سياه »ايرانی« بودند ،خزرها
و بلغار های آسيايی ميانه هم »ترک« و يا با تعبير علمی اش »ترکيک« بودند.
آنها در عرض  ۶٠٠-۵٠٠سالی که به سمت غرب کوچ کردند ،هم در سرراه و هم در نقاط نهائی کوچ هايشان يکجا
نشين شدند ،با مردم بومی و محلی استقامتشان آميزش يافتند و باﻻخره دين و زبان و فرهنگشان هم متحول شد .خزر ها
از بين رفتند ،يعنی از بين نرفتند ،بلکه با ديگران آميزش يافتند ،بلغار ها هم در سواحل دريای سياه ،يعنی حدودا
بلغارستان کنونی رحل اقامت افکندند ،با مردم محلی که اسﻼو و بخشی هم يونانی بودند ،اختﻼط يافتند ،کامﻼ اسﻼوی
شدند و زبانشان هم اسﻼوی شد که امروزه به آن زبان بلغاری ميگوئيم.
آن موج کوچ ها  ۴٠٠-٣٠٠سال پس از اسﻼم آرام گرفت و تمام شد.
موج دوم کوچ ها مربوط به يک شاخهٔ ترک های جنوبی بنام اوغوزها بود که پس از شکست ساسانيان و پيوستن ايران
باستان به خﻼفت اسﻼمی شروع شد .آغاز اين کوچ و اقامت ها از آسيای ميانه و خراسان بود و اوج آن ١١٠٠-٩٠٠
سال پيش با غزنويان و بخصوص سلجوقيان شروع شد .بعد اين کوچ همهٔ ايران را فرا گرفت و سپس به قفقاز ،آسيای
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صغير و يا ترکيۀ امروز ،شمال عراق و سوريه هم گسترش يافت .در نتيجهٔ همين کوچ ،اقامت و حکومت ترک زبانان
بود که در تمام اين سرزمين ها حکومت ،و در برخی سرزمين ها زبان و حتی دين اين سرزمين ها دگرگون گرديد.
در همين  ۶٠٠-۵٠٠سال است که زبان اکثر مردم آذربايجان ،بخشی از خراسان و مناطق معين و کوچکی از ايران
مرکزی و جنوبی ترکی شده است .ترکی های اينها هم کم و يا بيش با همديگر فرق دارند.
از آن انبوه قبايل اوغوز و سلجوقی که در قرن يازدهم ميﻼدی ابتدا نيشابور و کل خراسان را فتح کردند ،يک گروه
کوچکتر وقتی به خراسان رسيد ،همانجا ماند و کوچ را ادامه نداد .بنظر دورفر ) ،(٧ريشهٔ »ترکی خراسانی« که
امروزه گمان ميرود تعداد گويشورانش يکی دو ميليون نفر باشد ،از همان تاريخ است .گروه ديگری از اين اوغوز ها
که در خراسان مانده بودند ،بعد از فتح خراسان به سوی شرق دريای خزر رفتند و آنجا را هم تسخير کردند .اينها با
مردم محلی جوش خورده ،همان ترکمن های کنونی را چه در ايران و چه در جمهوری ترکمنستان بوجود آوردند .اين
را هم بگوئيم که ترکی خراسانی و ترکمنی برخﻼف بعضی تبليغات سياسی که ميشود ،يکی نيست .از نگاه دستوری،
يعنی مثﻼ صرف افعال ،اينها دو گونۀ متفاوت ترکی هستند.
گروه بزرگ تر اوغوز ها به هوای تسخير ممالک غير مسلمان ،يعنی ارمنستان و بيزانس مسيحی ،به غرب کوچ
نمودند .زبان آذربايجان و شرق قفقاز ،صفحاتی از شمال عراق و سوريه و همچنين زبان و دين ترکيهٔ کنونی در همان
جريان چند قرن کوچ و اقامت عوض شد .از اين اوغوز ها يک عده دراوايل صفويان از آناتولی به آذربايجان باز
گشتند.
عد ٔه ديگری از آذربايجان و مرکز ايران به سوی جنوب رفتند و زبان اوغوز جنوبی )قشقائی ،ايناللو( را بوجود آوردند
و عدهٔ از آن کوچکتری هم بطرف شرق بازگشتند که ريشهٔ گونه های ترکی کنونی در گلوگاه و خراسان شمالی از همان
دوره است.
يک لهجهٔ فوق العاده کوچک اما از نگاه زبانشناسی مهم زبانی هم »خلجی« است که گويشوران آن بين قم و اراک
پراکنده بودند ولی امروزه يا از بين رفته اند و يا حدود هزار نفر گويشور آن باقی مانده است .گفته ميشود اين زبان
مشخصاتی متفاوت از زبان و لهجه های اوغوزی دارد .خلجی در قرن بيستم از سوی تورکولوگ های آلمانی و بويژه
گرهارد دورفر کشف شده و ويژگی های زبانی آن به ثبت رسيده است .گفته ميشود خلجی زبان طايفه ای از اوغوز های
شرقی بوده که احتماﻻ در قرن سيزدهم در اثر فشار و حمﻼت مغول به ايران مرکزی کوچ کرده اند.
از آن دوره به بعد ادبيات ترکی چگونه تحول يافت؟
پيشتر گفتيم که برخﻼف قراخانيان که در کاشغر و مناطق بزرگتر آسيای ميانه امپراتوری نسبتا ً بزرگی برپا کرده بودند،
غزنويان و سلجوقيان اهل خواندن و نوشتن نبودند و چنين سنتی هم نداشتند .بنا بر اين گويشوران تازه رس ترکی ،هم
زبان و فرهنگ سرزمين و ملت جديد يعنی ايران را بعنوان زبان و فرهنگ ادبی و دولتی خود قبول کردند و هم به مدت
حدوداً دويست سال فقط صاحب ادبيات شفاهی بودند .داستانهای حماسی »دده قورقود« که حکايت از زندگی قبيلهای
ترکان دارد و احتماﻻً مربوط به همين دوره است ،مدتها بعد ،در قرن دهم هجری )پانزدهم م (.برای اولين بار به رشته
تحريردر آمد.
اين هم طبيعی است ،چونکه امکان هم نداشت سلجوقيان ،امروز در خراسان و ديگر وﻻيات و در ضمن آذربايجان بر
سر کارآمده باشند و مردم فردا شروع به نوشتن کتابهای شعر به ترکی بکنند .ياقوت حموی ،مورخ و سياح يونانی تبار
از قسطنطنيه يعنی استانبول بعدی که اسير افتاده و مسلمان شده بود ،در دوره مغول و يا مدتی بعد از آن در باره زبان
آذربايجانيان نوشت» :آنها )مردم آذربايجان( زبانی دارند که آذری گويند و جز خودشان نمیفهمند« ) .(٨اين تقريبا ً
 ٢٠٠-٢۵٠سال بعد از آمدن سلجوقيان است .تغيير زبان کار ده-بيست سال نيست .طبيعتا ادبيات هم در اين دوره بسيار
کم است ،بخصوص اينکه اکثر نوآمدگان زندگی قبيله ای دارندو يکجا نشين نيستند .توليد ادبيات مکتوب کار يکجا
نشينان است ،نه قبايل کوچنده.
اولين گامهای ادبيات مکتوب ترکی آذری بعد از حمله مغول در قرن سيزدهم شروع شد و بخصوص با آغاز سلطنت
صفويان در اوايل قرن شانزدهم يعنی حدوداً پانصد -ششصد سال پيش بارور گرديد.
ادبيات ترکی )چه درايران و چه در روم( از ابتدا تحت تأثير شديد زبان و ادبيات فارسی بود .اکثريت بزرگ اديبان و
نويسندگان ترکی آذری دو زبانه بودند ،يعنی هم به فارسی و هم به ترکی مینوشتند .برخی ،بخصوص روحانيون آذری،
حتی سه زبانه بودند يعنی به عربی هم مینوشتند و گاه صحبت هم میکردند.
ادبيات ترکی آذری را میتوان به سه دوره تقسيم کرد:
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يکم ،از قرن سيزدهم تا عهدنامههای گلستان و ترکمنچای در قرن نوزدهم که منتج به الحاق قفقاز به روسيه شد ،دوم ،از
قرن نوزدهم تا دوره پهلوی در ايران و حکومت شوروی در قفقاز ،و سوم ،از پهلوی تا کنون در ايران و از دوره
شوروی تا کنون در قفقاز.
البته بعضیها بخاطر اهميت سياسی دو حادثه ديگر يعنی اشغال آذربايجان ايران از سوی شوروی و حکومت يکساله
پيشهوری در ايران و پنجاه سال بعد اعﻼن استقﻼل جمهوری آذربايجان بدنبال فروپاشی شوروی در اوايل سالهای
 ،١٩٩٠تقسيم بندیهای دقيق تر ديگری هم میکنند ،چرا که بنظر آنها اين حوادث سياسی به تحوﻻت مربوط به زبان
در ايران و قفقاز تأثير مستقيم داشته است.
اولين شعر ترکی آذری کدام است؟
ظاهراً نخستين اشعاری که به زبانی نزديک به ترکی آذری سروده شده ،به قلم عزالدين اسفرائينی معروف به »حسن
اوغلی« و يا »پور حسن« است که به فارسی و عربی شعر میسروده و چند شعر ترکی نيز از او مانده است ) .(۶اين
مربوط به تقريبا ً  ٧٠٠سال پيش است و مولفش هم از خود آذربايجان نيست ،بلکه از اسفرائين در خراسان شمالی است.
نزديکی لهجههای ترکی خراسان ،افشار ،آذربايجان و شمال عراق در ابتدای توليدات مکتوب ادبی چيزی طبيعی بود
چراکه کوچ ترکها هنوز ادامه داشت.
و اما اولين شاعری که به گفته دورفر »بيشک اصليت آذری )و نه آناتوليائی شرقی و يا خراسانی( دارد ،عماد الدين
نسيمی )حدودا  (١۴٠۴-١٣۶٩است« ) .(٧او بخاطر انديشههای حروفی اش به صورت فجيعی در حلب سوريه به قتل
رسيد .شاعر ديگری که قبل از صفويان شهرتی پيدا کرده بود ،عبارت از قاسم انوار است که يکی از شاگردان شيخ
ً
صفی الدين اردبيلی است .او در سال  ١٣۵۶در سراب به دنيا آمد و در تبريز تحصيل کرد .اشعار قاسم انوار اصوﻻ به
فارسی است اما او برخی اشعار ترکی هم دارد.
در دوره قراقويونلوها و بخصوص صفويان شاهد رواج وحتی اوج نسبی زبان و ادبيات مکتوب ترکی آذری هستيم.
مشهورترين نامهای اين دوره هم طبيعتا ً محمد فضولی بغدادی و خود شاه اسماعيل است که با تخلص »ختائی« )و يا
»خطائی«( شعر میگفت .فضولی که از ايل ترک زبان »بيات« بود به عربی ،فارسی و ترکی شعر سروده و شاه
اسماعيل به فارسی و ترکی .فضولی البته برجسته ترين شخصيت هنر شعر ترکی است…

محمد فضولی
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فﻀولی شاعر آذربايجان است؟
نه از نگاه جغرافيائی و محل تولد و زيست .فضولی زاده حله در عراق امروزاست .در بغداد و بعداً اکثرا در کربﻼ
مانده و همانجا هم فوت کرده است .مطمئن نيستم ،اما بنظرم اصﻼً به آذربايجان سفر هم نکرده است .اما شعر فضولی
را از نگاه زبان ،جزو شاخه آذری ترکی اوغوزی حساب میکنند و اين تا حد زيادی درست هم هست.
در نمونه زبان عزالدين اسفرائينی هم ديديم .اين دوره ،هنوز هم دوره کوچهای قبايل و طوايف ترک زبان اوغوز است.
زبان های اين قبايل مثل امروز به آن معنی از همديگر جدا و متمايز نشده بود .زبان فضولی البته عينا ً مانند ترکی آذری
امروزی نيست .در ترکيه هم اکثراً فضولی را جزو شعرای ترک میشناسند که بنظر من آن هم درست است ،چرا که آن
وقتها فرق ميان باصطﻼح »ترکی عجمی« و يا »ترکی قزلباشی« )ايرانی( و »ترکی رومی« )عثمانی بعدی( بسيار
جزئی بود.
اما ديگر در قرن شانزدهم يعنی دوره زندگی فضولی و شاه اسماعيل میتوان ديد که شاخههای ترکی اوغوزی بتدريج
از همديگر جدا میشوند .شايد اينطور بگوئيم :تا زمانيکه دولتداری ايران صفوی و عثمانی به آن صورت جدا نشده و
جا نيافتاده ،رفت و آمدها و کوچها و جابجائیهای سياسی در حاکميت بر مناطق اين طرف و آن طرف ادامه دارد و
ترکیهای گوناگون اوغوزی به همديگر خيلی نزديک ترند .دوره قراقويونلوها و اوايل صفوی همين طور است .بعد از
استقرار صفوی و عثمانی و به ويژه خصومتهای شيعه و سنی که باعث عميقتر شدن جدائیها شد ،ترکیهای دو
طرف يعنی آذربايجان ايران و عثمانی هم بيش از پيش از همديگر فاصله گرفتند ،در حاليکه مثﻼً دويست سال قبل از
آن ،مثﻼً زمان موﻻنا جﻼل الدين بلخی و يا رومی فرق چندانی بين اين دو گونه ترکی نبود.
موﻻنا جﻼل الدين ترک زبان بود؟
نه… موﻻنا از بلخ افغانستان بود که با پدرش از راه مکه به قونيه )»ايکونيوم« در بيزانس سابق( آمده بود .اين هم
درست زمان حمﻼت و کوچهای قبايل ترک به آذربايجان و بيزانس .بعد هم حمله مغول بود .تصور کنيد که مردم بومی
قونيه و کﻼً بيزانس هم اغلب يونانی زبان بودند .همه چيز گواه آن است که موﻻنا فارسی زبان بوده است .طبيعتا ً بخاطر
تحصيﻼت دينی ،عربی هم ميدانست .اما اصﻼً معلوم نيست زبان مادری و پدری اش چه بود.
بنظر میرسد برای خود موﻻنا که گفته بود »ای بسا هندو و ترک همزبان/ای بسا دو ترک چون بيگانگان« ،اين
موضوع اصﻼً مهم نبود و دليل افتراق بين انسانها شمرده نمیشد.
ميدانيم که موﻻنا همه اشعارش را به فارسی سروده است .حدود  ١٧قطعه شعر ترکی هم هست که به موﻻنا نسبت داده
میشود .اما فرزندش »سلطان ولد« اشعار ترکی دارد ،اگرچه بيشتر اشعار او هم فارسی و بخشی هم عربی هست .خود
موﻻنا در جائی میگويد »اگرچه ترکی نميدانم اما اقﻼً ميدانم که به آب سو میگويند…« .منظورم اين دوبيت است که
نميدانم صحت منسوبيتش به موﻻنا چقدر راست آزمائی شده:
ای ترک ماه چهره چه گردد که صبح ،تو
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
که البته »گل« را هم بجای »بيا« به اشتباه »برو« گفته است ،که مهم هم نيست.
اگر به محيط اجتماعی-سياسی شرق ترکيه در زمان زندگی موﻻنا يعنی حدوداً  ٧٠٠-٧۵٠سال پيش نگاه کنيم ،متوجه
میشويم که هرکس آن موقع در ترابوزان و يا قونيه کنونی زندگی میکرده و مانند موﻻنا از »ملک عجم« هم آمده،
حتما ً در زندگی روزمره اش با زبان يونانی و ترکی هم سروکار دارد و دستکم چيزهائی ياد میگرفته است .موﻻنا هم
روايت است که تاحدی ترکی و يونانی میدانسته ،البته احتماﻻً شکل شفاهی و محلی اين دو زبان را.
اگر بخواهيم به اين بخش صحبت يک نقطه بگذاريم بايد به تأثير بزرگ فضولی به تقريبا ً همه شاعران ترکی سرای
ايران و ترکيه و حتی آسيای ميانه اشاره کنيم .خود فضولی هم زياد تحت تاثيرغزلسرائی حافظ بوده است .خودش هم
میگويد که »لفظ ترکی برای نظم موزون و قافيه زياد مناسب نيست ،اما او میخواهد کاری کند که گل شعر ترکی
شکوفه کند…«
اول سببدن فارسی لفظيله چوخدور نظم کيم
نظم نازک ترک لفظيله ايکن دشوار اولور
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منده توفيق اولسا بو دشواری آسان ايلرم
نوبهار اولقاج ديکندن برگ گل اظهار اولور
ترجمه» :علت اينکه نظم به لفظ فارسی زياد است اينست که)/نوشتن( نظم نازک )لطيف( به ترکی دشوار است/اگر
توفيق دست دهد من اين دشوار را »آسان خواهم کرد/وقتی نوبهار شد ،برگ گل از خار ظهور میکند«.
براستی هم فضولی به بهترين وجه از عهده اين مشکل بر ميايد و بنياد غزلسرائی ترکی را میگذارد که بعد از او
بسياری ديگر مانند صائب تبريزی )وفات (١۶٧٠ :ادامه دادهاند.
دليل اينکه فضولی از سرودن شعر به سبک سنتی ايرانی يعنی با وزن و قافيه بخصوص در غزل بعنوان »مشکل«
صحبت میکند اين است که اصوﻻً سرودن غزل به سبک و شکلی که مثﻼً حالت عالی اش غزليات حافظ است ،واقعا ً هم
کار آسانی نيست .ثانيا ً تا آن وقت همچو سنتی در ادبيات ترکی نبود و تاره تازه پا میگرفت .ثالثا ً هم بنظر من از نظر
طول مصوتها سنت شعرسرائی فارسی طوری پيش رفته که کشيدن و کوتاه تلفظ کردن اين يا آن مصوت در اين و آن
واژه چيزی عادی شده اما در ترکی اين سنت آن وقت جا نيافتاده بود و بعدها هم جا نيافتاد طوری که اکثر شعرای ترکی
سرا به اوزان و اسلوب فولکلوريک و نسبتا ً سادهتر دوبيتیها و رباعیهای »باياتی« و يا »قوشما« )الف ،الف ،الف،
ب/ج ،ج ،ج ،ب( ميل کردهاند که وزن و قافيه »هجائی« دارند .شايد از همين جهت هم هست که وقتی يک غزل ترکی
میخوانيد حس میکنيد که ساختار و واژگان اصلی آن ،بيشتر از ترکی ،فارسی است که درست است .اما وقتی باياتی و
قوشما میخوانيد حس میکنيد اين قبيل اشعار »بيشتر ترکی« است تا غزليات ترکی.
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ترکی در دورۀ صفويان
دوره صفويه مرحله مهمی برای زبان و ادبيات ترکی در ايران بود؟
صفويان بيشک دوره مهمی بود .سلطنت صفويان حدودا  ۵٠٠سال پيش آغاز شد .صفويان دوره ريشه دواندن زبان
ترکی و رشد ادبيات ترکی در ايران است .اين به اصطﻼح »فصل ميوه دادن« کوچ های قبايل ترک بود که از اوايل
هزاره دوم ميﻼدی با غزنويان و سلجوقيان شروع شده بود ،يعنی از پانصد سال پيش از آن .اين هم از هر نظر که نگاه
کنيد ،طبيعی است.
اوﻻ صفويان به کمک قبايل قزلباش بر سر کار آمدند که اکثريت بزرگشان ترک زبان ،دقيق ترش ترکمن و يا ترکمان
بودند .يک عده از اينها همزمان با غزنويان و بخصوص سلجوقيان از آسيای ميانه آمده در اقصی نقاط ايران پخش شده
بودند .عده بزرگتری يا به روم شرقی و يا همان بيزانس يعنی ترکيه کنونی رفته بودند تا صاحب زمين و ثروت و قدرت
و حتی حکومت شوند .به هر تقدير روم شرقی مسلمان نبود ،مسيحی بود .هر دست اندازی و هجوم و اشغال در روم
شرقی جهاد بشمار ميرفت و منفعت مادی و دنيوی هم داشت .در سر راه روم شرقی ،تمرکز حرکت و کوچ و استقرار
اين قبايل ،آذربايجان بود .اينطور شد که هم رفت و آمد و هم استقرار قبايل ترک زبان در آذربايجان و قفقاز )و طبيعتا
آناتولی( آنقدر متمرکز شد.
از اين جهت تعداد اين قبايل ترک زبان در آذربايجان به نسبت ديگر مناطق ايران خيلی بيشتر بود .بعد ،همزمان با
فتوحات ،اين قبايل بيشتر به آناتولی رفتند .يک عده بزرگشان هم بعدا با حکومت عثمانی در افتادند و تحت تاثير تبليغات
مذهبی و سياسی شيخ حيدر صفوی و پسرش اسماعيل قرار گرفته به ايران برگشتند و عمﻼ شاه اسماعيل را بر سر کار
آوردند .با اين ترتيب سلسله صفويان شروع شد .بعد از شروع سلطنت صفويان ،حکومت بسياری از اياﻻت و وﻻيات
ايران بعنوان پاداش به قبايل قزلباش داده شد .ميدانيم که مثﻼ قبيله های ذوالقدردر شيراز ،افشار در يزد ،شاملو در
هرات و يا زياداوغلی در گنجهٔ قفقاز حکومت گرفتند و حتی حدودا صد سال بعد هم اگر حکومت از دستشان رفت،
هنوز مدت ها در اين مناطق صاحب نفوذ و قدرت بودند.
عامل مهم ،حتی شايد مهم تر ديگر هم اين بود که دربار و شخص پادشاهان صفوی همه ترک زبان بودند .سانسون
فرانسوی که بين سالهای  ١۶٨۴و  ١۶٩۵در ايران زندگی می کرد ،می نويسد که ايرانيان معموﻻً پادشاه را با اين الفاظ
ترکی مورد خطاب قرار می دهند» :قربان اوليم ،دينيم ايمانوم پادشاه ،باشوا دونيم «.حتی به سلطان حسين صفوی لقب
»ياخشی دير« می دهند ،بخاطر اين که اين جمله ورد زبان او بوده و به هر ماموری که با پيشنهادی پيش وی می آمد
می گفته »ياخشی دير« ،يعنی »خوب است «.جهانگرد ايتاليايی پيترو دﻻواله هنگامی که بار اول بحضور شاه عباس
اول ميرسد ،شاه می گويد »:خوش گلدين ،صفا گلدين« .دﻻواله می گويد» :شاه با من به ترکی صحبت کرد و من
خﻼصه وار شرح سفر خود را داده به سئواﻻت وی جواب دادم.… .وقتی که من حرفم را تمام کردم شاه به زبان فارسی
و بصورتی بسيار واضح و فصيح مطالب را به حاضرين باز گو کرد ،چنان که او عادتا ً اين کار را می کند« ).(١
يعنی اينکه در دربار ،زبان رايج و اصلی ترکی بود ،نه فارسی .اکثر »اردوی همايونی« و لشکريان و امرای ارتش
صفوی هم ترک زبان بودند ،يعنی زبان مادری شان ترکی بود .فارسی هم ميدانستند .طبيعتا پادشاهان صفوی هم فارسی
ميدانستند و خوب هم ميدانستند ،چونکه تحصيلکرده بودند و برخی حتی به هر دو زبان شعر هم گفته اند .اکثرا شعر
فارسی آنها بيشتر از شعر ترکی شان بود ،يعنی دو زبانه بوده اند ولی زبان نخستشان ،زبانی که با پدر و مادر و
فرزندانشان صحبت کرده اند ،ترکی بود.
هرچه بيشتر اين نمونه ها را مطالعه ميکنيد ،بيشتر متوجه عمق دوزبانی پادشاهان صفوی ميشويد و اين ،نکته جالبی
هست که بنظر من هنوز هم ادامه دارد و آن اينکه وقتی بين قوم و خويش و دوستان و نزديکان خود حرف ميزنيد،
حرف هايتان را به ترکی ميگوئيد ،چونکه برايتان دلنشين تر است .اما اين تنها در سطح شفاهی و خصوصی و شخصی
است .وقتی صحبت شما جنبه رسمی ميگيرد ،يا اينکه بايد يک موضوع علمی و يا تاريخی و يا سياسی را بحث کنيد و
مخصوصا اگر بخواهيد اين را بنويسيد ،از فارسی کار ميگيريد .در اين زمينه ها فارسی برايتان راحت تر است ،بيشك
به شرط آنکه تحصيلکرده باشيد .البته در برخی موارد نامه هائی که پادشاهان صفوی به دربار عثمانی در استانبول
فرستاده اند ،ترکی بوده ،آن هم ترکی بيشتر عثمانی ،چرا که در آن دوره ديگر »ترکی قزلباشی« و يا »عجمی« تا حدی
از »ترکی رومی« جدا شده بود .اما اکثر اين نامه ها به فارسی است و حتی برخی پادشاهان عثمانی هم نامه های خود
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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
عربی نيز از جملهٔ شرايط منشيگری شمرده ميشد .ميرزا نقی نصيری در »القاب و مواجب دور ٔه سﻼطين صفويّه«
)سال  (١٧٣١دراين باره می نويسد» :صاحب اين شغل می بايد منشی بی عديل و او را مهارت تمام از علم انشا و بلد
زبان پادشاهان و دستورات و آداب سﻼطين جهان و بهر زبانی از عربی ،و فارسی و ترکی آشنا و مربوط باشد «.يعنی
بنظر ميرسد آنها زياد هم تعصب نداشتند نامه شان به فارسی يا ترکی و يا عربی باشد و يا نباشد .ظاهرا در درجه اول
ميخواستند منظورشان از سوی طرف مقابل درک شود.
زبان ترکی در طول دوره صفوی چه تحولی داشت؟
چند مثال :حدود سال  ١۵٠٠در قلعه »اﻻتاميديا« که بين خوی و مرند واقع بود ،ترکمن ها ميزيستند ،اما مردم نخجوان
اکثرا مسيحی و کمی هم ايرانی بودند .در بعضی قسمت های آذربايجان غربی و نخجوان مسيحيان هم بودند ،ولی
بطرف جنوب شرقی تبريز مسيحيان نبودند .در اينجا جمعيت مخلوطی بود از فارسی زبانان و ترکی زبانان  .سياح
پرتقالی تنريرو در سال  ١۵٢٣در باره تبريز مينويسد که »در اين شهر فارسی زبانان و عده ای ترکی زبانان زندگی
ميکنند« و بعﻼوه تعدادی ارامنه هم آنجا بودند .پنجاه سال بعد سياح ونيزی آلساندری مينويسد در سال » ١۵٧٠اهالی
تبريز عمدتا فارسی زبان ،ترکمن و کولی هستند« .همين وضعيت در کاشان ،قم و روستاهای بين زنجان و تبريز
گزارش شده است .در سال  ١۵۶۵اکثر مردم اردبيل فارسی زبان و بعضی از آنها ترکی زبان بودند .اما  ۵٠-۴٠سال
بعد مريدان طريقت مسيحی »برادران کرمليت« خبر ميدهند که زبان اکثر اردبيلی ها همانند زبان مردم شيروان )باکو(،
ترکی شده است .طبق همين منابع کرمليت ،در سال  ١۶٠٧در قزوين »زبان گفتگوی مردم نه ترکی و نه فارسی )بود(،
اما همه ترکی می فهميدند و اکثريت فارسی ميدانستند« .احتماﻻ منظور از اين اشاره مربوط به زبان نخست مردم قزوين
نوعی لهجه »فهلوی« بوده که برای خارجيان قابل فهم و تشخيص نبوده است .سياح معروف عثمانی موسوم به اوليا
چلبی در سال  ١۶۵۵می نويسد ) (٢که در قزوين زبان مردم »کردی ،يکه ترکمن ،فارسی ،عربی و پهلوی بود« .اوليا
چلبی درباره زبان مردم نخجوان هم مينويسد که »رعايا و برايای اين شهر به زبان دهقانی سخن ميگويند ،اما شاعران
عارف و ظريفان نديم با ظرافت و نزاکت به زبان پهلوی و مغولی سخن ميگويند که زبان هائی باستانی هستند .اهالی
شهر هم چنين سخن گويند :اوﻻ زبان دهقانی ،دری ،فارسی و پارسی ،غازی و زبان پهلوی« .باز اوليا چلبی در باره
زبان مردم مراغه مينويسد »اکثر آنان به زبان پهلوی سخن گويند که لفظی ظريف و دقيق است« و در باره زبان مردم
تبريز هم چنين می گويد» :لسان های اهالی آن )شهر( :ارباب معارف اش فارسی تکلم نمايند ،اما )اهالی( نواحی تره و
اوشارکوه لهجه مخصوصه ای دارند که بعنوان نمونه چند جمله تقديم ميشود :هزه تانمه ميشم ،يعنی هنوز نديده ام،
منمچون خاطر مانده اولوبدور يعنی از من رنجيده است…«.
در ديگر مناطق ايران نيز وضع زبانی تا سال های  ١٧٠٠-١۶٠٠متغير بود .پرتقالی ها در سال های  ١۵١۵تا ١۵٢۵
تعريف ميکنند که در ﻻرستان عشاير قزلباش ترکمان را ديده اند که به ترکی سخن ميگفته اند .سياح پرتقالی تنريرو در
همان سال ها خبر ميدهد که اهالی شيراز عبارت از ايرانيان و ترکمن ها بودند و گروه دوم ترکی سخن ميگفتند .بنا به
گفتهٔ رابرت شرلی در سال  ١۶٠٠در کردستان مردم فقط به زبان کردی حرف ميزدند و هيچکس فارسی ،عربی و يا
ترکی نمی دانست ،در گيﻼن هم فقط به گيلکی حرف ميزدند.
اما اين تحوﻻت همراه با فراز و نشيب بوده .بنظر ميرسد مثﻼ در سال های  ١۶٠٠زبان ترکی از کاشان و شيراز رخت
بربسته ،در حاليکه در اصفهان که تا آن سال ها يعنی قبل از پايتخت شدن اين شهر ،گويشوران ترکی تقريبا هيچ نبود،
بعد از اينکه شهر پايتخت شکوهمند صفوی ميشود ،زبان ترکی به سرعت ريشه ميدواند و رايج ميشود چرا که اينجا
ديگر مرکز دربار و حکومت ميشود و بسياری از ترک زبانان از آذربايجان به اصفهان می آيند و بخصوص در محله
»عباس آباد« اين شهر ساکن ميشوند .حتی شاعر معروف صفوی صائب هم همراه با پدرش از تبريز به اصفهان ميايد و
به همين جهت لقب صائب گاه »تبريزی« و گاه »اصفهانی« بوده است.
يعنی صد سال پس از شاه اسماعيل هنوز زبان همه مردم آذربايجان کامﻼ ترکی نشده بود؟
نه هنوز .مثﻼ زبان اردبيل در همين سال ها ترکی شده .در تبريز هم احتماﻻ ترکی نفوذ کرده اما اکثر مردم هنوز
فارسی زبان هستند .در سال های  ١۶٠٠زبان ترکی خيلی ريشه دوانده اما هنوز در سرتاسر آذربايجان و قفقازجنوب
شرقی ترکی جای فارسی ،پهلوی )فهلوی( و زبان های ديگر را نگرفته است .از اين جهت هيچ هم جای تعجب نيست
که در سال  ١۶۵٠روحی اُنارجانی در پايان رساله خود نمونه هائی از زبان مردم تبريز ميدهد که در نگاه اول شبيه
نوعی زبان گفتگوئی تالشی ،تاتی و يا گيلکی است که احتماﻻ پهلوی )و يا فهلوی( محاوره ای  ٣۵٠سال پيش بين مردم
تبريز بوده است.
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نکته ديگری هم هست که به گسترش يک زبان در شرايط بخصوصی کمک ميکند و حتی ﻻزمه گسترش آن زبان است.
آن هم اين است که وقتی پادشاه و ارتش و حکومت ترک زبان است ،تبعه دولت يعنی مردم عادی اگر ترکی هم نميدانند،
فکر ميکنند بهتر است خودشان و کودکانشان اين زبان را ياد بگيرند و گرنه راه پيشرفت و بهبود شرايط زندگی آنها هيچ
هموار نخواهد بود .کاتب سفارت هولشتاين آدام اولئاريوس در سال  ١۶٣٧مينويسد» :ايرانيان غير از زبان خود ،زيان
ترکی را نيز به اوﻻد خود ياد می دهند و اين کار مخصوصا ً در وﻻيات شيروان ،آذربايجان ،عراق عجم ،بغداد و
ايروان ديده ميشود که قزلباشان بر آنها تسلط پيدا کرده اند« ).(١
بيشک اين قدرت انطباق و انعطاف پذيری مردم را نشان ميدهد .در دوره صفوی ،حکومت و ارتش ترک زبان است و
مردم هم صﻼح خود و کودکانشان را در آموزش آن می بينند .البته بدون در دست داشتن حکومت و ارتش و يک پايه
واقعی گويشوران ترکی در آذربايجان ،يعنی قبايل ترک ،اين دگرگشت زبانی ممکن نمی بود ،ولی اين جنبه هم اهميت
بسيار بزرگی دارد و در تغيير زبان و يا حتی دين و مذهب نقش بسزائی بازی ميکند .اهميت اين عامل را پس از
حاکميت سلجوقيان در آناتولی و مسلمان و در عين حال ترک زبان شدن مردم آن سرزمين هم بخوبی ميتوان ديد.
آيا در دوره صفويه ترکی تبديل به زبان رسمی شده بود؟
نه .ببينيد ،بين عوام اين تعبير »زبان رسمی« معموﻻ با معيار های امروزی و رسانه ها و آموزش و پرورش مرکزی و
سرتاسری و ارتش مرکزی و حرفه ای و غيره درک ميشود .بعد فکر ميکنند پانصد سال پيش هم می بايست همچو
»زبان رسمی« موجود ميبوده .اين طور نيست .اين معيار ها برای قرن های گذشته ،حتی تا قرن بيستم يعنی تا سلطنت
پهلوی اصﻼ درست نيست چونکه اين نظام مرکزی و سرتاسری که حاﻻ می بينيم ،اصﻼ وجود نداشت که به آن معنا
زبان رسمی هم مطرح باشد .مدارس سرتاسری و آموزش اجباری هم که نبود .رسانه ها هم نبود و فقط گهگاه کتابی
چاپ ميشد که کسی چه ميداند مردم چقدر ميخواندند .ارتش هم که مرکزی و سرتاسری نبود و بخش بزرگش عبارت از
قبايلی بود که هنگام جنگ به کمک پادشاه ميامدند .البته نسبت به مثﻼ دوره پيشين آق قويونلو ساختار ارتش حرفه ای تر
شده بود ،اما قبايل هنوز بخش مهمی از نيروی رزمنده دولت بودند .وضع زبان را بايد متناسب با اين اوضاع کلی معين
کرد و از دادن احکام عمومی و قالبی پرهيز نمود.
به گفته ويلم فلور و حسن جوادی ) (١اهميت دوره صفوی از نگاه ريشه دواندن زبان ترکی و نخستين توليدات ادبی
ترکی را ميتوان در دو چيزمهم ديد :اوﻻ ترکی در سرتاسر دوره صفوی زبان رايج و اصلی دربار و ارتش بود و ثانيا
بين ايﻼت قزلباش ،مردم به ترکی صحبت ميکردند .حاﻻ به اين ميتوانيم رواج ترکی شفاهی در دادگاه ها و يا مدرسه ها
را هم عﻼوه کنيم .طبيعی است که وقتی کسی در فﻼن روستای زنجان از دست کسی به حاکم شرع شکايت ميبرد ،به
زبان خودش ،يعنی حاﻻ يا ترکی و يا فارسی شکايت ميکرد .قاضی هم به هر زبانی که ميدانست و طرفين دعوی بهتر
می فهميدند ،صحبت مينمود و يک عده دﻻيل فقهی و شرعی را با عربی مخلوط کرده ميگفت و حکمی ميداد .در مکتب
خانه ها هم وقتی معلم درس قران و دستور زبان عربی و فارسی و تاريخ و فلسفه ميداد و يا سعدی و حافظ ميخواند،
طبيعتا به عربی و فارسی بود ،و به زبان خودش ،حاﻻ يا فارسی و يا ترکی ،به شاگردان خودش که يا ترک زبان و يا
فارسی زبان بودند ،توضيح ميداد .معلوم است که اکثريت اين صحبت ها چه در محاکم و چه مکتب ها و ارتش وحتی
باﻻ تر ،در دربار ،شفاهی بود و نه کتبی .شفاهی يعنی زبان محلی ،در آذربايجان ترکی و در کردستان کردی و غيره.
کتبی و اداری يعنی فارسی ،زبانی که برای ارتباطات بين همه ايرانيان بکار برده ميشد .اين وضع کم و بيش از آن
دوره تا کنون همانطور باقی مانده است.
معلوم است که مثﻼ وقتی در دربار و بخصوص بين خود قزلباش ها صحبت ميکردند ،زبان مورد استفاده ترکی بود ولی
وقتی ميخواستند سندی ،نامه ای به جائی بنويسند ،در اکثر موارد از فارسی کار ميگرفتند .فکر کنيد که در سال ١۶٠١
يعنی صد سال پس از ناجگذاری شاه اسماعيل صفوی ،برادران کرمليت می نويسند» :در اصفهان زبان ترکی معموﻻ
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
و مراسﻼت بدين زبانست« ).(١
در مجموع تا اواخر صفويان سه نام بزرگ در ادبيات ترکی آذری داريم :عماد الدين نسيمی ،شاه اسماعيل خطائی )و يا
ختائی( و محمد فضولی بغدادی .اين سه نفر اگر چه زبانی نزديک به ترکی آغازين ادبی در آناتولی و ايران داشتند ،اما
ويژگی های زبان آنها به ترکی بعدی آذری نزديک تر است تا به گونه ای از ترکی که بعد ها به »عثمانی« معروف شد.
منابﻊ
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) (١اگرمشخصا منبع ديگری داده نشده باشد ،همه اطﻼعات و نقل قول هائی که در اين فصل از سياحتنامه های
اروپائيان ميخوانيد ،از مقدمه کتاب زير است که تا جائيکه من ميتوانم قضاوت کنم ،بهترين بررسی کلی اين سياحتنامه
ها از نگاه زبان مردم در دوره صفوی شمرده ميشد:
نصيری ،م .و ع :.فرهنگ نصيری ترکی جغتايی ،رومی ،قزلباشی ،روسی و قلماقی به فارسی ،مترجم و حواشی:
حسن جوادی و ويلم فلور ،تهران  ،١٣٩٣ص ٢۵-١۴
) (٢اوليا چلبی :ستايش تبريز دﻻويز ،از :سياحتنامه ،چاپ اول ،جلد دوم ،اقدام مطبعه سی استانبول  ١٣١۴هجری
قمری ،ص ٢٧٧-٢۴٠
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ترکی آذری پس از صفويان
ترکی آذری پس از صفويان چگونه تحول يافت؟
فکر کنم بايد از پايان صفويان تا جنگ های ايران و روس و عهدنامه های »گلستان« و »ترکمنچای« را که منتج به
جدائی رسمی شمال ارس يعنی قفقاز جنوبی از ايران شد ،بصورت جداگانه بررسی کرد ،چرا که بعد از اين جدائی،
زبان و ادبيات هم فارسی و هم ترکی آذری در شمال و جنوب ارس به تدريج دو راه متفاوت را در پيش گرفته است .اقﻼ
صد سال طول کشيد تا اين پيوند های ديرين که دستکم از زمان ساسانيان بين شمال و جنوب ارس وجود داشت و هر دو
را با زبان و فرهنگ ايرانی به همديگر وصل ميکرد ،متزلزل و کمرنگ شود.
در مجموع توليدات ادبی و علمی ايران ،چه به فارسی و چه به ترکی ،بعد از صفويان ،يعنی از دوره نادرشاه تا اواسط
قرن نوزدهم به نسبت گذشته راکدتر شد .شعر و ادبيات اين دوره را ،چه به فارسی و چه به ترکی ،ميتوان تا حد زيادی
تکراری و بدون نوآوری چندانی در محتوا و سبک شمرد .اوﻻ وضع سياسی ايران در اواخر صفويه دچار ناآرامی و
بی ثباتی شد تا اينکه نادر شاه بر سر کار آمد .اما ثبات دوره نادری هم چندان طول نکشيد.
از صفوی تا حتی قرن بيستم ،فارسی کﻼسيک و ادبی تاثير بزرگی به زبان و بيان ادبی ترکی آذری گذاشت ،هم در
سطح شفاهی و هم بخصوص در سطح کتبی )بخصوص شعر و ادبيات( .اين تاثير را به همان درجه ميتوان در آثار
شعرای عثمانی نيز ديد .در مقابل ،طبيعتا واژگان و اصطﻼحات ترکی نيز تا حدی به زبان و ادبيات فارسی تاثير
رسانده است که تا اواخر سلسله قاجار به ويژه در حوزه های ارتش ،جنگ ،عناوين و مديريت کشور نمايان بود .دورفر
ميگويد در اين مدت حدود  ١٢٠٠واژه ترکی وارد فارسی و واژگان بيشتری وارد زبان کردی شده است ).(١
شايد بتوان بعنوان مهم ترين چهره ادبی ترکی آذری در دوران قاجار از شاعر معروف مﻼپناه واقف نام برد که در راس
شمالی جمهوری کنونی آذربايجان به دنيا آمد و سپس به قراباغ کوچ نمود .او در اينجا ابتدا مکتب خانه ای داير کرده به
تدريس کودکان پرداخت و دير تر وزير اعظم ابراهيم خليل خان قراباغ شد .واقف ادبيات فارسی را بخوبی ميدانست،
اما بيشتر اشعار او به زبان ترکی است .اين خودش فرق بزرگی با شاعران ترک زبان آذربايجانی در ايران بود که در
دوره قراقويونلوها و صفويان به شعر ترکی رواج بخشيده بودند ،چرا که اکثر اشعار آنان فارسی و بخش کوچکتری از
اين اشعار ترکی بود.
بخصوص »قوشما« های واقف معروف و محبوب مردم و »عاشيق« ها يعنی آوازخوانان دوره گرد بودند و هموز هم
هستند .معموﻻ يک »قوشما« عبارت از دستکم سه بند و هر بند عبارت از دو بيت يعنی چهار مصرع )الف-الف-الف-
ب/ج-ج-ج-ب و الخ( است که مبتنی بر وزن هجائی است و به زبان شفاهی ترکی نزديک تر از غزليات و ديگر اشعار
عروضی کﻼسيک است .يک نمونه يک بند از شعر »آيريلديق« )جدا شديم( نوشته مﻼ پناه واقف را مﻼحظه کنيد:
خيلی وقت دير آيريلميشيق يار ايلن
گوردوک ،اما دانيشماديق ،آيريلديق
قالدی جاندا گيزلی-گيزلی درديميز
بيرجه کلمه دانيشماديق ،آيريلديق
برخی ادبيات شناسان مانند حميد آراسلی ) (٣گفته اند که واقف برای اولين بار شعر تغزلی را با زبان ساده مردمی
ترکی آذری به سطح ادبيات رسانيده است .طبيعتا واقف در کنار »قوشما« هايش مولف غزليات و ديگر انواع شعر
کﻼسيک نيز هست.
در عين حال دوره واقف يعنی اواخر سده هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را ميتوان سال های جدائی شمال ارس يعنی
سرتاسر قفقاز جنوبی از ايران نيز شمرد که پس از مدتی به جنگ های ايران و روس و عهد قراردادهای گلستان و
ترکمنچای انجاميد.
روايت است که وقتی نيروهای آقا محمدخان قاجار در سال  ١٢٩٠ق ) ٩۵-١٧٩۴م( به قراباغ حمله کردند ،پادشاه
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؟
و واقف که فرماندهی قوای خان قراباغ بر ضد آقا محمد خان را بر عهده داشت ،با اشاره به نام شهر »شوشا« )به معنی
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
طوری که می بينيم تهديد و جواب آن هردو به فارسی ،آن هم با شعر فارسی بود.
بار اول نيروهای قاجار موفق نشدند و آقا محمد خان متوجه حمله به گرجستان شد .زمانی که نيروهای روس بخاطر
مرگ ملکه روسيه کاترين دوم موقتا از قفقاز عقب نشينی کردند ،آقا محمد خان دوباره به قراباغ حمله کرد و اين بار
حکومت محلی قراباغ را شکست داد .ابراهيم خليل خان فرار کرد و واقف دستگير و محکوم به مرگ شد .تنها قتل
ناگهانی آقا محمد خان که درست شب بعد اتفاق افتاد ،باعث آزادی واقف شد ).(۴
بعد از اين ماجرا ،هم ايران و هم قفقاز وارد بحرانی سرنوشت ساز شدند .در نتيجه جنگ های نخستين دهه های قرن
نوزدهم بين ايران و روسيه ،شکست پی در پی و سنگين ايران و عهد قراردادهای گلستان ) (١٨١٣و ترکمن چای
) ،(١٨٢٨تمام خان نشين های شمال ارس ،از جمله جمهوری آذربايجان و ارمنستان کنونی رسما از نگاه سياسی و
قانونی از ايران جدا شده تايع روسيه تزاری گشتند.
در اين مدت دوزبانگی نخبگان و سرآمدان اجتماعی ،فرهنگی ،دولتی و لشکری آذربايجان يعنی جنوب ارس همچنان
ادامه يافت .آنها که ديگر غالبا ترک زبان شده بودند ،به کاربرد اين زبان در حريم شخصی و ميان خود گويشوران
ترکی ادامه ميدادند .اکثريت بزرگ آثار علمی و اسناد و مدارک رسمی و دولتی به فارسی بود .شاعران و نويسندگان
همچنان اغلب به فارسی مينوشتند ،اما گاه به زبان ترکی نيز شعر می سرودند و نثر ترکی همچنان در آثار ادبی و علمی
روشنفکران و اديبان آذربايجانی کمياب بود.
در شمال ارس هم ظاهرا وضع هنوز به همان منوال باقی مانده بود.
طبيعتا سنتی که ده ها قرن ادامه يافته بود ،يکشبه دگرگون نشد .روابط خان نشين های قفقاز از جمله شيروان )باکو(،
گنجه )که پس از استيﻼی روس نام »اليزابت پول« را گرفته بود( ،ايروان ،لنکران ،قراباغ و غيره با ايران سست تر و
دور تر و نفوذ و تاثير فرهنگ و زبان روسی در اين مناطق بيشتر ميشد .با اينهمه ،حتی در اواسط قرن نوزدهم ،زمانی
که عباسقلی آقا باکيخانوف ،فرزند آخرين خان باکو ،در پايان کتاب معروف خود »گلستان ارم« فهرست نويسندگان و
شعرای مسلمان قفقاز و نام آثار آنها را ميداد ،معلوم ميشد که اکثر اين آثار به فارسی نوشته شده اند .حتی خود
باکيخانوف همين کتابش را هم بيست سی سال پس از شکست ايران و غلبه روسيه تزاری بر قفقاز ،نه به روسی و يا
ترکی ،بلکه به فارسی نوشته بود .حتی حدودا پنجاه سال بعد ،هنگاميکه سياستمدار معروف و روشنفکر ايرانی سيد
حسن تقی زاده تبريزی در سال  ١٩٠٩يعنی تقريبا نود سال پس از شکست ايران از قفقاز ديدن کرد ،نوشت که »در آن
عهد در قفقاز زبان فارسی مثل تبريز معمول بود و در مکاتب پيش آخوند ها ميخواندند و مکاتباتشان به فارسی بود«
).(۴
و ليکن تحوﻻت سياسی و شکست ايران در جنگ با روسيه که به حاکميت ايران بر قفقاز رسما پايان داده بود ،به تدريج
به کاربرد زبان در دوسوی ارس نيز تاثير خود را ميگذاشت.
زبان و ادبيات ترکی آذری نيز از آن ببعد روندی دو شاخه درپيش گرفت.
با استقرار حکومت شوروی در آنچه که بعد ها »جمهوری سوسياليستی آذربايجان شوروی« خوانده شد ،مرز ها بسته،
روابط قطع گرديده و راه ها جدا شد.
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
برای هميشه از خود رانده بود .ايران قاجار ضعيف و فرتوت شده بود .فساد و تعصب ،عقب ماندگی و خرافات ،بی
توجهی ،حتی خشونت و قوه قهريه عليه مردم قفقاز که نمونه اش در تمثال نادرشاه و آقا محمد خان قاجار ديده شده بود،
مردم را با وجود گذشته مشترک زبانی ،فرهنگی و تاريخی ،حتی با وجود مشترکات دينی و مذهبی ،به سوی روسيه
هدايت کرده بود.
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از آخوندزاده تا رشديه

ميرزا فتحعلی آخوندزاده.
پس از حاکميت روسيه بر قفقاز چه شد؟
عهدنامه های گلستان از سال  ١٨١٣و ترکمنچای از سال  ١٨٢٨به حاکميت ايران در قفقاز بطور قطعی و رسمی پايان
داد .قفقاز يکسره وارد ترکيب دولت پادشاهی روسيه تزاری گرديد .اما آن برابری انسانی ،سياسی ،فرهنگی و زبانی دو
سوی ارس که از زمان ايران باستان دستکم دوهزار سال طول کشيده بود ،طبيعتا يکشبه از بين نرفت .از آن تاريخ تا
سال های  ،١٩٢٠يعنی حدودا برای صد سال شاهد پسرفت تدريجی زبان و فرهنگ فارسی و ايرانی و جايگزينی
تدريجی آن توسط زبان و فرهنگ روسی در قفقاز هستيم .اين روند طبيعتا به مناسبات انسانی ،سياسی و اقتصادی نيز
بی تاثير نماند .در اواخر اين دوره يعنی در ابتدای قرن بيستم هنوز روابط انسانی و خانوادگی بين جنوب و شمال رود
ارس ادامه داشت و مردم مثﻼ برای کار و اشتغال در صنايع نوپای نفت باکو از آذربايجان به قفقاز ميرفتند .اما از
زمانی که در سال های  ١٩٢٠حاکميت شوروی جايگزين دولت تزاری روسيه گشت و مرزها کليد خورد ،معلوم شد که
ديگر راه »شمال ارس« از ايران کامﻼ جدا شده است .اين دوره صد ساله دارای اهميت بزرگی برای زندگی اجتماعی،
سياسی و طبيعتا تحوﻻت مربوط به زبان و فرهنگ در هر دو سوی رود ارس است.
در قفقاز ،آنجا که بعد ها »جمهوری شوروی آذربايجان« خوانده شد ،دو زبانگی فارسی و ترکی که بعد از سلجوقيان و
گسترش ترکی دستکم برای  ٨٠٠سال حاکم بود ،برای چند دهه ديگر ادامه يافت .اما در همين دوره تمايل مردم شهری
و تحصيلکرده به آموزش و کاربرد روسی بيشتر می شد و رابطه آنها با فرهنگ و زبان ايرانی و فارسی به سرعت
کاهش می يافت .در واقع در شرايط حاکميت روسيه ،نياز عملی چندانی هم به فرهنگ و زبان ايرانی و فارسی باقی
نمانده بود.
همزمان ،در شمال شاهد رشد بيسابقه »تنها ترکی نويسی« توسط افرادی هستيم که چندان تجربه ای با تحصيل در
مدارس نو و متجدد اروپائی-روسی نداشتند .بيشتر اين نويسندگان شاعر بودند و باز بيشتر اين شعرا يا به سبک شعر
مردمی و فولکلوريک ترکی )قوشما( و يا برخی )در صورت تحصيﻼت کﻼسيک فارسی و عربی( شعر عروضی
)مانند غزل و مثنوی( سروده اند .شايد بتوان بعنوان شاخص ترين نمونه های اين صنف شاعران از قاسم بيگ ذاکر
) (١٧٨۴-١٨۵٧و ميرزا شفيع واضح ) (١٨۵٢-١٧٩۴نام برد.
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اگرچه در اشعار اين دو شاعر رگه های »واقع گرائی« و يا رئاليستی مشاهده ميکنيم ،اين اشعار اصوﻻ در چهارچوب
شعر مردمی ترکی و يا شعر کﻼسيک عروضی و اکثرا به ترکی است.
گروه دوم کسانی هستند که مجموعا »متجدد« و »نوانديش« شمرده ميشوند ،چرا که با تعصب و خرافات دينی ،تحصيل
در باصطﻼح »مﻼخانه های سنتی« و يا تبعيض حقوق زنان مخالفت نموده ،خواهان ترقی اجتماعی به سبک اروپائی
در زمينه هائی مانند صنايع ،علوم مثبت ،موسيقی و هنر بودند .آنها در عين تسلط بر زبان ترکی ،به درجه فزاينده ای
روسی آموخته بودند و يا حتی در خدمت اداره های دولتی روسيه تزاری قرار داشتند .نخستين چهره برجسته اين گروه
عباسقلی آقا باکيخانوف معروف به قدسی ) (١٨۴٧-١٧٩۴بود .باکيخانوف که فرزند آخرين خان باکو بود ،به هرسه
زبان فارسی ،ترکی و روسی می نوشت .او خود با درجه افسر ارتش روسيه تزاری درجبهه روسيه عليه ايران شرکت
کرده بود .در عين حال اثر مهم باکيخانوف موسوم به »گلستان ارم« ) (١٨٧٨که تاريخ شيروان و داغستان است ،جزو
آخرين کتاب های جدی است که نويسندگان شمال ارس به فارسی نوشته اند .سه نام نخست ديگر که از اين صنف
نويسندگان و انديشمندان قفقازشرقی به ذهن آدم ميرسد ،ميرزا فتحعلی آخوندزاده )آخوندوف( )،(١٨٧٨-١٨١٢
ميرزاجليل محمدقلی زاده ) (١٩٣٢-١٨۶٩و ميرزاعلی اکبر طاهرزاده معروف به صابر ) (١٩١١-١٨۶٢است .از
اتفاقات روزگار ،هر سه آنها اصالتا از آذربايجان ايران بودند که پدرانشان برای کار و تجارت به قفقاز رفته بودند.
معروف ترين آثار آخوندزاده »تمثيﻼت« )نمايشنامه ها( به ترکی و »مکتوبات« به فارسی و ماناترين اثر مشترک
محمدقلی زاده و صابر ،روزنامه فکاهی و شديدا انتقادی و اجتماعی »مﻼنصرالدين« بود که مدتی طوﻻنی ابتدا در
تفليس ،سپس مدتی در تبريز و بعد دوره نسبتا کوتاهی هم در باکو منتشر گرديد .در اين گروه سه گانه طبيعتا آخوندزاده
پيش کسوت تر بود .آخوندزاده بنيانگذار نمايشنامه نويسی جدی و مدرن به ترکی آذری شناخته ميشود ) .(١همچنين نامه
های او که اکثرا به فارسی بودند نشاندهنده تقدير و تمجيد او نسبت به تمدن ايران باستان ،آرزوی او به پيوستن مردم به
تمدن معاصر و برای نيل به اين هدف »رهائی از قيد دين عربی و اسﻼمی و خرافات و تعصب ناشی از آن« بود .از
سوی ديگر تاثير مجله »مﻼنصرالدين« که تا آخرين شماره اش توسط محمدقلی زاده منتشر شد و بويژه تعصب و
خرافات مذهبی و اجتماعی شرقی را به تازيانه انتقاد ميگرفت ،در ايران و بين تاتار های روسيه هم نمايان بود .از آن
جمله ميتوان در آثار اشرف الدين گيﻼنی )مجلهٔ »نسيم شمال«( ،ميرزا علی اکبر دهخدا و بعد ها ميرزا علی شبستری
معروف به معجز اين تاثير را مستقيما مشاهده نمود ) .(٢در دوره انقﻼب مشروطه ايران ،انقﻼبيون ايرانی آذربايجان
اشعار صابر را ورد زبان خود کرده بودند و به گفتهٔ خود محمدقلی زاده ٢۵ ،هزار نفر از خوانند گان »مﻼنصرالدين«
ايرانی بودند ).(٣
در مجموع ،اين دوره يکصد ساله ،يعنی بعد از جنگ های ايران و روس تا اوايل قرن بيستم دوره اوج و تقويت ترکی
آذری در قفقاز مسلمان )يعنی جمهوری آذربايجان کنونی( و در ضمن جايگزين شدن مقام اجتماعی و رسمی فارسی با
روسی است.
ارمنستان و گرجستان فرق ميکند .اما در مورد مسلمانان قفقاز که زبان اکثريتشان ديگر ترکی آذری بود ،طبيعتا منفعت
دولت و دولتمردان روسيه در آن بود که قفقاز تا حد امکان از دايره نفوذ سياسی ،فرهنگی و زبانی و يا مذهبی هم ايران
و هم عثمانی دور تر شود .اينجا ما شاهد همپوشی جريان کلی تجدد خواهی و »ترقی پروری« در جوامع شرقی و
مسلمان روسيه تزاری و منافع روسيه تزاری هستيم .طبيعتا در جوامع مسلمان مبارزه برای مثﻼ تحصيل کودکان از
جمله دختران و يا گسترش مطبوعات و آزادی های سياسی و يامداخله کمتر روحانيون در امور سياسی و شخصی مردم
مهم بود .اما در آن مرحله تاريخی ،اين درست به نفع دولت روسيه تزاری هم بود .از اين جهت مثﻼ وقتی روزنامه
»مﻼنصرالدين« فﻼن مﻼی بهمان محله در باکو را بخاطر فتوا به منع تحصيل دختران به باد تنقيد ميگرفت ،والی تفليس
و يا باکو مشکلی با اين موضوع نداشت ،چرا که اين قبيل موضع ها در مجموع افکار عمومی را به روسيه نزديک تر
و از ايران و عثمانی دورتر ميکرد .طبيعتا اين به آن معنا نيست که همه جريان فرهنگی و مطبوعاتی تجددخواهی که
در اوايل قرن بيستم موجود بود ،ساخته و پرداخته روس ها بود .اما طبيعی است که دولت روسيه نمی توانست از اين
همپوشی منافع و مواضع با تجددخواهان محلی ناراضی باشد.
در مورد آذربايجان ايران چه؟
در آذربايجان ،يعنی جنوب ارس ،تحوﻻت نو ادبی مانند نظم طنزی-رئاليستی و يا داستان نويسی کمی دير تر از شمال،
يعنی در اواخر قرن نوزدهم مشاهده ميشود .شايد بتوان بعنوان مهمترين چهره ادبی ابتدای اين دوره در آذربايجان ،نام
ابوالقاسم نباتی را برد که شاعری متصوف و تحت تاثير نسيمی ،موﻻنا جﻼل الدين رومی و حافظ بود .شاعر ديگری که
بخش مهم زندگی اش در تبريز گذشت ميرزا علی لعلی بود که در ايروان زاده شده بود و همراه با مرثيه نويسی ،اشعار
طنزی بسياری نيز داشت که انديشه های خرافاتی را به باد تنقيد ميگرفت .در مجموع ،در ميان شعرای آذربايجان ايران
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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)متولد  (۴٩-١٨۴٨و ميرزا محمد باقر خلخالی )وفات حدودا  (١٨٩٠نام برد که خود مقام اجتهاد داشت .جالب است که
همين محمد باقر خلخالی مولف آثاری ادبی و عموما رئاليستی و حتی اجتماعی-تنقيدی به فارسی و ترکی آذری است.
معروف ترين اثر خلخالی يک مثنوی به ترکی بنام »ثعلبيه« است که با زبانی ساده و مردمی و بصورت ماجرای يک
روباه و يک گرگ ،اصول زندگی و اخﻼق اجتماعی را به خوانندگان شرح ميدهد.
در اينجا ﻻزم است اهميت و مقام ويژه ميرزا حسن تبريزی معروف به رشديه ) (١٩۴۴-١٨۵١را در جنبش تجدد
فرهنگی و آموزشی ايران قرن بيستم و اوايل قرن بيستم موکدا قيد نمود .مرحوم رشديه را »پدر فرهنگ ايران« و
بنيانگذار مدارس سبک جديد در ايران ناميده اند ،چرا که اولين مدرسه سبک جديد در تبريز و دومين مدرسه سبک جديد
در تهران )پس از دارالفنون( را آن مرحوم ساخته است .رشديه به بيروت ،استانبول ،مصر و بيروت سفر کرده تجارب
مدارس جديدی را که فرانسوی ها و انگليسی ها در آنجا تاسيس کرده بودند ،آموخت و پس از بازگشت به ايران دست
بکار گسترش اين آموزش مدرن شد .ولی اهميت رشديه فقط در ساختن و مديريت مدارس گوناگون به سبک جديد
آموزشی و يا حتی گشايش اولين مدارس معاصر دخترانه نيست .او تمام زندگی و آمال خود ،تحصيﻼت ،تخصص ،پول
و ثروت و امنيت جانی و مالی خود را در راه آموزش و پرورش مدرن کودکان و جوانان ايران گذاشته بود .تازه اين هم
تمام داستان نيست .رشديه اين جد و جهد مصرانه ،فداکارانه و دراز مدت را در حالی انجام داده که آن عده از روحانيون
که مخالف اصول جديد در آموزش و پرورش بودند )و تعداد آنها هم فراوان بود( او را گاه کافر و گاه بابی ناميده مردم
را به هجوم و بستن مدارس او تحريک نموده اند .ميان روحانيون متعصب و خرافاتی »فرياد مقدسين بلند شد که
آخرالزمان نزديک شدهاست که جماعتی بابی و ﻻمذهب میخواهند الف و با را تغيير دهند ،قرآن را از دست اطفال
بگيرند و کتاب به آنها ياد بدهند« ) .(۵شيخ فضلﷲ نوری در جلسهای به ناظماﻻسﻼم کرمانی دربار ٔه مدارس جديد
میگفت» :ناظم اﻻسﻼم ،ترا به حقيقت اسﻼم قسم میدهم .آيا اين مدارس جديده خﻼف شرع نيست؟ و آيا ورود به اين
مدارس مصادف با اضمحﻼل دين اسﻼم نيست؟ آيا درس زبان خارجه و تحصيل شيمی و فيزيک عقائد شاگردان را
سخيف و ضعيف نمیکند؟« )همانجا( .از اين جهت از نگاه تحول و مدرنيزاسيون فرهنگی و آموزشی ايرانيان ،مرحوم
رشديه نقش تاريخی پيشاهنگ را بازی کرده است .تاليفات او در باره آموزش و پرورش نوين و از جمله کتاب درسی
»کفايه التعليم« او اهميتی تاريخی دارند.
رشديه در ضمن کتابی درسی موسوم به »وطن ديلی« )زبان وطن( نيز نوشته و در آن کوشش به تدريس ترکی آذری به
کودکان آذربايجانی نموده است .تاليف اين کتاب حدودا در سال  ١٨٨٧در ايروان بوده ،يعنی در طی چهار سالی که
رشديه اولين مدرسه مسلمانان ايروان را که خود تاسيس کرده بود ،اداره مينمود .اين کتاب تا انقﻼب اکتبر در بسياری از
مدارس مسلمانان قفقاز مورد استفاده بود .بگذاريد اين موضوع مقام و نقش اجتماعی و سياسی تدريس ترکی آذری را
بصورت جداگانه بحث کنيم ،چرا که اين موضوع يا دانسته و يا نادانسته مورد سوء تفاهم و حتی سوء استفاده های
سياسی بسياری شده است که اساسا مورد نظر مرحوم رشديه نبود .اگر کﻼ با يکی دو جمله موضوع اين بحث را
خﻼصه کنيم ،بايد بگوئيم که در تمام مدت نيمه دوم قرن نوزدهم و حتی نخستين سال های قرن بيستم ،شعرای
آذربايجانی طبق سنتی که از دوره صفويان جاری بوده ،همراه با آثار فارسی ،اشعار ترکی نيز نوشته اند .مثﻼ در همين
دوره قرن نوزدهم ابوالقاسم نباتی اشعار بسياری به ترکی سروده است .کوشش مرحوم رشديه نيز در همين سبک و
سنت بود ،اگرچه از نگاه تدريس ترکی آذری يک نوآوری تاريخی بشمار ميرود .اما بعدا خواهيم ديد که از زمان جنگ
نخست جهانی و شروع فروپاشی دو امپراتوری عثمانی و روسيه تزاری به بعد که همزمان با پيدايش جريان سياسی
»پان ترکيسم« شد ،ميان ايرانيان و بويژه آذربايجانيان ايران ترس و واهمه ايجاد شد که موضوع زبان ترکی و تحصيل
و انتشارات به اين زبان ميتواند فی القوه مورد سوءاستفاده تجزيه طلبانۀ همسايگان شود .از آن به بعد بود که دستکم
برای مدتی هم ميل و اشتياق نويسندگان آذری به ترکی نويسی کمتر و محتاطانه تر شد و هم بعد ها در زمان رضاه شاه
پهلوی محدوديت ها نسبت به کاربرد کتبی و آموزش ترکی شديد تر گرديد .طوری که گفتيم ،بگذاريد اين بحث را در
يکی دو پرسش و پاسخ آينده بطور جداگانه و دقيق تر انجام بدهيم.
دو نام ديگر از نويسندگان آذربايجان در اين دوره اهميت زياد دارند .منظور ما عبدالرحيم طالبوف تبريزی )١٨٣۵؟-
 (١٩٠٩نويسنده »سفينه طالبی« و يا »کتاب احمد« و زين العابدين مراغه ای ) ،(١٩١٠-?١٨٣٧مولف »سياحت نامه
ابراهيم بيگ« است که همه به فارسی نوشته شده اند .در »کتاب احمد« طالبوف با فرزند خيالی خود احمد که نماد
کودکی ايران در آغاز عصر مدرنيته و علوم معاصر است ،سخن گفته او را به راه تمدن هدايت ميکند .از سوی ديگر
»سياحتنامه ابراهيم بيگ« اثر زين العابدين مراغه ای شرح سفرهای خيالی يک ايرانی است که دلش بخاطر عقب
ماندگی ايران شکسته ،کشورهای فرنگ را ديده و به حال وطن خود افسوس ميخورد .اين دو نويسنده از سوی برخی
ادبيات شناسان )» (۴پيشتازان نثر معاصر تخيلی« در ادبيات ايران شمرده ميشوند .احتمال دارد نوآوری اين دو نويسنده
در ادبيات ايران در آن دوره ،مربوط به تجربه طوﻻنی زندگی و کار طالبوف در قفقاز و مراغه ای در استانبول بوده
باشد .از بسياری جهات ،زين العابدين مراغه ای و عبدالرحيم طالبوف تبريزی طﻼيه داران ادبيات ايراندوستانه و تجدد
خواهانۀ مشروطه بودند.
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در اوايل قرن بيستم ،در آذربايجان و کﻼ ايران ،تحوﻻت زبان و ادبيات ظاهرا منتظر جنب و جوش انقﻼب مشروطه
بود که به حرکات فکری ،سياسی و ادبی کﻼ ايرانيان و از جمله آذربايجانيان تکانی بزرگ داد.
در دوره توفانی انقﻼب مشروطه که همزمان با جنگ جهانی اول و رقابت امپراتوری های روسيه ،انگلستان و عثمانی،
اشغال صفحات شمال ايران از سوی قوای روس و عثمانی و اوج گيری پان ترکيسم در عثمانی و قفقاز بود،
آذربايجانيان ايران در دوجبهه داخلی و خارجی نقشی برجسته و حتی رهبری کننده بازی کردند .در داخل ايران :نقش
پرچمدار انقﻼب مشروطه و کوشش برای آزادی ،و در روياروئی با دولت های خارجی :کوشش برای نگهبانی و تامين
وحدت و استقﻼل ملی ايران.
زبان ،ادبيات و هنر تابع اين روند عمومی و ملی شده بود.
همين تحوﻻت کامﻼ متفاوت )اگرچه مرتبط( هم نشان ميدهند که جدائی رسمی و دولتی که در پايان جنگ های ايران و
روسيه بين دو سوی ارس پيدا شد ،با وجود ادامه روابط انسانی و فرهنگی اقﻼ برای يکصد سال ،بخش شمالی ارس را
با روسيه )و بعد ها شوروی( هم سرنوشت کرده بود .با اين ترتيب در حاليکه تبريز و اردبيل و اروميه و زنجان به راه
هميشگی خود ادامه ميدادند ،باکو و گنجه و نخجوان راه ديگری از دولتداری ملی و تاريخ و فرهنگ و زبان انتخاب
کرده بودند .بعد از آن هم بخصوص با حکومت هفتاد ساله شوروی و سپس تاسيس جمهوری آذربايجان اين تمايز و
»ديگرگونگی« بين شمال و جنوب ارس با وجود نام های مشترک »آذربايجان« در همه زمينه ها بارزتر گشت.
منابﻊ
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از مشروطه تا رضا شاه

