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ماه محرم و نهضت حسین )ع(
 مدیر مسئول : دکتر حسین شرقی دره جک )سوی تورک(

 

و حاثه عاشورا اوج بندگی بشر در مقابل  محرم 

عدالتخواهی الهی است که با عزم و رشادت حسین )ع( 

به باالترین درجه درک انسان زمینی از باور خدا محوری 

حقیقت جویی ؛آزادیخواهی و آزاد  است. عدالتخواهی ،

 از خصایص بارز و غیر قابل انکار آن میباشد. مردی 

خمیر مایه حرکت حسینی فداکاری و از خود گذشتگی 

 در مفابل سمبل تظلم یعنی یزید میباشد.

گذشتن از تمام امیال زمینی بخاطر بجا آوری وعده 

ماندگار نهضت اثبات عدل الهی نیز از آموزه های 

عاشوراست .که بشر در طول بقا خویش همیشه به 

محتاج بوده و دست آویزی است برای خود باوران 

ت را از چشم ظالمان خداجوی  همیشه خواب راح

 خواهند ربود.

قیام خداجویانه عاشورا که با خون پاک اصیلترین 

اوالدهای اسالم آبیاری شده تا ابد درختان تنومند 

 آزادگی را نشاط و جوانی خواهد بخشید.

فرازهای تعالی خواهی فلسفه عاشورای تا خون پاک در 

رگ پاکان آفرینش جاریست این روند بیداری را زنده 

نگه خواهد داشت. تا شریانهای تاریخ بوسیله جباران 

 مسدود نشود. و انسانیت ادامه یابد.

در مقابل ماهیت اصلی واقعه کربال بیداری انسانها 

بدعتهاست. با اینکه امام حسین )ع( و یارانش نتیجه 

کارزارا میدانستند .ولی  تسلیم ظالمین 

نشدند. چونکه آنان  شاهدان راه 

و وظیفه حقیقی خویش حقیقت بودند 

را با نثار تما هستیشان به ما انسانهای 

  بعد از خویش آموختند.

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

 الحرام محرم یا  محرم  ماه

 ماه نخستین
 به و( قمری هجری) اسالمی تقویم 

 حرام های ماه ٔجمله از مسلمانان اعتقاد

 . است

 اسالم، ظهور از پیش که گونه همان به

 خونریزی و جنگ جاهلیت، ندورا در

 همان نیز( ص)محمد حضرت بود، ممنوع ها ماه این در

 .کرد راتأیید

امام حسین )ع( از همان ابتدا بیعت با یزید را نپذیرفت. 

ای به حاکم مدینه نوشت و به او دستور داد که  یزید نامه

 حاضر اگر و بگیرد بیعت یزید برای(ع) حسین امام از

 و راه موافق( ع) حسین امام .رساندب قتل به را او نشد

 به حاضر بنابراین. نبود خود عصر هم حکومت روش

دن با یزید نشد و با خانواده خود برای حج از کر بیعت

 .مدینه به مکه رفت

ای از مردم کوفه که از مرگ معاویه  در این هنگام عده 

 نوشتند( ع)حسین امام هایی برای با خبر شده بودند نامه
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 حسین امام .بیاید کوفه و عراق به تا خواستند او از و

ه بود، خود فرستاد کوفه به را عقیل بن مسلم که نیز(ع)

مراسم حج تمتع را به عمره تبدیل کرد و بطرف کوفه 

حرکت نمود. ابتدا شماری از مردم کوفه با مسلم بن 

عقیل همراه شدند؛ اما با ورود عبیداهلل بن زیاد که از 

ت کوفه گمارده شده بود و خبر طرف یزید به حکوم

 کاره نیمه را حج مراسم( ع)حسین امام آورده بود که

است و مردم  و قاضی شریح فتوای قتل او را داده گذاشته

کوفه را تهدید کرده بود مسلم را ترک کنند تا بلکه 

حسین را از ترک حج و آمدن به کوفه منصرف کرده و 

م کوفه بیعت مانع بیعت مردم کوفه با وی شوند، مرد

 مخالفت به و گرفتند پس  (ع)حسین امام خود را از

ند. او سرانجام در روز دهم آورد روی( ع) حسین امام با

محرم سال شصت و یکم هجری قمری )برابر بیست و 

تن از  72خورشیدی( به همراه  59یکم مهرماه سال 

شدند. شیعیان همه سال سالروز کشته  یارانش کشته

 پاس عزاداری و مذهبی مراسم با را( ع)حسین امام شدن

 .دارند می

شماری هجری  عاشورا، دهمین روز از ماه محرم در گاه 

قمری، روز مقدس مسلمانان است. شهرت این روز نزد 

هجری قمری  ۶1شیعیان به دلیل وقایع عاشورای سال 

شماری هجری خورشیدی این روز برابر با  است که با گاه

ورشیدی است. هرچند براساس خ 59مهر  20شنبه،  سه

شماری هجری قمری قراردادی این روز با چهارشنبه،  گاه

شود. در این روز حسین بن علی  مهر تطبیق داده می 21

 در کربال رویداد در وی یاران و – شیعیان سوم امام –

 آن در مسلمانان و شدند کشته یزید لشکر با جنگ

 .کنند می سوگواری

شود.    می برگزار عزاداری راسمم نشین شیعه مناطق در 

در تقویم رسمی ایران، افغانستان، عراق، پاکستان و هند 

 .باشد این روز تعطیل می

 .است« دهمین»معنای  عاشورا در لغت به 

 علی بن حسین برای عزاداری برپایی و سوگواری ٔسابقه 

هجری ۶1سال محرم در عاشورا، از بعد روزهای اولین به

 :است رسد. از علی بن حسین چنین روایت شده می

 هاشم، بنی بانوان از نوییبا هیچ عاشورا، ٔپس از حادثه

 از یک هیچ ٔخانه از و ننمود خضاب و نکشید سرمه

 تا نشد، بلند باشد، غذا پختن ٔم دودی که نشانههاش بنی

 خونین ٔفاجعه از پس ما. رسید هالکت به زیاد ابن که، آن

 ایم داشته چشم بر اشک پیوسته عاشورا

 ادبیات عاشورایی

 متعلق و ششم قرن) فرغانی سیف ٔبخش اندکی از قصیده

 در( ازبکستان در فرغانه کنونی سرزمین به

 :)ع(و یاران او حسین امام مصیبت

 

 ای قوم، در این عزا بگریید 

 بگریید کربال ٔبرکشته  

                           در ماتم او خمش مباشید 

 بگریید یا کنید، نوحه یا   

                     اشک از پی چیست؟ تا بریزید 

 بگریید تا چیست؟ پی از چشم

  
قمری( 10 ٔهمچنین شعر معروف محتشم کاشانی )سده

 :شود در رثای واقعه کربال که اینگونه آغاز می

  
  باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

 است؟ ماتم چه و عزا چه و نوحه چه این باز

 باز این چه رستخیز عظیم است؟ کز زمین

 است اعظم عرش تا خاسته صور، نفخ بی

 

 این صبح تیره باز دمید از کجا کزو

 است هم در جمله جهان خلق و جهان ارک 

              کند از مغرب آفتاب  گویا طلوع می

 است عالم ذرات تمامی در کآشوب

http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
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 گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست 

 است محرم نامش که عام، رستخیز این

سوگواری عاشورا مختص مسلمانان نیست. در ایران 

 نیز دستجات عزاداری دارند. مسیحیان

 و قومی های گروه تمامی جامائیکا و  ترینیداد و توباگودر 

 خوانده «هوسِی» محلی زبان به که مراسمی در مذهبی

 . پردازند می سوگواری به و کنند می شرکت شود می

  
 نگرش مذاهب دیگر

 

 اهل سنت

  
اهل سنت روز عاشورا را سالگرد روزی می دانند که 

وانش از آن موسی دریای سرخ را شکافت و خودش و پیر

عبور کردند. اهل سنت این روز را گرامی می داند و روزه 

گرفتن در این روز را مستحب می دانند، در حالی که 

شیعیان روزه گرفتن در روز عاشورا را مکروه می دانند. 

اغلب تاریخ نگاران اهل  ۶1در مورد واقعه عاشورای سال 

عد، سنت از جمله محمد بن جریر طبری، بالذری، ابن س

ابن قتیبه دینوری، احمد بن داوود دینوری و ابن اثیر 

واقعه کربال را به تفصیل و بر اساس روایت ابومخنف بیان 

 .اند کرده

 

 یهودیت

م ماه ده روز در یهودیان عید –کیپور  این روز معادل یوم

شمرده شده است. همچنین زمان بسیاری  -تیشری

به این روز وقایع سرنوشت ساز برای پیامبران پیشین 

منتسب شده است. پذیرش توبه آدم، پایان طوفان نوح، 

گذشتن ابراهیم از میان آتش، بینا شدن یعقوب، بهبود 

بیماری ایوب و انتقال عیسی به بهشت پس از تالش 

ناموفق یهودیان برای مصلوب کردن او، همگی مطابق 

 اند. برخی روایات در این روز اتفاق افتاده

هجری  ۶1بود که در دهم محرم نبرد کربال جنگی 

خورشیدی( اتفاق افتاد و به  59مهر سال  21قمری )

عاشورا معروف است. این نبرد میان سپاه حسین بن علی 

نام کربال در  و سپاه یزید بن معاویه در نزدیکی محلی به

 .گرفت

حسین بن علی روز دوم محرم به کربال رسید و روز سوم 

کربال اردو زد. در روز هفتم نفر در  4000عمر بن سعد با 

محرم آب را بر حسین بن علی و همراهانش بستند و در 

ای از طرف عبیداهلل  نفر و نامه 4000نهم محرم، شمر با 

بن زیاد وارد کربال شد، او در این نامه به عمر بن سعد 

دستور داده بود با حسین بن علی بجنگند و او را بکشند 

آید، فرماندهی را به شمر  نمیکار از دست او بر و اگر این

 .واگذارد

روز دهم محرم سپاهیان حسین بن علی و عمر سعد در 

مقابل هم قرار گرفتند. به روایت ابومخنف تعداد سپاه 

پیادهو به روایت محمد باقر  40سواره نظام و  32حسین 

چهل و پنج سوار و صد نفر پیاده بود. در مقابل او سپاه 

نفر قرار داشت. جنگ آغاز  30000عمر بن سعد با حدود 

 از پس. شدند کشته یارانش و(ع) حسین امام شد و

 از تن 70 سر سعد بن عمر سپاه حسین، باختن جان

 و حر از غیر) کرد جدا را( ع) حسین امام لشکریان

 ها گذاشت. اصغر( و بر باالی نیزه علی

ها غارت و در نهایت آتش زده شد، ساربان شترهای  خیمه

نام بجدل بن سلیم برای  سین بن علی بهکاروان ح

آوردن انگشتر حسین بن علی، انگشت وی را برید  بدست

تا انگشتر را بدست آورد و در نهایت سپاه عمر بن سعد 

شدگان کربال را در بیابان رها کرد و این  اجساد کشته

 .اسد دفن شدند اجساد پس از سه روز توسط قوم بنی

است  این نبرد بزرگ نبوده هر چند به لحاظ نظامی ابعاد

است. از یک سو  اما اثر اعتقادی و سیاسی بزرگی داشته

سبب تضعیف مشروعت سیاسی حکومت بنی امیه 

های فراوانی با  است. به طوری که پس از آن قیام شده

شعار خونخواهی حسین بر ضد آن حکومت رخ داد و در 
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نهایت منجر به سقوط آن شد. از سوی دیگر نقشی 

ر بر هویت اجتماعی و اعتقادی شیعیان طی چشمگی

 .است های بعد تا به امروز داشته قرن

داری پدرش، او را در  حسین بن علی هنگام زمام

های جمل و صفین و نهروان همراهی کرد. سال  جنگ

 علی، بن حسن شدن برادرش هجری هنگام کشته 50

 پایه بر. بود باقی خلیفه عنوان به سال 10 حدود معاویه

 نامه صلح دوم بند طبق علی، بن حسن با صلح اردادقر

 .کند انتخاب جانشینی خود برای بایست نمی معاویه

به روایت سلیم پسر قیس یک سال قبل از مرگ معاویه 

هجری قمری حسین بنی هاشم،  59در حج سال 

دویست نفر از اصحاب پیامبر و پانصد نفر از تابعان را در 

. احادیث پیامبر مشتمل بر مِنی در خیمه خود گرد آورد

نصب علی به خالفت در غدیر خم و شأن و جایگاه اهل 

بیت را به یادشان آورد و آنان بر آن اقرار کردند. و نیز از 

معاویه و ستمش انتقاد کرد. سپس با آنان پیمان بست 

 که این مطالب را به خاندان و قبایل خود برسانند.

مری مرد و هجری ق ۶0معاویه در نیمه رجب سال 

پسرش یزید را به جانشینی انتخاب کرد. حسین بن علی 

ای به حاکم  از همان آغاز بیعت وی را نپذیرفت. یزید نامه

ولید پسر عتبه حاکم مدینه نوشت و به او دستور داد که 

از حسین بن علی، عبداهلل پسر عمر و عبداهلل پسر زبیر 

دند آنها را برای یزید بیعت بگیرد و اگر حاضر به بیعت نش

بکشد. حاکم مدینه در اجرای فرمان سستی کرد و یزید 

عمرو پسر سعید پسر عاص را به جایش گماشت. حسین 

که حاضر به بیعت با یزید نبود با خانواده خود شب 

 .بیست و هشت رجب از مدینه به مکه رفتند

در این هنگام مردم کوفه که از مرگ معاویه با خبر  

زیادی برای حسین نوشتند و از او  های بودند نامه شده

خواستند تا به عراق و کوفه بیاید. حسین بن علی نیز 

ابتدا هزاران نفر از .مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد

مردم کوفه با مسلم بن عقیل همراه شدند. اما با ورود 

عبیداللّه پسر زیاد که از طرف یزید به حکومت کوفه 

بود، مسلم را  بود و مردم کوفه را تهدید کرده گمارده شده

لم بن عقیل را دستگیر کرد تنها گذاشتند. عبیداللّه، مس

سمت  و کشت. امام حسین )ع( با خانواده و یاران خود به

کوفه حرکت کرد و در نزدیکی کوفه بود که خبر 

 .شدن مسلم را آوردند شکنی مردم کوفه و کشته پیمان

بود حر پسر یزید  عبیداللّه که بر اوضاع کوفه مسلط شده

 ریاحی را برای دستگیرکردن حسین بن علی و

 30٬000همراهانش فرستاد و سپس عمر بن سعد را با 

بال اعزام کرد. این امر موجب شد تا شمار زیادی کر نفربه

از افرادی که با حسین بودند او را رها کنند و تنها 

تن با او باقی بمانند. عبیداللّه به عمر بن  70به  نزدیک

بود که اگر حسین بن علی را بکشد، او را  سعد وعده داده

رمانده ری خواهد کرد؛ اما پس از این ماجرا این کار را ف

 .نکرد

تعداد سپاهیانی که ابن زیاد برای جنگ با حسین گسیل 

است. این تعداد دست  کرد در منابع مختلف گزارش شده

نفر 80000 ها تا  نفر و در برخی گزارش 4000کم 

نفر 30000برآورد است. اما مشهورترین تخمین حدود 

است. طبق تحقیق سیدمجید پورطباطبایی ترکیب سپاه 

 :است به شرح ذیل بوده

  
  سعد بن عمر فرماندهی به نفر 4٬000ـ 1

 الجوشن ذی بن شمر فرماندهی به نفر 4٬000ـ 2

 حربن یزید ریاحی فرماندهی به نفر 1٬000ـ 3

 کلبی رکاب بن یزید فرماندهی به نفر 2٬000ـ 4

 تمیمی نمیر بن حصین فرماندهی به نفر 4٬000ـ 5

 مازنی رهینه بن مغایر فرماندهی به نفر 3٬000ـ ۶

 حرشه بن نصر فرماندهی به نفر 2٬000ـ 7 

 طلعه بن کعب فرماندهی به نفر 3٬000ـ 8 

 ربعی بن شبث فرماندهی به نفر 1٬000ـ 9 

 ابجر بن حجّار فرماندهی به نفر 1٬000ـ 10 

 زبیدی حجاج بن و عمر فرماندهی به نفر 4٬000ـ 11 

http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
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 رویم بن الحرث بن یزید فرماندهی به نفر 1٬000ـ 12 

 تیراندازان همراه حصین 500ـ 13

 ن قیسنفر به فرماندهی عزرة ب 500ـ 14

 نفر 31٬000جمع کل: 

 روز نبرد

بنا بر نقل سید بن طاووس، در کتاب لهوف، صبح  

عاشورا ابتدا امام حسین بریر پسر خضیر از زاهدان نامدار 

کوفه را جهت موعظه جانب لشکر عمر سعد فرستاد، ولی 

آنان اعتنا نکردند. سپس خود به نزد آنان رفت تا اتمام 

دو چیز مخیر کرده اند. یا حجت کند. او گفت مرا بین 

بجنگم و یا ذلت پذیرم و با یزید بیعت کنم، ولی ذلت از 

 ما دور است. لذا با شما می جنگم.