ميرزا حسن رشديه
از مشروطه تا جنگ نخست جهانی در زمينۀ زبان چه شد؟
انقﻼب مشروطه ايران ) (١٩١١-١٩٠۶و انديشه های ليبرالی و دمکراتيک آن همه زندگی ايرانيان را فراگرفته بود.
انقﻼب در تهران آغاز شد و در همان سال نخست به امضای قانون اساسی توسط مظفرالدين شاه منتج گرديد .اما بزودی
جانشين او محمدعلی شاه ،به کمک روسيه مجلس را به توپ بست و دست آورد های انقﻼب را سرکوب نمود .در اين
شرايط آذربايجان و بخصوص تبريز به مرکز ادامه انقﻼب و پايداری در مبارزه با استبداد محمد علی شاهی و
برافراشته نگهداشتن پرچم آزادی تبديل شد .از اين جهت مشروطه خواهان آذربايجانی ،با احساس اين مسئوليت که به
عهده گرفته بودند ،خود را نگهبان و ضامن آزادی و استقﻼل ايران ميشمردند.
مشروطه دنباله بيداری ايرانيان در پنجاه سال قبل از آن بود ،ادامه راهی بود که روشنفکران و انديشمندان با هزار
زحمت و فداکاری گشوده ميخواستند ملت و کشورشان را از ورطه جهالت ،خرافات و عقب ماندگی درآورند و
حداﻻمکان با کشورها و ملت های پيشرفته منطبق کنند.
با همه دست آوردها و کاستی هائی که اين روند پر التهاب سياسی و اجتماعی در مدت پنج-شش سال داشت ،با همه فراز
ها و فرود ها ،در عاقبت کار ،زندگی سياسی ايرانيان وارد مرحله نوی از تاريخ شد .اگرچه رويای پدران مشروطه
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.
انقﻼب مشروطه معموﻻ سرآغاز »دوران معاصر« در تاريخ ايران شمرده ميشود.
در زمينه زبان ،فرهنگ و ادب ،طوری که ديديم ،دوره بيداری ايرانيان از اواسط قرن نوزدهم به بعد در سيما و آثار
شخصيت هائی مانند طالبوف تبريزی ،زين العادين مراغه ای و حسن رشديه ابتدا »نثر موضوعی« خود را ايجاد کرد.
نظم نيز تحول خود را با عبور از موضوعات سنتی قرن های گذشته مانند عشق ،نصيحت و حکايات پند آميز ،به
موضوعات اجتماعی انسان ها و جامعه رو آورد تا سهم مهم خود را در تحول هماهنگ جامعه بجا آورد.
در قفقاز مسلمان نيز که ديگر از هشتاد سال پيش از آن جزو توابع روسيه تزاری شمرده ميشد ،آخوندزاده مدت ها بود
که نمايشنامه را وارد فرهنگ و ادبيات مردم شرق مسلمان نموده بود .از سوی ديگر پيشتازان طنز انتقادی و تجدد
خواهانه يعنی جليل محمد قلی زاده و ميرزا علی اکبر طاهر زاده )صابر( مجله فکاهی و انتقادی »مﻼنصرالدين« را به
پرچم مبارزه عليه خرافات و در راه تجدد تبديل نموده بودند .آنها که هر سه اصلشان از ايران بود ،در قفقاز اينهمه را
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،
هم بخاطر احساس نزديکی که به تحوﻻت انقﻼبی ايران داشتند و هم به جهت شباهت اين تحوﻻت به دگرگونی های
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اجتماعی در خود قفقاز ،توجه بسياری به موضوعات ايران داشتند و در نظم و نثر خود گويا مانند ايرانيان و با همان
احساسات سخن ميگفتند .با اين ترتيب تاثير کار آنان در ايران چنان بود که گويا چه »مکتوبات« فارسی و چه
»تمثيﻼت« ترکی آخوندزاده و چه داستان های کوتاه محمد قلی زاده و اشعار ترکی و ساده اما تيز صابر ،بخشی
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.
انقﻼب مشروطه در حوزه روشنفکری و فرهنگی جامعه ايرانی ،دو ميوه پربار داد :پيدايش و رشد فراگير روزنامه
نگاری اجتماعی و انتقادی در حوزه نثر ،و شکوفائی بی سابقهٔ طنز اجتماعی-انتقادی در نظم .هر دوی اين حوزه ها
بطور تنگاتنگ با همديگر مرتبط بودند .در واقع روزنامه نگاران نويسنده و شاعر بودند و نويسندگان و شاعران
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
مردم به پيشرفت اجتماعی ،تکنيکی و :ميهن پرستی ).(١
بسيار جالب و مهم است که از اين ميان ،جنبهٔ ميهن پرستی به معنای »ناسيوناليسم تدافعی« در برابر اشغال خارجی و يا
تجزيه و تضعيف ملت ،در شمال ارس ،يعنی حيطهٔ حاکميت روسيه تزاری و سپس انقﻼبيون روس هيچ وقت به عنصر
برجسته و اصلی در فرهنگ و ادبيات تجددخواهانه و »معارف پرورانه« مسلمانان قفقاز تبديل نشد .آخوندزاده چند سال
قبل از آن »گذشته پرشکوه ايران باستان« را در »مکتوبات« خود ستوده بود ،اما اين را بيشتر برای شکايت از حاکميت
اعراب و دين اسﻼم نوشته بود که بنظر او باعث زوال قدرت و شکوه ايران باستان شده بود .به همين ترتيب محمدقلی
زاده و صابر طبيعتا استبداد محمد علی شاهی در ايران را به تازيانه تنقيد و تمسخر ميگرفتند ،اما نگرانی از آينده ايران
در برابر نيروهای خارجی برای آنان ظاهرا دغدغه چندان بزرگی نبود .احتماﻻ  ٩٠-٨٠سال جدائی از ايران و حاکميت
روسيه ای که به هرحال به درجه ايران عقب مانده و متعصب نبود ،در ذهن روشنفکران مسلمان قفقاز مفهوم »ميهن« و
»وطن« را تا حد زيادی زايل کرده بود .به هر تقدير از تجربه ايران همچون »وطن« آباء و اجدادی نزديک به صد سال
گذشته بود و روسيه نيز هنوز تبديل به »وطن« واقعی آنها نشده بود.
واقعيت اين است که در ايران نيز تقريبا تا جنگ نخست جهانی ،دستکم تا  ،١٩٠٧تمرکز دقت و توجه سياستمداران و
روشنفکران مشروطه طلب و آزاديخواه ايرانی ،چه آذری و چه غير آذری ،بر مبارزه در راه آزادی های سياسی و
اجتماعی و تقليل خرافات و جهالت بود و نه چندان دفاع از وطن در برابر خطر ها و تهديد های خارجی .اين هم طبيعی
است ،چرا که هنوز جنگ جهانی شروع نشده ،هنوز روند فروپاشی عثمانی و روسيه تزاری فوريت نيافته و تبعات
وخيم اين دو فروپاشی چه در قفقاز و چه در ترکيه بروز نکرده بود .هنوز عثمانی بدنبال از دست دادن سرزمين های
اروپائی و عربی ،برای حفظ خود به ماجراجوئی »پان ترکيسم« بمعنای گسترش حاکميت خود به قفقاز ،ايران و حتی
آسيای ميانه دست نزده بود.
شايد سال  ١٩٠٧و قرارداد روسيه و بريتانيا در مورد تقسيم ايران به دو منطقه نفوذ ،نقطه عطف و چرخش شد .هفت
سال بعد ،وقتی جنگ جهانی در سال  ١٩١۴شروع شد ،در ايران ديگر تب و تاب انقﻼب مشروطه فروکش کرده بود.
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.
در زمان جنگ جهانی ،قرارداد روسيه و بريتانيا دستاويزی شد تا روسيه شمال ايران و از جمله آذربايجان و بريتانيا
جنوب ايران را اشغال نمايد .در عثمانی نيز افسران »ترک های جوان« که حزب »اتحاد و ترقی« را ايجاد کرده و
دولت را بدست گرفته بودند ،در آخرين تﻼش خود برای نجات عثمانی از فروپاشی ،به اشغال آذربايجان و قفقاز
مبادرت کردند.
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 تحوﻻت ايران را دگرگون نمود.
يعنی پان ترکيسم محصول استيصال دولت عثمانی بود؟
ماجراجوئی های پان ترکيستی نسبت به آذربايجان و قفقاز از اوايل قرن بيستم ،يعنی از زمانی شروع شده بود که ديگر
فروپاشی عثمانی به روندی برگشت ناپذير تبديل گشته بود .در سال  ١٩٠٨گروهی از احزاب سياسی و »سازمانهای
فرهنگی« عثمانی »اتحاد ترک ها« را به عنوان يک خط مشی سازمانی پذيرفته و در استانبول مجمعی تحت عنوان
»ترک دِرنِگی« )انجمن ترکی( تاسيس نمودند .اين انجمن در بيانيه ای از همان سال »ترويج ترکی عثمانی در ميان ملل
خارج« را وعده داد و قيد نمود که »در درجه اول ترکهای کشورهای بالکان ،اطريش ،روسيه ،ايران ،آفريقا ،آسيای
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ميانه و چين با ترکی عثمانی آشنا شده« و سپس »زبانهای )رايج در( آذربايجان ،کاشغر ،بخارا و خيوه طوری اصﻼح
خواهند شد که مشابه ترکی عثمانی شوند« ).(٢
ترک ها بار نخست در  ١٩١۴به اميد گرفتن بخش هائی از آذربايجان و مناطق مسلمان نشين قفقاز ،به ايران و قفقاز
لشکر کشی کردند.
در آوريل  ١٩١٨سپاهيان عثمانی برای دومين بار به آذربايجان حمله کردند .يکی از مسئولين محلی عمليات »تشکيﻼت
مخصوصه« )سازمان مخفی عثمانیها( بنام »يوسف ضياء« به عنوان مشاور سياسی سپاهيان عثمانی در ايران
منصوب شد .مدت کوتاهی بعد »تشکيﻼت مخصوصه« يک هيئت ويژه پان ترکيست را به تبريز گسيل کرد .چاپ و
انتشار نشريهای به ترکی به نام »آذرآبادگان« که ابزار اصلی قوای عثمانی در تبليغ پان ترکيسم بود ،يکی از مهمترين
وظايف اين هيئت بود .سرپرستی اين نشريه به تقی رفعت سپرده شد که يکی از روشنفکران آذربايجان بود ).(٣
بخش بزرگی از آذربايجان برای چندين ماه تحت اشغال نيروهای عثمانی قرارداشت .اما با وجود اشغال نظامی و
تبليغات سياسی ،کوشش های پان ترکيستی با سوء ظن و مخالفت مردم آذربايجان روبرو شد .عثمانی ها از همان آغاز
ورود خود به تبريز که در دست نيروهای دمکرات بود ،با مقاومت دمکرات های محلی روبرو شدند و مناسبات
دوطرف بزودی چنان متشنج شد که عثمانی ها شيخ محمد خيابانی رهبر دمکرات های تبريز و دو چهره ديگر حزب
دمکرات را بازداشت و به شهر قارص در ترکيه تبعيد کردند .اين اقدام به اوج مخالفت مردم با عثمانی ها منتج شد.
همزمان ،تحوﻻت انقﻼبی در داخل روسيه باعث فروپاشی نظام روسيه تزاری شده بود .در سال  ١٩١٧نيروهای
سوسيال دمکرات روسيه از بلشويک ها شکست خوردند .پس از پراکنده شدن حاکميت روسيه در قفقاز ،ابتدا سازمانی
گذرا و نا کارآمد بنام »فدراسيون قفقاز« مرکب از سه جمهوری قفقاز جنوبی يعنی آذربايجان ،ارمنستان و گرجستان
تاسيس گرديد ،اما از همان ابتدا آشکار شد که اين اتحاد سست و موقتی است .در ماه مه  ١٩١٨نيروهای عثمانی و گروه
های پان ترکيستی باکو حکومتی بنام »جمهوری آذربايجان« را تاسيس کردند .انتخاب نام »آذربايجان« برای اين
حکومت ناسيوناليستی و پان ترکيستی باعث ايجاد نگرانی و اعتراض در ايران گرديد و در تبريز حتی مرحوم خيابانی
و اسماعيل اميرخيزی همچون عﻼمت اعتراض پيشنهاد کردند که برای پرهيز از سوء تفاهم های ممکن بخاطر ربط
جديد نام »آذربايجان« با پان ترکيسم ،نام آذربايجان ايران به »آزاديستان« تبديل شود.
رهبری حکومت نو باکو به روزنامه نگاری بنام محمد امين رسول زاده سپرده شد که سابقا در مطبوعات ايرانی هم
مينوشت .اگرچه رسول زاده در ابتا به مقامات ايرانی و دوست سابقش سيد حسن تقی زاده گفته بود که انتخاب نام
»آذربايجان« نشانه نيت بدی نسبت به آذربايجان يعنی جنوب ارس نيست ،اما درروزنامه هائی مانند »آچيق سؤز«
)سخن روشن( که تحت سرپرستی خود رسول زاده در باکو منتشر ميشدند ،مرزهای آذربايجانی که آنها در نظر داشتند
»با گشاده دستی تمام از کوههای قفقاز در شمال تا کرمانشاه در جنوب ،تفليس در غرب و دريای خزر در شرق توصيف
گرديد «.عﻼوه بر اين ،نويسنده آچيق سوز آرزو کرده بود که »يک روز برادرهايشان در جنوب بتوانند به آنها ملحق
شوند« ).(۴
در سپتامبر همان سال نيروهای عثمانی »برای آزاد کردن ترک های مسلمان قفقاز و آسيای ميانه« ) (۵وارد باکو شدند.
تابستان  ١٩١٨دوره اوج نفوذ عثمانی در آذربايجان و قفقاز شرقی يعنی باکو بود .اما بزودی در اثر شکست های بيشتر
ارتش عثمانی در جبهه های فلسطين و شام و دامنگير شدن قحطی و روحيه پائين بين سربازان ترک ،نقشه های تخيلی
پان ترکيسم در مورد »اتحاد با ترک های قفقاز ،ايران و آسيای ميانه« هم به نتيجه نرسيد .جنگ نخست جهانی به پايان
خود نزديک شده بود .يک ماه بعد حکومت »اتحاد و ترقی« برکنار شد و بجای آن حکومتی در استانبول بر سرکارآمد
که طرفدار متفقين بود .آلمان و عثمانی استقﻼل و تماميت ارضی ايران را برسميت شناختند .نيروهای عثمانی ايران را
ترک کردند .پنج سال بعد ،يکی از فرماندهان معروف عثمانی بنام مصطفی کمال پاشا که بعد ها معروف به »آتاترک«
شد ،با رهبری يک جنبش استقﻼل ملی ،دولت عثمانی را لغو و دولت جمهوری ترکيه را با سياستی نوين تاسيس نمود.
کمتر از دوسال بعد نيروهای بلشويک دولت جديد اتحاد شوروی ،دولت ناسيوناليستی و پان ترکيستی رسول زاده در
باکو را همراه با دولت های مشابه ناسيوناليستی که در ارمنستان و گرجستان ايجاد شده بود ،ساقط کرده ،حکومت اتحاد
شوروی را به قفقاز جنوبی گسترش دادند.
در ايران دوره اولويت دولتی واحد ،قدرتمند و ملی که متکی بر نظامی مرکزی در اداره کشور ،ارتش ،آموزش و
پرورش ،ماليات و ديگر شاخص های دولتداری ملی باشد و برخی اصﻼحات اصلی اجتماعی سبک جديد را عملی کند،
شروع شده بود .در آذربايجان از ميرزا حسن رشديه ،حسن تقی زاده ،احمد کسروی تا حسين کاظم زاده ايرانشهر،
محمد نخجوانی ،محمد علی خان تربيت و حتی مارکسيست هائی مانند دکتر تقی ارانی ،چندان کسی از انديشمندان و
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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ما که اطفال اين دبستانيم  ---همه از خاک پاک ايرانيم
وطن ما به جای مادر ماست  ---ما گروه وطن پرستانيم
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
»معشوق« خود ،با لحنی باقی مانده از نظم تغزلی سابق می نوشت:
چون سور قلب سنی ،ديده سنی ،جان سنی  ---سومييم من نيجه ،ای سرو خرامان سنی
گل بدن ،زلف سمن ،غنچه دهن ،شيرين لب  ---اوپمه سين ،ايگلمسين ،نيلسين انسان سنی
ورمرم مفت سنی ،ای وطن ،اغيار الينه
)ترجمه :آنچنان که دل و ديده و جان ترا دوست دارد/چگونه من ترا دوست نداشته باشم ،ای سرو خرامان من/گل بدن،
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
ايرج ميرزا و معجز مربوط به دوره مشروطه هستند؟
اين دو شاعر را ميتوان هم از دوره مشروطه محسوب نمود و هم از دوره رضا شاه ،چونکه آنها در هردو دوره زيسته
اند .طبيعتا انسان ها برای متولد شدن منتظر اين يا آن دوره تاريخی و ادبی نمی شوند! ايرج ميرزا ) (١٩٢۵-١٨٧۴را
بسياری ها »مهمترين شاعر قرن بيستم ايران« ميدانند .ايرانشناس معروف بريتانيائی جی آ .آربری ميگويد ايرج ميرزا
»آخرين شاعر کﻼسيک و اولين شاعر مدرن« ايران است ) .(۶ايرج ميرزا متولد تبريز است ،شاهزاده قاجار است و
حتی مدتی مناصب کوچک دولتی هم داشته ،اما از نگاه مالی وضعش چندان روبراه نبوده است .در »مدرسه دارالفنون
تبريز« تحصيل کرده و طبيعتا ترکی ،فارسی و در ضمن عربی و فرانسه ميدانست .ايرج ميرزا شعر را با سبک،
اوزان و قافيه های کﻼسيک فارسی  ،به زبانی بسيار روان و عامه پسند سروده است .موضوعات او واقعی ،اجتماعی و
انتقادی آراسته با طنز هستند .در واقع هنر بزرگ ايرج ميرزا آشتی دادن شعر کﻼسيک فارسی با بيانی بسيار ساده اما
سليس و منطبق با قواعد شعر کﻼسيک و مضمون مدرن است .احسان يارشاطر ميگويد »ويژگی ايرج نه در پائين
آوردن زبان کﻼسيک به سطح زبان مردمی ،بلکه در باﻻبردن زبان مردم به سطح کﻼسيک بود« ) .(٧ايرج طرفدار
آتشين مدرنيته و اصﻼحات اجتماعی مخصوصا در زمينه حقوق زنان ،رفع بيسوادی و جهالت ،خرافات و تعصب بود،
درست چيز هائی که در ليست آمال و اهداف جنبش مشروطه قرارداشت .اما او شايد هم به جهت عمق توانائی ادبی و
روشنفکری اجتماعی خود ،چندان با افراد و گروه های مختلف سياسی و ادبی هماوائی نشان نميداد و ظاهرا به همين
دليل از نگاه برخی »تکرو« و»مشکل پسند« بود .از نگاه زبان ترکی ،ايرج ميرزا شعر ترکی نسروده ،اما دربرخی
ابيات خود واژه ها و تعابيری ترکی بکار برده است.
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همسن ايرج ميرزا بود ،اما ده سالی بيشتر از ايرج زندگی کرد .معجز نسبت
ميرزا علی معجز ) (١٩٣۵-١٨٧٣تقريبا
به ايرج ميرزا شرايط زندگی ديگری داشته و طوری که گفتيم ،اساسا به ترکی شعر گفته است .خود او طوری که در
مقدمه جلد نخست ديوانش از او نقل شده ،ميگويد :وقتی به وطن برگشتم مردم را در حالی خراب دبدم .خواستم نوحه
خوانى كنم ،خوشايند آخوندها نشد» .مﻼحظه کردم که اکثر آذربايجانيان ترک هستند و از اشعار فارسی بهره مند
نخواهند شد) .منظور من از نوشتن به ترکی( اين بود که مرد و زن وقتی اشعار مرا ميخوانند ،آن را بفهمند« ) .(٨با اين
حساب وقتی معجز از استانبول به ايران برميگردد  ۴۶ساله بود و هنوز يکی دو سال به پايان انقﻼب مشروطه مانده
بود .مردم عادی هم غالبا بيسواد بودند و اين نکته که معجز ميگويد ،قابل فهم است .اما شايد يک دليل فقط ترکی نوشتن
معجز هم آن بوده که او از شانزده سالگی برای کار در يک کتابفروشی کوچک برادران خود به استانبول رفته و سی
سال در همانجا زندگی کرده است .يعنی معجز مانند اکثر شعرای ديگر آذربايجان ،تحصيل سنتی و يا معاصر نديده و
اکثر سال های جوانی خود را در استانبول گذرانيده است .در ضمن در شعر معجز ميتوان تاثير »ترکی استانبولی« را
هم به وضوح ديد .با اينهمه شعر معجز که از بسياری جهات يادآور صابر و ادامه دهنده سنت وزنی و بخصوص
مضمونی اوست ،پخته ،مردم پسند ،تيز و دريادماندنی است .معجز هم مانند صابر اساسا در زمينه تنقيد طنزآميز
جهالت ،تعصب و عقب ماندگی مردم و نقش روحانيون واپس گرا و عادات و سنن قديمی در اين پس ماندگی قلمفرسائی
کرده ،اما از نگاه تندی در طرز فکر و بيان ،مثﻼ در زمينه تنقيد از قواعد و يا عادات شرعی ،از صابر بمراتب »فاش
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
سخت است و مانند کاريکاتور بستگی به سبک و سليقه هرکس هم دارد .درست مانند صابر و ايرج ميرزا ،بسياری از
اشعار معروف و محبوب معجز هنوز هم زبانزد مردم آذربايجان است .از نظر سياسی هم معجز چند بار در اشعارش يا
مستقيما و يا در لفافه از انديشه های چپی و شخص لنين دفاع کرده و حتی در شعر معروف »گونئيلی« خود در رابطه با
مرگ لنين در سال  ١٩٢۴ميگويد:
زاقونی قالدی زنده ،يريوزينده لنين-ين  ---اگرچه ئوزی ئولدی ،گييديک قارا ،گونئی لی
)ترجمه :ای اهل محال گونئی ،اگرچه لنين خودش ُمرد و ما سياهپوش شديم /اما قانون های لنين در دنيا پا برجاماند.
برای توضيح تعبير »گونئی لی« و يا »اهل گونئی« به زيرنويس  ٩مراجعه کنيد( .البته روشن است که تمايﻼت معجز
به انديشه های چﭗ بيشتر از روی همدردی با فقرا و مخالفت با ثروت و ثروتمندان بوده که بخصوص در آن ايام تحت
تاثير تحوﻻت روسيه رواج داشته است.
عموما ادبيات شناسی و کتاب های چاپ باکو به معجز اهميت بسياری قائل هستند ،در حاليکه هبچ توجهی به ديگر
نويسندگان و شعرای آذربايجان ايران و مخصوصا فارسی نويسان آذربايجانی ما و يا کسانی که فقط اشعار دينی و
عاشورائی نوشته اند ،نميکنند .يک نکته مهم ديگر هم که بايد بدانيم اين است که اگرچه برخی اشعار معجز اينجا و آنجا
از جمله در مجله »مﻼنصرالدين« )چاپ باکو( منتشر ميشد ،اما چاپ »ديوان« معجز يعنی مجموعه آثار او تنها بعد از
برکناری رضاشاه از قدرت يعنی پس از مرگ خود شاعر ميسر شد .اين موضوع را بسياری از پژوهشگران به سياست
تند رضا شاه در مورد محدود کردن انتشارات به زبان های محلی از جمله ترکی مريوط شمرده اند .در حاليکه احتماﻻ
اين توضيح درست است ،بايد در نظر داشت که اين محدوديت ها اوﻻ به کارهای انتشاراتی و بخصوص کتاب و مجﻼت
مربوط ميشد و ثانيا عنصر سياسی هم در اينجا نقش مهمی بازی ميکرد ،تا جائی که مثﻼ آثار مذهبی و يا صرفا تغزلی
حتی در اين دوره با محدوديت های جدی روبرو نبوده است .برای مثال آثار برخی شعرای ديگر ترکی نويس اين دوره
مانند رضا صراف تبريزی )وفات  (١٩٠٧ومحمد هيدجی در دوره رضا شاه چاپ شده است.
بگذاريد در باره دو شاعر مهم ديگر آذربايجان اين دوره نيز اطﻼعات مختصری بدهيم .رضا صراف تبريزی که
اکثريت بسيار بزرگ اشعارش ترکی بود ،بيش از همه چيز اشعار و نوحه های مذهبی و عاشورائی نوشته ،اما در
غزلسرائی سنتی نيز مهارت باﻻی خود را به اثبات رسانيده است .اولين مجموعه آثار او در سال های  ١٨٩٧و ١٩٢۵
در تبريز چاپ شده اند .از اشعار معروف صراف غزلی است با اين مطلع:
من آختارديم ،آراشديم ،بير نگار نازنين تاپديم  ---گلون ايمانه ،ﻻمذهبلر ،آخر تازه دين تاپديم
)ترجمه :من کافتم و تحقيق نمودم و باﻻخره نگاری نازنين يافتم/ای ﻻمذهبان ،ايمان بياوريد ،چرا که من دينی نو يافته
ام(.
محمد هيدجی ،طوری که از لقبش هم برميايد ،زاده هيدج در نزديکی زنجان است .او تحصيلکرده نجف بود و در قزوين
و سپس تهران به کار تعليم مشغول بود .اولين بخش »کليات« هيدجی به فارسی و با سبک و الهام مستقيم از »شاهنامه«
فردوسی همراه با پند و نصيحت نوشته شده است ،اما از نگاه مضمون به موضوعات فلسفی اسﻼم نيز توجه دارد .بخش
دوم »کليات« هيدجی به ترکی است و گاه »مل ّمع« هائی مخلوط با اشعار سعدی و حافظ نيز دارد از قبيل اين دو بيتی:
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عيب رندان مکن ای زاهد پاکيزه سرشت  ---که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
دانيشما زاهد ،اگر سؤز ايشيتمديم ،سنه نه  ---من ئوز خدامه گناه ائتديم -ائتمه ديم ،سنه نه
)ترجمه بيت دوم ترکی :خاموش باش ،ای زاهد ،اگر من گوش به سخن ندادم ،به تو چه؟/و اگر من در مقابل خدای خود
گناهی کردم و يا گناهی نکردم ،به تو چه؟(.
جالب است که هرجا هيدجی خواسته با »جديت« و به سبک کﻼسيک شعر بسرايد ،آن را به فارسی گفته ،در حاليکه
وقتی خواسته چيزی شخصی و احساسی بيان کند و بخصوص هنگامی که خاطرات کودکی خود را از دهکده هيدج
تعريف کرده ،ترکی سروده و يا از واژگان و تعابير ترکی استفاده نموده است .بنظر برخی ادبيات شناسان ) ،(١٠زبان
ترکی که هيدجی بکار برده ،برخی ويژگی های ترکی زنجان را هم منعکس ميکند .اولين چاپ »ديوان« هيدجی در سال
 ١٣٢٠بود ).(١١
نقش مجله »مﻼ نصرالدين« چه بود؟
بسياری از تحليلگران بر آن هستند که مجلهٔ فکاهی و انتقادی »مﻼنصرالدين« که در سال  ١٩٠۶در تفليس )امروزه
گرجستان( شروع به انتشار نمود ،معروف ترين و محبوب ترين مجلۀ طنز در خاورميانه بود ) .(١٢نويسندگان و
شعرائی که نقش اساسی در توليد مضمون اين مجله از جمله مقاله ها ،اشعار و بخصوص کاريکاتورها داشتند عبارت
بودند از بنيانگذار و ناشر مجله ،نويسندۀ معروف ميرزا جليل محمدقلی زاده ،شاعران ميرزا علی اکبر طاهرزاده ملقب
به »صابر« و علی نظمی ،نمايشنامه نويس عبدالرحيم حق وئردی يف ،نويسنده محمد سعيد اردوبادی و کاريکاتوريست
ها اسکار اشمرلينگ و عظيم عظيم زاده.
موضوعات اصلی مجله عبارت بودند از انتقاد طنز آميز ،بسيار هنرمندانه و گاه حتی مسخره آلود خرافات ،عقب
ماندگی و تعصب های اجتماعی ،دينی و فرهنگی جامعه مسلمانان قفقاز .مخالفت روحانيون واپس گرا با تحصيل
دختران و ديگر باورهای خرافاتی ،مقاومت در برابر مدارس جديد و تدريس علوم معاصر ،نکوهش استبداد و تبليغ
برابری های اجتماعی و آزادی های فکری در سرلوحۀ اين موضوعات مجله بودند.
اگرچه »مﻼنصرالدين« برای مسلمانان قفقاز و از سوی روشنفکران قفقازی منتشر ميشد ،اما اين مجله در ميان
روشنفکران »تجدد خواه« کشور های همسايه و منطقه و بخصوص ايران محبوبيت بسياری داشت .طوری که قبﻼ هم
گفتيم اين مجله در تبريز فروش زيادی داشت و چه در آذربايجان و چه در ديگر نقاط ايران ،مشروطه خواهان و
روشنفکران تجدد طلب ايرانی از قبيل ميرزا جهانگير خان صور اسرافيل و يا علی اکبر دهخدا را تحت تاثير خود قرر
داده بود .طبيعتا از آنجا که برخی از نويسندگان اصلی »مﻼ نصرالدين« و حتی خود محمد قلی زاده و صابر اصليت
ايرانی داشتند و جريان انقﻼب مشروطۀ ايران را ازنزديک پيگيری ميکردند ،بسياری مطالب »مﻼنصرالدين« مربوط
به مبارز ٔه ايرانيان برای آزادی و برضد استبداد و عموما انقﻼب مشروطۀ ايران ميشد که آذربايجان و بخصوص تبريز
به مرکز ثقل آن تبديل گشته بود.
پنج سال پس از آغاز کار »مﻼنصرالدين« در تفليس ،يکی از ستون های اصلی اين مجله يعنی ميرزا علی اکبر صابر
فوت کرد .بعد از اين حادثه» ،مﻼنصرالدين« آن وزن و محبوبيتی را که در آن چند سال پيداکرده بود ،تا حدی زيادی از
دست داد .در سال  ١٩٢٠يعنی بعد از تاسيس حاکميت شوروی در قفقاز جنوبی ،محمدقلی زاده برای ادامه انتشار مجلهٔ
خود به تبريز آمد .اين ،زمان خيزش شيخ محمد خيابانی بود .ظاهرا محمدقلی زاده ميخواست مجله را ديگر در تبريز
منتشر کند .براستی هم هشت شماره اين مجله در سال  ١٩٢١در تبريز و به دو زبان ترکی آذری و فارسی چاپ شد .اما
در همان سال محمدقلی زاده به دﻻيلی که دقيقا روشن نيست و هرکس آن را از نگاه خود تفسير ميکند ،به باکو برگشت.
ديگر انتشار مجله نا منظم شده بود و مسئوﻻن کمونيست آذربايجان شوروی به محمد قلی زاده فشار می آوردند که
موضوعات ضد خرافاتی مجله را تبديل به تبليغات آشکار ضد دينی کند .طبق برخی روايات ،او به اين فشارها تن در
نمی داد .در نهايت در جريان تبليغات ضدخداپرستی در سال های نخستين شوروی ،نام »مﻼنصرالدين« به »آلﻼه سيز«
)بی خدا( تغيير يافت و مديزيت آن عمﻼ از دست محمدقلی زاده خارج شد .بعد ها هنگاميکه دولت شوروی تبليغات
آشکار ضدخداپرستی را قطع کرد ،انتشار مجله نيز متوقف شد.
موضوع زبان نيز که بحث اصلی ما در اين صحبت هاست ،اگرچه جزو مطالب اصلی »مﻼنصرالدين« نبود ،اما گهگاه
در اين مجله مورد توجه قرار ميگرفت.
اوﻻ بايد بدانيم که زبان اصلی »مﻼنصرالدين« ترکی آذری بود .ثانيا اين مجله اساسا در قفقاز و نه در ايران چاپ ميشد،
اگرچه تاثير بزرگی در ايران انقﻼبی آن دوره داشت و ثالثا اين مجله در واقع نوعی ارگان روشنفکران تجدد خواه
مسلمان در قفقاز جنوبی بود.
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زبان »مﻼنصرالدين« همانند زبان اشعار صابر و يا مقاﻻت و داستان های محمدقلی زاده يک ترکی روان ،ساده اما
غنی با ويژگی های ترکی مخصوص آذربايجان بود .از اين جهت تاثير هم فارسی و هم کﻼ فرهنگ ايرانی در اين مجله
بصورت آشکار به چشم ميخورد .سبک ترکی آذری »مﻼ نصرالدين« و بخصوص اشعار صابر مدت ها در ايران از
سوی نويسندگان و شعرائی مانند ميرزا علی معجز شبستری ادامه يافته است .همچنين بايد در نظر گرفت که در آن
دوره ،هم قفقاز و هم بخصوص استانبول و شهرهای اروپائی مانند برلين و پاريس ،تبديل به مراکز روشنفکران ايرانی
و قفقازی در مهاجرت شده بود .در زبان ترکی اين روشنفکران آن دوره و حتی در نثر فارسی آن سال ها نيز تاثير زبان
»ترکی استانبولی« به وضوح ديده می شود .در مورد تاثير ترکی استانبولی به نثر فارسی پيش از رضا شاه بعدا
صحبت می کنيم .ولی بگذاريد در همين جا بگوئيم که در متون ترکی آذری آن سال ها از جمله در »مﻼنصرالدين« ،در
کنار تاثير بسيار مشهود فارسی ،تاثير ترکی استانبولی نيز بخصوص در واژگان و صرف افعال ،آن هم مخصوصا در
شعر ،به چشم ميخورد .اما هم در نظم و هم بخصوص در نثر» ،مﻼ نصرالدين« و اکثر مطبوعات ديگر ترکی زبان در
قفقاز و آذربايجان خودمان ،تمايل بسياری نشان می دهند که ترکی آذری را با ترکی عثمانی مخلوط نکنند .از اين جهت
حفظ ويژگی های ترکی آذری در مقابل ترکی ترکيه جزو »استقﻼل فرهنگى« مردم مسلمان قفقاز شمرده ميشود ،تا
جائی که مثﻼ در موزيکال کمدی-انتقادی »مشهدی عباد« )او اولماسين ،بو اولسون( ،يک روزنامه نگار تحصيلکرده
در استانبول که ترکی آذری را با تقليد غليظ ترکی استانبولی حرف ميزند ،شديدا مورد تمسخر ترکی زبانان آذری قرار
می گيرد.
طبيعتا »مﻼ نصرالدين« يک مولف و يا نويسنده نداشت ،بلکه هر نويسنده ،شاعر و کاريکاتوريست آن صاحب رای
خود بود .از اين جهت نمی توان يک شعر ،داستان و يا کاريکاتور بخصوصی را که در اين مجله چاپ شده ،نمونه و
معرف تمام اين مجله در کل بيست و اندی سال انتشار آن شمرد .ولی در زمينۀ زبان ،يکی از کاريکاتورهای معروف
»مﻼ نصرالدين« که در سال  ١٩٠۶در صفحه نخست آن چاپ شده بود ،بسيار جالب و حائز اهميت است .در اين
کاريکاتور يک روس سعی ميکند زبان روسی را به زور در دهان مسلمان قفقازی بگذارد ،يعنی زبان او را به روسی
تغيير دهد .يک عثمانی و يک ايرانی نيز هر کدام بطور همزمان سعی می کنند زبان خود را به زور در دهان مسلمان
قفقازی بگذارند تا زبان او را عثمانی و يا فارسی کنند ،در حالی که »مﻼ نصرالدين« )بعنوان »سخنگوی مردم مسلمان
قفقاز«( شک ِوه سر ميکند که :انصاف کنيد ،آخر اين بيچاره زبان خودش را دارد!
در حقيقت ،اين کاريکاتور را ميتوان ،در آن مرحله تاريخی ،نشان دهندۀ سرکشی برخی از روشنفکران مسلمان قفقازی
در برابر روسيه ،عثمانی و ايران شمرد ،نوعی سرکشی که چند سال بعد با بن بست روبرو شد .در روسيه بلشويک ها
و لنين بر سر کار آمدند ،ايران با رضا شاه رفت و عثمانی تبديل به جمهوری ترکيه به رهبری آتاترک شد .مسلمانان
قفقاز جنوبی در منطقه ای که بعد ها نام »جمهوری آذربايجان« گرفت ،ابتدا به کوششی ناسيوناليستی دست زدند ،اما به
زودی در هيئت »جمهوری شوروی آذربايجان« تبديل به جزئی از آن »سه قدرت بزرگ منطقه« گشتند :اين بار نه
ايران ،بلکه روسيه.
در مجموع بايد »مﻼنصرالدين« را بلندگوی روشنفکران مستقل قفقاز جنوبی در دورۀ پيش از انقﻼب اکتبر روسيه،
همزمان با انقﻼب مشروطهٔ ايران و بحران جنگ در عثمانی دانست .در اين دوره ،صد سال از پايان حاکميت ايران بر
قفقاز می گذشت ،ايران و عثمانی در مقايسه با غرب و حتی روسيه تزاری عقب مانده و درمانده بودند .در اين شرايط
»مﻼ نصرالدين« نشريه انتقادی» ،ترقی پرور« و تجددخواهانهٔ قشر معينی از روشنفکران مسلمان قفقاز بود که در آن
دوره تاثير معينی بر افکار و اذهان مردم خود و منطقه گذاشتند و سپس از گردونه خارج شدند.
در تبريز و برخی شهر های ديگر آذربايجان نيز چند مجله فکاهی-انتقادی به زبان های ترکی و فارسی منتشر شدند که
تحت تاثير »مﻼنصرالدين« قرار داشتند .مهم ترين آنها »آذربايجان« بود که يک سال پس از »مﻼنصرالدين« و تقريبا با
همان زبان و سبک منتشر می شد و کاريکاتور های جالبی هم داشت .اما اين نشريات در تب و تاب جنگ جهانی عمری
طوﻻنی نداشتند.
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سيد حسن تقی زاده و صادق رضازاده شفق
در اين دوره پديدۀ باصطﻼح »فارسی خان والده« هم بود...
بعد از به توپ بسته شدن مجلس و در جريان جنگ نخست جهانی ،بسياری از روشنفکران ،سياستمداران ،شاعران و
نويسندگان تجددخواه ايران راهی استانبول و فرنگ و بويژه برلين ،پاريس و لندن شدند .از ميان اين عده ميتوان به نام
هائی مانند سيدحسن تقی زاده تبريزی ،محمد علی جمالزاده ،علی اکبر دهخدا ،عﻼمه محمد قزوينی ،محمد علی خان
تربيت ،حسين کاظم زاده ايرانشهر ،ميرزا تقی خان رفعت تبريزی ،ابوالقاسم عارف قزوينی ،ميرزاده عشقی ،ابوالقاسم
ﻻهوتی و ميرزا علی معجز شبستری اشاره کرد .تعدادی از تجار هم برای کسب و کار به استانبول و اروپا رفتند .البته
در گذشته هم ايرانيان به استانبول ،قفقاز و اروپا ميرفتند .اما بدنبال سرکوب مشروطه ،اين تعداد بيشتر شد و فعاليت
های روزنامه نگاری ،سياسی و ادبی آنها نيز افزايش يافت .در گذشته هم مثﻼ در استانبول روزنامه های فارسی از قبيل
»اختر« چاپ ميشد .اما در دو دههٔ نخست قرن گذشته تعداد اين روزنامه ها بيشتر شد .از آن ميان ميتوان از »کاوه«،
»ايرانشهر« و »فرنگستان« چاپ برلين و يا »شمس« و »سروش« چاپ استانبول ياد کرد.
از اين روشنفکران ،شاعران و نويسندگان ،بسياری آغاز گران اصلی سبک نو در نثر و نظم فارسی شدند .نقش
جمالزاده همچون بنيانگذار داستان کوتاه فارسی و سبک واقع گرائی در ادبيات فارسی مورد قبول همگان است .در
زمينهٔ نظم ،معموﻻ از نيما يوشيج بعنوان آغازگر مدرنيسم در شعر فارسی و »پدر شعر نو« ياد ميشود .اما ميدانيم که
پيش از او شعرائی مانند ملک الشعرا بهار و ايرج ميرزا با حفظ سبک کﻼسيک و عروضی شعر فارسی ،مضمون
هائی نو و اجتماعی وارد آثار خود نموده و حتی جسورانه و برخﻼف سنت شعر کﻼسيک فارسی ،از کاربرد واژه ها و
تعابير نو در شعر نهراسيده اند .آنها را معموﻻ »کﻼسيک های معاصر« شعر فارسی می نامند.
اما عدهٔ ديگری از شعرا که آنها نيز در توفان انقﻼب مشروطه و تجددخواهی قرارداشتند ،نه تنها در مضمون از آزادی
و برابری حقوق ،وطن پرستی ،تحصيل و ترقی اجتماعی دفاع ميکردند ،بلکه در عين حال با تاثير پذيری از شعر
مدرن اروپائی ،قالب های سنتی شعر فارسی مانند قافيه بندی های غزل و قصيده را به درجه های گوناگون شکسته ،راه
های نوی جستجو مينمودند .در اين راه ،اکثر اين نخستين نوآوران نظم فارسی ،مضمون های اجتماعی و سياسی خود را
با رنگی احساسی و ُرمانتيک در قالب شعر می ريختند .شاعران و روزنامه نگارانی مانند دهخدا ،اشرف الدين حسينی
گيﻼنی ،ميرزا جهانگير خان صوراسرافيل ،ميرزاده عشقی ،عارف قزوينی و ميرزا تقی خان رفعت تبريزی را ميتوان
از آن جمله شمرد.
اين جريان نوآوری در شکل و »نئورمانتيسم تجددخواه« در محتوا که ابتدا در اروپا آغاز شد ،در دهه های نخستين قرن
بيستم چه در ترکيه و چه در ايران ريشه دوانده بود .شعرا و نويسندگان ايرانی که در پاريس و يا استانبول ميزيستند،
طبيعتا نخستين منتقل کنندگان اين سبک به ادبيات ايران بودند ،اما اين »رمانتيسم نو« در شعر تنها محدود به ادبيات
مهاجرت نميشد ،بلکه تا حدزيادی تبديل به يک موج نو و بديعی گشته بود که برخی روشنفکران »فرنگ نرفته« نيز
تحت تاثير آن قرار گرفته بودند .مثﻼ ابتدای سه شعر مشابه از آلفرد دو موسه فرانسوی ،رجائی زاده اکرم عثمانی و
علی اکبر دهخدای ايرانی را مقايسه کنيد ) (١٣که ميگويند هر کدام تحت تاثير شاعر قبلی نوشته شده است:
آلفرد دو موسه )با ترجمهٔ آزاد مرحوم مهدی روشن ضمير(:
هنگام سحر که نرم نرمک  ---تاريکی شب رسد به پايان
قنديل ستاره ها بميرد  ---سر بر زند آفتاب رخشان
از خواب خوشی شوی چوبيدار
زين ديد ٔه شب نخفــته ياد آر
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رجائی زاده اکرم:
وقتا که گلوب بهار يکسر  ---اشيا ده عيان اولور تغيّر
وقتا که هزار عشق پرور  ---ياپراقﻼر ايله ايدوب تز ّهر
بيلمم کيمه قارشی حسرتندن؟  ---باشﻼر ن ََـوحاته بی تا ّخر
قيل گؤک يوزينين لطافتندن  ---صافيتّ عشقيمی تخ ّ
طر
ياد ايت بنی ،بير دقيقه ياد ايت !
و علی اکبر دهخدا:
ای مرغ سحر ،چو اين شب تار  ---بگذاشت ز سر سياهکاری
وز نَفحــــهٔ روح بخش اسحار  ---رفت از سر خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زر تــــار  ---محبوبهٔ نيلگون عماری
يزدان به کمـــال شـــد پديدا ر ---واهريمن زشتخو حصاری
ياد آر ز شمع ُمرده ،ياد آر
در اين دوره اديبان و شاعران بسياری از جمله از خود آذربايجان در مقابل اين قالب شکنی های شعری برخاستند .ايرج
ميرزای تبريزی که خود از نظر محتوا معانی و موضوعات و حتی واژگان و تعابير رايج »مردمی« را وارد شعر
عروضی کرده بود ،با هجو مخصوص به خود در بار ٔه اين »انقﻼب ادبی« ميگفت:
انقﻼب ادبی محکم شد  ---فارسی با عربی توام شد
در تجديد و تجدد وا شد  ---ادبيات شلم شوربا شد
ِ
ميکنم قافيه ها را پس و پيش  ---تا شوم نابغهٔ دورهٔ خويش
شکستن قافيه ها و کوتاه و بلند کردن مصراع ها موضوع ديگری بود که بسياری از شاعران ايرانی مانند عشقی،
عارف ،دهخدا و ديگران انجام ميدادند .اما بزودی کاربرد آن گونه لغات و تعابيرعربی اﻻصل عثمانی که برای ايرانيان
کامﻼ نامانوس و ناهنجار می نمود ،تبديل به مشاجرهٔ سياسی بزرگی گشت.
در نمونۀ اشعار باﻻ از رجائی زاده اکرم و علی اکبر دهخدا نيز در کنار »قالب شکنی« مدرنيستی در شعر سنتی،
تعابير و لغاتی مانند نفحه )بوی خوش( ،اسحار )سِحر ها( ،عشق پرور ،تغيّر )تغيير دگرگونی( ،تا ّخر )تاخير( ،تحسّر
)حسرت( ،ن ََوحات )نوحه ها ،فغان( ،صافيّت )پاکيزگی( و غيره را ديديم .چند نمونۀ ديگر از اين قبيل واژگان و تعابير
ترکی عثمانی که در آن دوره در نوشته ها و اشعار برخی روشنفکران ايرانی ديده ميشد را نيز در اينجا ذکر کنيم:
تخ ّ
طر )به ياد آوردن( ، ،تحيّر )تعجب( ،غم افزا ،آبدست )وضو(ُ ،مدهش )دهشتناک(  ،حسيّات )احساس( و يا به چيزی
معروض ماندن )يه معنی با چيزی روبرو شدن(.
شعرا و نويسندگانی که در استانبول زندگی ميکردند و ترکی ادبی آن ديار را هم ميدانستند نيز طبيعتا از آن تاثير عمومی
مدرن گرائی در زبان و شعر بدور نمانده بودند .اما در مورد برخی از اديبان و شعرای ايرانی مهاجرت در استانبول،
اين تاثير محدود به قالب های شعری نميشد .اين عده ،از نگاه واژگان و تعابيری که در آثار خود بکار می بردند ،تحت
تاثير ترکی عثمانی آن دوره نيز قرار گرفتند که اتفاقا پُر از واژگان ،تعابير و تشابهات فارسی و عربی بودند ،اما در
ادبيات و زبان رايج و سنتی فارسی ايران بکار برده نمی شدند.
از اين جهت از نگاه ايرانيان و حتی آذربايجانيان ترکی زبانی که در استانبول نمی زيستند و يا حتی بنظر برخی که مقيم
استانبول هم بودند و ترکی عثمانی را هم ميدانستند ،کاربرد اين گونه واژه ها و تعابير نامانوس و بيگانه در ادبيات
مخرب« عثمانی به فرهنگ و ادبيات ايرانی و فارسی بشمار ميرفت.
فارسی ،نشانهٔ »نفوذ
ّ
نمونه ای که از دهخدا ديديم و ظاهرا تحت تاثيرلفظی-لغوی رجائی زاده اکرم نوشته شده ،چندان نمونهٔ خوبی در کاربرد
افراطی و مصنوعی لغات عربی ساختهٔ دست شاعران عثمانی نيست.
به عبارت ديگر نوآوری درشعر ابتدا برای روشنفکران و روشنفکران ايرانی مباحثه ای در »داخل خانواده« بود .برخی
مانند ملک الشعرای بهار و يا ايرج ميرزا در اين زمينه ميانه روی ميکردند و برخی ديگر مانند عشقی و عارف در
شکستن قالب ها جسورتر بودند .اما هردوی اين جريان ها در چهارچوب »قابل قبول« زبان و ادبيات فارسی بود.
اما هنگاميکه اين »نوآوری« با واژگان و تعابير غليظ و نامانوس ترکی عثمانی درآميخت ،به موضوع سياسی و ملی
دفاع از ميراث فرهنگی ايران تبديل شد .بنظرم اين روند جای تعجب هم نداشت .چرا که ايران و بخصوص آذربايجان
در همان دو دههٔ نخست قرن بيستم دوبار دچار تجاوز عثمانی و چندين بار تجاوز ارتش روسيه شده بود ،طوری که قبﻼ
هم گفتيم پان ترکيسم بعنوان عکس العملی در مقابل زوال روزافزون و فروپاشی امپراتوری عثمانی پاگرفته بود و
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روشنفکران و سياسيون نگران تماميت و يکپارچگی ايران بودند .از سوی ديگر طبيعی است که با آن غنای گذشتهٔ زبان
و ادب فارسی و ايرانی ،نه تنها تحمل نفوذ ترکی عثمانی ،بلکه حتی هرگونه سنت شکنی در شعر و ادبيات هم نوعی
»ارتداد« ملی و فرهنگی بشمار ميرفت و آسان نبود.
دو چهر ٔه بزرگ و مهم ادبی و سياسی که نخست با اين نفوذ ترکی عثمانی به مبارزه آشکار برخاستند ،سيد حسن تقی
زاده و محمد علی جمالزاده بود  .تقی زاده در مجلهٔ »کاوه« زبان اينگونه نويسندگان و شاعران را با لحن تمسخر آميزی
خان والده« ناميد و خواهان دوری از کاربرد آن و رعايت »فارسی فصيح« و سنتی ادبيات ايران شد .بزودی
»فارسی ِ
ِ
ديگر دانشمندان ،نويسندگان و شعرای ترک زبان ايران مانند محمد قزوينی و صادق رضازاده شفق که او هم مانند تقی
زاده اهل تبريز بود ،به موج مخالفت با »فارسی خان والده« آغاز کردند.
»خان والده« )به ترکی عثمانی »واليده هان«( کاروانسرائی است در مجتمع بازار بزرگ استانبول که ملکه مادر سلطان
کوسم عثمانی در سده شانزدهم ساخت .اين کاروانسرا بتدريج همراه با مغازه ها ،خانه ها و مسجد خود تبديل به مرکز
ايرانيان مقيم استانبول شد .اين مسجد هنوز هم داير است .منظور از »فارسی خان والده« يک فارسی »ترکی زده« است
که با معيار های رايج فارسی در ايران مطابقت کامل ندارد.
تقی زاده در حاليکه »فارسی فصيح« آن دوره را مربوط به فارسی شعر و ادبيات کﻼسيک ايران ميشمرد» ،فارسی
خان والده« برخی از ايرانيان مقيم ترکيه و يا تحصيلکرد ٔه آن ديار را »منطق الطيرمسخ شد ٔه عهد پارلمانی« ميناميد .او
با دادن فهرستی از اين واژگان و تعابير نادرست و »ترکی زده« ،اين نوع لغات را به دو گروه تقسيم ميکرد :يکم آن
دسته که در اصل فارسی و يا عربی هستند ،اما به طرزی افراطی با زبان ترکی منطبق کرده شده اند ،و دوم :واژگان
فرانسه که ترک ها بطور سطحی و بدون در نظر داشت معنای آنها در جمﻼت و عبارات ،به ترکی ترجمه کرده اند
) .(١۴تقی زاده در مقاله »ترقی زبان فارسی در يک قرن« به شعری از تقی رفعت با تيتر »ای جوان ايرانی« که در
روزنامه »تجدد« آن دوره چاپ شده بود ،اشاره کرده آن را همچون نمونهٔ »فارسی خان والده« و متاثر از ترکی عثمانی
مورد انتقاد قرار ميداد.

مسجد ايرانيان در خان والده استانبول
زندگی کوتاه تقی رفعت فقط جنبۀ ادبی نداشت..
بله ،رفعت همگی  ٣١سال زيست .اما حساسيت تقی زاده و يا رضا زاده شفق نسبت به همشهری شاعر و نوآورشان تقی
رفعت بی اساس نبود .رفعت که اين شعر را در سال  ١٩١٧به مناسبت عيد نوروز نوشته بود ،بدنبال تحصيل و
بازگشت از استانبول ،از »انقﻼبی ادبی« و همه جانبه بر ضد سنت های کهنه شد ٔه سعدی و حافظ طرفداری ميکرد .ما
چه خوشمان بيايد و چه نيايد ،او بيشک جوانی يا استعداد و يکی از نوآوران شعر فارسی بود .اما بنظر ميرسد مسئله
رفعت با اين نوآوری ادبی تمام نمی شد ،بلکه جنبه های سياسی ديگری نيز داشت که اصوﻻ نه در شعر ،بلکه در نثر او
و بويژه در متونی که به ترکی نوشته است ،آشکارتر به چشم ميخورد.
مدتی پس از تاليف اين اشعار ،در سال  ،١٩١٨ارتش عثمانی که در جبههٔ غرب شکست های سنگينی متحمل شده بود،
از روی استيصال ،با درپيش گرفتن اهداف پان ترکيستی »اتحاد با ترک های ايران و قفقاز« برای بار دوم آذربايجان را
اشغال نمود» .تشکيﻼت مخصوصه« يعنی سرويس اطﻼعاتی ارتش عثمانی برای تبليغات سياسی خود در آذربايجان،
روزنامه ای به نام »آذرابادگان« منتشر کرد .سردبيری اين روزنامه که به ترکی عثمانی بود ،به ميرزا تقی خان رفعت
تبريزی سپرده شد .درست در همان دوره ،رفعت طی نامه ای به ترکی ،آن هم يک ترکی غليظ و سخت فهم عثمانی،
خطاب به رئيس دولت تازه تاسيس و ناسيوناليستی »جمهوری آذربايجان« يعنی محمد امين رسول زاده نوشت» :واقعا
شو بحث اولونان مملکتلرده ساکن بولونان خلق ،او درجه برابر ياشامش ،و مرور زمان ايله ،عين مؤثرات آلتينده،
)يکديگرلشمش( لردر که ،بونلرک هﭗ بر اصلدن ،بر عرقدن طوغدقلرينی اثباته احتياج حس ايتمهدن بيله ،بری برلرينه
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)ايکی قارداش( کبی بکزهمکده اولدقلرينی قبول ايلهمک کرهکير« )) .(٣ترجمه» :واقعا خلقی که در اين دو مملکت
مورد بحث )آذری های ايران و قفقاز( ساکن هستند ،تا آن درجه باهمديگر زيسته و به مرور زمان آن قدر مانند يکديگر
شده اند که حتی بدون احساس احتياج به اثبات ،بايد قبول نمود که آنان تماما از يک اصل ،از يک عرق و نژاد زاده شده
اندو مانند دو برادر شبيه همديگر هستند«( .اين نامه که لحنی گله آميز از رسول زاده و طرز انديشهٔ او درباره
آذربايجان ايران دارد ،به ادعای يکی دو منبع ،در ژانويه  ١٩١٨در روزنامه »تجدد« چاپ تبريز منتشر شده است.
درهمين دورهٔ اشغال تبريز از سوی عثمانی ها و انجام وظيفهٔ تقی رفعت به عنوان سردبير روزنامهٔ »آذرابادگان«
منتشره از سوی سرويس اطﻼعاتی ارتش عثمانی ،شيخ محمد خيابانی همراه با دو عضو ديگر جنبش خيابانی از سوی
عثمانی ها دستگير و به قارص ترکيه تبعيد شده بود .بعد از مدتی که ارتش عثمانی ناچار به ترک ايران شد ،رفعت به
جنبش شيخ محمد خيابانی در تبريز پيوست و دستيار او در زمينه مطبوعات گرديد .او مدت کوتاهی پس از اعدام
خيابانی در نزديکی های تبريز کشته شد و به روايتی خود کشی کرد.
ديگر موضوع از تنها نوآوری در شعر بيرون آمده ،تبديل به مسئله ای داغ در سياست و بخصوص يکپارچگی و يا
تجزيهٔ ايران شده بود.
چند سال بعد محمد علی جمالزاده هنوز می نوشت» :آنچه که باعث تجاوز به حريم زبان فارسی می شود ،تنها استفاده
از لغات اروپائی نيست ،بلکه بخصوص ترجمهٔ فارسی لغات و اصطﻼحات ترکی نيز هست ...ترک های عثمانی که
خود فاقد زبانی ادبی هستند ،لغات عربی ،فارسی و فرانسه را گرفته ،بدون کوچک ترين توجهی به ويژگی های لغوی و
دستوری ،آنها را به حيرت انگيز ترين صورت تغيير داده ،بکار می برند« ) .(١۵جمالزاده همچنين در داستان کوتاه
خود موسوم به »فارسی شکر است« نشان ميداد که چگونه زبان فارسی يک ايرانی که بعد از مدتی اقامت در ترکيه به
ايران برميگردد ،برای ايرانيان عادی کوچه و بازار به همان درجه نامانوس و نامفهوم است که زبان مﻼئی که پيوسته
عربی بلغور ميکند و يا جوانی که به تازگی از فرانسه به ايران بازگشته است.
و باﻻخره رضازاده شفق در همان اوايل سال های  ١٩٢٠جنبهٔ سياسی شده تاثير نفوذ ترکی ترکيه را جنين بيان می
نمود» :بايد هم از نظر مادی و هم معنوی از آذربايجان پاسداری کرد ...حکومت مرکزی ايران بايد فرهنگ ،تفکر،
انديشه و زبان ايرانی را در تمام سطوح آذربايجان رواج دهد ...اگر کوچکترين بی توجهی در اين زمينه صورت گيرد
) (...ترکيه فضای آذربايجان را پر خواهد نمود و در آن حال ،ديگر هر اقدامی دير خواهد بود ).(١۶
اين دوره ،اوايل سلطنت رضا شاه پهلوی بود...
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دورۀ رضاشاه

احمد کسروی
دور ٔه رضا شاه از هر نگاه دور ٔه فروکش التهاب ها بود…
 ...و دور ٔه نظم و آرامش ،مرکزيت و »ملت شوی« ،البته همه اش به صورت نسبی ،در مقايسه با پيش از رضا شاه.
بيست-سی سال پس ازناآرامی های انقﻼبی ،کشاکش های سياسی ،محلی و عشايری ،دور ٔه رضاشاه پهلوی سرآغاز
فصل جديد و تا آن دوره تجربه نشده ای در تاريخ ملت ايران بود .با وجود همهٔ کاستی ها ،تاخير ها و کارشکنی ها ،با
وجود باقيمانده های قدرتمند خرافات ،فساد ،عقب ماندگی ،فقر و پراکندگی در سازماندهی سياسی و اجتماعی ،رسيدن به
اين مرحلهٔ تاريخی نه يک تصادف بود و نه در يک شخص يعنی رضا شاه خﻼصه ميشد.
دنيا و بخصوص اروپا که ايرانيان سرنوشتشان را تا حد زيادی با آن قطب نما معين ميکردند ،راه را کم وبيش نشان داده
بود .احتماﻻ بﻼغت ايرانيان همچون يک ملت در آن بود که با وجود ضعف های بی شمارخود ،در ضمن به شکرانۀ
وضع بحرانی داخل روسيه و ضعيف شدن بريتانيا در اثر جنگ ،خودشان را جمع و جور کردند و پراکنده نشدند .آنها به
هر دليل و بهانه ای ،با همهٔ گناهان و ثواب هايشان ،آنچه را که می توانستند از زندگی گذشتهٔ خود به قرن بيستم منتقل
کردند و تا حدی به تعمير و نظم و ترتيب خانهٔ خود پرداختند تا مانند برخی ملت های ديگر آنچنان هم از قافله پس
نمانند.
در سال  ١٩٢۵که رضا شاه بر سر کار آمد ،ايران ،انقﻼب مشروطه را با همهٔ فراز و نشيب هايش پشت سر گذاشته
بود.
پيش از  ١٩٢۵جنگ نخست جهانی در گرفته بود .در جريان اين جنگ ،ايران از سوی نيروهای روسيه ،عثمانی و
بريتانيا اشغال شده بود .به دنبال جنگ ،دو امپراتوری روسيه تزاری و عثمانی متﻼشی شده بود و آثار آن مانند ناآرامی،
کمبود مواد غذائی و پسرفت در تجارت منطقه ای و بين المللی شديد تر شده بود .در ترکيه پان ترکيسم و کوشش های
»اتحاد بين ترک های ترکيه ،ايران و قفقاز« صورت فعال به خود گرفته بود و در شمال ارس حکومتی ناسيوناليستی و
پان ترکيستی در باکو تشکيل شده بود .نقشه های پنهانی تقسيم ايران بين بريتانيا و روسيه برمﻼ شده بود و باﻻخره در
شمال ارس و کﻼ روسيه ،موج انقﻼبی و کمونيستی بلند شده بود که چه در قفقاز و چه در ايران نفوذ پيداکرده بود،
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اگرچه بسياری از هواداران اين جريان نو و چﭗ از کم و کيف و عواقب آن خبر چندانی نداشتند .اين ها چالش هائی
جدی برای آرامش و پيشرفت اجتماعی و سياسی ايران بودند.
اما پس از  ١٩٢۵کﻼ در دنيا و ضمنا در منطقۀ ما يک مرحلۀ آرامش نسبی برقرار شد .احتماﻻ به دليل اوضاع پسا
جنگی ،نقشه های پنهانی تقسيم ايران بين بريتانيا و روسيه به نتيجه نرسيد .حتی در روسيۀ تزاری بلشويک ها بر
سرکار آمدند و نيروهايشان را از ايران بيرون کشيدند .حکومت ناسيوناليستی »مساوات« در باکو برچيده شد و يک
جمهوری شوروی آذربايجان در آنجا تاسيس گرديد .روس ها از عثمانی هم رفتند .يکی دو سال بعد روی خرابه های
دولت عثمانی ،يک جمهوری رو به غرب ترکيه تحت رهبری مصطفی کمال آتاترک نشست که روياهای پان ترکيستی
و پان اسﻼميستی دهه های پيش از خود را به بايگانی گذاشته بود .اما بريتانيا نيز با وجود پيروزی در جنگ ،ضعيف
شده بود و به ثبات در ايران و ترکيه نياز داشت .از نظر بين المللی و منطقه ای ،اوضاع برای آرامش و ثبات داخلی
ايران و منطقه هم ضروری و هم مناسب شده بود.
آرامش نسبی و صلح پيوسته بطور متناوب در تاريخ ايران مشاهده شده بود .اما در اين دورۀ کوتاه  ١۶ساله شاهد يک
ويژگی هستيم :مرکز گرائی و انسجام ملی و دولتی که شاخص های مهم آن را ميتوان به اين ترتيب شمرد :تماميت
ارضی ،ارتش واحد و متمرکز ،نظام آموزشی سرتاسری و متمرکز ،تقسيم بندی نوين اداری ،دستگاه متمرکز و واحد
دادگستری برپايۀ حقوق مدنی و نه شرعی ،تفکيک قابل توجه امور دين و دولت ،و باﻻخره يک زبان مشترک ملی
بعنوان عنصری که همهٔ ملت را به هم وصل ميکند و از طريق شفاهی و کتبی زمينه ای مشترک برای ازتباط بين آحاد
اين ملت را ممکن می سازد .جان گرفتن واقعی رسانه ها ،مطبوعات ،حتی راديو ،صنعت چاپ و تاسيس مدارس
ابتدائی ،متوسطه و عالی يعنی دانشگاه ها اگر چه چند دهه پيش شروع شده بود ،اما با عهد پهلوی منظم تر شد و مرتبا
تقويت يافت.
بعضی ها اين مرحله را آغاز تاسيس يک »دولت-ملت« ايران به معنای مدرن کلمه می شمارند .شايد در مفهوم مدرن و
متناسب با تعاريفی که در اروپای قرن نوزدهم در رابطه با ملت و دولت انجام شده ،اين درست باشد ،اگر چه بسياری ها
ميگويند مردم ايران از هنگامی که خود را بعنوان »ملت« شناختند و خود را »ما« و ديگران را »آنها« ناميدند ،ملت
شدند ،يعنی حتی از زمان هخامنشيان و يا ساسانيان ،دستکم از زمان شاه اسماعيل صفوی.
اغلب وقتی در جامعه ای حالت اجتماعی پر التهاب ،مثﻼ جنگ و انقﻼب پايان می يابد و يک نوع ثبات و آرامش سياسی
و اجتماعی پديد می آيد ،رفتار اجتماعی و سياسی مردم محافظه کار تر ميشود ،چرا که خاطرۀ جنگ و آشوب و ضعف
حکومت هنوز زنده است و مردم عادی نمی خواهند به آن دوره برگردند .البته حکومتی هم که به دنبال چنين اوضاع
پرآشوب می آيد برای پايان دادن به ناآرامی و تامين آرامش و اجرای قانون های جديد ،نيازمند آن ميشود که بيش از
حکومت های قبلی دست به اقدامات خود سرانه و حتی زوربزند ،که البته اين هم زمينه را برای سوء استفاده و
محدوديت های اجتماعی و سياسی مساعدتر ميکند ،اما اين بحث جداگانه ای است.
در ايران هم متناسب با وضع سياسی جديد در دورۀ رضا شاه ،شاهد يک رشته پديده های نوين در وضع زبان و
تحصيل ،رسانه ها و انتشارات هستيم که انعکاس آن را درنظام قضائی و امنيتی و ارتش و غيره نيز می بينيم .متناسبا
يک رشته پديده های جديد هم در آذربايجان ،کردستان و يا ديگر مناطقی که زبان مادری و يا نخست اکثر مردم محلی
فارسی نيست ،به چشم ميخورد.
پادشاهی رضا شاه که در سال  (١٩٢۵)١٣٠۴برسرکار آمد ،حدودا  ١۶سال طول کشيد .او در جريان جنگ دوم
جهانی ،پس از اشغال ايران از سوی بريتانيا و اتحاد شوروی در سال  ١٩۴١مجبور به استعفا و ترک ايران گرديد.
از مشخصات اصلی سياست های سلطنت رضا شاه ،طوری که در پيش گفتيم ،سازماندهی اجتماعی و سياسی جامعه در
همه سطوح از دستگاه امنيتی-نظامی ،قضائی ،اداری و تحصيلی بود .قانون ها هم مطابق با اين نوآوری ها تغيير يافتند.
يک نکتۀ ديگر اين است که مﻼحظه کاری رژيم جديد نسبت به قواعد دينی و مذهبی و نظريات و احکام روحانيون به
مراتب کمتر از دوره قاجار بود .در مجموع ميتوان گفت که با وجود همۀ کاستی ها ،تمايل به قبول و اجرای قوانين
مدنی نوع اروپائی از جمله تحصيل و انتشارات و ارتش و دادگاه و غيره بسيار قوی تر از دورۀ قاجار و به اهداف
مشروطه خواهان بسيار نزديک بود و بسياری از اهداف دولت در اين سمت هم عملی شدند .در همين چهارچوب است
که ايران صاحب يک نظام واحد قضائی ،تحصيلی ،اداری و نظامی و امنيتی گشت و جلوی خودسری و شورش های
محلی و عشايری مختلف گرفته شد.
بايد اين را هم در نظر گرفت که مشکﻼت 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
و يا شورش های محلی که گاه حتی با عنوان کردن حقوق و آزادی های مدنی و اجتماعی مطرح ميشد ،قادر بودند دولت
جديد را بطور جدی ضعيف کنند.
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در اين شرايط بود که رسانه های رنگارنگ و تا حد زياد سياسی سال های مشروطه و حتی جنگ نخست جهانی ،در
دورۀ رضا شاه آرام تر و محافظه کار تر شد .در شعر و ادبيات ،نوآوری کم فروغ تر شد و توجه به ادبيات کﻼسيک و
باﻻتر از همه زبان فارسی قدرتمندتر از پيش گرديد.
آذربايجان مانند هميشه در اين دوره هم صاحب شخصيت های مهمی بود که از سياست گرفته تا فرهنگ ،ادبيات و زبان
در زمينه های گوناگون و در سطح کل ايران جزو سرآمدان و نخبگان ملی بشمار ميرفتند که هر کدام به نوعی ،در
روند اجتماعی ،سياسی و فرهنگی جامعه موثر بودند .از نگاه سياسی آنها اگرچه دارای نظريات مختلفی بودند و در
حوزه های گوناگونی نام و نفوذ داشتند ،اما اکثر آنها در سمت گيری کلی خود به نفع تحکيم دولتداری نوين ايرانی ،تمدن
اجتماعی غربی با حفظ و تقويت فرهنگ ايرانی و زبان فارسی متفق القول بودند.
شايد بتوان سيد حسن تقی زاده را نمونۀ شاخص روشنفکر تجددخواه ايرانی و آذربايجانی اين دوره ناميد .او که در سال
های مشروطه خواهی ،مرام اصلی گروه خود يعنی حزب دمکرات ايران را »انفکاک کامل قوۀ سياسی از قوۀ روحانی،
ايجاد نظام اجباری ،تعليم اجباری مجانی ،ترجيح ماليات مستقيم بر غيرمستقيم ،تقسيم امﻼک ميان رعايا ،آزادی تجمع و
تحزب و برابری در مقابل قانون صرفنظر از نژاد و قوميت و مذهب…« ) (١ناميده بود ،دوازده سال بعد ،در ژانويۀ
سال  ١٩٢٠در مجلۀ »کاوه« چاپ برلين می نوشت» :امروز چيزی که به حد اعﻼ برای ايران ﻻزم است و همۀ
وطندوستان ايران با تمام قوا بايد در راه آن بکوشند ،سه چيز است )…( :نخست قبول و ترويج تمدن اروپا بﻼشرط و
قيد و تسليم مطلق شدن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و ترتيب و علوم و صنايع و زندگی و کل اوضاع
فرنگستان بدون هيچ استثنا )جز از زبان( و کنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ايرادات بیمعنی که از معنی غلط
وطنپرستی ناشی میشود و آن را وطنپرستی کاذب توان خواند .دوم اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات فارسی و ترقی
و توسعه و تعميم آن ،سوم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومی به تأسيس مدارس… اين است عقيده نگارنده اين سطور در
خط خدمت به ايران و همچنين برای آنان که به واسطه تجارت علمی و سياسی زياد با نويسنده همعقيدهاند که ايران بايد
ظاهراً و باطنا ً و جسما ً و روحا ً فرنگیمآب شود و بس« ).(٢
چهار-پنج سال پيش از بر سر کار آمدن رضا شاه ،جو حاکم بر نخبگان و سرآمدان ايران ،چه آذربايجانی و چه غير
آذربايجانی ،همين بود و اکثر آنها با وجود اختﻼفات ديگرسياسی و سليقه ای ،در مورد اين سمت گيری کلی توافق نظر
داشتند .در اينجا کافی است به زندگی و فعاليت کسانی مانند حسين کاظم زاده ايرانشهر ،محمد علی تربيت ،محمود غنی
زاده ،احمد کسروی ،دکتر تقی ارانی ،اسماعيل اميرخيزی ،محمد علی جمال زاده ،ايراهيم پور داود ،علی اکبر دهخدا و
يا ابراهيم پورداود اشاره نمود .همۀ آنها در مورد فرهنگ ايرانی و زبان فارسی نگرانی ها و انديشه های مشابهی
داشتند.
با اين ترتيب »زمينه برای شكلگيری يك گروه جديد از روشنفكران اصﻼحطلب فراهم آمد كه مبنای فكری و رويكرد
آنها نسبت به تحوﻻت ايران بيشتر در انديشههای سياسی ـ اجتماعی اروپای غربی ريشه داشت )…( اين گروه بر اين
باور بودند كه تنها يك دولت متمركز و قوی ميتوانست ضمن حفظ تماميت ارضی ايران از عهدۀ اصﻼحات ﻻزم در
كشور برآيد .به همين ترتيب آنها بر اين باور بودند كه دولت سازی و مدرنيزاسيون ايران مستلزم يك دستی هر چه
بيشتر فرهنگی و تجانس هر چه گستردهتر قومی است« ) .(٣در اين رهگذر ،در حاليکه تقی زاده در »کاوه« می نوشت
و مجلۀ »ايرانشهر« و مشخصا خود حسين کاظم زاده ايرانشهر از ضرورت »ايرانی گردانی تمامی ايرانيان به صورت
يک ملت واحدو يکپارچه« سخن ميراند ) ،(۴دکتر محمود افشار در »آينده« می نوشت که »…منظور از کامل کردن
وحدت ملی اين است که در تمام مملکت زبان فارسی عموميت يابد ،اختﻼفات محلی از حيث لباس ،اخﻼق و غيره محو
شود و ملوک الطوايفی کامﻼ از بين برود« ).(۵
دانستن اين نکته ها از آن جهت مهم است که درک کنيم سياست هائی که از  ١٩٢۵به بعد يعنی در دورۀ رضاشاه در
رابطه با زبان ،انتشارات و يا رسانه ها در پيش گرفته شد ،از پيش از رضا شاه همچون برنامه ای ملی و همگانی
مطرح شده و مورد توافق کلی اکثريت نخبگان جامعه و همۀ مناطق ايران بود.
انعکاس وضﻊ سياسی و اجتماعی دور ٔه رضا شاه در وضﻊ زبان و ادبيات آذربايجان چه بود؟
در سطح ملی ،يعنی در کليت ايران ،تاريخ و فرهنگ باستان اهميت بسيار بيشتری يافت .بررسی زبان و پارسی باستان
و ميانه يعنی پهلوی رايج شد .اين ،نوعی تمايل بازگشت به »گذشتهٔ درخشان« بود .مطالعهٔ ادبيات کﻼسيک و شعرائی
مانند فردوسی ،حافظ ،سعدی ،نظامی و غيره مهم تر از گذشته شد .حسن تقی زاده می نوشت بعد از آنهمه خرابی و
عقب ماندگی و جنگ جهانی» ،ايران امروز به شکرانهٔ شعرای بزرگ گذشتهٔ ما زنده است« ) .(۶بعضی ها مانند تقی
رفعت و يا حتی احمد کسروی بنای ضديت با شعرای کﻼسيک متصوف مانند سعدی و حافظ را گذاشتند ،اما اين ها تاثير
چندانی به روند عمومی نداشت .زبان فارسی و ادبيات کﻼسيک مانند زمينهٔ اشتراک و وحدت و آميزش ملی و تقويت
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»ايرانيگری معاصر« تلقی ميشد و از اين جهت از انتشارات و موسسه ها گرفته تا مدارس متوسطه و عالی ،همه چيز
در راه تحکيم و فراگير شوی فرهنگ ملی و زبان فارسی بکار گرفته ميشد .جالب است که اين »گذشته گرائی« در
تعارض و مخالفت با آينده نگری و مدل قراردادن راه پيشرفت غربی نبود ،بلکه برعکس ،گويا همچون راهی ويژه و
جو عمومی در مورد
ايرانی برای نيل به آن هدف قبول ميشد .همهٔ اين تحوﻻت هم با در نظرداشت آن زمينهٔ سياسی و ّ
تحکيم يک دولت معاصر ،متمرکز و واحد که قبﻼ بحث آن را کرديم ،بسيار طبيعی بود.
در زمينهٔ نثر ميتوان گفت که در دور ٔه رضا شاه آذربايجانيان تقريبا بطور مطلق به فارسی نوشته اند ،و بسيار زياد هم
نوشته اند .در اين دورهٔ کوتاه آثار زيادی در حوزه های تاريخ ،ادبيات ،زبانشناسی ،علوم و فلسفه بدست آذربايجانيان
نوشته شده است .آثار دانشمندان و نويسندگانی مانند حسن تقی زاده ،احمد کسروی ،محمد علی تربيت ،اسماعيل
اميرخيزی ،حسين کاظم زادهٔ ايرانشهر ،صادق رضازاده شفق و ديگران شايان دقت هستند.
احمد کسروی بعنوان تاريخ نويس و زبانشناس جای ويژه ای در اين ميان دارد ،برخى تند گوئی های کسروی و نوشته
های بعدی او در باره اديان و مذاهب ،موجب اعتراض هائى شد .اما بيشک کسروی از افراد انگشت شماری بود که
تاريخ مشروطه را بصورتی دقيق و مفصل شرح داده است .شايد مهم تر از حتی تاريخنويسی کسروی ،جنبهٔ زبانشناسی
اوست که برای اولين بار بعد از سفر های طوﻻنی در داخل ايران و بررسی های ميدانی و مطالعات تاريخی کشف
کرده است که زبان آذربايجانيان تا آمدن سلجوقيان ترکی نبوده ،بلکه گويشی از لهجه و يا لهجه های پهلوی )و يا فهلوی
دور ٔه اسﻼمی( بوده که برخی تاريخنويسان آن را آذری ناميده اند .بعد از کسروی است که زبانشناسان غربی ،روسی و
ترک به چند و چون تاريخی و زبانشناختی دگرگشت زبان آذربايجانيان در اين هزار سال گذشته پرداخته اند.
در زمينهٔ ادبيات در سطح ايران نشانه های نثر ادبی به معنی داستان های کوتاه جمال زاده و بعد صادق هدايت را
مشاهده ميکنيم .اما جالب است که آذربايجانيان به نثر ادبی و داستان نويسی ميل نشان نميدهند .در زمينهٔ نظم هم در
ايران و هم در آذربايجان می بينيم که اکثر شاعران ما برعکس دور ٔه مشروطه رغبت چندانی به تجربه نمودن قالب های
نو نشان نميدهند ،بلکه به سبک شعرای کﻼسيک و با همان فرم های غزل و مثنوی و غيره شعر می نويسند .بعضی از
شعرای آذربايجانی آن دوره مانند علی رعدی ،علی اصغر حريری و يا کاظم رجوی را امروز کمتر کسی می شناسد.
از شاعران آذربايجان که مشهور هستند ،طبيعتا پروين اعتصامی و محمد حسين شهريار را ميتوان نام برد .البته پروين
اعتصامی فقط زادهٔ تبريز بود ،چونکه پدرش در تبريز کار ميکرد ،اما بعد آنها به تهران کوچ کردند و پروين در تهران
بود که بزرگ شد و به شهرت شاعری رسيد .پروين که امروزه جزو مشهور ترين شاعران زن ايران است ،اشعار
کﻼسيک در قالب های غزل ،قصيده و قطعه ميسرود و از نگاه مضمون ،توصيف کننده ،ناصحانه و همراه با شکايت از
ظلم و همدردی با مظلومان و فقرا بود.
شهريار نيز پيرو سبک کﻼسيک شعرای ايران و بويژه حافظ است و در اکثر غزل های او ميتوان تاثير روشن خواجهٔ
شيراز را حس نمود .حتی خود او ميگويد:
در آن خواجه که گفت  ---خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
شهرياريم و گدای ِ
شهريار نيز در شعر کﻼسيک فارسی در قالب های ديگری مانند قصيده و مثنوی نيز سروده و حتی مايه هائی از
نوآوری در قالب شعر سنتی را نيز تجربه کرده است .بنظر برخی »همچنانکه ايرج بزرگ ترين شاعر دوره انقﻼب
مشروطه و از بسياری جهات نمونهٔ شعرای اين دوره بود ،شهريار نيز بزرگترين شاعر دور ٔه رضا شاه بود« ) .(٧البته
در حاليکه ايرج مطابق با روحيهٔ دورهٔ انقﻼبی خود موضوع پرداز ، ،طنزآميز و پر از شور روشنفکری است ،شعر
شهريار حداﻻمکان از موضوعات روز پرهيز ميکند و اساسا آکنده از احساس عميقش به عشق و طبيعت است.
يک بخش شهرت و محبوبيت شهريار هم مديون منظومهٔ معروف او بنام »حيدربابايه سﻼم« )سﻼم بر حيدربابا( است.
»حيدر بابا« نام کوهی است در روستای »خشکناب« در نزديکی تبريز که شهريار کودکی خود را در دامنهٔ آن گذرانده
و به کمک اين منظومهٔ پراحساس ،خاطرات شيرين کودکی و صافی و پاکی آن دوره و آن احساسات و روابط انسانی را
به قلم می آورد .اين اثر منظومه ای است مملو از حسرت به گذشته ای که ديگر دسترس نمی شود» .حيدربابايه سﻼم«
که بعد از جنگ دوم جهانی به چاپ رسيد ،چندين بار به فارسی ترجمه شده است .برخی از اين ترجمه ها بسيار موفق
هم هستند .به غير از اينکه اصل اين اثر به ترکی آذری است ،وزن منظومهٔ »حيدربايا« نيز برخﻼف اکثر اشعار
شهريار و ديگر شعرای آذربايجان نه عروضی ،بلکه هجائی و در قالب »قوشما« است که قالبی ساده اما دلنشين است و
اغلب مورد استفاده »عاشيق« ها يعنی خوانندگان دوره گرد روستاهای آذربايجان قرار ميگيرد .بخش نخست
»حيدربابا« عبارت از » ٧۶بند« است .هر بند از پنج مصرع )در قافيهٔ الف-الف-الف-ب-ب ،ج-ج-ج-د-د-د والخ(
تشکيل ميشود .هر مصرع عبارت از يازده هجا با تاکيد )زده( روی هجا های چهار-چهار-سه هست.
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محمد حسين شهريار
يک نمونه:
لرون اوچاندا
حيدربابا  ،کهليک ْ
دوشان قالخوب قاچاندا
کول ديبينن ْ
ْ
چيچکلنوب آچاندا
باخچاﻻرون
ْ
مکون ْاولسا ياد ائله
مو ْ
بيزدن ده بير ْ
آچيلميان ْاورکلری شاد ائله
)ترجمهٔ بهروز ثروتيان(
حيدربابا چو کبکِ تو َپ ّرد ز روی خاک
خرگوش زير بوته ُگريزد هراسناک
ِ
باغت به ُگل نشسته و ُگل کرده جامه چاک
من خسته ياد کن
ممکن اگر شود ز ِ
دلهای غم گرفته  ،بدان ياد شاد کن
نشر نخستين چاپ اين منظومه در سال  ١٣٣٢يعنی دوازده سال پس از رضاشاه بود .بنا بر اين شهريار را ميتوان
شاعر هر دو دورهٔ رضاشاه و محمد رضا شاه شمرد.
شاعر صرفا ترکی سرای آذربايجان ميرزا علی معجز بود که در دو فصل پيش
و اما از دورهٔ رضا شاه تنها نمونهٔ
ِ
صحبتش رفت .اين يک استثنا بود و گرنه اکثر شعرای آذربايجان دويست سيصد سال پيش يا اکثرا به فارسی و يا دو
زبانه نوشته اند .ديوان اشعار ترکی معجز بعد از مرگ او ،پس از اشغال آذربايجان از سوی ارتش شوروی و سپس در
زمان حکومت يکسالهٔ فرقهٔ دمکرات و بعد در زمان محمد رضا شاه چندين بار به چاپ رسيد.
آيا در دور ٔه رضا شاه چاپ و نشر کتاب های ترکی آذری منﻊ شده بود؟
مانند هر مورد ديگر ،اينجا هم بايد جانب احتياط ،دقت و انصاف را گرفت و تنها به تکرار نوشته ها و گفته های
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.
بله ،در ک ّل درست است که امکانات چاپ و پخش کتاب های ترکی آذری در دورهٔ رضاشاه در مقايسه با دورهٔ پيش از
رضا شاه يعنی زمان انقﻼب مشروطه و دور ٔه بعد از او يعنی زمان پهلوی دوم محدود تر بود .در کلّ ،اين گفته مجموعا
درست است .اما اين ادعا که اين ممنوعيت مطلق و فراگير بوده و فقط در مورد ترکی آذری اجرا شده ،نادرست است و
چندين »اما« دارد.
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پيش از همه چيز به وضع عينی قبل از رضا شاه نگاه کنيم .در آذربايجان ،پس از آغاز فروپاشی عثمانی ،يک جريان
پان ترکيستی تجاوزگرانه ايجاد ميشود که حتی حکومت عثمانی را بدست می گيرد .آذربايجان از سوی روسيه و عثمانی
اشغال ميشود .درشمال ايران يعنی سابقا روسيهٔ تزاری ابتدا يک حکومت پان ترکيستی در باکو ايجاد ميشود که در
همکاری با پان ترکيست های عثمانی کار ميکند .هر دو حکومت پان ترکيستی شمال و غرب در مورد آذربايجان ايران
بطور آشکار سياست تجزيه طلبانه پيش می برند ،همهٔ ترک زبان های منطقه را »يک قوم و ملت« می نامند و خواهان
اتحاد آنها و جدائی آذربايجان از ايران ميشوند .آنها حتی برنامه ريزی ميکنند که زبان آذربايجانی های ما هم بايد مانند
ترکی ترکيه شود ) .(٨با اين ترتيب از سال های جنگ نخست جهانی به بعد ميان ايرانيان و بويژه آذربايجانيان ايران
نسبت به هرگونه آموزش و چاپ و انتشارات ترکی يک نوع حساسيت و آلرژی ايجاد ميشود ،در حاليکه تا آن موقع
چنين موضوعی نبود و نه در چاپ و نه در انتشارات ترکی محدوديتی وجود نداشت .حتی برعکس ،اولين کتاب درسی
ترکی آذری برای مدارس قفقاز را ميهن پرست معروف ايرانی ،ميرزا حسن تبريزی ملقب به رشديه نوشت که اتفاقا
چند سال در مدارسی مسلمانان قفقاز تدريس ميشد .اما همزمان با جنگ جهانی و سوء استفاده های ترکيه و باکو از
موضوع زبان مادری و تحصيل آن ،در ايران و بخصوص بين آذربايجانيان حساسيت ايجاد شد که هر بار موضوع
تحصيل و يا حتی انتشار کتاب و مطبوعات پيش می آمد اوﻻ اين موضوع بﻼفاصله با شک و ترديد روبرو ميشد که نيت
اصلی از آن چيست و ثانيا دقت عمومی به آن متوجه ميشد که مضمون کتاب ،مطبوعات و يا درس چيست و اينکه آيا
چيزی سياسی و مخالف منافع ايران را تبليغ ميکند يا نه.
به همين جهت است که طوری که حتی منتقدين دورهٔ رضا شاه ميگويند ،در اين دوره کتاب ها و جزوات دينی و مذهبی
از قبيل نوحه و مرثيه ها و يا ديوان اشعار کسانی که اصوﻻ اشعار مذهبی و يا تصوفی و نصيحت آميز و غيره می
نوشتند ،مشکلی در چاپ نداشتند .مثﻼ به نوشتهٔ مرحوم تربيت در »دانشمندان آذربايجان« ديوان »حاجی رضا صراف
مرکب از پارسی و ترکی در سنهٔ  ١٣۴۴هجری ) ٢۶-١٩٢۵ميﻼدى( در تبريزچاپ شده« ) (٩و يا طبق اطﻼعاتی که
در کتاب »آثار ادبی آذری و فارسی قرن بيستم آذربايجان ايران« نوشتۀ سکينه برنجيان آمده ،چاپ نخست ديوان ترکی
هيدجی در سال  ١٩۴١بوده ) (١٠که هردو مصادف با دور ٔه رضا شاه است.
از اين نمونه ها ميتوان نتيجه گيری کرد که اوﻻ بله ،يک حساسيت سياسی قابل فهمی نسبت به چاپ و نشر مطبوعات
ترکی وجود داشته که در آن شرايط سياسی منطقه از نقطهٔ نظر منافع ملی ايران قابل درک بوده است .با اين ترتيب،
بله ،احتماﻻ وقتی ماموران نظميه و امنيه از چاپ و نشر کتاب و جزوه ای به ترکی آذری خبر ميگرفتند ،بی آنکه حتی
از مضمون آن با خبر شوند ،بنا را بر شک و ترديد ميگذاشتند و موضوع را پيگيری می نمودند و مانع چاپ و پخش
ميشدند و به همين دليل مردم هم از چاپ و نشر و خريد و مطالعهٔ اين آثار پرهيز می نمودند .با اينهمه طوری که ديديم،
صرفا ترکی زبان بودن کتب و مطبوعات دليل منع چاپ و انتشار نشده و اين مدعا درست نيست که در دور ٔه رضا شاه
مطلقا کتابی به ترکی چاپ نشده است .اما طبيعتا محدوديت ها به مراتب بيشتر از دورهٔ مشروطه و يا بعد از رضا شاه
يعنی زمان حملهٔ ارتش سرخ به آذربايجان و کﻼ شمال ايران بود که اوضاع سياسی کشور تماما عوض شد و فعاليت
گروه ها و انتشارات چﭗ و مخالف آزاد شد و گسترش يافت تا اينکه شوروی »فرقهٔ دمکرات آذربايجان« به رهبری سيد
جعفرپيشه وری را مسئول تشکيل يک حکومت »ملی« و جدا از دولت مرکزی ايران نمود که موضوع بحث آن ،جدا و
طوﻻنی است.
به غير از انتشار و پخش کتب ترکی ،خوب است نگاهی هم به کاربرد ترکی آذری در مدارس آذربايجان انداخت .بايد
در نظر داشت که در دور ٔه رضا شاه برای اولين بار در تاريخ ايران تحصيل و عموما سامان اجتماعی ،اداری ،نظامی
و فرهنگی کشور ،سرتاسری و مرکزی ميشود .يعنی اگرچه اين هدف از همان روز نخست عملی نميشود ،اما بزودی
چنين ميشود که از اردبيل تا زاهدان و از تهران تا شيراز و اهواز همهٔ کودکان کﻼس اول و دوم تا باﻻ ،عين کتاب ها
را به فارسی ميخوانند .ديگر مثل گذشته نبود که هر کسی که خواست کودکش تحصيل کند او را به مﻼئی بسپارد که به
او هر کتاب شعرفارسی و صرف نحو عربی و يا فقه اسﻼمی و حد اکثر فلسفه و نجوم را که خواست به هر زبان محلی
و با هر روشی که خواست تدريس کند .در زمينهٔ دولتداری ملی و ايجاد يک دولت-ملت واحد ،سازمان يافته ،متمرکز و
متحد ،درک اينکه دولت پهلوی بر اولويت کاربرد فارسی در مدارس اصرار و تاکيد داشت ،مشکل نيست و جای تعجب
ندارد.
همين دقت و حساسيت در مورد محاکم ،ارتش و ديگر مراجع و موسسات کشوری و دولتی هم نشان داده شده است .اما
در همين جا هم جای يادآوری است که تاکيد اصلی در اين مورد بر کاربرد کتبی زبان در مدارس و موسسات ديگر بوده
و نه لزوما کاربرد شفاهی و محاوره ای .مثﻼ در مدارس ،آموزگاران هنگام درس به فارسی صحبت کرده و درس را
توضيح داده ،سوال کرده و جواب گرفته اند .کتاب ها به فارسی بودند و هستند .اما بعد از زنگ تفريح آموزگار و دانش
آموز مشکلی در کاربرد زبان محلی و مادری بين خود نداشتند و ندارند .اين در زمان رضا شاه هم همين طور بود ،در
زمان محمد رضا شاه هم و هنوز هم همين طور است .در موسسات ديگر مانند دادگاه ها ،حتی شهربانی و طبيعتا
موسسه های خصوصی و تجاری هر کس آزاد بود و هنوز آزاد است به هر زبانی که ميخواهد و برای طرف مقابل قابل

84
فهم است سخن بگويد ،اما قراردادها ،صورت جلسه ها و غيره طبيعتا به زبان مشترک و ملی يعنی فارسی بوده و هنوز
هم هست .و اين موضوع تنها محدود به مناسبت فارسی و ترکی ر آذربايجان هم نبود .در گيﻼن هم هم همين طور بود،
در خوزستان و بلوچستان هم.
در اين ميان اکثريت حتی منتقدين اعتراف ميکنند که محدوديت های زبانی در دور ٔه رضا شاه بيشتر از دور ٔه پهلوی دوم
و يا دور ٔه کنونی اسﻼمی بود ،اما حتی محدوديت های دور ٔه رضا شاه هم مطلق نبودند.
از سوی ديگر ،اگر موضوع کاربرد زبان مادری در مدارس و موسسات و يا چاپ و انتشار کتاب و مطبوعات به زبان
های محلی را در زمينهٔ منطقه و کشورهای همسايه مقايسه کنيم ،نتايج واقع بينانه تری را به دست خواهيم آورد.
همين راه را جمهوری ترکيه به رهبری مصطفی کمال آتاترک نيز کم و بيش در همان دوره آغاز کرده بود .برای ترکيه
هم موضوع »يک دولت ،يک ملت و يک زبان مشترک« جزو اصول اوليهٔ ايجاد و تحکيم دولت-ملت نوين ترکيه بود و
هنوز هم با وجود اصﻼحات و تعديﻼت زياد ،اين سياست کلی همچنان ادامه دارد ،اگر چه نتيجه هايش با آنچه که در
ايران انجام يافته ،فرق ميکند .با اينهمه ،هم در ايران و هم در ترکيه ،اين سياست »يک دولت ،يک ملت ،يک زبان
مشترک« امروزه نسبت به مراحل نخستين آن که در دور ٔه رضا شاه و آتاترک ديده بوديم ،معتدل تر شده است.
بعد از جنگ نخست جهانی ،هم رضا شاه و هم آتاترک در کشور های نو تاسيس خود سياست »يک دولت ،يک زبان«
را در پيش گرفتند…
کامﻼ ،و اين روندی بود که در بسياری کشور های ديگر مانند مصر هم مشاهده ميشد که ميخواستند استقﻼل و دولت
متجدد و معاصر خود را تحکيم بخشند .ثانيا اين سياست بعد از رضا شاه و آتاترک هم از سوی جانشينان آنها ادامه
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
خانخانی و ادامه مداخله خارجی مواجه ديده ،ميخواستند بنياد »دولت–ملت« های معاصر خود رابگذارند .آنها با تمام
نيرو و به هر قيمتی که شده ،از قوه نظامی و تعليم و تربيت گرفته تا قوه قضائيه و اقتصاد و سياست خارجی ،کوشش
کرده اند در کوتاه ترين مدت به اين هدف خود برسند و يکی از وسايل رسيدن به اين هدف در نظر آنها داشتن »زبانی
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.
بعد از جنگ اول جهانی امپراتوری عثمانی به بخش بسيار کوچکی از سرزمين های خود محدود شده و حتی حاکميت
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 استقﻼل ملی و برقراری جمهوری برهبری آتاترک نميبود احتماﻻ امروزه
چيزی بنام ترکيه طوری که ما آنرا ميشناسيم هم نبود .ملل بالکان ،شمال آفريقا ،خاورميانه و کريمه ،با جدائی از عثمانی
يا به کمک دولتهای بزرگ غالب در جنگ اول مستقل شده و يا تحت قيموميت آن کشور ها در آمده بودند.اعتماد بنفس
مردم امپراتوری گذشته از بين رفته و خطر تسليم و شکست کامل وجود داشت .در اين شرايط بود که آتاترک با تهييج
مردم و تزريق اعتماد بنفس و غرور ملی به آنها توانست اکثريت را با وجود دربار ناتوان عثمانی در استانبول در راه
مبارزه بر ضد اشغال خارجی و در پيش گرفتن راه استقﻼل وپيشرفت دنيوی بسيج کرده به پايه گذاری جمهوری ترکيه
در سال  ١٩٢٣رهنمون شود.
وقتی تقريبا همزمان با تاسيس جمهوری ترکيه ،رضا شاه در تهران تاجگذاری ميکرد،ايران دوره پر تﻼطمی را پشت
سر گذاشته بود .سلسله قاجار مستاصل ،مفلس و ناکارآمد شده ،انديشه اصﻼحات که از دوره ناصری شروع شده بود با
ناکامی های انقﻼب مشروطه در عمل دچار وقفه گشته بود .اگرچه شرکت جمهور مردم در زندگی سياسی از دوران
انقﻼب کمتر بود اما ايده های اساسی انقﻼب يعنی قانون مداری ،اصﻼحات و ايجاد يک حکومت مرکزی و قدرتمند
همچنان باقی بود .از سوی ديگرايران سال ها بود تحت فشار و تاثير مستقيم دو قدرت استعماری منطقه ،بريتانيا و
روسيه ،قرار گرفته بود .حتی عثمانی که در غرب دچار شکست های سهمگينی شده بود بطور بی نتيجه ای تﻼش
ميکرد با دست اندازی در آذربايجان ايران ،قفقاز و آسيای مرکزی سرنوشت خود را تغيير دهد .در اين شرايط اجماع
نخبگان و سرآمدان جامعه ايران ،بطور مشابه با آخرين سال های عثمانی ،بر سر کار آمدن يک حکومت مرکزی و
مقتدر با رياست کسی با مشتی آهنين بود تا يکپارچگی مملکت را تامين کند و اصﻼحاتی را که طلب زمانه بود اجرا
نمايد.
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تکيه گاه اساسی چنين دولتی بناچار ارتشی متمرکز بعنوان قوی ترين موسسه کشور ،در هم کوبيدن ساختار های
عشايری وملوک الطوايفی ،ايجاد يک نظام تحصيلی و باﻻخره 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
مردمانشان زبان های گوناگون محلی داشتند به حاکميت جبری يک زبان و منع تدريس و تحصيل به زبانی غير از زبان
رسمی منجر شد.
در ايران روشنفکرانی از قبيل حسن تقی زاده ،احمد کسروی  ،حسين کاظم زاده ايرانشهر و محمود افشار »سرآمدان«
جامعه در توضيح جنبه فرهنگی – سياسی اين هدف بودند .دکتر محمود افشار مينوشت …» :منظور از کامل کردن
وحدت ملی اين است که در تمام مملکت زبان فارسی عموميت يابد ،اختﻼفات محلی از حيث لباس ،اخﻼق و غيره محو
شود ،و ملوکالطوايفی کامﻼ از ميان برود؛ کرد و لر و قشقايی و عرب و ترک و ترکمن و غيره با هم فرقی نداشته،
هر يک به لباسی ملبس و به زبانی متکلم نباشند … به عقيده ما تا در ايران وحدت ملی از حيث زبان ،اخﻼق ،لباس و
غيره حاصل نشود هر لحظه برای استقﻼل سياسی و تماميت ارضی ما احتمال خطر میباشد«.
جالب است که در هر دو کشور کوشش ايجاد دولت – ملت مدرن و متمرکز در عين حال همراه با زياده روی های
عجيب و غريبی در مورد تاريخ ،هويت ،قوميت و يا زبان و فرهنگ دو ملت ترک و ايران بود که گاه حتی آهنگی نژاد
پرستانه داشت اما اکنون بسياری از جوانب آن بعد از گذشت  ٨٠-٧٠سال در هر دو کشور يا به دست فراموشی سپرده
شده و يا تعديل گشته است.
برای مثال در مورد ترکيه ميتوان شعار »يک ترک برابر با يک دنياست« )»بير تورک دنيايا بدلدير!«( و يا »تز تاريخ
ترکی« را يادآورشد که ميگويد فرهنگ و مدنيت اروپا در اصل از طرف قبايلی پديد آمده است که از آسيای مرکزی به
اروپا رفته اند .نمونه ديگر باصطﻼح »تئوری آفتاب زبان« بود که مدعی بود ترکی کهن ترين زبان »اصلی« و اوليه
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 اسﻼم» ،برتری قوم آريائی« و در
تاريخ نگاری »پست و کم ارزش« نشان دادن اقوام و قبايلی مانند اعراب و ترکان و زبان و فرهنگ آنها مشخصات
بارز اين تمايﻼت 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
قرن بيست و يکم تﻼش دارند حد اقل دوره نخستين جمهوری ترکيه و يا پادشاهی رضاشاه را بعنوان »نظامی
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
از صفويه به بعد و حتی در زمان مشروطه ايران نوين را احيا و حراست کرده و حتی اکثر نخبگانی که در زمان
انقﻼب مشروطه و بعد از آن نظريه فرهنگی و زبانی برای ايجاد و تقويت دولت ملی و متمرکز را مطرح و دفاع نموده
اند ترک زبان و آذربايجانی بودند .از اين جهت »نژادپرست« ناميدن آتاترک و يا رضا شاه دور از واقعيت تاريخی و
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 تمايﻼت اشخاص و يا موسسه های عليحده احتماﻻ ميتوانند رنگ و بوئی
نژادپرستانه داشته باشند.
بسياری از پژوهشگران ) (١١سياست هائی از قبيل »تز تاريخ ترکی« و يا غلو در نقش ايران باستان و »فرهنگ و
مدنيت آريائی« را با کوشش های نوعی »ناسيوناليسم تدافعی« برخاسته از نگرانی از حفظ حاکميت ملی توضيح ميدهند
که گفته ميشود امروزه بعد از گذشت  ٩٠-٨٠سال در کشور های نو استقﻼل آسيای مرکزی و يا قفقاز هم مشاهده
ميشود.
اگر با خونسردی فکر کنيم و گذشته را با خط کش قرن بيست و يکم نسنجيم ،ميتوانيم ممنوعيت کاربرد رسمی ترکی و
ديگر زبان های اقليت های ايران بعد از رضا شاه و يا ممنوعيت ُکردی و زبان های ديگر اقليت های ترکيه بعد از
اعﻼن جمهوری در سال  ١٩٢٣را درک کنيم .اما ديگر بنظر ميرسد که حاﻻ در قرن بيست و يکم زمان اين گونه
ممنوعيت ها گذشته و هم ترکيه و هم ايران اتفاقا بخاطر حفط آن وحدت و برابری که  ٩٠-٨٠سال پيش مايۀ نگرانی
اصلی آنها بود ،امروزه نياز دارند در مورد محدوديت های تحصيل زبان های محلی ملت های خود آمادۀ تجديد
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
سال  ١٣٢٠و اشغال آذربايجان ار سوی شوروی ...اين به وضﻊ زبان چه تاثيری کرد؟
خوب است که اين زمينۀ تاريخی را پيشاپيش معين ميکنيد ،و گرنه امکان ندارد حتى وضع زبان را در اين دوره درست
درک کنيم .بله ،درسال  (١٩۴١) ١٣٢٠آلمان به اتحاد شوروی حمله کرد .در ايران مناسبات رضاشاه با آلمان گرم شده
بود .بر اين اساس نگرانی از اينکه ايران به نوعی »ستون پنجم« آلمان تبديل خواهد شد افزايش يافت .مسکو دو ماه بعد
در مرداد ماه  ١٣٢٠واحد های ارتش سرخ را وارد مناطق شمالی ايران کرد .بطور همزمان ،بريتانيا جنوب ايران را
اشغال نمود.
کمی به عقب برويم .در سال های  ١٩٣٠ارتش شوروی برای آمادگی به جنگ ،بسيجی در دانشگاه های شوروی به راه
انداخت که طبق آن هزاران کادر با دانش به زبان ،تاريخ ،اقتصاد ،تجارت ،سياست و مسائل استراتژيک کشور های
فعال در جنگ و يا همسايه شوروی تربيت ميشدند .کميسيون مشترکی عبارت از مسئوﻻن کميته تحصيﻼت عالی و
وزارت دفاع شوروی برنامه تحصيل زبان و رشته بخصوص دانشجويان را معين ميکرد .در مورد ايران اين افراد
اساسا ً از جمهوری شوروی آذربايجان بودند .از بين معروف ترين آنها ميتوان از نويسنده ميرزا ابراهيموف و »شاعر
خلق« سليمان رستم نام برد که جزو »پيشاهنگان« ادارۀ جاسوسی »گوپ« )»ادارۀ کل تبليغات سياسی«( برای قبوﻻندن
نظام شوروی به آذربايجانيان ايران به حساب ميامدند و اين کار را از طريق شعر ،ادبيات و تبليغ زبان مادری انجام
ميدادند .زير دست اين عده ده ها نفر از ايرانيانی کار ميکردند که برای کار به باکو رفته بودند و يا تمايﻼت کمونيستی
داشتند و بطور مستقيم و يا غير مستقيم به خدمت ارتش سرخ و حزب کمونيست اتحاد شوروی در آمده بودند .افراد اين
گروه نسبتا ً بزرگ از قبيل غﻼم يحيی دانشيان )معاون وزير جنگ حکومت فرقه و جانشين پيشهوری بعد ازفوت او در
باکو( يا قبل از اشغال ايران از طرف ارتش سرخ و يا همزمان با آن به ايران آمدند و به کار های تبليغاتی پرداختند و
بعد تر در حکومت فرقه دمکرات و گروه های مسلح آن يعنی »فدائيان« نقش مؤثری بازی کردند ).(١
مدت کوتاهی بعد از اشغال آذربايجان ايران هيئتی به رهبری يکی ار دبيران حزب کمونيست آذربايجان شوروی بنام
عزيز علييف )پدر زن حيدر علييف يعنی پدر بزرگ رئيس جمهوری کنونی آذربايجان( با دعوت فرماندهی نيروهای
ارتش شوروی در ايران به تبريز آمد تا در چارچوب »گوپ« و »اداره کشفيات نظامی« روابط ارتش سرخ را با
روشنفکران و افراد بانفوذ و معتبر محلی آذربايجان ايران مستحکم کند .تمرکز کار تبليغاتی و سياسی اين گروه در
آذربايجان ايران بر مسئله زبان و فرهنگ آذربايجانی مردم محلی ،فرق آن با زبان و فرهنگ حاکم فارسی ايران و
تحريک قوم گرائی آذربايجانی بود .ميرزا ابراهيموف بعد ها در مقاله »اوجاليغين حکمتی« )آذربايجان(١٩٨٣-۵
نوشت» :نظر به اينکه در آذربايجان جنوبی که ما اشغال کرده بوديم سربازان زيادی آذربايجانی بودند ،ما ميبايستی با
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«.
چند سال بعد با تبليغات وسيع قوم گرائی و ناسيوناليسم آذربايجانی گذشت .ارگان اين تبليغات روزنامه »وطن يولوندا«
شد که اولين سردبيرش خود ميرزا ابراهيموف بود .ميرزا ابراهيموف بعد ها نوشت» :برای آذربايجانيان جنوبی که از
مدارس ،مطبوعات و ادبيات بزبان مادری خود محروم بودند و بخاطر انکار هويت ،مليت ،تاريخ و زبانشان در دوران
استبداد رضاشاهی تحت ظلم و پيگرد قرار گرفته بودند ،روزنامه »وطن يولوندا« مانند نوری بود که در تاريکی
درخشيد« ).(٢
بنظر ميرسد که در اين مدت رهبر حزب کمونيست آذربايجان شوروی ،مير جعفر باقروف همراه با رئيس ادارۀ
جاسوسی شوروی بريا و ديگر متحدين خود در مسکو موفق شده است که استالين را قانع کنند که کار را فقط به اشغال
ايران محدود نکنند .بلکه در سرتاسر شمال ايران و بخصوص آذربايجان حکومت های مستقل و محلی تشکيل دهند که
حتی اگر هم ارتش شوروی طبق قرارداد های بين المللی بعد از خاتمۀ جنگ ناچار به ترک ايران شد ،حکومت های
سری« فاش شد ).(٣
نزديک به شوروی در آنجا سرکار بمانند .بعد از فروپاشی شوروی همۀ اين اسناد »فوق العاده ّ
دستور تاسيس »يک حکومت تجزيه طلب به رهبری حزبی موسوم به فرقه دمکرات آذربايجان« هم جزو دستورات
روشن و کتبی بود که با امضای استالين به باکو فرستاده شد .به باکو فرستاده شد ،چرا که باقروف مسئول اجرای اين
برنامه شده بود.
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تشکيل فرقه دمکرات در  ١٢شهريور  ١٣٢۴و تاسيس حکومت فرقه در تبريز در  ٢١آذر همان سال ،بر اساس دستور
های مستقيم مسکو و با مديريت حزب کمونيست آذربايجان شوروی انجام گرفت.
در آن اولين دستور مستقيم و بی پردۀ استالين ،رهبر حزب کمونيست شوروی دريک ماده جداگانه و با اين جمﻼت به
موضوع استفاده از عامل »زبان های بومی« نيز اشاره ميکرد:
)بند( و–حقوق برابر برای اقليتهای ملی و ايﻼت :افتتاح مدارس و نشر روزنامه و کتاب به زبانهای آذربايجانی،
ُکردی ،ارمنی و آسوری ،برگزاری جلسات دادگاه و مکاتبات رسمی در مؤسسههای محلی به زبانهای بومی ،ايجاد يک
مديريت استانی از جمله ژاندارمری و پليس که متشکل از افراد بومی محل باشد ،تأسيس انجمنهای وﻻيتی ،ايالتی و
شهری )و( موسسات خود گردان محلی )(...
در فرمان فوق بر کارانتشاراتی به زبان های محلی نيز در دو بند جداگانه تاکيد ميشود:
 .٩کار چاپ يک مجله مصور در باکو برای پخش در ايران و همچنين سه روزنامه جديد در آذربايجان جنوبی به کميته
مرکزی حزب کمونيست )ب( آذربايجان سپرده شود .١٠ .به اداره نشريات دولتی )تحت نظارت کميساريای آموزش و
پرورش اتحاد شوروی( )يودين( سپرده شود که سه دستگاه چاپ کميته مرکزی حزب کمونيست )بلشويک( آذربايجان
برای تأمين نيازهای چاپی در اختيار فرقه دمکرات آذربايجان جنوبی قرار گيرد.
پس از تاسيس »فرقه دمکرات آذربايجان« در  ١٢شهريور  ١٩٢۴به رهبری سيد جعفر پيشه وری ،فرقه ابتدا از
نمايندگی های ديپلماتيک »کشور های دوست« خواست به کمک آذربايجانی های ايران که »در آستانه نابودی از سوی
ارتش ايران قرار دارند« بشتابند و بعد تر با صدور قطعنامه ای به »مبارزه مسلحانه« برای »تاسيس يک حکومت
ملی« فراخواند در حاليکه در واقع ارتشی در طرف مقابل نمانده بود که بر ضدش »مبارزه« کرد زيرا همه نيروهای
ارتش ايران که در آذربايجان ايران بودند همزمان با ورود ارتش سرخ به تهران عقب نشينی کرده و يا پراکنده شده
بودند.
در تاريخ  ٢١آذر  ١٣٢۴حکومت فرقه دمکرات در تبريز تاسيس يافت .پيشه وری نخست وزير حکومت شد .روزنامه
»وطن يولوندا« به کار خود ادامه داد اما روزنامه ای بنام »آذربايجان« تبديل به ارگان اصلی فرقه و حکومت آن شد.
هيئت تحريريه »آذربايجان« در دست شوروی ها بود اما بسياری از آذربايجانی های ايران نيز در آن مينوشتند .بخش
مهمی از سر مقاله ها را خود پيشه وری مينوشت.
مهمترين چيزی که در دوران يک ساله حکومت پيشه وری رشد کرد مطبوعات بود که تقريبا بدون استثنا به ترکی
آذربايجانی نوشته ميشد که آن هم سرشار از تعريف و توصيف زبان و فرهنگ آذربايجان و اتحاد شوروی و بخصوص
حزب کمونيست واستالين بود ،چيزی که افسران و کارمندان »گوپ« )»اداره کل تبليغات سياسی«( طراحان اصلی آن
بودند» .ادبيات حسرت« و »جدائی« و »نقش ارس در جدا کردن قهری دو پارچه يک ملت واحد« از اين مدت به بعد
بود که رواج يافت .به نوشته »وطن يولوندا«» :احساس وطندوستی هر روز قويتر ميشود  .شاعرانی که قبﻼ اشعار بی
اهميتی مينوشتند اکنون آثار حماسی در مورد وطن ،تبريز و ستارخان ميسرايند«.
در  ١١اردی بهشت  ١٣٢۵با سياست ورزی حکومت قوام مبنی بر وعده استخراج نفت شمال به مسکو و تحت فشار
آمريکا و انگليس ،ارتش شوروی شروع به تخليه آذربايجان ايران و ديگر مناطق شمالی ايران کرد .تا سقوط حکومت
فرقه فقط  ٧-۶ماه مانده بود.
در جريان پيشروی ارتش ايران و احيای کنترل بر آذربايجان ايران صد ها وبنا به تخمين طرفداران فرقه چند هزار نفر
کشته شد .بعضی از کادر های باﻻتر فرقه مانند فريدون ابراهيمی نيز جزو کشته شدگان بودند .اما اکثريت بزرگ
رهبران فرقه برخﻼف شعار معروف پيشهوری که ميگفت »ئولمک وار ،دؤنمک يوخ« )مرگ هست اما بازگشت
نيست( به شوروی گريختند.
البته ميرزا ابراهيموف و ديگر»گوپ« چی های حزب کمونيست اتحاد شوروی و ارتش سرخ قبل از همه رفته بودند.
آنها با کسب مقام های خوب در باکو به کار و زندگی خود ادامه دادند و خاطرات خود را از »سرگذشت جنوب« خود
نوشتند .طبق بعضی آمار  ۵٠٠تا سه هزار نفر از کادر های فرقه دمکرات هم به شوروی پناه بردند .بعضی از شاعران
و نويسندگان ايرانی »ادبيات حسرت« از قبيل مدينه گلگون در آنجا نيز به کار خود ادامه دادند .بعضی ديگر دم بر
بستند و يا به غرب مهاجرت کردند و يا به ايران برگشتند .بعضی های ديگر اصﻼ ايران را ترک نکردند و ترجيح دادند
با وجود خطر زندان و اعدام بمانند.
بعد از فروپاشی شوروی ،آن »ادبيات حسرت« هم به تاريخ سپرده شد.
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يعنی از اشغال صفحات شمالی ايران و از جمله آذربايجان از سوی ارتش شوروی درسال  (١٩۴١) ١٣٢٠تا خروج
نيروهای شوروی و فروپاشی حکومت پيشه وری همگی پنج سال يعنی تا آذر  ١٣٢۵طول کشيد .حتی خود حکومت
پيشه وری که با ارتش شوروی آمد و وقتی ارتش شوروی رفت ،آن حکومت باصطﻼح »ملی« هم مجبور شد برود،
همه اش يک سال توانست بر سر کار بماند .البته يک چنين مدت کوتاه را يک »دورۀ تاريخی« ناميدن دشوار است .ولی
به هر حال در اين مدت در زمينۀ زبان و انتشارات و مطبوعات تغييراتی رخ داد که مهم است بدانيم .اين هم از نگاه
تاريخ مهم است و هم اينکه حاﻻ هنوز هم بعضی ها هستند که از آن يک سال فرقه و يا چهار پنج سال اشغال شوروی
در عالم ذهنی خود دنيائی ساخته اند که با واقعيت ربط چندانی ندارد.
موضوع زبان مادری در راس برنامه های فرقهٔ دمکرات قرار داشت .در دور ٔه يک سالهٔ فرقه وضﻊ زبان در
آذربايجان چطور بود؟
مهم تر از فرقه ،موضوع بر سر اجرای تصميم مسکو بود .برای حزب کمونيست شوروی و ارتش سرخ که آذربايجان
را زير اشغال خود داشت ،موضوع زبان ترکی آذری يک وسيلهٔ تبليغاتی بود .از اين طريق می خواستند آذربايجانی
های ايران را بر ضد تهران و به هواداری از شوروی بشورانند .روشن است که شخصا برای کسانی از باکو که مسئول
اجرای اين برنامه شده بودند ،مسئلهٔ ترکی آذری که زبان مادری آنها هم بود ،موضوع خوشايندی جلوه ميکرد .ولی در
نهايت آنها هم مجری نقشه های کﻼن سياسی مسکو بودند .از طرف ديگرهيچ هم بدشان نمی آمد که آذربايجان ايران به
بهانهٔ زبان مادری هم که شده ،با ايران قطع رابطه کند و به جمهوری آذربايجان بپيوندد و يا دستکم چيزی مانند
خودمختاری و غيره اتفاق بيافتد.
اصوﻻ زبان يکی از موضوعات مرکزی انتشارات ،سخنرانی ها و ديگر واسطه های تبليغاتی فرقه بود .پيشه وری در
همان شمارهٔ نخست روزنامهٔ »آذربايجان« ،ارگان »فرقهٔ دمکرات آذربايجان« ،زير عنوان »روزنامه ميزين ديلی«
)زبان روزنامهٔ ما( بعد از تعريف و توصيف زبان ترکی آذری می نوشت» :زبان آذربايجان آنقدر قدرتمند و قواعد
صرف و نحو آن آنقدر طبيعی است که حتی اگر کلمات فارسی و عربی هم که وارد آن شده درآورده شوند ،باز هم
ميتوان به کمک اين زبان افکار بزرگ و مقاصد عالی را نوشت و شرح داد .و ليکن ما استعداد خلق را در نظرگرفته،
احتياجی حس نمی کنيم که اين کار را بصورت ناگهانی انجام دهيم« ) .(۴آنگاه او ميگويد که »مانند هر زبان ديگر،
زبان آذربايجانی نيز تحت تاثير زبان های اجنبی قرار گرفته« و فرقه ميخواهد به کمک نويسندگان آذربايجان اين تاثير
را به مرور زمان ازبين ببرد.
توضيح اينکه فرقهٔ دمکرات هم مطابق با تبليغات آذربايجان شوروی و برای جلوگيری از تاثير ترکيه ،در مورد زبان
ترکی آذری مصرانه از کاربرد واژهٔ »ترکی« و يا حتی »ترکی آذربايجانی« پرهيز کرده فقط تعبير »آذربايجانی« و
»آذری« را بکار می برد.
پيش از همه چيز مهم است اين را بدانيم که در دورۀ حکومت فرقۀ دمکرات آذربايجان تنها زبان چاپ و انتشارات ترکی
آذری بود .تقريبا بدون استثناء ،در اين دوره در آذربايجان هيچ اثری به فارسی چاپ نشده است.
معموﻻ زبانی که مسئوﻻن فرقه صحبت ميکردند ،لهجهٔ استاندارد باکو بود .مخصوصا کسانی که سال ها در شمال ارس
مانده و همراه با ارتش سرخ به ايران آمده بودند ،با اين لهجه صحبت ميکردند که برای مردم آذربايجان ايران نامانوس
بود .بسياری ها که در آن دوره در تبريز بودند ،به من گفته اند که مردم تبريز ،اين لهجه را »زبان مهاجرها« می
ناميدند .اما طبيعتا درجهٔ اين »حس نامانوسی« زبان بين مردم به آن هم بستگی داشت که فﻼن مقاله را چه کسی نوشته
و بهمان سخنرانی را چه کسی ايراد کرده است.
پيشه وری در آن مقالهٔ خود راجع به لزوم پيرايش و تصفيهٔ ترکی آذری از واژگان »بيگانهٔ« فارسی و عربی سخن
ميگفت و عﻼوه ميکرد که نميتوان در اين کار عجله نمود ،اما اقﻼ نبايد در استفاده از کلمات و تعابير فارسی و عربی
مبالغه نمود .طبيعتا اين نکته روی کاغذ قابل درک است .اما در عمل وضع ديگری حاکم شد و آن اين بود که زبانی که
فرقه چی ها صحبت ميکردند و يا می نوشتند ،هر چه بيشتر با »زبان مهاجرها« که همان استاندارد باکو باشد ،يکسان
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
کنند ٔه مطبوعات و رسانه ها را بازی مينمودند.
اين مشاوران و رئداقتور ها با دو سه دسته از نويسندگان ،شاعران و يا انديشمندان آذربايجانی ايران کارچندانی نداشتند.
هدف حملهٔ اصلی البته آن دسته از روشنفکران ،نويسندگان و شعرائی بودند که همراه با حملهٔ شوروی به ايران و يا
کمی دير تر ،بعد از برسرکار آمدن پيشه وری ،از ترس به تهران فرار کرده بودند .اکثر نخبگان و مشاهير آذربايجان
ايران مانند سيد حسن تقی زاده و يا استاد شهريار جزو اين دسته بودند .مسئوﻻن تبليغات رسمی فرقه ،آنها را همچون
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»خائنين« به مردم آذربايجان محکوم و مطرود ميشمردند .زبان و آثار آنها که اکثرا هم به فارسی بود» ،مرتجعين ديلی«
)زبان مرتجع( ناميده ميشد .گروه دوم شعرای معروف ترکی سرائی مانند فضولی و نسيمی بودند که فوت کرده بودند.
حتی اگر آنها غزل و قصيده گفته باشند ،آنها را تجليل کرده جزو »شاعران بزرگ خلق هنرپرور آذربايجان« ميشمردند.
از شاعران و نويسندگان زنده ،برخی هنوز در آذربايجان مانده بودند .کسانی که ِسنّی از آنان گذشته بود و ديگر امکان
تغيير اساسی عقيد ٔه آنها ممکن بنظر نمی رسيد و يا تعليم و تربيت گذشتهٔ فارسی و عربی ديده و به ادبيات کﻼسيک وارد
بودند ،عموما مورد انتقاد مستقيم قرار نميگرفتند ،بلکه با چاپ اشعارشان کوشش ميکردند آنها را جزو »خودی های
فرقه« قلمداد کنند و تشويقشان نمايند که به نفع فرقه و شوروی شعر بنويسند.
کوشش اصلی آن رئداقتور ها و مشاوران ادبی-سياسی ،روی نويسندگان نثر ،داستان و مقاله متمرکز شده بود .آنها از
نگاه فرقه و ويراستارها و مشاورانی که از باکو آمده بودند» ،زبان معاصر خلق و دورهٔ آزادی را ترنّم ميکردند« ،و
اين زبان فقط عبارت از لهجه و استاندارد باکو بود .در کار تصفيهٔ کلمات فارسی و عربی ،خصومت با واژگان فارسی
بمراتب بيشتر از عربی بود و نوک تيز اين حمله متوجه واژگان نوين فارسی بود که در زمان رضا شاه جايگزين
واژگان هم معنای عربی شده بود ،مانند :شهربانی )نظميه( ،دادگستری )عدليه( و يا دانشگاه )دارالفنون( .حتی شخصی
بنام رضا آذری در روزنامهٔ »آذربايجان« مينوشت» :به نفع آزادی ما خواهد بود اگر اقﻼ لغاتی را که در دورهٔ
اصﻼحات رضاشاهی از گردونه خارج شده اند ،دوباره احياء کنيم« ).(۵
به موازات اين کوشش ها ،دو و يا سه جريان تغيير زبان مردم در جريان بود .اوﻻ لغات و اصطﻼحاتی را که
مخصوص ترکی آذری باکو بود ،در آذربايجان ايران به کار می بردند و به اين گونه لغات رواج ميدادند ،در حاليکه آن
لغات و اصطﻼحات باکو برای مردم آذربايجان ايران سخت فهم و حتی گاه عجيب بود ،مانند :شکيل )تصوير( ،چيخيش
عن َعنه )سنّت( .ثانيا برخی لغات صرفا روسی وارد گردونهٔ
)سخنرانی( ،طنطنه لی )باشکوه( ،اينجه صنعت )هنر( و يا َ
زبان ترکی آذری ايران شده بود ،مانند :زاوود )کارخانه( ،واغزال )ايستگاه راه آهن( ،گاسترول )برنامهٔ هنری ،نمايش
گروه های هنری( و يا ساتيرا )طنز( .و ثالثا تلفظ و امﻼی روسی آن دسته از لغات اروپائی و نام های افراد و کشور ها
که ما در ايران بطور سنتی طور ديگری می ناميم و يا اصوﻻ از فرانسه گرفته ايم ،شکل روسی ميگرفت ،مانند:
استانسيا )استاسيون ،بعدا ايستگاه( ،کولتورا )کولتور ،بعدا فرهنگ( و يا اوقتيابر )اکتبر(.
در شعر ،هنوز به ذوق و سنت مردم محلی و عﻼقهٔ آنها به شعر کﻼسيک عروضی مانند غزل و قصيده ظاهرا احترام
ميگذاشتند ،اما پنهان هم نميکردند که شعر »ايده آل« و بخصوص نثر ادبی )مانند داستان و نمايشنامه( بايد مانند باکو و
کﻼ شوروی در چهارچوب »رئاليسم سوسياليستی« باشد و رهبری حزب کمونيست و ارتش سرخ و در راس آن استالين
را پاس دارد .در عمل هم اينطور شد که تغييرات در شعر ترکی آذری که بطور تاريخی و سنتی با زبان ،ادبيات و
اوزان فارسی و عربی عجين شده است ،بسيار مشکل تر بود .بيشتر تغييرات و باصطﻼح »اصﻼحات« در سبک و
بخصوص مضمون کتاب ها و مطبوعات مخصوصا در نثر به چشم ميخورد.
در زمينهٔ داستان نويسی ،در اين دوره چندين کوشش برای نوشتن ُرمان و داستان کوتاه )که آن را به تقليد از روسی
»پووست« می ناميدند( مانند »گؤی قورشاغی« )قوس و قزح( و »اودلی قيلينج« )شمشير آتشين( انجام گرفت که آثاری
تبليغاتی و غير جدی بودند و بزودی فراموش شدند.
شايد يکی از کار های نادر اما خوب اين دوره که در زمينۀ انتشارات انجام شده ،باز نشر برخی از آثار ادبيات ترکی
قديمی و يا ترجمهٔ ترکی بعضی آثار فارسی و يا روسی به ترکی آذری بود ،مانند :کليات صائب تبريزی و ميرزا علی
معجز شبستری.
زبانی که در کتاب ها و مطبوعات بکار گرفته ميشد ،لهجهٔ استاندارد ،کتابی و رايج باکو بود .از آغاز انتشار
»آذربايجان« ،خود پيشه وری نقش سردبير را داشت و تﻼش می نمود حتما سرمقالهٔ روز را خودش بنويسد .زبان ترکی
و کتبی او بخصوص از نگاه واژگان ،استاندارد و روان بود ،اگرچه در مجموع معيار های دستوری استاندارد باکو را
رعايت می نمود .اما اکثر مقاله های باصطﻼح »جدی« و سياسی روزنامه های »وطن يولوندا« )در راه وطن( و حتی
»آذربايجان« را »برادران شمالی« می نوشتند و يا ويراستاری مينمودند .آنها از اين طريق سعی ميکردند باصطﻼح
»خط سياسی« مسکو و باکو را به افکار عمومی آذربايجان ايران القاء نمايند .زبان آنها شديدا شعاری ،تبليغاتی ،غليظ و
آغشته با واژگان روسی و يا تعابير خاص جمهوری شوروی آذربايجان و ادبيات کمونيستی شوروی بود .روزنامهٔ
»وطن يولوندا« با عکس های رنگی ،مقاﻻت و شعار های تبليغاتی در باره لنين ،استالين ،کشاورزان کالخوزها و
کارگران ساوخوزها و ژنرال های »قهرمان« ارتش سرخ ،در باکو به چاپ می رسيد ،اگرچه محل چاپ آن هرگز
اعﻼن نمی شد ) .(۶نوشته های هر دو روزنامه و ديگر مطبوعات فرقه معموﻻ با شعار و زبانی اغراق آميز در مدح
طبيعت ،تاريخ و زبان آذربايجان و همچنين لنين ،استالين و ارتش سرخ همراه بود .مولفين آذربايجانی ايران نقش
چندانی در نوشتن تحليل و تفسير های سياسی نداشتند .آنها بيشتر شعر ميسرودند و يا در بارهٔ ادبيات ،زيبائی طبيعت و
زبان ترکی آذری و يا عظمت شخصيت هائی مانند بابک و ستارخان مطلب می نوشتند.
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مثﻼ در خطابهٔ منظوم و بلندی که از سوی »جمعيت شعرای تبريز« به »پدر زحمتکشان« استالين نوشته شده بود ،گفته
ميشد:
آذر ايلی ييک ،پاک آديميز ،پاک قانيميز وار
کوراوغلی ،جوانشير کيمی مين اصﻼنيميز وار
ايندی گل آچيﭗ بابکی ،ايلخانی دوغان يورد
ساينده سنين سايه لنير بو قوجامان يورد
چوخ چوخ ياشا عالمده ،بيزيم سه وگيلی رهبر
منور
گون تک ائله دين عالمی عدلينله ّ
)ترجمه :ما ملت آذری هستيم ،نامی پاک و خونی پاک داريم/هزار شيرمرد مانند کوراوغلی و جوانشير داريم/حاﻻ
سرزمينی که بابک و ايلخان را زاده ،تبديل به گلزار شده است/و در زير سايهٔ تو )استالين( اين سرزمين بزرگ زندگی
منور کردی(.
آسوده ای دارد/در اين عالم زنده و پايدار باشی ،ای رهبر محبوب — با عدل خود عالم را ّ
اين منظومه در ابتدای مجموعهٔ »شاعرلر مجلسی« چاپ شده است که نمونه های آثار ادبيات ترکی آذری و بخصوص
شعرای طرفدار فرقه را جمع آوری کرده است .طوری که در اين مجموعه گفته ميشود ،منظومهٔ طوﻻنی نامبرده را اين
شاعران عضو »جمعيت شعرای آذربايجان« مشترکا سروده اند:علی فطرت ،مير مهدی اعتماد ،حسين صحاف ،مظفر
درفشی ،مير مهدی چاووشی ،يحيی شيدا و باﻻش آذراوغلی ).(٧
چه در نثر و چه در نظم ،آنچه که درجهٔ اول اهميت را داشت ،پيام سياسی بود که اساسا از شعار و مبالغه تشکيل ميشد.
به وزن و قافيه و بخصوص اشعار عروضی به سبک کﻼسيک اهميت چندانی داده نمی شد .طبيعتا نوشتن و درک اين
نوع اشعار سخت تر از اشعار هجائی بود و ﻻزمه اش تحصيل فارسی و عربی بود که اکثر نويسندگان و شعرائی که از
شمال آمده بودند ،مهارت چندانی در آن نداشتند .در خود باکو چنين تبليغ ميشد که وزن و قافيه مربوط به دورهٔ جامعهٔ
»عقب ماند ٔه« گذشته است و »زبان ساد ٔه مردم« و وزن هجائی »نشانهٔ ادبيات طيقات زحمتکش« است .اما شعرای
شمال و بخصوص سليمان رستم ،صمد وورغون ،محمد راحم و جعفر خندان که تقريبا در طول تمام مدت حکومت
فرقه ،در تبريز بودند ،به ناچارنسبت به تمايل »برادران جنوبی« خود به غزل ،قصيده و ديگر قالب های عروضی
احترام ميگذاشتند .يکی از تحليل گران ادبی باکو می نوشت» :سليمان رستم به نوشتن غزل شروع کرد ،چرا که قالب
غزل مانند گذشته در آذربايجان جنوبی محبوب بود و از آن طريق تاثير رساندن به مردم از راه غزل آسانتر بود…«
) .(٨آنچه که آنان به »برادران جنوبی« خود القاء ميکردند ،اين بود که »دشمن« )که اکثرا مشخصا نامش را نميگفتند،
اما منظورشان ايران و بويژه تهران بود( زبان مادری مردم آذربايجان ايران را از دهانشان بيرون کشيده و آنها را تحت
ظالمانه ترين ستم های ممکن قرار داده و اکنون »برادران شمالی« آمده اند تا زبان »برادران جنوبی« را به آنها
بازگردانند .همان سليمان رستم در شعری با عنوان »تبريزيم« )تبريز من( مينوشت:
باغچادا ُحسنونه دويمايير گؤزوم
تبريزيم ،تبريزيم ،گؤزل تبريزيم
قويمارام يادﻻری ،گيرسين قوينونا
اذن وئر قولومو ساليم بوينونا
سنين بايرامينا ،سنين تويونا
ديلی بير ،قانی بير قارداشين گليب
دردينه آشنا سرداشين گليب ،الخ.
)ترجمه :در باغ ،چشمم با ديدن ُحسن تو سير نميشود/تبريز من ،ای تبريز من ،ای تبريز من/اجازه نخواهم داد بيگانگان
ترا در آغوش بگيرند/بگذار دستم را به گردنت بياندازم/برادر همزبان و همخون توآمده/تا در عيد و جشن تو شرکت
کند/دردآشنای تو ،همراز تو آمده ،الخ(.
و يا:
من سنين ديلينه دگميرم ،جﻼد
سن ده بو آنا ديليمه دگمه
من آغا آغ دئديم ،قارايا قارا
سن منی ايسته دين چکه سن دارا
ينی جه ساغالير ووردوغون يارا
منيم بو يارالی کونلومه دگمه ،الخ.
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)ترجمه :ای جﻼد ،من که به زبان تو دست نميزنم/تو هم به زبان مادری من دست نزن/من به سفيد ،سفيد گفتم و به سياه،
سياه/و تو خواستی مرا به دار بزنی/زخمی که تو بمن زدی تازه تازه بهبود می يابد/به اين روح زخمی من دست نزن،
الخ(.
يعنی اين شاعران و نويسندگان باکو که اکثرشان آمده و در تبريز نشسته بودند ،به شاعران و نويسندگان آذربايجانی
ايران رهنمود ميدادند که اوﻻ زبان کتبی شان چطور بايد باشد و ثانيا چطور فکر کنند و چه بنويسند .مثﻼ جعفر خندان
که او هم از باکو آمده بود و تحليل ادبی مينوشت ،مقدمه ای به »مجموعهٔ آثار يحيی شيدا« ،يک شاعر آذربايجانی-
ايرانی جوان آن دوره نوشت .در اين مقدمه ،خندان اوﻻ يادآوری ميکرد که شيدا هم »ابتدا به سبک معمول در آذربايجان
جنوبی ،غزل مينوشت،اما بزودی پس از مشاهد ٔه پيشرفت هائی که در ميهن اش آذربايجان رخ داده و با گرفتن الهام از
مبارزه بر ضد هيتلريسم اشعار پرارزشی برضد فاشيسم نوشت .شيدا در اين اشعار همچنين محبت بی پايان خود را
نسبت به ارتش سرخ ،اين ناجی جهان از دست خطر فاشيسم ،و رفيق استالين ،اين فرمانده نابغهٔ ارتش سرخ ،بيان
نمود« ).(٩
با اينهمه نبايد از انصاف گذشت که برخی شاعران اين دوره مانند مير مهدی اعتماد ،علی فطرت و يحيی شيدا با
وجودهماوائی های فصلی شان با جريان سياسی-تبليغاتی »فرقهٔ دمکرات« ،اشعار خوبی هم چه در قالب عروضی و چه
هجائی داشتند که هنوز از زيبائی آنها چيزی کم نشده ،اگرچه نقش آنها در همان چهار-پنج سال و بخصوص يک سال
فرقه ،به شهرت و محبوبيت آنان بی تاثير نمانده است.
برای کسانی که به دانستن جزئيات زبان و ادبيات و بويژه شعراين دوره عﻼقمند هستند ،ميتوان مطالعهٔ آن مجموعهٔ
»شاعرلر مجلسی« را توصيه کرد که شرحش گذشت .اين مجموعه که نزديک به  ۴۴٠صفحه است و مطالعه اش
ميتواند برای افراد غير عﻼقمند و غير دانشگاهی فوق العاده کسالت آور باشد ،به غير از يک رشته نمونه های اشعار
کﻼسيک ترکی آذری ،علی الخصوص نمونه هائی از ده ها شاعر ريز و درشت همين دوره را معرفی ميکند .اين نمونه
های شعری ،صرفنظر از شعار های وفاداری به »آزادی و وحدت آذربايجان« و فرقه و شوروی و استالين ،نشانهٔ بی
نظيری از محصول ادبی يک سال حاکميت فرقهٔ دمکرات در حوز ٔه شعر و ادبيات ترکی آذری به شمار ميرود.
در ميان شاعران ترکی سرائی که در زمان فرقه در آذربايجان ماندند ،تنها يكى دو نفر با وجود هم آوائی ظاهری با
ايدئولوژی حاکم کمونيستی بر شعر و ادبيات ،ارزش هنر و شعر را واﻻتر از هه چيز ميشمردند .مهم ترين آنها حبيب
ساهر بود .بيشتر آثار اين شاعر رمانتيک و نوآور آذربايجان که به هر دو زبان فارسی و ترکی ميسرود ،بعد از جنگ و
سقوط حکومت فرقه نوشته و يا منتشر شده است .به همين جهت بررسی جايگاه ساهر را در شعر و زبان به فصل بعدی
بگذاريم.
اما مهم ترين شاعر آذربايجان در اين دورهٔ يک ساله ،طبيعتا محمد حسين شهريار بود که در دوران اشغال شوروی و
حکومت فرقه در تهران زندگی ميکرد .او در اين مدت به شهرت اصلی خود در سرتاسر ايران رسيده بود .در برابر
اشغال ايران از سوی ارتش سرخ و سپس حکومت »فرقهٔ دمکرات« ،استاد شهريار چندين شعر از جمله يک منظومه با
مطلع:
روز جانبازيست ،ای بيچاره آذربايجان
سر تو باشی در ميان هر جا که آمد پای جان
و پس از تخليۀ ايران شعر ديگری با مطلع زير سرود:
هان به يغما برده آن ناخوانده مهمان ميرود
آن نمک نشناس  ،بشکسته نمکدان ميرود
حکومت فرقه با ارتش شوروی آمده بود و با ارتش شوروی رفتنی بود .چند ماه بعد از تخليهٔ ايران از طرف ارتش
سرخ ،حکومت فرقه هم فروريخت .در روز  ٢١آذر  ١٣٢۵يعنی درست يک سال پس از تاسيس حکومت فرقه ،خود
شورویها رهبران و فعالين فرقه را سوار ماشين کردند و به باکو بردند .اصﻼً ارتش ايران هم هنوز نيامده بود .وقتی
يک روز بعد ارتش مرکزی وارد تبريز شد ،شهر بی صاحب بود.
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زبان آذربايجان تا پايان قرن بيستم
تجربهٔ حکومت فرقه کدام پيامد های اجتماعی را داشت؟
اين پيامد ها جدی بودند .آنها را بايد در دو سطح و زمينه بررسی کرد.
يکم در زمينهٔ زبان :بعد از فروپاشی فرقه ،مردم به روال زندگی سابق و هميشگی خود برگشتند .يعنی در خانه و بانک
و دادگاه و اداره و غيره هر کس زبان خود را بکار برد ،اما سر درس و يا وقتی صورت جلسهٔ دادگاه و يا يک سند ثبت
اسناد و يا نامهٔ رسمی می نوشتند ،از فارسی استفاده ميکردند .در آذربايجان اين به آن معنا بود که در حوزهٔ شخصی و
خصوصی ،حتی بين معلم و دانش آموز در موقع زنگ تفريح و يا در شهربانی وقتی ميرفتيد در بار ٔه چيزی شکايتی
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.
هزار سال قبل هم کم و بيش اين طور بود .در زمان رضا شاه هم اين طور بود .البته پانصد سال پيش اين قدر تمرکز
سازمان دولتی و اجتماعی موجود نبود ،بلکه هر ايالت و وﻻيتی تا حد زيادی جدا از ديگران زندگی ميکرد .دستگاه
اداری و نظامی و تحصيل و دادگاه و غيره هم مرکزی و سرتاسری نبود .کتاب و رسانه و غيره هم مانند امروز نبود ،و
يا در بسياری جا ها اصﻼ کتاب و مدرسه و اينها هم نبود .بنا بر اين کار برد دو زبان خيلی کمتر بود و موضوع ،اهميت
امروزه اش را نداشت .پيش ار آنکه آذربايجانی ها ترکی زبان بشوند ،جای ترکی ،لهجه های محلی ايرانی شمال غربی
حرف ميزدند ،اما باز فارسی زبان رسمی و مشترک همه بود .در کردستان و گيﻼن و غيره هم همين طور بود.
بعد از انحﻼل حکومت فرقه ،وضع زبان به آن حالت قبلی برگشت .تنها فرقش با مثﻼ دور ٔه قاجار اين بود که همزمان با
رضا شاه و سپس محمد رضاشاه ،طوری که بحث اش را کرديم ،کوشش برای ساختن و تقويت يک »دولت-ملت«
متمرکز ،سازمان يافته و معاصر )يعنی سکوﻻر و رو به غرب( هم افزايش يافت و اگرچه دورهٔ رضا شاه همگی
شانزده سال طول کشيد ،اما در اين زمينه موفقيت های زيادی بدست آمد که بعدا در دور ٔه پهلوی دوم ادامه يافت .در
زمينهٔ زبان هم تحصيل زبان مشترک و ملی فارسی سرتاسری شد ،مدارس و نظام آموزش و پرورش متمرکز و
سازمان يافته شد و انتشارات بيشتر شد و صنعت چاپ رشد کرد .همزمان ،در زبان فارسی اصﻼحات معينی انجام
گرديد ،مانند جايگزين کردن برخی واژگان عربی با فارسی ،بدون آنکه مانند ترکيهٔ آتاترک در اين زمينه زياده روی
شود.
يعنی بعد از حکومت فرقه ،اوﻻ زبان فارسی که از رسانه ها و انتشارات و ادارات رخت بربسته بود به جای هميشگی
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
رسانه ای آذربايجان دور شد.
دوم در زمينه خاطره و حافظهٔ 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 کﻼ ايران يک رشته تجارب و خاطراتی باقی
ماند که امکان نداشت در مدت کوتاهی مانند يکی دو سال تغيير يابد .بنظر من پيامد اصلی سياسی ،و مهم تر ازهمه
اجتماعی ،فرهنگی و روانشناختی حکومت فرقه ،در اينجاست .منظور من اين است که فرقه ای با نام »دمکرات«
مستقيما بدست ارتش و دولت همسايه آمد و با عنوان کردن بهانۀ زبان مادری ،سمت زندگی سياسی و اجتماعی ما را با
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
هم اتفاقا با همين بهانهٔ » زبان و نژاد« ترکی آمدند و ميگفتند که ميخواهند »همهٔ ترک ها را از ترکيه و ايران و قفقاز تا
آسيای ميانه متحد کنند« و ترکی آذری ما را هم دور محور عثمانی ترکيه يکسان نمايند.
يعنی در ذهن مردم ،آن هم نه فقط مردم خراسان و اصفهان و تهران ،بلکه حتی و بخصوص مردم خود آذربايجان اين
خاطره و تجربهٔ تاريخی حک شد که هر وقت کسی و گروهی موضوع زبان مادری و جداکردن »حق و حساب« با
زبان فارسی را در آذربايجان مطرح کرد ،يک احتمال جدی اين است که اوﻻ :پشت سر اين قيل و قال يک دولت
همسايه هست و ثانيا :مشکل آن دولت اصﻼ زبان مادری آذربايجانيان نيست ،جدا کردن اين سرزمين از ايران است.
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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 همسايهٔ غربی ما مربوط بود يا به
همسايهٔ شمالی ما.
از آن پس در ايران ،هربار شخصی چيزی به ترکی نوشت ،روزنامه ای ،کتابی به ترکی آذری چاپ کرد و مجلس
شعری برگزار نمود ،مقام های امنيتی و قضائی قاعدتا شک کردند که نکند زير اين کاسه هم نيم کاسه ای باشد و
موضوع باز به يک دولت خارجی مربوط باشد .حتی اين بدبينی ،واهمه و عکس العمل های منفی و گاه تند ،تنها محدود
به نظام دولتی هم محدود نبود و نيست .زمان رضاشاه هم همين طور بود ،زمان محمد رضا شاه هم ،در جمهوری
اسﻼمی هم .زمان رضاشاه هم همين طور بود ،زمان محمد رضا شاه هم ،در جمهوری اسﻼمی هم.
از سوی ديگر خيلی ها فراموش ميکنند که اين شک و ترديد و واکنش منفی حتی محدود به دولت ها هم نيست .هر بار
که فقط در سطح بحث چيزی مثﻼ در بارهٔ »تحصيل زبان ترکی« در يک کورس خصوصی و يا بعنوان درس انتخابی و
چند ساعته در برخی مدارس مطرح ميشود ،مردم ،بله ،خود مردم آذربايجان و مخصوصا آنها به ياد دور ٔه پيشه وری،
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 .خاطر ٔه جنگ نخست جهانی و اشغال آذربايجان از سوی
روسيه و عثمانی و طرح »کارت سياسی« زبان ترکی را بسياری ها فراموش کرده اند .از کم و کيف تجربهٔ فرقه
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
تا هم به مردم و هم به دولت ها اثبات شود که چاپ هر اثر ترکی و يا طرح هر خواست »حق تحصيل زبان مادری«
نشانهٔ جدائی خواهی نيست ،اگر چه در گذشته دو بار ،آن هم بصورتی بسيار جدی و تا مرز تجزيهٔ ايران ،اينچنين بود.
همچنين ،و شايد اين نکته مهم تر از همه نکات ديگر باشد ،کسانيکه خواهان لغو اين محدوديت ها ميشوند ،بايد خود با
کردار و گفتار خود اول برادری شان را ثابت کنند تا بعد بتوانند ادعای ارث نمايند .نميتوان با کينه و نفرت و پرخاش،
خواستی را طرح نمود و خواهان اجرای آن شد.
ذکر اين پس منظر تاريخی و تجربی برای توجيه محدوديت هائی نيست که در طول  ٩٠-٨٠سال گذشته در رابطه با
چاپ و نشر آثار ترکی آذری شاهدش بوده ايم .من ميخواهم بگويم اگر محدوديتی در اين مورد بوده ،که بوده ،بايد آن را
درک نمود ،فهميد که ريشه اش چه بوده و اين که ريشهٔ اين سوء ظن و محدوديت نه سليقهٔ اين يا آن شخص و حزب و يا
دولت ،بلکه نگرانی جدی مردم و همهٔ دولت ها بوده است .همهٔ آن محدوديت ها هم بيجا و يا همهٔ آنها هم از روی
دشمنی اين يا آن دولت و وزير و وکيل نبودند.
بگذاريد در اين رابطه يک تجربهٔ خانوادگی خودم را نقل کنم.
يکی از مهم ترين و جدی ترين کتاب هائی که چند سال پس از فروپاشی حکومت فرقه در تبريز منتشر شدند ،مجموعهٔ
»امثال و حکم در لهجۀ محلی آذربايجان« بود که در سال  ١٣٣۴چاپ شد و حاوی حدودا شش هزار ضرب المثل ترکی
آذری همراه با ترجمه و توضيحات فارسی آن بود .مولف اين اثر مانا ،پسرعموی پدری بنده ،انسان شريف و دانشمند،
ميرزا علی اصغر مجتهدی بود .من از اقوام خود ،از جمله پسر عموی فاضلم استاد حسن جوادی شنيده ام که مرحوم
مجتهدی با چه دقت و عﻼقه ای سال های طوﻻنی ضرب المثل های رايج بين مردم و يا يافته شده از منابع چاپی را جمع
آوری و ترجمه کرده ،به چاپ داده بود .اما تا آخرين لحظه مقامات امنيتی اجازه ندادند که در تيتر کتاب ،برای زبان
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
است که در آن سال ها که هنوز بيش از نُه سال از تجربهٔ فرقه نگذشته بود ،لفظ »زبان ترکی« و يا »آذری« برای
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!
از اين جهت ،برخﻼف آنچه که برخی ميگويند فرقه دمکرات جايگاه زبان ترکی را باﻻ برد ،بنظر من ،کامﻼ برعکس،
تجربهٔ تلخ فرقه ،شايد سنگين ترين ضربه به خواست آموزش زبان ترکی در آذربايجان در کنار فارسی بعنوان زبان
مشترک ،رسمی و ملی ما بود .اين تجربه حتی ضربه ای بسيار جدی به انديشهٔ تحصيل و تدريس زبان مادری اقليت ها
در کنار زبان فارسی را به فرهنگ سياسی ايران زد ،چه در رفتار دولت ها اعم از پهلوی و اسﻼمی و چه در حافظۀ
خود مردم.
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صمد بهرنگی
و اما مختصری در بارۀ ادبيات آذربايجان بعد از حکومت فرقۀ دمکرات بگوئيد...
يک عده که مانند محمد بيريا و باﻻش آذراوغلو اسم و رسمی داشتند و به رهبری فرقه نزديک بودند ،همراه آنها به باکو
رفتند و آنجا ماندند .چند نفر مانند بيريا که آنجا هم نتوانستند قرار بگبرند ،به ايران برگشتند و يا به اروپای غربی رفتند.
بقيه اکثرا يا به هيئت شاعران شوروی در آمدند که همه کارمند دولت و عضو حزب و مانند ديگر نويسندگان و شعرای
»خلقی« شوروی صاحب امتيازات نسبی يودند و يا در باکو دنبال کار و زندگی خود رفتند.
يک عده هم به هر علتی در ايران ماندند .اکثر آنها و مخصوصا کسانی که شناخته تر بودند ،ترجيح دادند از آذربايجان
به تهران و يا شهر های ديگر بروند تا همچون فعاﻻن سابق حکومت فرقه زياد جلب توجه حکومت و مردم را نکنند.
ولی به هر حال اوضاع سياسی ايران هنوز دور ٔه پيش از  ٢٨مرداد  ١٣٣٢بود و فشار سياسی روی آنها چندان جدی
نبود .ظاهرا بسياری از آنها در انديشه های سابق خود تجديد نظرهای معينی هم کرده بودند .فعاليت های سياسی آنها
مورد بحث ما نيست ،ولی می بينيم که در اين سال ها کسانی که دستی به قلم داشتند ،گروه های کوچک ،مختلف و
گذرائی مانند »جمعيت دوستان آذربايجان« را تاسيس کردند و يا مجله های ادبی مانند »ادبی اثرلر« )آثار ادبی( و يا
»آذربايجان غيور« را منتشر نمودند که در آن نمونه هائی از آثار شعرا و نويسندگان دور ٔه پيشه وری مانند مهدی اعتماد
و يا گنجعلی صباحی و يا نويسندگان دوره های پيش تر چاپ ميشد .اين نشريات گذرا مرتبا بسته ميشد و يا ناشران آن
نميتوانستند ادامه اش دهند ،چرا که به آنها همچون بازماندگان دور ٔه فرقه دمکرات و »مبلغين پنهانی« شوروی نگريسته
ميشد .زبان اکثر اين نشريات و مخصوصا زبان نثر ترکی آنها هم اساسا همان باصطﻼح »زبان باکو« بود ،با همان
خصوصياتی که قبﻼ شرح داديم ) .(١در ضمن کتاب ها و جزوه هائی از همان دور ٔه اشغال شوروی و فرقهٔ دمکرات
هنوز دست بدست ميشد و يا حتی بطور نيمه رسمی در کنار خيابان ها به فروش ميرسيد .بسياری از آنها چاپ باکو
بودند .البته کتاب های ديگری مانند آثار محمدقلی زاده و يا صابر هم از همان دستفروشی ها در دسترس بود.
آن انتشاراتی که اساسا باقيماندهٔ دورهٔ پيشه وری بود ،مدتی دوام آورد .اما بعد از سقوط نخست وزيری دکتر مصدق که
جو سياسی عوض شد و فشار روی جريانات چپی و طرفدار شوروی افزايش يافت ،آن انتشارات هم خاموش شد .بعدا
ّ
نويسندگان و شعرای آذربايجانی که به حفظ و ترويج زبان ترکی عﻼقه داشتند ،به جمع آوری و چاپ قصه ها ،ضرب
المثل ها ،چيستان ها ی مردمی و يا نوشتن دستور زبان ترکی پرداختند .اين انتشارات اکثرا غيرسياسی و به دور از
موضوعات محبوب فرقهٔ دمکرات مانند »صلحدوستی شوروی« و يا »شکايت از جدائی دو سوی رود ارس« بود .اتفاقا
يک چنين زمينهٔ فعاليت زبانی و انتشاراتی که عاری از رنگ و بوی سياسی و قومگرائی باشد ،هم تا حد زيادی تازه
نفس بود و هم موفقيت نسبتا خوبی داشت ،چرا که مقامات امنيتی و قضائی در مقابل انتشار ضرب المثل و قصه های
کودکان و يا دستور زبان مخالفت چندانی نشان نميدادند.
در اين مرحله هست که شاهد انتشار آثاری مانند »آذربايجان ديلينه مخصوص صرف و نحو« )صرف و نحو
مخصوص زبان آذربايجان( نوشتهٔ سﻼم ﷲ جاويد و »مبانی دستور زبان آذربايجان« نوشتهٔ محمد علی فرزانه هستيم.
در زمينهٔ فولکلور و ادبيات شفاهی ترکی آذری آثار بيشتری منتشر شدند ،از جمله» :باياتی ﻻر« )دو بيتی های شفاهی
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مردم( توسط محمد علی فرزانه» ،نمونه های فولکلور آذربايجان« بکوشش سﻼم ﷲ جاويد و »تورکجه ترانه لر« جمع
آوری حسين مجيد زاده.
برخی از مولفين اين آثار از فعالين سابق حکومت فرقه بودند ،برخی ديگر غير سياسی بودند و صرفا ميخواستند کار
فرهنگی و انتشاراتی انجام دهند .اما به هر تقدير در هر دومورد تا چندين سال بعد از سقوط فرقه ،مقام های امنيتی
نسبت به هرگونه انتشارات ترکی بدبين بودند ،و همان طور که در صحبت گذشته ديديم ،حتی رضايت نميدادند که در
اين انتشارات ،زبان ترکی آذری آشکارا »ترکی« ناميده شود ،تا قرابت اين زبان با ترکی ترکيه روشن نشود ،بلکه
اصرار داشتند آن را »زبان آذربايجان« و يا حتی »لهجهٔ محلی آذربايجان« بنامند .اما مقامات امنيتی از همان ابتدا
بخصوص در مورد انتشارات غير سياسی و فولکلوريک مخالفت کمتری نشان ميدادند و بزودی در متن کتاب ها نيز به
کاربرد تعابيری مانند »زبان ترکی« و غيره هم واکنشی نشان ندادند.
زخم فرقهٔ 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...
بتدريج جدا شد ،چرا که خيلی ها نميدانستند ،اگر بخواهند ترکی بنويسند ،چطور بنويسند .ترکی باکو به سبک شوروی
هنوز برای بعضی ها مدل نوشتن است .اما درست است .نهايتا آن سبک نگارش ترکی آذری در ايران به تاريخ سپرده
شد.
بعضی تحليلگران ادبيات ترکی آذری نوشته اند که در اين مرحله ،آن انتشارات دور ٔه پيشه وری که مدعی ادبيات ملی
قائم به ذات آذری با همۀ خصوصيات مضمونی و هنری خود بود ،به سطح يک فولکلور محلی عقب نشينی کرد و با اين
ترتيب برای نظام ايران قابل قبول شد ) .(٢اين تشخيص از يک نقطهٔ نظر درست است و هيچ هم حيرت آور نيست .تا
زمانيکه اشخاص و يا موسسه هائی کار صرفا فرهنگی برای پاسداری و اعتﻼی فرهنگ و زبان و يا لهجه های محلی
ميکردند ،دولت های ايران مداخله ای نمی نمودند ،مگر اينکه بحق و يا به ناحق در آنها شک ايجاد ميشد که اين قبيل
کار های فرهنگی نوعی »سرپوش« و »پيش درآمد« برای فعاليت های سياسی ضد حکومتی و يا قومی و تجزيه طلبانه
است.
اصوﻻ هميشه کسانی يافت شده اند که صرفا با نيت کار علمی و هنری و يا خدمت به فرهنگ و زبان محلی خود ،با
نوشتن و انتشار کتاب ،مقاﻻت و مطبوعات و يا جمع آوری ادبيات و فولکلور در تﻼش حفظ و رواج زبان ترکی آذری
بعنوان يکی از ثروت های فرهنگی ملت ايران بوده اند .تا انقﻼب مشروط در اين زمينه مشکلی موجود نبود .اما
بدشانسی شاعران و نويسندگان ،روشنفکران ،پژوهشگران و ناشران ترکی نويس آذربايجان زمانی شروع شد که در دو
دورهٔ بسيار بحرانی تاريخ ايران يعنی جنگ نخست جهانی و جنگ دوم جهانی ،پاسداری از زبان مادری ترکی به بيرقی
غير صميمی برای نفوذ و حتی اشغال دو دولت همسايۀ عثمانی و سپس شوروی تبديل گرديد .در خود آذربايجان هم يک
عده که خواسته يا ناخواسته مجريان نقشه های همين دولت ها شده بودند ،در خصومت و دشمنی با ايران و دولت های
مرکزی آن سنگ »زبان مادری« را به سينه زدند ،در حاليکه هدف راستين آنان رواج زبان مادری نبود .با اين ترتيب
هدف واقعی رواج زبان و فرهنگ ترکی آذری نيز مخدوش گرديده از سوی دولت ها و خود مردم مورد شک قرار
گرفت .در مقابل ،هر چه خادمين غير سياسی و بيغرض زبان و فرهنگ ترکی آذری فعاليت کردند و صداقت و
صميميت خود را به دولت و ملت نشان دادند ،زبان و فرهنگ آذری نيز جايگاه مطمئن و بدون خدشهٔ خود را در
فرهنگ رنگارنگ ايرانی باز يافت.
شش هفت سال پس از تجربهٔ تلخ فرقهٔ دمکرات ،چاپ آثار صرفا فرهنگی و علمی )و نه سياسی( در زمينهٔ ترکی آذری
افزايش يافت .دو-سه نمونهٔ بارز اين مرحله عبارت بودند از کتاب »دستور زبان کنونی آذربايجان« نوشتهٔ عبدالعلی
کارنگ ،يک رشته داستان های فولکلوريک و منظوم به قلم علی تبريزی )به ترکی( مانند »شاه اسماعيل» ،بابک« و
»آتروپات« و »امثال و حکم در لهجهٔ محلی آذربايجان« نوشتهٔ علی اصغر مجتهدی که بيش از شش هزار ضرب المثل
ترکی آذری را همراه با معانی فارسی آنها جمع آوری کرده بود.
اما در اين دوره و اين زمينه بايد گفت سنگ تمام را محمد حسين شهريار گذاشت که ديگر با اشعار فارسی خود در
سرتاسر ايران مشهور شده بود .او پس از سقوط حکومت فرقه به تبريز بازگشت و با اثری ماندنی و قدرتمند ،اما با
زبانی ساده و شيرين موسوم به »حيدر بابايه سﻼم« )سﻼم بر حيدر بابا( اعتماد عمومی و ملی را به کوشش های
صميمانهٔ فرهنگی و زبانی در حوز ٔه ترکی آذری احيا نمود .در بار ٔه اين اثر در فصل »دور ٔه رضا شاه« بصورت کوتاه
توضيح داده شده است .تنها اين را اضافه کنيم که ويژگی زبان »حيدر بابا« ،در کنار ساده بودن اين زبان ،بومی بودن و
خودی بودن آن است .بدنبال اشعار سبک عثمانی »خان والده« در دوران جنگ نخست و انبوه اشعار شعارگونه و
تبليغاتی دوران اشغال شوروی و حکومت فرقه ،شنيدن و خواندن ترکی آذری از خود آذربايجان ايران ،آن هم واقعا