سپس سپاه عمر سعد جنگ را آغاز کرد. این حمله با 

آغاز  تیراندازی عمر سعد به طرف اردوگاه حسین بن علی 

ای  شد. شمر هم به نیروهای خود دستور داد که حمله

را نابود کنند. همه   وهی بکنند و سپاه حسینگر 

های سپاه کوفه در این حمله شرکت داشتند.  گردان

 تالش هجوم این مقابل در هم( ع) حسین امام یاران

 از غیر) او  یاران از نیمی کنندو دفاع خود از که کردند

 شمار. شدند کشته نخست حمله این در( هاشم بنی

اند. شماری از  فتهگ نت 41 را حمله این شدگان کشته

تن  2نفر از غالمان حسین و دودمانش و  10آنان )غیر از 

 :اند از (، عبارت از غالمان علی

نعیم بن عجالن، عمران بن کعب، حنظله، قاسط، کنانه،  

عمرو بن مشیعه، ضرغامه، عامربن مسلم، سیف بن مالک، 

عبدالرحمان درجی، مجمع عائذی، حباب بن حارث، 

، حالس بن عمرو، سوار بن ابی عمیر، عمار عمرو جندعی

عمر، جبلة بن  بن ابی سالمه، نعمان بن عمر، زاهر بن

علی، مسعود بن حجاج، عبداهلل بن عروه، زهیر بن سلیم، 

 .پسران زید بصری عبداهلل و عبیداهلل 

ظهر ادامه یافت. جنگ گروهی و تن به تن تا نماز  

 بن سعید و قین بن زهیر به(ع) حسین هنگام نمازامام

 او مقابل در یاران از نیمی با داد دستور حنفی عبداهلل

 هنگام در دشمن. بایستد نماز به بتواند تا بکشند صف

سعید بدن خود را سپر قرار داد .کرد تیرباران را آنها نماز

 .و به شهادت رسید

عمر بن سعد دستور داد تا حسین بن علی و همراهانش 

وی آنان ببندند. سرانجام را محاصره کنند و آب را به ر

در  ۶1محرم سال  10حسین بن علی در روز عاشورا، 

 رابه یارانش و خانواده های خیمه ٔکربال کشته شد و همه

 کشیدند آتش

شدن یاران و خانواده حسین بن علی در  پس از کشته

واقعه کربال، عمر بن سعد دستور داد تا سرهای آنان را 

ن قبایل قسمت نمودتا آنان ببرند. پس از آن، سرها را بی

تر شوند. قبیله کنده به  بدین وسیله به ابن زیاد نزدیک

سر، قبیله هوازن به  13ریاست قیس بن اشعث کندی 

سر و بنی  7تمیم ،سر 12ریاست شمر بن ذی الجوشن 

سر بریده  71سر بر نیزه کردند و در مجموع با  1۶اسد 

 .وارد کوفه شدند

و کاروان شدگان  هنگام طلوع آفتاب سرهای کشته

اسیران از باب الساعات وارد مسجد اموی شد. آنگاه به 

های شهر و  روز بر دروازه 3دستور یزید، تمامی سرها تا 

مسجد اموی آویزان گردید. علی پسر حسین پس از 

ها ملحق  چندی موافقت یزید را گرفت تا سرها را به بدن

 کربال به را شدگان کشته دیگر و(ع) حسین کند و سرامام

 .کرد ملحق اجسادشان به و برد

در عین حال چند سر را در باب الصغیر به خاک سپردند، 

 :اند از که عبارت

 سر ابوالفضل العباس

 اکبر سر علی

 سر حبیب بن مظاهر

ها و یادبودهایی است که به  سوگواری محرم عزاداری 

مناسبت کشته شدن حسین بن علی و یارانش که در 

 ۶1شود. این نبرد در سال  نجام میواقعه کربال روی داد، ا

http://www.forums.tehranpatogh.ir/
http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
http://www.tehranpatogh.ir/62908-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%ad%d8%b1%d9%85-%d9%88-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7/
http://www.tehranpatogh.ir/


7 

 

Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین   

هجری قمری در صحرای کربال در عراق کنونی اتفاق 

افتاد. سوگواری برای حسین بن علی مختص ماه محرم 

شود و در دیگر روزهای سال نیز با توجه به فرهنگ  نمی

شود. سوگواری برای حسین  و رسم هر منطقه انجام می

شود  م آغاز میبن علی و دیگر یارانش از روز نخست محر

رسد. در غروب و شامگاه  و در ظهر عاشورا به اوج می

عاشورا، این سوگواری تحت عنوان مراسم شام غریبان 

محرم نیز مراسمی با نام  12کند. در روز  ادامه پیدا می

ها در  شود. این نوع مراسم انجام می« سوم امام حسین»

با نام صفر  20و « هفتم امام حسین»محرم با نام  1۶روز 

کند. مراسم سوگواری سومین  ادامه پیدا می« اربعین»

امام شیعیان از دیدگاه شیعه اهمیت بسیاری دارد و 

انجام آن عبادت است. سوگواری محرم در جاهای 

شود. عالوه بر  های گوناگون انجام می مختلف به صورت

مسلمانان در ترینیداد و  شیعیان، این مراسم در میان غیر

شود.  های ایران برگزار می مائیکا، هند و ارمنیتوباگو، جا

سوگواری محرم عالوه بر ابعاد مذهبی، ابعاد سیاسی و 

 .اجتماعی نیز دارد

سوگواری برای کشته شدان کربال در همان روزهای پس 

این واقعه انجام شد. در چهلم )اربعین( هنکامیکه اسیران 

سمت  از شام بسوی مدینه درحرکت بودند راه خود را به

کربال تغییر داه و هنکامیکه بدان سرزمین رسیدند با 

جابر ابن عبداهلل انصاری صحابی پیامبر و تعدادی از بنی 

هاشم مواجه شدند و در آنجا به سوگواری و نوحه سرایی 

 .پرداختند

سوگواری در مدینه اولین بار به پیشگامی ام سلمه همسر 

 .پیامبر اسالم انجام شد

نجم شیعیان )که خود در کربال حضور در دوران امام پ

داشت( و امام ششم شیعیان که مصادف را دوران ضعف 

 .بنی امیه بود عزاداری بصورت مراسم ساالنه رواج یافت

سایر امامان شیعه نیز در برگزاری مراسم ساالنه برای  

کشتگان کربال اهتمام داشتند. دراین دوران تعداد زیادی 

 .ری در مراثی حسین سرودنداز شاعران شیعه نیز اشعا

 آل بویه

یکی ازمهمترین دوران عزاداری برای کشتگان کربال در 

است. در این  قرن چهارم و مقارن با حکومت آل بویه

های شیعی همچون علویان طبرستان،  دوران حکومت

زیدیان یمن، حمدانیان در شمال عراق، فاطمیان در مصر 

رسیدند. عموم و آل بویه در عراق و ایران به قدرت 

مورخان به برگزاری عزاداری بصورت عمومی در کوچه 

 .اند خیابان در این دوران اشاره کرده

)قمری(  352نویسد: در سال  در این باره ابن جوزی می 

معزالدوله دیلمی دستور داد، مردم در روز عاشورا جمع 

در این روز بازارها بسته شد و  ;شوند و اظهار حزن کنند

قصابان گوسفند ذبح  ;وش موقوف گردیدخرید و فر

نکردند، هریسه پزها هریسه )حلیم( نپختند، مردم آب 

در بازارها خیمه برپا کردند و به رسم عزاداری  ;ننوشیدند

زدند و بر  زنان به سرو روی خود می ;کرباس آویختند

 .کردند حسین ندبه می

ز حاکمان فاطمی مصر نیز با آنکه با ال بویه رقیب بودند ا

روش آنان در عزاداری پیروی کردند.تقی الدین مقریزی 

 :نویسد که در این باره می

)قمری( در کشور  3۶3در زمان المعزلدین اهلل به سال 

مصر تمام فاطمیین و شیعه در روز عاشورا در کنار مقبره 

ام کلثوم و سیده نفیسه اجتماع نموده و به عزاداری 

عام و عزاداری و پرداختند و مبلغ بی حساب برای اط

)قمری( در مصر  39۶شربت مخارج نمودند و به سال 

کلیه بازارها را تعطیل عمومی کردند و ابن مأمون در 

)قمری( از موقوفات و صدقات کشور مصر روز  515سال 

 عاشورا را تعطیل و روز توزیع صدقات قرار داد.

و در عهد صدارت افضل بن بدرالدین در مسجد حسینی  

ریاها فرش شد و افضل بدین سان در قلب مردم قاهره بو

 .را یافت
 نگارش یافته توسط دانشگاه علمی کاربردی ورزش و جوانان یزدنگارش : 

 VAR,IRWWW.KAمنبع : 
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 در ماه محرمکشورآداب و رسوم مردم شهرهای مختلف 
 
 

 

 
 
 

 

های  نخل گردانی، طبق کشی، طشت گذاری، دسته

 شاخسی واخسی، زارخاک، گِل مالی، بیل زنی و..

های عزاداری  ها و مراسم تنها مشتی از خروارها جلوه

است که مردم شهرهای مختلف ایران در این روزها و 

دهند.  های عزای سید و ساالر شهیدان انجام می شب

ها همواره  و عاشورا در فرهنگ مذهبی شیعهمحرم 

ای دارد و زمینه ساز  جایگاه خاص و برجسته

هایی است که در طول  ها و مراسم ای از سنت مجموعه

تاریخ به عنوان میراثی معنوی نسل به نسل و سینه به 

ای از   ها گوشه شود. این سینه به دیگران منتقل می

ی مختلف در ها آداب و رسومی است که مردم اقلیم

 .کنند شهرهایشان برگزار می

  

https://www.beytoote.com/art/city-country/different-cities2-muharram.html
https://www.beytoote.com/art/city-country/different-cities2-muharram.html
https://www.beytoote.com/art/city-country/different-cities2-muharram.html
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 گذاری  ها: طشتبایجانیآذر 

 
عزاداری شهرهای آذربایجان و اردبیل با دو رسم خاص 

« شاخسی، واخسی»های  و دسته« طشت گذاری»

شود.  ها و آداب خاصی برگزار می معروف است که با مرثیه

)شاه حسین، « شاخسی، واخسی»های عزاداری  دسته

، بنابر سنت دیرینه آذربایجانیان، همه ساله وای حسین(

 .کنند از دهه آخر ماه ذیحجه، فعالیت خود را شروع می

های عزاداری شاخسی، واخسی، از  به این شکل که دسته

ها و  ها در حسینیه چند روز مانده به ماه محرم، شب

هایی  مساجد تشکیل شده و با حضور عزاداران، در صف

ها و  کوچه و خیابان شده و مرثیه طویل و زنجیروار، راهی

اشعار مذهبی در رثای ساالر شهیدان و یارانش سرمی 

دهند. اوج این مراسم درظهر عاشورا و پس از اتمام 

شاخسی، »عزاداری ظهر عاشوراست که عزاداران، با ذکر 

، پس از طی نمودن مسیری طوالنی نهایتا خود «واخسی

های  ماد خیمههای به آتش کشیده شده )ن را به خیمه

امام حسین)ع( و یارانش در کربال( رسانده و به سوگ 

 .نشینند واقعه می

است که « طشت گردانی»یا « طشت گذاری»رسم دیگر، 

منسوب به اردبیل، به طور خاص و مردم آذربایجان به 

طور عام است. در این آیین، طشت، نماد مشک سقای 

حسین)ع( و کربال، نماد آب رود فراتی است که به روی 

یارانش بسته شد. چرا که واقعه کربال و بسته شدن فرات 

های سقای  به روی امام حسین)ع(، یارانشان و ایثارگری

کربال برای رسانیدن آب به تشنگان و حماسه آفرینی 

آنانی که با لبانی تشنه به شهادت رسیدند، به یقین 

قداست و جایگاه واالی آب را در فرهنگ شیعیان و 

ایرانیان، بیش از پیش عمق بخشیده است تا  بخصوص

آنجا که انعکاس این امر را در فرهنگ مردم و بخصوص 

های آنها شاهد  در شکل گیری آداب و رسوم و آیین

 .هستیم

   

 یزد: حمل نخل

 
شکوه عزداری مردم سرزمین بادها و بادگیرها در 

برداری است. در یزد،  سوگواری روز عاشورا، آیین نخل

ا به شکل تابوت سیدالشهدا)ع( یا نمادی از یکی از نخل ر

شهدای کربال درمی آورند. نخلی از جنس چوب و به 

شکل برگ درخت یا سرو که هیچ شباهتی به درخت 

شود. مراسم  نخل ندارد، اما به این نام خوانده می

های منحصر به فرد محرم و  برداری از ویژگی نخل

و همیاری اهالی در  عزاداری در یزد است که با همکاری

تمام مراحل مراسم، از کمک مالی و تهیه چوب و دیگر 

وسایل آن گرفته تا کمک در تزئین و عَلَم کردن آن و 

 .شود حمل آن در روز عاشورا برگزار می

ها،  دربرخی موارد، زرتشتیان یزد هم در ساختن نخل 

همیاری و همکاری دارند. آنها حضرت سیدالشهدا)ع( را 



10 

 

 Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین 

 

ربانوی ایرانی دانسته و نسبت به وی احترام و همسر شه

بندی و آماده  ارادت خاصی قائل هستند. مراسم آذین

ها برای ایام عزاداری ماه محرم با یک  کردن نخل

فراخوان، بسیج همگانی اهل محل و آبادی صورت 

ها در یزد و حوالی آن، درختان خود را  گیرد. برخی می

هایش را  ی آن ساقهکنند تا در زمان کهنسال وقف می

های بزرگ، پس از تزئین،  صرف مرمت نخل کنند. نخل

کنند و معموال برای بلند کردن  چندین تُن وزن پیدا می

های  و حرکت آن نیروی بسیاری الزم است. مثال نخل

میدان امیر چخماق، میدان امام تفت، میدان مهریز، هر 

 .ها نفر نیاز دارد یک به زور ده

  

 عزا کاشان: چاووش

 

به « چاووش عزا»در آخرین روز ذیحجه با ورود دسته 

بازار شهر کاشان مردم و کسبه از فرا رسیدن ماه محرم 

شوند. بیشتر اعضا این دسته مداحان اهل  مطلع می

بیت)ع( هستند که هر کدام در مسیر راه اشعاری را در 

خوانند. با نگاهی  رثای امام حسین )ع( و واقعه عاشورا می

ریخ عزاداری سنتی در کاشان و شهرهای همجوار به تا

آن، همچون نطنز، آران و بیدگل و اردستان به برخی 

گاه  های سنتی ازجمله نخل گردانی و حمل خیمه آیین

بویه  خوریم که در زمان آل حسینی و شهدای کربال بر می

ها  مرسوم بوده و در زمان قاجار نیز با برپا کردن تکیه

  .نق بیشتری گرفته استهای تعزیه رو آیین

ای طوالنی  های سنتی در شهر کاشان سابقه عزاداری

دارد. به طوری که سابقه برپایی عزاداری در چند هیات 

خوانی بیت  رسد. مجلس روضه به بیش از دو قرن می

نسل بر پا  اهلل مدنی که بیش از دو قرن نسل به آیت

نی شود. یک قرن از سابقه برپایی مجلس روضه خوا می

اهلل یثربی در مسجد حبیب ابن موسی )ع(  در بیت آیت

از « درب یالن»خوانی در مسجد  گذرد و مجلس روضه می

طرف مرحوم حاج ارباب حسن تفضلی دو قرن پیش از 

پدر وی به یادگار مانده که هنوز همه ساله 

برداری در کاشان نیز از  «توغ»شود. مراسم  برگزارمی

ی این شهرستان است. زمان جمله آداب مورد توجه اهال

برداشتن توغ در کاشان معموال در شب و روز عاشورا و 

های  شانزدهم محرم است، مرسوم است که دسته

عزاداری به دنبال آن به بازار رفته و در پای آن عزاداری 

 .کنند می

  

 ایالم: چایینه زنان

 
در ایام محرم بیشتر مردها در سوگواری ساالر شهیدان 

تری دارند اما در  ن )ع ( و یارانش، نقش فعالامام حسی

دیگر تنها « چایینه»میان مردم ایالم، زنان در رسم 

ای دارند. از  شاهدان اندوهگین نیستند و مراسم ویژه

توان به چایینه حضرت قاسم )ع(  ها می جمله این چایینه

در روز هفتم، چایینه حضرت عباس )ع ( در روز هشتم، 

)ع ( در روز دهم و چایینه روز اربعین چایینه امام حسین 

حسینی اشاره داشت. به طور مثال در چایینه قاسم، بر 

تن دختری جوان و ازدواج نکرده لباس عروسی 
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ها، این رسم را به  پوشانند و پس از آن چایینه خوان می

 .آورند جا می

  

 "یا عباس یا عباس"شاهرود: روز 

 
شهر شاهرود پنجمین روز از ماه محرم هر سال در 

بندان  نامیده شده و مراسم طوق« یا عباس یا عباس»روز

شود. این نشانه از سه قسمت پایه  در این روز بر پا می

مانند مشبک به شکل قلب و   چوبی، بدنه فلزی سینی

متر و طول یک  سانتی 10فوالدی به عرض تقریبی   زبانه

، شود. در باور اهالی منطقه، این نشانه متر تشکیل می

نمادی از علم و بیرق علمدار واقعه کربال حضرت 

 .العباس )ع( است ابوالفضل

های مشکی،  پس از جامه به تن کردن بدنه طوق با پارچه

سبز و غیره در این روز توسط سادات و پیرغالمان 

ترین و  شود. بزرگ اباعبداهلل الحسین)ع( انجام می

رد. اگر نام دا« بابا علی»ترین طوق شهر که طوق  سنگین

در هنگام حمل طوق به طور ناگهانی تیغه آن بر زمین 

بیفتد، بالفاصله گوسفندی را در همان محل قربانی 

کنند. در غیر این صورت معتقدند که پیشامد ناگواری  می

 .برای شخص حامل طوق اتفاق خواهد افتاد

های گذشته در مقابل خانه افرادی  هر طوق بنا بر سال

حضور عزاداران و با ذکر سالم و صلوات که نذر دارند با 

شود؛  توسط سادات یا پیرغالمان تکایا و مساجد ادا می

ها، در ساعت چهار بعد از  پس از جامه شدن همه طوق

ها در حالی که اشعار محتشم  ای از بزرگان تکیه ظهر، عده

کنند در جلوی دیگر عزاداران به  کاشانی را زمزمه می

قابل آنها بیرق سفیدی توسط آیند؛ در م حرکت در می

شود. این بیرق به  یکی از خادمین تکیه بازار حمل می

حضرت عباس )ع( منتسب بوده و رنگ سفید آن از 

طلبی  عزیمت آن حضرت برای آوردن آب و نه جنگ

 .حکایت دارد

 زنجان: حسینیه اعظم، روز هشتم محرم 

زنجان شهر کوچکی است و جمعیت آن به پانصد هزار 

هاست که درعصر روز هشتم  رسد، اما سال هم نمینفر 

محرم به یاد سقای دشت کربال چندین هزار عزادار از 

حسینیه اعظم به سوی امامزاده ابراهیم شهر حرکت 

اید. در  کنند که حتما تصاویرش را در تلویزیون دیده می

های اخیر بیش از دویست هزار نفر در این دسته  سال

ر اهالی شهر، جمعی از اهالی کنند. عالوه ب شرکت می

همسایه و حتی کشور آذربایجان خود را  ترکهای  استان

نظیر شرکت  رسانند تا در این آیین بی به زنجان می

 .کنند

کثرت نذورات از سراسر جهان از جمله چندین هزار  

گوسفند اهدایی و قربانی کردن آنها پیشاپیش دسته، 

ای نذری به کند. این گوسفنده صحنه جالبی خلق می

توان حسینیه اعظم زنجان را دومین  حدی است که می

قربانگاه مسلمانان جهان پس از منا نامید! در این دسته 

زنی و طبل دهل رایج  کنند و نه از زنجیر کشی می نه علم

 .های عزاداری خبری است در دسته
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های سنتی  های عزاداری است که نوحه فقط سیل انسان

زنند.  کنند و بر سر و سینه می می و قدیمی را زمزمه

مسجد حسینیه اعظم زنجان و گرمابه قدیمی آن در 

ای  ترین بخش بافت قدیمی شهر زنجان و در محله جنوبی

واقع شده که به دروازه جنوبی شهر « سیدلر»معروف به 

ای که بر  )دروازه قلتوق( مشرف بوده و براساس کتیبه

ر دارد، تاریخ تجدید سردر ورودی گرمابه این مجموعه قرا

 .گردد بنای آن به عهد ناصرالدین شاه باز می

  

 بندر عباس: حرکت به سوی قدمگاه

 

هایی را از  مردم عزادار شهر بندرعباس صبح تاسوعا تابوت

کنند تا به  آورند و از شهر خارج می ها بیرون می حسینیه

طرف قدمگاهی که مردم معتقدند به حضرت علی )ع ( 

ببرند. اهالی بر این باورند که با رقص  منسوب است،

دجله به طرف این قدمگاه حرکت نمادین فرزند به سوی 

 .شود پدر و دیدار با او انجام می

 خرم آباد: سوگ سیاوش

لرها توجه خاصی به مراسم سوگواری در ماه محرم دارند 

های خرم آباد مهمانان  و به ویژه در دهه اول این ماه شهر

کند. عاشورای حسینی در  ود جلب میزیادی را به خ

خرم آباد با آداب و سنن دیرینه خود ازجمله زیباترین و 

های اهالی این نقط از سرزمین پهناور  پرشورترین آیین

ایران است. گل، نماد عزاداری و ماتم، از داغ سوگ 

سیاووش برای ایرانیان است که امروزه لرها وارث این 

ستند. ازچند روز مانده به رسم در روزهای عزا و ماتم ه

ای جهت روشن کردن آتش در صبح عاشورا،  عاشورا عده

کنند. تا اگر در روز عاشورا برف و باران  هیزم جمع می

افتند از سرما  بارید و هوا سرد شد عزادارانی که درگِل می

 .حفظ شوند

صبح روز عاشورا قبل از طلوع آفتاب، صدای آشنا و  

جمعیت عزادار را به سوی میدان دلگیرانه ساز و دهل، 

خوانند. دسته دسته افراد  شهر و خره )گل( عاشورا فرا می

اند، در میان  سینه زن که از سر تا پا در گل غلت خورده

سوی مرکز شهر حرکت  های عزادار سینه زنان به دسته

کنند و این مراسم تا ظهر عاشورا ادامه دارد. از دیگر  می

« دختران چهل منبر»رها مراسم های روز عاشورای ل رسم

پوش و نقابدار با  است. از اول صبح عاشورا، دخترانی سیاه

های  صورت گروهی، مجالس عزا و حسینیه پای برهنه به

ویژه  های مختلف به گردند و با نیت خواسته شهر را می

بخت گشایی در هر جلسه و مراسم عزاداری یک شمع 

زنند و چهل شمع کنند تا چهل منبر را سر ب روشن می

 .روشن کنند

  

 دزفول: حمل شیدونه

 
مردم عزادار دزفول، در روز عاشورا طاقی با چهار گلدسته 

های  آورند که روی آن به سبک نقاشی را به حرکت در می

هایی از عاشورا به تصویر درآمده  ای، صحنه خانه قهوه

نام دارد و نذورات مردم در آن « شیدونه»است. این طاق 

ها به بزرگانی که در روز تاسوعا  شود. شیدونه یپخش م

 .اند، اختصاص دارد نقش داشته

  
 



13 

 

Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین   

 بوشهر: واحد

 
آوای غم انگیز نوحه خوانی و نوازندگی سنج و دمام 

ها در ماه محرم و صفر حکایت از دردها و  بوشهری

های فراوان آنها دارد. سینه زنی در بوشهر و سایر  غم

شود.  اصی برگزار میشهرهای خطه جنوب با شکوه خ

خوان در  سینه زنی بوشهری به این صورت است که نوحه

حلقه انسانی دور او  20تا  5ایستد و بین  وسط می

چرخند  ای می ها به صورت دایره زن شود. سینه تشکیل می

خوان هماهنگی دارد؛  و حرکت پای آنان با نوای نوحه

ای  نندههایی بسیار تماشایی و شور انگیز که هر بی صحنه

 .دهد را تحت تا ثیر قرار می

زنی حاال از بوشهر به بقیه شهرهای جنوب  این نوع سینه

زنی، هنگام اعالم  هم راه یافته است. اوج اجرای سینه

خوان است که در آخرین لحظات  واحد توسط نوحه

زنی و دمام که دریای مواج سینه زنان در اوج  سینه

س از یک مکث کوتاه هیجان و شور و خلسه فرو رفته، پ

زن یک صدا  و گروه سینه« واحد»گوید  با صدای رسا می

خوان نوحه واحد را  و نوحه« اهلل واحد»دهند  جواب می

 .خواند مطابق و مناسب با روز عزا می

االیام مردم  های بوشهر که از قدیم ترین محله از قدیمی 

به برپایی مراسم سوگواری سید و ساالر شهیدان 

اند، چهار محل است  پرداخته

های ابتدایی ماه  که ازشب

ها به  محرم بیشتر بوشهری

شام »روند. در  آنجا می

ها در حالی  بوشهری« غریبان

صورت  ها را به  که علم

کنند با  خوابانده حمل می

حرکت در معابر عمومی و 

اجتماع در مساجد، تکایا و 

ها با خاموش کردن  حسینیه

در ها و در فضای تاریک  چراغ

اهلل)ص(  غم شهدای دشت کربال و حاالت خاندان رسول

 .ریزند اشک ماتم می

روند، باید  کسانی که برای دیدن عزاداری به بوشهر می

بدانند که آنجا غذاهایی که به صورت نذری پخته 

اش  شوند، بیشتر محلی هستند. در صبحانه، نان و می

بوشهری با سبزی و گوشت پخته و بین عزاداران پخش 

شود. ناهار و شام هم بیشتر شکر پلو با شکر و زعفران  می

 .پزند و قیمه بوشهری با گوشت و نخود له شده می

 avajam.ir:منبع

 محرم در قره داغ
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 یئنی درس ایلینین باشالماسیال عالقه دار آنا دیلی قونوسونا باخیش
YENİ DƏRS İLİNİN BAŞLAMASİLA ƏLAQƏDAR ANA DİLİ 

QONUSUNA BAXIŞ 

 
HAZIRLADI : DR. HÜSEYN 

ŞƏRQİDƏRƏCƏK SOYTÜRK 
 حسین شرقی دره جک  )سوی تورک(دکتر

آنا دیلی وار اولوشون واز 

 گئچیلمزی
 باش  کئچیریلمیش آییندا نویابر ایل جو-1999  

 بین فئورال 21 ایله قراری نون-یونئسکو کونفرانسدا

 .   ائدیلمیشدیر ائالن گونو دیلی آنا الخالق

 قورویان ایرسینی معنوی و ماددی میلتین بیر هر دیل  

. دیر واسیطه گوجلو ان و موهوم ان ائتدیرن اینکیشاف و

 اونو و لی بیلمه یاخشی دیلینی آنا اؤز اینسان بیر هر

 نین عالمی معنوی اینسانین دیلی آنا. قورومالیدیر

 آلماسیندا، تحصیل موکممل سینده، زنگینلشمه

 سویداشالری اؤز سینده، ئنیشلنمهگ دونیاگؤروشونون

 دیلی آنا. اویناییر رول موهوم قورماسیندا اونسیت ایله

 ترجومه یاناشی، قوروماقال اؤزونمخسوسلوغونو میلتین

 تانیش ایله یایرث مدنی خالقالرین باشقا سیله واسیطه

 .  یارادیر ایمکان قورماغا اونسیت اونالرال اولماغا،

 بیر هر. روتیدیرث معنوی دیرلی ان جمعیتین دیل  

 ایله دیلی اونون سی موباریزه حیاتی، اینکیشافی، خالقین

 تاریخینی، اؤز خالق بیر هر کی، بئله. باغلیدیر سیخ

 جک گله سینی عنعنه-عادت دیرلرینی، معنوی-میللی

 روس. چاتدیریر ایله سی واسیطه دیل محض نسیللره

 بیر "  کیمی، دئدیگی نین اوشینسکی. د.ک پئدئقوقو

 آلماق الیندن دیلینی اونون اوچون ائتمک محو خالقی

 یوردوموزا بویو تاریخ ده گؤره بونا ائله.  " کیفایتدیر

 یه ائتمه محو دیلیمیزی اول ایلک یادئللیلر ائدن هوجوم

 دیلیمیزی سببدن بو محض ده بیز. چالیشمیشالر

 .    چیخمالیییق صاحیب اونا قورومالی،

 سئودیریلمه اوشاقالرا اونون یندا،اینکیشاف دیلیمیزین

 اولمایان حسابی-سایی و یرلرینشع کیتابالرین، سینده

 بیر هر اؤنملیسی، ان الکین. واردیر رولو بؤیوک اثرلرین

 رولو الیالنین سسلنن دیلیندن نین آناسی اؤز یه کؤرپه

 کؤرپه ایله سی واسیطه سودو آنا الیالسی آنا. بؤیوکدور

. آشیالیار اولدوغونو گؤزل نئجه ونونا کئچر، قانینا نین

 نین سسی آنا سئوگیسینه، آنا باخیشیندا هر نین کؤرپه

 .   دویوالر احتییاج گؤزللیگینه نین دیلی آنا مالحتینه،

 میللی مینلرله زامانی رئپرئسسییا ایللرده جو-30  

 جاواد احمد  دن جومله او ضیالیالریمیز، لی دوشونجه

 ،(1941-1882) ویدجا حسین ،(1892-1937)

 چمنزمینلی.و.ی ،(1938-1908) موشفیق میکاییل

 تاغی ،(1938-1887) حسین یدس  ،(1887-1943)

 و یازیچی وطنپرور کیمی( 1937-1892) شاهبازی
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 میللی میلتیمیزه، رئپرئسسییا. ائدیلدی محو شاعیرلریمیز

. ایدی ضربه بیر بؤیوک رکاتیمیزاح میللی و ووروموزاعش

 ایی – دؤورلرده سونراکی. اولمادی سون اد بو الکین

 میللی آراسیندا خالق دا سونرا سیندن موحاریبه دونیا

 جومله او. باشالدی یه یئتیشمه ضیالیالر لی دوشونجه

 قوربانوو لیشیخع  ،(93-1911) ایبراهیموو میرزه دن

 توفیق( 94-1932) اولوتورک ارض خلیل ،(1925-۶7)

( 2009-1925) واهابزاده ربختییا ،(1991-1934) بایرام

 و یازیچی آپاران موباریزه اوغروندا دیرلریمیز میللی کیمی

 سی کلمه هر  محض گلین. یئتیشدی نسلی شاعیرلر

 اسل سؤزون دیلیمیزی کسن، کیمی قیلینج میسری

 یرلیسح سئودیرن نسله یئنی و سئون معناسیندا

 اهاد بیر دا بونونال. اوخویاق لریشعیر صاحیب میصراعالرا

. آرتیراق بئش بیره سئوگیمیزی اوالن دیلیمیزه آنا

 گله و صاباحیمیز بوگونوموز، بیزیم دیلیمیز آنا چونکی

 دیلی آنا. کیملیگیمیزدیر بیزیم دیلی آنا. جگیمیزدیر

 و قوروماق اونو. ابدیلیگیمیزدیر موستقیللیگیمیز، بیزیم

 .     بورجودور بیریمیزین هر اؤتورمک نسیله-نسیلدن

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

   اولوتورک رضا خلیل

   دیلیم آنا  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  یاتاسان، دئدیم الیال

 ...   باتاسان قیزیلگوله  

    سدا؟-سس بو گلیر هاردان -  

    آرخاسیندا ایللر بلکه  

   آنا؟ گلین چالیر الیال  

    ایپ قوالج دؤرد  

 .   هکشاناک ائلمیش بند یویرویو بیر  

    آنا، گلین چالیر الیال  

 .   باخیر چوجوق آخیر، الیال  

   مورگولمیر؟ اوچون نه بس  

    امیب، سودو آنا بایاق  

 .  امیر روحو آنا ایندی  

 .   دولدوم یاشا اؤتدو، ایللر  

   دیلیم، منیم کی، آنالدیم  

 !  منیم چیخماز اورگیمدن  

 .  دئییل سؤزلر  کی سینمده کی، آنالدیم  

 .  سیدیر نفه باباالرین  

   اوینادیب، آت چنلیبئلده  

    گئدن قوشا شیمشکلرله  

 .  سیدیر نره ایگیدلرین  

    دیلیم، ساغدیر  

 .   شرافتیم لیاقتیم، ساغدیر دئمک،  

 .  مملکتیم یاشلی میلیارد دئمک ساغدیر  

    ائتمیشم توش دفهه یوز  

   من سطرینی هر سابیرین  

    ائتمیشم نوش سالخیم-سالخیم  

 .   من عطرینی من، شهدینی  

   یوواسینی-یوردونو اؤز قورومور کیم  

 !!!  هاواسینی یورد اودماسین  

    دیلینی اؤز قورومور کیم  

 !  ایلیم-ایلیم قوی گؤزومدن منیم ایتسین  

   بیرلشدیرن، ساهیله بو ساهیلی او  

   گونشیمدیر یمدیر،قیلینج کؤرپوم پوالد  

  !!!   دیلیم منیم  



16 

 

 Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین 

 

   واهابزاده بختییار

   دیلی آنا  

   بیز، ییریک سؤیله «انا»  دفعه ایلک آچاندا دیل  

 .  درسلیگیمیز ایلک بیزیم آدالنیر «دیلی انا»  

   سودویله اؤز آنامیز الیالنی ماهنیمیز ایلک  

 .  گیله-گیله دیلده بو روحوموزا ایچیریر  

     

   جانیمیزدیر، عشقیمیز، روحوموز، بیزیم دیل بو  

 .  پئیمانیمیزدیر-عهدی بیریمیزله-بیر دیل بو  

   شئیی، هر دونیادا بو بیزه تانیتمیش دیل بو  

   وئردیگی میراث بیزه اجدادیمیزین دیل بو  

   تک گؤزلریمیز ونوا…دیر خزینه قییمتلی  

 .  ئرکو حدیییه ده بیز نسیللره قورویوب،  

     

   عظمتیندن، سونسوز داغالرین اوجا بیزیم  

   یددتیندن،ح چایالرین سیغمایان یاتاغینا  

   یئردن، بو تورپاقدان، بو  

   لردن، نغمه یانیقلی قوپان باغریندان ائلین  

   یگیندن، چیچکلرین رنگلریندن، گوللرین  

   گئنیشلیگیندن، سونسوز موغانین دوزونون، میل  

   کامالیندان، اقلیندن، باباالرین آغساچلی  

   نالیندان قیراتین او جومان اوستونه دوشمن  

 .  یاراندین سسدن قوپان  

 .  یاراندین نفسدن ایلک آلدیغی خالقیمین سن  

   حیکمتی، اقلی، خالقین دیر سنده دیلیم، آنا  

 .  آچمیش دیل سنده دردی مجنونون اوغلو عرب  

   صنعتی، نین فوضولی آچان یول اورکلره  

 .  آچمیش یول دونیاالرا درتینلهق دیلیم، یا  

   دولو قهرمانلیقال خالقیمین منیم سنده  

   واراقالنیر، تاریخی  

   مدنیتیم، منیم ایللیک مین نئچه سنده  

 .  ساخالنیر شؤهرتیم-شان  

   سانیمسان،-آدیم منیم  

 !  ویجدانیمسان ناموسوم،  

     