98
شعر و نه بهانه وسرپوشی برای پيام های سياسی همسايگان ،عکس العمل فوق العاده مثبتی بين ايرانيان و بخصوص
آذربايجانيان يافت» .حيدر بابا« چندين بار در خود ايران و حتی کشور های همسايه چاپ و ترجمه شد .بسياری از
نويسندگان و شاعران آذربايجان به تقليد از سبک و زبان »حيدر بابا« نظيره های گوناگونی به آن منظومه سرودند.
در اينجا بايد نام دو شاعر دور ٔه »پسا حيدربابا« را نيز ذکر نمود .بولود قاراچورلو معروف به »سهند« صاحب اثری
بنام »سازيمين سؤزؤ« است که داستان اساطيری و شفاهی »دده قورقود« را به ترکی آذری و با زبانی معاصر اما
اساطيری و نه چندان آشنا برای اذهان آذربايجانيان ايران تعريف ميکند .اين داستان که مربوط به زندگی قبيله ای
اوغوزهای ترکمن احتماﻻ در دوران کوچ های آنان در آسيای ميانه ميشود ،مدت ها سينه به سينه ميان اين قبايل منتقل
شد تا اينکه ظاهرا برای اولين بار سيصد چهار صد سال پيش به چاپ رسيد ).(٣
از طرف ديگر حبيب ساهر شاعری بود نوآور و اصوﻻ ُرمانتيک .او يکی از شاگردان تقی رفعت و همکﻼسی شهريار
بود .ساهر که در دورهٔ مشروطه به دنيا آمد ،از دورهٔ رضا شاه و فرقهٔ دمکرت تا دورهٔ پهلوی دوم و جمهوری اسﻼمی
به فعاليت ادبی مشغول بود .از اين جهت شايد بتوان او را اصﻼ از »نسل شعرای جنگ دوم« شمرد که در دوره های
بعدی نيز به سرودن شعر به فارسی ،ترکی و حتی فرانسه ادامه داد .بيشتر اشعار ساهر به فارسی بود و او از زمان
جنگ دوم بود که شروع به نوشتن اشعار ترکی نيز نمود .در دور ٔه حکومت فرقه ،ساهر با وجود همگامی ظاهری با
حکومت فرقه و سياست های ادبی آن ،سبک ُرمانتيک خود را ادامه ميداد و حداﻻمکان از کاربرد ادبيات برای تبليغات
سياسی پرهيز مينمود و به همين جهت مورد انتقاد فرقه قرار ميگرفت ) .(۴اما تقريبا در همهٔ اين دوره ها و در هر سه
زبان که بکار ميگرفت ،شعر او از قالب ها و انديشه های شعر سنتی به دور بود .ساهر که تا حد زيادی تحت تاثير
شارل بودلر فرانسوی و يحيی کمال عثمانی-ترک بود ،ابتدا از طريق تقی رفعت تبريزی به رمانتيسم ادبی و سبک
فرانسوی و عثمانی-ترکی آشنا شده است .ساهر در کنار رفعت ،يکی ديگر از نخستين نوآوران شعر فارسی نيز شمرده
ميشود.(۵) .
نوشته ها و کوشش های صمد بهرنگی نيز که چند سال بعد همچون آموزگار روستا های آذربايجان ،جمع آوری کنندهٔ
قصه های مردمی ،چيستان ها و همچنين نويسند ٔه داستان های کودکان معروف شد ،نوعی ادامهٔ همان راه شهريار و
»حيدر بابا« بود .ﻻزم به يادآوری است که بر خﻼف شهريار که بيشتر شعر فارسی و گاه ترکی ميسرود ،صمد بهرنگی
اساسا نثر و به فارسی می نوشت .از سوی ديگر در حاليکه شهريار از نگاه سياسی شخصی بيطرف و »وفادار به
نظام« شمرده ميشد ،بهرنگی و حلقهٔ دوستان نويسنده و شاعر او ،چه در تبريز و چه در تهران ،در جامعهٔ ايرانی سال
های  ١٩۶٠که در سطح جهان دوران اوج جريانات چپی بود ،همچون »چﭗ ،اما ميهن پرست ايرانی و نه طرفدار
شوروی« به حساب ميامد .اين نسل از نظر مضمون ،زبان و حتی سبک نويسندگی ،با نويسندگان و شعرای دور ٔه پيشه
وری فرق داشت .تقريبا همهٔ آثار بهرنگی به فارسی نوشته شده است.
به همين ترتيب دو نويسندۀ ديگر و معروف ايرانی و آذربايجانی ،غﻼمحسين ساعدی معروف به »گوهر مراد« و رضا
براهنی فارسی نويس بودند .ساعدی قصه ،داستان و نمايشنامه می نوشت .براهنی در کنار قصه و ُرمان ،تحليل ها و نقد
های ادبی بسياری از خود به يادگار گذشته است.
يعنی در مجموع ،در نيمهٔ دوم قرن بيستم ،ادبيات و آثار علمی ،هنری و اجتماعی فارسی زبان آذربايجان ،هم در نثر و
هم در شعر ،به راه هميشگی خود ادامه داد و در اين حوزه چهره ها و آثار مهمی پديد آمدند .در زمينهٔ زبان ترکی،
اساسا شعر به حيات فعال خود ادامه داد ،اما از نگاه نثر ،مانند گذشته ،توليدات چندانی به چشم نميخورد .در زمينهٔ
شوروی دور ٔه فرقهٔ دمکرات در ادبيات ترکی آذربايجان ايران
شعر ،برای مدت ها تاثير زبانی و مضمونی ادبيات
ِ
نمايان بود .اما بتدريج شعر ترکی نيز بخصوص پس از انتشار منظومهٔ »حيدر بابايه سﻼم« به سوی هنری بدور از
شعار و تبليغات سياسی ،بيانی با زبان ساده و بی ريای ترکی آذری و رنگ و هوائی ايرانی بازگشت.
منابﻊ
) (١نگاه کنيد به فصل »اشغال شوروی و حکومت پيشه وری« همين کتاب
)Berengian, S.: ibid, p. 191 (2
) (٣در بارهٔ افسانهٔ »دده قورقود« نگاه کنيد به فصل »نفوذ و گسترش ترکی« در همين کتاب
)Berengian, S.: ibid, pp. 209-210 (4
) (۵در بارهٔ زبان و شخصيت سياسی تقی رفعت نگاه کنيد به فصل »از مشروطه تا رضا شاه« همين کتاب
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وضﻊ کنونی زبان در آذربايجان
و باﻻخره در بار ٔه وضﻊ کنونی زبان در آذربايجان صحبت بکنيم …
در آغاز صحبت هم گفتيم .آذربايجان هرگز يک زبان نداشته ،امروزه هم تنها يک زبان ندارد .در اين صحبت ها ما از
حدود  ٢٧٠٠سال پيش يعنی از زمان ماد ها شروع کرده تا قرن بيستم آمديم ،چرا که تاريخ مکتوب اين منطقه حدودا
همين قدر و يا حد اکثر سه هزار سال قدمت دارد.
وضعی که امروزه در زمينهٔ 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 کليّت خود چندان فرقی نکرده است.
اگر به گذر تاريخی زبان در طول تاريخ دقت نکنيم ،در بررسی وضع امروز نيز اشتباه خواهيم کرد.
قبﻼ هم ايران و ايرانی بود .قبﻼ هم فارسی ،زبان مشترک و کتبی بود و مردم در سطح محلی و شفاهی ،زبان ها و لهجه
های محلی خودشان را صحبت ميکردند .هزار و بيشتر سال است که فارسی همان فارسی است که معاصر و مدرن
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.
اکثريت مردم بصورت شفاهی ،يعنی در سطح شخصی و خصوصی ،چه در خانواده و بين دوستان و چه در کوچه و
بازار و حتی بانک ها و مدارس و ادارات ترکی صحبت ميکنند ،يک ترکی مخصوص به آذربايجان ايران .اما اکثر آنها
فارسی هم صحبت ميکنند ،چرا که مانند همۀ ايرانيان ديگر ،فارسی زبان مشترک و کتبی آنان است .از اين نگاه ،در
چشم انداز تاريخی ،تغيير بنيادينی صورت نگرفته است.
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
دولتی است .زبان مادری و يا نخست اکثر آذربايجانيان ترکی آذری است .اما بخصوص در آذربايجان غربی ،کردی و
گورانی زبان ها هم هستند ،در شرق آذربايجان تاتی و تالشی و حتی گيلکی زبان ها هم هستند .بطور پراکنده ،فارسی
زبان ها هم هستند .در گذشته ،ارمنی ،آسوری و عبری زبان ها هم بودند .اما تعداد آنها در اين صد سال گذشته خيلی
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
زبان نخست هست .در کنار آن يک زبان مشترک هم هست که فارسی است.
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.
اوﻻ در بار ٔه فارسی :طوری که قبﻼ هم گفتيم ،قرن های طوﻻنی هست که اکثريت بزرگ مردم ايران و از جمله
آذربايجان دوزبانه بوده اند و هنوز هم دو زبانه هستند .اما در اين رابطه بايد به يکی دو پديدۀ نو اشاره کرد.
يکم اينکه در اين صد سال اخير خواندن و نوشتن گسترده تر شده است .صد سال پيش مدرسه ،موسسه ای رايج و عادی
نبود که همهٔ کودکان به آن بروند و درس بخوانند .امروزه تقريبا کودکی نمانده که به مدرسه نرود .صد سال پيش نظامی
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
مردم طبق يک قانون محاکمه بشوند و يا به ارتش بروند .حاﻻ هست .صد سال پيش يک سازمان متشکل و سرتاسری با
نام دولت به صورت کنونی نبود که شاخه های سياسی و اجرائی و قانونگزاری اش هم سرتاسری و فراگير باشد.
امروز اينها همه هستند .صد سال پيش اين قدر رسانه و تبادل اطﻼعات و تحصيل و مسافرت و کوچ و اشتغال در
مناطق غير بومی و ازدواج بين طايفه ها و اقوام و حتی ملت های مختلف نبود .امروز هست و هر سال هم بيشتر
ميشود.
صد سال پيش بيش از نود درصد مردم بيسواد بودند ،يعنی خواندن و نوشتن بلد نبودند .امروز بيش از نود درصد مردم
با سوادند .البته وقتی »باسواد« و يا »دوزبانه« ميگوئيم ،منظور آن نيست که همهٔ اين مردم با فصاحت و غنای لغوی و
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صحت دستور زبانی به هر دو زبان بنويسند و بخوانند .نه ،اکثريت احتماﻻ نه در گفتگو و نه در نوشتن نه به آن درجه
ماهر هستند و نه به آن درجه باسواد .اما بيسواد هم نيستند ،يعنی خوب يا بد ،ميتوانند بخوانند و بنويسند.
تحصيل و سواد کافی و همه جانبه ،کار هرکسی نيست .باسواد بودن ربطی به زبان مادری و پدری کسی ندارد.
اين روند کلی که در باﻻ شرح داديم ،در ايران مصادف با قرن بيستم است .اين روند مهم اجتماعی را بطور شرطی
»مدرنيزاسيون« يعنی مدرن شدن زندگی اجتماعی ميناميم که در اروپا و آمريکا خيلی زود تر و در ايران با مشروطه و
بخصوص با استقرار دولت پهلوی شروع شد.
يک جنبهٔ ديگر اين روند مدرن آن بود که زبان ها و لهجه های کوچک و محلی تحت فشار روزافزون زبان های ملی،
بزرگ و حتی بين المللی قرار گرفتند و بسياری از آنها از گردونهٔ کاربرد خارج شدند .در واقع اين روند قرن ها پيش
شروع شده بود و ادامه می يافت ،اما با رشد سريع توسعه و بين المللی شدن که در قرن بيستم آغاز شد ،آن روند قدرتمند
تر شدن زبان های بزرگ و زوال زبان ها و لهجه های کوچکتر سرعت بيشتری گرفت .در خود ايران هم ما در قرن
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 کﻼ در منطقه و جهان هم مشاهده ميشود .البته ،در مقابل ،در
موارد گوناگون شاهد برخی واکنش ها و روند های سياسی نيز شده ايم که موضوع زبان و يا لهجه های معينی را در
سرلوحهٔ فعاليت سياسی خود قرار داده اند.
پس در بارۀ وضﻊ زبان ترکی در شرايط کنونی چه ميتوان گفت؟
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 گذشته پيش
چشم خود مجسم كنيد .طبيعتا هر زبان در چهار چوب شرايط تاريخى ،ملى و فرهنگى خاص خود و محيطى كه در آن
رشد ميكند ،تحول مى يابد .در تاريخ ،حوادث غير چشمداشت و استثنائى هم اتفاق مى افتند .اما بنظر من در رابطه با
زبان آذربايجان و مناسبت آن با زبان مشترك و كتبى ايران يعنى فارسى از يك سو و زبان هاى ديگر آذربايجان از سوى
ديگر ،اتفاق و تحول غير منتظره و حيرت انگيزى رخ نداده است .نميشود نمونه هاى عينا مشابهى داد .اما در كشور
هائى که تاريخ و فرهنگ نسبتا مشابهی با ايران دارند ،شاهد تحوﻻت زبانى نسبتا مشابهى هستيم .شايد تا حدى بتوان
وضع تركى در آذربايجان ايران را با زبان مردم بومی اسکاتلند در شمال بريتانيا و يا تاتارى در مركز و جنوب روسيه
مقايسه كرد .در آذربايجان ايران ،تاكيد ميكنم ،نه قفقاز ،بلكه در آذربايجان ايران هم در اين صد سال همان تحوﻻتى
انجام يافته و هنوز در جريان است كه قاعدتا مى بايست ميشد.
معموﻻ ميگويند که از زبان های ترکی ،دو تای آنها يعنی اوزبکی و ترکی آذری بيشتر از همه تحت تاثير مستقيم و شديد
فارسی قرار گرفته اند) .نگاه کنيد به مقالۀ »تاثير فارسی بر ترکی« در بخش »پيوست« همين کتاب (.حتی بنظر برخی،
تاثير فارسی بر اوزبکی بيشتر از تاثير فارسی بر ترکی آذری است .شايد تا صد سال پيش اين تشخيص درست تر بود.
اما امروزه ميتوان به يقين گفت که تاثير فارسی بر ترکی آذری ايران به مراتب بيشتر از تاثير فارسی بر اوزبکی است.
علل اين فرق و تحول گوناگون را بايد در نوشتهٔ جداگانه ای بررسى کرد.
نشانه های اين تاثير فارسی بر ترکی آذری ايران را ميتوان هم از نگاه واژگان ،هم جمله سازی )صرف و نحو ،جمله
های مرکب و غيره( ،هم واجشناختی )فونولوژيکی( و هم آوا شناختی )فونتيک( آشکارا مشاهده کرد.
البته تاثير روزافزون فارسی بر ترکی آذری شفاهی و بخصوص کتبی ،چيز جديدی نيست و از همان ابتدای راه يابی
اقوام ترک به خراسان و سپس تمام ايران در دور ٔه حاکميت سلجوقيان و بعد از آنها موجود بود .نگاه مختصری به آثار
ترکی  ٧٠٠-۶٠٠سال گذشته که در ايران توليد شده ،گواه اين مدعاست.اما آنچه که در اين صد سال گذشته تغيير يافته،
اين است که اين تاثير بخصوص بخاطر تاسيس نظام آموزشی و دولتی متمرکز و رسانه ها در ايران و تقويت و تحکيم
اجتماعی زبان فارسی ،خيلی بيشتر از پيش افزايش يافته است .بنظر تورکولوگ معروف آلمانی ﻻرس يوهانسون
»فارسی زبان حاکم در حوزهٔ فرهنگی بوده و نقش شاهراه تحول زبان های ترکی را بازی کرده است .برای آذربايجان
جنوبی )ايران( که زبان ترکی آن فاقد استاندارد زبانشناختی و دارای دوزبانگی فراگير و طوﻻنی مدتی است ،زبان
فارسی هنوز همان نقش زبان حاکم فرهنگی و شاهراه تحول زبانی را بازی ميکند« ).(١
بررسی های زبانشناختی در بارهٔ گونه های ترکی کم نيستند .اما در حوزهٔ بررسی علمی همزمان يعنی مقايسهٔ زبان
ترکی آذری ايران و لهجه های محلی آن و مقايسهٔ زبانشناختی آن با ديگر گونه های ترکی کار دقيق و فراگير چندانی
انجام نگرفته است.
در اينجا بگذاريد به منظور تحليل زبانشناختی ،چندين نمونهٔ معاصر از زبان ترکی آذری ايران بياوريم که به طور
تصادفی جمع آوری کرده ايم .اين نقل قول ها صرفا محدود به آذربايجان ايران هستند )و نه ترکيه و يا جمهوری
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آذربايجان( .ترجمهٔ نقل قول ها را نخواهيم داد ،اما در ادامهٔ اين مقاله به نمونه هائی از اين نقل قول ها اشاره خواهيم
کرد.
نثر:
)يک( دوستﻼرا و تانيشﻼرا و حضار محترمه بنده نين بير دنه شاد خبری وار ،او دا بودی کی بنده صﻼحيتيمی آلميشام
اگر اجازه وئرسه ز نئچه بير سوابق کاريمدان اشاره ائلييه جيم خدمتيزه...
)شفاهی/کتبی ،شهری ،داوطلب وظيفهٔ رسمی ،احتماﻻ ميانسال از اردبيل(
)دو( آقا ،نم دئييللر گونده  ٣ليوان سوت ايچين ،نم معمولی چای عوضينه چای سبز ايچين ،عمروز چوخالسين زات،
هامميسی موز شعر دی
)از چت های انيترنت ،کتبی/شفاهی ،مشخصات نا معلوم(
)سه( حرمتلی باغدارﻻرينان اکينچی لره و دامدارﻻرا ﷲ دان برکتلی ايللر آرزی ائلييروخ ،انشا کی بو گونلرده
چکديخﻼری زحمتلردن ياخچی نتيجه لر آﻻﻻر ،بو برنامه ده بير آفتدن دانيشاجييوخ ...
)شفاهی/کتبی ،برنامهٔ راديو تبريز(
)چهار(-کتده نه لر توخييارديله؟ پنجه شاﻻ توخيياردی؟
شال،چوخا...چوخا نه يه دييه رسوز؟چوخا؟ ُکتاُ ...کت دييه رديلر..او وخ شال ايدی ،اﻻن دا ُکت وار ،چوخا توخييه ردی ،چوخا ،شالوار...بلی ،اريم توخييهردی،
ارين توخيياردی؟ اﻻن قالئی؟يوخ بابا...ﷲ روحون شاد ائله سين ،خوب ،يئرده نه توخيياردوز؟پاﻻز..اوردا پاﻻذ توخييرديخنئچه متر اوﻻردی؟ائله بئله ده...اون ايکی کيلو..اون ايکی کيلو ندی؟ اﻻن سيزده ،پنجاه من پﻼزو وینه 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(
)پنج( من واقعا تشکر ائرم بوردن کی هميشه گليﭗ سالونی دولدورولﻼ و بيليرم کی اوشاخدا بؤوک ده هاممی ايستير کی
اورميه ن واليبالی يوخاری يئرده اوﻻ و مطمئن اولسوننا کی من ده ئوزوم گؤولوم بو ايستير و ايستيرم کی انشا ئوز
شهريمده اوينيام...
)شفاهی ،سعيد معروف ،در مصاحبه(
)شش( حديندن آرتيق ايستیليکدن ان چوخ تأثيرلننلر باشيندا آنا ناميزدلری گلير .حاميلهليک دؤورونده آرتان ماددهلر
موباديلهسی سرعتینين بدن ايستیليگينی يوکسلتديگينی ،بونا بير ده هاوا ايستیليگی عﻼوه حاميلهلرين ياخشيجا
چتينليک چکديگينی ايفاده ائدن اؤزل حيات خستهخاناسی قادين خستهليکلری و دوغوم متخصصی دوکتور ،...
حاميلهليکده سيجاقﻻرﻻ باشا چيخمانين يولﻻرينی آچيقﻼدی.
)کتبی/شفاهی ،يک سايت(
)هفت( تهران کيتاب سرگيسينده ،تورک ناشيرلر و آذربايجان موضوعسوندا و يا تورکجه کيتاب نشر ائدن باشقا
ناشيرلرين بير ليست ائديب ،بير يئره توپﻼماسی ،سرگيدن گؤروش ائدنلره يارديم اوﻻ بيلر دئيه بو ليستی حاضيرﻻييب
قوللوغونوزا سونوروق .بو ليستدن اونودوﻻن و يا دقيق غرفهسينی بيلمهديييميز ناشيرلر ده اوﻻ بيلر.
)کتبی ،يک سايت(
)هشت( ديليميز آذربايجاندا شدتلی تضييق آلتيندا اوزون قارانليق گئجه کچيرميشدير ...بو تضييق ،برته ران راسه لين
دديگی کيمی هم »چيريل چيلپاق زورباليق« و هم ده »اؤرتولوء زورﻻما شکيللرينده« يوردوموزدا ديليميزه و خلقيميزه
قارشی اعمال اولموشدور» ...آچيق آشکار خشونته مثال ،ديليميزده يازيﻼن کيتاب ،مجموعه و غازئتلرين چاپ و توزيع
امکانﻼريندان رسما و علنا محروم قالماسيدير.
)کتبی ،مجلهٔ وارليق ،ش  ،١ص  ،١۶اردی بهشت (١٣۵٨
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)نه( استاد شيدانين »ادبيات اوجاغی« نی ادبياتيميزين اينسکلوپئديياسی آدﻻنديريرامسا ،گؤره ک کؤورک دويغوﻻرين
ترنمچوسی ,اونودولماز شاعريميز حبيب ساهر حاقيندا اونداهانسی معلوماتا راست گلمک اوﻻر؟
)کتبی ،يک سايت(
)ده( سيته ميزده ديلچیليکله باغلی بير چوخ کيتاب ،سؤزلوک ،يازیﻻر الده ائديب اوخويابيلرسينيز .اوموروق کی بو
سيته ،سيز ديرلی ،سايين اوخوجوﻻر يارديمييﻼ ،ديلچیليک قولﻻرینين گليشمهسی ،يوکسليشی يولوندا بير آدديم
گؤتوربيلسين.
)کتبی ،يک سايت(
شعر:
)يازده( دولوب محببتون ای شوخ دلستان ديليم
آليب قراريمی الدن وئريب توان ديليمه
کمان قاشون ،گؤزون ،اوخ کيپريگون ،ساچين گؤزه ليم
آتير کمند ،چکير يای گئدير نشان ديليمه
)کريمی مراغه ای(
)دوازده( سن اللشدين سنه اصﻼن دئسين لر
قوچ اوغﻼن يا ايگيت طرﻻن دئسين لر
عزيزم جهد ائله بونﻼردان آرتيق
سنه انسان فقط انسان دئسين لر
)مفتون امينی(
)سيزده( بينهايت بو گؤيون آلتيندا
بيزه بير قبّهٔ فيروزه ده يوخ!
يانار افﻼکده مينلرجه چيراق،
بيزه بير شمع ،بير آويزه ده يوخ!
)حبيب ساهر(
)چهارده( ائی چکيب شاخی-صنوبر تک قدو باﻻ ،ييگيت،
عاريضون فيردووس باغيندا گولی رعنا ،ييگيت.
گولشهنی-جنّتده بيتکن ناز ايله نازيک نيهال،
حوسن بورجونده دوغوب ماهی-فلکسيما ،ييگيت
)اسماعيل جميلی(
اينها نمونه هائی از نثر و نظم ترکی آذری ايران است که مربوط به سی-چهل سال گذشته ميشود .بر پايهٔ همين نمونه ها
و صد ها مثال ديگر ميتوان به چندين تشخيص وضع کنونی زبان ترکی آذری ايران )نه خارج از ايران( رسيد:
يکم :توليدات کتبی به ترکی آذری ايران در گذشته اصوﻻ عبارت از شعر و بخش بمراتب کوچکتری از آن نثر بود .از
بيست-سی سال پيش به اين سو همزمان با رشد روز افزون اينترنت و شبکه های اجتماعی در ايران ،مقدار زيادی نثر
به ترکی توليد ميشود ،اما بخش مهم توليدات نثری اينترنتی کنونی که عبارت از کامنت ها و چت و حتی مطالب بﻼگ
ها و تارنما هاست» ،جدی« شمرده نميشوند ،اگرچه به هرحال منعکس کنند ٔه وضع کنونی زبان هستند )نمونهٔ دو( .حتی
اين گونه نمونه های نثر را ميتوان چيزی بين زبان کتبی و شفاهی شمرد ،چرا که در آنجا قواعد زبان کتبی معموﻻ زياد
رعايت نميشود.
دوم :توليدات کتبی به زبان ترکی ما ،با وجود گسترش اينترنت و شبکه های اجتماعی محدود است .به جرات ميتوان
گفت که اکثريت بزرگ آذربايجانی های ترکی زبان ايران هنگام نوشتن نامه ،يادداشت ،پيام ،مقاله ،بﻼگ و شرکت در
بحث ها ،فوروم و چت های اينترنتی ،اصوﻻ از زبان فارسی کار ميگيرند.
سوم :از نگاه لهجه های گوناگون ترکی آذری ايران نيز اشاره به يک نکته ﻻزم است .بسياری از زبانشناسان و
تورکولوگ ها ،ترکی آذری ايران را از نگاه لهجه های آن به چهار گروه اردبيلی ،تبريزی ،اروميه ای و زنجانی تقسيم
ميکنند ) .(٢تقريبا همۀ نمونه های نثر باﻻ و همچنين مطالعات ديگری که در اين زمينه انجام شده ،نشان ميدهند که تفاهم
بين اين لهجه ها کار مشکلی نيست و بين لهجه های ترکی آذربايجان ايران تفاهم گسترده ای ممکن است.
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چهارم :يک گروه در نمونه های نثر اکثرا به شدت تحت تاثير واژگان و جمله سازی فارسی هستند )سه ،شش( .اين
نمونه ها مربوط به افراد »عادی« يعنی بدون ديدگاه و يا دلشور ٔه سياسی و زبانشناختی هستند که از منابع ترکيه و يا
جمهوری آذربايجان تاثير چندانی نگرفته اند .اينها در زمينهٔ نوشتن نثر ترکی ،اکثريت را تشکيل می دهند .نثر ترکی
آنها اغلب مانند ترجمهٔ ترکی جمله های فارسی است که صورتی شکسته و آميخته با ترکی دارند .اگر با معيار ها و
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
»خودی« و »بومی« به گوش ميخورد ،چرا که پس از صد ها سال آميزش زبانی و فرهنگی همراه با دوزبانگی ،اين،
مخلوطی طبيعی بين فارسی و ترکی است .بر عکس ،در گوش و ذهن يک ايرانی ترکی زبان آذری ،ترکی ترکيه و يا
قفقاز ،حتی اگر به قواعد کتابی و دستوری ترکی نزديکتر هم باشد ،زبان و يا لهجه ای آشنا ،اما غير خودی و »بيگانه«
است.
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 باصطﻼح »اصيل« ،تا حدی
هم درست است .نثری که آنها بکار می برند ،يا کامﻼ و يا بخش قابل توجهی از واژگان ،تعابير و جمله سازی های آن
»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(.
جالب است که هرچه جمله سازی آذری های ايران کوتاه تر و با واژگان خودمان ساخته شده باشد ،به ترکی آذری ايران
نزديک تر است .برعکس ،هرچه جمله ها مرکب تر و طوﻻنی تر شود ،در آن صورت يا از نظام جمله سازی فارسی
کمک گرفته ميشود )که راحت تر ،اما اکثرا شکسته ولی به هر حال بومی خودمان است( و يا متاثر از جمله سازی های
ترکی استانبول و باکو است.
پنجم :در الفبا و خط اصوﻻ هرج و مرج رايج است .استاندارد چندانی نيست که معين کند قواعد امﻼئی ترکی آذری
ايران چيست .ميدانيم که در ترکيه و تقريبا از سی سال پيش به اين سو در جمهوری آذربايجان از الفبای ﻻتين ترکی
استفاده ميشود ،اما بين اين دو الفبای ﻻتين هم فرق هست.
در ايران تعداد کسانی که ترکی آذری ايران را با الفبای ﻻتين باکو و يا استانبول می نويسند ،بسيار کم هستند .اکثريت
بسيار بزرگ الفبای فارسی را بکار ميگيرند .اما هر کس از قواعد امﻼی ديگری پيروی ميکند .حتی آن افراد و گروه
هائی که زبان ترکی آذری ايرانی آنها بيشتر تقليد باکو و يا استانبول است ،گاه واژه ها و جمﻼت را طوری می نويسند
که بايد چندين بار گمانه زنی کرد که منظور از يک امﻼی بخصوص کدام واژه و تعبير است )نمونهٔ چهارده( .نيت آنها
اصوﻻ آن است که نوشتار ترکی آذری را با تلفظ واقعی اين زبان همخوان تر کنند .اما متاسفانه در اين راه هر کس
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.
نکتهٔ ديگر قابل توجه اين است که بسياری از کسانی که از قالب ها و واژه های ترکی استانبول و يا باکو کمک ميگيرند،
اغلب خود اين دو گونهٔ ترکی را خوب نميدانند .بدين جهت کم اتفاق نمی افتد که نثر و يا نظمی که آنها به خواننده و يا
شنوند ٔه ايرانی آذری ارائه ميکنند ،يا مخلوط همهٔ اين گونه های ترکی است ،يا غلط های زيادی دارد ،يا مجموعا ترکيب
آن نوع واژگان و جمله سازی اصوﻻ معنا نميدهد و يا اينکه کامﻼ سخت فهم هست.
آيا ريشهٔ اصلی وضﻊ کنونی زبان ترکی در آذربايجان ايران که شرح داديد دراين نيست که در مدارس آذربايجان ايران
امکان آموزش زبان ترکی آذری نيست؟
بيشک يک علتش همين است ،اما اين وضع فقط يک علت ندارد.
مثﻼ 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
زبان دولت در امور تحصيل نيست .اما اينکه در امﻼی ترکی آذری در ايران هرج و مرج وجود دارد ،بيشک نتيجهٔ آن
است که امﻼئی طبق يک استاندارد معين و مورد قبول همگان وضع نشده و بنا بر اين هر شخص و گروه به اصطﻼح
»ساز خودش را ميزند «.اين هم طبيعی هست ،چونکه قاعده و اجباری نيست که شما »کتاب« را به همان صورت
»کتاب« ويا »کيتاپ« بنويسيد.
قاعده و عادت کجا حاصل ميشود؟ قواعد زبان را در مدرسه بايد ياد گرفت .وقتی آن نيست ،چطور ميتوان انتظار
داشت ،يک استاندارد امﻼء و يا دستور زبان بتدريج به وجود بيايد و در عمل هم جا بيافتد؟ البته هرکس ميتواند در خانه
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اش و يا از دوستانش هم خواندن و نوشتن ترکی آذری را ياد بگيرد .اما چون در خانه سيستم واحدی نيست که شما از آن
پيروی کنيد ،هرکس يک نوع ميخواند و می نويسد .اين هم از يک طرف همين هرج و مرج و بيسوادی کنونی را ايجاد
ميکند و از طرف ديگر باعث ميشود که آدم هائی که به خواندن و نوشتن ترکی آذری عﻼقمند هستند فکر کنند که کليد
درستی و نادرستی اين کار در تقليد همان ترکی باکو و يا ترکيه است.
دولت و موسسه های علمی هم از آنجا که عمﻼ کاری به کار تحصيل ترکی آذری در مدارس ندارند ،درست و يا
نادرست خواندن و نوشتن ترکی آذری ايران هم برايشان مهم نيست.
يک نکتهٔ مهم ديگر را هم نبايد فراموش کرد .ترکی آذری ايران در اين  ٨٠٠-٧٠٠سال گذشته يک سير تحولی معينی
را از سرگذرانده است .امروز در نتيجهٔ همين سير تحولی ،ما ،خوب يا بد ،شاهد اين وضع داخلی زبان ترکی و جايگاه
اجتماعی ،فرهنگی و سياسی آن در ايران کنونی هستيم .اين ،وضعی نيست که نتيجهٔ کار يک نفر ،يک گروه و يا يک
دولت در دورهٔ بخصوصی باشد .در طول اين چندين قرن ،صد ها عامل در اين تحول دخيل و شريک بودند .تاريخ
طوﻻنی ايران ،تحوﻻت پس از اسﻼم ،حاکميت و نفوذ فرهنگی و حتی فرامرزی فارسی ،دگرگشت تدريجی پهلوی
آذری به ترکی آذری ،تحول دير تر و آهسته تر ترکی کتبی و ادبی نسبت به فارسی ،تاثير پذيری شديد ترکی از فارسی،
موجوديت زبان های ترکی مشابه ولی نه يکسان در قفقاز و ترکيهٔ همسايه ،مداخﻼت سياسی و نظامی همسايگان و سوء
استفاد ٔه آنان از »کارت زبان« ،همه و همهٔ اينها جزو اين عوامل هستند.
اما درست است .از نگاه جايگاه اجتماعی يک زبان ،تحصيل آن زبان در مدارس نقش کليدی بازی ميکند .همچنين
ميدانيم که معموﻻ دولت ها معين ميکنند که در مدارس چه چيز آموخته شود .بنا بر اين نقش اساسی دوم با دولت است.
و اما شرايط مشخص هر کشور ،هر ملت ،تاريخ آنها ،گذشته و تجربهٔ آن ملت و دولت در زمينهٔ زبان و مسايل اقليت ها
معين ميکنند که فﻼن دولت در فﻼن مرحله در مورد تحصيل فﻼن زبان در مدارس کشور و يا استان چه تصميمی
ميگيرد.
برای اينکه شما يک نتيجه گيری منصفانه و واقع بينانه کنيد ،بهتر است يک نمونهٔ خارجی را تجسم کنيد .مثﻼ اين را
بپرسيد که چرا فرانسه که تنها زبان رسمی و تحصيلی مدارس اش زبان فرانسه است ،اجازه نمی دهد که يکی از هشت-
نُه زبان اقليت های اين کشور در يک ايالت اين مملکت زبان تحصيلی شود ،يعنی مثﻼ مردم جزيرهٔ کورس بجای
فرانسه ،به زبان محلی و بومی کورس تحصيل کنند ،يعنی سرتاسر تحصيلشان از اول ابتدائی تا آخردبيرستان و بعد
دانشگاه به زبان کورسی باشد و در ضمن کمی هم فرانسه ياد بگيرند.
يک گروه از مردم کورس مرتبا اين تقاضا را به دولت فرانسه ميفرستند و آنها هم مرتبا اين را رد ميکنند ،چرا که در
فرانسه )تا حد زيادی مانند ايران( معيار مليت و فرانسوی بودن قوميت و تبار و نژاد و دين و مذهب نيست ،بلکه زبان و
فرهنگ فرانسوی است .بعد اگر اينطور شود که شما تمام تحصيلتان را به زبان کورسی بکنيد ،مردم پرووانس هم به
پرووانسی ،باسک های فرانسه هم به باسکی ،مردم نرماندی هم به زبان نرماندی تحصيل کنند ،آن وقت ارتباط و
همزيستی و هموطنی دو فرانسوی از دو گوشهٔ مختلف اين کشور از چه طريقی ميسر خواهد شد؟ يک کورسی چطور
خواهد توانست برود در پاريس کارمند بانک و يا معلم فيزيک بشود؟ اين پايان ملت و مليت فرانسه معنی خواهد داد .به
همين جهت هم دولت فرانسه سال هاست که اين قبيل پيشنهاد ها را که انگيز ٔه سياسی دارند ،رد ميکند.
ولی در عين حال هم با ادامهٔ شرايط موجود در فرانسه ،زبان های اقليت ،يعنی مثﻼ همين کورسی و باسکی و غيره
بتدريج ضعيف تر ميشود و از بين ميرود ،در حاليکه فرانسه بعنوان زبان ملی ،مشترک و رسمی ،قوی تر و قدرتمند تر
ميشود.
پس راه حل چيست؟
نميدانم .بستگی به هر دولت ،گذشته و تاريخ آن دولت و ملت و مناسبات زبانی و فرهنگی در داخل آن کشور و
همسايگان آن کشور هم دارد.
اين موضوع در ايران هم از حالت صرفا يک خواست فرهنگی و زبانی خارج شده و به صورت يک توپ سياسی در
آمده است .اگر خواست مصرانهٔ شما اين باشد که کودکان و جوانان از اول تا آخر اساسا و عمدتا به زبان قومی و محلی
خود يعنی مثﻼ ترکی آذری ،گيلکی ،کردی ،لری و غيره تحصيل کنند ،بنظرم بعد از دو سه نسل ارتباط يک تبريزی و
شيرازی و يا اهوازی و گيﻼنی بعنوان شهروندان يک ميهن مشترک از بين خواهد رفت .آن وقت ديگر عملی و ممکن
نيست که يک اردبيلی بلند بشود و برود در مشهد آموزگاری کند و يا قاضی دادگستری بشود .اين ،پايان ملت و مليت
 ٢٧٠٠سالهٔ ايرانی است .اين ،شعار نيست ،چيزی است که به ضرر همهٔ طرف های ذينفع است .اما برای اينکه هم اين
برابری ملی و ميهنی را از دست ندهيم و در عين حال تضعيف و بتدريج زوال زبان های محلی اقليت ها را هم متوقف
کنيم و يا اقﻼ کاهش بدهيم ،بنظر بنده ،دادن امکان چند ساعت در هفته تحصيل زبان ها و لهجه های محلی بعنوان درسی
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آيند ٔه زبان در آذربايجان
آيا ميشود پيش بينی کرد که دويست سال بعد وضﻊ زبان ها در آذربايجان چگونه خواهد بود؟
حتی پيش بينی يک سال آيندۀ زندگی آسان نيست ،چه رسد به وضع زبان در دويست سال بعد .ولی با اينهمه ناروشنی،
اين قبيل پرسش ها ذهن بسياری از انسان ها را بخود مشغول ميکند .فال بينی ممکن نيست .اما شايد بتوان برپايهٔ يک
رشته داده های موجود و به شرط بِﻼ تغيير ماندن شرايط کﻼن انسانی و سياسی ،گمانه زنی های معين و محتاطانه ای
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 کﻼ از بين برود ،طبيعتا زبانی هم موجود نخواهد بود .يعنی
شرط اول هر پيش بينی در اين زمينه آن است که نوع بشر تا آن وقت نابود نشود .از سوی ديگر می بينيم که ظاهرا بين
برخی تحوﻻت اجتماعی و زبانی رابطهٔ مستقيم وجود دارد .مثﻼ بنظر ميرسد همزمان با پيشرفت حيرت انگيز اقتصادی
و تکنولوژی و همچنين ارتباطات و مهاجرت ،روند استحالهٔ لهجه ها و زبان های کوچک تر در زبان های بزرگ تر و
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.
از طرف ديگر ،چنانکه در صحبت گذشته هم ديديم ،نظام سياسی کشور و سياست هائی که دولت ها در زمينهٔ زبان در
پيش ميگيرند ،تاثير مستقيمی بر سرنوشت زبان ها و لهجه ها دارند .با اين ترتيب ميتوان فرض کرد که مثﻼ اگر
دولتداری ايران به هر دليلی از کار بيافتد و به اجزای کوچکتر سياسی ،قومی و مذهبی تقسيم گردد ،حتما اين تحوﻻت،
صرفنظر از پيامد های سنگين ديگر ،تاثير مستقيم و قدرتمندی بر وضع زبان فارسی ،ترکی آذری و ديگر زبان های
کشور خواهد دشت.
يک لحظه ميتوانيد تصور کنيد که اگر هفتاد سال پيش حکومت پيشه وری به هر دليلی در آذربايجان موفق ميشد ،چه
اتفاقی ميافتاد؟ اين وضع احتماﻻ ميتوانست به اتحاد شمال و جنوب ارس در يک حکومت متحد در داخل اتحاد شوروی
منتهی شود .در آن صورت امروزه شاهد تصوير کامﻼ متفاوتی از آذربايجان و ايران و زبان های آنها می بوديم .آيا
امکان تکرار چيزی شبيه آن تجربه در  ٧٠يا صد سال آينده وجود ندارد؟ اين را نميتوان کامﻼ خارج از احتمال شمرد.
منتها فرض ما در اين پيش بينی بر آن است که از منظر کﻼن سياسی ،اتفاق بنيادينی در حوز ٔه سياست و مرزهای
کشور رخ ندهد و روند های کلی زبانی ،فرهنگی ،سياسی و اجتماعی در منطقه و جهان دچار تغييرات کﻼن نگردد.
آيا تحت شرايطی که گفته شد ،دويست سال بعد چيزی بنام زبان فارسی ،ترکی آذری ،کردی و غيره وجود خواهد
داشت؟
سوال متقابل اين است :آيا ما دويست سال پيش ميتوانستيم حدس بزنيم که شرايط امروزی ايران و منطقه از نگاه زبان،
انتشارات و يا تحصيل و تدريس ،رسانه ها و امکانات اينترنتی چنين خواهد بود که امروزه شاهدش هستيم؟ البته که نمی
توانستيم.
ابتدا دويست سال گذشته را در نظر بگيريم.
در طول اين دو قرن ،صد سال نخست با صد سال دوم کامﻼ فرق داشت .ايران دويست سال پيش را تحت سلطنت در
حال زوال قاجار در نظر بگيريد .قفقاز ،از جمله سرزمين های جمهوری ارمنستان ،ارمنستان و گرجستان کنونی بدنبال
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.
تحصيل و تدريس در ايران پراکنده و بدور از نظامی معين بود .تقريبا همهٔ مکتب خانه ها تحت نظارت مﻼها قرار
داشت .مدارس در يک شبکهٔ 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 .برنامهٔ
درسی وابسته به آموزگار و دانش آموز و حتی شهر و وﻻيت مربوطه بود .زبان مورد استفاد ٔه تحصيل و تدريس فارسی
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شفاهی درس،
)شعر ،ادبيات ،سياست ،حتی تاريخ و بخشی از علوم ( و يا عربی )دين ،فقه ،بخشی از علوم( بود .زبان
ِ
مطابق با نياز ها و امکانات معلم و طلبه ها )فارسی ،ترکی ،تاتی ،تالشی ،کردی ،گيلکی و يا ديگر زبان های محلی
بود.
در صد سال دوم که با مشروطه و بخصوص دور ٔه 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 حيطهٔ کار و وظايف
روحانيون جدا شده ،به اختيار دولت در آمد .ديگر بطور رسمی يک زبان واحد ،ملی و مشترک برای تدريس و تحصيل
وجود داشت که فارسی بود .همهٔ مکاتبات و انتشارات رسمی و اداری و همچنين اکثريت انتشارات به فارسی بود ،اما
زبان های محلی در سطح شفاهی و با حجم محدود در سطح کتبی به حيات خود ادامه ميدادند .فارسی به زبان شفاهی
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 لهجهٔ بسيار کوچک مانند مازنی )مازندران( و يا هرزنی )آذربايجان شرقی( عمﻼ از گردونهٔ کاربرد خارج
شدند.
در اين مدت مدرن شدن جامعه و دولت با همۀ مشکﻼت و کاستی های خود شروع شد .در همين صد سال ،يک فارسی
استاندارد و قوی تر از پيش ،به ترکی آذری وديگر زبان های محلی ما به مراتب بيشتر از دويست سال پيش نفوذ و
تاثير کرد .با اين ترتيب در اين صد سال تعداد زبان ها و بخصوص لهجه ها با سرعت بيش از پيشی کمتر شده و فارسی
استاندارد بزرگتر و قوی تر گشت .حتی خود فارسی و زبان ها و لهجه های محلی هم برای همگامی با انگليسی ،در
زمينهٔ يافتن ،کاربرد و رواج واژگان مدرن و علمی با مشکﻼت روبرو شده ،اين واژگان را هرچه بيشتر از انگليسی و
ديگر زبان های بين المللی گرفتند.
در همين مدت است که روند استحالهٔ 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
و کردی و غيره نيز به گونه های بزرگ تر شهر های بزرگ )تبريز ،اروميه ،اردبيل ،رشت( نزديک تر گشته اند .
اگر دقت کنيد ،لهجهٔ تبريز صد سال پيش در مقايسه با لهجهٔ امروز اين شهر ،متفاوت است .اگر از سالمندان تبريزی
بپرسيد ،خواهند گفت لهجهٔ سابق تبريز با لهجه های روستائيان و مردم شهر های ديگر مخلوط شده است .و آنها درست
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 گونهٔ شهر های بزرگ و همهٔ آنها به فارسی استاندارد نزديک
تر شده اند .اين روند در گذشته هم بود .لهجهٔ اردبيلی ترکی آذری سيصد سال پيش با لهجهٔ صد سال بعدش فرق ميکرد.
اما در قرن بيستم و بيست و يکم ،سرعت اين دگرگشت بيشتر شده است.
يعنی در سطح کتبی ،در صد سال گذشته همهٔ لهجه های فارسی ،ترکی ،کردی و غيره تحت تاثير به مراتب بيش از
پيش فارسی کتبی و استاندارد قرار گرفتند واستحاله يافتند .در سطح شفاهی ،لهجهٔ شفاهی پايتخت يعنی تهران همهٔ لهجه
های شفاهی فارسی و غير فارسی و لهجه های شهر های بزرگ آذربايجان لهجه های شهرستان ها و روستا ها را بيشتر
به خود »جذب« و استحاله کرده و در واقع خود متناسبا دچار دگرگشت شد.
اگر در اين روند کلی تغييرات کﻼن سياسی بوجود نيايد ،شاهد سرعت بيشتری در تغييرات زبان ها و لهجه های ايران
خواهيم شد.
به عبارت ديگر ،احتماﻻ شاهد از بين رفتن صد ها لهجه و گونهٔ محلی ديگر خواهيم شد .تعداد گونه های همهٔ زبان ها
کمتر ،اما حجم آنها متناسبا بزرگتر خواهد شد .برخی زبان ها و لهجه ها کﻼ ناپديد خواهند شد .زبان ترکی آذری ايران
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.
اين احتمال که ده ها زبان و لهجۀ کوچکتر مثﻼ مازنی و يا قشقائی در دوقرن آينده کامﻼ از بين بروند ،بسيار زياد است.
با اينهمه ،احتمال از بين رفتن ترکی آذری ايران در دويست سال آينده ضعيف تر است .يک علت آن هم تعداد باﻻی
متکلمين اين زبان در آذربايجان است .اما در صورت ادامۀ روند کنونی ،ترکی آذری ايران در دويست سال آينده از
نگاه واژگان ،دستور زبان و حتی تلفظ به مراتب »فارسی تر« از امروز شده متحول خواهد گشت .اين روند چشمگير
در صد سال پيش هم بوده ،اما در سده های بعدی ،حتی بمراتب سريع تر از صد سال گذشته خواهد بود.
سرعت فارسی تر شدن ترکی آذری بمراتب بيشتر از روند ترکی شدن زبان آذربايجانيان در سده های پس از سلجوقيان
خواهد بود .اما بعبد بنظر ميرسد که ترکی آذری ايران در دويست سال آينده جای خود را کامﻼ به فارسی استاندارد
ترک کند .يک علت مهم اين گمانه زنی تعداد کثير متکلمين ترکی آذری در ايران است که بصورت منسجم در يک
منطقه يعنی استان های اردبيل ،آذربايجان شرقی ،آذربايجان غربی و زنجان زندگی ميکنند.
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دليل ديگری که احتمال کامﻼ از بين رفتن ترکی آذری در دويست سال آينده را ضعيف ميکند ،همسايگی آذربايجان با
ترکيه و جمهوری آذربايجان است .اگر چه زبان اين دو کشور عينا مانند ترکی ما نيست ،اما موجوديت آنها در
همسايگی بﻼواسطۀ آذربايجانيان ايران عامل مهمی در جهت بقای طوﻻنی 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
زمينه هم شاهد تحوﻻت بنيادينی مانند از هم پاشيدن نظام سياسی اين کشور ها نباشيم ،بعيد است ترکی ترکيه و باکو با
وجود اينهمه اينترنت و کانال های تلويزيونی و غيره ،تاثيری اساسی بر تحول و ديناميزم تحوﻻت زبانی آذربايجان
ايران داشته باشد .يعنی بنظر ميرسد حتی اگر آذربايجانی های ما ده ها سال بعد هم تلويزيون های ترکی را تماشا کنند،
شايد کاربرد اين يا آن واژگان ترکی در صحبت روزمره شان بيشتر شود ،اما به دليل عمق و گذشتهٔ طوﻻنی آميزش
جامعهٔ آذری با جامعهٔ بزرگتر ايرانی و سرعت باﻻی استحالهٔ ترکی و ديگر زبان های محلی ايران در فارسی ،امکان
جايگرين شدن ترکی آذری ايران با ترکی ترکيه و يا باکو بعيد بنظر ميرسد ،مگر اينکه ،طوری که گفتيم ،ساختار
سياسی ايران از هم بپاشد و مرزها دگرگون شوند.
در دويست سال آينده احتماﻻ اينگونه تحوﻻت زبانی را در سطح بين المللی بيشتر حس خواهيم کرد.
در صحبت های پيشين هم اشاره کرديم .زبان ها و لهجه ها به دنيا می آيند و از بين ميروند .بويژه احتمال از بين رفتن
زبان ها و لهجه های کوچک خيلی بيشتر است ،طوری که تا کنون احتماﻻ ده ها هزار زبان و لهجه از بين رفته است.
در حال حاضر حدود  ۶٩٠٠زبان در دنيا وجود دارد .تخمينا  ٩٠در صد اين زبان ها در تحصيل بکار برده نميشوند.
طبق برآورد تور جانسون از دانشگاه استکهلم ) ،(١با اين ترتيب دويست سال بعد مجموعا حدود تنها  ١٠٠٠زبان فعال
باقی خواهند ماند .از اين هزار زبان فعال ،تنها حدد  ١٠٠زبان در سطح رسمی و تمام سطوح آموزش کاربرد فعال
دارند .زوال زبان ها و لهجه های کوچک ،اين  ١٠٠زبان را حتی قوی تر هم خواهد کرد .اما تعدادی نزديک به ٩٠٠
زبان که هرکدام اقﻼ  ١٠٠هزار گويشور دارد ،به نوعی در آموزش بکار برده ميشود و موجوديتش به رسميت شناخته
شده ،احتماﻻ تا دويست سال بعد نيز از بين نخواهند رفت.
عامل کاربرد در آموزش و سطح رسمی ،نقش کليدی در تحول آيندهٔ زبان ها بازی خواهد کرد .در چند دههٔ آينده سهم با
سوادی در سطح جهانی احتماﻻ به  ١٠٠در صد افزايش خواهد يافت .در چنين دنيائی ،زبان هائی بيش از همه شانس بقا
خواهند داشت که در همهٔ سطوح آموزش و علم و همچنين در محيط رسمی و کتبی کاربرد فعال داشته باشند .زبان های
بين المللی مانند انگليسی ،چينی ،اسپانيولی ،فرانسه ،آلمانی و روسی و يا زبان های نسبتا بزرگ مانند عربی ،فارسی و
ترکی احتماﻻ جزو اين زبان ها هستند.
پس از هزار سال چه؟
اين را نمی دانيم .اما تصور دانش امروز در بارۀ هزار سال بعد روشن تر از تصور ما از هزار سال پيش است .مثﻼ
ميتوان استنتاج نمود که همانگونه که سومری ،آشوری ،مصری باستان ،پارسی باستان و يا مادی از بين رفته اند ،يک
هزار و يا پنج هزار سال بعد ممکن است انگليسی و چينی و يا فارسی و ترکی نيزکﻼ از بين بروند .اگر هم کامﻼ از بين
نروند ،احتماﻻ 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؟
احتماﻻ اکثر کسانی که امروزه حسرت نامه نوشتن به سبک گذشته يعنی با قلم و کاغذ را ميکشند ،حتی خودشان به جای
استفاده از کاغذ و قلم ،ايميل و پيام الکترونيکی مينويسند .در مقابل اين تحوﻻت عظيم در حوز ٔه زبان ها و لهجه ها نيز،
آه و زاری و حسرت گذشته شايد احساسات همهٔ ما را برانگيزاند ،اما تاثير چندانی در روند کلی ندارد .تنها يک کار،
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
)Johnson, T.: The History of Languages, Oxford University Press, 2012, pp. 246-251 (1
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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
»توران« به کجا گفته ميشود؟
بسياری از منابع ترکی در تعريف جغرافيائی »توران« اين منطقه را در معنای محدودش به »حوزه بين دريای آرال در
آسيای ميانه و دريای خزر« و در معنای وسيع ترش »کﻼ آسيای ميانه« تعبير ميکنند اما از نظر سياسی »توران« را
»همه مناطق و کشور هائی که در آن به ترکی سخن گفته ميشود« تعريف ميکنند ) .(١به همين ترتيب در ادبيات
ناسيوناليستی ترکی »تورانچيليق« )پان تورانيزم( به انديشه متحد کردن همه ترکان جهان و سرزمين های آنان گفته
ميشود .در اوايل قرن بيستم بعضی روشنفکران و سياست پردازان آذری ،تاتار و ترک مانند ضياء گوک آلﭗ و انور
پاشا از انديشه »تورانچيليق« بمعنی »اتحاد ترکان« دفاع کرده اند .حتی انور پاشا که از فرماندهان مشهور ارتش
عثمانی بود بعد از شکست عثمانی در جنگ اول جهانی و قطع کمک بلشويک های روسيه ،در سال  ١٩٢٢برای تحقق
خيال متحد کردن ترکان آسيای مرکزی به آنجا رفته و در زد و خوردی که در تاجيکستان کنونی با بلشويک ها رخ داد،
جان خود را از دست داد .همچنين ،انديشمند معروف پان ترک ضياء گوک آلﭗ در کتاب »اصول پان ترکيزم« و در
تعريف »تورانيزم« نوشت که عثمانی ها ،آذربايجانی ها ،تاتارها و ترکان آسيای مرکزی مشمول »تورانچيليق« ميشوند
اما »اين انديشه شامل مجارها ،تونقوز ها ،مغول ها و فنﻼندی ها نيست« ).(٢
اما برخﻼف اين قبيل تصورات که هنوز در بسياری منابع ترکی )ويا پان ترکی( ذکر ميشود ،ظاهرا اينهمه نظريه
پردازی ها که تاثيرات آن هنوز کم و بيش ادامه دارد ،مبتنی بر يک رشته سوء تفاهم ها و عدم درک تاريخ است.
در زبان فارسی معروف ترين و جديد ترين اثری که از سرزمينی بنام »توران« نام می برد ،بيشک شعر معروف
سياوش کسرائی با تيتر »آرش کمانگير« است ،جائيکه ميگويد آرش برای تعيين مرز ايران و توران تير خود را به
سوی رود جيحون )رود آمو و يا آمودريا ،به يونانی و ﻻتينی »اوکسوس«( انداخت و جائيکه تير آرش بر ساق يک
درخت گردو خورده بود »از آن پس مرز ايرانشهر و توران ناميده شد «،يعنی اين سوی مرز ايرانشهر شد و آنسوی
مرز توران:
)(...
تير آرش را سوارانی که می راندند بر جيحون،
به ديگر نيم روزی از پی آن روز،
نشسته بر تناور ساق گردويی فرو ديدند.
و آنجا را ،از آن پس،
مرز ايرانشهر و توران باز ناميدند.
)(...
البته داستان انداختن تير و تعيين مرز ايران و توران يک افسانه ايرانی است و نه تاريخ کامﻼ مکتوب.
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طبق اين اساطير ،فريدون از نژاد جمشيد قلمروی خود را به سه بخش تقسيم کرد و هر بخش را به يکی از پسران خود
سپرد :ايران را به ايرج ،توران را به تور و شام را به سلم  ...افراسياب از نوادگان تور با نوذر از نوادگان ايرج و
منوچهر جنگ کرد و او را کشت .اما در جنگ ديگری بين ايران و توران ،زال و ديگر پهلوانان ايران به زو کمک
کردند تا اينکه بين زو و افراسياب صلح شد و مرز ميان ايران و توران معين گرديد .پس از زو ،گرشاسﭗ به تخت
نشست و افراسياب دوباره بر او تاخت و رستم کی قباد را که از نژاد فريدون بود برتخت نشاند و باز بين ايران و توران
ابتدا جنگ و سپس صلح شد و آمو دريا مرز اين دو سرزمين تعيين گرديد.
يعنی کيقباد پادشاه ايران بود و افراسياب پادشاه توران.
طبق همين اساطير ايرانی ،ايرانيان و تورانيان از يک تبار بودند که بعد سرزمين خود را جدا کردند :در حاليکه
دسترس ايران و ايرانيان در حدودی تا رود جيحون )آمو( محدود ماند ،توران و تورانيان به سرزمين و مردمان آنسوی
جيحون اطﻼق شد.
بنظر بعضی ها ،ابتدا فرق ايران و توران اساسا در آن بوده که مردم ايران زمين به نسبت شهر نشين و تورانيان )مانند
سکا ها( اساسا کوچنده بودند و گر نه تا اسﻼم از نظر قومی بين آنها فرق چندانی نبود .بعد از اسﻼم است که عنصر
ترکی با حضور قبايل ترک در اين منطقه قويتر ميشود و وقتی درک باستانی توران به فراموشی سپرده ميشود،
»توران« و ترک هم از نظر معنائی بهمديگر نزديکتر ميشوند .در اين معنی »توران ترک« درکی جديد و بعد از اسﻼم
و کوچ های ترکان به آسيای ميانه و خراسان است در حاليکه »توران« باستان و هند و اروپائی مربوط به دوره باستان
و فرهنگ اساطيری ميشود.
تلقی ترکی از تعبير »توران« هم ظاهرا با شاهنامه فردوسی و همزمان با آن شروع شده و چيزی نسبتا جديد است .در
مدخل »توران« »دانشنامه جهان اسﻼم« ) (٣در باره درک شاهنامه فردوسی از »توران« گفته ميشود» :بنا به روايت
شاهنامه ،فريدون جهان را ميان فرزندان خود تقسيم کرد :روم را به سلم ،توران را به تور و ايران را به ايرج داد و تور
را تورانشاه ناميدند .در شاهنامه ،توران سرزمين ترکان و چينيان است که رود جيحون آن را از ايران جدا ميکند«.
هر چه در تاريخ به عقب و عقب تر برويم ،تاريخ با افسانه و اسطوره مخلوط تر و کشف واقعيت بهمان درجه مشکل تر
ميشود .اگر جنبه اسطوره ای شاهنامه را اساس بگيريم بايد قبول کنيم که ايرانيان و ترکان هر دو از نوادگان فريدون
بودند و بنا براين ترک و ايرانی هم قوم اند.
احتماﻻ بر اساس همين اساطير هم بود که تاريخ نويسان سﻼطين سلجوقی ،آق قويونلو و قراقويونلو کوشش ميکردند اين
پادشاهان را به شجره جمشيد و تاريخ ايران باستان مربوط کنند.
مثﻼ در ابتدای »عرض نامه« )احتماﻻ  ٨٨١هجری برابر با  ١۴٧۶ميﻼدی( ،مولف آن جﻼل الدين دوانی که خواجه
دربار سلطان اوزون حسن آق قويونلو و فرزندش سلطان خليل بوده ،سلطان آق قويونلو را »پادشاه دين پناه خسرو
جمشيد« مينامد و کمی بعد در ادامه تعريف سلطان مينويسد …» :تبار عاليقدرش از اعاظم سﻼطين متصل تا جمشيد
است «.پروفسور وﻻديمير مينورسکی در زيرنويسی اين توضيح را ميدهد» :ظاهرا مقصود اين است که او )سلطان
خليل( هم از طرف مادر و هم از طرف پدر ترک خالصی بود و نسب اش به تور پسر فريدون ميرسيد .مطابق عقايد
عامه اين شاهزادگان با پيشداديان )جمشيد و غيره( مربوط ميشوند« ).(۴
اما پروفسور آنا ماری گابن متخصص چين شناسی و زبان و ادبيات ترکی باستان ،مينويسد که »شاهنامه فردوسی بر
مبنای داستان های اسطوره ای تواريخ پيشين از نبرد های بی باکانه بين دو ملت جسور ايران و توران سخن ميگويد .در
اينجا واژه توران به کلمه ترک ربطی ندارد .اما نظر به اينکه بعد از قرن ششم ترک ها که از آسيای مرکزی ميامدند در
سرنوشت ملل ايرانی نقشی کليدی بر عهده گرفتند ،اين نام توران نيز بخاطر شباهت ،به اشتباه در مورد اين نوآمدگان
نيز بکار برده شد«).(۵
واقعا هم تور/تورج واژه ای است از فارسی ميانه و نام توران به معنی »سرزمين تور« در آسيای ميانه برای اولين بار
در کتاب اوستا ذکر شده که در آنجا تورانيان نام های ايرانی دارند.
پروفسور گابن هم در همان اثر فوق الذکر) (۶ميگويد که در سال  ۵۵٢ميﻼدی بود که برای اولين بار در منابع چينی
اشاره ای به قبايل ترک ميشود .همچنين ،تورکولوگ معروف فرانسوی ژان پل رو در کتاب خود موسوم به »تاريخ
ترکان« ضمن تصديق اين مدعی ميگويد که قبايل ترک در سال های  ٧٠٠-١٢٠٠قبل از ميﻼد از جنگل های پر از
برف سيبری و مغولستان بسوی جنوب آمدند و بعد از ميﻼد مسيح در مسير کوچ های ابتدا تدريجی و سپس موج وار
خود اقوام هند و اروپائی )آريائی( را عقب زدند و يا با آنها امتزاج کردند ).(٧
دگرگشت زبان و فرهنگ سغد ،باختر )باکتريا( ،خوارزم ،و شهر هائی نظير سمرقند ،بخارا و مرو از ايرانی شرقی به
ترکی هم بعد از ميﻼد مسيح تا آغاز کوچ های دوره سلجوقيان ادامه داشته و بعد از سلجوقيان شدت گرفته است ).(٨
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از اين نوشته ها هم ميتوان نتيجه گرفت که تعبير »توران« ابتدا فقط به بخشی از ايران باستان و يا بطور دقيق تر
»ايرانيان و يا هند و ايران تباران هنوز کوچنده« در شمال فﻼت ايران مانند سکا ها و يا آﻻن ها گفته ميشده اما بعد ها
مفهوم ترک و ترکی به آن اضافه شده است.
پروفسور ايگور دياکونوف هم به نوبه خود در اثر »راه های تاريخ« ميگويد »توران در ابتدا نام يکی از قبايل ايرانی
بود که در اوستا ذکر شده است اما در شعر فردوسی و بطور کلی در سنت بعدی ايرانی ،تعبير توران به سرزمين هائی
اطﻼق شده است که مردمش ترکی سخن ميگويند«).(٩
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دوزبانگی آذربايجانيان
آذربايجانيان هميشه دو زبانه بودند .امروزه آذربايجانی در خانه و محيط شخصی ترکی حرف ميزند و در سطح اداری
و رسمی و تحصيل و دانشگاه ،مثل همه ايرانيان ديگر از زبان مشترک فارسی استفاده ميکند.
دوزبانگی و حتی سه زبانگی آذربايجانيان خيلی قبل از نفوذ و گسترش زبان ترکی در ايران رواج يافته بود .اين هم
چيزی طبيعی است .تصور کنيد که از زمان ماد ها آذربايجانيان مانند تالش ها و يا گيلک ها و کرد ها يک لهجه
مخصوص بخود مادی شمال غربی يعنی پهلوی آذری صحبت ميکردند که از زبان فارسی استاندارد و معيار متمايز
بود .يعنی آذربايجانيان آنوقت ها اوﻻ 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
به اين دو اضافه شد .بين گيلک ها و کرد ها و غيره هم همين وضع زبانی بود .اين ،سطح استعداد و ذکاوت مردم ما را
نشان ميدهد.
بعد در آذربايجان بدنبال حاکميت سلجوقيان ،ترکی به تدريج جای آن زبان شفاهی و محلی پهلوی آذری را گرفت ،اما
فارسی همچنان زبان کتبی و اداری و تحصيلی و رسمی باقی ماند.
زمانی که اعراب و اسﻼم به ايران آمد ،طبيعتا زبان مردم هنوز ترکی نشده بود .آنها در خانه و در سطح شخصی و
خانوادگی پهلوی آذری حرف ميزدند و هر کسی لهجه خودش را بکار می برد .اما در سطح اداری و رسمی يک زبان
مشترک بود که فارسی دری بود .بعد از سلجوقيان زبان ترکی بين مردم و در سطح شفاهی فراگير شد ،اما فارسی
همچنان زبان مشترک و کتبی و اداری باقی ماند .در زمان صفويان خيلی شعرا بودند که همراه با فارسی ،شعر ترکی
هم ميگفتند .اما از صفويان به بعد ،دوزبانگی در ميان طبقه تحصيلکرده آذری های ترک زبان جا افتاد ،تا جائی که شايد
به جز چند مورد استثنائی ،همه نويسندگان و شعرای آذربايجان به هر دو زبان و بيشتر به فارسی نوشته اند .حتی
روحانيون ترک زبان آذری ما سه زبانه هم بودند ،چرا که عربی هم به آن اضافه شده بود.
جهانگرد ايتاليايی پيترو دﻻواله که در دوره شاه عباس از ايران ديدن کرده ،می نويسد» :قسمت عمده اهالی ،حتی زنان،
هر دو زبان )فارسی و ترکی( را می دانند و بدانها صحبت ميکنند« ) .(١کاتب سفارت هولشتاين آدام اولئاريوس در
سال  ١۶٣٧مينويسد که ايرانيان بين شعرای ترک و فارس فرقی نمی گذاشتند و با اشعار بيشتر آنان آشنا بودند .اسامی
شعرائی که اولئاريوس ميدهد ،عبارتند از »سعدی ،حافظ ،فردوسی ،فضولی ،چغائی ،اهلی ،شمس ،نوائی ،شاهدی،
فرخزاد ،دهکی ،نسيمی و غيره« ).(٢
در قفقاز ،اين وضع دو زبانگی جديد ترکی و فارسی که گفتيم ،بعد از الحاق قفقاز از سوی روسيه در پی عهدنامه های
گلستان و ترکمنچای عوض شد ،طوری که تحصيل و تدريس فارسی و عربی در مکتب ها و »مﻼخانه های« شمال
ارس رو به ضعف و زوال نهاد و نويسندگان و شعرای مسلمان قفقاز بيشتر ترکی نويس شدند و گرنه تا آن وقت اکثر
آنها دو زبانه ،حتی اکثرا فارسی نويس و بعضا هم ترکی نويس بودند .ولی از قرن هجدهم بخاطر اوضاع سياسی و بی
ثبات داخل ايران ،نويسندگان و شعرای شمال ارس بتدريج بيشتر به ترکی و کمتر به فارسی نوشتند.
در واقع جدائی شمال در اثر الحاق قفقاز به روسيه ،به توليدات زبان فارسی و ترکی مردم دو سوی ارس هم تاثير
گذاشت .ايرانيان آذربايجان همچنان دوزبانه يعنی بيشتر فارسی نويس و مقداری هم ترکی نويس باقی ماندند .اما
مسلمانان شمال شرقی ارس که امروزه نام »جمهوری آذربايجان« گرفته ،در کنار ترکی آذری بتدريج بجای فارسی
شروع به کاربرد روسی کردند و با اين ترتيب آن ها هم دو زبانه های جديد ترکی و روسی شدند .اين هم نوعی آغاز
جدائی زبانی و فرهنگی بين دو سوی ارس بود.
آخرين نمونه برجسته دوزبانگی در ادبيات شمال ارس احتماﻻ شخصيت استثنائی عباسقلی آقا قدسی باکيحانوف بود .در
آخر کتاب معروف باکيخانوف بنام »گلستان ارم« از قرن نوزدهم يک ليست کتاب های تاليف نويسندگان شيروان و باکو
داده شده که اکثريتشان به فارسی است .حتی خود باکيخانوف که فرزند آخرين خان باکو بود ،همين کتابش را هم به
فارسی نوشته اگرچه برخی کتاب های ترکی هم دارد.
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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
شهربانی ميرويد و طرف مقابل هم ترکی زبان است ،طبيعتا ترکی حرف ميزنيد .کسی مشکلی با اين ندارد .در گذشته
هم نداشت .در زمان رضا شاه هم نداشت .اما وقتی ميخواهيد صورت جلسه بنويسيد و يا سندی رسمی تهيه کنيد و
تقاضانامه ای آماده کنيد ،از فارسی کار ميگيريد .در مدارس هم چيزی شبيه اين وضع حاکم است .من خودم وقتی در
تبريز به دبستان و دبيرستان ميرفتم در حياط و يا هنگام زنگ تفريح و فراغت بين همديگر و يا حتی با معلم معموﻻ