   شئیی، هر دونیادا بو بیزه تانیتمیش دیل بو  

   گئتدیگی قویوب بیزه اجدادیمیزین دیل بو  

   تک گؤزلریمیز اونو میراثدیر، قییمتلی ان  

 !  وئرک حدیییه ده بیز نسیللره قورویوب،  

   بیلن آر دانیشماغی دیلینده دوغما اؤز ائی  

   ادابازالر، فاسونلو  

 .  سازالر تئللی شماالر،قو اوخشامیر قلبینیزی  

   اولسون، منیم قوی بونالر  

   چؤرگی، وطن آنجاق  

 .  اولسون قنیم سیزلره  
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 توفیق بایرام

   دیلیم آنا  

 
 

    ییرم، ایسته سؤز شاهداغینا قالخیب

   ینلره، دینله هاراییم-های چاتسین  

   - دئییرم ناجینس دئییرم، نانکور من  

 !  نلرهی بیلمه لینیدی آنا اؤز  

     

   کیمیدیر، شربت شیرینلیکده دیل بو  

   کیمیدیر، سرحد قورونان صافلیغی  

   - کیمیدیر قوربت ده وطن آنامیز  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   ایلیم،-ایلیم قوی گؤزلریمدن ایتسین  

 .  یلیمحسا یوخدور عوممانییام، غضب  

   - دیلیم آجیدیر زهریندن ایالن  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   اولور، پوالد ائل برکیگیب دؤیوشده  

 .  اولور قاناد دیل اوچماغا یه زیروه  

   - اولور یاد دردی سئوینجی، تورپاغین  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   یم،  " سی شیکسته قاراباغ "  قدیم من  

 .  دستسییم گول فسلین اوزئییر  

   - سسییم نیفرت وورغونون واقیفین،  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   دیلنمز، کیشی اوموب پای دیلدن یاد  

 .  سیلینمز واخت هئچ اوستوندن لکه بو  

   - بیلینمز کیمدیر دهشعیر فوضولی  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   اؤیودو، آنا دی، گیرمه بئینینه  

   بؤیودو، کوت او یاشاییب اصیلسیز  

   - سودو آنانین اولسون هارام گؤروم  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   سین، دریلمه گول چیچک، بیر اهلل یاد  

 .  سین دیریلمه او اولسون، مئییت جانلی  

   - سین وئریلمه یئر تورپاقدا آنا بو  

 !  نلرهی بیلمه یلینید آنا اؤز  

     

   دیرگی، اولسا قیزیلدان نانکورون  

 .  گرگی اولماز میلتین گونده دار  

   - چؤرگی حاالل وطنین هارامدیر  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   شیرم، پلنگم، قیزمیش بیر دیلده بو  

 .  امیرم سود من دؤشوندن آسالنالر  

   - دئمیرم آنا ن،دوغسو اوغول یئددی  

 .  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  
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   آلقیشالییرام، اؤیرنسن، دیلی یوز  

 .  ساییرام قاش بیر اوزویه دیلی هر  

   توشالییرام سؤز کسرلی دن گوهلل  

 .  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   لر، دئسه دانیب اصلینی بیرینه  

   ائدر، سب اونا اؤلونجه نیفرت بو  

   - کسیلر قنیم اؤوالدی اؤز گون بیر  

 .  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   نئیین، کامانین،  سه بیلمه قدرینی  

   بئیین او باش، او چووالیدیر سامان  

   - دئیین فراری تورپاقدا آنا بو  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   اولور، بؤیوک درد یادالشدی، کی، اؤوالد  

 .  اولور عؤمورلوک خجالت چکدیگی  

   - اولور یوک آرتیق ده غئیرت دا، ویجدان  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   آذربایجانام، دیللی آزاد گون بو  

   جانام، بیر واحید تایلی بو تایلی، او  

   - آنام آغبیرچک کیمی اؤگئی باخیر  

 !  نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

     

   بایرامدیر، توفیق دا آدیم شاعیرم،  

 .  الیالمدیر آنا سسیم، جنگی دیل بو  

   هارامدیر، دئمک سؤزونو وطنداش  

 .  نلرهی گلمه کارینا وطنین  

   - ایتتیهامدیر بیر آغیر ان قانون بو  

 !نلرهی بیلمه دیلینی آنا اؤز  

 دیلی آنا نئدیر؟ دیل آنا  

 تورکیه تورکجه سینده ( )  ؟نئدیر
  نئدیر؟ دیل آنا  

 باکیمیندان آنالم و شئکیل یاپیسی، سئس بوگون 

  دیل بولونان فارکلیالشمیش چوک دا یا آز بیربیریندئن

 بیر بیلینمئیئن باکیمیندان کؤک رین،لهچه ل یاو 

 آنا ،تورکچه آنا: دیل اورتاک بیرلئشتیکلئری تاریهتئ

 .  وب تینجهال ،آلتایجا آنا موغولجا،

 تورئمیش رلئهچئل یاو  دیللئر باشکا کئندیسیندئن  

 (  دک ت. )دیل اوالن

   نئدیر؟ دیلی آنا  

 باغلی سویجا عایله و بویودوغو دوغوپ اینسانین  

 آلتینا بیلینچ اؤغرئندیغی، چئورئسیندئن توپلوم بولوندوغو
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 نائ ایلیشکیلئرده آراسینداکی توپلوم کیشیلئرله و اینئن

 .  دیل اولوشتوران باغی گوچلو

 یاشادیغی ایچینده و یلئسیندئنعا چوجوغون  

 (  دک ت. )دیل ائدیندیغی توپلولوکتان

   ماکاله )مقاله(  

   می؟ دیلی آنا می، دیل آنا  

   ساغیر موکیم. رکتد. پروف  

   اؤزئت  

 تئریملئری  " دیلی آنا "  و  " دیل آنا "  ماکالئده بو  

 آراالریندا. دوروالجاکتیر اوزئرینده النیمالریکول نین

 دیلی تورک و تورکچه تئریمین ایکی بو اوالن نوانس

 اوزئریندئ گئرئکتیغی کولالنیلماسی ناسیل اؤغرئتیمینده

 .  گئتیریلئجئکتیر تئکلیفلئر

 تورکچه دیل، آنا دیلی، آنا: لئرکئلیمه  آناهتار  

   دیلی تورک اؤغرئتیمی،

 یئرینده و آنجاک کارشیالشیالن، سیکچا ااورتامد هئر  

 آنا و دیل آنا: واردیر تئریم ایکی کولالنیلمایان دوغرو

 .  دیلی

 اؤغرئتیمییلئ و ائغیتیمی نین تورکچه چوغونلوکال  

 کونوسو سؤز کیتاپالر و یازی بیلدیری، ،ماکاله ایلگیلی

 نین بیربیری تئریملئرین بو بیچیمده بیر یانلیش اولونجا،

 تئریمین ایکی هئر. گؤرولمئکتئدیر کولالنیلدیغی ینئیئر

 اوالن آراجی نین اؤغرئتیمی و ائغیتیمی نین تورکچه دئ

 شوپهه ونداحوصوص کولالنیلدیغی آنالمیندا دیل اورتاک

 هوش دا کولالنیلماالر گوزئل گئلیشی دا، دویولماسا

 .  گؤرولئمئز

 اؤگئسی  " آنا "  تئریملئریندئکی دیلی آنا وئ دیل آنا  

 .  اؤنئملیدیر ایشلئوی نین

 آنالمیندا تئمئل ائساس،  " آنا "  تئریمیندئ دیل آنا  

 تئریم کیمی یاپماکتا، گؤرئو بیر نیتئلئیئن دیلی

 آنالمی تئریمین ته’سؤزلوک تورکچه ایلئ سؤزلوکلئری

 .  سیراالنماکتادیر شؤیله

 :  دیل آنا  

 نالمآ و یاپیسی شئکیل یاپیسی، سئس بوگون  

 بولونان فارکلیالشمیش چوک آز بیربیریندئن باکیمیندان

 بیر بیلینمئیئن باکیمیندان کؤک لئهچئلئرین، وئ دیل

 آنا ،تورکچه آنا: دیل اورتاک بیرلئشتیکلئری تاریحته

 ائدئن کایناکلیک دیللئرینئ رومان آلتایجا، آنا موغولجا،

 (.  8: 1992 کورکماز) گیبی التینجئ

 آکرابا و توپالنان ایچیندئ ؤبئکلئریا دیل بئللی  

 اولوشتوران آسلینی دیللئرین ائدیلئن کابول اولدوکالری

-مانچو وئ موغولجا ،تورکچه دیلی آلتای. دیل کایناک

 رومان التینجئ. ائدیلیر کابول دیلی آنا تونگوزجانین

 (.  24: 1989 توپاالوغلو) دیلدیر آنا بیر گؤرئ دیللئرینئ

 اؤرنئغینی،. دیل اوالن ورئتمیشت دیللئر باشکا  

 باشتا. دیلدیر آنا ایچین دیللئری رومان التینجئ،

 وئ دیل تورک اوزئرئ، اولماک چوواشچا یاکوتچا،

 دیلدئن آنا بیلینمئیئن باشالنگیجی دئ لئهچئلئری

 (.  28: 1992 کوچ) گئلمئکتئدیر

 اؤرنئغین. دیل کایناکالندیغی دیلین بیرچوک دا یا بیر  

 واردار) دیلدیر آنا گؤرئ دیللئرینئ رومان ئالتینج

1988 :20  .) 

 تدک) دیل اوالن تورئتمیش لئهچئلئر وئیا دیللئر باشکا  

 (  93: 2005 سؤزلوک تورکچه

 نینتورکچه گیبی آنالشیلدیغی دا تانیمالردان  

 سورونالری گونجئل دورومو، اؤغرئتیمی، وئ ائغیتیمی

 آنالمالریندا یرتیلئنبئل تئریمین اولونجا کونوسو سؤز

 گونوموزدئکی تئریمین بو. دئغیلدیر دوغرو کولالنیلماسی

 گؤز کولالنیمالری اورتامالرینداکی اؤغرئتیم و ائغیتیم

 تانیمالردان وئریلئن یوکاریدا تئریم، آلیندیغیندا اؤنونئ

 آنا،: گئنیشلئتیلمئلیدیر بیچیمدئ شو دییئرئک. 2 سونرا،

 .  دیل کولالنیالن لئنحا و الناو آینی ایله دیل کایناک

و  دیلیدیر اورتاک نین سی تورکچه تورکیه دیل آنا  

 و دویگو هئرکئسین اوالن انداشیواط تورک

 اوالراک آراچ تئمئل پایالشماسیندا دوشونجئلئرینی

 و ائغیتیم دیلی، تورک کایناغی دیلین بو. یاپار گؤرئو
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 آراشتیرما ،اینجئلئمه دا اولونجا کونوسو سؤز اؤغرئتیم

 داکی’آنکارا مور،ما دئکیائدیرنه . دیر تورکچه آالنی

 کورالالری اؤغرئنجی دئکی’ریاهاکک و وئکیلی میللئت

 کوشاتان، بیرئیی. کولالنماکتادیر دیلی اورتاک بو بیلینئن

 .  دیلدیر بو دیل، وئرئن گوچ و روح اونا

 تور هئر ایلگیلی اؤغرئتیمییلئ و ائغیتیم نین تورکچه  

 دیلی آنا "  کولالنیم یانلیش یازیالردا ایلگیلی و نوشماکو

 .  گؤرولمئکتئدیره دئ تئریمینده  ،گؤستئرئنینده  "

 سؤزلوکلئرییله تئریم کیمی ده تئریمی دیلی آنا  

 .  آنالمالندیریلماکتادیر شئکیلده  شو ته سؤزلوک تورکچه

 :  دیلی آنا  

 باغلی سویجا و عایله بویودوغو دوغوپ اینسانین  

 آلتینا بیلینچ اؤغرئندیغی، چئورئسیندئن توپلوم بولوندوغو

 ائن ایلیشکیلئرده آراسینداکی توپلوم کیشیلئرله و اینئن

 (.  8: 1992 کورکماز) دیل اولوشتوران باغی گوچلو

 داها سیندئن،عایله  و سیندئنآننه  اؤنجه کیشینین  

 رووعش اؤغرئندیغی، چئورئسیندئن سوسیال دا سونرا

 آراسینداکی کئندی توپلومال اونون و یئرلئشئن آلتینا

 (.  24: 1989 وغلوا توپال) دیل اولوشتوران باغالرینی

 چئورئسیندئن، یاکین و سیندئنآننه  اؤنجه کیشینین  

 اوالناکالردان اولوسال و چئورئدئن گئنیش داها سونرا

 تورکچه ایچین تورک هئر. دیل اؤغرئندیغی یارارالناراک

 (.  28: 1992 کوچ) دیلیدیرآنا

 توپلوم دا یا آیلئ بویودوغو دوغوپ ایچینده اینسانین  

 بیلینجی دیلی آنا. دیل اؤغرئندیغی ایلک چئورئسیندئ

 و واردار)  ساوونور کارشی اؤگئلئرئ یابانجی دیلی

 (.  20: 1988 دیغئرلئری

 باغلی سویجا و آیلئسیندئن چوجوککئن اینسانین  

 تورکچه دک ت) دیل اؤغرئندیغی وکتانتوپلول اولدوغو

 (.  93: 2005 سؤزلوک

  " دیلی آنا "  گیبی آنالشیلدیغی دا تانیمالردان  

  " دیلی "  دئغیل، نیتئلئیئن  " آنا "  تئریمیندئ

 چوجوغون. تامالیانیدیر آچیکالییجیسی، نین کئلیمئسی

 دؤنئمدئ اؤنجئسی اوکول باباسیندان آننئسیندئن،

 سؤز دیل کولالندیغی و اؤغرئندیغی چئورئسیندئن

 "  یئرینئ نین اؤگئسی  " آنا "  دوالییسییال. کونوسودور

 بو لبوکیحا. گئتیریلئبیلیر کئلیمئسی " آننئ

  تئریمینده  " دیلی آنا ".  دئغیلدیر دوغرو کئسینلیکلئ

 سیئلیمه ک  " آننه "  یئرینئ نین سیکئلیمه   " آنا "

 اولکئده هئر ،دؤنئمینده هئر ینتاریخ چونکو،. کونوالماز

 ینیع هایلئ دیل اورتاک آنا، دیلی؛ آنا چوک دا یا آز

 دار ،دؤنئمده اؤنجئسی اوکول. واردیر لئرعایله  اولمایان

 سیماحاهلل  نین، آیلئسی نین، آننئسی چئورئدئ بیر

 اولمایان ینیع ایله دیل آنا اورتاک، دیلی؛ کؤیونون نین،

 .  بیلینمئکتئدیر اولدوغو ننی واتانداشالری اولکئ

 اؤزئللیکلئر بیرئیسئل دا یا توپلومسال بیلیمی دیل  

 دیل، اورتاک دیل، آنا تورلئرینی؛ دیل گؤرئ تاشیماسینا

 دیللئر یاپما ژارگون، آرگو، دیللئر، اؤزئل دیل، ائدئب

 دیل بیر اؤنئملی دا بورادا. سیراالماکتادیر شئکلیندئ

 یئر تورونئ دیل بو وئ کاچمیش گؤزدئن تورو
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 اؤزئللیکلئری دیل بیرئیسئل تورو دیل بو. وئریلمئمیشتیر