ترکی حرف ميزديم ،البته اگر ترکی زبان بودند .اگر فارسی زبان بودند ،فارسی حرف ميزديم .اما طبيعتا سر امتحان و
نوشتن و خواندن فارسی بکار می برديم .زمان صفويه هم همين طور بود ،زمان پهلوی هم ،در جمهوری اسﻼمی هم.
همين است که شهروندان اين کشور را از اروميه تا زاهدان و اهواز و مشهد به همديگر مرتبط ميکند و گرنه رابطه
قطع ميشود ،کتاب و مدارک رسمی و دولتی و علمی و غيره را نميتوانيد بخوانيد و به ديگران بفهمانيد ،و يا نمی توانيد
ترکی زبان اردبيلى باشيد و بلند شويد ،برويد در آبادان کار کنيد .اگر اين طور نمی بود ،وقتی فﻼن دادگاه مهاباد حکمی
به کردی نوشت دادگاه خرم آباد نمی دانست که در آن حکم چه نوشته شده است .بعد تصويری از روزنامه ها ،کتاب ها
و مجﻼت ،راديو ها و تلويزيون ها را تجسم کنيد که به هفتاد و دو زبان و لهجه هستند و آنچه که کسی اينجا ميگويد و
می نويسد ،کسی که دويست کيلومتر آنطرف تر است نمی فهمد.
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
و آميزش های قومی گسترش هم می يابد.
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
همه است .اتفاقا خواندن و نوشتن زبان مادری و پدری را هم بايد ياد گرفت .جامعه و دولت هم بايد به زبان نخست هر
شهروند احترام بگذارد ،چه لهجه و چه زبان ،چه کردی و چه ترکی ،چه گيلکی و چه بلوچی ،چه اين و چه آن.
وليکن ما يک زبان مشترک هم داريم .زبان فارسی معاصر دستکم  ١۴٠٠سال است که زبان معيار و استاندارد همه
ايرانيان است .حتی از همان آغاز اين دوره يعنی از مهستی گنجوی و نظامی و خاقانی بگيريد تا بعد از سلجوقيان و
صفويان ،تا انقﻼب مشروطه و بعد از آن ،تا ايرج ميرزا و تقی زاده و کسروی و تا حسن رشديه و محمد علی تربيت و
محمد حسين شهريار و جبار باغچه بان و پروفسور شمس ،در ميان چهره های برجسته ادبيات ،فرهنگ ،هنر ،علم،
سياست و اقتصاد کﻼ ايران ،آذربايجانيان پيوسته جای معتبری داشتند و هنوز هم دارند .اکثريت بزرگ آنان نيز اصوﻻ
به فارسی و گاه هم به ترکی نوشته اند ،بخصوص زمانی که خواسته اند از احساسات و ايام کودکی خود حرف بزنند و
باصطﻼح »حرف دل« خود را بگويند.
اين ،چيزی طبيعی است .آنگونه که بعضی ها ميگويند احتماﻻ کار يک ُکرد زبان و يا ترک زبان در آموزش و تحصيل
به فارسی سخت تر از مثﻼ يک شيرازی فارسی زبان است .اما يک واقعيت ديگر هم اين است که دو زبانگی و سه
زبانگی افق های جديدی از نظر تحصيل ،اشتغال و آميزش اجتماعی به روی شما باز ميکند .از سوی ديگر نميشود
انتظار داشت که سرتاسر يک کشور و ملت به زبان و يا لهجه مادری و يا پدری شما صحبت کند تا شما خودتان را
راحت حس کنيد و در زندگی شخصی و اجتماعی موفق شويد .مردم اکثر کشورهای ديگر هم همين چالش را داشتند و
دارند .يک زبان مشترک و رسمی و اداری برای همه ملت ﻻزم است تا ارتباطات و مديريت و شيرازه زندگی اجتماعی
ملت بهم نريزد .اين در تاريخ ما هميشه بوده و اميدوارم از بين نرود .اما طبيعتا هرکس هم بايد حق داشته باشد زبان
مادری خود را و يا هر زبان ديگری را که ميخواهد ياد بگيرد.
البته آموزش زبان مادری خوب است .اگر دولت مساعدت کند ،اين را ميتوان در صورت نياز و وجود امکانات عملی با
چند ساعت درس انتخابی در مدارس دولتی و حتی مدارس خصوصی تامين کرد .اما حفظ زبان مشترک و رسمی مهم
است .مهم است که بعد از  ٢۵سال و  ۵٠سال فرزندان ما و فرزندان آنها بتوانند با همديگر معاشرت و مراودت کنند،
يک زاهدانی بتواند به راحتی به تبريز برود و آنجا کار و زندگی کند بدون آنکه مجبورش کنند ترکی يادبگيرد و يک
اردبيلی بتواند بدون هيچگونه محدوديتی به مهاباد برود و برای کار و زندگی در آنجا ناچار به آموزش کردی نشود.
دو زبانگی و چند زبانگی اين را تامين ميکند .در کشوری چند زبانه مانند ايران ،چه آذربايجانيان و چه ديگران هميشه
دوزبانه بودند و اگر اينطور نمی بود ،اين زندگی ملی و مشترک سياسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بهم ميريخت.
منابﻊ
) (١نصيری ،م .و ع :.فرهنگ نصيری ترکی جغتايی ،رومی ،قزلباشی ،روسی و قلماقی به فارسی ،مترجم و حواشی:
حسن جوادی و ويلم فلور ،تهران  ،١٣٩٣ص ٢٠-١٩
) (٢نصيری ،همانجا
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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
را شعر گفتندی به تازی… پس يعقوب گفت چيزی که من اندر نيابم چرا بايد گفت .محمد وصيف پس شعر پارسی گفتن
گرفت و اول شعر فارسی اندر عجم او گفت «.اين حدودا سال  ٢۵٠هجری قمری يعنی سال  ٨۶۵ميﻼدی يعنی کمی
بيشتر از هزارو صد سال پيش بود.
شاهرخ مسکوب در کتاب »مليت و زبان« که پياده شدۀ برخی سخنرانيهای استاد است ،ميگويد که بعد از حمله اعراب،
ايرانيان  ٢٠٠سال دچار کرختی و بهت بودند تا اينکه با دو وسيله خود را »باز يافتند« :کشف دوباره تاريخ خود ،و
زبان ،يعنی استفاده از زبان فارسی.
حدود  ۴٠٠سال بعد يعنی در سال  ١٢٧٧خان ايل »قارامان اوغول ﻻری« در شهر قونيه ترکيه کنونی ،قارامان اوغلو
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«.
کمتر از  ٧٠٠سال بعد در جمهوری ترکيه روز صدور حکم محمد بيگ قارامان اوغلو همچون »عيد زبان« اعﻼم شد.
بعد از طاهريان ،صفاريان و سامانيان که فارسی را ارج گذاشتند و تشويق و ترغيب نمودند حکومت های ايران برای
مدتی نزديک به هزار سال تقريبا بطور ﻻينقطع بدست سلسله های ترک زبان افتاد .بخشی ازاجداد آنها صد ها سال قبل
از خودشان با کوچ های مستمر از آسيای مرکزی به ايران آمده بودند .اجداد آنها کامﻼ با مردم بومی آميخته و ايرانی
شده بودند .از سوی ديگر آنها در عين سلطنت و رهبری نظام و ارتش ،کار ديوان ،حکومت ،هنر و ادبيات را به فارسی
زبانان گذاشتند.
دوران  ۵٠٠ساله شکوفائی شعر فارسی از فردوسی تا خيام و حافظ و سعدی و نظامی با حکومت غزنويان ،سلجوقيان،
اتابکان و حکومت های محلی تا استقرار سلسلهٔ صفويه همزمان است .صفويان سر آغاز ايران معاصر بعد از اعراب
بودند .در واقع نه کوچ های  ۵٠٠سالهٔ اقوام ترک زبان در روند استحکام زبان فارسی وقفه ای ايجاد کرد و نه دور ٔه
کوتاه مدت تر حملهٔ مغول و حکومت ايلخانان .برعکس ،فازسی و فرهنگ ايرانی در طول اين  ۵٠٠سال قوام استحکام
نيز يافت.
زبان علم و دين اساسا عربی ،زبان ادب و فرهنگ و دولت فارسی ،زبان دربار و ارتش اساسا ترکی بود و اين »السنه
ثﻼثۀ« 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
غزنوی که مشوق پر و پا قرص فردوسی و بسياری شاعران ديگر بودند ،خود فارسی کم ميدانستند .اما بعد از مدتی
پادشاهان ايرانی ترک زبان خود آنقدر فارسی را نيکو آموختند که بعضی ها خود صاحب اثر فارسی شدند.
گروه های کثيری از همان اقوام ترک زبانی که از آسيای مرکزی به ايران آمده اسکان يافته بودند به »بﻼد روم« يعنی
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
ايران ،ملل جديد اين دو کشور که محصول آميزش های کامﻼ متفاوت قومی بود ،دو هويت گوناگون و اغلب متضاد ملی
را بوجود آوردند :هويت جديد ايرانی و هويت جديدعثمانی.
برای تقريبا هزار سال ،سﻼطين و درباريان هر دو طرف زبان همديگر يعنی ترکی را بخوبی ميفهميدند اما زبان
مکاتبات بين آنها اغلب فارسی و گاه ترکی بود .موضوع زبان »رسمی« بصورتی که امروزه سياسی و تبديل به »ماده
منفجره« شده اصوﻻ مطرح نبود .زبان اصلی ايران فارسی و زبان اصلی عثمانی ترکی بود ،اما حتی شاه اسماعيل
صفوی که شعر به فارسی و ترکی ميگفت ،با سلطان سليمی می جنگيد که شعر به فارسی ميگفت و حتی ديوان شعر
فارسی هم داشت.
با اينهمه ،فرق مهمی بين سلجوقيان ايران و سلجوقيان روم و متعاقبين آنها وجود داشت .در حاليکه سلجوقيان ايران به
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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آنان در ايران مشکل بزرگی جلوه نميکرد ،آميزش سلجوقيان روم يعنی ترکيه با زبان و فرهنگ حاکم يونانی و ﻻتين
بيزانس )»بﻼد روم«( سخت مينمود .از طرف ديگر چون محيط ايرانی و عربی هم نبود ،آموزش فارسی و عربی هم
برای سلجوقيان ترکيه بسيار دشوار بود .به نظرپروفسور ايلبر اورتايلی ،به همين دليل فرمان »قارامان اوغلی محمد
بيگ« در سال  ١٢٧٧مبنی بر استفادۀ رسمی از زبان ترکی »رجعتی ناگزير« به زبان ترکی بود .بنظر او ،با اينهمه،
»ترک ها تا قرن نوزدهم »ملی گرائی چندانی دربار ٔه زبان خود نشان ندادند«.
زبان و ادبيات »ترکی عثمانی« که تحت تاثير شديد بخصوص فارسی و عربی بود ،تا حد زياد از مردم جدا و برای آنها
سخت فهم بود ،درحاليکه شعر و ادبيات مردمی ،دايرۀ نسبتا محدودی را در ادبيات مکتوب در برميگرفت .فارسی
کتابی هم به نوبۀ خود تا حد زيادی تحت تاثير عربی بود .تاليف آثار به ترکی عثمانی بسيار کمتر از فارسی بود .در
ايران ،زبان فارسی بخصوص در شعر و ادبيات رشد کرد در حاليکه تقريبا همه آثار دينی واکثر آثار علمی و فلسفی
چند سدۀ نخست پس از اسﻼم به عربی بود .آثار ترکی آذری بسيار کم نوشته ميشد.
مجموعا ،بعد از قبول اسﻼم ،ابتدا ايرانيان در قرن نهم ميﻼدی و  ۴٠٠-٣٠٠سال بعد ترکان سلجوقی به نوشتن آثار
فارسی معاصر و ترکی شروع کردند )فارسی پهلوی و باستان آثار قديمی تری هم دارد( .اما از بين مجموعۀ کتابها و
آثاری که از دورۀ غزنويان تا پايان قاجاريه در ايران و عثمانی منتشر گرديد ،از نظر تعداد ،احتماﻻ آثار عربی در
درجۀ اول ،فارسی در درجۀ دوم و ترکی در درجۀ سوم قرار دارد .مهمترين آثار ادبی فارسی )بخصوص شعر( در
 ۵٠٠سال بين غزنويان و صفويان بوجود آمده است اما شاعران ترک زبان مانند فضولی و نسيمی نيز مقام کمتری از
شاعران پارسی گوی نداشتند .در مورد هر سه زبان ،تعداد تاليف و پخش کتب و آثار بعد از آمدن چاپخانه ها از غرب
به ايران و عثمانی در قرن هجدهم و نوزدهم بتدريج اوج گرفت .از قرن بيستم به بعد متناسب با رشد فناوری چاپ و
گسترش سواد و نظام آموزشی ،توليد آثار ادبی و علمی از نظر تعداد و وسعت پخش اين آثار در هردو زبان بمراتب
بيشتر شد.
چند منبﻊ
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نامگذاری ترکی آذری
هزار سال پيش وقتی قبايل ترک زبان در خراسان ،بعد تمام ايران و بعد در روم شرقی پخش شدند ،زبان تقريبا همه آنها
کم و بيش شبيه هم بود ،چونکه اکثريت بزرگ اين قبايل از ايﻼت اوغوز بودند که در مجموع زبان جنوب غربی ترکی
را تکلم ميکردند .با اينهمه ،ميتوان گفت که حتی هر قبيله و طايفه لهجه کمی متفاوتی داشت .در ايران ،از همان دوره
غزنويان و سلجوقيان تا كنون زبان ترکی را پيوسته »ترکی« )خود تركى زبانان "توركى"( ناميده اند.
تنها در چند مورد ترکی آذری را در ابتدا »ترکی قزلباشی« و يا »ترکی عجمی« ) (١و ترکی آناتولی را »ترکی
رومی« ناميده اند .در چند مورد نيز اروپائی ها ترکی ايران را »ترکمانی« ناميده اند.اين نوع تمايز ها هم زمانی ميشده
که ميخواستند فرق بين اين لهجه ها را معين کنند .مثﻼ محمد رضا و عبدالجميل نصيری ،پدر و پسر تبريزی که از
منشی های دربار سلطان سليمان صفوی بودند ،در اوايل سال های  ١٧٠٠يک فرهنگ لغات نوشتند که اخيرا هم در
تهران چاپ شد .نام اين اثر »فرهنگ نصيری ،ترکی جغتائی ،رومی ،روسی و قلماقی به فارسی« است ) (٢که فوق
العاده جالب است و فرق واژه ها و حتی گاه تلفظ آنها را بين هم نشان ميدهد .اينجا آنها ناچار بودند معين کنند که وقتی
فﻼن واژه را مينويسند ،منظورشان کدام ترکی است .در غير اين صورت در ايران ترکی زبانان به زبان خودشان ترکی
)تورکی( ميگفتند و در عثمانی هم به زبان خودشان ابتدا »عثمانی« و بعد ها »ترکی« ميگفتند و اگر ﻻزم شد در مقام
مقايسه تاکيد کنند که کدام ترکی ،آنوقت ميگفتند ترکی رومی و يا عثمانی .يعنی وقتی ﻻزم شد ،صفت کشور ،منطقه،
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.
بعد از جدائی قفقاز مسلمان از ايران در سال های  ١٨٠٠و حتی قبل از آن ،منابع روسی به زبان ترکی مسلمانان شمال
ارس »تاتاری« ميگفتند .يک علتش هم اين بود که روس ها هگام حمﻼت و کوچ های مغول ها ،با تاتارها زودتر از
ترک های اوغوز آشنا شده بودند .بعدا روس ها هم زبان ترکی شمال ارس را »ترکی« ناميدند .حتی بعد از انقﻼب اکتبر
و تاسيس حکومت شوروی زبان ترکی شمال ارس را »ترکی« ميناميدند .اما احتماﻻ 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
قفقاز هم بخصوص در زمان شوروی به تبعيت از روس ها زبان خودشان را مصرانه »آذربايجانی« ناميدند و از
کاربرد نام »ترکی« برای زبان خود پرهيز کردند .من در چند مقاله استدﻻل کرده ام که اين تعبير غلطی هست و
آذربايجان فقط يک زبان ندارد .درست ترش آن است که بگويند »ترکی آذربايجانی« و يا بطور ساده تر» :ترکی آذری«
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 مثﻼ اوزبکی و غيره است.
و اما در آسيای ميانه ،اوزبک ها و اويغورها و ديگر مللی که زبان هايشان مجموعا از خانواده زبان های ترکی
)تورکيک( است ،زبان خودشان را ترکی نمی نامند .اوزبک زبان خودش را اوزبکی مينامد ،قزاق ،قزاقی و ترکمن،
ترکمنی .اما همه آنها ميدانند که اين زبان ها از نظر تاريخی و ساختاری مربوط به يک خانواده بودند و هستند .اين مانند
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
و ساختاری ،انگليسی هم مانند آلمانی يک زبان ژرمنی است .حساب آسيای ميانه جداست .مثﻼ نام اوزبکی ميانه در
زمان تيمور ،بابر و شيبک خان »ترکی« نبود» ،جغتائی« بود ،بعد از شوروی هم نامش را گذاشتند »اوزبکی« .حاﻻ
هم نميگويند »ترکی «،بلکه ميگويند »اوزبکی «.اما تحول زبان های اوغوزی در ايران و آناتولی طوری بوده که هم ما
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
بيشک در دوره سلجوقيان تا حتی اواخر صفوی فرق چندانی بين اين دو گونه ترکی نبود .اما حاﻻ هست .حاﻻ حتی
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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طبيعتا نه مانند فرق بين ترکی آذربايجان ايران و مثﻼ قزاقی و قرقيزی که فهميدنش برای يک تبريزی و اردبيلی و حتی
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
نميگيريم و فکر ميکنيم همان شباهت و قرابتی که زمان طغرل و تيمور بين اين ترکی ها بود ،حاﻻ هم هست.
وقتی گويشوران يک زبان بصورت قبيله و ايل زندگی کنند ،زبان نميتواند قوام پيدا کتد و منسجم شود .دو هزار سال قبل
از ترک ها ،ماد ها هم وقتی به فﻼت ايران آمدند وضع مشابهی داشتند .مخصوصا ترک ها هم که در رابطه با فتوحات
خود به همه جا پخش ميشدند و دولتداری شان هم مبتنی بر زبان و فرهنگ خودشان نبود ،طبيعتا و الزاما دوچيز اتفاق
افتاد :اوﻻ گوناگونی ها و شباهت ها بين لهجه های آنها ناهمگون بود ،يعنی متناسب با روندهای اجتماعی و سياسی نبود.
می ديديد که هم در فﻼن گوشه خراسان يک عده »ترکی افشاری« صحبت ميکنند و هم در فﻼن جای آناتولی ،يعنی
ترکيه امروز .به همين صورت لهجه های ديگر .يعنی در ابتدا انسجام جغرافيائی و سياسی در اين تحول زبانشناختی
موجود نبود .ثانيا از آنجا که کوچ ها  ۶٠٠-۵٠٠سال ادامه داشت ،می ديديد که مثﻼ لهجه افشار با ذوالقدر فرق ميکرد.
حتی بين افشار های ايران و روم و يا ذوالقدر های آناتولی و شيراز فرق هائی بود ،يا اينکه يکی مانند صادقی افشار
) (١۵٣٣-١۶١٠در تبريز متولد ميشود ،شعر ميگويد ،آن هم با لهجه ای که بيشتر شبيه فضولی و ترکی آذری است،
لقبش هم افشار است ،اما زبان مادری اش جغتائی است ،يعنی لهجه شرقی ترکی ،چيزی نزديک به اويغوری کاشغر و
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
است .واژه هائی مانند »هاچان« )کی؟ چه وقت؟( باقيمانده آن تاثير است .در حاليکه اين را نميتوان در باره ترکی ترکيه
ادعا نمود .طبق بعضی نظريات ،علت اينکه مثﻼ در ترکی آذری ايران و بخصوص تبريز قانون »هماهنگی مصوت
ها« زياد رعايت نميشود و مثﻼ ما در تبريز به جای »گئده جک« )خواهد رفت( »گئده جاخ« ميگوئيم ،احتماﻻ همين
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
اشاره ميکنند .جواد هيئت در باره پيدايش دو لهجه ترکی آذری و عثمانی به سه دليل اشاره ميکند» :يکم :در تشکيل
ترکی آذربايجانی غير از لهجه اوغوز ،لهجه های قبچاق و اويغور و تا حدی مغولی ،و لهجه های بومی )آذری( بمراتب
بيشتر از آناطولی دخالت داشته است .دوم :نفوذ زبان و ادبيات ايران و تاثير آن در ترکی آذری ،مخصوصا در زبان
ادبی .و سوم :اختﻼف مذهب شيعه و سنی(٣) «.
اگر اينها را ندانيم ،آغاز و روند تشکل و انسجام ترکی امروزی ترکيه و ترکی آذری ايران ،ترکی خراسان و يا ترکی
شمال عراق و شمال سوريه را درک نخواهيم کرد .حتی نخواهيم فهميد که فرق مثﻼ بين لهجه های شمال رود ارس و
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 .معموﻻ گفته ميشود خانواده ترکی اوغوزی عبارت از سه زبان اصلی ترکی ترکيه ،ترکی آذری و
ترکمنی است .بنظر دورفر ) (۴امروزه ميتوان روی اين تقسيم بندی زبانی و يا لهجه ای »زبان های اوغوزی« توافق
کرد) :يکم( ترکی ترکيه )شامل عثمانی کريمه و لهجه های بالکان از جمله قاقائوز() ،دوم( )ترکی( آذری) ،سوم(
»لهجه های افشاری« در شرق و غرب استان های آذربايجان) ،چهارم( لهجه های ميانی بين آذری و افشاری در خط
قزوين و »خلجستان« و جنوب خط همدان -قم شامل قشقائی و افشاری ايناللو و همچنين افشاری کابل) ،پنجم( ترکی
خراسانی )در شمال شرق ايران ،ترکمنستان و افغانستان شمال غربی( و )ششم( ترکمنی )در ترکمنستان ،شمال
افغانستان و سواحل جنوب شرقی خزر( .تورخان گنجه ای ) (۵و دورفر کوشش کرده اند از نگاه ساختار ،صرف و
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
مراتب بيشتر از ترکی کنونی ترکيه است .به همين ترتيب ميدانيم که از نگاه آوائی ترکی ترکيه هشت فونم مصوت
)باصدا( دارد ) (a, e, i, ı, o, ö, u, üو ترکی آذری عﻼوه بر اين هشت مصوت ،مصوتی برای آوای فتحه نيز دارد
) eوارونه( که در ترکی ترکيه عموما ) (eيعنی بصورت کسره نوشته و خوانده ميشود ،مانند »ار« )به فتح الف بمعنی
شوهر( که در ترکی آذری با فتحه و در ترکی ترکيه با کسره تلفظ ميشود .از نگاه واج های بيصدا )همخوان( و يا
صامت ها حرف و آواهای »غ« و »خ« در لهجه استاندارد )استانبولی( ترکيه موجود نيست» .غ« بصورت نرم )شبيه
»ی«( و »خ« بصورت »ه« و يا »ک« تلفظ ميشود ،مانند يوخ/يوک )به معنی »نه«( که تا همين چند سال پيش با قاف
)يوق( می نوشتند .يکی ديگر از فرق های بارز بين ترکی آذری و ترکيه اين است که تصريف نام در ترکی آذری و
ترکيه کم و بيش مشابه است ،اما فرق های اصلی در تصريف فعل است .بطور کلی بايد گفت در زمينه تحليل دستوری
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
بعد ،درست ترش از زمان تاسيس جمهوری ترکيه و به اصطﻼح آغاز تمايﻼت »پاکسازی« زبان ترکی از »عناصر
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غير ترکی« شروع و تشديد شد .يکم :در سطح دولتی ترکيه ،از سال های  ١٩٣٠سعی شده است که واژگان فارسی و
عربی با واژگان اغلب نوساخته و يا نويافته ترکی »سره« جايگزين شود .طبيعتا اين اقدام ،زبان ترکی را بيشتر
»ترکی« کرده اما باعث شده است ما آذربايجانی ها در آموزش و کاربرد ترکی مدرن مشکل بيشتری داشته باشيم .نکته
دوم يک تمايل سياسی عليه جمﻼت مرکبی هست که مثﻼ با حرف ربط »که« و يا »و« درست ميشوند و در فارسی و يا
ترکی آذری بسيار رايج هستند .اين نوع ترکيب جمﻼت فهم منظور و يا باصطﻼح گزاره اصلی جمله را آسان ميکنند،
در حاليکه امروزه در ترکی معاصر صرفا برای پرهيز از اين نوع جمﻼت مرکب که ميگويند ترکيبات »ناب ترکی«
نيست ،بخصوص در نوشتار ،جمله هائی فوق العاده طوﻻنی ميسازند که فهم گزاره اصلی را مشکل ميکند.
مثﻼ اين دو جمله را مقايسه کنيد) :يکم( بيليرسن کی ،حسن هاردا ايشلير؟ )ميدانی حسن کجا کار ميکند؟( و )دوم(
حسنين نره ده چاليشتيغينی بيليور موسون؟ )همان معنا( .و يا جمله ای طونی تر) :يکم( هئچ ذات دئمه دی ،چونکی
بيليردی هئچ کس اونا اينانماياجاق )چيزی نگفت ،چونکه ميدانست کسی به او باور نخواهد کرد)(.دوم( هئچ کسين اونا
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
به يک معناست .هر کدام از گزينه ها يک جمله مرکب است ،يعنی جمله ای که خود در گزينه نخست عبارت از دو و يا
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
هست :در گزينه اول ما چند جمله داريم که توسط حرف ها و ادات ربطی )و ،که ،اما ،چونکه و غيره( بهم وصل شده
اند .در گزينه دوم از آن حرف ها و ادات ربطی استفاده نشده ،اما ترکيب جمﻼت پايه با اسم فعل و تغييرات متناسب در
فعل )مثﻼ کاربرد وجه التزامی فعل( بيان ميشود .نمونه ديگر :چوخ آرزو ائليرم کی بو فيلمی گؤره سن )بسيار آرزو
ميکنم اين فيلم را ببينی (.در اينجا جمله پايه »چوخ آرزو ائليرم« و جمله پيرو »بو فيلمی گؤره سن« است .طبيعی است
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
جمله نوعی ويژه در کاربرد ترکی آذری است که در ترکی استاندارد ترکيه با آن روبرو نميشويم .طوريکه در باﻻ هم
گفتيم ،در ترکيه اين جمله را تغيير داده ميگويند :بو فيلمی گؤرمنی چوخ آرزو ائديوروم.
البته در لهجه های مختلف آذربايجان ايران ،جمهوری آذربايجان و همچنين ترکيه ميتوانيم با اشکال مختلف و ديگری هم
روبرو شويم .بهمين ترتيب زبان مردم تحصيلکرده نسبت به مردم عادی )بخصوص روستا ها و شهر های کوچک( تا
حدی فرق ميکند چرا که جمله سازی معموﻻ همزمان با تحصيل از نظر واژگان غنی تر و از نظر جمله سازی مرکب
تر ميشود و همزمان ،تاثير قارسی بر ترکی ايرانيان تحصيلکرده بيشتر از ايرانيان ترک زبان کمتر تحصيلکرده است.
بعضی از زبانشناسان بر آنند که ترکيب جمﻼت مرکب از طريق ادات ربط در اصل متعلق به زبان باستان ترکی نيست
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
آنکه حدود ٨٠-٧٠سال پيش موج باصطﻼح »پاکسازی« زبان از نفوذ زبانهای غير ترکی شروع شد ،در کنار جايگزين
کردن واژگان فارسی و عربی با واژگان نويافت ترکی ،سعی کردند ساختار های باصطﻼح »غير ترکی اصيل« و مثﻼ
جمﻼت مرکبی را که با حرف ربط »کی« و »و« و يا وجه التزامی فعل )آﻻسان ،گله سن ،گؤره سن( ساخته ميشود
)گزينه يکم( مورد استفاده قرار ندهند و بيشتر از راه تغيير ساختار جمله ،آن را بصورت جمله مرکب )گزينه دوم( در
آورند .اين اقدام بيشتر از زبان ،به مﻼحظات سياسی مبتنی است و حتی از نگاه ترکی »سره« و ساده هم چندان قابل فهم
نيست ،چرا که مردم عادی و نه چندان تحصيلکرده ترکی زبان از اين قبيل ترکيبات پيچيده جمله سازی اصوﻻ استفاده
نمی کنند .زبان اوزبکی هم که در کنار ترکی آذری بيشتر از ديگر زبان های ترکی تحت تاثير فارسی بوده از اين نوع
جمﻼت مرکب استفاده ميکند .عثمانی هم که امروزه نزديک به صد سال است که ديگر عمﻼ بکار برده نميشود پر از
اين گونه ترکيبات بوده و بخصوص شعر و ادبيات عثمانی و جغتائی )اوزبکی قديم( و همچنين ترکی کتبی ديگر حوزه
ها مانند تاريخ ،علم ،دين و فلسفه نيز نشان دهنده اين نوع جمﻼت است در حاليکه آثار فولکلوريک ادبی که منعکس
کننده زبان ساده شفاهی و روستائی است ،چندان جمﻼت مرکب ندارد و يا با کاربرد اسم فاعل و يا اسم مفعول ساخته
ميشود که به ابتدای جمله عﻼوه 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
در مقابل ترکی ترکيه مشخص و تفکيک کنيم از تعابيری مانند »ترکی آذری« و يا فقط »آذری« استفاده ميکنيم .هم
ترکی آذری و هم ترکی ترکيه از شاخه »ترکيک« )ترکی( »خانواده زبان های آلتائی« است .خود اين خانواده زبان ها
شامل سه شاخه ترکيک ،مغولی و تونقوزی ميشود .در گروه »زبان های ترکيک« از قزاقی و قرقيزی و اوزبکی و
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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همديگر به مراتب نزديک تر و يا مانند قرقيزی و ترکی ترکيه از همديگر بمراتب دورترند ) .(۶در اينجا »ترکی«
ناميدن همه اين زبان ها درست نيست ،چونکه اختﻼفات واژگانی ،آوائی و حتی دستوری بين آنها کم نيست .از نظر
فهميدن همديگر انسان ها هم تفاهم بين يک قزاق و يک ترکی زبان ترکيه براستی دشوار است .در ادبيات تخصصی به
همه آنها زبان های »تورکيک«  Turkic languages, Turk-Sprachenگفته ميشود که بيشتر تعبيری فنی و
تخصصی است .در فارسی چنين تفکيکی بين تعابير ترکی و »ترکيک« نداريم .اين شبيه تعابير زبان آلمانی و زبان های
»ژرمنی« است .آلمانی امروز روشن است .اما در گروه زبان های ژرمنی زبان های مختلفی مانند آلمانی ،داچ
)هلندی( ،سوئدی ،انگليسی ،نروژی ،دانمارکی را هم ميتوان يافت که طی  ١۵٠٠سال گذشته همچون زبان های مستقلی
تحول يافته و بصورت معاصر خود در آمده اند.
از اين گروه زبان های »ترکيک« يک دسته که موسوم به شاخه »اوغوزی« و مربوط به ترک های جنوب غربی است،
با نام کلی »ترکی« تحول تاريخی جداگاه ای کرده اند .اين زبان ها ابتدا زبان و لهجه های اقوام و قبايل اوغوز )به
عربی »غز«( بودند که بتدريج همزمان با کوچ اين اقوام به سوی خراسان ،ايران و آناتولی ،از سده های  ١۶-١۵به بعد
بصورت امروزی ترکمنی ،ترکی آذری و ترکی آناتولی و يا ترکيه در آمدند که چند قرن پيش به آنها تعابير گوناگونی
مانند ترکی قزلباشی ،عجمی ،رومی و غيره داده شده بود .هر چه زمان ميگذرد و گويشوران اين گونه های ترکی
اوغوزی در شرايط اجتماعی ،فرهنگی و سياسی متمايز خود به حيات مستقل از همديگر ادامه ميدهند تمايز آنها از
همديگر هم بيشتر ميشود.
بگذاريد به زبان های چهار جمهوری آسيای ميانه يعنی اوزبکستان ،قزاقستان ،قرقيزستان و ترکمنستان ،بعﻼوه
تاجيکستان ايرانی زبان و همچنين به جمهوری آذربايجان اشاره کنيم .در اين ميان به تاتاری و زبان های کوچکتر ديگر
»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
شوروی در اوايل سالهای  ١٩٩٠ميﻼدی  ١۵جمهوری شوروی و از جمله پنج کشور آسيای مرکزی يعنی قزاقستان،
قرقيزستان ،اوزبکستان ،ترکمنستان و تاجيکستان استقﻼل خود را اعﻼن کردند .از اين پنج کشور زبان اکثريت نسبی و
يا بزرگ مردم چهار تای نخست از خانواده بزرگ زبان های ترکی و پنجمی يعنی تاجيکستان از خانواده زبان های
ايرانی است .زبان جمهوری آذربايجان که مستقل شد و همچنين زبان های دوگانه »جمهوری خودمختار تاتارستان و
باشقردستان« هم که جزو جمهوری روسيه بود و همانطور ماند هم از همين خانواده زبان های ترکی است.
البته در اينجا بايد دقت کرد .وقتی خانواده زبان های »ترکی« ميگوئيم منظور از واژه »ترکی« زبان رايج کنونی در
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
به تنهائی نيست .يک نوع ريشه فرضی و اصلی همه اين زبانهاست ،درست مانند اينکه وقتی از »زبان های ايرانی«
صحبت ميکنيم فقط فارسی ايران را در نظر نداريم ،منظورفارسی ،کردی ،پشتو ،تاتی ،تالشی ،بلوچی و يا حتی سغدی
و يا خوارزمی باستان و غيره است که ديگر زبان های مرده بشمار ميايند .مقايسه دورخيز ديگر خانواده زبانهای ﻻتين
مثﻼ ايتاليائی ،فرانسوی و پرتغالی است که واژگان ،دستور و دستگاه آوائی شان به درجات مختلف بهم دور و يا نزديک
اند اما اين زبان ها يعنی مثﻼ ترکی ترکيه و قزاقی ،و يا فارسی و پشتو و يا فرانسه و ايتاليائی با وجود قرابت ،يک
زبان نيستند و هيچ کدام هم »زبان اصلی« و يا »استاندارد« و »معيار« نيست که زبان های ديگر »غير اصلی« و يا
»نادرست« باشد .يک موضوع ديگر اين است که برخﻼف بعضی موارد ديگر مانند ژاپنی و يا سوئدی که رابطه
نزديکتری بين زبان و تيره-نژاد يک قوم و يا ملت وجود دارد ،اقوام ترک زبان يکی دو هزار سال پيش آنقدر به اقصا
نقاط دنيا پخش شده اند که امروزه به گواه اکثر زبانشناسان» ،ترک بودن« قوم و نژاد هيچ کس را معين نميکند چه آنها
)همانند انگليسی ها و اسپانيائی ها( در طول اين يکی دو هزارسال هرجا کوچ کرده اند با اقوام بومی آميخته و از نگاه
قومی و تباری مخلوط تر شده اند در حاليکه در بسياری موارد زبان آنها تحول ماهوی پيدا نکرده است» .ترک بودن«
امروزه مانند ﻻتينی زبان بودن ايتاليائی ها ،پرتغالی ها ،اسپانيائی ها ،آرژانتينی ها و کوبائی هاست» .ترک بودن« فقط
نشان دهنده آن است که زبان يک شخص )چه اوزبک و قزاق ،چه ترک ترکيه و اويغور زرد( از خانواده زبان های
ترکی )تورکيک( است و گرنه تبار و حوض دی ان ای يک ترک ترکيه با قزاق کامﻼ متفاوت است .زبان است که
باعث ميشود مخصوصا خود ترک ها همه آنها را ترک بنامند .در خارج از عالم ترکيه معموﻻ آنها را گويشوران زبان
های تورکيک )مانند گروه های زبان های ژرمنی ،ايرانی ،سامی( مينامند .درستش هم اين است و گرنه ميبايستی عبری
و عربی را هم يکی شمرد.
هر شاخه اين خانواده زبان های ترکی نيز وابسته به اينکه در مجاورت و آميزش با کدام قوم و زبان ديگر به سر برده
تاثيرات متفاوتی گرفته است .بگفته ﻻرس جانسون ) (٧بخصوص تاثير زبان های اسﻼوی ،ايرانی و مغولی بر ترکی
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 اسﻼم قابل مقايسه باشد.
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اين را بعنوان يادداشت قيد کردم چون مثﻼ در ايران بعضی ها از روی کمبود آگاهی ميگويند که کردی »نوع تکامل
نيافته فارسی است« و يا »ترکی آذری معجونی از ترکی ترکيه و فارسی است« و يا بخصوص در ترکيه بعضی ها از
روی احساسات سياسی تصور ميکنند زبان اصل و ريشه همه زبان ها و لهجه های ترکی همان ترکی استاندارد و
معاصر جمهوری ترکيه است و همه زبان های ديگر ترکی مانند اوزبکی و ترکمنی و آذری را به نسبت دوری و
نزديکی آن به ترکی ترکيه بررسی و حتی »ارزش يابی« ميکنند و به آنها صفت »درست« و »غلط« و يا از
»استاندارد« و »گونه مادر« )!( دور و يا نزديک ميبندند .آنها در عين حال همه را »ترک« و زبان آنها را هم »ترکی«
مينامند اما برای تفکيک ،از تعابيری مانند »ترکی قزاقی« و »ترک های اوزبک« استفاده ميکنند ،در حاليکه نه ترکی
ترکيه »استاندارد« و »مادر« زبان های ترکی است ،نه فارسی ايران اين نقش را نسبت به مثﻼ کردی و بلوچی بازی
ميکند و نه فرانسه زبان »مادر« برای ايتاليائی ورومانيائی بشمار ميرود .هر کدام از اين زبان ها زبانی مستقل است که
با ديگر زبان های »هم خانواده« خود قرابت های دور و نزديک لغوی ،دستوری و يا آوائی دارد ،هرکدام از يک سير
تاريخی بخصوص خود و در رابطه و آميزش با عوامل و شرايط ديگری رشد کرده به زبان کنونی تبديل شده است که
فعﻼ هست ،يکی از آنها زبان رسمی يک کشور شده و يکی نشده ،يکی زبان نخست عده ای کمتر و ديگری زبان نخست
جمعيتی بزرگتر است ،يکی زودتر به کتابت شروع کرده و آثار بيشتری دارد و ديگری دير تر و طبيعتا آثار کمتری به
آن زبان نوشته شده است.
حتی تا اينجا همه اين بحث ها برای مردم مثﻼ ترک زبان آسيای ميانه بی مورد است چرا که اگر چه تحصيلکرده های
آنها ميدانند که زبانشان از خانواده زبان های ترکی است ،اما هرگز و هيچکدام از آنها به زبان خود »ترکی« و يا مثﻼ
»ترکی قرقيزی«» ،ترکی ترکمنی« و يا »ترکی اوزبکی« نه ،مستقيما و تنها »قزاقی«» ،اوزبکی«» ،قرقيزی«،
»ترکمنی«» ،تاتاری« و بخودشان هم نه »ترک قزاق« و »ترک اوزبک« بلکه فقط »قزاق« و »اوزبک« و غيره
ميگويند .تنها در ترکيه است که اغلب مردم فکر ميکنند همه اوزبک ها و قزاق ها و اويغور ها ترک و زبانشان ترکی
است ،اما »لهجه هايشان فرق ميکند«.
وضع دو کشور تاجيکستان و آذربايجان از اينها فرق ميکند .تاجيک ها هم زبان خود را »تاجيکی« )»توجيکی«(
مينامند اما احتماﻻ نظر به نزديکی بسيار تاجيکی به فارسی معاصر ايران )و دری افغانستان( ،بخصوص تحصيلکرده
های تاجيکستان مشکلی در گاه »فارسی تاجيکی« و يا حتی بندرت فقط »فارسی« ناميدن زبان خود نمی بينند.
در جمهوری آذربايجان هم همانند تاجيکستان مردم به زبان خود »آذربايجانجا« يعنی »آذربايجانی« ميگويند اما ميدانند
که زبانشان ترکی است .در آذربايجان ايران مردم ترک زبان ،زبان نخست خودشان را فقط »تورکی« )ترکی( مينامند،
اگرچه ترکی ترکيه را هم »ترکی« ميشمارند و ميدانند که بين اين دو گونه فرق های کمی نيست.
در هر دو مور ِد تاجيکستان و آذربايجان ،بيشک نزديکی زبان های فارسی و تاجيکی و از طرف ديگر ترکی ترکيه و
آذری دليل عمده اين نامگذاری است .البته احساسات ملی و تاريخی غالب در تاجيکستان و جمهوری آذربايجان هم در
اين نامگذاری نقش بازی ميکند .از سوی ديگر شايد هم يک علت اين امر در آن است که تاجيکستان در مقابل ايران ،و
آذربايجان در مقابل ترکيه هم کشوری کوچک ترو ضعيف تر اند ،هم تجربه مستقل دولتداری خودشان بسيار کوتاه مدت
است و هم از نظر اقتصادی و اجتماعی از آنها در مجموع عقب تر اند .حتی اگر پيشرفت اقتصادی ،مصرف کاغذ،
تعداد تيراژ روزنامه ها و کتاب ،پيشرفت علوم دانشگاهی و تکنولوژی را هم در نظر بگيريد ،طبيعتا ميل طرف
کوچکتر به طرف بزرگتر ،و طرف ضعيف تر به طرف قوی تراصوﻻ ميچربد .يک عامل ديگر اينکه در ايران،
فارسی معاصر بيش از  ١٢٠٠سال و در ترکيه ،ترکی حدود  ٩٠٠-٨٠٠سال است که زبان حاکم و وسيله کتابت اند و
در اين زمينه ها توليد و تجربه فرهنگی و تاريخی بمراتب بيشتری از صرفا سرزمين کنونی تاجيکستان و يا سرزمين
کنونی جمهوری آذربايجان داشته اند.
چهار کشور ترک زبان آسيای ميانه تجارب متفاوت تری از جمهوری آذربايجان در همسايگی ترکيه داشته اند.
نتايج انقﻼب اکتبر روسيه در آسيای مرکزی از يک طرف اميد بخش بود چرا که تحصيل پايه اجباری شد و گسترش
يافت .تا سالهای  ١٩۴٠تعداد بيسوادان به حد اقل کاهش يافت ،تعداد کثيری روزنامه و کتاب چاپ شد و در بسياری از
اين جمهوری ها دانشگاه ها و آکادمی ها تاسيس يافت که قبﻼ موجود نبود.
اما چند عامل مهم ديگر بصورتی فشرده تر و سازمان يافته تر از گذشته بر زندگی فرهنگی و زبانی مردم ترک زبان
آسيای ميانه تاثيری ماندنی گذاشت.
تا آن موقع مرزهای داخلی آسيای ميانه روشن نبود و مرز ها را فاصله هائی معين ميکردند که تير های اسب سواران
لشکر ها و قبايل مختلف در روياروئی های مختلف خود ميانداختند .تا فتح بخش اعظم آسيای ميانه توسط لشکر اسﻼم
در اواخر قرن هفتم و تحکيم اين حاکميت در قرن هشتم ،اکثريت مردم منطقه به لهجه های مختلف ايرانی و ترکی سخن
ميگفتند .بعد از اسﻼم زبان دين ،علم ،ادب و فرهنگ عربی و فارسی بود درحاليکه نخستين آثار ترکی که به لهجه محلی
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ترکی در کاشغر )گوک تورک و يا اويغوری باستان( نوشته شد حدودا مربوط به  ۴٠٠سال پس از اسﻼم بود )اولين اثر
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 کامﻼ از سوی ارتش تزاری روسيه
تصرف شد و خان نشين های مختلف آن تحت حاکميت روسيه در آمدند که مدتی نام مجموعه آنها »ترکستان روس«
)بعﻼوه »امارت بخارا« و »خان نشين خيوه«( بود .در اوايل قرن بيستم همزمان با تصرف آسيای ميانه از سوی
بلشويک های روسيه ابتدا دوره ای نامعين و متغير از نظر مرزها ،نام مناطق ،تبديل آنها به »دولت« های جداگانه و
زبان های آنان پيش آمد .از جمله نام »ترکستان« که ابتدا ايرانيان به اين منطقه گذاشته و دير تر روس ها آنرا ادامه داده
بودند و درواقع نام منطقه معينی نبود ،لغو گرديد .سرزمين قزاقستان کنونی بعنوان »قرقيزستان« و قرقيزستان کنونی
بنام »قارا قرقيزستان« )»قرقيزستان سياه«( و غيره نامگذاری شد .از نظر الفبا که از شروع دوره اسﻼمی تا تسلط
شوروی در اين منطقه فقط الفبای عربی – فارسی بکار ميرفت ،ابتدا به اين الفبا و امﻼی رايج اين مناطق عﻼمات ويژه
ای از سوی دانشمندان شوروی اضافه شد ،سپس برای هرجمهوری نو بنياد يک الفبای ﻻتين که با الفبای ديگر کشور
های ترک زبان و همجوار فرق ميکرد معين گرديد و باﻻخره از اواخر سال های  ١٩٣٠الفبای روسی – سيريليک
قبول گرديد .باز برای هر کشور جداگانه آسيای ميانه که اکنون پنج »جمهوری شوروی« شده بودند عﻼمات بخصوصی
مقررشد .در نتيجه زبان های ترکی منطقه بصورت بيشتر و رسمی تری از همديگر منفک و جدا شدند ،در حاليکه قبﻼ
همه آن لهجه ها عموما ترکی و يا فارسی ناميده ميشدند و همه ايرانی زبانان و ترک زبانان منطقه ،صرفنظر از لهجه و
حتی زبانشان ،در تمام سرزمين های مسلمان يعنی در گستره ای بمراتب وسيع تر از آسيای ميانه ،از يک الفبای
مشترک يعنی عربی – فارسی ،با امﻼئی فوق العاده بهمديگر نزديک استفاده ميکردند.
همچنين مثﻼ در نمونه زبان اوزبکی که در ميان مردم ترک زبان منطقه دارای سنت قديمی تر کتابت بود ،بجای لهجه
غرب )خوارزم( که مانند بسياری زبان ها و لهجه های ترکی تابع قواعد »هماهنگی صائت ها« بودند ،لهجه شمال
)تاشکند( بعنوان استاندارد زبان اوزبکستان قبول شد که در آن هماهنگی صائت ها چندان رعايت نميشود.
برخی تحليل گران بر آنند که حاکميت شوروی قصدا اين قبيل سياست ها را در پيش گرفته تا شکاف بين زبان ها و لهجه
های مختلف ترکی در آسيای مرکزی را عميق تر کند و آنها را از سنت و تاريخ مشترک قومی و اسﻼمی خود جدا کنند
تا ازاين طريق مقام و نفوذ زبان روسی و حکومت شوروی مستحکم تر شود.
اين کار در مورد تاجيکی هم انجام گرفت که نزديکی بسياری با فارسی )دری( افغانستان و فارسی ايران داشت و دارد.
بغير از قبول الفبای سيريليک روسی با چند عﻼمت و اشاره که برای ملل فارسی زبان ناآشناست ،لهجه محلی اين منطقه
به صورت استاندارد درآمد .ره آورد انقﻼب اکتبر برای آسيای ميانه و آذربايجان اين بود که همزمان با تشويق زبان و
لهجه های محلی و تبديل هرکدام از آنها به زبان رسمی هر جمهوری و اولويت يافتن روسی بر زبان های محلی ،اين
لهجه های پيشين هرکدام زبان رسمی يک کشور نو استقﻼل گشت که خود را طور ديگری ميناميد و ميخواست صاحب
الفبا ،امﻼ ،تاريخ و آثار خود شود .نتيجه آن بود که در عين حال که زبان های محلی و رسمی اين کشور های نوساخته
ابتدا ايجاد و سپس تکوين شدند ،اين جمهوری ها از نظر زبان و فرهنگ ،الفبا و امﻼ از همديگر »مستقل تر« و مجزاتر
شدند و در عين حال شرايط نفوذ و حاکميت روزافزون زبان و فرهنگ روسی و تاثير واژگان ،دستور زبان و نظام
آوائی روسی تقويت گرديد .از سوی ديگر بکمک همين تدابير و در عين حال مرزهای بسته و عدم امکان رفت و آمد،
مجموع آسيای ميانه از سنت شرقی،ايرانی ،ترکی و اسﻼمی خود دور افتاد و شکاف عميقی بين آنها و سنت و تاريخ،
زبان ،ادبيات و فرهنگ پيشين آنان افتاد.
چه از نظر سياسی و چه در زمينه زبان ،فرهنگ ،الفبا و واژگان ،مشابه همين سياست و روند در جمهوری نوپای
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
مفاهيم از تاريخ و حافظه فرهنگی مردم بود .همه تاريخ نويسی اين مناطق دچار تحول شد تا اينکه »ملل« نو استقﻼل،
خود را در جدائی و حتی خصومت با ملل همسايه و محيط خارج از شوروی خود )مثﻼ ملل ايران و ترکيه( بدانند و
تعريف کنند .نام های »اوزبکی« و »ترکمنی« و غيره در همين دوره و با همين سياست است که جای مفهوم عمومی تر
و فراگيرتر »ترک« را گرفته ،در آذربايجان بجای »ترکی« نام »آذربايجانی« برای زبان ترکی اين ديار مورد استفاده
قرار گرفته ،در تاجيکستان نام »تاجيکی« بعنوان باصطﻼح »زبانی غير از فارسی« جايگزين »فارسی« شده ،جشن ها
و مراسم ملی و دينی مانند نوروز و عيد قربان ممنوع شده و سرتاسر تاريخ هرکدام از اين ملت ها نونويسی شده است.
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
مسلمان همسايه مانند ايران و ترکيه شده که تقريبا دو هزار سال با همديگر تاريخ ،زبان ،فرهنگ و دين مشترک داشتند.
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تاثير فارسی بر ترکی
عموما گفته ميشود که از ميان زبان های آلتائی ترکيک ،اوزبکی و ترکی آذری بيشتر از ديگران تحت تاثير واژگان،
دستور زبان و حتی نظام واجشناختی و آوائی فارسی قرار گرفته اند ) .( ١در زير به مهم ترين تاثيرات فارسی بر
ترکی آذری ايران اشاره ميشود:
تغييرات واجشناختی )فونولوژيک( بخصوص به هم خوردن قاعد ٔه هماهنگی مصوت ها مانند» :گليريخ« و يا»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.
تغييرات آواشناختی )فونتيک( مانند تلفظ پيشين همهٔ مصوت ها در مقايسه با ترکی ترکيه و جمهوری آذربايجان ،مانندتمايل تبديل »آ« به »اَ« مانند »قره« بجای »»قارا« )سياه( و يا »تخته« بجای »تاختا« )تخته( ،همچنين پيشگامی کردن
تلفظ صامت های پسگامی »ک«» ،گ« و »ل« بخصوص در پايان هجا که در آذربايچان ايران به شدت پيشگامی
ميشود ،مانند آوای ») chخ« ميانگامی( در ) ichمن( آلمانی ،مانند آوای »ک« در»چؤرک« )نان( و يا حتی »کؤک«
که گاه حتی بصورت »چؤچ« تلفظ ميشود و يا »ل« که در جمهوری آذربايجان بصورت بسيار پسگامی تلفظ ميشود.
حفظ مصوت های طوﻻنی و حتی مرکب مشابه فارسی ،مانند »او« در »صورت« و يا »او«  owکه در ترکیاستاندارد ترکيه و جمهوری آذربايجان تبديل به مصوت+صامت لبی ميشود ،مانند »توﻻماخ« بجای »تاوﻻماق«
)فريفتن( و يا »دولت« بجای »دؤلت« )باکو( و يا »دئولت« )استانبول( به معنی »دولت«.
تبديل مصوت های انسدادی »ک« و »ق« پسگامی به »غ« و »خ« سايشی ،مانند »آغ« بجای «آق/آک« )سفيد(.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(.
از نگاه لحن و آهنگ ،پرهيز از کاربرد ادات سوالی »می« و بيان پرسش از طريق تاکيد/آهنگ سوالی جمله مانند»گئتدين؟« )که در آن صورت مصوت پايانی بيش از حد متعارف طوﻻنی تلفظ ميشود( بجای »گئتدين می؟« )رفتی؟(
از نگاه ريخت شناسی و يا مورفولوژی :کاربرد بسياری از پسوند های فارسی مانند -باز- ،ستان- ،دار- ،دان- ،پرست،کار- ،گر و پيشوند های فارسی مانند بی ،-با -و نا ،-مانند »قماربار«» ،همکار«» ،بی ادب« و يا »نامرد «.کاربردوجه التزامی مشابه فارسی مانند »آﻻم« بجای »آلسام« )؟( )بخرم( که بنظر ميرسد مخصوص ترکی آذری ايران باشد.
در صفت تفضيلی و عالی پرهيز از ادات »داها« و »ان« )تر ،ترين( ،مانند »بو اوندان ياواشدی« بجای »بو اوندان
داها ياواشدير« )اين از آن آهسته تر است( و »ﻻپ گؤزل طبيعت« بجای »ان گؤزل طبيعت« )زيباترين طبيعت(.
برخی حتی احتمال ميدهند ) (٢که صرف ماضی نقلی مانند »گلميشم« و يا »گليپسن« )آمده ام ،آمده ای( که در ترکی
ترکيه موجود نيست ،نتيجهٔ 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.اين پديده امروزه تبديل به يکی از مشخصات زبان ترکی آذری اقشار تحصيلکردهٔ ايران است .بسياری از اين
مشخصات پيش تر در ترکی عثمانی نيز بسيار رايج بود ،اما همراه با تصفيهٔ ترکی ترکيه از تاثير فارسی و عربی در
اوايل قرن بيستم بمراتب ضعيف تر شده ،جای آن را جمﻼت طوﻻنی و اغلب سخت فهم ترکی گرفته است که با کاربرد
وجه وصفی بيان ميشود .جمله سازی مرکب مشابه فارسی که در ترکی آذربايجان قفقاز نيز تا اواخر دورهٔ شوروی رايج
و معمولی بود ،همزمان با اعﻼم استقﻼل اين جمهوری در اواخر قرن بيستم و پيروی روزافزون از واژگان و قواعد
ترکی ترکيه ،رو به کاهش نهاد و به شکل جمله سازی ترکی ترکيه شبيه تر گرديد .نمونه های اين جمله سازی های
مرکب» :بيليرسن من کيمم؟« بجای »منيم کيم اولدوغومو بيليرسن؟« )ميدانی من کی هستم؟( و يا» :اشيتميشم ،حسن
باخچی بير ايش تاپيﭗ« بجای »حسنين ياخشی بير ايش تاپديغينی اشيتديم« )شنيده ام حسن کار خوبی يافته است(.
-کاربرد بسياری از حروف ربط فارسی ،مانند »اگر«» ،چونکی«» ،هم… هم…«» ،نه… نه…« و غيره.
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و نهايتا تاثير بزرگ واژگان ،تعابير و اصظﻼحات فارسی )و عربی( بر ترکی آذری )و ترکيه( چيزی آشکار است.يعضی از اين وامواژه ها مانند »دوست« و يا »اوروچ« )روزه( قديمی تر و برخی مانند »روزی« و »مهربان« جديد
تر هستند.
حجم کاربرد واژگان فارسی در ترکی آذری بستگی زيادی به کتبی و يا شفاهی بودن کاربرد و همچنين تحصيل و
جايگاه اجتماعی فرد کاربر دارد .حضور واژگان فارسی در ترکی کتبی بمراتب بيشتر از ترکی شفاهی است .در عين
حال آذری های ترکی زبان تحصيلکرده در مقايسه با کسانی که تحصيل زيادی ندارند ،واژگان بيشتری از فارسی به
کار می برند.
در زمينهٔ واژگان نو و معاصر ،گويشوران ترکی آذری ايران واژه های مدرن را از فارسی )و از آن طريق در ضمن
از فرانسه و انگليسی( و متکلمين ترکی جمهوری آذربايجان از روسی وام ميگيرند ،مانند »دوچرخه« بجای »ولوسيپد«
روسی در جمهوری آذربايجان و »بيسيکلت« فرانسه در ترکيه(.
منابﻊ
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تاثير ترکی بر فارسی
سه زبان اصلی شرق ،باصطﻼح »السنه ثﻼثه« يعنی عربی ،فارسی و ترکی در طول بيش از هزار سال گذشته تاثير
بزرگی بر همديگر گذاشته اند .آنچه که بيش از همه و در نگاه اول به چشم هر فرد غير متخصص هم ميخورد ،طبيعتا
تاثير فراگير عربی بر فارسی و همچنين تاثير گستردۀ هم فارسی و هم عربی بر ترکی است .اما آنچه که اکثر نميدانيم
تاثير محدود ترکی بر فارسی و حتی بصورت محدود تری تاثير ترکی بر عربی است.
کسانی که با تاجيکستان و زبان تاجيکی اين ديار و بخصوص لهجه مردم شمال اين کشور يعنی مثﻼ شهر خجند و استان
سغد و مناطق هم مرز با اوزبکستان همسايه آشنا هستند از اين نوع مثال ها در فارسی تاجيکی مردم آنجا دچار تعجب
ُ
نميشوند:
»رفتند می؟« )آيا آنها رفتند؟(
»حسن اَکه توی ميکند« )حسن آقا عروسی ميکند(،
»کلين همسايه در خانه اش بوغی شدگی« )عروس همسايه در خانه اش خفه شده است(.
اين ها فقط چند نمونه از تاثير زبان های ترکی )در اين مورد بخصوص :اوزبکی( بر فارسی تاجيکی است که گونه ای
از فارسی در آسيای ميانه است.
تاثير متقابل زبان ها به همديگر ،بخصوص زبان های همجوار و در حاشيۀ کشور ها و مناطق چيزی بديهی است .اين
تاثير وابسته به شرايط گوناگون مانند تعدد متکلمين يک زبان ،مقام آن زبان در جامعه و يا تاريخ و سنت کاربرد آن
بيشتر و يا کمتر است.
شروع تاثيرات متقابل زبان های ايرانی و ترکی به دوره قبل از اسﻼم در آسيای ميانه برميگردد .در آثار باقيماندۀ دينی
سغدی ،سکا ،سانسکريت و فارسی ميانه مشاهده ميشود
بودائی و مانوی به ترکی باستان )اويغوری( ،تاثير زبانهای ُ
) .(١در دورۀ انوشيروان بين ترک ها و ايرانيان روابط تجاری و حتی نظامی هم موجود بوده اما ظاهرا تاثير اصلی و
متقابل زبانشناختی )واژگان و حتی دستور زبان( به بعد از اسﻼم مربوط ميشود .يک روند ديگر تاثير گذاری زبانهای
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.
فتح آسيای ميانه از سوی لشکر اسﻼم انگيزه ای جديد برای سرازير شدن قبايل ترک زبان اين منطقه به خراسان ،ايران،
عراق و آناتولی کنونی و تاسيس دولت های ترک تبار )غزنويان ،سلجوقيان و متعاقبين آنان( در منطقه شد و بخصوص
بعد از لشکر کشی های مغول در قرن سيزدهم ميﻼدی ،هم زبان بخش هائی از ايران و بخصوص آناتولی تغيير يافت و
هم تاثيرات متقابل ترکی و فارسی شدت گرفت.
اطﻼعات عمومی مردم ايران در باره تاثير عربی بر فارسی بخصوص در زمينۀ واژگان کم نيست .به همين ترتيب مثﻼ
يک ايرانی آذری و ترکی زبان خوب ميداند که تاثير واژگان فارسی و عربی بر ترکی آذری چقدر زياد است .اما در
باره تاثير زبان های ترکی به فارسی و ديگرزبان های ايرانی اطﻼعات عمومی مردم زياد نيست .اين ،تا حدی مربوط
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
در طول تاريخ آنقدر در زبان فارسی مستحيل شده که اکثر فارسی زبانان ديگر به اين قبيل واژه ها و يا جمله سازی
های متاثر از ترکی بعنوان »خودی« مينگرند .مثﻼ امروزه کمتر کسی است که بداند ريشه کلمه »قورمه« ترکی است.
دانشمندی که تاثير ترکی )و مغولی( بر فارسی ايران و افغانستان را بيشتر و جدی تر از همه بررسی کرده ،بی شک
مرحوم پروفسور گِرهارد دورفر ) (٢٠٠٣-١٩٢٠از دانشگاه »گوتينگن« آلمان است ) .(٢تخصص اصلی او زبان های
ترکی ايران )غزی ،اوغوزی( و به ويژه لهجه های خلجی ،خراسانی و قشقائی و همچنين زبان های باستانی ترکی
شرقی مانند ترکی خوارزمی و تونقوزی و در عين حال مغولی بود .در اين زمينه ها کتب و نوشته های او بی همتا
هستند.
استاد دورفر مانند بسياری از ديگر زبانشناسان اروپائی ،طبقه بندی های معنائی را معيار تقسيم بندی تاثير لغوی ترکی
سغدی ،سکا و خوارزمی در دوره باستان و پشتو ،يغنابی ،بلوچی،
و مغولی بر فارسی و ديگر زبان های ايرانی )مانند ُ
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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
کشاورزی ،انواع خاک و سنگ و وضع هوا ،زندگی روزمره ،روابط خانوادگی و اجتماعی ،لغات مربوط به دولت،
دين و يا جنگ مورد بررسی قرار داده است که البته در هر مورد درضمن به حوزۀ مشخص تر زبانی )ترکی
جغتائی/اوزبکی ،آذری و غيره( و در عين حال دوره و مرحلۀ تاريخی اين تاثير)قبل از اسﻼم ،دوره سلجوقيان ،مغوﻻن
و بعد تر( نيز اشاره کرده است.
چند مﻼحظه جالب از اين تحقيقات اين است که بعد از غزنويان و سلجوقيان و بخصوص حملۀ مغول و همراه با افزايش
حضور قبايل ترک زبان در ايران و سلسله های حاکم بر کشور ،تاثير ترکی در زبان فارسی )چه کتبی و چه گفتاری(
رشد ميکند .بعد از صفويان اين تاثير اگرچه ادامه می يابد ،اما به نسبت و به تدريج کمرنگ تر ميشود .طبيعتا دورفر
نمونه های خود را ازآثار مکتوب اين مراحل تاريخی مثﻼ »عرض نامه« جﻼل الدين دوانی» ،صفوه الصفای« ابن بزاز
اردبيلی و يا »تاريخ عالم آرای عباسی« اسکندر بيگ ترکمان و يا لغتنامه ها و ديگر آثار ادوار مختلف تاريخی گرفته
است.
نکتۀ جالب ديگری که دورفر به آن اشاره ميکند اين است که اکثر کلماتی که از مغولی وارد فارسی شده اند در واقع
ابتدا از مغولی وارد ترکی شده و بعدا از ترکی وارد فارسی شده اند )مانند تومان ،خان ،آقا و يا نوکر(.
بر پايۀ بررسی های گرهارد دورفر و مقاﻻتی که بعد از او در اين زمينه نوشته شده اند ،ميتوان ابعاد تاثير زبان های
ترکی )اساسا ترکی جنوبی يعنی اوغوزی مانند ترکمنی ،آذری و ترکی شرقی مانند اويغوری و جغتائی/اوزبکی( را
حدودا بر آورد کرد .اما در عين حال ميتوان به اين نتيجه رسيد که اين تاثير بعد از صفويان و بخصوص از قرن بيستم
به بعد بمراتب کمتر شده و کلمات ايرانی و فارسی جايگزين بسياری از لغات ترکی گشته است .همين روند را مثﻼ در
ترکی ترکيه هم ميتوان مشاهده نمود .در نتيجه بخش قابل توجهی از لغاتی مانند آشيق )مچ پای گوسفند( ،بيگلربيگی
)فرمانده کل( ،طمغه ) ُمهر( ،اولکا )کشور ،مملکت( و يا تومان )بمعنی واحد اداری( که دورفر به عنوان نمونه ذکر
ميکند ،در فارسی امروزه به کار برده نميشود اگر چه هنوز بخشی ديگر از اين وامواژه های ترکی و مغولی در فارسی
همچنان کاربرد دارد )مانند آقا ،قربان ،چمن ،قورمه ،کوچه(.
در آسيای ميانه هم همين طور :از قرن بيستم به بعد ،بخصوص در زبان کتبی ،مثﻼ تاجيکی تاجيکی تر ) يعنی ايرانی
تر( و اوزبکی اوزبکی تر شده است .حکومت ها سعی کرده اند زبان رسمی و کتبی خود را از عناصر »غير خودی«
همسايگانشان حداﻻمکان »پاک« کنند اما با اينهمه ،تاثير متقابل اين زبان ها به همديگر بخصوص در زبان محاوره و
بعضی حوزه ها مانند شعر ،ادبيات و دين همچنان پا بر جاست.
همچنانکه گفتيم ،خاورشناسان اروپائی و بخصوص گرهارد دورفر در بررسی تاريخ تاثير زبانشناختی ترکی بر فارسی
به آثار ادبی ،تاريخی ،سياحتنامه ها ،فرهنگ لغات و ديگر آثار مکتوبی تکيه کرده اند که در اين  ١٠٠٠و حتی بيشتر
سال گذشته نوشته شده اند.
يکی از اين آثار تاريخ »عالم آرای صفوی« از تاريخ  ١٠٨۶ه.ق ١۶٧۵) .م (.يعنی بعد از شاه عباس اول است که به
گواهی بسياری از دانشمندان اگرچه ارزش تاريخی اش زياد نيست ،اما حاوی اطﻼعات بسياری در مورد تاريخ نويسی
درباريان آن دوره و در ضمن زبان و واژگانی است که در آن دوره در امور درباری ،ديوانی و لشکری و حتی
مناسبات دينی و تصوفی بکار ميرفته است.
ويژگی ديگر اين اثر در آن است که نويسندۀ آن اگرچه ناشناس باقی مانده ،اما از سبک انشاء و انتخاب لغات و
اصطﻼحات تقريبا شکی نيست که ترکی زبان بوده و فارسی مکتوب او اگر چه روان بوده ،اما اينجا و آنجا ،با فارسی
ادبی و »فصيحی« که در آثار ديگر همزمان ميتوان يافت ،متناسب نبوده و حتی گهگاه ظاهرا مولف بعضی لغات و
اصطﻼحات را بطور تحت اللفظی از ترکی به فارسی ترجمه کرده است .اين هم اثر فوق را از نظر بررسی تاثير ترکی
بر فارسی حدودا  ٣۵٠سال پيش جالب و در خور تامل ميکند.
آقای يدﷲ شکری اين کتاب را تصحيح و همراه با حواشی بسيار جالبی در سال  ١٣۵٠در تهران منتشر کرده است.
کار روی اين اثر با دقت آکادميک بسيار انجام گرفته است .از جمله ،مقدمه جالب کتاب توضيحاتی ضروری در باره
»عالم آرا« های دوره صفوی ميدهد تا درک مقام اين »عالم آرا« بهتر حاصل شود .در ضمن ،به غير از مقايسۀ نسخه
های گوناگون اين کتاب ودر صورت فرق بين لغات و تعابير ،رای بر صحت يکی از آنها انجام گرفته و ضمنا به پايان
کتاب حواشی و توضيحات ،استدراکات و تصحيحات ،فهرست نام کسان ،فهرست جاينام ها ،فهرست نام قبيله ها ،طايفه
ها ،فرقه ها ،دين ها و مذاهب و باﻻخره »فهرست لغات و ترکيباتی« عﻼوه شده که در اثر ،جلب توجهی ويژه ميکنند.
همين »فهرست لغات و ترکيبات« بنظر من از جمله منابع با ارزشی است که از ديدگاه تاثير ترکی بر فارسی در تاريخ
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
اصطﻼحات از ترکی و يا ترجمه نا متعارف آنها از ترکی به فارسی بوده و يا بعضی لغات و اصطﻼحات از نقطه نظر
ريشه هايشان برايم ناروشن و سوال برانگيز بوده ،آنها را عﻼمت گذاری کرده ام.
از ميان لغات و اصطﻼحات نامبرده