. اینگیلیزجه فرانسیزجا، دیلی نین آننئسی باسان، آغیر

 فرانسیز، فاکات اولمایان،. وب تورکچه راپچا،عا آلمانجا،

 اوالن انداشیواط تورک راپ،عا آلمان، اینگیلیز،

 بیر کولالندیکالری اؤنجئسینده دؤنئم اوکوللو اینسانالرین

 .  اولمالیدیر دیلی آننه آدی ده دیلین او کی، واردیر دیل

 بیر. گیبیدیر سوتو آننه دیللئری آننه ایچین اولوس هئر  

 و گئرئکلی ایچین چوجوک دیلی آننه کادار دؤنئمئ یاشا،

 آننه هبیرلیکت ایله دؤنئم اوکوللو اولکئدئ هئر. اؤنئملیدیر

 بیرلئشتیرئن، اینسانینی اولکه وا یئرینی، نین دیللئری

 و آلیر دیل آنا اوالراک شئمسییه هارچ، بیر کورویان،

 ائدئر، رئکئتحا بیلینجییله دیل آنا آرتیک بیرئی

 سؤز اؤغرئتیمیندئن و ائغیتیم نین تورکچه. ائتمئلیدیر

 چئورئسی نین، سیآننه  چوجوغون آرتیک د ائدئرکئن

 نین دیلی( اننه) ناآ اوالن چاغریشتیراجاک دیلینی نین

 یگیلئشتیرمئغئ دؤنئمین اوکوللو. یوکتور یئری

 آنالماالرا، یانلیش دیر،’دیل آنا دیل، چالیشتیغی

 .  دئغیلدیر دیلی آنا وئرئجئک مئیدان چاغریشیمالرا

 :  سونوچ  

 دیل سؤزلوکلئردئ؛ تورکچه. 1  

 تئریملئری بیلگیسی دیل بیلیمی،

  " دیلی آننه "  سؤزلوکلئریندئ

 اوالراک باشی ماددئ ده تئریمینه

آننه  "  دا تانیم وئریلمئلی، یئر

 دیلین اورتاک آنا، ایلئ دیلی نین

 اولمادیغی وئیا اولدوغو آینی

 اوکول بیرئیین دورومالردا،

 ،ائوینده دؤنئمدئ اؤنجئسی

 داها کؤیوندئ ماحاللئسیندئ،

 اؤزئللیکلئرییله آغیز چوک

 بیچیمیندئ  ". دیل کونوشوالن

 .  یاپیلمالیدیر

 بیلگیسی دیل بیلیمی، دیل سؤزلوکلئردئ؛ تورکچه. 2  

 نین تئریمی  " دیل آنا "  سؤزلوکلئرینده تئریملئری

 ایله دیل اورتاک آنا، "  اوالراک آنالمی کولالنیم آنالمی،

 شئکلینده  ". دیل کولالنیالن لئنحا و اوالن ینیع

 .  گئنیشلئتیلمئلیدیر

 کونوسو سؤز اؤغرئتیمی و ئغیتیمیا نین تورکچه. 3  

  ایچین وئرمئمئک یئر یورومالرا آنالماالرا، یانلیش اولونجا

 آنا "  یئرینه اونون کولالنیلمامالی تئریمی  " دیلی آنا "

 .  آلمالیدیر یئر ایله آنالمی کولالنیمده  تئریمی  " دیل

 :  کایناکالر  

 دیل مالیآچیکال ،(1988) ،یؤنئتیمینده واردار ،بئرکه  

 ئوی،ا باسیم تانیتیم ج آب سؤزلوغو، تئریملئری بیلیم

 .  ایستانبول

 بیلگیسی دیل آچیکالمالی ،(1992) نورئتتین کوچ،  

 .  ایستانبول ئوی،ا کیتاب اینکیالپ سؤزلوغو، تئریملئری

 سؤزلوغو، تئریملئری گرامئر ،(1992) زئینئپ کورکماز،  

 .  آنکارا ،575 یایینالری دک ت

 بیلگیسی دیل ،(1989) مئتآح وغلو،ل ااتوپ  

 .  ایستانبول نئشرییات، اؤتوکئن سؤزلوغو، تئریملئری

 .  2005 آنکارا، تدک، ،(2005) سؤزلوک تورکچه  
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   اؤنئمی دیلین آنا    
      

   بوزکورت سیبئل  

 گئرئک سیالحالرا ایچین ائتمئک یوک توپلومو بیر "

 دییور ، " ئتئرلیدیری اونوتتورماک لیسانینی. یوک

 وئردیغیم ائغیتیمئ ییلدیر 30 دا آلمانیا  ". کونفوچیوز

 هئپ اؤنئمینی آنادیلین دوالیی کاتکیدان

 آیلئسیندئن چوجوغون آنادیلی،. وورگوالمیشیمدیر

 آنادیلینی. دیلدیر اؤغرئندیغی آننئسیندئن اؤزئللیکلئ

 ساهیپ کیشیلیغئ بیر ساغالم دئمئک، اؤغرئنمئک

 گیتمئدئن وکولوناا آنا. گئتیرییور بئرابئریندئ دا یاولمای

 دیغئر چوجوک بیر اؤغرئنئن آنادیلینی کئندی اؤنجه

 .  کاورییور یزلیح داها ده  دیللئری

 دیل بیر بولونان لتیندابیلینچ آ و اسینداحافیظ چونکو  

 بو. کورولویور اوزئرینئ مانتیغین او دیللئر یئنی. وار

 اؤنئم داها کئز بیر اؤغرئنمئک یلینیآناد کئندی باغالمدا

 یئتئرلی آنادیل اؤغرئنیلئن ائودئ سادئجه آما. ائدییور آرز

 گئتیرمئلئری یئرینئ گؤرئوی بو لیلئرینو. دئغیلدیر

 شئکیلده بیر کالیجی و  " دوغرو "  دیلی بیر. زور چوک

 اؤغرئنیمی دیل وئریلئن اوکولدا ایچین، اؤغرئنمئک

 اوکولالردا شئکیلده بیر دوغرو آنادیل ائغئر. شارط

 .  اؤغرئنیلیر کوالی داها دیللئرده باشکا اؤغرئتیلیرسئ،

 اونوتان دیلینی. باغالر بیربیرینه نئسیللئری آنادیل  

 ائدئییم ایفادئ اوزولئرئک. کومدورماح اولمایا آسیمیله

 اؤغرئنجیلئرین اوالراک گئنئل دئرسلئرینئ آنادیل کی

 چوک بیر. آزالییور گیدئرئک ایلگیسی وئلیلئرین وئ

. یاپیلییور سونراالری اؤغلئدئن دئرسلئری آنادیل اوکولدا

 اؤغرئنمئک آنادیلینی یاریسی آنجاک نئسلین اوچونجو

 دیل- تورکچه ساعاتلیک ایکی گئنئللیکلئ هافتادا ایچین

 .  کاتیلماکتادیر دئرسلئرینئ کولتور و

    اورانی، یمکاتیل دئرسلئرینه آنادیل کارشیلیک بونا  

 .  دوالییندادیر 70% هپورتئکیزلیلئرد  ،۶0% یونانلیالردا  

 اولکئلئر دیغئر چونکو  

 اؤنئمینی آنادیلین

 آیریجا. کاورامیشالردیر

 اوالن یایی دئرسی تورکچه

 آلمان اؤغرئنجیلئرین

 باشاریلی داها اوکولالریندا

. گؤزلئملئنمیشتیر اولدوغو

 نین کیملیغی تورک ،تورکچه

 اؤزئللیکلئریندئن بویوک ائن

 .  بیریدیر

 گئرئکیر اونوتماماک دا شونو  

 بیلیمجیلئرین دیل کی

 آراشتیرماالر اونجا یاپتیغی

 دیلی بیر کی، گؤستئرییور

. شارط اؤغرئنمئک دیلینی کئندی ایچین اؤغرئنمئک

 ایچین چؤزمئک سورونالری یاشانان اوالراک نئتیجه

 ائتمئسی هبئرلیکر یمیزهوئلیلئر اؤغرئتمئنلئریمیزین

 دوزئنلی چوجوکالرینی ده وئلیلئر. اؤنئملیدیر چوک

 .  گؤندئرمئلیدیرلئر دئرسلئرینئ تورکچه اوالراک
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 شوعورو تاریخ
 لی کسَنجه رسول

 

تاریخ، اینسانلیغین و میلّتلرین یادداشیدیر. بو سببله، 

میلّتلرین حیاتیندا تاریخ شوعورو و بیلینجی اؤنملی بیر 

 وتار.یئر ت

ین و شوعورونو داشیمایان میلّتلر یادداش  تاریخینی بیلمه

لره بنزرلر.  و ایدراکالرینی ایتیرمیش چاشمیش کیمسه

لری و یا میلّت  بئله بیر دورومدا میلّتلرین یوکسلمه

لری و حتّی میلّی  خوصوصیتینی موحافیظه ائتمه

منلیکلرینی قوروماالری اولدوقجا چتیندیر. اینسانلیغین 

امولونده بو درجه اؤنملی اوالن تاریخ، مدنیّتین تک

یر و میلّتلرین  لیله سی ایله پارالل اوالراق ایره یوکسلمه

 جگینی حاضیرالماقدا اؤنملی بیر رول آالر. گله

تاریخ شوعوروندان محروم اوالن میلّتلر، میلّی بیرلیک و 

برابرلیگینی ده قورویا بیلمزلر. میلّی بیرلیگینی تأسیس 

میش میلّتلرین یاشاماسی مومکون دئییل.  بیلمه ائده

تاریخ شوعورو ضعیف اوالن میلّتلرده سیاسی و 

ده چوخ بؤیوک پروبلِملرین یاشاندیغی  ایجتیماعی ساحه

 بیر گئرچکدیر.

ایجتیماعی و سیاسی بؤحرانالرین یاشاندیغی جمعیّتلرده 

ایسه اینسانالرین اؤزونه اوالن گووَن دویغوسونون 

لشدیگی گؤرولر. بو ایسه  و اؤز مدنیّتیندن اؤزگه آزالدیغی

کیملیک دَییشیمی و بئیین کؤچونه سبب اوالر کی بو دا 

ایجتیماعی و سیاسی حیاتدا تعمیری مومکون اولمایان 

لره گتیریب چیخاردار. بونون اوچون ده اؤز اینسان  فاجیعه

و جمعیّتیمیزی تاریخ شوعورو و بیلینجی ایچرسینده 

 میز گرکدیر. یئتیشدیرمه

سیچراییب اوفوق “آ. حمدی تانپینارین دئدیگی کیمی 

دَییشدیرمک بئله، آنجاق بیر زمینه باساراق مومکوندور. 

بو زمین کئچمیشیمیزدیر؛ اونونال قوراجاغیمیز ساغالم 

 ”جک. جگیمیزی تعیین ائده عالقه گله

یعنی کئچمیشیمیزی  

چوخ یاخشی آنالماق، 

یورومالماق، شوعور و 

لینجه صاحیب اولماق بی

کی تکامولوموزون  جکده گله

سینی تعیین  یؤنونو و سویه

 ائدر.

میلّت اوالراق یاشامانین 

تأمیناتی، فردلرین منسوبو 

اولدوغو میلّتلره قارشی 

دویدوقالری روحی باغلیلیق 

حیسّی و میلّت اولما 

 بو شوعورون شوعورودور.

بوشالدیلماسی 

لیکلره سورویر.  منفی کورالشدیریلماسی ایسه میلّتلری

میلّت اولما شوعورونون اؤنملی بیر اؤلچوسو ده اینانجدیر. 

تورک میلّتینده میلّت اولما شوعورونو بو قدر یوکسک 

توتان، اونا روح و معنا وئرن، اونو گوزللشدیرن، حیس 
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سیز بو اینانج  دونیاسینی اونا گؤره مئیل ائتدیرن شوبهه

دیر کی تاریخ ایچریسینده اؤلچوسودور. بو اونودولمامالی

باشاریلی اوالن هر حؤکمدارین آرخاسیندا اونو 

ین و اونو یئتیشدیرن، اونو یؤنلندیرن چوخ  دستکله

اؤنملی معنویات ارنلری وار. بونون اوچوندور کی تاریخ 

شوعورو و بیلینجی یئرلشدیریلرکن بو اؤنملی سیماالرین 

خ گؤزل خوصوصیتلری و کیملیکلری اینسانالریمیزا چو

لیدیر.  دیلمه لی و اؤیره بیر شکیلده ایضاح ائدیلمه

الدین  شمس ایستانبولون فتحی ایشلنرکن آق

نین رولو، ایلدیریم بایزید  شئیخ( حضرتلری )آق

دؤورو ایضاح ائدیلرکن شئیخ حمیدی ولی 

 ایضاح دؤورو مراد 2٫)سومونجو بابا(ین رولو 

 نین حضرتلری ولی بایرامی حاجی ائدیلرکن

لی بئیینلره  خشی بیر شکیلده ایشلنمهیا یزلریا

 لیدیر. یئرلشدیریلمه

تاریخ شوعورو؛ منسوبیت دویغوسو، کیملیک 

دویغوسودور. بو شوعورو بیر باشقا ایفاده ایله 

میلّتلرین یادداشیندا جانلی ساخالماق، میلّی 

مک گرکدیر. میلّی مدنیّتین  مدنیّتله بسله

ریخ، معنوی دَیرلر، ایچینده دیل، دین، ادبیات، تا

لر یئر آلیر. بیزیم  اینانج دونیاسی، عادت عنعنه

مدنیّتیمیزده وطن، میلّت سئوگیسی کیمی دَیرلر 

دیر کی  اینانج دونیاسی ایچریسینده یئر آلیر. بو سببله

اینسانلیغیمیزا چوخ یاخشی شکیلده تاریخ شوعورونو 

غوسو جه اؤزونه گووَن دوی کلیدیر. بئله قازاندیرماق گره

قازانان اینسانیمیز ایجتیماعی حیات ایچریسینده اؤنملی 

نین  باشاریالرا ایمضا آتارکن وطن و میلّته خیدمت ائتمه

 شوعورونو دا قازانمیش اوالر.

میلّی شوعورو اویانیق ساخالماق، اونو یوکسلتمک، 

دیر.  جمعیّتیمیزین موشترک سوروملولوغو ایچریسینده

ز، تاریخیمیز و مدنیّتیمیزین کی؛دیلیمیز، دینیمی ائله

بوتون کؤکلری ایله باریشیق اولماق و اونالری تانیماق، 

حیاتیمیزین تمل دَیرلری حالینا گتیرمک گرکدیر. 

عئینی زاماندا بو دَیرلریمیزی بوتون دونیایا تانیدیراراق 

سینی  بیزیم مدنیّتیمیزین داها یاخشی باشا دوشولمه

دن بیری اولمالیدیر. تأمین ائتمک اؤنملی هدفلریمیز

بئلجه بوتون دونیا و اینسانلیق؛ بیزی، مدنیّتیمیز، 

کی  تاریخیمیزی و اینانجیمیزی، قالسین ایچریسینده

دَیرلریمیزی چوخ یاخیندان تانیما ایمکانینا صاحیب 

 اولموش اوالر.

تاریخ شوعورو ایچریسینده اینسانالرین هم عیبرت 

لر  املی حادیثهلر هم ده احتیش جک حادیثه گؤتوروله

لی کی ایجتیماعی و  دیلمه دقیق بیر شکیلده اؤیره

لیگینی چوخ  کلی سیاسی حیاتدا نئجه داورانماسی گره

یاخشی آنالییب تطبیق ائده بیلسین. میلّی شاعیریمیز 

 محمد عاکف ارسویون بو شعری نه قدر آنالملیدیر:

 می وئردی بئش مین ایللیک قیصّه یاریم حیصه

 ر دئیه تعریف ائدییورالرتاریخی تکّرو

 هئچ عیبرت آلینسایدی تکّرور مو ائدردی
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 و آسیا در قیبچاق ترکان

 آذربایجان

 
 زاده ملک توحید دکتر

 

بر طبق افسانه های قدیمی ترکان و با استناد به نسخه 

های قبل و بعد اسالم اوغوزنامه ) مجموعه داستانهای 

ق جزء حماسی ترکان ( می توان گفت : ترکان قیبچا

قدیمی ترین قبایل ترک است که نامشان در اسطوره 

» اوغوز خاقان مندرج است . در همین کتاب وجه تسمیه 

نیز آورده شده است ؛ در شکل قبل از اسالم « قبچاق 

داستان اوغوز خاقان داریم : . . . اوغوز خاقان صاحب مال 

 ی می کند از رودخانه ایتیل ) وُلگافراوانی شده و قصد 

 پیشنهاد عاقلی مرد منظور این برای.  بگذرد(  روزینام

 هم به را آنها و کرده حاضر درخت زیادی مقادیر کند می

دی درست کنند ، بدین ترتیب آنها مانن قایق و بسته

توانسند از رودخانه بگذرند . اوغوز خاقان چون این را 

دید پسندید و خطاب به او گفت : شما در اینجا بیگ 

از این اسم شما قبچاق باشد . در روایات باشید و پس 

اسالمی این داستان ، وجه تسمیه قیبچاق به شکل 

دیگری ظاهر شده است ودر آن قبچاق به معنای درخت 

 .شکم پاره می باشد

نام قبچاق عالوه بر بعضی سفرنامه های اسالمی در کتاب 

نفیس دیوان لغات الترک محمود کاغری نیز آمده است . 

ماوراء قفقاز را سرزمین قبچاق می نامد که  وی سرزمین

رود ایتیل در آن جاری است و در جای دیگر سوگند یاد 

کردن قبچاق ها را به شمشیر قید می کند . این رسم در 

میان ترکان هون نیز رایج بود . در کتاب ده ده قورقود 

نیز به این رسم برمی خوریم . در کتاب دیار بکر ، قبچاق 

وزون حسن سلطاق آق قویونلوها می باشد جد شانزدهم ا

که قلعه النجیق را از دست گرجیان کرفته و دویست 

هزار افرج ) روس ( را کشت . به نوشته ابوبکر طهرانی 

صاحب کتاب دیاربکریه وی در زمان هادی و هارون 

عباسی می زیست . قبچاق ها در منابع رومی تحت 

زرد روی می عنوان کومان آمده است که معنی لغوی آن 

باشد ، چرا که ترکان قبچاق غالباً بور بودند . قبچاق ها 

 آسیای ایستم –قبل از آمدن به غرب در مناطق توبون 

ی می زیستند . از این ناحیه تا طرف آلتای قیمیق مرکز

ها ) کیمیک ها ( می زیستند که می توان قبچاق ها را 

 . در اصل شعبه قیمیق ها دانست

راتوری سرتاسری ترکان هون ، ترکان قبچاق ها در امپ

غربی و خزران شرکت فعال داشتند . در سده یازدهم 

میالدی صاحب سرزمین های ما بین دریاچه بالخاش تا 

ایتیل ) وُلگا ( بودند و به تدریج دشتهای شمالی قفقاز 

تحت عنوان دشت قبچاق ، اقوام روس ، بلغار ، آالن ، 

یش داشتند . به برطاس ، گرجی را تحت حاکمیت خو

تدریج سرزمین قبچاق از طرف غرب توسعه یافته در 

م . مجارستان امروزین و یک سال بعد  1091سال 

 . لهستان امروزین ضمیمه خاک قبچاق ها شد
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دو سال بعد آنها قسمتی از متصرفات امپراتوری روم را 

بدست آورده و بعضی از آنها ) قبچاق های غرب ( به 

در بعضی از جنگ ها از جمله جنگ  عنوان متحد رومیها

مشهور آلپ ارسالن با امپراطور روم عمل کردند ، اما 

درست چند روز قبل از جنگ با خارج شدن قبچاق ها از 

این اتحادیه و پیوستن آنها به نیروهای مسلمان ، جنگ 

 . به نفع سلطان سلجوقی تمام شد

تنش های متوالی قبچاق ها و روس ها منجر به خلق 

تانهای ملی روس ها یعنی داستان ایگور شد که این داس

م . چاپ شد .  1800داستان برای اولین بار در سال 

م . متوجه آذربایجان شده به  1123قبچاق ها از سال 

تفلیس آمده و در آنجا ساکن شدند . آنها همچنین 

شیروانشاهیان را در شیروان و مناطق اطراف مجبور به 

جنوب آذربایجان نیز با با  پرداخت خراج کرده و در

حکومت اتابکان آذربایجان درگیر شدند . به تدریج عمر 

این امپراتوری عظیم به سر آمده ، قبچاق های شرقی به 

خوارزم شاهیان پیوسته و در درگیری با مغوالن نابود 

شدند . قبچاق ها شمال نیز تسلیم موغالن شده و 

بقیه به  م . [ 125۶] حکومت آلتین اردو را بنا نهادند 

سرزمین هنگری کوچیده از شاه بلّّای چهارم تقاضای 

پناهندگی کرده به تدریج اسالویزه شده به مسیحیت 

گرویدند و امروزه بخش مهمی از جمعیت اروپای شرق را 

تشکیل می دهند . قبچاق های جنوب نیز در آذربایجان 

یخ و ماوراء قفقاز ماندگار شده و تحت عناوین دیگر در تار

 آذربایجان ظاهر شدند . 

عده ای از قبچاق ها نیز به مصر و شام منتقل شده بعد 

م . حکومت  1250ها نسل های بعد ی آنها در سال 

 . مملوکان را در شام و مصر بنا نهادند

اینان در زمان سلطان قوتوز و سلطان بای بارس به حد 

شوکت و عمت خود رسیده و به تدریج امور خالفت 

ا در دست گرفته با صلیبی ها به نبرد پرداختند اسالم ر

خاطرات صلیبی ها از نیروهای اسالم در اصل از آن و 

همین ترکان می باشد . مملوکان مصر تنها به امور 

نظامی مشغول نبوده به امور فرهنگی نیز توجهی شایسته 

داشتند در این دوران کتب مختلف ادبی تاریخی و 

مانند کودئکس کومانیکوس  زبانشناسی ترکی نوشته شده

) کتاب لغت ترکی ، التینی ، فارسی ( ترجمان ترکی و 

عربی ) مولف نا معلوم ( کتاب االئدراک اللسان االطراف ) 

ابو حیّان محمد قارناتی ( ، همچنین در این دوران کتاب 

گلستان سعدی توسط سیفی سارایی به ترکی ترجمه 

خود را از  شد . قبچاق ها به تدریج عظمت و شوکت

دست داده و در میان دیگر قبایل ترک زبان مستحیل 

 . گشتند

امروزه اقوام تاتار ، نوقای ، قره چای ، بالکار ، باشقیر ، 

کُمیک و سایر اقوام قفقاز اوالد بالفصل قبچاق ها هستند 

. تاریخ استقرار قبچاق ها در آذربایجان دقیقاً معلوم 

اق های متحد نیست چنین به نظر می رسد که قبچ

اوغوزان در واپسین نقل و مکان های ترکان وارد 

آذربایجان شده به تدریج با ترکان قبلی آذربایجان پیوند 

خورده و در بنا نهادن ترک آذربایجانی شرکت کرده اند . 

امروزه یافتن نشانه هایی از ترکان قبچاق در زبان ، نژاد ، 

ربایجان کار فولکلور و سایر ساختارهای فرهنگی مردم آذ

مشکلی نیست . لهجه تبریزی و کالً شرق دریاچه ارومیه 

) مناطق بناب ، مراغه ، عجب شیر ، ملکان تا تبریز ( 

تحت تأثیر عمیق این لهجه بوده است . وجود اسامی 

خاص جغرافیایی نیز کمک فراوانی به این موضوع می 

کند . امروزه روستا هایی در آذربایجان در شهرهای بناب 

، جزیره اسالمی دریاچه ارومیه و روستایی در قره چمن ، 

روستایی در نزدیکی شهریار تهران به نام قبچاق نامیده 

 . می شوند

قبچاق ها در تاریخ مردم تبریز نیز نقش داشتند ، گویا 

شمس تبریزی نیز از قبچاق ها بوده در تبریز زاده شد ، 

بکر بدین سبب لقب تبریزی گرفت و سپس در نزد ابو

تبریزی عرفان آموخت و مقام شامخ در ادبیات و عرفان 

 1398شهریور  3اسالم بدست آورد . 
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شیروان توپونیمینه چوخ یئرده راست گلینسه ده ، اونالردان 

شهوردور. اونالردان بیری قافقاز داغالرینین اوچو داها م

جی ایللرده مؤوجود اولموش -1538-8۶1 گونئیینده میالدی

دیر، بیری بو گونکو ایران ایسالم  شیروانشاهالر دؤولتی

کی  رئسپوبلیکاسینین قوزئیینده، خزره یاخین بیر یئرده

نین  سیدیر، بیری ده  بو گونکو تورکیه  شیروان قصبه

لقبینی  "شیروانی "دیر.  کی شیروان یتیندهویال "سیرت"

ن عالیم، سرکرده، شاعر و سیّاحالرین اکثریتی ،  گؤتوره

  شیروانشاهالر دؤولتینین اراضیسینده یاشایانالردیر.

آدی ایله تانینان عاریفین بیر لقبی  "بابا کوهی"شیرازداکی 

دیر. تئکنیکی ترقّی نین سورعتلی اینکیشافینا "شیروانی"ده،

ده بو گون شیروانال شیرازین  مایاراق، کئچمیشله موقایسهباخ

لرینه، اوزاق  دیر. آذربایجاندان آوروپا اؤلکه  سی چوخ ضعیف عالقه

آمئریکایا، یاپونیایا)ژاپن( و چینه گئدنلرین سایی شیرازا 

قات چوخدور. هانسی کی، اورتا یوز ایللرده، -گئدنلردن قات

ده، شیرازال آذربایجانین گلن-اینسانالر کاروانالرال گئدیب

  سی داها سیخ اولوب. عالقه

آذربایجان رئسپوبلیکاسیندان شیرازا تَکَم سئیره ک 

دان شیرازا  گئدنلردن بیری ده بیز ایدیک. آذربایجان

سَن، اورادا بابا کوهینین باکووینین مزارینی زیارت  گئده

  "علی ابن عبداهلل باکویه"سَن؟ قایناقالردا آدی  یه ائتمه

ده  منسوب اولدوغو طریقت "بابا"اولدوغو گؤستریلیر. 

ئره، ماغارایا ی ایسه یاشادیغی "کوهی"توتدوغو مقام، 

دیر. شیرازا گلنده شهرین اصفهان طرفدن گیره جه  ایشاره

بوغازینین یاماجینداکی  "اهلل اکبر"نین،  کی دار دره یینده

اونا  ماغاراالرین بیرینده یاشادیغینا گؤره خالق "کارس"

جه اونون اصیل آدی و آتا آدی  لقبینی وئریب. بئله "کوهی"

کیمی خاطیره  "بابا کوهی"چوخالرینین یادیندان چیخاراق 

 لرده قالیب . 
 

مه گلن او اولدو کی، شیرازدا گؤرشدویون قاشقای  قَریبه

نین شیرازلی بیر فارس "بابا کوهی"ضیالیالرینین چوخو دا 

از داغالرینین گونئیینده، ایندیکی کیمی تانیییر. اونون قافق

آذربایجان رئسپوبلیکاسینین اراضیسینده مؤوجود اولموش 

  ( دؤولتیندن گلدیینی بیلمیرلر.1538-8۶1شیروانشاهالر )

مین ایله یاخیندیر زووّارالرین زیارت ائتدیگی بیر مزارین 

جعفر "و  "امین قهرمانی"باشیندا قاشقای دوستالریمیز 

دا  رلیکده دوراراق فاتیحه اوخویوروق. شیروانایله بی "آوازی

لقبی گؤتوردویونه هئچ  "باکووی"دوغولدوغونا، اونا گؤره ده 

بیر آراشدیریجی اعتراض ائتمیر. اما اونون هانسی طریقته 

 200وخدور. سون ی منسوبلوغو حاققیندا فیکیر بیرلیگی

، کیمیسی "صوفی"سی اونو  ایلده آراشدیریجیالرین کیمی

  آدالندیریر. "باطینی"، کیمیسی "ریقلند"

پیر حسین "ین مشهور وزیری "منوچهر"شیروانشاه 

اخینلیغینداکی، ی کندی "ناواهی"نین )اونون "شیروانی
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سی ده  کی توربه )= پیرساعت( چای ساحلینده"پیرساعات"

 "بابا کوهی باکووی"دیر.( دوغماجا قارداشی اوالن  زیارتگاه

. بعضی آراشدیریجیالر دنیز جو ایلده دوغولوب-933-934

سینه  وکسکلیگی اوالن، هر یای زیروهی 3۶32سیندن  سَوییه

بابا "آدینین  "باباداغ"مینلرله اینسانین زیارته گئتدیگی 

ازیر. بیزجه بو ایناندیریجی دئییل. ی دن آلیندیغینی"کوهی

دوغوسونداکی  -سینین گونئی قافقاز داغ سیلسیله

خالقالرینین یاشادیقالری  دان باشقا، تورک"باباداغ"

ویالیتینده،  "سورخان دره"اؤزبکیستان رئسپوبلیکاسینین 

باباتاو "چایالری آراسیندا  "کافیرنیقان"ایله  "سورخاندریا"

باباتاو "رایونوندا  "جان کؤی"جه ده کیریمین  ، ائله "داغالری

    وار. "داغی

گنج   "علی ابن عبداهلل باکووی"دَرین علمی بیلیگی اوالن 

سی ایله  نمَک، دونیانی گزمک، تانیماق هَوَه  یاشالریندان اؤیره

لرینه سیاحَته چیخاریر و ایستَه دیگینه ده نائیل  دوغو اؤلکه

  اولور.

ه ن و اوندان درس  شیرازدا ابو عبداهلل خفیفه موریدلیک ائد

-982-981 مورشیدی)= مرشد( دونیاسینی "بابا کوهی"آالن 

دن سیاحَته چیخیر و بغدادا،  دن سونرا یئنیجی ایلده دَییشدیک

نیشاپورا گئدیر. نیشاپور او زامان صوفی عالیملری ایله مشهور 

خُراسانین یئددی "ایدی. همین عالیملری چوخ واخت 

یئددی پیر "آدالندیریرالر.  "خوراسان یئددی پیری"، "اولدوزو

حضرت  – دئدیکده، ایسالم دینی نین سولطانی "اولدوز –

هیم اَدهَم، ایسالم دینی نین هم ده عاریفلرین سولطانی ابرا

ین مؤلیفی بایزید بسطامی، کرامت و -«اوالَکتاب-کیتاب»

)ساراخس بابا(، کرامتلی  "ابوالفاضل ساراخس"حالت صاحبی 

پیر حضرت ابو سیّد ابوالخیری، قُرآن شریفه بؤیوک تفسیر 

کرامتلی یازان، کرامتلی پیر، حضرت خواجه عبداهلل انصاری، 

پیر، حضرت ابوالحسن خره قانی، مشهور علما، کرامتلی پیر، 

  حضرت فخرالدین عطار نیشاپوری نظرده توتولور.

ده یاشادیغی دؤورده  علی ابن عبداهلل باکووی بئله بیر موحیط

مشهور عالیملردن ابو عبدالرحمان سولالمی و عبدالقاسم 

ایله علمی  قریشی ایله دوستلوق ائدیر، ابو عباس نهاوندی

لرین  لره گیریشیر. سونراالر بو علمی موباحیثه موباحیثه

  مؤوضوعسون اثرلرینده وئریر.

شهرینده یاشایان،  صوفی شئیخی ابو  "من"خوراسانین 

سعید ابن ابوالخئیری ایله گؤروشدویو حاققیندا دا منبعلر 

دیر کی، قدیم و  بیلگی وئریر. بو همین ابو سید ابن ابوالخیری

ا یوزایللرده ساغلیغیندا آدی ،آوروپا قایناقالریندا چکیلَن اورت

یئگانه عالیمیمیزدیر. اونو عیسی نین و مریَمین ایکوناالرینی 

یه ناماز قیلدیردیغی  کیلسه دیواریندان ائندیریب اوزو قیبله

لر دوالشماقدادیر. بو گونکو تئرمینلرله دئسک  حاققیندا افسانه

چیلیقال ایسالمی  مانابو سعید ابن ابوالخیری شا

چولغاالشدیران، ایللوزیانی، تئالپاتیانی، اوکولیزمی باشاران بیر 

   اینسان اولوب.

نَن   ن و اؤیره بئله بیر عالیملرله گؤروشَن، اونالرال صحبتلر ائد

علی ابن عبداهلل باکووی ،ابو عبد الرحمان سولالمی اؤلدوکدن 

ی اولور. الکین اورادا ل سونرا اونون خاناقاهینا رهبرلیک ائتمه

دن شیرازا دؤنور، بورادا شهر  اوزون مدت قالمیر، یئنی

اخینلیغیندا اوالن کارس ی کنارینداکی جعفرآباد کندی

ماغاراالریندان بیرینده یاشاییر. گونوموزه دَک گلیب چاتمیش 

، «اخبار الغافلین»، «اخبار العارفین»عرب دیلینده یازدیغی 

  .یتابالری دونیادا مشهوردورک« بدایت حال الحلالج»

دا چاپ  «دیوانی»سون ایللرده اونون آدینا فارسجا یازیلمیش 

آ داخیل ائدیلَن «دیوان»اولونوب. الکین بعضی آراشدیریجیالر 

ره ک اونالرین بابا کوهی زامانیندان  شئعیرلرینی تحلیل ائده

    .سونرا یارادیلدیغینی سؤیله ییرلر

 ن بابا کوهینی ونیاسینی دَییشهجی ایلده د-1051 میالدی

دا دفن ائدیبلر. خلیفه قائمین  انینی اشادیغی ماغارانینی

( زامانیندا دئمک اوالر کی، حاکمیتین 1031-1075)

 سی لیلر سوالله سیز صاحیبی دیلَملی)دیلمستان( بووئی شریک

نین اؤنده گئدنلرینین ده، بابا  )آل بویه( اولوب. بو سوالله

ی بؤیوک اولدوغونا گؤره، قبری اوزرینده ه سئوگیسی کوهی

لیکلرده باخیمسیزلیقدان  وز ایلی توربه تیکدیریبلر. سونراکی

 توربه داغیلیب. 

جه آذربایجانلی اوالن مشهور  بؤیوک سیاح،  منشأ
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جوغرافییاچی، تاریخچی، ائتنوگراف، فیلوسوف، شاعر حاجی 

 هم  ( شیرازدا اوالرکن1838-1780)العابدین شیروانی زین

ئرلیسی بابا کوهینین قبیرینین داغیلدیغینی گؤروب. بؤیوک ی

عالیم و عاریفین قبرینین بئله وضعیتده اولماسی اونو چوخ 

دور. اودور کی، سفرینه بیر مدت آرا وئریب قمری  اوزموش

-1235تقویم ایله 

 جی ایلده )میالدی

جی ایل( -182

قبری تعمیر 

ائتدیرمیشدیر. 