بعضی ها برای من از نظر معنی کامﻼ روشن نيستند واما در محيط جمله ،معنائی قابل گمانه زنی دارند )مانند
جغه ،فتراک(،



در مورد بعضی ها ريشه آنها احتما ترکی ) ويا مغولی( است )مثﻼ جنق–چنق ،تومان(،



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 )مثﻼ کوچه ،تاﻻن(،



بعضی اصطﻼحات ظاهرا ترجمه نامتعارف از اصطﻼحات ترکی هستند )مثﻼ» :گوش انداختن« به معنی گوش
کردن از »قوﻻق آسماق« ترکی .نميدانيم ،شايد درترکی آن دوره اصطﻼحی مانند »قوﻻق آتماق« بمعنای تحت
اللفظی»گوش انداختن« يعنی گوش کردن مانند »گؤز آتماق« بمعنی نظرکردن وجود داشته که بعد ها از بين
رفته(،



در مورد بعضی اصطﻼحات معلوم نيست اصل آن معنا از ترکی است يا از فارسی )و يا زبانی ديگر مانند عربی(
)مثﻼ سينه کوه برای »داغين دؤشی« و يا »به راه بردن« فارسی در مقابل »يوﻻ گتيرمک« ترکی(



ضمنا بعضی لغات و يا اصطﻼحاتی را عﻼمت گذاری کرده ام که اگر چه در ايران معموﻻ ديگر کار برد ندارند
اما هنوز در آسيای ميانه و يا جمهوری آذربايجان به کار برده ميشوند )مانند »سورسات« بمعنای وسايل ،آﻻت و
ادوات و يا »سرانجام دادن« بمعنی دستور دادن(.

و باﻻخره بايد گفت در اين موارد مقايسه زبانها و آثار مختلف و نتيجه گيری ها و گمانه زنی ها هم بايد مثل هميشه
طريق احتياط را از دست نداد .از جمله بايد در نظر گرفت که:


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.



طبيعی است که تاثير ترکی و يا هر زبان ديگری در يک اثر مکتوب تا حد زيادی مربوط به موضوع آن اثر است.
مثﻼ همان طور که در آثار دينی نقش زبان عربی بيشتر است ،اين کتاب هم اساسا در باره امور درباری ،ديوانی
ولشکری است و ميدانيم که نفوذ زبان ترکی در اين حوزه ها بمراتب بيشتر از حوزه علوم و يا زبان و ادبيات و يا
تجارت و کشاورزی بوده است .بنا براين نتيجه گيری هائی که مبتنی بر اين اثر هستند نميتوانند به کل ادبيات
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
بوده و فارسی او به تشخيص مصحح اثر آقای شکری خالی از اشکال نبوده نميتواند نمايانگر روند عمومی در
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 اصطﻼحاتی که در اين فهرست می بينيم و همچون
نشانه های تاثير ترکی بر فارسی ارزيابی مينمائيم ،مدتها ست که ديگر در فارسی کنونی بکار برده نميشود .به
همين ترتيب بسياری از لغات و اصطﻼحات ترکی عثمانی که غالبا اصل فارسی و يا عربی داشتند ديگر در ترکی
معاصر مورد استفاده قرار نميگيرند و کلمات و اصطﻼحات جديد و باصطﻼح »بومی« ترکی جايگزين آنها شده
اند.

همۀ اين عوامل باعث ميشوند که نتوانيم نتيجه گيری هائی را که هر کس ممکن است از مطالعه »عالم آرای صفوی«
ويا هر کتاب عليحده ديگر بکند ،به کل زبان فارسی تعميم دهيم اما بی شک اين اثر دوره صفوی نيز به سهم خود جلوه
خوبی از تاثير ترکی بر زبان مکتوب فارسی است و از اين نقطه نظر بسيار جالب و در خور مطالعه است ).(٣
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ترکی بعنوان زبانی التصاقی
التصاقی و يا پيوندی بودن مخصوص ترکی و يا ديگر زبان های آلتائی و يا حتی اورالی نيست .تقريبا اکثر زبان های
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
ترکیeve gidiyorum :
ev-e giD-iyor-um
عربی :أنا ذاهب الی المنزل
ana dzha-hib il-al-manzil
انگليسیI am going home :
I am go-ing home
چينی ماندارينwǒ zhèng zài huí jiā :
'من ،مرا ،مال من  -زمان  -محل  -بازگشت  -خانه'
در اين جمله ها فعل »رفتن« متناسب با قاعده های دستوری صرف افعال در زبان های باﻻ بکار برده شده و صرف
شده است )حروف بزرگ نشان ميدهند كه اين آواها متغير هستند( .تنها استثنا در اين نمونه ها چينی ماندارين است .در
زبان چينی که علی اﻻصول برای هرمفهوم يک واژه دارد ،اين واژه ها دچار تغيير نميشوند ،بلکه کنار هم قرار
ميگيرند و با اين ترتيب معنای معينی ميدهند .از اين جهت در چينی ماندارين ،صرف افعال به آن معنا که ما ميفهميم،
وجود ندارد.
هر زبان دنيا در ساختن يک واژه و يا کلمه ) (wordو از جمله يک نام و يا فعل در محيط های گوناگون )مانند تعداد،
زمان ،حالت( دارای ويژگی های خويش است.
مثﻼ فعل فارسی »رفتن« را در اين نوع صرف درنظر بگيريد :نه-می-رو-ت-م )نميرفتم( .در اين نمونه فعل پايه رو-
/رف -يک »مورفم« و يا تکواژ )واژک( آزاد است يعنی بخودی خود و مستقﻼ معنائی دارد و وند هائی که به آن عﻼوه
شده اند تکواژ های وابسته هستند ،يعنی آنها حامل معنائی هستند ،اما به تنهائی نميتوانند بکار گرفته شوند .در اين مورد
ريشه فعل يعنی رو/-رف -با گرفتن يکچند وند )پيشوند و پسوند( صرف ميشود و با اين ترتيب مجموع اين فعل
)نميرفتم( معنای خاص خود را ميدهد.
اين تغييرات محدود به فعل نيست و ممکن است در نام هم ديده شود .در بعضی زبان ها حتی صفت و قيد و ادات هم تابع
قواعد صرف ميشوند .برای نمونه اسم »کودک« مفرد است اما در حالت جمع کودک-ان گفته ميشود که در اينجا »ان«
پسوند جمع است .در عربی )حال-حاﻻت( و ترکی )گول-گوللر( و بسياری زبان های ديگر هم بسياری نام ها وابسته به
اينکه مفرد و يا جمع است ،شکل ديگری دارند .البته اين قبيل قاعده ها مطلق نيستند و درجه اعتبار آنها بسته به واژه و
زبان مورد بحث فرق ميکند .مثﻼ در فارسی بعضی نام ها جمع ندارند )مردم ،آب ،هوا( و يا بعضی زبان ها حتی برای
جمع دوگانه هم وند بخصوصی دارند ،مانند طرف-طرفين در عربی .در فارسی باستان هم اين جمع دوگانه موجود بود
اما در پهلوی و فارسی معاصر جمع دوگانه از بين رفته است.
ميتوان زبان های دنيا را برپايه ويژگی های ساختن )صرف( واژه ها ،يعنی دگرگونی هائی که مثﻼ يک نام ،فعل و يا
صفت در محيط های دستوری و معنائی معينی می پذيرد ،به گروه های گوناگون تقسيم بندی کرد .به اين شاخه
زبانشناسی که تکواژها )مورفم ها( و ترکيب آنها را در واژه ها بررسی ميکند و زبان ها را برپايه ويژگی ترکيب های
تکواژ ها تقسيم بندی مينمايد» ،گونه شناسی صرف شناختی« )و يا »تيپولوژی مورفولوژيک«( ميگويند.
عمومی ترين طبقه بندی اين است که معين کنيم درکدام زبان های دنيا يک واژه و يا کلمه )اعم از فعل ،نام ،صفت و
غيره( ترکيب پذير است و در کدام زبان ها کلمه ها يا کﻼ و يا علی اﻻصول ترکيب پذير نيستند يعنی هر واژه به تنهائی
و مستقﻼ عرض اندام ميکند.
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 .١به زبان هائی که واژه های آن علی اﻻصول ترکيب پذير نيستند و دچار دگرگونی نميشوند ،يعنی هر واژه مستقﻼ در
جمله عرض اندام ميکند »زبان های تحليلی« ) (analyticميگويند .زبان چينی ماندارين يک نمونه بارز و شناخته شده
اين طبقه از زبان هاست ،مثﻼ )دقت کنيد که »جمع« و يا »زمان گذشته« هرکدام صاحب يک تکواژ و يا مورفم مستقل
خود است(:
wɔ-mən-tan-tçin-lə
'اول شخص-جمع-نواختن-پيانو-گذشته'
)ما پيانو مينوازيم(
بايد در نظر داشت که همه زبان های تحليلی صاحب ساختار منفرد واژه های خود نيستند .مثﻼ در چينی ماندارين يک
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.
 .٢به زبان هائی که برخی از واژه های آن در محيط های مختلف معنائی و دستوری با واژه ها ،تکواژ ها و وند های
ديگر ترکيب می يابند ،عموما »زبان های ترکيبی« ) (syntheticميگوئيم .اکثر زبان های دنيا »ترکيبی« هستند،
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
خود واژه ها و يا تکواژها دچار تغيير ميشوند يا نه .با همين معيار خود اين گروه بزرگ زبان های ترکيبی به سه
زيرگروه تقسيم ميشود:
 .١.٢زبان های پيوندی و يا التصاقی ) (agglunitativeبه زبان هائی گفته ميشود که واژه های آن ميتوانند دارای بيش
از يک و حتی چندين تکواژ و وند باشند.
مثﻼ فارسی ،روسی ،آلمانی ،اسپانيائی ،ارمنی ،مجاری ،ترکی ،کره ای ،مغولی ،گرجی و زبان های سواحلی )آفريقا( و
يا اسکيمو-اينوئيت و همچنين عربی و عبرانی کﻼسيک و انگليسی کﻼسيک جزو زبان های التصاقی و يا پيوندی
هستند ،اگرچه درجهٔ تغيير فعل ،نام و غيره و از جمله وندگيری در اين زبان ها ميتواند فرق کند .در هر کدام از اين
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
يا خانواده مخصوص زبان های دنيا نيست .در تقريبا همه اين خانواده ها يعنی هند و اروپائی ،سامی ،اورالی ،آلتائی،
بانتو )آفريقا( و کره ای-ژاپنی ميتوان زبان هائی را ديد که به درجات مختلف پيوندی هستند.
زبان های ترکی ،گرجی ،کره ای ،مجاری ،فينی )فنﻼندی( ،تاميلی ،برخی زبان های بوميان استراليا و اندونزی،
اسکيمو-اينوئيت ،و زبان سواحلی )آفريقا( جزو زبان هائی شمرده ميشوند که جنبه پيوندی شان از ديگر زبان های
پيوندی اين طبقه قوی تر است.
عموما درجه پيوندی بودن گروه زبان های ترکيبی نسبی است .اينطور نيست که يک زبان اين گروه يا کامﻼ پيوندی
هست و يا اصﻼ پيوندی نيست .حتی در داخل هر زبان هم ممکن است تمايل به پيوندی بودن در طول تاريخ و يا حتی
نسبت به هرلهجه فرق کند .ميدانيم که مثﻼ فارسی در گذشته پيوندی تر از امروز بوده و يا زبان های ايرانی شرقی از
سغذی ويژگی بارز پيوندی داشتند ،همچنانکه باقيمانده کنونی آن زبان يعنی يغنابی در تاجيکستان هنوز هم اين
جمله ُ
ويژگی را داراست .به همين ترتيب امروزه عربی ،عبرانی و يا آرامی مدرن نسبت به گونه های باستانی خود کمتر
پيوندی شده اند ،در حاليکه مثﻼ عربی کﻼسيک يعنی قرانی نسبت به لهجه های محلی عربی تمايل بيشتری به پيوندی
بودن دارد.
طبق برآورد جاناتن مانکر ازرشته زبانشناسی دانشگاه برکلی )کاليفرنيا( در حاليکه افعال چينی ماندارين هرکدام تنها از
يک تکواژ مستقل عبارت است که صرف نميشود ،در فارسی يک فعل صرف شده ميتواند  ۵-۴و در ترکی  ٧-۶وند
بخود وصل کند ) .(١مولف اين مقاله در سال  ١٩٨۴برآورد کرده بود ) (٢که فعل فارسی ميتواند تا هفت تکواژ داشته
باشد ،مانند واژه فعلی »گوش نميخوابانيدم« )گوش-نه-می-خواب-ان-يد-م( .عربی تا حد زيادی مانند فارسی است اما
فعل در عربی کﻼسيک نسبت به لهجه های محلی ،تعداد بيشتری وند ميگيرد .آلمانی هم فی القوه زبانی بسيار پيوندی
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 مثﻼ در گذشته
اسم در حالت مفعولی هم عوض ميشده ،مثﻼ:
انگليسی باستانfeld-a :
'مزرعه-حالت مفعولی-جمع'
)مزرعه ها را(
که بی شباهت به ترکی معاصر نيست:
ترکیtarla-lar-ı :
'مزرعه-ها-را'
اين نمونه هم يکی از دﻻيلی است که اکثر دانشمندان ميگويند تمايل به پيوندی بودن در طول زمان در انگليسی کمتر و
کمتر شده است .روند کاهش ويژگی پيوندی بودن در انگليسی مدرن تا حدی بوده است که امروزه برخی از زبانشناسان،
انگليسی را ديگر يک زبان »تحليلی« ميشمارند ،اگرچه هنوز هم در انگليسی محاوره ای و حتی کتبی شاهد بسياری
عناصر پيوندی هستيم.
 .٢.٢طبقه دوم گروه زبان های ترکيبی زبان هائی هستند که هم ترکيبی و هم »آميزشی« و يا ادغامی)(fusionalهستند.
زبان های آميزشی و يا ادغامی به آن دسته زبان ها مانند فارسی ،ترکی ،عربی و يا آلمانی گفته ميشود که در جريان
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
»ديد-م« ريشه فعل )بين (-در زمان گذشته به »ديد «-تديل ميشود .در ترکی و چندين زبان ديگر هم چنين مثال ها
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.
 .٣.٢زير گروه سوم طبقه زبان های ترکيبی عبارت از »زبان های چندين ترکيبی« )پلی سنتتيک( است که مهم ترين
مشخصه آنها تشکيل کلمات بسيار طوﻻنی عبارت از چندين تکواژ آزاد و وابسته است.
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
'من-حالت مفعولی-زياد ،بزرگ-سر-درد-زمان حال'
)سردرد شديدی دارم(
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(.
همه اين زنجيره معنائی در زبان گرينلندی غربی يک واژه و يا کلمه محسوب ميشود .اين هم ما را به اين بحث بی پايان
زبانشناسان ميکشاند که اصوﻻ تعريف واژه و يا کلمه چيست .بطور خﻼصه بگوئيم که در اين مورد توافق همگانی
وجود ندارد ،اما اين ،بحث ديگری برای فرصتی ديگر است.
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نتيجه اين است:
يکم :درست است که ترکی زبانی التصاقی و يا پيوندی است .اما پيوندی بودن زبان ها مخصوص و محدود به يک گروه
معين زبان های دنيا نيست .طوری که گفتيم ،اکثريت زبان های دنيا از جمله بسياری از زبان های هند و اروپائی )مانند
فارسی ،آلمانی ،اسپانيائی و يا ارمنی( ،سامی )مانند عربی و عبرانی کﻼسيک و آشوری باستان( ،اورالی )مانند فينی و
يا فنﻼندی( ،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،
يعنی نميتوان گفت که فﻼن زبان يا مطلقا پيوندی است و يا هيچ پيوندی نيست .درجه پيوندی بودن نسبت به هر زبان و
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.
سوم :با اين ترتيب پيوندی بودن يک زبان »ويژگی ژنتيک« زبان ها نيست ،يعنی زبان هائی که از نگاه دستوری و
تاريخی خويشاوند هستند ،لزوما همه پيوندی نيستند و همه زبان هائی که پيوندی هستند ،لزوما با همديگر خويشاوند
نيستند .نميتوان ادعا کرد که زبان های ترکی ،ارمنی ،بانتو و استرانزی صرفا بخاطر پيوندی بودنشان ،با همديگر
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
موضوع ها عﻼقه دارند ،به پرسش های مربوط به آن بطور علمی و دور از مﻼحظات سياسی و قومی پاسخ بجويند.
اين کار ،بيشک ،تنها از طريق کنجکاوی ،شک و پرسيدن و پيش از همه مطالعه و بررسی ميسر است.
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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
يکی از معتبرترين استادان دانشکده هم بود و در عين حال شهرتی بعنوان »مليتچی« و »تُرک گرا« داشت .تخصص او
بيشتر حوزه قبايل غز )اوغوز( و عموما ترک بود که از دوران غزنويان و بخصوص سلجوقيان به بعد از آسيای
مرکزی و خراسان به ايران و از آنجا بخصوص آسيای صغير يعنی آناتولی و با نام گذشته اش بيزانس سرازير ميشدند
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
قومی و بخصوص زبانی و فرهنگی و مهمتر از همه اداره سياسی دول اين سرزمين و بخصوص ايران و عثمانی
ُمهری پر تاثير و ماندنی زدند.
در اين زمينه استاد سومر آثار بسياری از جمله »نقش ترکان آناتولی در تشکيل و توسعه دولت صفوی« )آنکارا (١٩٧۶
نوشته که در سال  ١٣٧١به فارسی ترجمه و در تهران چاپ شده است .البته استاد صد ها مقاله و کتاب ديگر هم نوشته
اما يکی از مقاﻻت ايشان بخصوص برای ما ايرانيان بسيار پرارزش و در عين حال در نوع خود بی همتاست :رساله
ای  ١٨صفحه ای با تيتر»:نگاهی عمومی به تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان« از سال  ١٩۵٧که متاسفانه در ايران
ناشناس مانده و به فارسی هم ترجمه نشده است.
بنظرم موضوع تغيير زبان اکثر مردم آذربايجان به ترکی ،در سطح آکادميک برای اولين بار از طرف يک تاريخدان و
زبانشناس ديگر و معروف ترک ،پيش کسوت پروفسور سومر ،استاد احمد ذکی وليدی در »آنسيکلوپدی اسﻼم«
)انگليسی( و مقاﻻت متعدد ديگر او مطرح شد و بعد از فاروق سومر از طرف تاريخنويس معروف ايران استاد رحيم
رئيس نيا )»دگرگشت زبان در آذربايجان« ،به فارسی ،در اين لينک( و ترک شناس فرانسوی ژان اوبن )»مﻼحظات
ابن بزاز در باره ترک شدن آذربايجان« ،١٩٨٩ ،پاريس ،به زبان فرانسوی ،نگاه کنيد به اين لينک( مورد بحث قرار
گرفت که اين مقاله ژان اوبن هم تا جائيکه ميدانم هنوزبه فارسی ترجمه نشده است.
من در مقاﻻت ديگری در باره مقاﻻت استادان رحيم رئيس نيا و ژان اوبن صحبت کرده و حتی متن اين مقاﻻت را به
فارسی و فرانسه يصورت پی دی اف در »چشم انداز« گذاشته ام تا همگان از آن استفاده کنند.
مقاله استاد فاروق سومر را هم در پايان اين نوشته بصورت پی دی اف ميگذارم که هرکس ترکی ترکيه ميداند ،بخواند
و اگر عﻼقه و وقت برای اين کار مهم داشت آن را به فارسی هم ترجمه کرده در اختيار عموم قرار دهد .اما من خودم
سعی خواهم کرد در همين نوشته چکيده ای از آن مقاله پروفسور سومر را در اينجا تقديم کنم تا کسانی که ترکی ترکيه
نميدانند کامﻼ از موضوع بی خبر نمانند.
بنظرم کﻼ بين همه اين آثار آکادميک و کﻼسيک در باره تاريخ و نحوه دگرگشت زبان مردم آذربايجان )و طبيعتا
آناتولی( توافق کلی هست و آن اينکه اين روند به کوچ قبايل ترک از آسيای ميانه به خراسان و بقيه ايران و بخصوص
آناتولی يعنی بيزانس مربوط بوده است که از دوره غزنويان و بخصوص سلجوقيان )قرن يازدهم ميﻼدی( شروع شده و
حد اقل تا صفويان )اوايل قرن شانردهم( ادامه داشته است.
در حاليکه تاکيد مثﻼ ژان اوبن اساسا بر رساله »صفه الصفا«ی ابن بزاز اردبيلی از قرن چهاردهم ميﻼدی يعنی دوره
ايلخانان و کاربرد واژگان فارسی – پهلوی و نفوذ روزافزون ترکی و حتی مغولی در همان سال های  ١٣٠٠ميﻼدی در
استان اردبيل و آذربايجان شرقی کنونی است ،فاروق سومر بيشتر از اينکه وارد مباحث خود زبان و مثﻼ تغييرات
لغوی و سپس آوائی و يا دستوری شود و آن را در مقايسه با آنچه که قبﻼ بوده و بعدا شده به بحث بگذارد ،بر کوچ و
سکنی ،حکومت ها و حرکات پس و پيش قبايل مختلف ترک زبان در آذربايجان و قفقاز ميپردازد و از اين زاويه سعی
به توضيح چگونگی جا افتادن زبان ترکی و تغيير تدريجی زبان مردم آذربايجان ميکند .فاروق سومر روند اين
دگرگشت را در جريان سلسله مراتب )کرونولوژی( تاريخی به سه مرحله تقسيم ميکند:
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 (١دوره سلجوقيان
 (٢دوره مغول و
 (٣دوره بعد از مغول شامل آق قويونلو ها ،قراقويونلو ها و صفويان.
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 احتماﻻ برای همگان
روشن نيستند داخل پرانتز و با ذکر )-م( يعنی »توضيح مترجم« بطور بسيار مختصر شرح خواهم داد .اين توضيح را
هم بدهم که در اينجا من تعبير »تورکلشمه« را »ترک شدن« و گاه »ترک زبان شدن« ترجمه کرده ام اگر چه استاد
سومر خود در ابتدای مقاله به اين مسئله اشاره نميکند که منظورش از اين تعبير ،آميزش تباری و نژادی با اقوام ترک و
يا در درجه اول ترکی شدن زبان مردم است ،اما طوريکه خوانندگان هم توجه خواهند کرد مولف با تاکيد بر مثﻼ تغيير
جاينام ها نشان ميدهد که منظور او دگرگشت زبان است و نه تيره و نژاد .بهمين ترتيب بعنوان مثال وقتی از »ترک
شدن« مغول های ايلخانی صحبت ميکند معلوم ميشود که منظور نه آميزش تباری و نژادی بلکه در درجه نخست ترک
زبان شدن است .اين موضوع را بخصوص در بخش »دوره مغول« و »ترک شدن« يعنی ترک زبان شدن مغول ها
خواهيم ديد که از نمونه های بسياری صحبت کرده ميگويد مغول ها »ترکی صحبت کرده و ترک شده اند« )ص .(۴٣٩

فاروق سومر :نگاهی عمومی به تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان
ترجمه و تلخيص :عباس جوادی
يکم :دوره سلجوقيان
ترکمن ها همچون بانيان امپراتوری سلجوقيان از ماورالنهر تا سواحل دريای مديترانه کوچ کرده و به نقاط گوناگون يک
امپراتوری وسيع پخش شدند .شاخه هائی از آنان هم در آذربايجان مسکون شدند .بعد از مرگ ملکشاه امپراتوری وسيع
سلجوقی بين فرزندان او تقسيم شد و هر فرزندی در صدر دولت کوچکتری قرار گرفت .آذربايجان جزو »دولت
سلجوقی عراق« شد که مانند بسياری از دول ديگر بعد از ملکشاه ،بيش از ترکمن ها ،به قدرت و حاکميت مملوک های
ترک متکی بودند )مملوک ها و يا مماليک حکومت های عبارت از غﻼمان ترک در مصر ،سوريه و شمال هند بودند -
م( .اين ،موضوع تحقيق مفصل و عليحده ای است .البته ترکمن ها هم شمشير هايشان را غﻼف کرده به دامداری خود
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 -
م( و مغان آذربايجان شمالی ،در آذربايجان جنوبی در غرب درياچه اروميه و همچنين بين کردستان ايران و »شهر
زور« ميزيستند .در وﻻيات تبريز ،مراغه ،خلخال و همچنين در منطقه جبال و يا »عراق عجم« تعداد ترکمن ها زياد
نبود .از اين جهت در مقايسه با آذربايجان شمالی ،سرعت »ترک شوی« در آذربايجان جنوبی و همچنين همدان و
قزوين دير تر و حتی ضعيف تر بوده است .مناطق مذکور در دوره سلجوقيان اصوﻻ به اميران مملوک و فرزندان
ايشان بصورت »اقطاع« سپرده ميشد .
علت اساسی اينکه ترکمن ها بيشتر از آذربايجان جنوبی به »اران« رو ميکردند و در آنجا جمع ميشدند ،بيشتر از آنکه
مربوط به شرايط مساعد تر طبيعی برای ترکمن ها باشد ،در حاشيه قرار گرفتن اين منطقه بود .ترکمن های سلجوقيان
آناتولی هم به نواحی حاشيه ای رغبت بيشتری نشان داده اند .ترکمن های اران ابتدا تابع ملک ها و شاهزادگان سلجوقی
و سپس زير فرمان اميران بزرگ و بيگلربيگی ها خود بودند و در حمﻼت عليه گرجی ها شرکت ميکردند .در زمان
مغول ها تعداد ترکمن های اران فوق العاده افزايش يافته و در همين دوره است که اران تبديل به منطقه ترکی شده است.
مشابه همين تحوﻻت در بيزانس هم رخ داده و ترکمن ها که به حاشيه های بيزانس هم عﻼقه نشان داده اند اسم شهر های
گرجی و بيزانس را هم ترکی کرده اند.
کردستان ايران و مناطق همجوار آن ابتدا تحت حاکميت قبايل »سالور« )و يا »سالير« که يک قبيله اوغوز است -م( و
سپس »يوا« )و يا »ييوا« که اين هم يک قبيله اوغوز و نزديک به افشار هاست -م( قرار گرفت .ايالت فارس را هم در
همان دوره ها »قبيله سالغور ها« بدست آورده بود .وﻻيات کرمانشاه ،شهر زور و دقوقه در آغاز آمدن سلجوقيان در
دست »انازيان« ُکرد بود اما بعدا تحت حکومت سالور ها و ديگر ترکمن ها در آمد.
تا جائيکه ميدانيم قديمی ترين اطﻼعات در باره خلج ها که امروزه در جنوب شهر ساوه زندگی ميکنند مربوط به نيمه
دوم قرن چهاردهم است که در دوره جﻼيريان 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
»قانقلی« را هم ميبينيم که همراه با جﻼل الدين خوارزمشاه به آنجا آمده بودند .آنها هم قومان ترک های »قيپچاق« بودند
اما با گرجی ها يکی شده به سرزمين های تحت حاکميت ترکان حمله کرده آنها را غارت مينمودند .يک دسته از قيپچاق
ها در زمان استيﻼی مغول سعی کردند به آذربايجان شمالی بيايند اما موفق نشده برگشتند .مجموعا دليل چندانی نيست
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
آناتولی هم حمله کرده اند ،آنها رو به سوی سوريه گذاشته اند .در دوره قدرت مغول ها در ايران يعنی از زمان هﻼکو تا
ابوسعيد خان نشانه ای از حضور آن ها در آذربايجان نيست .رسم بر اين بوده که در جنگ و جدل ميان قبايل کوچنده
ترکمن ،طرف مغلوب همه چيز را رها کرده به جای ديگری کوچ ميکرد .در ابتدای حاکميت مغول ها بر ايران هم
چون مغول ها به ايالت فارس دست نيافته بودند ،در آثار دوره مغولی نشانه هائی از حضور ترکمن ها در فارس بچشم
ميخورد .با اينهمه بعيد نيست که تعداد نسبتا کمی از اين ترکمن ها با قبول تبعيت از مغول ها در آذربايجان و آناتولی
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 هﻼکو
بخش ايران و بين النهرين ،شام و فلسطين امپراتوری مغول به آنها واگذار شد .مدت حکومت :حدود هشتاد سال از
 ١٢۵۶تا  ١٣٣۵ميﻼدی  .پايتخت آنان به ترتيب تبريز ،مراغه و سلطانيه بود(.
در مقايسه با دوره سلجوقيان ،آنچه دقت پژوهشگران را جلب مبکند زياد بودن جاينام های ترکی در دوره ايلخانان است
که در زمان سلجوقيان به اين درجه نبود .بعضی از اين جاينام ها مانند »گؤکچه گؤل« )امروزه در ارمنستان( و
»آﻻداغ« )شمال درياچه وان( در زمان اباقا و حتی هﻼکو ترکی شده بود اما هيچ نشانه ای نيست که اين جاينام ها
مربوط به دوره قبل از مغول هم هستند .نام های مغولی »زرينه رود« )چاغاتو و تاقاتو( در جنوب مراغه هم در آن
دوره آشنا بودند .با اين ترتيب جاينام هائی که بعد از حکومت اباقا ميبينيم بعضی ترکی 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 اين پايه ميتوان گفت که حاکمين
ايلخانی بعضی مغول بودند و بعضی ديگر ترک .مثﻼ در دوره اولجايتو ،يک شاعر مهم دربار چهار قصيده هرکدام به
ترکی ،مغولی ،فارسی و عربی سروده به ايلخان تقديم کرده است .يک نشانه گسترش ترکی در اين دوره هم اين است که
از زمان غازان خان ببعد ،لقب »بی« و يا »بيگ« )طوری که در ايران مينوشتند و هنوز هم مينويسند( به موازات لقب
مغولی »نويان« وارد چرخه استفاده شده است که همان معنی را ميدهد.
ميتوان کسانی را که تحت بيرق مغول به ايران آمدند و ترکی گفتگو ميکردند به دو دسته تقسيم کرد :آنها که از نظر تبار
ترک بودند و مغول هائی که ترک )ترک زبان -م( شده بودند .ميتوان گفت اکثر کسانی که ترک بودند و همراه با مغول
ها به ايران آمدند اويغور بودند )قومی ترک زبان در آسيای ميانه و چين- ،م( .در کتاب ابوالقاسم کاشانی که تاريخ دوره
اولجايتو خان را نوشته فهرست  ٢۵امير ديده ميشود که احتماﻻ هشت نفر آنها اويغور بودند که امير سونج اقا هم در
راس آنها قرار داشت که اتابک وليعهد يعنی ابو سعيد بود و بزرگترين امير ايلخان بشمار ميرفت .بعضی امرا هم از قوم
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.
همچنين ترک زبانان بسياری در جرگه نويان ها ،نوکران )نوکر که کلمه ای مغولی است در اصل معنی دستيار ميدهد،
م( غﻼمان و توابع قبيله ها بودند که در معيت خان ها ،شاهزادگان و نويان های مغول بودند .در همين شرايط ترکیرفته رفته بين ايلخانان توسعه يافته و بسياری از آنها زبان مغولی خود را رها کرده ترکی را درپيش گرفته اند .بنا براين
در آذربايجان دوره مغول ،درکنار ترک زبان شدن مردم ،مغول ها هم شروع به ترکی صحبت کردن نموده و ترک شده
اند که اينهم به روند ترک شدن مردم قوت بخشيده است.
در زمان خاندان هﻼکو روند اسکان و يکجا نشين شدن مغول ها و ترک ها همانند گذشته در آذربايجان شمالی بيشتر
بوده است .در آذربايجان جنوبی اين روند بخصوص در مناطق مراغه ،اروميه ،خوی و حوالی درياچه اروميه و در
عراق عجم در شهر سلطانيه که بين قزوين و زنجان واقع بود و تا حدی در شهر ری متمرکز بود .از نظر جاينام ها
جالب است که ابتدا نام های ترکی و فارسی يک جا و محل همزمان بکار برده ميشد اما بتدريج نامهای فارسی کامﻼ
جای خود را به نام های ترکی ميدادند .مثﻼ نام روستای »انج رود« در نزديکی سلطانيه »سونقورلوق« شده و يا نام
روستای »قهود« بين سلطانيه و قزوين تبديل به »سايين قلعه« شده است )حمدﷲ مستوفی ،نزهت القلوب ،ص .(١٧٣
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مرگ ابوسعيد بهادر خان از نظر موضوع مورد بحث ما نيز نقطه عطفی را تشکيل داده است .از آن به بعد ديگر سمت
فتوحات )فتوحات مغول- ،م( يکباره از ايران به ترکيه تغيير يافته و نتيجه طبيعی اين وضع هم آن شده که هدف
مهاجرت ها به عکس خود ،يعنی از ترکيه به ايران تبديل يافته است .از جمله »آرپا خان« که بعد از ابوسعيد به قدرت
رسيد از سوی والی دياربکر »علی پادشاه« مغول بقتل رسيد و در ايران دوره خانيگری شروع شد .در نتيجه اين
تحوﻻت يک دسته بزرگ ترک و مغول از ترکيه به ايران مهاجرت کرد .از اين قبيل کوچ های معکوس يعنی از بﻼد
روم به ايران کم نبوده است.
ميدانيم که در اين دوره در مغان و اران هم قبايل ترکمن زندگی ميکردند که اساسا مشغول دامداری بودند .نام يکی از
اين قبايل »چوبانلی« )چوپانلو ،چوپانيان( بود .در اواسط قرن چهاردهم بين شهرهای ارزنجان و ترابوزان هم قبيله
هائی با نام »چوبانلی« زندگی ميکردند که درعصيان »کوچک شيخ حسن« شرکت کرده سپس اکثرشان به اران کوچ
نمودند.
در زمان جﻼيريان يعنی نيمه دوم قرن چهاردهم قراقويونلو ها سرزمين های طوايف مغول »سوتايلی« را که بين
موصل و ارضروم رحل اقامت افکنده بودند از خود نموده حتی رو بسوی آذربايجان گذاشتند و در اواخر قرن بر خوی،
نخجوان و جنوب درياچه »گوکچه گول« حاکم شدند و وارد تبريز هم شدند اما آمدن تيمور باعث آن شد که برنامه های
آنها برای حاکميت بر اين منطقه به تاخير بيافتد.
دوره خانيگری و جﻼيريان در ترک شدن آذربايجان مرحله مهمی بشمار ميرود .در اين مرحله قبايل ترکمن بسياری از
ترکيه به آذربايجان آمده در اينجا يکجا نشين شده اند .در همين دوره است که با جاينام های زيادی در کتب و آثار اين
دوره روبرو ميشويم که قبﻼ خبری از اين جاينام ها نبوده است.
در مقابل »اسکی شهر« اورخان بيگ عثمانی ،اشرف چوپانی هم در شمال تبريز ،در کرانه رود ارس قصبه ای بنام
»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
داشت .بين اوجان و سراو )سراب( در جنوب و شرق تبريز از روستائی بنام »ايوا« روايت ميشود که شايد مربوط به
قبيله »ييوا« باشد .و باﻻخره »قره باغ« فقط در اران نبود .حد اقل يک قره باغ ديگر هم در منطقه سلماس وجود داشت.
در سال  ٧٧٩ه.ق .هم ) (١٣٧٨-١٣٧٧ناحيه »سورماری« )سورب ماری( در جنوب درياچه »گوکچه گول« اين نام را
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 معموﻻ بصورت ترکی آن قيد کرده اند.
سوم :دوره بعد از مغول )دوره دوم ترکمنان(
اين دوره را به سه زير دوره تقسيم ميکنيم:

 .١قراقويونلو ها
قراقويونلوها که در ميانه های قرن چهاردهم در منطقه ای بين ارضروم و موصل در شرق ترکيه فعال بودند ديگر
ترکمن ها را هم دور خو د جمع کرده در اوايل قرن پانزدهم عراق عجم )غرب و مرکزايران( و وﻻيات فارس را هم
فتح کرده امپراتوری بزرگی تاسيس کردند .بدنبال اين روند پر اهميت ،بخش قابل توجهی از ترکمن های ترکيه به
آذربايجان کوچ کردند .مثﻼ شاخه ای از آنان بنام »آغاچری ها« )آغاجری( هم در حوالی شهر ماراش زندگی ميکرد و
نوادگان آنان هنوز هم با حفظ همين نام خانوادگی در ايران زندگی ميکنند .در عين حال قراقويونلوها طايفه ای عبارت
از پنجاه هزار خانوار بنام »قارا اولوس« )»اولوس« کلمه ای مغولی بمعنای مردم و قوم است- ،م( ايجاد کردند که در
عراق عرب بسر ميبرد .در زمان جهانشاه بخش مهمی از همين طايفه به آذربايجان کوچانيده شد که هنوز هم در ايران
جاينام های مربوط به اين طايفه وجود دارد .اما آمدن »قارا اولوس« ها به ايران باعث ايجاد هيچگونه محدوديت و
فشاری بر ديگر قبايل ترک که ترکمن نبودند و در ايران زندگی ميکردند نشد.