ایل  22اوندان 

ایسه، فارس سونرا 

ویالیتینین حاکمی 

طهماسب میرزه 

قبیرین اوزرینده بیر 

توربه 

  .دیر تیکدیرمیش

شیرازدان اصفهانا 

ن بابا کوهی باکووینین  گئدن یولون سولوندا یاماجدا یئرلشه

دن  ئنیی سینین اطرافی بئش ایل اوّل، توربه

آبادالشدیریلمیش، اطرافیندا پارک سالینمیش، اثرلریندن 

دیر. بورادان باخاندا قرآن داروازاسی  ر داشالرا یازیلمیشپارچاال

  .و کؤهنه شیراز آیاق آلتیندایمیش کیمی گؤرونور

منیم اوچون بابا کوهی باکووی آذربایجانین دونیادا تانینان 

ایلک بؤیوک فولکلورچوسودور.  شرقین مشهور عالیملریندن 

 30 ی باکوویازدیغینا گؤره بابا کوهی خواجه عبداهلل انصارینین

 مین حدیث توپالییپمیش. 3مین حکایه و 

یوز ایلده  شیرازدان اصفهانا گئدن یولون اوزَرینده  10

قار، زلزله بو -عضدالدوله دیلَمی بیر داروازا تیکدیریب. یاغیش

 ارارسیز حاال سالسا دا، کریم خان زند اورانیی داروازانی

تاقالر لشدیرب. داروازانین اوستونده  کیچیک او ئنیی

تیکدیریب. ایکی قرآن قویوب کی، داروازادان کئچن لر هم ده 

قورآنی کریمین آلتیندان کئچمیش اولسون.  هر آیین اوّلینده 

قورآنی کریمین آلتیندان کئچیب چؤله چیخار  شهر جماعتی

کی اوتاقالرا  ده و گئری دؤنَرمیشلر. داروازانین اوستون

دیر.  اریسده موزَه دهقویولموش  نفیس قرآن کریملر ایندی پ

داروازا وارمیش. ایندی قورآن داروازاسیندان باشقا  ۶شیرازدا 

 هئچ بیری قالماییب .
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 دشمنی با زبان شیرین ترکی چرا؟

 
 اصغر زارع کهنمویی 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :تصمیم دوگانه دانشگاه دولتی

بان کردی و عدم تأسیس رشته زبان تأسیس رشته ز

 ترکی

 
سرویس سیاسی و اجتماعی: امید است نمایندگان  -دورنانیوز

خرج بدهند و با  سیاسی و فرهنگی آذربایجان، همت الزم به

تایان خود در کردستان، مطالبه  نگاهی به تالش هم نیم

ها را مصرانه پیگیری کنند. در  شده حق زبان مادری ترک فربه

ر نیز، کارگزاران فرهنگی و مسووالنی که با درایت و سوی دیگ

تدبیر ارزنده، تاسیس رشته زبان کردی را در دانشگاه 

کردستان تصویب کردند، حکم تاسیس رشته زبان ترکی را 

های زنجان، اردبیل، تبریز، ارومیه و همدان  نیز در دانشگاه

ند صادر کنند و با این تصمیم عزیز تاریخی، مردمی را شاد کن

و یکی از مهمترین و موثرترین خدمات خود را به اسالم، 

 .ایران، انقالب و نظام ارائه کنند

سرانجام یکی از عزیزترین  :اصغر زارع کهنمویی

های گذشته  رخدادهای فرهنگی و حقوقی کشور، هفته

زبان مادریِ یکی »نمایی کرد و پس از فارسی و ارمنی،  رخ

آکادمی راه یافت. کردی اگرچه  به« های ایرانی دیگر از قومیت

مراتب گویشوران کمتری نسبت به ترکی دارد؛ اما اکنون  به

بخت بلندتری یافته و زودتر از ترکی، به آکادمی رفته و در 

شدن  دانشگاه کردستان صاحب کد رشته شده است. علنی

جمهور روحانی به استان  این اتفاق مبارک، با سفر رییس

انی در این سفر، خبر دیگری نیز، کردستان مصادف شد. روح

بر این رخداد مهم افزود و شادی کردها را دوچندان کرد: 

« شود. اندازی می زودی بخش کردی خبرگزاری ایرنا راه به»

خبر دوم به این معنی است که مشکل اشتغال بخشی از 

التحصیالن ساالنه رشته زبان کردی حل شده و  فارغ

های قومی  د در کنار دغدغهتوانن دانشجویان این رشته می

خود، با امید به اشتغال، همت مضاعفی برای آموزش 

خرج دهند. تدریس زبان کردی  آکادمیک زبان مادری خود به

تواند، این شوق تحصیل جوانان کرد  در مدارس در آینده می

در رشته زبان کردی را چندین برابر کند چون مساله اشتغال 

 .کند کلی حل می آنان را به

 ها نتوانستند؟ چرا کردها توانستند ولی ترک

کننده  قدر که برای کردها، شیرین و خوشحال این خبر همان

ها،  خصوص برای ترک های قومی به یگر گروهد برای بود، 

پس ما »ها از خود پرسیدند؛  غمی آرزومندانه داشت. ترک

ها بسیار دوست  جا و مهمی است. آن این سوال به« چه؟

فترچه راهنمای کنکور سال جدید، در کنار داشتند در د

رشته زبان کردی، رشته زبان ترکی را نیز رویت کنند. زبان 

گیرد که  کردی در حالی در آکادمی ایرانی بر ترکی پیشی می

دار  ها بودند که طالیه در یک صد سال گذشته، این ترک

مطالبات زبانی در خاورمیانه شدند. تبلیغ و ترویج حق زبان 

و شناساندن روز جهانی زبان مادری، بیش از گروهی،  مادری

های نخبگان آذربایجانی است. بیش از یک سده  مدیون تالش

توانست تابستان امسال پاسخ  قد زبان مادری، می مطالبه تمام

ها همچنان در  شیرینی بگیرد اما نشد و رویای صدساله ترک

وگانه، سرزمین فسانه باقی ماند. تحلیل چرایی این تصمیم د

طلبد اما شایسته است  مجالی در حد یک کنفرانس می

هایی به این  صورت کوتاه البته در حد حدس و گمان، پاسخ به

http://zabanturki.blogfa.com/post/99
http://zabanturki.blogfa.com/post/99
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های کشور داده شود. واقعا چرا کردها  سوال مهم اذهان ترک

 ها نتوانستند؟ توانستند ولی ترک

اعتنایی نمایندگان سیاسی و فرهنگی  الف( ناتوانی و بی

 ها ترک

ها در  نخست، ضعف نمایندگان سیاسی و فرهنگی ترک گمانه

نفوذ از جمله نمایندگان مجلس، استانداران،  نهادهای ذی

های فرهنگی و آموزشی، روسای  فرمانداران، مدیرکل

 جمعیت که اینان برخی، گمان به. است …ها و دانشگاه

 کردها فرهنگی و سیاسی نمایندگان به نسبت ای مالحظه قابل

 خود منطقه مردم مطالبات انتقال در بنیادی ضعف از دارند،

 سیاسی نمایندگان از کنونی وضعیت در. دارند را حاکمیت به

ها باید یک سوال بنیادی پرسید؛ آیا شما  ترک فرهنگی و

ها  اساسا خود را مسوول عدم تحقق حقوق زبانی ترک

تایان کرد شما  اید چرا هم دانید؟ آیا از خود پرسیده می

مطالبه زبانی کردها را به عرصه عمل بیاورند و شما  توانستند

اید؟ باید   نتوانستید؟ آیا اساسا در این حوزه، تالشی کرده

ها را  تک نمایندگان فرهنگی و سیاسی ترک کارنامه تک

ای  بررسی کرد و دید آیا آنان اساسا در این حوزه، دغدغه

شود  اند تا کنشی نشان بدهند؟ باید پرسید چطور می داشته

های  حسن روحانیِ کاندیدا به عنوان یکی از معتبرترین چهره

سیاسی نظام، صدای مطالبات زبانی مردم آذربایجان را 

شنود و شمای نماینده و استاندار و فرماندار و مدیرکل و  می

 اگر که شنوید؟ نمی …رییس دانشگاه و استاد برجسته و

 و سیسیا نمایندگان های کنش نوع از کنشی شنیدید می

 است اینجا تر مهم سوال. دادید می انجام کردستان فرهنگی

ه و گشت عیان شما ناتوانی و مسوولیتی بی ضعف، که اکنون

اید، آیا هیچ به دادگاه  زبانان خود را به درد آورده دل هم

اید چرا نمایندگان کرد  اید و از خود پرسیده وجدان خود رفته

یاسی توانستند و در متن سیاسی و فرهنگی همین نظام س

شما نتوانستید؟ الزم نیست به خودتان زحمت بدهید من 

ای را هرگز به  دهم: شما اساسا چنین مطالبه پاسخ شما را می

اید. این در  اید و برای آن اندیشه نکرده رسمیت نشناخته

های شما این  تایان شما در مقابل چشم حالی است که هم

طلبد تا بگویم،  راخ میمجالی ف .مطالبات را پیگیری کردند

چگونه عدم پیگیری این مطالبات توسط شما و به تالی آن 

نام نظام اعتقادی  اشتباه، به ها متاسفانه به عدم تحقق آن

شود و شما چگونه  نام شما نوشته می جمهوری اسالمی و نه به

های  ای خود، باعث ضربه اعتنایی به مطالبات منطقه با این بی

شوید که ظاهرا خود را  یی می نظام سیاسیناپذیر به  جبران

دانید؟ قطعا شما برای این  مسوول حفظ و بالندگی آن می

رفتار غیرمسووالنه در قبال مردم و نظام، در آینده بخصوص 

 .در انتخابات مختلف، مورد سوال اساسی قرار خواهید گرفت

های امنیتی درباره مقوله زبان  ب( پایانی بر خوانش

 مادری

اندازی  رشته زبان کردی در دانشگاه کردستان و راهتأسیس 

سرویس کردی خبرگزاری رسمی و دولتی ایرنا، این گفته 

پیشین بنده و بسیاری از کارشناسان برجسته مسائل قومی را 

های قومی هرگز به ضرر امنیت  کند که توسعه زبان اثبات می

ملی نیست که اگر بود، قطعا کارگزاران نظام چنین تصمیم 

گویم کفایت  یقین می گرفتند. البته من قطع مهمی را نمی

سیاسی نمایندگان سیاسی و فرهنگی کردستان اینقدر عمیق 

و جدی است که به زودی تدریس رسمی زبان کردی را در 

مدارس کردستان شاهد خواهیم بود. این اتفاق مبارک نشان 

دهد، عقیده ارزشمندی در باور مسئوالن نهادینه شده و  می

آن اینکه زبان، نه تنها به تضعیف امنیت و وحدت ملی که به 

شود. سوال اینجا است حاال که تاسیس  تقویت آن منجر می

ای برای زبان مادری کردها، مشکل امنیتی ایجاد  رشته

های ایران  ای نیز برای زبان مادری ترک کند، چرا رشته نمی

همدان های تبریز، ارومیه، زنجان، اردبیل و  در دانشگاه

تاسیس نشود؟ این اتفاق مبارک پایان خوانش امنیتی از زبان 

بعدی  های امنیتی یک ها بود. قطعا تئوری مادری قومیت

توان از تدریس زبان قومیتی خوانش امنیتی  نیستند. نمی

های خطرناک چسباند.  نداشت و بر زبان گروهی دیگر، انگاره

دهم،  ح میطور که در بند بعدی توضی بخصوص اینکه همان

اگر قرار بر خوانش امنیتی باشد، زبان کردی به دلیل 

های سیاسی گویشوران آن، قطعا مالحظات امنیتی  ویژگی
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 خوانی هم ترکی زبان مشخص، دالیل به و طلبد می  بیشتری

 .دارد کردی زبان با مقایسه در بیشتری امنیتی

ج( چرا تدریس و گسترش زبان ترکی در ایران مهم و 

 ست؟ضروری ا

 باید ،…ها دلیل متقن و صریح ملی، دینی، حقوقی و به ده

ان زب گسترش و ترویج و تدریس به جدی بسیار ای برنامه در

ترکی در ایران همت گماشت. پیش از این، دانشوران و 

متخصصان مختلف، مقاالت و گفتگوهای متعددی درباره 

های حقوقی، امنیتی، سیاسی، دینی، ملی، اخالقی  رهیافت

 مهم، دالیل آن همه بر افزون. اند کرده منتشر و نوشته …و

 و اهمیت برای دیگری اجتماعی و تاریخی دالیل به اینجا در

 :شود ضرورت تدیس زبان ترکی اقامه می

تقویت وحدت مسلمین و نفوذ اسالم ایرانی در شقه ترکی -1

جهان اسالم: زبان ترکی، زبان دوم یا سوم جهان اسالم است. 

ر اینکه، شایسته است در ایران اسالمی، به زبان دوم عالوه ب

یا سوم جهان اسالم حرمت گذاشته شود، توسعه این زبان 

باعث تقویت اتحاد اسالمی درمیان شقه ترکی جهان اسالم 

ترین  خواهد شد. آنان که دل در گرو یکی از اساسی

دانند  های حکومتی حضرت امام خمینی)ره( دارند، می نظریه

تواند  نِ بخش قابل توجهی از جهان اسالم، چقدر میفهم زبا

فهمی دینی از وحدت اسالمی موثر باشد در این میان  در هم

های فرهنگی و زبانی ترکیه در شقه ترکی جهان  باید به تالش

اسالم اشاره کرد که با تقویت زبان ترکی در ایران با محتوای 

ای  با ترکیه توان به رقابتی پیروزمندانه شیعی و ایرانی، می

پرداخت که در اندیشه تقویت اسالمِ عثمانی در جهان اسالم 

تری داشته  است. هرچه زبان ترکی در این غیبت طوالنی

باشد، غیبت اسالمِ ایرانی نیز در سقه ترکی جهان اسالم 

بیشتر خواهد شد. قطعا این انگاره غلط است که با تشکیل 

مسلط به زبان هایی  های محدود و تربیت دیپلمات کالس

ترکی، این مهم قابل حصول است امر نفوذ فرهنگی، با 

پذیر نیست. آنچه در دیپلماسی  دیپلماسی سیاسی امکان

فرهنگی مهم است، غنا و توسعه فرهنگ زبانی برای تسلط 

فرهنگی در مناطق دیگر است. این کار تنها با تقویت بعد 

 .استترکی اسالم ایرانی و تمدن ایرانی اسالمی ممکن 

محتوای شیعی زبان ترکی در ایران: گویشوران زبان ترکی  -2

در ایران، اکثرا شیعه هستند. عشق به اهل بیت، بیشترین 

دهد. تقویت این زبان، مستقیما  محتوای این زبان را شکل می

به تقویت مکتب اهل بیت منجر خواهد شد. این مزیت 

نگی بسیار خصوص در دوران جنگ نرم فره اندازه مثبت، به بی

ترین دالیل مخالف و  مورد تاکید است. چه بسا یکی از جدی

دشمنی دانشوران سکوالر و پهلویست با تدریس و گسترش 

باشد.  زبان ترکی در ایران، محتوای بسیار غنی شیعی آن می

اندازه به مکتب اهل بیت  برای فهم دانش سرشار و عشق بی

سترش فرهنگ اهل در آذربایجان، باید ترکی دانست و برای گ

بیت باید ترکی را در کنار فارسی تقویت کرد. عاشقان تشیع 

دلیل مخالفت با تدریس زبان ترکی)با  دانند که به علوی نمی

محتوای غنی شیعی(، ناخواسته تبلیغ و ترویج مکتب اهل 

 .کنند بیت را تخطئه می

نظیر گویشوران زبان ترکی به اسالم، ایران و  خدمات بی -3

: برخالف کردی که بخشی از گویشوران آن هماره انقالب

تاریخ انقالب اسالمی، علیه نظام والیت فقیه، اقدام مسلحانه و 

اند و اکنون هم با وجود گروهک تروریستی  تروریستی داشته

دهند و مرتب،  پژاک این وضعیت نفرت و ترور را ادامه می

سال  35کشند، در تمام  فرزندان ایران را به خاک و خون می

گذشته، از میان گویشوران زبان ترکی حتی یک گلوله )بنام 

قومیت ترک( علیه نظام جمهوری اسالمی شلیک نشده است 

قد برای  و برعکس، گویشوران زبان ترکی در ایران، تمام

حفاظت از ارکان ایران اسالمی در برابر جنایتکاران رنگارنگ 

معنی نفی حق  بهاند. البته این بند  از بعث تا پژاک ایستاده

خشونت  کردها و نقض شایستگی آن بخشی که دست به

اند، نیست بلکه این بند در سودای این سخن است که  نزده

شود حق زبانی  حق، حق زبانی کردها تامین می اکنون که به

 .طریق اولی، تامین شود  ها نیز باید به ترک
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نام علمی، سیاسی و  ترکی، زبان مادریِ رجال صاحب -4