 .٢آق قويونلو ها
قراقويونلو ها بعد از شصت سال حکومت جای خود را به آق قويونلو ها دادند .آق قويونلو ها بصورت قومی پرجمعيت
تر از آناتولی به آذربايجان آمدند .بدين صورت جريان ترک زبان شدن از آذربايجان فراتر رفته به عراق عجم هم کشيده
شد .مثﻼ در دوره جﻼيريان در وﻻيت ری دهی بنام »ساری قاميش« ،در غرب ری محلی بنام »ساوجی بوﻻق« و يا
در ورامين )جنوب ری( روستائی بنام »آيدين« موجود بود .يک نمونه ديگر اين است که يک سياح ونيزی از قصبه ای
بنام »آوشار – افشار« بين ساوه و سلطانيه بحث ميکند.
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 .٣صفويان
موج سوم و حتی بزرگتر کوچ که از ترکيه به ايران شده زمان صفويه انجام يافته است .اين جريان مربوط به ظهور شاه
اسماعيل و دولت صفوی است .شاه اسماعيل درست در سال  ١۵٠٠ميﻼدی از مخفيگاه خود در اردبيل بيرون آمده برای
ديدار با هواداران قزلباش )قيزيلباش( خود به قصبه »سارو قايا« از توابع شهر ارزينجان رفته و در آنجا با مريدان
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
شرقی با کمبود توده ترک زبان روبرو گرديد .کافی است فقط اين نمونه را بدهيم که تنها از وﻻيت آنطاليه و دور و بر
آن  ١۵هزار اسب سوار قبيله »تکه لو« )تکلو( همراه با زنان و کودکانشان به ايران مهاجرت کردند .کسانی که کوچ
کردند تنها ترکان کوچنده نبودند بلکه روستائيان ترک هم ار شرق آناتولی رخت بر بسته رفتند و اين عامل باعث شد که
در بسياری نقاط آناتولی شرقی سهم ترک زبانان در جمعيت تقليل يابد .متقابﻼ ،اين روند کوچ ،جريان ترک شدن
آذربايجان را به نتيجه نهائی رسانيده است.
در نتيجه همين تحوﻻت است که سياح اروپائی شاردن که در قرن  ١٧در ايران بوده است مينويسد که ترکی در تمام
غرب ايران تا ابهر در نزديکی قزوين زبان حاکم بوده و حتی در دربار شاهان در اصفهان نيز ترکی بر فارسی اولويت
پيدا کرده است .شاردن مينويسد در ايران »فارسی را لطيف ،عربی را فصيح و ترکی را صحيح ميناميدند« و عﻼوه
ميکند که »فارسی به ترکی شعر و سخنان عاشقانه داده و در مقابل از ترکی کلمات مربوط به دربار و فرماندهی گرفته
است« )شاردن ،پاريس ،١٨١١ ،جلد  ،۴ص  .(٢۴٠او مينويسد» :از ابهر به بعد ،چه در شهر ها و چه در دهات
فارسی حرف ميزنند اما تا ابهر زبان مردم ترکی است ولی کامﻼ شبيه زبان ترکيه نيست و از آن کمی فرق ميکند«
)جلد  ،٢ص  .(٣٨۶-٣٨۵و همچنين» :ترکی زبان لشکر و دربار است .در اين محيط و بخصوص در کاخ های
اشراف ،چه بين مردان و چه ميان زنان ترکی حرف ميزنند و اين موضوع به آن مربوط ميشود که خاندان سلطنتی از
سرزمينی ترک زبان است و حاکمين عبارت از ترکمان ها هستند که زبان مادری شان ترکی است« )جلد  ،۴ص
.(٢٣٨
سياح معروف عثمانی اوليا چلبی هم در سفر خود به ايران ترکی آذری را بصورتی کامل فراگرفته به ترکيه بازگشته
است )سياحتنامه ،استانبول  ١٣١۴هجری ،ص  ٢٢٧به بعد(.
بعضی پژوهشگران اروپائی نوشته اند که تصميم شاهان صفوی مبنی بر انتقال پايتخت از تبريز به اصفهان تاثير مهمی
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
ترکی صحبت ميکرد و آن صحبت را به فارسی برای وزيرش ترجمه مينمود )لوسين لوئی بﻼن ،شاه عباس يکم ،پاريس
 ،١٩٣٢ص  .(٢٣۵يعنی حتی در شهری مانند اصفهان هم که زبان فارسی حاکم بوده ،زبان دربار ترکی باقی مانده
بود .اگر حتی اينطور نميبود ،در نهايت پادشاه و درباريان ناچار ميشدند که به زبان محيط خود عادت کرده آن را قبول
کنند .بهمين ترتيب سلجوقيان و ديگر حکمرانان ترک و مغول بنا به شرايط محيط خود فارسی را هم آموخته بودند .يعنی
اگر حتی صفويان ترکی هم نميدانستند اما پايتخت را در آذربايجان حفظ ميکردند ترکی را مياموختند و به عادات ترکان
نيز عادت ميکردند .از اين جهت انتقال پايتخت از تبريز به قزوين و از آنجا به اصفهان که شاهان صفوی برای حفاظت
خود از حمﻼت عثمانی ناچار به آن شده بودند ،به گفته ذکی وليدی توقان ،برای هويت ترکی آذربايجان نه مفيد ،بلکه
مضر واقع شده است.
)اصل ترکی مقاله استاد فاروق سومر در اين لينک(
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صفوه الصفا و زبان باستان آذربايجان
تحليلی از کتاب »صفوه الصفا« اثر اسمعيل ابن بزاز اردبيلی به وضع زبان های آذربايجان در حدود  ۶۵٠سال پيش
روشنی می اندازد.
تا هزار سال پيش زبان اکثريت مردم آذربايجان و ترکيه کنونی ترکی نبود .در روم شرقی و يا آناتولی يعنی ترکيه
کنونی زبان اکثريت يونانی و درکنار آن آرامی ،ارمنی ،لهجه های گوناگون ايرانی غربی و زبان های باستانی آناتولی
از قبيل فريقی و ليسيائی بود.
در آذربايجان و کردستان امروز زبان اکثريت مردم پهلوی و در سطح گويش های محاوره ای گونه های مختلف زبان
های ايرانی غربی از جمله آذری و اشکال باستانی گويش های ايرانی امروز نظير تاتی ،تالشی و کردی و همچنين
آرامی و ارمنی بود.
بعد از غزنويان و بخصوص سلجوقيان در قرن يازدهم ميﻼدی است که در اثر کوچ قبايل ترک زبان از آسيای ميانه و
خراسان به آذربايجان و بخصوص آناتولی ،زبان اکثريت مردم اين دو سرزمين به ترکی تبديل ميشود .اين روند در هر
دو سرزمين حدود  ۵٠٠–۴٠٠سال طول ميکشد .تا  ١٠٠سال پيش هنوزهم آثاری زنده به معنی گويشوران زبان های
باستانی در آذربايجان وجود داشت .هنوز يکچند روستا باقی مانده بود که به زبان آذری باستان سخن ميگفتند اما آنها نيز
در اين ميان اکثرا دچار تحول زبانی شده اند.
در باره تاريخ ،زبان و فرهنگ پيشا ترکی آناتولی بقدر کافی آثار و بررسی های غربی از جمله به زبان های انگليسی،
فرانسه و يونانی وجود دارد .چندين تيتر از اين کتاب های علمی مانند کاهن ) (٢٠٠٨به ترکی هم ترجمه شده اند.
در رابطه با دگرگشت زبان در آذربايجان از نظر آثار کتبی در بعضی از اين لهجه های ايرانی تقريبا اثر مکتوبی نبوده
و يا باقی نمانده و از بعضی گويش های ديگر مانند آذری باستان اگرچه اثر منسجم و مکتوب چندانی باقی نمانده اما
صدها جاينام ،شعر و نقل قول از آثار ثانوی نمونه های مهمی از اين لهجه شمال غربی ايرانی را بدست ميدهند.
طوری که در نمونه های مختلفی از قبيل لهجه ايرانی شرقی خوارزمی ديده ايم ،کمبود و يا حتی نبود آثار منسجم کتبی
به گونه ها و لهجه های محلی يک زبان بزرگتر چيز عجيبی نيست چرا که در گذشته اصوﻻ تاليف و انتشار کتاب بسيار
محدود بوده و ثانيا اصوﻻ زبان اصلی تاليف ،گونه معيار و يا مشترک زبان و يا زبان های يک کشور بوده و نه گونه
های محلی و محاوره ای آن .از اين جهت است که مثﻼ اولين آثار کردی و يا پشتو در قرن هفدهم تاليف ميشوند و يا تا
قرن بيستم به اثری مکتوب به تاتی و يا گيلکی بر نميخوريم.
در مورد آذری باستان هم انبوهی از جاينام ها ،اشعار و اشاره ها در کتب ثانوی مانند رساله های تاريخی و خاطرات به
وجود اين زبان گواهی ميدهند که قرابت زيادی با ديگر گونه های ايرانی شمالی و غربی داشته است )يارشاطر(.٢٠١١
يکی از رساله های مهمی که موضوع دگرگشت زبان در آذربايجان را بررسی ميکند از ايرانشناس فرانسوی ژان اوبن
است که يک تحليل زبانشناختی و جامعه شناسی از کتاب صفوه الصفا اثر ابن بزاز اردبيلی است .کتاب صفوه الصفا در
سده هشتم هجری )سال  ١٣۵٠ميﻼدی( يعنی درست در بحبوحه تغيير زبان مادری اکثريت مردم آذربايجان نوشته شده
است .اگر شروع روند تغيير زبان را با سلجوقيان ) ( ١٠۴٠و تکميل نسبی آن را ابتدای صفويان يعنی  ١۵٠١فرض
کنيم ،سال  ١٣۵٠تقريبا نيمه اين دوره است يعنی زمانيکه اصوﻻ بايد زبان نخست يا مادری اکثريت مردم آذربايجان
قسما لهجه های ايرانی )پهلوی( مانند آذری باستان ،تاتی و تالشی باقی مانده و قسما ترکی شده باشد .طوريکه ميدانيم
»صفوه الصفا« در مورد زندگی شيخ صفی اردبيلی و خانواده او نوشته شده و اساسا اوضاع منطقه اردبيل ،ميانه و
سلطانيه )قزوين( را شرح ميدهد .چيزی که کتاب را از ديدگاه زبانشناسی جالب ميکند صحبت از اقشار مختلف جامعه
است که در نتيجه اطﻼعاتی در باره زبان آنها هم ميدهد به اين معنی که اگرچه خود کتاب در مورد زبان نيست ولی سر
نخ های روشنی از زبان و سبک مولف و اشخاصی که از آنها سخن ميرود ما را در جريان وضع زبان آن سال ها يعنی
حدود  ۶۵٠سال پيش ميگذارد.
جای تاسف است که رساله ژان اوبن که به زبان فرانسوی است تا کنون به فارسی ترجمه نشده است اگر چه نام اين
ايران شناس در ميان اهل علم آشناست .من با اميد اينکه کسی همت کرده متن کامل اين رساله را که اصﻼ به فرانسوی
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است )در اين لينک( به فارسی ترجمه خواهد کرد ،نکات اصلی اين رساله را بکمک دوستان فرانسوی ترجمه کردم که
در اختيار خوانندگان »چشم انداز« ميگذارم.
در پاراگراف نخست صفحه  ١۵رساله ژان اوبن ميخوانيم:
»از اين نوشته ابن بزاز و ديگر تاريخنويسان ايرانی معاصر او چنين بر ميايد که عاريه های لغوی ترکی و مغولی در
زبان بومی های آذربايجان شرقی بسيار کم است و در واژگان آنها لغات اداری ،حقوقی و تکنيکی وارد شده است که
بطور روان در ميان ديوانساﻻران بکار برده ميشود«.
ژان اوبن بطور نمونه چندين مثال و از جمله چند دو بيتی ظاهرا از خود شيخ صفی ،يک دو بيتی به زبان »اردبيلی«،
يک دوبيتی ديگر به زبان »خلخالی« ،يک جمله به زبان »تبريزی« و دو جمله از خود شيخ نقل ميکند که به لهجه و يا
گونه آذری باستان نوشته شده است.
آنگاه اوبن ميگويد که ابن بزاز در اين کتاب چند بار از لغات ترکی و يا مغولی مانند اردو )لشکر( ،ايلچی )سفير( و يا
اولوس )مردم ،ملت( استفاده کرده است .و باﻻخره آخرين پاراگراف رساله ژان اوبن را )که تصوير آن را در باﻻ
ميبينيد( ميتوان نوعی نتيجه گيری کلی اين رساله هم محسوب نمود .اين ،نوعی نتيجه گيری ژان اوبن از وضع زبان
مردم آذربايجان حدود  ۶۵٠سال پيش يعنی در اواسط قرن چهاردهم ميﻼدی اين است )توضيحات داخل پرانتز از مترجم
است(:
»همه چيز نشان دهنده آنست که بسياری ها در همه طبقات مردم ازجمله شهری ها ،روستائيان ،طبقات باﻻ مانند اعيان
صوفی و بازرگانان بلند پايه و همچنين طبقات پائين تر همچون پيشه وران و به نسبت نامعلومی مردم دهات دو زبانه
فارسی و ترکی هستند و شايد حتی زبان مغولی هم ميفهمند .توصيفات صفوه الصفا نشان ميدهد که چه در آذربايجان و
چه در ديگر مناطق ايران ساختارهای جامعه بومی در ميانه قرن چهاردهم )ميﻼدی( هنوز محکم بود و اين هم نشان
ميدهد که روند ترکی شدن )زبان( ظاهرا محدود به برخی مناطق جغرافيائی بوده است) .در کتاب( ابن بزاز همه
روستائيان فارسی سخن ميگويند .صفوه الصفا در واقع اشاره ای به کاربرد لهجه های ايرانی يعنی فهلوی که بطور
گسترده ای تکلم ميشدند ،نميکند .به ما معلوم نيست که آيا نويسنده )ابن بزاز( عالمانه از ثبت نفوذ زبان ترکی خودداری
کرده است يا نه .ما در عين حال نميدانيم که آيا کم بودن لغات ترکی و مغولی در توصيفات ابن بزاز نمايشگر مقاومت
طبقه تحصيلکرده )در مقابل استفاده از زبان ترکی( بوده يا نه .شايد هم اين) ،روش( انتخاب )تصميم( ابن بزاز و شيخ
صدرالدين بوده است که اولين منبع معلومات )برای تاليف( اين اثر و مشوق آن بوده است«.
از اين نوشته معلوم ميشود که در سال  ١٣۵٠ميﻼدی هنوز زبان قاطبه مردم آذربايجان کامﻼ ترکی نشده اما لغات و
تعابير ترکی و مغولی بطور روزافزونی وارد زبان بومی مردم ميشده و در عين حال در اين سال ها اکثر مردم در
نواحی اردبيل ،ميانه و سلطانيه »دوزبانه« بودند .اوبن ده ها مثال ميدهد .اينش هم جالب است :ميگويد کلمه »ارابه« )يا
»عرابه«( )با تشديد روی ر( ترکی است که ترک ها ميگويند »اما مردم اردبيل به ارابه ميگويند »گردونه«( .ظاهرا
کلمه »ارابه« )عرابه ،عرابا( که امروز هم در ترکيه و کشور های عربی بکار ميرود از ترکی به عربی وارد شده
است.
و حاﻻ چند پاراگراف ديگر از گزارش اوبن:
بخاطر قرار داشتن در مسير »جاده مرگ«» ،راه سلطانيه« و »راه خراسان« ناحيه ميانه در گذر قشون مهاجم بوده
است ،چه در حرکت به سوی تبريز و چه در عزيمت به طرف عراق عجم… متاسفانه متونی که اينگونه حرکت های
نظامی را نشان دهند بسيار کم اند .ﻻاقل ميدانيم که اين همان مسير ورزقان گرمرود است که محمد مظفری در بهار
 ١٣۵٩به طرف آهيجوق )؟( در پيش گرفته است که منتهی به فتح تبريز گرديد…
ناحيه اردبيل در مسير ديگری قرار داشته و اين مسير اردوی شاهزادگان و روسای مغولی بود که از ييﻼق خود در
اطراف رود ارس گاهی به قشﻼق رود اوجان و اغلب به قشﻼق قنقور اولنگ )مرغزار وحشی( که در آنجا سلطان
اولجايتو سلطانيه را بنا کرده بود ميرفتند .در سال های  ١٢٨۵و  ١٢٩۶قوريلتای )قورولتای( مغوﻻن در مرغزار
سايين بين سراو ) احتماﻻ سراب( و اردبيل برگزار گرديد .در  ١٢٨۴ايلخان احمد که از پيله سوار به مغان قنقور
اولنگ آمده بود در اول ماه مه در اردبيل از طرف اعيان شهر مورد استقبال قرار گرفت .اتخاذ اين راه غير معمول
مسلما بخاطر عصيان شاهزاده اورغون در قزوين بوده است .اردوی مغول که در ماه مه بيله سوار را ترک کرده بود
اندکی بعد بعلت بارش برف در اطراف اردبيل تاخير کرده و در  ٢٩ژوئن به مرغزار های اوجان رسيد .در سال
 ١٣٢۶اردوی شاهی از گاوباری )؟( حرکت کرده در  ٧ژوئن از طريق اردبيل به سلطانيه ميرسد .در بهار ١٣٢٨
موقع بازگشت از قشﻼق اران اردوی ابو سعيد در فاصله نه چندان زياد از اردبيل در مرغزار ويل ياريليق فرود می
ايد .در اين سفر هزاران نفر ،بسياری گوسفند ،اسب و استر و سگ در ناحيه سفيد رود – غرب اردبيل – متوقف
ميشوند.
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وجود طايفه قره اوناس در ناحيه اردبيل که شهرت به چپاولگری داشتند باعث نا امنی گرديده بود .آباقاخان سياه کوه را
بعنوان ييﻼق و طارم را بعنوان قشﻼق به آنها داده بود .بعضی از اين طوايف که نميخواستند از محدوديت های مقرر
شده غازانی اطاعت کنند بصورت دسته جمعی بطرف خراسان کوچيده بودند و عده ای هم در جا های خود مانده بودند.
هزاره های قره اوناس در جنگ های دوره ايلخان ابوسعيد شرکت کرده بودند .بدبختی ده نشينان مخصوص آنها نبود و
کسان ديگر نيز از اين نوع بدبختی ها داشتند .ابن بزاز مثالی در اين مورد ميدهد :شيخ صفی در مسافرت به سلطانيه از
يک امير هزاره قره اوناس ديدار ميکند و امير به ميمنت ديدار او تمام بردگان زن و مرد خود را آزاد ميسازد .از اين
داستان ها زياد است .يک بار ديگر شيخ صفی در صادق ده ،نزديک اردبيل ،حدود سی نفر مسلمان را می بيند که همه
زخمی بودند .گوش بعضی ها و بينی بعضی های ديگر بريده شده بود )…( شيخ همه را با دادن چند قطعه حرير دمشقی
ميخرد و آزاد ميسازد.
رفت و آمد اردو ها و يا دسته های جنگجويان حالت حضور هميشگی آنها را داشت .تيوﻻت و امﻼکی که اعيان مغول و
يا ترک و مغول از روزگار فتح ايران بدست آورده بودند  ،باعث ايجاد روابط اقتصادی و پيوند هائی ميشد که در
شرايط بی قانونی و زورگوئی قابل مﻼحظه بود.
وضع مردم شناسی )دمگرافيک( اين قسمت از ناحيه باروانان )؟( خاص اين منطقه نبود چه تمرکز عظيم ايﻼت و
صحرانشينان که در زمان های مختلف به اين نواحی فرستاده شده بودند ،تغييرات عمده ای را بوجود آورده بود .از
سراب تا اوجان و هشترود و در مسير شاهراه تبريز–سلطانيه که از جنوب باراوان ميگذشت ،بعلت عبور لشکريان و
هم چنين تقسيماتی که غازان خان کرده بود خرابی و کسادی زيادی را سبب شده بودند.
برای اسکان ايﻼت ،از ميان بردن راهزنی و بی امنيتی بيش از حد که در نيمه قرن چهاردهم در اطراف اردبيل وجود
داشت ،اقداماتی به عمل آمده بود .يک روستائی از کلخوران شرح ميدهد که يک شب موقع اب دادن مزرعه خود می
بيند که عده ای از لشکريان بطرف دهکده ميروند .او حتم می يابد که آن شب کلخوران تاراج خواهد شد و از ترسش
تمام شب در صحرا ميخوابد تا ديده نشود و او را اسير نکنند…
نتيجه ای که به وضوح از اين رساله ايرانشناس فرانسوی ميتوان گرفت آن است که در قرن هشتم هجری )چهاردهم
ميﻼدی( هنوز زبان اکثريت مردم آذربايجان کامﻼ به ترکی تبديل نشده بود ،اکثر مردم شهری و طبقات باﻻ و بسياری
از مردم ديگر دو زبانه يعنی متکلم هم فارسی و هم ترکی بوده اند و لغات ترکی و مغولی وارد کاربرد زبان فارسی
ميشده است اگر چه واژگان ترکی و مغولی در زبان بومی های آذربايجان شرقی هنوز بسيار کم بودند.
به غير از ژان اوبن از دانشمندانی که دگرگشت زبان آذربايجان را بررسی کرده اند نميتوان نام های پروفسور فاروق
سومر استاد من از دانشگاه آنکارا ،استاد رحيم رئيس نيا و استاد محمد جواد مشکور را ناگفته گذاشت .سومر نيز با
اشاره به جاينام ها و نشانه های قبيله ای مخصوصا از طوايف مختلف قوم اوغوز که در اثر کوچ ،اسکان و حکومت
خود باعث تغيير زبان در آذربايجان شده اند به اين روند تاريخی نگاه کرده تغيير زبان آذربايجانيان را در سه مرحله
اصلی سلجوقيان ،مغول و دوره قبايل ترکمن بررسی کرده است .بنظر سومر تغيير اصلی زبان در زمان ايلخانان مغول
انجام گرفته که پايتخت و مرکز تجمعشان در تبريز بوده و اکثر سربازانشان ترک بوده اند .اما سومر ميگويد »صد ها
هزار نفر« ازقبايل ترکمن طرفدار شاه اسماعيل که بعد از شکست قيام های آناتولی به ايران رجعت کرده به صفوف
صفويه پيوسته اند نقشی اساسی در تغير زبان آذربايجان بازی نموده اند.
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جاينام های آذربايجان
تحليل زبانشناختی معنا و پيگيری تحول جاينامها از نگاه درک روند تاريخی بسيار مهم است .بسيار مهم است ،اما تنها
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.
دياکونوف به نکته جالبی اشاره میکند .میگويد تا قرن نهم پ .م .يعنی حدوداً  ٢٩٠٠سال پيش يعنی وقتی مادها و
پارسهای ايرانی که از شمال کوچ کرده به فﻼت ايران کنونی ميامدند ،در آثار ملل همسايه از جمله آشورها و
اورارتوها به جاينامهای مادی-پارسی برنميخوريم .بعد از نيمه دوم قرن نهم پ .م .است که بتدريج میبينيم آشوریها از
جاينامهای مادی و پارسی در همسايگی خود سخن میگويند ) .(١اين يعنی چه؟ يعنی اينکه قبايل ماد و يا پارس ديگر
آمده و در سرزمين آذربايجان ،کردستان ،همدان و کرمانشاهان کنونی مستقر شدهاند ،تا جائيکه نام آن محلها هم تغيير
يافته و آشورها مثﻼً از »پارثوا/پارسوا« ياد میکنند که همان »پارسوا« و يا سرزمين پارس است که در جنوب شرقی
آشور قرار داشت .مينورسکی حتی نام دهکده کوچک »قلعه پاسوه« در نزديکی سولدوز )نقده( در آذربايجان غربی را
که احتماﻻً باقيماندهای از نام باستانی »پارثوا« و يا »پارس« است ،اولين نشانهٔ آبادیهای ايرانی در فﻼت ايران شمرده
است ).(٢
هميشه بايد در متن تاريخ و حال فکر کرد و روند تحول را در آن مسير تحليل نمود و در نتيجهگيری محتاط بود .در
رابطه با جاينامها هم همين طور.
گذشته اين سرزمين چه بوده؟ کدام اقوام ،ملتها و زبانها در کجا حاکم بوده؟ کوچ و اسکان اقوام از بيرون و يا به
خارج به ما چه چيزی را نشان میدهد؟
کسی که راوی تاريخ است راوی منصف و عادل تحوﻻت است ،طرفدار اين يا آن تيم فوتبال نيست .برای او هر شخص
و قوم ،مذهب و زبان يکی است و اگر حتما ً میخواهد با روايت و يا تحليل خود يک نقش اجتماعی و اخﻼقی هم بازی
کند ،اگر بطرز علمی فکر کند و بنويسد ،نتيجه کارش به صلح ،آرامش و همزيستی همه انسانها کمک خواهد نمود،
صرفنظر از فرقهای تاريخی ،قومی ،فرهنگی و مذهبی اقوام و گروههای مختلف مردم ،صرفنظر از اينکه کدام گروه
مردم از کجا به آنجا آمدهاند و چرا آمدهاند ،صرفنظر از اينکه کم بودند يا زياد ،بعد کمتر شدند يا بيشتر.
مثﻼً آذربايجان شرقی را بگيريم .در کل ،نام روستاها و شهرستانهای آذربايجان شرقی را میتوان به سه دسته
يکم :تاتی/آذری )و يافهلوی( ،دوم :ترکی و گاه مغولی و سوم :فارسی
تقسيم کرد.
نامهای تاتی /آذری بيشتر به روستاهای بزرگتر و قديمی تر مربوط هستند ،نامهای ترکی دو دسته هستند :قشﻼقها و
روستاهای عشايری و روستاهای يکجانشينان و قديمی .فارسی هم درصد معينی از نام روستاها را شامل میشود.
يک نکته درباره نامهای تاتی /آذری روستاها اين است که بسياریاز اين نامها عربینما يا فارسینما شدهاند مثﻼً
»اسپهﻼن« )محل سپاه؟( شدهاست» :اسفهﻼن« ،يا »کزنگ« شدهاست »کزنق«» .اسپره خون« که به تاتی يعنی »چشمه
)خوان( سفيد« ،در متون آن را به شکل فارسی »سفيده خوان« نوشتهاند.
چند نمونه از:
نامهای تاتی /آذری شهرستان تبريز )با استناد به ابتکاری که چند سال پيش در »ويکیپديا« سازماندهی شده بود(:
سهﻼن ،مايان ،ليقوان ،باسمنج )شکل قديمی :وهوسفنج( ،سفيدان ،گمانج ،اسنجان ،انرجان ،خلجان ،کرجان ،هزهبوران،
استيار ،ورنق ،چاوان ،زرنق ،سفيده خوان ،شادباد ،اسفهﻼن ،اسپران ،ﻻهيجان ،گوار ،کند رود ،اسپس ،خواجه
ديزج…
نامهای ترکی:
آغاجاوغلی ،آقداش ،آناخاتون ،گویبوﻻغ ،اوغلی ،تازهکند ،ساتللو ،قرهتپه ،ينگیکندی ،آجیچای ،بارانلو…
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نامهای فارسی )که البته عربی هم در ترکيب اين لغات هست(:
آذرشهر ،سردرود ،سرد صحرا ،فتحآباد ،خسروشاه ،باغ معروف ،ملک کيان ،نعمتآباد ،هروی ،فتحآباد ،مشيرآباد،
نصرتآباد …
اين نامها مربوط به دوره معاصر است .مطمئن هستم اگر کمی به عقب برويد اوﻻً نامهای بيشتری خواهيد يافت .بعد
خواهيد ديد که يک رشته نامها کامﻼً عوض شدهاند .حتما ً به نامهای کردی ،ارمنی و شايد آسوری هم برخواهيد خورد.
هرکدام از اين نامها برای خودش داستان و تاريخی دارد که بررسی آن حتما ً بسيار جالب ،هيجان دهنده و در عين حال
آموزنده است.
بررسی جاينامهای آذربايجان در روند ترکی شدن زبان مردم ،يعنی از سلجوقيان تا صفويان بسيار جالب است .استاد
سابق من از دانشگاه آنکارا مرحوم فاروق سومر که خود ايشان هم خيلی احساسات قوی ترکی داشت ،اين موضوع را
خوب بررسی کرده بود ،چرا که از نگاه او دگرگشت جاينامها نشانه مهمی درجهت تغيير حاکميت دولتی و زبان حاکم
است .يک راه توضيح دگرگشت زبان در آذربايجان هم که مرحوم سومر در رساله معروفش بنام »نگاهی عمومی به
تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان« در پيش میگيرد ،پيگيری تحول نام شهرها و آبادیهای آذربايجان است .او با نام
بردن تک تک روستاها و مقايسه نامهای ايرانی سابق و نامهای بعدی ترکی و مغولی آنها ،نشان میدهد که زبان اين
روستاها کی و در چه شرايطی تغيير يافته است.
مثﻼً سومر میگويد حتی در مقايسه با دوره سلجوقيان ،آنچه دقت پژوهشگران را جلب مبکند زياد بودن جاينامهای
ترکی در دوره ايلخانان مغول است که در زمان سلجوقيان به اين درجه نبود .با اين ترتيب بنظر میرسد نامهای ترکی و
مغولی نه چندان در دوره سلجوقيان ،بلکه بيشتر در دوره ايلخانان مغول به ترکی و يا گاه مغولی تغيير يافته است.
بعضی از اين جاينامها مانند »گؤکچه گؤل« )امروزه در ارمنستان( و »آﻻداغ« )شمال درياچه وان( در زمان آباقا و
حتی هﻼکو ترکی شده بود اما هيچ نشانهای نيست که اين جاينامها مربوط به دوره قبل از مغول هم هستند ،به اين معنا
که اين نامها به احتمال قوی در دوره ايلخانان مغول عوض شدهاند .نامهای مغولی »زرينه رود« )چاغاتو و تاقاتو( در
جنوب مراغه هم در آن دوره تغيير يافتهاند .با اين ترتيب جاينام هائی که بعد از حکومت آباقا میبينيم بعضی ترکی
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
اين پايه میتوان گفت که حاکمين ايلخانی بعضی مغول بودند و بعضی ديگر ترک ) .(٣ميدانيم که بيش از نصف
جنگجويان لشکر مغول و اکثر فرماندهانش از قبايل ترک زبان بودند.
و اما در آذربايجان بعضی جاينامها هنوز هم مورد اختﻼف بين بعضی گروه ها هستند .مثال معروف اين کشاکش در
رابطه با سولدوز و نقده است.
در دنيا نام کمتر کشور ،منطقه و شهری ثابت و همانند سه هزار سال پيش مانده است .مطمئن باشيد که دستکم تلفظ اش
فرق کرده است .يا اينکه هر بار يک پادشاه و رئيس قبيله جديدی آمده ،نام اين شهر و آن روستا را عوض کرده ،نام
مورد پسند خودش را گذاشته است و يا اصﻼً سياست دولت عوض شده و با اين ترتيب نام فﻼن شهرستان و حتی دهکده
هم عوض شده است.
از سوی ديگر طرز تلفظ و امﻼی بسياری نامها هم طی زمان تغيير يافته است .آتروپاتکان شده آذربايجان ،کنستانتينوپل
شده استانبول.
اما درست است .جاينامها گاه بين اقوام و ملل گوناگون مورد مناقشه بوده است ،چرا که هرکدام خواسته است آن را »از
آن خود« بداند و به فرهنگ و تاريخ خود بچسباند ،در حاليکه در بسياری موارد اکثر طرفهای اين مباحثه دليلی دارند
که آن جا و شهر را با تاريخ خود مرتبط بشمارند؛ ولی میبينيم کشورهای پيشرفته و صنعتی از اين مرحله دعوا بر سر
نام گذشتهاند.
اين مناقشات اساسا ً يا در مورد جاينامهای مرزی و حاشيهای است و يا محل هائی که اقوام مختلف در آنجا زيستهاند و
هنوز زندگی میکنند .يک کشاکش »ما اول اينجا بوديم ولی شما بعداً آمديد« هم هست ،گويا هرکس که کمی زودتر آمد،
بايد همه ميراث و مال و زمين و فرهنگ و غيره را تصاحب کند و به ديگران چيزی باقی نگذارد.
در ايران ،زمانی کوشش میکردند جاينامهای ترکی را عوض کنند .ديرتر بعضی جاينامها را با مﻼحظات سياسی و يا
مذهبی عوض کردند .درآناتولی پس از آنکه هزارسال پيش سلجوقيان ترک آمدند ،به تدريج اکثر نامهای يونانی و آرامی
و ارمنی را عوض کردند و يا با تلفظ ترکی چنان تغييرش دادند که زياد هم معلوم نمیشود اصل آنها چه بوده است .در
اروپا هم اين موضوع تا صد سال پيش تا حد زيادی مشکل آفرين بود .حاﻻ اروپائیها در اين باره خيلی راحت تر و
آرامتر فکر میکنند .مثﻼً در مناطق مرزی چک با آلمان ،چکها نام خودشان را برای يک شهر بکار میبرند و
آلمانیها نام خودشان را .کسی هم دل آزرده و خشمگين نمیشود.
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در اين مورد يک دسته که ادعای طرفداری از زبان ترکی را دارند با اين دو نام يعنی »نقده« و »سلدوز« و يا
»سولدوز« مشکل دارند و ادعا میکنند که »حکومت نام سولدوز را که ترکی است ،برداشته و به جايش نقده را گذاشته
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.
اين فقط يک تصور است ،تصوری که خواهيم ديد در مورد هيچکدام از اين دو نام مبتنی بر واقعيت نيست ،از روی
عدم آگاهی است و شايد هم از سوی بعضیها قصدا عنوان میشود .اوﻻً اين نامها اقﻼً قدمتی برابر با  ٧٠٠سال دارند و
ساخته دست اين يا آن حکومت نيستند .ثانيا ً در باره منسوبيت اين نامها به اين يا آن زبان نمیتوان چيزی قطعی گفت؛
ولی به احتمال قوی نام »سولدوز« و يا »سلدوز« که دعواگران تصور میکنند ترکی است ،ترکی نيست ،مغولی است.
نام »نقده« هم که میگويند فارسی و يا کردی و يا عربی است ،نيست ،بلکه اتفاقا ً اين نام به احتمال قوی يا ترکی و يا باز
مغولی است.
دو نکته مهم است:
اوﻻً بايد واقعيت تاريخی را دانست ،مطالعه کرد و آن را هر طور هست ،قبول نمود.
واقعيت چيست؟
شهر و شهرستان نقده )سابق سلدوز و يا سولدوز( در  ١٠٠کيلومتری جنوب شهر اروميه و در جنوب نسبتا ً غربی
درياچه اروميه قرار دارد .دشت نقده يکی از حاصلخيز ترين مناطق آذربايجان غربی است که محصول سيب ،انگور و
گندم اش معروف است .اين شهرستان که جمعيت اش طبق سرشماری سال  ١٣٨۵برابر با  ١١٧٨٣١نفر بوده است ،دو
بخش )مرکزی و محمديار( ،دو شهر )نقده و محمديار( ،و چهار دهستان )بيگم قلعه ،سلدوز ،المهدی و حسنلو( دارد.
شهر و شهرستان نقده تا سال  ١٣۴۶با نام »سلدوز« شناخته میشد ،اما در اين سال طی مصوبهای نام اين شهر و
شهرستان به »نقده« تغيير يافت .در سلدوز و روستاهای آن زبان مردم ترکی و کردی و مذهب اکثريت آنان شيعه و
سنی است.
در اينجا هم میتوان از نامها و جاينامها شروع به جستجو کرد.
»سولدوز« نام يک قبيله مهم و با نفوذ مغول بود که دردوره مغولها و ايلخانان در تاريخ ايران و منطقه نقش مهمی
بازی کرده است.
موضوع بر سر  ٧٠٠سال پيش است ،دوره جانشينان چنگيز خان در ايران.
چنگيز خان قبيله سولدوز را زير حمايت خود گرفته بود زيرا يکی از پيش کسوتان اين طايفه زمانی در جنگی با قبايل
ديگر ،چنگيز را از مرگ نجات داده بود .وقتی هﻼکو يعنی نوه چنگيز به ايران لشکر کشی کرد ،بخشی از طايفه
سولدوز هم به ايران آمد .زن هﻼکو از طايفه سولدوز بود که مادر آباقا بود .آباقا ،طوری که ميدانيم آذربايجان را به
مرکز حکومت ايلخانی خود تبديل نمود و تبريز را پايتخت خود کرد .ايلخانان حدود صد سال بر اين منطقه ايران
حکومت کردند .جانشينان معروف آباقا عبارت بودند از آرغون ،غازان خان ،اولجايتو خدابنده و ابو سعيد بهادر خان.
اميران مغول چندين بار کوشش کردند از طريق کردستان و آناتولی جنوب شرقی به شام و فلسطين حمله کنند ،اما موفق
نشدند.
در مورد تاريخ و نام شهر سلدوز و يا سولدوز )بعدا نقده( شايد اولين و دقيق ترين اطﻼعات را وﻻديمير مينورسکی در
»دائره المعارف اسﻼم« ) (۴داده است .سلطان محمود غازان خان ،مشهورترين سلطان »اصﻼح طلب« ايلخانان که
اسﻼم آورد و رابطه ايلخانان با مغولستان را عمﻼً قطع کرده اين دولت را »ايرانی« نمود ،در سال  ١٣٠٣سرزمين
وسيع ايلخانی را بعنوان تيول بين حکام و فرماندهان محلی خود تقسيم کرد .به گفته مينورسکی احتمال دارد که نام
»سولدوز« در حول و حوش همين تاريخ جايگزين نام پيشين اين محل شده است؛ و اما نام پيشين سولدوز معلوم نيست.
مينورسکی در همين جا ذکر میکند که در زبان کردی نام »سولدوز« بصورت »سوندوس« تلفظ میشود .او همچنين از
نخستين تاريخ عشاير کرد موسوم به »شرفنامه بدليسی« چنين نقل قول میکند که بعد از زوال سلسله چوپانيان که از
جانشينان ايلخانان بودند و هنگاميکه سلسلههای ترکمن )ترکمان( يعنی آق قويونلوها و قراقويونلوها آمدند ،کردهای
مکری سولدوز را اشغال کردند .اين را هم ميدانيم که حدوداً  ۵٠٠سال بعد ،در سال  ،١٨٢٨عباس ميرزا وليعهد قاجار
و والی آذربايجان ،پس از شکست در جنگ دوم ايران با روسيه و امضای عهدنامه ترکمن چای ٨٠٠ ،خانوار از ايل
ترک زبان قراپاپاق را از گرجستان ،ارمنستان و آذربايجان قفقاز به ايران آورد و تيول سولدوز را به آنها داد .به نوشته
مينورسکی به نورسيدگان قراپاپاق که شيعه مذهب هم بودند ،اجازه داده شد ،از اهالی تا ارزشی برابر با  ١٢٠٠٠تومان
در سال سهم محصول زراعت و ماليات بگيرند .آنها متقابﻼً مکلف بودند  ۴٠٠نفر اسب سوار مسلح را پيوسته در
خدمت دولت نگهدارند .مينورسکی مینويسد در آن موقع »در سولدوز چهار تا پنج هزار خانوار ُکرد و ترک مقدم
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وجود داشتند اما امﻼک آنها بتدريج بدست اربابان نورسيده شيعه )يعنی قراپاپاقها( گذشت… در اوايل قرن بيستم در
منطقه سولدوز مجموعا ً  ١٢٣روستا و شهر وجود داشت و مهم ترين آبادی اين منطقه نقده )»نهاده«( بود که هزار خانه
را شامل میشد.
مينورسکی توضيحات بيشتری در باره اينکه نام ديگری از »نقده« را »نهاده« نوشته است ،نمیدهد؛ و اما در باره
ريشه نام »نقده« چيز دقيقی گفته نمیشود .دو گمان اصلی اين است که اين ،نام زينت آﻻت زنان قراپاپاق بوده و بطور
کلی صفتی است که به »اشياء زيبا و پرقيمت« داده میشود .تفسير ديگر اين است که نام يکی از فرماندهان مغول بنام
»نغادای« به اين قصبه داده شده است.
باز طبق نوشته مينورسکی» :کردهای سنی عشاير ممش ،زرزا و مکری در اوايل قرن بيستم عبارت از  ٢٠٠٠خانوار
يعنی يک چهارم جمعيت اين شهرستان میشدند .آنها کل مردم  ١٠روستا را تشکيل میدادند و در  ١١روستای ديگر
همراه با ترکهای قراپاپاق میزيستند .در سال  ١٩١۴تنها  ٨٠خانواده مسيحی در نقده مانده بود و احتماﻻً باقيمانده
جامعه يهوديان نيز که بيشتر عبارت از مسيحيان بودند و تخمينا  ١٢٠خانوار در نقده را تشکيل میدادند ،به اسرائيل
کوچ نموده بودند .در زمان اشغال اين منطقه از سوی ارتش عثمانی در سالهای  ١٢ -١٩٠٨قراپاپاقهای شيعه که
عثمانيان آنها را جاسوس ايران میشمردند ،روزگار بدی داشتند .ترکها کوشش نمودند مناسبات عشايری و ايﻼتی را
از بين برده اهالی را از قيد »رعيت بودن« آزاد کنند ،اما به اين کار موفق نشدند .در جريان جنگ جهانی اول ،دهکده
حيدرآباد در ساحل درياچه اروميه تبديل به يک بندر کوچک دريائی روسيه شد و راه آهن کوتاهی در شهرستان تاسيس
گرديد .سولدوز چند بار دست به دست گشت اما بدنبال عقبنشينی روسها و ترکها يعنی از سال  ١٩١٩در چهارچوب
ايران باقی ماند« ).(۵
ثانيا ً بايد يک چيز را بخصوص در باره اين منطقه جنوب درياچه اروميه گفت .تمام آن منطقه سولدوز ،نقده ،حسنلو،
اشنو ،تا مياندوآب و تخت سليمان ،اگر اغراق نباشد ،يک منطقه مقدس تاريخی است .تصور کنيد تپه حسنلو باقيمانده
آبادیهای اوليه مربوط به هشت هزار سال پيش است .معلوم هم نيست مردمی که آنجا میزيستند قوميت و زبان و
مذهبشان چه بود .بعد در همين منطقه دولت باستانی ماننا تاسيس شده که مربوط به اقوام پيشا مادی بومی يعنی احتماﻻً
هوری هاست که بعد با مادها آميزش يافتهاند .پايتخت احتمالی مادها و آتروپاتن يعنی شهر باستانی گنزک که
گوتیها و ّ
امروزه چيزی از آن باقی نمانده در همين منطقه بوده است.
اينجا محل تقاطع بسياری از اقوام ،قبايل ،مذاهب ،زبانها و فرهنگهای منطقه بوده .محل تقاطع امپراتوریهای ماد،
هخامنشی ،اسکندر ،سلوکی ،اشکانی ،ساسانی ،روم و يونان… در جنوبش آشور و پيش از آن شومر و يا سومر ،در
غرب و شمال غرب اش اورارتو و ديرتر ارمنستان ،بعد از اسﻼم ترکهای سلجوقی و مغول و سﻼطين صفوی و
عثمانی…
در خاورميانه از اين قبيل نقاط تقاطع اقوام و فرهنگهای تاريخی کم نيست ،اما اين گوشه خاورميانه براستی شگفت
انگيز و از نگاه تاريخی پرابهت است .تمام ابهت و اهميت اين منطقه در رنگارنگی قومی ،دينی ،فرهنگی و زبانی آن
است .اگر تاريخ و حال اينجا فقط ترک و يا کرد و يا آشوری میبود چه اهميتی میداشت؟
تقاطع که ميگوئيم يعنی زندگی با هم ،بعضا ً هم به هر بهانهای همراه با سوء تفاهم و اختﻼف و جنگ و جدل ،بعد هم به
هر بهانهای همسايگی ،شراکت در شادی و ماتم همديگر ،صلح و آميزش ،توالی و تسلسل قومی در طول تاريخ.
چه کسی میتواند اين مسئوليت را به دوش بگيرد که زندگی و آرامش مردم را ،چه اين قوم و چه آن قوم ،به هم بزند و
آنها را ضد همديگر بشوراند؟
بيشک روی اين خاکها در دوران باستان ،از هزاران سال پيش انسانها زندگی کردهاند .احتماﻻً همان مردم باستانی تپه
حسنلو هم همين جاها زيستهاند .بعد هم گوتیها و لولوبیها ،مادها ،بعد ديگران .شايد گنزک معروف و باستانی همين جا
بوده است .اين را دقيق نميدانيم ولی گمان زدنش سخت نيست ،چرا که از سولدوز تا مثﻼً تپه حسنلو هفت هشت کيلومتر
بيشتر نيست .اما معلوم است که حسنلو ،سولدوز و يا نقده که ما امروزه میشناسيم ،نامهای باستانی نيستند .نه اينکه در
گذشته دور اين مکانها موجود نبوده .بوده ،اما نام و مردم و زبان و فرهنگشان با امروز فرق میکرده .شکی نيست که
آبادیهای شهرستان نقده اکثراً بر روی خرابههای آبادیهای باستانی ساخته شدهاند.
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.
دعوای محله شما بر سر همين است؟
آيا بد است که نام سلدوز و يا سولدوز احتماﻻً مغولی است؟ آيا متقابﻼً کسی خوشش نمیآيد که نقده احتماﻻً از نام زينت
آﻻت زنان طايفه قراپاپاق ميايد و يا آن هم ،طوری که برخی میگويند ،مربوط به يک فرمانده مغول است؟ ترکها و
کردها میتوانند ،اگر خيلی اصرار دارند ،با همديگر يک چائی ميل کنند و با خوشی بر سر يک اسم جديد توافق کنند.
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اما آيا امروزه واقعا ً اين يا آن اسم ،نقده و يا سلدوز و يا سلدوز ،زندگی شما را مختل میکند؟ رنگارنگی جاينامها و
منسوبيتهای مختلف آنها به زبانها و اقوام گوناگون چه بدی دارد؟ اينگونه نامها حتی به ما گذشته تلخ و شيرين و
پرفراز و نشيب مان را ياد آوری میکنند .يا اينکه اين موضوع نامها فقط پرده ساتری برای اختﻼفات ديگر و جدی تر
است؟ آيا کسی میخواهد و يا میتواند که ارگ تبريز و رسدخانه مراغه را که در زمان ايلخانان مغول و به دستور آنان
ساخته شده ،به صرف منسوبيت آن به مغولها تخريب کند؟ آيا کسی میتواند امروز مدعی شود که اين منطقه که تاريخ
زندگی انسانها در آن اقﻼً هشت هزار ساله است ،به »ما« تعلق دارد و نه به »آنها«؟
منابﻊ
) (١دياکونوف ،ای .م .تاريخ ماد ،تهران  ،١٣۴۵ص ١٨٢-١٨١
)Minorsky, V. : Mongol Place Names in Mokri Kurdistan, BSOAS 19, pp. 58-81, 1978 (2
) (٣سومر ،ف :.نگاهی عمومی به تاريخ ترک زبان شدن آذربايجان ،در :جوادی ،عباس :ايران و آذربايجان در بستر
تاريخ و زبان ،لندن  ،٢٠١۶ص ٣۵۶-٣۴٩
)Minorsky, V.: «Suldüz» , in Encyclopaedia of Islam, Second Edition; Edited by: P. (4
Bearman et al; Consulted online on 23 January 2017
)Ibid (5
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ترک بدون تات نباشد
يک مثل ترکی آذری ميگويد» :باش سيز بورک اولماز ،تات سيز تورک اولماز« يعنی :سر بی کﻼه و ترک بدون تات
نمی تواند باشد )تات=ايرانی ،فارسی زبان( .اين ،بزبان مردم ،احتماﻻ گويای آن است که ايرانيان از ايام باستان پيوسته
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
کلی اين روند تاريخی روشن تر شود؟ کسی تا کنون اين کار را نکرده اما بنظر من ميتوان اين تاريخ را بطور تقريبی
در سه مرحله خﻼصه نمود:
 .١همسايگی و تماس :اين مرحله بخصوص مربوط به دوره ساسانيان ميشود يعنی زمانيکه قبايل ترک زبان و بعد ها
خان نشين گوک تورک در شرق و خزرهای شمال و غرب دريای خزر )اگر آنها را هم مجموعا مرتبط با اقوام ترک
زبان حساب کنيم( در مجموع در حاشيۀ امپراتوری ساسانيان به سر ميبردند.
 .٢کوچ و حکومت :از فروپاشی امپراتوری ساسانی و قبول اسﻼم يعنی حوالی سال های  ۶۵٠ميﻼدی تا تاسيس دولت
صفويان يعنی يک دوره حدودا  ٨۵٠ساله که شاهد کوچ ،حمله ،غارت ،حکومت و مستحيل شدن تدريجی قبايل ترک
زبان در ايران تاريخی و بيزانس يعنی روم شرقی هستيم ،و باﻻخره
 .٣آميزش و ملت شوی ،شامل دوره ای از ابتدای صفويان تا کنون .در اين مدت ٨۵٠ ،سال پس از اسﻼم ،ايران دوباره
بعنوان دولتی ملی با هويتی مشخص از همسايگان خود و با تکيه بر ايدئولوژی جديدی بنام تشيع و هويتی مبتنی بر
تاريخ ،زبان و فرهنگ گذشته اش احياء ميشود .در اين دوره است که استحاله و آميزش قبايل ترک ساکن ايران و ديگر
قبايل نو رسيده مانند اعراب با ايرانيان بومی تکميل ميشود .در اين دوره همۀ آنها با وجود فراز و نشيب های بسيار و با
شدت و ضعفی متغير ،مليت نوين و معاصر ايرانی را تشکيل ميدهند .يکی دو قرن بعد از کوچ و سکنی ،آن قبايل ترک
ديگر هويت قبيله ای خود را ازدست داده ،يکجا نشين شده و به بخشی تفکيک ناپذير از مردم ايران تبديل شدند .چيزی
کم و بيش مشابه با همين روند را ميتوان در بيزانس و يا روم شرقی نيز مشاهده کرد که خارج از بحث کنونی ماست.
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.
طبق يک تئوری که مورد قبول بسياری از دانشمندان است ،ريشۀ اقوام هند و ايرانی )آريائی( و در عين حال آلتائی )که
ترک ها و مغول ها هم از آنها هستند( احتماﻻ از يک منطقۀ مشترک و يا همسايه است که حدودا سه تا چهار هزار سال
پيش از ميﻼد )يعنی حتی خيلی پيشتر از آمدن آريائيان نخست به فﻼت ايران کنونی( در مغولستان و سيبری جنوبی و
بخصوص منطقه وسيع کوه های آلتای در آسيای ميانه زندگی ميکردند .بر پايۀ وام واژه های اورالی و هند و اروپائی
که در رابطه با زبان باستانی پروتو ترکی يافت شده ،ميتوان فرض را بر اين قرار داد که اجداد امروزه برای ما نا
آشنای ترک ها ،غربی ترين گروه آلتائی زبان ها بودند که در مجاورت قبايل هند و اروپائی و اورالی زبان ميزيستند.
اما اين نظريه »موطن اصلی مشترک« چيزی است که تا حد معينی مبهم است .در اين دوره مه آلود تاريخ ،ميتوان
موجوديت قبايل هند و ايرانی و مدتی بعد ،آلتائی را در اين منطقه حدس زد ،اما بطور روشن هنوز از »ايرانی« بمعنی
اخص آن خبری نيست .اشاره هائی که شايد ياد آور تعبيرامروزی »ترک« باشد ،حدودا مدتی بعد از ميﻼد مسيح ،برای
اولين بار درمتون چينی ذکر ميشود.
منابع چينی از اتحاديۀ قبيله ای »هسيونگ يو« و سپس خيون )شيون( يعنی هون ها در شمال سرزمين خود سخن
ميگويند .اينکه اين اتحاديه های قبايل هم مانند ديگر اتحاديه های قبيله ای چند قومی و چند زبانه بودند چندان مورد شک
نيست .در اين هم شکی نيست که اجداد باستانی قبايل ترک زبان بخشی از همين اتحاديه های قبيله ای »هسيونگ نو« و
هون ها بودند که در سده های يکم و دوم ميﻼدی در مقابل حمﻼت هان های چين رو به اوراسيای غربی گذاشتند و ابتدا
ايران و سپس همسايگان بيزانس را با تهدديد روبرو نمودند .اما هيچ روشن نيست که آيا آن قبايل »هسيونگ يو«
براستی هون های بعدی بودند و ثانيا آيا هون ها براستی قرابت قومی با ترک های چند قرن بعد داشتند يا نه.
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در اين مدت بخش مهمی از آريائی ها دو تا سه هزار سال بود که به ايران و هند کنونی رفته و ساکن شده بودند .ايرانيان
باستان امپراتوری های ماد ها ،هخامنشيان ،پارت ها ،اشکانيان و سلوکيان و باﻻخره ساسانيان را تاسيس کرده بودند.
يعنی دو تا سه هزار سال بعد از زندگی احتماﻻ مشترک اجداد باستانی در اوراسيا ،تاريخ روشن تر ميشود.
يقين آن است که اولين تماس های قبايل ترک با ايرانيان تقريبا بطور همزمان يعنی در قرن های ششم و هفتم ميﻼدی در
سغد و خوارزم( و در شمال قفقاز با خزر ها بوده است.
آسيای ميانه ) ُ
اين ،در ايران دوره ساسانيان بود .در حاليکه ايرانيان بدنبال امپراتوری ماد ها ،هخامنشيان و اشکانيان ،امپراتوری
جديدی با نام ساسانيان تاسيس کرده بودند ،همسايگان اجداد آنها در آسيای ميانه يعنی ترک ها ،در حواشی امپراتوری
ايران زندگی ميکردند.
روابط ايرانيان ساسانی با ترکان در آسيای ميانه بيشتر بر پايۀ تجارت بوده است .در اين دوره تاثيرات فرهنگی و حتی
دينی ايرانيان و هنديان بر قبايل ترک زبان جای شک ندارد و در نمونه های باقيمانده از متون چينی ،سانسکريت،
سغدی و پهلوی و بخصوص اسناد دينی بودائی ،مزدائی و مانوی مشاهده ميشود .احتماﻻ ترک ها نيز متقابﻼ ،از نظر
عادات و سنن ،به ايرانيان تاثير گذاشته اند ،و ليکن رابطۀ ايرانيان ساسانی در شمال قفقاز با خزر ها ،اگر بتوان آنها را
با معيار های امروزی »ترک« محسوب نمود ،بيشتر حالت روياروئی داشته است .خزر ها که حتی مدتی در مساعدت
و همکاری با امپراتوری بيزانس از شمال قفقاز به ايران تاخت و تاز ميکردند ،بعد ها همچون قومی مجزا از بين رفتند
و در اقوام ديگر شمال قفقاز و جنوب روسيه کنونی مستحيل شدند.
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ادبيات تصوفی و مذهبی آذربايجان
از سلجوقيان تا صفوی دوره اوج ادبيات تصوفی هم هست و آذربايجان يکی از مراکز آن است .بسياری از ادبيات
شناسان و مورخين برآنند که ادبيات تصوفی ايران و ترکيه همزمان با رگه اصلی اسﻼمی ،تحت تاثير انديشه های
طبيعت گرايانه و صوفيانه آسيای ميانه قراردارد که خود متاثر از اديان شرقی و بويژه آثار و باور های هندی ،ايرانی و
چينی بود .بنظر ميرسد يک حامل فيزيکی اين موج فلسفه و جهان بينی تصوفی از آسيای ميانه به ايران و آناتولی و
بالکان ،ترک ها بوده اند که مدام در حال کوچ بودند.
طبيعتا اولين و مهم ترين نماينده و سخنور ادبيات تصوفی اين دوره در آذربايجان محمد بن علی بن ملکداد تبريزی
ملقب به شمس تبريزی ) (١٢۴٨–١١٨۵بود که برای موﻻنا جﻼل الدين بلخی )رومی( نقش پير و چراغ رهنما بازی
کرده است .روايت است که پدر موﻻنا جﻼل الدين از دست حمﻼت مغول از بلخ در افغانستان کنونی به قونيه در ترکيه
کوچ کرده است .رابطه معنوی و فلسفی ،حتی مناسبت پير و مريد بين شمس تبريزی و موﻻنا جﻼل الدين را ميدانيم.
موﻻنا و شمس همزمان بودند .در ضمن يکی دو بيت که موﻻنا در باره زبان فارسی شمس گفته شايد نشان دهنده واژگان
رايج فارسی در تبريز قرن سيزدهم هم باشد:
ولی ترجيع پنجم در نيايم جز به دستوری
که شمس الدين تبريزی بفرمايد مرا بوری
مرا گويد بيا ،بوری که من باغم تو زنبوری
که تا خونت عسل گردد که تا مومت شود نوری
جالب است که اين واژه »بوری« هنوز هم به گونه های »بوری« و »بورا« و »بوره« در لهجه های هرزندی
)آذربايجان( و همچنين در مازندرانی و زازاکی به معنای »بيا« و »آمدن« بکار ميرود ).(١
ولی شاعران ،انديشمندان و نويسندگان متصوف آذربايجان محدود به شمس تبريزی نميشود.
حتی صد سال پيش از شمس ،يعنی همزمان با فردوسی ،از بابا فرج تبريزی خبر داريم که از صوفيان معروف دوره
خود بوده و موﻻنا جﻼل الدين نيز در وصف او شعر سروده است .شيخ صفی الدين اردبيلی همزمان با شمس بود .و يا
شيخ محمود شبستری متولد  ١٢٨٨و مولف اثر معروف »گلشن راز« از شاعران و عارفان معروف همين دوره بود.
البته همه اينها کامﻼ و يا اساسا فارسی سرا هستند ،گاهی هم به زبان محلی و بومی خود يعنی فهلوی آذری شعر ميگويند
که در رابطه با »فهلويات« صحبتش را کرديم .اما از همان  ٧٠٠-۶٠٠سال پيش شاهد اشعار ترکی هم ميشويم .تعداد
اشعار ترکی پس از صفويان و بخصوص فضولی افزايش می يابد .بخشی مهمی از اين ادبيات ،بخصوص اشعار ترکی،
مربوط به موضوعات تصوفی و مذهبی است.
اوايل صفوی همزمان است با محمد فضولی بغدادی ،شاعر بزرگ کﻼسيک که به فارسی ،ترکی و عربی شعر گفته و
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
سرآمدان اين ادبيات است .اکثر اين ادبيات دور محور فاجعه کربﻼ ميچرخد و هر کس آن را بصورت ديگری به
تصوير ميکشد .ما ايرانی ها با اين موضوع خوب آشنا هستيم .کتاب »حديقه السعدا«ی فضولی احتماﻻ مهمترين اثر
عاشورائی به ترکی آذری است .ولی بعد از فضولی هم بسياری از شعرای آذربايجانی مانند صراف تبريزی ،حکيم
لعلی تبريزی ،خورشيد بانو ناتوان ،عباسقلی آقا باکيخانوف و محمد حسين شهريار که به ترکی شعر گفته اند ،نوحه ها و
مصيبت نامه های بسياری در باره واقعه کربﻼ نوشته اند .از شاعران ديگری که در زمينه »ادبيات عاشورائی« مشهور
شده اند ميتوان از آخوند مﻼ حسين دخيل مراغه ای ،ميرزا ابوالحسن راجی تبريزی و محمد امين دلسوز تبريزی نام برد
که ديوانش در تبريز چاپ شده است .شاعران درجه دوم و سوم هم اين کار را کرده اند .اگر چه بعضى ها به كيفيت
هنری و زبانی اين اشعار و درجه تاثير فارسى و عربى بر آن خرده ميگيرند ،اما به هر حال استفاده از اين گونه ادبيات
تركى در مساجد و وعظ ها ،مرثيه ها و تعزيه هاى عمومى هم طبيعتا به حفظ و تقويت كاربرد تركى در ميان مردم
كمك زيادى كرده است.
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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!
برق سحاب حادثه دن تيغلر چکيب
بير بير حواله ی شهدا قيلدين ای فلک!
بير رحم قيلما دين جگری قان اوﻻنﻼرا
غربتده روزگاری پريشان اوﻻنﻼرا!
و الخ.
صراف تبريزی:
گل گلزار رسالت بو گئجه
شمردن ايسته دی مهلت بو گئجه
يا تماييب آل علی صبحه کيمی
شيعه يا تسين نئجه راحت بوگئجه
البته نبايد فراموش کرد که اين نوع ادبيات بخاطر محبوبيت بين مردم و ساده بودنش فراگير شده و اتفاقا اين هم صد ها
سال است که تبديل به يکی از وسيله های دوام سنت شعرسرائی به ترکی آذری در ايران شده که به ويژه در ماه های
عاشورا و رمضان ورد زبان روحانيون و مردم عادی گشته است .از اين جهت اين شعر درواقع هميشه بين ادبيات
مکتوب و شفاهی و فولکلور قرار گرفته است .اصوﻻ تعداد شعرای ادبيات عاشورائی و حجم اين اشعار در آذربايجان
ايران بيشتر از وﻻيات مسلمان قفقاز بوده است ،اگرچه شعرای آن وﻻيات نيز تحت تاثير هم مسلکانشان در آذربايجان
قرار داشته اند.
اتفاقا از فضولی و دوره قراقويونلو و صفويان که حرف زديم ،اين را هم بگوئيم که داستان های حماسی و عشقی و يا
اساطيری مانند حماسه »کوراوغلی« و يا »رستم و اسفنديار«» ،اسکندرنامه« و يا »قاچاق نبی« و »اصلی و کرم« هم
که اغلب در زبان عاشق ها يعنی آوازخوانان دوره گرد به صدا در ميايد ،به همين صورت ادبياتی بين مکتوب و شفاهی
هست که البته در اين چهل پنجاه سال اخير محبوبيت آن احتماﻻ بخاطر رشد سريع انتشارات و مطبوعات و اينترنت
عقب رفته است .اين داستان ها و حماسه ها که بسياری از آن ها گفته ميشود در حول و حوش دوره صفويان بوجود
آمده ،بعدا اينجا و آنجا بصورت کتاب و جزوه چاپی هم منتشر شده بودند که البته امروزه ديگر از آنها چندان اثری
نيست.
منابﻊ
) (١کارنگ ،ع :.تاتی و هرزنی ،دو لهجه زبان باستان آذربايجان ،تبريز  ،١٣٣٣ص  ٩١و ١١٢
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در باره الفباهای فارسی و ترکی

Bisotun Iran Relief Achamenid Period
يکم :الفبا های ايران باستان
از آثار فارسی باستان )تا اواخر هخامنشيان( اساسا سنگ نوشته ها باقی مانده اند که در آن نوعی خط ميخی بکار برده
شده است .اولين آثار اين خط مربوط به سال  ۵٢٠قبل از ميﻼد است .ازفارسی ميانه )از  ٣٠٠ق.م (.و بخصوص دوره
ساسانيان آثار بيشتری بجا مانده که با الفبا های گوناگون پهلوی نوشته شده اند .تاثير زبان و الفبای آرامی در الفبا و
امﻼی اين آثار مشهود است .همچنين از همين دوره آثاری باز تحت تاثير خط آرامی بجا مانده که »اوستائی« نام گرفته
که اساسا برای نوشتن آثار باستانی و دينی زرتشتی بکار رفته و بهمين جهت دارای عﻼمات و حروف بيشتری است تا
تلفظ دقيقتری از اين آثار بدست بدهد .اولين متون کتابی فارسی از قرن چهارم ميﻼدی و با الفبای پهلوی )و اوستائی(
است .اولين آثار کتابی فارسی احتماﻻ اوستا )گاتها( ،کارنامه اردشير پاپکان و ارداويرافنامه از قرن چهارم-پنجم
) ١۶٠٠-١٧٠٠سال پيش( است.
قديمی ترين اثر ترکی سنگ نوشته اورخون از مغولستان است .اين و سنگ نوشته های ديگر آسيای ميانه و سيبری با
سغدی و پهلوی نوشته شده اند که خود ملهم از الفبای آرامی بود .الفبای سنگ نوشته های اورخون
الفبائی ملهم از الفبای ُ
معروف به الفبای اورخون و يا »کؤک تورک« )ترکی باستان ،اصيل( شده است .در ترکی قديم )اويغوری( در منطقه
کاشغر نوعی الفبای مشابه هم ايجاد شد که آن هم تحت تاثير الفبای سغدی  /آرامی بود و صد سال در در اين دولت بکار
رفت .قديمی ترين کتب ترکی مربوط به بعد از اسﻼم ميشود و عبارت از »قوتادقو بيليگ« و ديوان لغت الترک )قرن
يازدهم ميﻼدی يعنی حدود هزار سال پيش( است.
از زبان های ايرانی باستان آثاری از دوزبان »فارسی باستان« و »اوستائی« و اندک جمﻼتی از باقيمانده آثار مربوط به
سغدی و اشکانی )پارتی( است که کتيبه ها و نوشته هائی از آن بجا مانده است .از زبان ماد که يکی ديگر از
زبان ُ
زبانهای ايرانی و نزديک به فارسی باستان است ،بجز نقل قول در منابع ثانوی يه زبانهای ديگر ،چيزی باقی نمانده
است.
»فارسی باستان« معموﻻ به زبان اقوام ايرانی گفته ميشود که احتماﻻ در هزاره دوم قبل از ميﻼد در فﻼت ايران کنونی
و آسيای ميانه سکنی گزيده اند .بخاطر وسعت جغرافيائی ،طبيعتا زبان آنها دارای شاخه های مختلفی از قبيل شرقی
)اشکانی و يا پارتی ،سغدی( شمالی )سکا ها( ،جنوبی و جنوب غربی )پهلوی باستان دوره هخامنشيان( و زبان مادی
)غرب و شمال غرب ايران کنونی( بوده است .از دوره باستان اين زبان ها و يا لهجه های ايرانی )تا  ٣٠٠ق.م (.اصوﻻ
آثار بسيار اندکی باقی مانده که آن هم اساسا مربوط به سنگ نوشته های دوره هخامنشی با خط ميخی ميشود .قديمی
ترين سندی که از اين دوره بجا مانده سنگ نوشته بيستون در نزديکی کرمانشاه و متعلق به دودمان هخامنشيان در سال
 ۵٢٠قبل از ميﻼد است که داريوش يکم و پيروزی های او را توصيف ميکند.
با وجود شباهت ظاهری با دو خط ميخی همجوار يعنی عيﻼمی و آکادی ،خط کتيبه های دوره هخامنشی سيستمی
مخصوص به خود دارد که در آن هر »صورت« اغلب يک هجا را نمايندگی ميکند .اين خط که نيمه الفبائی و نيمه
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هجائی است سه حرف باصدا )مصوت( و  ٢٢حرف بی صدا )صامت( دارد .ظاهرا اين خط فارسی باستان اصوﻻ
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
نقش از نظر جغرافيائی گسترده فارسی باستان و کاربرد آن توسط ملل ديگر
زبان اين دولت بزرگ تبديل شد و اين ِ
امپراتوری ،باعث ساده تر شدن اين زبان )از قبيل از بين رفتن بعضی زمان های فعل و حاﻻت اسم مثﻼ در صورت
جمع( و همچنين وارد شدن بسياری کلمات خارجی به آن شد ،طوريکه اين زبان برای مدتی بيش از  ٢٠٠سال نقش
زبان اصلی دولت را بازی کرده و از سوی طبقات حاکم و اشراف همه ملل ايرانی امپراتوری بکار برده شده ،اگرچه
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.
زبان ديگر ايران باستان »اوستائی« است که مخصوص متون و مراسم دين زرتشتی بوده است .اما اين متون دير تر،
يعنی در دوره »فارسی ميانه« )در دوره ساسانی ،حدودا  ٣٠٠ق.م .تا بعد از اسﻼم ،تا حدودا قرن  ١٢-١١ميﻼدی( به
تحرير درآمده و برای ثبت اين آثار نه از خط ميخی باستان ،بلکه از الفبائی ملهم از پهلوی باستان که خود متاثر از
آرامی بوده و خود الفبای آرامی استفاده شده است که به آن خط و يا »الفبای اوستائی« گفته ميشود  .نظر به اينکه سعی
شده است امﻼ و تلفظ اين متون دينی دقيق باشد تعداد زيادی حروف باصدا )از جمله حروف جداگانه برای انواع
گوناگون يک حرف با صدا( و تعداد زيادی از حروف صامت )بی صدا( در اين الفبا ديده ميشود که تا حدی تاثير الفبای
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 امﻼی متون باستان زرتشتی و بخصوص سرود های اوستا ايجاد شده است.
گونه ديگر الفبای »فارسی ميانه« الفبای پهلوی است که باز از الفبای آرامی گرفته شده و نوعی اصﻼح شده از آن است
که در دوره ساسانی ) ۶۵١-٢٢۴ميﻼدی( الفبای رسمی امپراتوری بود .اين الفبا در طول اين مدت دچار تغييرات
معينی شد و انواع گوناگونی بخود گرفت )برای کتيبه ها و سکه ها ،برای سرود ها ،و برای کتاب ها( .طبيعتا تعداد آثار
فارسی ميانه با الفبای کتابی پهلوی )لوحه و کتيبه ،سکه و يا کتاب( بيشتر از ديگر گونه ها مانند گونه پهلوی کتيبه
هاست.
به غير از الفبای »اوستائی« دوره ساسانی ،الفبا های پهلوی اين دوره اصوﻻ صامت – بنياد بودند يعنی حروف با صدا
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
موجود بود که آن هم برگرفته از الفبای آرامی است اما ظاهرا از قرن چهارم ميﻼدی به بعد مورد استفاده قرار نگرفته
است .اين الفبا شباهت زيادی به الفبای متون سغدی همين دوره دارد .از نظر انعکاس حروف باصدا )مصوت ها( ،اين
الفبا هم مانند الفباهای پهلوی دقيق نيست .زبانشناسان اين پديده را که در الفبای عربی و عبری هم ديده ميشود چنين
توضيح ميدهند که الفبا های منشعب از الفبای آرامی )»پروتو سميت« که خود جزو مشتقات الفبای فنيقی بوده( ،اصوﻻ
آواهای باصدا )مصوت ها( را خوب منعکس نميکنند.
الفبای آرامی بجز اينکه ريشه الفباهائی مانند عبری و عربی شد ،نوشتار اکثر زبان های دور و نزديک را نيز تحت
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.
دوم :الفباهای ترکی باستان
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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
به حدودا  ١٣٠٠سال پيش يعنی اوايل قرن هشتم ميﻼدی هستند .به اينها الفبای اورخون و يا »کؤک تورک« )ترکی
باستان( هم گفته ميشود .کتيبه ها و »طمغه« يعنی ُمهر های بعدی يعنی متعلق به اواخر قرن هشتم که در کنار رود »ينی
سئی« )در روسيه کنونی ،در شمال مغولستان و قرقيزستان کنونی و سيبری جنوبی( يافت شده اند )»کتيبه های
اورخون-ينی سئی«( نيز با همين الفبا اما همراه با بعضی تغييرات نوشته شده اند .بعضی کتيبه های ديگر که در
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
سغدی )و پهلوی( و نوع »غيرمتصل« )غير
توافق کلی زبانشناسان بر آن است که الفبای اورخون تحت تاثير الفبای ُ
»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.
الفبای اورخون به تاسی از الفبای منشا )يعنی آرامی( تعداد محدودی ،يعنی چهار مصوت )حرف با صدا( داشت و
صامت ها دو شکل داشتند :آن دسته که با مصوت های پيشين بکار برده ميشدند و گروهی که با مصوت های پسين
نوشته ميشدند.
اين الفبادر قرن نهم ميﻼدی جای خود را به الفبای اويغوری ترکی سپرد که نوعی پيشرفته تر از الفبای »متصل«
سغدی بود .الفبای اورخون – ينی سئی ترکی باستان و سپس الفبای اويغور در امپراتوری اويغور
)»کورسيو«( الفبای ُ
)نيمه قرن هشتم تا نيمه قرن نهم با مرکزيت کاشغر( رايج بوده ،اما با قبول اسﻼم و رواج الفبای عربی – فارسی به
تدريج متروک شده است.
الفبای فارسی ميانه )پهلوی( و اوستائی رايج در ايران نيز با قبول اسﻼم بتدريج از رواج افتاد و الفبای عربی به انضمام
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
ما آذربايجانيان ترکی زبان ايران ميتوانيم به ترکی شعر بگوئيم ،اما نمی توانيم مقاله ای ،حتی نامه ای به ترکی بنويسيم.
اگر هم بنويسيم ،به ناچار يا به لهجهٔ محلی خودمان )مثﻼ گويش تبريز( می نويسيم که استاندارد نيست ،و يا آن را با
ترکی ترکيه و يا ترکی باکو مخلوط ميکنيم که نتيجۀ اين اختﻼط هم اغلب چيزی ،زبانی مخلوط ،اکثرا نادرست و اقﻼ
برای ما ايرانيان آذری نامانوس و غريبه است .اين ،موضوع تحصيل هم نيست ،موضوع استعداد آموزش اين و آن
شخص هم نيست ،موضوع فقط  ٩٠-٨٠سال اخير هم نيست .ما اين استاندارد های نثر ترکی آذری ايران را نميدانيم و
نداريم .ما چنين تجربه را نداشتيم و هنوز هم نداريم.
من در اين مورد هميشه آن مثال معروف از ُکمدی »او اولماسين ،بو اولسون« و يا »مشهدی عباد« معروف را ميدهم
که صد سال پيش در يک مجلس ضيافت در باکو ،مهمانان باکوئی به لهجهٔ مخلوط آذری-عثمانی يک روزنامه نگار
تحصيلکردهٔ استانبول می خنديدند ،چرا که حرف های او را نمی فهميدند .همين وضع را ما هم طبيعتا در برابر کسی
داريم که ترکی ترکيه را با ترکی تبريز مخلوط ميکند .وقتی کسی هنگام صحبت ،ترکی تبريز و يا اردبيل را با لهجهٔ
باکو مخلوط ميکند ،نتيجه اش برای ما اغلب غريبه و گاه حتی غير قابل فهم ميشود .اين در مورد صحبت و مکالمه
است .پس وقت نوشتن چه؟
اگر کسی از ما ايرانيان ترکی زبان آذری بخواهد به ترکی بنويسد ،نمی تواند .شايد بتواند شعری به ترکی بنويسد ،چرا
که ما ايرانيان شعر دوست هستيم و به آن خو گرفته ايم .شعر عروضی مانند غزل و قصيده ،چه فارسی باشد و چه
ترکی ،هميشه به گوش و چشم ما دلنشين بوده است .شعر هجائی ترکی هم همين طور بوده و همين طور است .ما شايد
ندانيم وزن و قافيه و هجا های فﻼن شعر ترکی درست است يا نه .اما وقتی وزن مصرع اول و دوم يک بيت غزل و يا
تعداد هجا ها در يک قوشما فرق کند ،فورا آن را حس ميکنيم.
اما نثر؟ وقتی نثر می نويسيم ،نميدانيم ساختار جمله چطور بايد باشد ،بخصوص اگر آن جمله کمی طوﻻنی باشد .و يا
نميدانيم بجای فﻼن کلمۀ فارسی و يا عربی چه تعبيری در ترکی بکار ببريم .در آن صورت است که کوتاه ترين و
راحت ترين راه ،استفاده از جمله سازی فارسی با يک ساختار اصلی زبان ترکی )مثﻼ فعل پايانی( و مخلوطی از
صرف و نحو لهجهٔ محلی ما )مثﻼ تبريزی( است .و اما بسياری ها که کمی ترکی ترکيه و يا باکو ميدانند ،خود را
راحت کرده نصف يا بيشتر جمله سازی و واژگان خود را از آنجا ميگيرند ،چيزی برای ما حتی نامانوس تر و غريبه
تر ،درست مانند آن روزنامه نگار باکوئی صد سال پيش.
شما ديده ايد که استاد شهريار ،يا صمد بهرنگی و يا غﻼمحسين ساعدی و رضا براهنی مقاله ای ،کتابی به نثر ترکی
بنويسند و تازه اگر نوشتند ،آن نثر واقعا به سبک ترکی خود ما ايرانيان ترکی زبان باشد و نه به سبک باکو و يا
استانبول؟ اوﻻ من نديده ام که اين بزرگان ما اصوﻻ چندان نثر ترکی نوشته باشند .اگر هم کسی نامه ای و شايد بطور
استثنائی مقاله ای به ترکی نوشته ،يقينا به شدت متاثر از جمله سازی و حتی واژگان ترکی ترکيه و باکو بوده است.
برای يافتن نمونه ميتوانيد به نمونه های نثر ترکی نشريات و مقاﻻتی مراجعه کنيد که در رسانه های ايرانی نوشته
ميشوند.
کمتر کسی هست که به خواندن و نوشتن ترکی آذری و ايرانی ما عﻼقه داشته باشد و خودش بتواند ترکی خالص آذری
و ايرانی را به نثری روان و از نگاه دستوری درست و مشترک برای ما ايرانيان آذری بنويسد ،بدون آنکه ترکی ترکيه
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
آذری را نياموخته ايم .من هم مدت ها به همين باور بودم و اين البته يک دليل ضعف جدی ما در نوشتن نثر »ترکی
آذری ايرانی« است .يک دليل مهم ديگر اين است که ما در ايران کتابت ترکی آذری ايرانی را بصورت مدرن و
استاندارد درنياورده ايم .حتی امﻼ و نوشتار ترکی آذری در ميان ما چيز معين و واحدی نيست ،بلکه هرکس امﻼی
ديگری بکار می برد و حتی بعضی ها بجای الفبای فارسی با الفبای ﻻتين آذربايجان قفقاز و يا ترکيه می نويسند .اما
اين ،گناه تنها ما نيست که نخوانده ايم ،تنها گناه دولت هم نيست که اجاز ٔه تحصيل نداده ،تنها گناه دانشمندان و مردم هم
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نيست که نشسته زبان ترکی خودمان را از نگاه دستوری و امﻼئی استاندارد و مدرن نکرده اند .وضعی که اکنون از
نگاه نثر ترکی آذری ايران در آن هستيم ،چيز جديدی نيست.
از نگاه تاريخی هم همين طور بوده است .وقتی سلجوقی ها در قرن دهم از آسيای ميانه به ايران آمدند ،زبان فارسی،
زبان کتبی ودولتی آنها شد .از سوی ديگر مردم ايران هم مانند خود آنها مسلمان بودند .فارسی ،زبان رسمی و دولتی
ماند ،اما ترکی زبان ها در سطح شفاهی و شخصی با همديگر ترکی سخن گفتند .ترکی اساسا زبانی شفاهی ماند و
هنگاميکه کسی چيزی به ترکی نوشت ،آن را بصورت تفنن انجام داد ،مثﻼ موضوع مورد عﻼقه اش را در قالب شعر
گذاشت و به ندرت از نثر کار گرفت.
طبيعی است که سنت داستان نويسی معاصر در ايران هم مانند ديگر کشور های شرقی ،پديده ای نوين است و از غرب
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
پندنامه و تذکره و رسالۀ علمی و غيره ،اکثرا فارسی و در گذشته حتی عربی بوده است .ترکی طبيعتا تنها از سوی
ترکی زبانان ،آن هم فقط در اين  ٧٠٠-۶٠٠سال اخير ،آن هم اساسا در شعر بکار برده شده است.
به تاريخ و تجربهٔ قفقاز مسلمان )جمهوری آذربايجان کنونی( و ترکيهٔ عثمانی هم از نگاه آثار نظم و نثر نگاهی بکنيم.
قفقازی های مسلمان هم تا زمانی که رسما بخشی از ايران بودند و حتی تا چند قرن بعد از آن ،يعنی دستکم تا ميانه های
قرن نوزدهم ،درست مانند آذربايجانی های ايران ،اگر چيزی می نوشتند ،اساسا به فارسی می نوشتند که شامل هم نظم
و هم نثر ميشد .آثار ترکی آنها هم اساسا محدود به شعر بود .بعد از عهدنامه های گلستان و ترکمنچای در اوايل قرن
نوزدهم ،زبان روسی به تدريج جای زبان فارسی را بعنوان زبان کتبی و دولتی )اسناد رسمی و غيره( گرفت ،اما در
نبودن فارسی ،ترکی آذری هم در سطح کتبی تقويت يافت ،تا اينکه در قرن بيستم همراه با روسی به يکی از دو زبان
اصلی کتبی آنها تبديل شد.
در آناتولی و عثمانی بعدی چه؟ سلجوقيان هنگامی که در قرن يازدهم به بيزانس يعنی آناتولی آمدند ،مردمی يافتند
مسيحی و اکثرا يونانی زبان و يا ارمنی و آرامی و ايرانی زبان .اما فارسی که سلجوقيان با خود از ايران آورده بودند
 ٣٠٠-۴٠٠سال زبان رسمی آنها در ترکيه کنونی باقی ماند ،تا اينکه همراه با عثمانی ها زبان کتبی و دولتی آن ديار هم
ترکی عثمانی شد که با وجود اختﻼطش با فارسی و عربی ،در ساختار اصلی و دستوری اش ترکی است .در آنجا گزينهٔ
فارسی و يا عربی نبود .با اين ترتيب در عثمانی زبان ترکی عثمانی جا افتاد و رواج يافت ،هم بصورت نثر ،يعنی در
اسناد رسمی و دولتی و احکام محاکم و ثبت اموال و امﻼک ،و هم در کتابت و شعر و ادبيات.
اين يعنی چه؟ يعنی اينکه سنت نوشتن نثر )چه رسمی و دولتی و علمی و چه ادبی و حتی دينی( در ايران پيوسته فارسی
بوده ،در ترکيه از سال های  ١۵٠٠-١۴٠٠م .به بعد ترکی شده و در قفقاز مسلمان از  ١٨۵٠به بعد به تدريج روسی و
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
آن را نياموخته اند .ترکی زبان دولتی و کتبی هم نبوده و اساسا در سطح شفاهی مانده است .اما به ترکی شعر نوشته اند،
در حاليکه تجربۀ نوشتن نثر ترکی بسيار محدود بوده است .بنا بر اين وقتی که برخی روشنفکران و نويسندگان در قرن
بيستم خواستند ترکی بنويسند ،يا شعر سرودند و يا اگر خواستند نثر ترکی بنويسند ،بناچار ترکی ترکيه و يا باکو را تقليد
کردند که آن هم هر دو به گوش و زبان و ذهن مردم نامانوس آمده است .و اين چيزی طبيعی است.
خواندن و نوشتن يک زبان و حتی زبان مادری بصورت واسطه ای واحد ،استاندارد ،مدرن و در سطح يک گروه
بزرگ مردم ،چيزی نيست که فقط با يکی دو سال درس و کورس حاصل شود .اين ،سنّت و تاريخ ﻻزم دارد .ﻻزمه اش
اراد ٔه مردم و دولت ،فراگيری و ثبات در آموزش ،استمرار چند صد ساله ،انتشارات همه جانبه ،بررسی علمی و
باﻻخره توافق ملی و اجتماعی در چند و چون يک کوشش علمی و زبانشناختی است :استاندارد کردن واژگان ،دستور
زبان ،تلفظ و امﻼ .حتی اگر کسی بخواهد اين کار را برای يک ملت و دولت نوپا و نوتاسيس از ابتدا شروع کرده ،انجام
دهد نيز اين کار در کوتاه مدت ثمرهٔ چندانی نخواهد داد و نيازمند چندين قرن خواهد بود ،چه رسد به زبان و يا لهجهٔ
يک اقليت زبانی که بجز شعر ،پيوسته زبانی شفاهی بوده است.
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هرج و مرج در نگارش ترکی آذری ايران
می پرسند آيا قواعد معينی هست که ترکی آذری ايران را طبق آن بنويسيم؟ نه ،نيست.
قواعد امﻼء و خط از کجا می آيد؟ ابن کار با وضع قانون و حکم دادگاه عملی نيست .مدرسه و تحصيل است که باعث
ميشود يک الفباء و يا امﻼء جا بيافتد .اينکه در يک کشور به کدام زبان ،با کدام الفبا خوانده و نوشته ميشود ،معموﻻ
چيزی است که دولت ها و حکومت ها معين ميکنند .قواعد امﻼء هم معموﻻ از سوی حکومت ها ،مثﻼ وزارت آموزش
و پرورش در همکاری با دانشگاه ها ،آکادمی ها و شخصيت های برجستهٔ ادبی و علمی کشور معين ميشود.
تقريبا در همهٔ کشور های دنيا همين طور است .در آلمان ،فرانسه ،بريتانيا ،آمريکا ،چين ،روسيه و ترکيه هم همين طور
است .در آلمان زبان رسمی و اصلی تحصيل در همهٔ مدارس و دانشگاه ها آلمانی است .الفبای آلمانی مبتنی بر الفبای
ﻻتين با مشخصات آلمانی است .در بريتانيا زبان رسمی و مشترک تحصيل انگليسی است که الفبايش مبتنی بر ﻻتين
است ،اما امﻼی خاص خودش را دارد .اين امﻼ طی دستکم  ۶٠٠-۵٠٠سال گذشته شکل معاصر خود را يافته است.
اما اگر مردم اسکاتلند بخواهند به زبان بومی و محلی خود بنويسند ،بايد از کدام خط و الفباء پيروی کنند؟
در ايران باستان پارسی باستان حاکم بود .بعد زبان فارسی ميانه و يا »پهلوی« زبان مشترک و ملی شد .بعد از اسﻼم
فارسی معاصر دوباره تبديل به زبان مشترک و ملی ايرانيان گشت .الفبای فارسی هم از ميخی و آرامی-پهلوی گذشته به
الفبای فارسی تبديل شد که مبتنی بر الفبای عربی با مشخصات فارسی است .در اين ميان بر پايۀ ادبيات و فرهنگ
فارسی و اسناد و مدارک رسمی و اداری و علمی که در اين مدت نوشته ميشد ،يک امﻼی استاندارد بوجود آمد که
اگرچه به تدريج تغيير می يافت ،اما در عمل بصورت استاندارد در آمد .وقتی در قرن بيستم و دورۀ رضا شاه آموزش و
پرورش سرتاسری و مشترک ايجاد شد ،طبيعتا خط و الفبای فارسی هم منسجم تر و استانداردتر شد.
اما در بارۀ قواعد امﻼی ترکی آذری ،کردی ،بلوچی ،گيلکی ،تاتی ،مازنی ،لری چه ميتوان گفت؟ آيا در مورد هرکدام
از اين ها استاندارد و معيار خواندن و نوشتنی وجود دارد؟
معيار و استاندارد خواندن و نوشتن در مدرسه حاصل ميشود.
وقتی در مدارس زبان يک اقليت تدريس نشود ،طبيعی است که در مورد خط و امﻼی آن زبان سيستم معين و
استانداردی جا نمی افتد .آنوقت مردم يا خط و الفبای مردم همزبان کشور های همسايه را تقليد ميکنند که آن هم اغلب با
نياز ها و ويژگی های اقليت های داخل کشور متناسب نيست .و يا هرکس هر طور خواست ،ميخواند و می نويسد .اين
هم باعث هرج و مرج ميشود.
در سال  ١٣٨٠يک عده به سرپرستی مرحوم دکتر جوادهيئت در تهران جمع شده يک »سمينار اورتوگرافی ترکی
آذری« برگزار کردند .همانجا يک عده قواعد و دستورالعمل ها تائيد شد که برای بسياری ها سوال برانگير بودند .ولی
از همان کاربرد واژهٔ »اورتوگرافی« بجای »امﻼء« و »قورال« بجای »قاعده« و يا امﻼهائی نظير »مورکب« بجای
»مرکب« و »حيصه« )حصه( به معنای »قسمت ،بخش« معلوم بود که اين مصوبات مخلوطی از قواعد امﻼئی و
واژگانی باکو واستانبول است .کما اينکه بزودی آن مصوبات هم مانند برخی ديگر به بوتهٔ فراموشی سپرده شد.
صرفنظر از اين قبيل تﻼش های ناموفق و دور از زبان واقعی مردم ،در ايران هم از نگاه نگارش ترکی آذری همچو
هرج و مرجی حاکم است.
اين که در مدارس در کنار زبان اصلی و مشترک ملی ،يعنی فارسی ،اجازۀ تحصيل زبان مادری اقليت ها بعنوان يک
درس انتخابی چند ساعته در هفته داده خواهد شد يا نه ،کار و تصميم دولت است.
اميد شخصی من همين است .اما در اين مدت که زبان های اقليت ها در مدارس تدريس نمی شود ،اشخاص و گروه ها
نبايد »ساز خودشان را بزنند« و هر کس هر طور خواست بنويسد و بخواند .بهتر است به سنت صد سال پيش خواندن و
نوشتن حداﻻمکان وفادار ماند و از آزمايش های بی بند و بار پرهيز نمود .من خودم از امﻼئی پيروی ميکنم که در
»هوپ هوپ نامه« مرحوم صابر و داستان های جليل محمدقلی زاده بکار برده شده ،اما هيچ جائی بصورت قواعد امﻼء
به ثبت نرسيده است.
از نظر کاربرد الفبا و امﻼی ترکی آذری در ايران نگران دو موضوع هستم ،يکم :استفاده بی رويه بعضی ها از الفبای
ﻻتين )چه خط معاصر ترکی ترکيه و ترکی جمهوری آذربايجان و چه خط انگليسی( و دوم :امﻼهای بی بند و بار به
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سليقه شخصی و گروهی که سنت امﻼی ما در هزار سال گذشته را زير پا ميگذارد مانند امﻼهائی از قبيل »کيتاب«
)»کتاب«( و يا »عؤمور« )»عمر«(.
مثﻼ به يک متن از يک سايت و امﻼی ترکی آذری ايران آن توجه فرمائيد که بطور کامﻼ تصادفی ديده ام:
شکر خستهليگی اساسا ً ايرثی عﻼمتلر داشييان خستهليکلردن ساييلير .بو خستهليک اينسانﻼردا مدهآلتی وزینين اؤز
فونکسيياسینين دوزگون يئرينه يئتيره بيلمهمهسيندن ايرهلی گلير.
اين متن در بارۀ بيماری قند توضيح ميدهد .اوﻻ بيماری قند را مانند آنچه که در باکو و استانبول رايج است بيماری
»شکر« می نامد» ،بيماری« را برعکس ما آذری های ايران »نوخوشلوخ« نه ،به سبک باکو و استانبول »خسته ليک«
)خستگی!( می نامد و يا بجای »کارکرد« »فونکسييا« ميگويد که اين صورت روسی اش در باکو رايج است .اين جمله
مجموعا ملغمه ای از ترکی آذری ايران و جمهوری آذربايجان و همچنين ترکی ترکيه است .اما اينها موضوعات
واژگان و تعابير هستند .از نگاه امﻼء مشکﻼت جدی تری در اينجا هستند :بجای »انسان«» :اينسان« ،بجای »معده«:
»مده« و غيره .نتيجۀ کار اين است که احتماﻻ از  ١٠٠ايرانی ترکی زبان آذری احتماﻻ  ٩٩نفر نه اينکه اين جمله را
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
و عربی و چه در ترکی »کتاب« را »کتاب« )و نه »کيتاب«( و »عمر« را »عمر« )و نه »عؤمور«( و يا نام کشور
»مصر« را »مصر« )و نه »ميصير«( نوشته ايم .قواعد امﻼ البته طی ساليان دراز در هر زبان کم و بيش تغيير مييابد
و در فارسی و ترکی هم تغيير يافته است .در ترکيه و آذربايجان قفقاز هم همينطور بود .ولی در آنجا بعد از هزارسال
الفبا را در اوايل قرن گذشته عوض کرده ابتدا الفبای ﻻتين ،سپس روسی و بعد باز الفبای ﻻتينی را در پيش گرفتند که
حروف بخصوص و جديدی به آن اضافه شده است.
بنظر بنده تغيير کلی الفبا زمين لرزه بزرگی در تاريخ و ادبيات مکتوب يک زبان است و باعث سکته ای جدی در
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
قرن بيستم و بطور مشخص فشار سياسی مسکو در مورد آذربايجان و سياست زدگی در مورد ترکيه بوده بدون آنکه
مسئولين امور به تاريخ و سنت فرهنگ و زبان خود و تاثيرات کمی دراز مدت تر اين تغييرات فکرچندانی بکنند .اما،
خوب ،اين کار خود آنهاست و به ما بعنوان آذربايجانيان ايران حداقل مستقيما مربوط نيست.
و ليکن ما در ايران تغيير الفبائی نداشتيم و چنين چيزی را نه در مورد فارسی و نه ترکی آذربايجان ايران تجربه نکرده
ايم .هر چه نوشته ايم با همين الفبا و خط فارسی ايران بوده .اين امر در مورد فارسی حداﻻمکان خوب کار کرده و اجرا
شده .اما بعد از رضا شاه که نظام تحصيلی سرتاسری ،مرکزی و مجبوری شده ،امکان تحصيل ترکی و يا ُکردی در
مدارس موجود نبوده و از طرف ديگر انتشارات به زبان های محلی هم محدوديت هائی داشته که البته مربوط به
موضوعات سياسی اين انتشارات هم بوده است.
يعنی در همين مدت  ٩٠سال اخير که همزمان با رشد کار چاپ و انتشار ،مرکزی شدن و گسترش تحصيل و آموزش و
مطبوعات و رسانه ها بوده ،ما ازجهت فارسی و استاندارد شدن آن پيشرفت خوبی کرده ايم اما از نظر ترکی آذری
ايران از اين امکانات محروم بوده و فقط متکی به کوشش شخصی و يا گروهی چند نفر بوده ايم .اين وضع هم در عمل
هرج و مرج شديدی در نوشتن و خواندن ترکی آذری ايران بوجود آورده است چرا که بخاطر نبودن يک استاندارد در
ايران ،معيار روشنی برای واژگان ،امﻼ و يا دستور زبان و تلفظی نبوده است که همه ملزم به رعايت آن باشند.
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تغيير الفبای ترکی در باکو
در باکو سه بار الفبای ترکی را تغيير دادند.
بله ،هزار سال الفبای فارسی در آنجا هم حاکم بود اما در همين صد سال اخير سه بار تغييرش دادند.
بعد از اسﻼم خط و الفبای همه کشور ها و ملل مسلمان ،عربی شد .ايرانی ها با افزودن چند نقطه و سرکش به حرف
های موجود عربی ،چهار حرف نو »پ«» ،چ«» ،ژ« و »گ« را به آن اضافه کردند تا آن دسته از آوا های اصلی و يا
»واج« های فارسی را که در عربی نيستند ،بتوان در نوشتار منعکس نمود .اقوام ديگر هم هرکدام بنا به نياز زبان های
خود اين و يا آن نقطه و عﻼمت را به حروف عربی افزودند .تقريبا هزار سال بعد ،در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم
همزمان با شکست های ايران و عثمانی ،غلبه عمومی روسيه و بريتانيا و تشکيل باصطﻼح »دولت-ملت« های نو در
شرق مسلمان ،انديشه ملی گرائی و قومگرائی تقويت يافت .به موازات اين جريان های سياسی ،انديشه »ويژگی ملی«
زبان ها و الفبا ها نيز تقويت يافت .در جمهوری های مسلمان شوروی ابتدا الفبای عربی را در سال های  ١٩٢٠لغو و
بجای آن برای هر جمهوری يک الفبای بخصوصی تهيه کردند که مبتنی بر ﻻتين بود .در سال های  ١٩٣٠در همان
جمهوری ها الفبا و خط حاکم يعنی روسی قبول شد .باز متناسب با زبان هر جمهوری به الفبای روسی آنها چند عﻼمت
و اشاره اضافه شده بود .در جمهوری نو بنياد ترکيه نيز در سال های  ١٩٣٠خط و الفبای هزارساله عربی-فارسی لغو
و بجای آن الفبای ﻻتين قبول شد که به آن چند اشاره عﻼوه کرده بودند.
در زمان گورباچوف وقتی ديگر پايه های نظام شوروی در حال فروريختن بود ،ناسيوناليسم در جمهوری های پانزده
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
بازنويسی تاريخ خود ،تعريف يک دولتداری مستقل برای خود ،پرچم نو ،رهبران تاريخی نويافته و حتی تعريف جديدی
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.
تا تاسيس حکومت شوروی در آسيای ميانه و قفقاز در اوايل سال های  ١٩٢٠الفبای فارسی -عربی وجه اشتراک همه
زبان های از نظر ريشه آلتائی )ترکی( و ايرانی )تاجيکی( روسيه بود .آنچه که مثﻼ به ترکی با اين الفبا نوشته ميشد از
کاشغر در غرب چين تا استانبول قابل خواندن بود .هر کس »کتاب« را »کتاب« مينوشت اما وقت خواندن و گفتگو ،آن
را با لهجه مخصوص و محلی خود تلفظ ميکرد.
اما اين الفبای مشترک عربی -فارسی بعد از تاسيس دولت شوروی دو بار عوض شد :ابتدا در سال های  ١٩٢٠همه آنها
يک الفبای ﻻتين با حروف مخصوص خود را قبول کردند .بزودی ،يعنی در سال های  ،١٩٣٠بعد از چند سال که نظام
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.
اين بار هر جمهوری شوروی از اوزبک و قزاق تا تاتار و آذری طبق ويژگی های محلی زبان و حتی لهجه خود
صاحب واژگان ،دستور زبان ،قواعد تلفظ و امﻼی خود شد .زبانی که آذری ها در غرب ،تاتارها در مرکز و قزاق ها و
اوزبک ها در شرق شوروی صحبت ميکردند بطور منظم و برنامه ريزی شده از همديگر جداتر و مختلف تر گرديد.
حتی الفبای جديد روسی هرکدام از اين جمهوری ها هم شکل ويژه خود را صاحب شد .آن وحدت الفبا و امﻼ که در ابتدا
تصور و ادعا ميشد حاصل نشد .بر عکس ،فرق بين اين زبان هائی که از نظر خانواده زبانی همه به گروه زبانهای
ترکی )آلتائی( متعلق بودند بيشتر شد .تاجيکی هم که زبان رسمی تاجيکستان شد همين روند را طی نمود.
آن ها  ۶٠سال هم با الفبای روسی زندگی کردند .بر اين پايه بود که آکادمی های مختلف ،کتاب های درسی ،تاريخ
نويسی شوروی و کمونيستی تاسيس يافت و رو به تحکيم گذاشت.
برای بعضی ها اين الفبا و امﻼ فقط  ۶٠سال يعنی تا اواخر  ١٩٩٠يعنی زمان سقوط شوروی ادامه يافت.
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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
آينده روابط ترکيه با قفقاز و آسيای ميانه پيدا شده بود که بعدا به آن درجه عملی نشد .اما به هر حال ترکيه کشوری
بزرگ ،نيرومند – و ترک زبان بود و الفبای ﻻتين را به کار ميبرد.
آذربايجان )و مدتی بعد ترکمنستان و اوزبکستان( اين بار الفبای ﻻتين را قبول کردند .قزاقستان ،قرقيزستان و
تاجيکستان به روسی وفادار ماندند.
زمان گورباچوف باصظﻼح مليون جديد باکو مانند شاعر بختيار وهابزاده اشعار و مقاﻻت بسياری نوشته استالين را به
باد انتقاد ميگرفتند که »الفبای بابائی و هزار ساله ما« يعنی فارسی -عربی را به زور عوض کرده اول ﻻتين بعد روسی
کرد و با اين ترتيب »دو قسمت آذربايجان را از هم بيگانه نمود« .اين بار همين روشنفکران و سياستمداران با پيروی از
» ُمد سياسی روز« يکباره طرفدار تغيير الفبا به ﻻتين شدند.
يک شعر معروف که وهابزاده نوشته بود »دگيشدی مين ايلليک الفباميزی« يعنی »الفبای هزارساله ما را تغيير داد« نام
داشت که در واقع خطاب به استالين نوشته شده بود .در آنجا بطور خﻼصه گفته ميشد:
دگيشدی مين ايلليک الفباميزی دگيشدی مين ايلليک الفباميزی »پيوسته باﻻی سرمان با مشت بسته ايستاده بود حتی
ميترسيديم نام حﻼل خود را بگوئيم از فرط ترس حتی اجداد خود را انکار کرديم اين هم کافی نبود برای او حتی
الفبايمان را هم عوض کرد باز هم کينه جﻼد فرو ننشست او تصور کرد با قبول ﻻتين ما تولدی ديگر يافتيم به اين هم
بسنده نکرد ،هنوز ده سال نگذشته بود که با امر جﻼد به الفبای روسی گذشتيم«.
با وجود اين قبيل اشعار و سخنرانی ها و مقاﻻت ديگر که در همين سمت و سو نوشته و ايراد ميشد »موج سياسی« به
سوی قبول الفبای ﻻتين رو آورد .بختيار وهابزاده هم مانند اکثر »ضيائيان« ديگر باکو طرفدار الفبای ﻻتين شد .من اين
موضوع را با »بختيار معلم« بحث کردم و يک نامه سرگشاده هم به ايشان نوشتم که :بختيار معلم ،پس چه شد آن داستان
»الفبای هزارساله بابائی«؟؟
من در همين دوره با خواهش مرحوم دکتر جواد هيئت در سال  (١٩٩٠) ١٣۶٩يعنی در بحبوحه بحث های مربوط به
تغيير الفبا از سيريليک )روسی( به ﻻتين چندين مقاله نوشته و در مجله »وارليق« تهران به چاپ رسانيدم) .فايل پی دی
اف در زير است(
اين مقاﻻت 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 .ساواﻻن لطف کرده آنها را به الفبای فارسی با امﻼی رايج »وارليق«
کوچاندند.
يک چيز اما بايد روشن شود .نيت بنده از تاليف اين سلسله مقاﻻت چندان تغيير نظر صاحبنظران سياسی و يا دانشگاهی
جمهوری آذربايجان نبود .اين کار اصﻼ نه از عهده چندين مقاله بر ميايد و نه در توان چندين کتاب و پژوهشگرو
دانشگاهی است که در خارج از جمهوری آذربايجان نشسته است .اما شايد با کمی ساده لوحی فکر ميکردم با اين قبيل
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.
تجربه  ٧٠-۶٠سال اخير ترکيه با قبول الفبای ﻻتين بنظر بنده يکرنگ نيست .در حالی که ترکيه بخاطر رشد اقتصادی،
سياسی ،علمی ،فرهنگی و انتشاراتی تجارب فوق العاده مثبتی در زمينه آموزش و پرورش و بررسی های تاريخی،
تاليفی و فرهنگی داشته و دارد ،گسست ذهنی ،فرهنگی و تاريخی نسل بعد از جمهوری با تاريخ غنی عثمانی و پيش از
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 ﻻتين بنظرم بهيچ صورت حتی برای اين مدت
کوتاه اميدوار کننده نيست در حاليکه تجربه اوزبکستان و ترکمنستان از آذربايجان هم منفی تر است .کمبود کتاب و
رسانه ها و کﻼ ادبيات مکتوب و ديجيتال چه در زمينه تحصيل وآموزش و چه ترجمه ،علوم و تربيت معنوی شهروندان
در سطحی نازل قرار دارد.
امروز ديگر کار از کار گذشته و کسی در اين کشور ها نه نيت و نه تﻼش تغيير دوباره الفبا را دارد – و شايد نبايد هم
داشته باشد چرا که آن »سرگيجه فرهنگی« که در اين کشور ها رخ داده شايد بدتر هم بشود.
اصﻼ ميتوانيد بگوئيد تغيير الفبا در همسايگان به ما ايرانيان چه ربطی دارد؟ کار خودشان است.
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اما مرور اين مقاﻻت شايد از يک نقطه نظر ديگر برای خوانند گان ترکی زبان و آذری ايران جالب باشد و آن هم
آموزش از اين تجربه همسايگان است تا اقﻼ ما بدانيم که تغيير الفبا برای هر کس و هر گروه زبانی و قومی چيزی
نيست که با يک فشار دگمه يکشبه انجام يابد و همه چيز در کوتاه ترين مدت به حالت عادی خود برگردد.
قبل از همه چيز تغيير الفبا که هرگز فقط در سطح فقط الفبا نمی ماند و به واژگان ،دستور زبان و حتی قواعد امﻼ و
تلفظ هم تاثير ميکند ،ذهن تاريخی و فرهنگی افراد را از گذشته و تاريخ خود خالی ميکند.
اگر برای گروهی قومی و يا زبانی که تاکنون خودش الفبا و ادبيات مکتوبی نداشته الفبای جديدی ساخته شود ،اين کامﻼ
قابل درک است و در نمونه های بسياری هم اين کار برای بسياری از اقوام و ملل انجام گرفته است.
اما انديشه تغيير الفبای مللی که خود دارای هزار و خرده ای سال فرهنگ و نوشتار هستند نبايد به بازيچه آزمايشی و
سياسی اين يا آن شخص ،گروه و دولت آن ملل تبديل شود.

162

ضعف و قوت الفباهای فارسی و ﻻتين
حاﻻ نه کسی ميخواهد و نه برنامه دارد الفبای کسی عوض شود .بعضی ها برای نوشتن ترکی آذری ما بطور
خصوصی از الفبا ها و امﻼ های گوناگونی استفاده ميکنند .بنده در جا های ديگر هم اظهار نگرانی کرده ام که در اين
زمينه شاهد يک بلبشو هستيم.
و اما در باره دو الفبای عربی -فارسی و ﻻتين که نوعی از اين دو در اين هزار و چند سال گذشته در ايران ،ترکيه،
جمهوری آذربايجان ،آسيای مرکزی و کشور های عربی رايج بوده و هنوز هم در بسياری از اين کشور ها کاربرد
دارد ،چه ميتوان گفت؟
يکم :هم فارسی و هم ترکی )عثمانی( بعد از اسﻼم الفبای عربی را قبول کرده اند .به نوشتار فارسی ايران مدتی بعد از
ظهور اسﻼم برای انعکاس چهار آوای فارسی که در عربی استاندارد موجود نيست چهار حرف پ ،چ ،ژ ،گ عﻼوه
شد .به همين جهت به اين الفبا عربی -فارسی و اغلب فقط »الفبای فارسی« ميگويند .اين الفبا در هر دو زبان ترکی و
فارسی هزار و ُخرده ای سال است که مورد استفاده قرار گرفته و ميگيرد .اکثريت قريب به اتفاق آثار هر دو زبان تا
قرن بيستم با همين الفبا نوشته شده است ،اگر چه در قواعد امﻼ ،،هم بين فارسی و عثمانی و هم در داخل هر کدام از
آنها در جريان تحوﻻت تاريخی تغييرات و اصﻼحات جزئی هم بوقوع پيوسته است.
بيشک الفبای فارسی قبل از همه چيز آوا های »مصوت« )باصدا( ترکی يعنی  u, ü ,a, e, i, ı, o, öو ترکی آذری
يعنی همه مصوت های ترکی بعﻼوه ) (əرا نميتواند بخوبی منعکس کند .از طرف ديگر در فارسی و ترکی برای گروه
های حرفی مانند ز-ذ-ظ و يا س-ث-ص و يا ت-ط يک آوا )واج( داريم )در حاليکه در عربی اين آوا ها از نظر تلفظ
استاندارد فرق ميکنند اما اين اختﻼفات در ترکی و فارسی نيستند( .اين دو مسئله مهمترين کمبودی است که منتقدين
الفبای عربی-فارسی مطرح ميکنند .براستی هم اين ،نقطه ضعف مهمی برای الفبای فارسی است.
اما اين ،موضوع چند دهه اخير نيست ،بلکه حداقل در مورد خط فارسی کنونی ما بر سر حدودا  ١٢٠٠سال است.
موضوع اتوموبيل هم نيست که هر  ١۵-١٠سال عوض کنيد و مدرنترش را بخريد .اينجا موضوع اصﻼ بر سر غيرت
و شرف و الفبای »ملی« هم نيست .نه خط ژرمن ها و بريتون ها و اسﻼو ها و يونانی ها کامﻼ و از دوران نخست
»مال« انها بود و نه خط ايرانيان و ترک ها و اعراب و يهودی ها – همه اينها الفبايشان را از آرامی و آرامی هم از
فنيقی گرفته و عوض کرده اند» .قدوسيت« الفبا هم بی معناست .صرفا الفبای قران کريم بودن عربی هم دليل مقدس
بودن الفبا نيست…
اين را جاهای ديگر هم عرض کرده ام .اگر ما تاحاﻻ اصﻼ الفبائی و اثر مکتوبی نميداشتيم ،می نشستيم و فکر ميکرديم
کدام دستگاه خطی را پيشه کنيم که مناسب تر از همه باشد ،چه از نظر انعکاس آوا ها و چه موافق بودن و استفاده
راحت از آن در تکنولوژی مدرن – مثﻼ اينترنت و يا چاپ مدرن ،چونکه از اين جهت هم خط فارسی مشکﻼت بيشتری
نسبت به ﻻتين دارد .ولی ما ايرانی ها حدود  ١٢٠٠و ترک های آسيای مرکزی حدودا  ١٠٠٠سال سابقه استفاده از اين
الفبا را دارند .يک دليل بنده که اغلب مثال فرزند خودتان و فرزند همسايه را ميزنم همين است .حتما فرزند همسايه هم
خوب است .حتی شايد از بعضی جهات مهارت های بهتری از فرزند شما داشته باشد .اما چون فرزند همسايه مثﻼ
خوش صداتر است ،شما فرزند خودتان را با او عوض نميکنيد.
شما ،خوب يا بد ،سنت طوﻻنی 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 ﻻتين ميگذرد؟
دوم :نکته اساسی از اين تشبيه که آوردم تسلسل حافظه تاريخی در فرهنگ و ادبيات مکتوب ماست که بنظرم اهميتی
اساسی دارد و هربار که الفبا را عوض ميکنند ،تاثير آن مانند زلزله ای بزرگ و فرهنگی-آموزشی است .اين تغيير
هميشه با تغييرات و »پاکسازی« واژگان و حتی دستور و تلفظ همراه است و نتيجه هايش را در جمهوری آذربايجان،
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 ﻻتين برميگردانيم ،اين مشکل حل نميشود.
چنانکه در همين کشور ها هم حل نشده است .موضوع بر سر سنت و تاريخ فرهنگ شماست .در اين کشور ها مردم از
گذشته و ذخيره ادبيات مکتوبشان محروم ميشوند .خﻼصه :تغيير الفبای ترکی ايران قبل از همه در حافظه زبانی،
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فرهنگی و تاريخی خود مردم ترک زبان ايران گسستی نابخشودنی بوجود خواهد آورد ،همچنانکه در ترکيه و جمهوری
آذربايجان بعد از گذشت  ٨٠و اندی سال از تغيير الفبای آنها شاهدش هستيم .امروزه حتی تحصيلکرده های ترکيه و
جمهوری آذربايجان زبان آثار ادبی و علمی  ١٠٠سال پيش خودشان را هم نميتوانند درک کنند .عﻼوه بر اين ،تغيير
الفبا از فارسی به ﻻتين باعث گسستگی در رابطه زبانی ،فرهنگی و تاريخی با بقيه مردم ايران خواهد شد که احتماﻻ با
همان الفبا و خط  ١٢٠٠سال گذشته به راه خود ادامه خواهند داد.
سوم اينکه هروقت اين مسئله آن هم در کشور های عقب مانده مطرح شده ،اين اساسا از روی مﻼحظات سياسی و عقده
های عقب ماندگی بوده است و نه دغدغه انعکاس مصوت ها و يا آموزش راحت تر و سريعتر .در ترکيه و آذربايجان
قفقاز که در قرن بيستم الفبای بيش از هزار ساله عربی را عوض کردند يا زور بلشويک ها بود و در ترکيه اصوﻻ
بخاطر شيفتگی سياسی نسبت به غرب و با اين تصور بود که از اين طريق مدرن و مرفه ميشويم و خودمان را از قيد
خرافات و دين و شرق مسلمان خﻼص مينمائيم .که ديديم نشد.
چهارم اينکه هيچ الفبائی حتی ﻻتين کامﻼ آوا های حقيقی در گفتار متکلمين يک گروه زبانی را منعکس نميکند .در
فرانسه و انگليسی يک حرف و يا ترکيب چند حرف در محيط های الفبائی و معنائی گوناگون تلفظ و معنا های مختلف
دارد .حاﻻ تلفط و امﻼی عربی و فارسی پيچيده تر است .چينی و ژاپنی از آن هم پيچيده تر است .البته خطی که کمی
قديمی تر باشد نسبت به الفبا ها و خطوط بعدا ساخته شده ،کمتر آوائی است .از اين جهت است که در بحثی بنده مطرح
کردم که اين ماشين ظرفشوئی نيست که بعد از چند سال مدل جديدش را بگيريد که مثﻼ صدای کمتری داشته باشد و
مصرف آب و برقش هم کمتر باشد و بهتر ظرف بشويد.
پنجم اينکه نه الفبای فارسی و عربی بخودی خود مردم را عقب نگه ميدارد و نه هر ملتی که الفبای ﻻتين دارد ،مدرن و
مرفه و آزاد است و گرنه ژاپنی ها با آن الفبا و خطشان نمی توانستند به رفاه و آرادی اجتماعی برسند.
ششم :موضوع تاثير خوب يا بد تغيير الفبا بر آموزش البته با مسئله گسست فرهنگی و حافظه ای و سواد آموزی هم
مربوط است .اين را بايد بيشتر شرح دهم .متون زبان را هيچ متکلم آن زبان با نگاه به تک تک حرف ها و حجی کردن
نميخواند .خارجی هائی که تازه زبانی را ياد ميگيرند چرا ،اما بنده مثﻼ وقتی کلمه »قلم« را به فارسی ميخوانم تک تک
حروف ق – ل – م را نميخوانم بلکه بعنوان آدم تحصيل کرده به اين کلمه عادت کرده ام و ميدانم که مثﻼ »قالم« و يا
»کالم« نيست .به محض اينکه آن را ميبينم ،تشخيصش ميدهم .از اين جهت آوا ها را هم تشخيص ميدهم و ﻻزم نيست
حتما هميشه دانه دانه هر آوا مشخص شده باشد .اين اصل که با تحصيل و خواندن و نوشتن بدست ميايد در خط مصر
باستان و رونی هم صادق بود ،در خط فارسی و ﻻتين هم اعتبار دارد ،در فرانسه و انگليسی هم همينطور است .بنده
وقتی کلمه  daughterانگليسی را ميبينم ميدانم »داوگ-تر« نيست و يا آن را حرف به حرف نميخوانم بلکه يکجا که
ميبينم ميدانم چطور بايد خواند.
هفتم اينکه آدم اگر تحصيل کند و تمرين نمايد در زبان و الفبای چينی هم ميخواند و مينويسد ،در زبان و الفبای هندی هم،
عربی و آلمانی هم .آدم بيسواد در محيط الفبای ﻻتين هم خالصا مخلص بيسواد ميماند چونکه کلمه ها را نمی شناسد و
بايد حرف ها را تک به تک حجی کند .علت بيسوادی مردم در دوره قاجار الفبای فارسی نبود ٢٠ .برابر همان جمعيت
در  ۵٠-۴٠سال اخير به بيش از  ٩٠- ٨۵درصد باسوادی رسيده است .بهمين ترتيب علت باسوادی آلمانی ها الفبای
ﻻتين نيست .بيش از نصف مردم کلمبيا در آمريکای جنوبی با وجود الفبای ﻻتين و حتی زبان بين المللی اسپانيولی هنوز
بيسواداست.
نکته هشتم نيز خيلی مهم است و چيزی است که بايد در باره آن مقاله مفصلی نوشت .و آن اينکه با الفبای فارسی ،ما تا
اوايل قرن بيستم از کاشغر تا استانبول ترکی و فارسی را هم با الفبای فارسی مينوشتيم و هم کلمات و لغات و تعابير را
طوری مينوشتيم که در همه جا مينويسند .همان طوری که در کشور های مختلف عربی هم که تلفظ عربی شان از
همديگر بسيار فرق ميکند همه مثﻼ »محبت« )»محبه«( را يکجور مينويسند اما هرکس به لهجه خودش ميخواند .اين،
نوعی نزديکی و اتحاد زبانی و فرهنگی درست ميکرد .بعد از اينکه شوروی ها و بعد ترک ها الفبا را عوض کردند،
اين پيوستگی و تفاهم گسست پيدا کرد .حتی اصﻼحات فقط امﻼئی که مثﻼ در ترکيه »محبت« را »مو-حابت« و
»کتاب« را »کيتاپ« يعنی برپايه تلفظ محلی و مخصوص خودشان مينويسند ،اين گسست را بيشتر ميکند .متاسفانه.
دليلی هم که مطرح ميشود همان موضوع يعنی اين است که نوشتار بايد حداﻻمکان آوائی باشد و خط فارسی همه تلفظ
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«.
ودر نهايت نکته نُهم در جواب به کساانی است که مدعی ميشوند که گويا ترکی آذری را نميشود با همين الفبای فارسی
خوب نوشت و خواند .خط ترکی آذری که تا کنون در ايران بکار برده شده در دوره صفوی هم خط فارسی بود ،در
دوره مشروطه هم ،امروز هم .فضولی و صراف و شهريار و حتی باکيخانوف در باکو وقتی آن همه آثار ترکی را
نوشته اند ،از همين خط فارسی استفاده کرده اند ،نهاز خط ﻻتين و يا روسی .آنها که اين موضوع را مطرح ميکنند ،اول
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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
انقدر هم دوست دارم ،ترکی ما نيست همچنانکه اوزبکی هم ترکی ما نيست .بزرگترين نقطه ضعف بعضی از ترکی
زبانا ما که به ترکی ميخوانند و می نويسند ،اينست که اکثرشان خواندن و نوشتن ترکی ما را نميدانند بلکه ترکی ترکيه
را ،آنهم بصورتی شکسته و بسته تقليد ميکنند ،بعد هم بهانه می آورند که نگذاشتند و اجازه ندادند بخوانيم .برای کليت
جامعه متوجهم اين يعنی چه .درست هم هست .در سطح وسيع ،مردم ،خواندن و نوشتن درست ترکی آذری را وقتی ياد
خواهند گرفت که که بخواهند و بتوانند آن را در مدارس ياد بگيرند .اين کار با چند ساعت درس انتخابی هم ممکن است.
اما کسی جلوی هيچ کس را نگرفته که بطور شخصی و فردی با کار و کوشش خود يک ترکی آذری خوب ياد بگيرد که
بومی خود 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
شهريار برای نوشتن »حيدربابا« به مدرسه ترکی رفته بود؟
نتيجه گيری بنده اين است که زبان نخست اکثر آذربايجانيان ايران ترکی آذری است .علت اينکه آنها به زبان مادری
خود نميتوانند بخوانند و بنويسند ،مشکل انعکاس نُه مصوت ترکی آذری و يا سه صورت مختلف ذ-ز-ظ برای يک آوا
در الفبای فارسی نيست ،مشکل آوائی نبودن الفبای فارسی نيست ،اين نيست که برای يک حرف مثﻼ »ز« ما سه حرف
»ز«» ،ذ« و »ظ« داريم ،بلکه اين است که آذربايجانی های ترک زبان به دﻻيل گوناگون و از جمله تاريخی و سياسی،
در مدرسه زبان ترکی را تحصيل نميکنند.
خﻼصه :خواهش ميکنم نگاهی به تجربه ترکيه ،جمهوری آذربايجان ،اوزبکستان ،ترکمنستان و يا تاجيکستان بکنيد و ما
را با الفبای خودمان راحت بگذاريد .و اما در مورد تحصيل خواندن و نوشتن ترکی آذری ،اگر هم ملت و هم دولت
براستی اراده ای جدی در اين مورد دارند ،بايد چاره ای بيانديشيد که هرکس که خواست ،خواندن و نوشتن اين زبان را
ياد بگيرد – با همين الفبای هزار و خرده ای سال فارسی خودمان – و امﻼئی که اکثريت با آن آشناست ،و نه تقليد
ناشيانۀ ترکی ديگران.
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تحصيل به زبان مادری »حق مسلم« شماست؟
خيلی چيز ها را نميدانيم ،اما بعضی چيز ها آن قدر تکرار شده اند که با وجود اينکه خودمان دقيقا نميدانيم و چک هم
نکرده ايم ،فکر ميکنيم طوری که ادعا ميشود ،درست است.
آن روز با پرداخت يکصد و پنجاه دﻻر ،از يک حقوقدان آلمانی-آمريکائی متخصص در حقوق بين المللی شهروندی
 Internationales Bürgerrechtدرست  ٩٠دقيقه در باره حقوق فرهنگی و تحصيلی مربوط به آموزش زبان مادری
درس گرفتم .پرسش های مورد بحث اينها بودند:
 .١قوانين و مصوبات بين المللی که وظايف دولت های امضاء کننده آن قوانين و مصوبات و يا توصيه ها به آنان را در
رابطه با آموزش زبان مادری اقليت ها تعريف و تعيين ميکنند دقيقا کدامند )به ويژه سازمان ملل متحد و اتحاديه اروپا(؟
 .٢ميدانيم که کنوانسيون ها و مصوبات بين المللی حق تحصيل را يک حق اوليه و ﻻزم ميشمارد که همه بايد از آن
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؟
 .٣تجربه کشور های غربی در اين زمينه چيست؟
خﻼصه آن درس نود دقيقه ای اين است:
 .١مهم ترين اسناد بين المللی که در آن در مورد تحصيل زبان مادری و يا تحصيل به زبان مادری اشاره ميشود اينها
هستند :بيانيه حقوق انسان های متعلق به اقليت های قومی ،دينی و زبانی )سازمان ملل  ،(١٩٩٢بيانيه سازمان ملل
درباره حقوق مردم بومی ) ،(٢٠٠٧و کنوانسيون حقوق بشر اروپا ).(٢٠١٠
 .٢نتيجه :در همه اين اسناد تاکيد اساسی بر »حق تحصيل« برای همه گذاشته ميشود ،اما زبان معين نمی شود )مانند
پروتوکول يکم ماده  ٢کنوانسيون حقوق بشر اروپا که در اين مورد حتی دادگاه حقوق بشر اروپا حکم قطعی داده که اين
ماده دولت های امضاء کننده را مکلف به تامين تحصيل به اين يا آن زبان دولتی و غير دولتی نميکند بلکه بر اصل
»تحصيل برای همه« تاکيد دارد .احترام به فرهنگ ،دين و زبان و عادات اقليت ها و زبان گروه های بومی قومی
) indigenous peoplesمثﻼ در کانادا ،آمريکا و آفريقا( موکدا ذکر ميشود .مورد »گروه های مردمی بومی« در
نمونه ايران موضوع بحث نيست .اما روشن ترين اشاره به تحصيل زبان مادری در بند  ٣ماده  ۴ييانيه حقوق انسان
های متعلق به اقليت های قومی ،دينی و زبانی )سازمان ملل  (١٩٩٢است که ميگويد» :دولت ها می بايد اقدامات ﻻزم
را انجام دهند تا اينکه ،در حدود امکانات ،افرادی که متعلق به اقليت ها هستند فرصت های کافی برای آموزش زبان
مادری خود و يا آموزش به زبان مادری خود را دارا باشند «.اين ماده نيز با گذاشتن شرايطی مانند »در حدود
امکانات« و »آموزش زبان مادری و يا آموزش به زبان مادری« از حالت »ايجابی« و تعيين تکليف در آمده بيشتر
صورت توصيه ميگيرد و موضوع را به صﻼحديد دولت ها واگذار می نمايد.
 .٣کشور های گوناگون غربی در اين زمينه همه اين اسناد و مصوبات را مجموعا رعايت ميکنند ،اما هرکدام متناسب با
صﻼحديد خود سياست ديگری در پيش می گيرند ،در حاليکه با وجود اين فرق های اجرائی ،همگی هنوز در
چهارچوب اين اسناد و مصوبات هستند:
الف :مثﻼ فرانسه ،آلمان و يا ايتاليا يک زبان مشترک و رسمی برای ادارات و تحصيل عمومی دارند و بغير از آن زبان
به زبان ديگری نميشود تحصيل کرد ،اما هرکس آزاد است در کنار اين تحصيل رسمی و دولتی در مدارس خصوصی
و يا در خود مدارس دولتی در چهارچوب امکانات زبان ديگری از جمله زبان مادری و يا پدری خود را بياموزد .ب:
بعضی کشور ها مانند کانادا ،سوئيس و يا حتی فنﻼند دو ،سه و يا حتی چهار زبان را بصورت رسمی شناخته اند ،يعنی
تحصيل به هرکدام از اين دو ويا سه زبان ممکن و مورد قبول است .ج :در برخی دولت ها مانند اياﻻت متحده آمريکا
مديريت موضوع تحصيل جزو صﻼحيت های ايالت هاست و دولت فدرال به آن مداخله نميکند .اصوﻻ در آمريکا
انگليسی و هيچ زبان ديگری بعنوان زيان »رسمی« شناخته نميشود .بعضی ايالت ها زبان اسپانيائی را هم در کنار
انگليسی زبان تحصيلی کرده اند ،اما بعيد است در آمريکا مدرسه ای باشد که در آن زبان انگليسی زبان تحصيل و
تدريس نباشد.
اينها مﻼحظاتی در بارۀ اسناد و مصوبات سازمان های بين المللی در زمينۀ آموزش زبان مادری بود .چند پرسش
ديگری که دستکم به همان درجه مهم است اين است که آيا دولت امکانات اين کار را دارد؟ برای کدام زبان ها؟ کدام
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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؟
نتيجه های سياسی و امنيتی و حتی آموزشی ،فرهنگی و عملی اين كه هر كس اساسا به زبان مادرى خودش تحصيل
كند ،چيست؟
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 خﻼصه کنم:
 .١هر کس آزاد است هر زبانی را که ميخواهد ،بياموزد .آموزش زبان مادری هم بايد آزاد باشد و اين ،حق طبيعی هر
فرد و شهروند در هر کشور و منطقه جهان از جمله ايران است .حتی اين حق محدود به »زبان مادری« هم نميشود.
زبان پدری يک فرد هم ممکن است از زبان مادری او فرق کند .تحصيل زبان پدری و يا هردو زبان مادری و پدری هم
بايد ممکن باشد و در صورت امکان در مدارس ارائه شود  -و بهمين صورت تحصيل هر زبان که هر کس ميخواهد.
 .٢در اينجا بايد بين مدارس دولتی و خصوصی تفکيک قائل شد .تحصيل زبان مادری در مدارس دولتی بايد در حد
امکانات عملی و تکنيکی )از قبيل دسترسی به آموزگار و کتب درسی( و آرزوی والدين و دانش آموزان بر اساس
عرضه و تقاضا و مراعات امکانات عملی از طرف وزارت آموزش و پرورش تامين شود .در ايران اين کار از زمان
رضا شاه به بعد در مورد هيچ کدام از باصطﻼح »زبان های اقوام« ممکن نبود بجز تا حدی ارمنی و طبيعتا عربی که
در کنار زبان اصلی يعنی فارسی تدريس ميشد .يعنی در کنار تدريس فارسی و دروس ديگر که به فارسی بود ،در
ضمن چند ساعت در هفته ارمنی )در مدارس ارامنه( و يا عربی )عموما در همه مدارس برای مسلمانان( تدريس ميشد
اما تدريس و تحصيل ديگر زبان های اقوام )مانند ترکی يا کردی ،لُری يا بلوچی( نه با قانون اما صريحا با بخشنامه
های کتبی و در عمل ممنوع بود .اينکه اين چند ساعت ارمنی و يا عربی چقدر به آموزش خواندن و نوشتن اين دو زبان
کمک کرده و ميکند بحث ديگری است .تجربه عملی که من از خود و همکﻼسی های سابق و يا دوستان ارمنی شنيده ام
اين است که اين چند ساعت خوب است اما به ندرت کسی با اين چند ساعت در هفته زبان مورد نظر را بخوبی مياموزد.
 .٣احتماﻻ اکثر ايرانيانی که زبان مادری شان فارسی نيست ،در ايران که فارسی يک شرط اصلی پيشرفت اجتماعی
است ،با کسانی که زبان مادری شان فارسی است از يک نقطه مساوی در »رقابت اجتماعی« حرکت نميکنند .برعکس،
شايد آنها از نظر رقابت در کار و پيشرفت اجتماعی در موقعيت نامناسب تری برای پيشرفت اجتماعی قرار دارند )مثﻼ
در مورد هر چه که مربوط به خواندن و نوشتن و يا لهجه تلفظ مربوط ميشود ،مانند مثﻼ يک بلوچ در ايران و يا يک
کاتاﻻنی در فرانسه( .اما بهرحال اين ،چيزی است که از يک سو واقعيت است و از طرف ديگر کامﻼ از بين نخواهد
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.
 .۴مثل اکثر کشور های دنيا و از جمله اروپا زبان اصلی و نخست مدارس دولتی زبان مشترک و رسمی آن دولت است.
در بعضی کشور ها بيش از يک زبان جنبه رسمی و مشترک دارد .اما اکثرا چنين نيست .فرانسه و يا آلمان و ايتاليا يک
زبان مشترک و رسمی دارند و زبان رسمی و مشترک اين دولت ها تنها زبان آموزش و پرورش نخست و اصلی
مدارس دولتی اين کشور هاست در عين اين که در کنار اين زبان های رسمی هر زبان ديگری را هم ميتوان در اين
مدارس تحصيل کرد .در عين حال اصوﻻ نميتوان کسی را مجبور به تحصيل هيچ زبانی کرد .در اينجا مدارس
خصوصی نقش مهمی بازی ميکنند .مدارس خصوصی بايد اين آزادی را داشته باشند که هر درسی را به هر زبانی و تا
حدی که ميخواهند تدريس کنند )البته در چهار چوب مقررات عمومی دولت برای آموزش و پرورش(.
 .۵اينکه آيا دولت مکلف است و اصوﻻ ميتواند امکان تحصيل به همه زبان های مورد درخواست و آرزوی هرکس را
در مدارس دولتی بدهد بحث جدا گانه ای است .با وجود حق طبيعی هر کس برای تحصيل زبان مادری اصوﻻ دولت را
نميتوان مکلف کرد که در مدارس خود يعنی مدارس دولتی اين امکان را به همه آحاد و اعضای يک ملت ،آن هم يک
ملت هفتاد و چند ميليونی بدهد .اما اين آزادی بايد به مردم و هرکس داده شود که اگر دولت خواست و يا امکان ارائه
چنين دروس و يا مدارس را نداشته باشد ،مدارس خصوصی در چهارچوب قوانين و مقررات اين امکان را به
عﻼقمندان فراهم کنند.
 .۶اين که تمام تحصيﻼت مدارس و دانشگاه ها به زبان مادری اقوام باشد چيزی است که بيشتر شعار است و در واقع نه
عملی است و نه قابل توصيه .اگر قرار باشد در ايران از تُرک و ُکرد و لُر و بلوچ گرفته تا گيلک و مازنی و سمنانی و
عرب و ارمنی و آسوری از کﻼس اول تا آخرين ترم دانشگاه از فيزيک و شيمی و رياضيات گرفته تا زبان و تاريخ و
دين و جغرافيا را فقط به زبان مادری خود يعنی مثﻼ لُری يا بلوچی و غيره بخواند ،در عمل بدين معنا ست که اوﻻ
فاتحه وحدت سياسی و ارضی کشور خوانده خواهد شد و اشتراک در زبان و فرهنگ فارسی که »چسب متحد کننده«
همه ملت ايران است از بين خواهد رفت .ثانيا )و شايد مهمتر از نکته نخست( اين شعار ،محکوم کردن فرزندان ما به
بيسوادی است زيرا در همه  ٧٢زبان و فرهنگ مختلف اقوام ايرانی نه امکان عملی )کتاب و معلم و ادبيات ﻻزم(
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تحصيل به اين زبان ها وجود دارد و نه اينکه والدين اين کودکان و جوانان خواهند خواست فرزندانشان تمام تحصيﻼت
خود را مثﻼ به ترکی يا کردی و يا بلوچی انجام دهند چرا که چنين چيزی در عمل به معنی بيسواد ماندن آنها و بسته
بودن راه و امکان تحصيﻼت و اشتغال خوب است.
 .٧اگر با اين همه بعضی مدارس و يا دانشگاه های خصوصی خواستند به زبانی اصلی و نخست غير از فارسی تدريس
ارائه کنند )چه انگليسی و فرانسه و يا ُکردی و يا بلوچی( بايد در اين کار )در چهار چوب مراعات اصول قانونی همه
کشور های دمکراتيک( آزاد باشند و اين تصميم بهتر است به انتخاب آزاد والدين و دانش آموزان وابسته باشد.
 .٨از اين نقطه نظر ،تحصيل چند ساعت در هفته زبان مادری به صورت انتخابی و در چهارچوب قانون ،چه در
مدارس دولتی و چه خصوصی ،بنظر من طرحی مثبت و مفيد برای دانش آموزان و دانشجويانی است که زبان مادری
شان فارسی نيست .طبيعتا شرط اين کار هم آن است که خود آن دانش آموز و دانشجو و خانواده اش اين را بخواهند .در
آن صورت اين برنامه ميتواند در چهار چوب امکانات عملی دولت و مدارس ،اجرائی شود .دولت بهتر است کوشش کند
که حداﻻمکان شرايط اجرائی شدن آن را مهيا کند و از طرف ديگر به مدارس خصوصی امکان و آزادی بيشتری در
تدريس زبان های گوناگون بدهد.
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زبان مشخصۀ تبار و نژاد نيست
زبان ،شاخص تبار و »نژاد« نيست .ديگر نيست .در مورد هر قوم اگر دو سه هزار سال به عقب يعنی به زمانی
برگرديم که آن قوم هنوز کوچ های بزرگ و آميزش های قومی خود با ديگر اقوام را شروع نکرده بود که به وضع
کنونی منجر شده ،ميتوان زبان را تا اندازه ای شاخص يک قوم و يا گروه قومی معينی شمرد .اما پس از كوچ های
مستمر و اختﻼط اقوام ،زبان به تنهائی نشانه قوم و نژاد نيست .حتی بنا به يک نظريه ،وقتی از اقوام سومری ،اکدی،
ايﻼمی )عيﻼمی( ،هند و اروپائی ،آريائی ،ژرمن و يا هون سخن ميرود ،موضوع اصلی بيشتر از تشابه های نژادی و
فيزيولوژيک ،بر سر مشترکات زبانی است.
برای نمونه »عرب« که ميگوئيم يعنی چه؟ ميدانيم که هر عرب مسلمان نيست .عرب مسيحی و غيره هم داريم اگرچه
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 باصطﻼح »نژادش« عرب است.
اين تصور نادرست است .هر کس که عربی زبان است عرب تبار نيست.
مثﻼ مصر را بگيريد .به يقين ميدانيم که قبل از اسﻼم مردم مصر عرب زبان نبودند .زبان اکثريت مصريان پيش از
اسﻼم قبطی و حتی تا حدی يونانی و پيش از آن مصری باستان بوده است .همزمان با اسﻼم چند صد هزار نفر از
اعراب به مصر ميايند که نسبت به مردم محلی از نظر تعداد در اقليت بودند .اما از آنجا که عربی و دين و فرهنگ
اسﻼمی حاکم بوده ،بتدريج قبطی به زبان اقليت تبديل ميشود و عربی زبان اکثريت ميشود .از نظر ُکد ژنتيک ،عنصر
عربی هم به ترکيب تباری و نژادی مردم باستانی مصر اضافه ميشود که شايد دير تر با کوچ های بعدی سهم اين
عنصربيشتر هم ميشود .اما مصريان عربی زبان را صرفا بخاطر مسلمان و عربی زبان بودنشان نميتوان از نظر قومی
و يا تباری »عرب« ناميد .آنها از نظر قومی و طبيعتا ملی )يعنی شهروندی( مصری هستند اما زبانشان عربی است.
انگليسی زبان های دنيا حتی »پلی اتنيک« تر و يا چند قومی تر ،يعنی از نظر نژادی حتی آميخته تر از اعراب هستند.
امروزه قوميت انگليس ها را »آنگلو ساکسون« ميناميم .اين تعبير نام دو قوم ژرمن )آنگل ها و ساکسون ها( است که
 ١۵٠٠-١٢٠٠سال قبل به بريتانيا سرازير شده ،در آنجا بعد از جنگ و جدال و اختﻼط زياد قوميت کنونی انگليسی
يعنی آنگلو ساکسون و زبان انگليسی امروزه را بوجود آورده اند که با ژرمنی )آلمانی کنونی( قرابت زيادی دارد.
زبان انگليسی جزو زبان های ژرمنی است–مانند آلمانی ،سوئدی و يا دانمارکی و داچ )»هلندی«( .اما اصل و ريشه
مردم انگلستان و کﻼ بريتانيا از نظر تباری و نژادی ژرمنی نبود ،کلتی بود .زبان های مردم بومی بريتانيای کنونی هم
ژرمنی نبود ،بلکه اسکاچ ،ولش و يا ايرلندی بود که زبانهای کلتی هستند و نه ژرمنی مثل انگليسی .يعنی امروز هر
کسی که در خود بريتانيا انگليسی زبان است ،اگر به  ٢٠٠٠سال پيش برويم ،زبان و حتی تبارشان اصﻼ ربطی به
انگليسی و تبار و »نژاد ژرمنی« يعنی آنگلی و ساکسونی نداشت .هم زبان مردم عوض شده و هم تبار مردم .زبان
انگليسی شده .تبار اکثريت مردم هم وابسته به اقوامی که آمده ،در اين سرزمين ها مسکون شده و با ديگران آميزش يافته
اند ،مخلوط شده است.
و يا آيا در ايران هر کس که فارسی زبان است ريشه و اجدادش از همان اقوام آريائی يعنی ماد ها ،پارس ها ،پارت ها و
ديگر قبايل هند و ايرانی است که دو سه هزار سال پيش از آسيای ميانه به جلگه ايران کنونی آمده و با ايﻼميان آميزش
يافته اند؟ به غير از اختﻼط با ايﻼميان ،اقوام هند و ايرانى كه از اوراسيا آمده بودند با اقوام ميانرودان ،آسياى صغير،
يونان وآسياى ميانه ،با ارامنه ،اعراب و تركان و مغول ها در آميختند و تركيب جديدى از ملت و مليت ايرانى را
تاسيس نمودند كه فارسى ،زبان و فرهنگ مشترك و ملى اش شده بود.
در ترکيه بعضى ها به صرف اينکه »ترک« يعنی ترک زبان هستند ،تصور ميکنند ريشۀ تباری شان هم به آسيای ميانه
برميگردد ،به هزار وبيشتر سال پيش از آنکه سلجوقيان و ديگر اقوام ترک زبان از آسيای ميانه به ايران و آناتولی کوچ
کردند .اغلب وقتی ترک ها در باره »تاريخ ما ترک ها…« مينويسند ،آن را از آسيای ميانه ،از کوهستان های آلتای
شروع ميکنند و ميگويند که »ما چگونه از را ه خراسان و ايران به آناتولی آمديم« ،اما به تاريخ بيزانس يعنی اصوﻻ
آناتولی ما قبل دو هزار تا هزار سال پيش يعنی قبل از مهاجرت ترکان به بيزانس اهميت چندانی نميدهند.
تورکولوگ معروف فرانسوی ژان پل رو در اثر معروف خود »تاريخ ترکان« مينويسد ...» :تنها معيار )ترک بودن(،
زبان است .اين معيار )ترک بودن( مطلقا قومی و نژادی نيست .باستانشناسان کوشش کرده اند به کمک جمجمه های
براکيسفال يعنی تيﭗ مغولی که در قبر های باستانی ترين مناطق مسکونی ترکان قديم يافته اند ،نخستين سرزمين های
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آنان را معين کنند (...) .درست است که نخستين شاخهٔ ترک ها مشخصات معين نژادی داشته اند .اما اين مشخصهٔ مردم
شناختی ،به سرعت ويژگی تمايز گر خود را از دست داده است .مدت کوتاهی پيش از پيدايش مسيحيت شاهد آسيائی
های باستانی بلند قامت ،مو بور و آبی چشم و يا قوم ترک قرقيز هستيم که احتماﻻ همان هند و اروپائی های ترک شده
بودند« ).(١
قبايل ترک بعد از آن به سوی جنوب )چين( ،غرب )اروپا( و جنوب غرب )ايران و ترکيه( کوچ کرده با صدها قوم و
قبيله و طايفه آميزش يافته اند.
نمونه های تحليل دی ان ای اکثريت مردم ،هم در ايران و هم در ترکيه نشان از اختﻼط و آميزش آنها دارد .اين تحليل ها
نشان ميدهند که  ٩٠-٨٠درصد مشخصات دی ان ای اکثريت بزرگ مردم ايران ،ترکيه ،قفقاز ،عراق و سوريه ويژگی
های حوزه های آسيای جنوب غربی ،مديترانه و قفقاز را دارند .در مقابل ،در حوض دی ان ای ما سهم مشخصات
ژنتيک آسيای ميانه و يا اروپای شمالی بسيار کم است ).(٢
برخى زبانها به هر دليلی نسبت به زبان های ديگر در جغرافيای بزرگتری از کره زمين پهن شده ،ريشه دوانده،
زبانهای ديگر را تحت تاثير خود قرار داده و يا حتی تبديل به زبان مللى شده اند که قبﻼ زبان ديگری را تکلم ميکردند.
اين دليل ها گوناگونند :توسعه اقتصادی و علمی و يا حاکميت سياسی و نظامی )انگليسی( ،لشکر کشی و فتوحات همراه
با زبان و ادبيات )اسپانيولی( ،زبان و ادبيات ،فرهنگ و هنر )يونانی و يا فارسی( ،فتوحات و گستردگی دينی که با آن
شناخته ميشوند )مثﻼ عربی( ،کوچ ها ،حاكميت و سکونت در سرزمين های جديد )ترکی( و يا تعدد جمعيت و باستانی
بودن تاريخ و تمدن آن قوم )مثﻼ چينی(.
ميتوان حدس زد که در ابتدا )اگر اصوﻻ بتوان برای اختﻼط های قومی و زبانی ابتدائی فرض کرد( زبان و قوميت يک
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
ژرمن ها از فرانک ها زمينه شکل گيری دو زبان فرانسه و آلمانی و با اختﻼط لهجه های ژرمنی با زبان های اصلی
بريتانيا انگليسی امروزه بوجود آمد .ترک زبان ها ابتدا اقوامی بودند که در آسيای ميانه زندگی ميکردند و به زبان های
»ترکی ريشه« )»پروتوترکی«( صحبت می نمودند تا اينکه به سوی غرب ،جنوب و شرق پخش شدند و زبان های آن
مناطق و از جمله آذربايجان و ترکيه را عوض کردند.
در بررسی تاريخ  ٣٠٠٠-٢٠٠٠پيش مثﻼ ميتوان گفت که در فﻼن جا آثار يکی از زبان های ژرمنی موجود بوده يعنی
احتماﻻ اقوام ژرمنی در آنجا زندگی ميکردند .اما با کوچ ها و توطن های هزاران قوم و قبيله در اقصی نقاط دنيا ،از
چين تا اوکرائين و بالکان و اسپانيا ،امروزه ديگر زبان ،معيار قوميت و تبار و يا باصطﻼح نژاد نيست.
مليت موضوعى مربوط به شهروندی و تابعيت يک کشور و سرزمين است اما قوميت مربوط به ده ها عامل رنگارنگ
مانند تاريخ ،فرهنگ  ،زبان ،ادبيات و حتی خلق و خو و يا غذاهای ملی است .زبان يکی از آن عوامل است ،عاملی مهم
اما نه حتی تعيين کننده.
در اكثر موارد يك توهم بر بسياری مردم حاکم است و آن اينكه اگر فﻼن كس ُكردى زبان است خودش بالشخصه نوه و
نتيجه مادهاست و هر كس ترك زبان است از تبار سلجوق و چنگيز! در حاليكه زبان اكثرا و بخصوص در منطقه پر
آميزش ما نشان تبار و نژاد نيست ،زبان ما اين و يا آن است ،اما نژاد همه غالبا مخلوط است ،مخلوط ايرانى و عرب و
ترك و يونانى و ارمنى…
ما در سرزمين ايران و کﻼ خاورميانه از جمله ترکيه کنونی ،نه با نژاد هاى از نظر ژنتيکی بسيار گوناگون بلکه با
»مليت« ها )شهروندی مدرن کشور ها( از سوئی و »هويت« ها و شعور های سياسی و فرهنگی و يا زبانی و تاريخی
از سوی ديگر روبرو هستيم» .مليت« به مفهوم مدرن آن يعنی تابعيت و شهروندی ،چيزی عينی و واقعی است .وقتی
ايرانی و يا مصری هستيد ،صرفنظر از زبان مادری ،دين و قوميت و رنگ پوستتان ،ايرانی و يا مصری هستيد .و اين
»مليت« شماست .زبان رسمی و مشترکتان در ايران فارسی ،در مصر عربی و يا در ترکيه ترکی است ،مليت تان
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
مذهب را داشته باشيد و خود را از نگاه تبار و نژاد به اين يا آن ريشه و اصل منسوب بشماريد.
اما »هويت« يعنی آنچه که شما بطور ذهنی و مجازی خود را وابسته و دلبسته به آن ميدانيد ،حتما يک بُعد ندارد ،بلکه
رنگارنگ است و از »زيرهويت« های مختلفی تشکيل ميشود . .بخشى از اين زيرهويت ها البته پايه عينى و واقعى
دارند اما برخی از اين عوامل مانند زيرهويت ها و يا ذهنيت های قومی و تبارى لزوما منعکس کننده عين واقعيت
تاريخی و فرهنگی اين منطقه ،کشور ها و مردم آن نيستند .اينكه در گذشته هرچه شده ،شده ولى امروز شما ُكرد زبان
ويا تُرك زبان ،مسيحى و يا مسلمان هستيد ،چيزى واقعى و عينى است و نه خيالى .اما بخش قابل توجهى از اين
زيرهويت های اجتماعى و فرهنگی هم چيزى است که در جامعه تبليغ و ترويج شده و اکثريت هم آن را قبول کرده اند و
نميخواهند اين شعور و تصور خود از فرهنگ ،تاريخ و هويت را به اين سادگی ها تغيير دهند.
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