رهنگی کشور: بخشی از دانش و فرهنگ ایران امروز )از ف

روزی گویشوران ترکی  حوزه تا دانشگاه( مدیون تالش شبانه

های بزرگ معاصر  کشور است. زبان ترکی، زبان مادری عالمه

 دانشوران زبان است؛( …شیعه )طباطبایی، جعفری، امینی و

 جبار آخوندی، محمود هشترودی، محسن چون بزرگی

 خویی زریاب عباس دکتر رشدیه، خان میرزاحسن بان، باغچه

 شهریار نسیمی، عمادالدین مانند بزرگی هنرمندان زبان ؛…و

 زبان ؛ …الدین اورموی، فرهاد فخرالدینی و ی، صفیتبریز

 تجالیی، علی باکری، مهدی سردار چون بزرگی شهدای

 زبان و …و( محراب شهدای) قاضی اهلل آیت مدنی، اهلل آیت

 العظمی اهلل آیت خویی، العظمی اهلل آیت چون بزرگ یمراجع

 همه از و اردبیلی موسوی العظمی اهلل آیت تبریزی، میرزاجواد

مهمتر رهبر معظم انقالب. چرا زبان مادری اینهمه انسان 

شایسته و موثر در پیشبرد اهداف ایران و انقالب، ترویج و 

 تدریس نشود؟

متن هزاره سوم: زبان  هانگانه ج عربی، ترکی، فارسی؛ سه -5

ایرانیستی از تاریخ ایران نیز، زبان  ترکی، حتی به روایت پان

ای که حفظ و گسترش  زنده و موثر هزاره اخیر است هزاره

متنِ این هزاره ارزشمند  تمدن اسالمی را مدیون آنیم. جهان

ها  نه ترکی است نه فارسی و نه عربی؛ بلکه همه این زبان

متنِ این هزاره پرفروغ را تشکیل  هم، جهانباهم و در کنار 

دهند. تنها با ترویج و توسعه همزمان هر سه زبان ترکی،  می

مانند آن  توانیم ارزش و اعتبار و غنای بی عربی و فارسی می

ساز را درک کنیم و فصل نوین تمدن ایرانی  هزاره تمدن

 اسالمی را پایه بگذاریم. این رویای بزرگ دینی و ملی، هرگز

نمایی نخواهد کرد.  ای مردم ایران، رخ های پایه با حذف زبان

گانه ترکی،  حذف یا عدم گسترش و تدریس هریک از سه

عربی و فارسی باعث حیران و سردرگمی فرهنگی ما خواهد 

شد. تصور کنید، ترکی را برای همیشه از این کشور اخراج 

و نوشته و کتاب  کنیم، آن وقت تکلیف هزاران سند و دست

نسخه خطی چه خواهد شد؟ اینک حیرانی کشور ترکیه تنها 

با تغییر خط قابل رصد است اگر زبان حذف شود، حیرانی و 

 .ناپذیرتر خواهد بود تر و جبران مراتب عمیق گشتگی به گم

افزایش امید، نشاط و اعتماد در میان مردم آذربایجان:  -۶

اتفاقی  ای صدساله پاسخ داده شود، چه تصور کنید مطالبه

افتد؟ انرژی نهفته در دل و جان میلیون انسان ایرانی آزاد  می

شود، دریای خروشان نشاط و شادی آذربایجان را  می

تر اینکه موجی سرشار از احترام و  گیرد و از همه مهم فرامی

گیرد  گیران آن شکل می اعتماد به نظام و مسئوالن و تصمیم

واهد داد. قطعا اگر ای به دست خ که قطعا محصوالت ارزنده

نظرسنجی کوتاهی از جوانان کرد انجام شود، عمق شادی و 

توان در میان آنان رصد کرد.  احترام فربه شده به نظام را می

شادی، امید و اعتماد، سرمایه اجتماعی بزرگی است که 

دست آوردن و افزایش آن،  یافته برای به کشورهای توسعه

گانه امید،  دانند سه ها می نکنند. آ منابع هنگفتی هزینه می

نشاط و اعتماد چگونه پیوندی با توسعه و پیشرفت کشورشان 

دارد. این سرمایه اجتماعی عظیم، اینک در آذربایجان در 

دسترس است و شرط آن، اجرای قانون و تحقق حقوق زبانی 

است همو که نسخه کردی آن، بدون دردسرهای القایی 

 .حقق استتوسط مخالفان، اینک در حال ت

جای  د( فرهنگ و محتوای مشترک ترکی و فارسی به

 فرضیه موهوم آذری

گروهی اقلیت از ترکان ایرانی مخالف تدریس و گسترش زبان 

آوا با نظریه نخست کسروی )که همو در نظریه  ترکی، هم

دوم، رای نخست خود را رد کرده( با انگاره خام و خودفریب و 

د و کمترین اعتقادی به خوانن می« آذری»غلط، خود را 

ها  تدریس و ترویج زبان مادری حداقل هزارساله آذربایجانی

ندارند. باید از آنان پرسید، زبان آذری که شما از آن سخن 
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 چیست؟ الفبایش دارد؟  نگاشته در کل تاریخ گویید، چند برگ می

 و زبان شما هستند؟ کجا گویشورانش چیست؟ دستورزبانش

 آنان هویت و زبان و بینید نمی را آذربایجان مردم هزارساله هویت

 این جای به توانید می شما دهید؟ می حواله «هیچستان» به را

سروته، از فرهنگ و محتوای مشترک دینی و ملی تمام  یب تئوری

ها سخن بگویید. فرهنگ و محتوای مشترکی که در  ایرانی

رکی و در ای دیگر به ت ای به فارسی نوشته شده و در منطقه منطقه

های دیگر. چرا این روایت واقعی و علمی را  مناطق دیگر به زبان

 اید؟ اید و به تخیالت موهوم چسبیده رها کرده

و « فرهنگستان زبان»ذ( تفاوتی بنیادین و ماهوی میان 

 «بنیاد فرهنگی»

تاسیس بنیاد فرهنگ و هنر آذربایجان، رویدادی مبارک، 

تواند جایگزین وعده  ا نمیبرانگیز است ام ارزشمند و تحسین

فرهنگستان زبان ترکی شود. « حیاتی»و « علنی»، «شدنی»
« بدهی»نوعی این وعده همچنان سر جای خود قرار دارد و به

روحانی به آذربایجان است. رجال برجسته سیاسی و فرهنگی 

کشور که دو سال پیش در کنار این رجل بزرگ نشستند و به او 

و « فرهنگستان زبان»ادند، تفاوت بین هایی راهگشا د مشاوره

دانند میان این دو  شناختند و اکنون نیز می را می« بنیاد فرهنگی»

تفاوت از زمین تا آسمان است. آن چیزی که اکنون در خانه بانوی 

ای شیرین از سوی  قصیده ایران تاسیس شده، لطفی عزیز و هدیه

اما کمترین وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به آذربایجان است 

ها از حمله  انطباقی با وعده روحانی درباره زبان مادری آذربایجانی

فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی و تدریس زبان مادری در 

آور  مدراس ندارد. البته مسووالن این فرهنگستان در تاخیر حیرت

توانند از امکانات بنیاد استفاده کنند و به  تاسیس فرهنگستان، می

گسترش زبان ترکی آذربایجانی بپردازند که این مقوله ترویج و 

اندرکاران و عدم تخصص آنان در حوزه  مهم با توجه ترکیب دست

رسد در این میان،  زبان ترکی مردم آذربایجان بعید به نظر می

متاسفانه کمترین نسبتی با  رفتار و گفتار مسووالن این بنیاد نیز

 .زبان ترکی مردم آذربایجان ندارد

شریکی فارس و کرد، دلیلی غیرمنطقی برای  ( خونر

 تصمیم دوگانه

ای ناصحیح را درخصوص  برخی از کنشگران آذربایجانی، انگاره

اندازی رشته ترکی در  اندازی رشته زبان کردی و عدم راه راه

کنند. آنان بر این اعتقاد هستند که شاید  دانشگاه مطرح می

نژادی و  نظریه همنزدیکی زبان کردی به زبان فارسی و 

رغم تعارض  ها باعث شده، کردها به شریکی کردها و فارس خون

ای که  ورزانه مذهبی و مصائب و مشکالت مختلف و خشونت

اند، به حق زبانی خود  بخشی از آنها علیه کشور و نظام داشته

رغم نزدیکی مذهبی و خدمات  ها به دست یابند و در برابر آن ترک

دلیل فاصله  اند، به ه کشور و انقالب داشتهبسیاری که همواره ب

شناختی زبان ترکی با زبان فارسی و شاید انگاره غلط تعارض  زبان

نژادی، از دسترسی به حق زبانی و از جمله تاسیس رشته زبان 

اند. این انگاره، هم از سوی کنشگران و  ترکی در دانشگاه بازمانده

گیر  هنگی و تصمیمگران قومی و هم از طرف مسووالن فر تحلیل

باید قویا رد شود که اگر کسانی حتی در وضعیت حداقلی، 

غلطی داشته باشند،   اعتقادی در مقیاس ابسیلون به چنین انگاره

باید بر خودمان بلرزیم. تدریس زبان مادری کردها به دلیل 

ها به  شریکی کرد و فارس و عدم تدریس زبان مادری ترک خون

ای بسیار نژادپرستانه و  و ترک، اندیشه دلیل فاصله نژادی فارس

« وحدت ملی»قد در برابر اندیشه ارزشمند و بسیار مهم  البته تمام

است. قطعا چنین انگاره اشتباهی در میان کارگزاران فرهنگی 

عدالتی )تاسیس یک زبان به  نظام وجود ندارد. آنچه باعث این بی

شته( شده، هر عنوان رشته و عدم تاسیس زبان دیگر به عنوان ر

 .چه باشد، چیزی جز این انگاره است

عطف به آنچه آمد، امید است نمایندگان سیاسی و فرهنگی 

نگاهی به تالش  خرج بدهند و با نیم آذربایجان، همت الزم به

شده حق زبان مادری  تایان خود در کردستان، مطالبه فربه هم

ارگزاران ها را مصرانه پیگیری کنند. در سوی دیگر نیز، ک ترک

فرهنگی و مسووالنی که با درایت و تدبیر ارزنده، تاسیس رشته 

زبان کردی را در دانشگاه کردستان تصویب کردند، حکم تاسیس 

های زنجان، اردبیل، تبریز،  رشته زبان ترکی را نیز در دانشگاه

ارومیه و همدان صادر کنند و با این تصمیم عزیز تاریخی، مردمی 

از مهمترین و موثرترین خدمات خود را به  را شاد کنند و یکی

 .اسالم، ایران، انقالب و نظام ارائه کنند

 منبع: آغری
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 سی زیروه وورغون مدص دیلیمیزین
DİLİMİZİN SƏMƏD VURĞUN ZİRVƏSİ 

 کی، توتوب زیروه بیر ائله پوئزییاسی وورغون صمد "   

 یه هزیرو او الی ده اؤزونون گلسه، دونیایا  دفعه ایکینجی

     " داهیسیدیر پوئزییا اصیل او،. چاتماز

 (.  خندان. ج. پروف)  

     

 گونش سینه گوشه هر یوردوموزون آنا ده بیز گلین،  

 نوروندان پوئزییانین بو یایان سینی شؤله اؤز تک شفقلری

 لره،شعیر سینه؛ زیروه نین یارادیجیلیغی وورغون بحرلنک،

 گلین،... اوجاالق کالمالرا مودریک میصراعالرا، دولو حیکمت

 ایله سی نفه قودرتین اوجا دونیاسی کؤنول قلبی، اورگی،

 شیرین، این " صنعتکار باغلی ائله "  دولو سؤزله سِحرلنمیش

 نظر دیلینه شعیر آهنگدار سسلنن مئلودیک و مالحتلی

 :  ساالق

   دوزونه؟ موغان دوشدومو یولون دئه،  

   ده؟ سن چؤللری گزدینمی پییادا  

    گؤزونه، قارا جئیرانین قوشوب سؤز  

   چمنده؟ گؤی بیر آلدینمی دینجینی  

     

    اوزوب، کیمی قوش آیاغینی یئردن  

    سوزوب، کیمی اوخ دارتینیب، کیمی یای  

   دوزوب، نیظامال سورونو اؤز یئنه  

    ؟!جئیران هایانا گئدیرسن آلیب باش  

     

! لر ایفاده دویغوسال شیرین، قدر نه! حیکمت بؤیوک قدر نه  

 قودرتلنن، یوکسلن، اوجاالن، ایله قودرتی نین قلمی شاعیر

 !   دیلیمیز آنا شؤهرتلنن

 هر "  بودور!!! سی زیروه وورغون سمد دیلیمیزین بودور  

 ایله تبسسومو آنامیزین مئهریبان سؤزو هر سی، کلمه

 اورکلری سِحری، اونون اعجازکارلیغی، دیلیمیزین " بزنمیش

 دوروالشدیراجاق، معنویاتیمیزی عظمتی، جک بیله ائده فتح

 شاعیر میصراعالرال بو ده هم! مؤحتشملیگی صافالشدیراجاق

 حیسییاتیمیزین ائستئتیک آشیالییر، تربییه ائستئتیک بیزلره

 دویغوالریمیزین ده باره گؤزللیک یارادیلماسینا،

 .   اولور ائتمیش خیدمت فورماالشدیریلماسینا

 سونونجو نین یشعیر  " جئیران "  اوالن ازبری دیللر  

 اؤزونده بیزلری آشیالنیر؛ تربییه ائکولوژی ایسه بندینده

 آذربایجان قورونماسینا، طبیعتین ائدن اخز گؤزللیکلر

 شاعیرین جئیرانا، اوالن یاراشیغی-یار اینجیسی، نین طبیعتی

 سسله آتماماغا گوهلل  " قیزینا چؤللر او "  دئسک، تعبیرینجه

 :   ییر

     

 !   دوزدن بو کئچمه ائله، اینصاف اووچو،  

 !   بیزدن آییرما قیزینی چؤللر او  

   اورگیمیزدن، کئچسین آغری قویما  

 !   جئیران بویانا قانینا اؤز قییما -  

 !  جئیران موغانا یاراشیر گؤزل نه  
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 اوبرازی  " بیعتط "  بیر شاعیر سیماسیندا اؤز سانکی  

 آجیسینی-آغری اونون هارایینی،-های اونون یاراداراق،

 حیاجان دیلیندن اؤز طبیعتین دویاراق هسساسلیقال بؤیوک

 .   چالیر طبیلی

 بو. طبیعتینه آذربایجان آذربایجانا، ایدی وورغون شاعیر  

 معنویاتینی اونون گؤزللشدیرن، روحونو اونون ایدی گؤزللیکلر

 صنعته ه،شعیر وارلیغینی بوتون دویغوالندیران، ن،صافالشدیرا

 :  باغالیان

     
   اولوب، بیرمجنون ایندی وورغون وارکی، سؤز بیر بؤیله  

 .  وار لئیالسی بیر نازنه آدالنان صنعت-شعرو  

     

 دویموردو، ائتمکدن وصف گؤزللیکلری وورغون.ص  

! نجیسیای نین طبیعتی آذربایجان! گؤل گؤی اوسانمیردی؛

 گؤزللییه بو کیملر اولماییب، مفتون گؤزللییه بو کیملر

 ایستیقالل گنجوی،. ن داهی. قوشماییب لر نغمه لر،شعیر

 بو. س و... آراز. م شاعیر وطنداش جاواد،. ه شاعیری

 ...  اوالر اوزاتماق چوخ سییاهینی

     

   آتا، کؤهلن قازاخدا مین  

   یاتا،-یاتا یالمانینا  

   باتا-باتا تره ن،قا آت  

   قالخ، بئلینه یایالقالر گؤی  

 !..  باخ گؤله گؤی داغدان کپز  

     

 طبیعت بو وار، طرزی دئییم اؤزونمخسوس ایسه وورغوندا.ص

 قدر نه گؤل گؤی: وار باخیش عادی-غئیری اینجیسینه

 ووقار عظمت، اونون بئله، اولسا جاذیبهدار فوسونکار، گؤزل،

 یارادیر؛ عالم بیر اؤزگه سی ائدیلمه سئیر نکپزد اوالن رمزی

 شاعیر منظره بو. قاتیلیر گؤزللیک بیر باشقا گؤزللییه سانکی

 سؤز، بویاالری تابلودور؛ بیر جانلی محصولودور، تفککورونون

 و وئریب دیلینه او،ورگینی ".  قلبیدیر شاعیرین ایسه فیرچا

 وورغونون.ص بلی،.  " آلیب اله دیلله بو اورگینی اوخوجونون

 نین اورگی کالمالر مودریک حیکمتلر، قویدوغو ایرس بیزه

 نفس بو سدا، بو. سداسیدیر نین معنویاتی سسیدیر،

 گوشه بوتون نین دیلی یارادیجیلیغی شعیر وورغونون.س

 اونون چونکی. حالدیر تبیی دا بو. ائدیلیر حیس لرینده

 نفه و،سؤز آشیقالریمیزین سازیمیزال، مایاسی نین ایلهامی

 ایسه کؤکسونده قلم، الینده واخت چوخ. یوغرولوب ایله سی

 .  اولوب سؤز هم اولوب، ساز هم

 ایچ شاعیرین ایله قودرتی سؤزون ده یندهشعیر  " داغالر "   

 مفتونلوق همین گؤزللیک، همین اویغون آوازینا نین دونیاسی

. دیلیر ایشله لر ایفاده سیقلتلی دئییملر، دویغوسال قاباردیلیر،

  " کیمی شربت شیرینلیکده "  ووقار عظمت، داغالرداکی

 قلبیندن شاعیر حسابینا ایمکانالری دیلیمیزین آنا اوالن

 آخیر، آوازال بیر حزین سسله، بیر مالحتلی قلبینه اوخوجو

 :  گتیریر سرینلیک هلیملیک، روحوموزا معنویاتیمیزا،

     

   یایالغی، بیر اوبانین هر  

   اویالغی؛ اؤز نینترال هر  

   چاغی باهار دوالیالردا  

 !  داغالر گزیم دویونجا بیر  

     

 .  باشادیر-باش قایاالری  

 .  تاماشادیر گونئیلری  

 .  یاشادیر چوخ عؤمرو گؤدک  

 !  داغالر گؤزوم داغالر، جانیم  

     

 نین سئوگی محبتین، وطنه اثرلرینده بوتون شاعیرین  

 اینجیلرینی، طبیعت اونون آذربایجانی، او،. وار نوتالری

 " لر منظره آچان اورک "  چؤللرینی، بوجاقسیز-اوجسوس

 صورتینی، دولغون اونالرین ائتمیش، وصف لریندهشعیر اینی

 عادی وطنین اوچونسه کیملر. یاراتمیشدیر اوبرازینی جانلی

. ایدی اوجا ایدی، عزیز اوچون وورغون.س بئله جهتی گؤرونن

 مهفومو وطن وورغون.س بئله ذره سینی بیر هر وطنین
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 وارلیغیمیز اونو ییردی، عزیزله اونو ائدیردی، قبول اوالراق

 :  باجاریردی قالدیرماغی سینه سویییه

     

   داغی، گؤیزن چکیر باش گؤیلره  

   قاباغی، آیین اولور آچیق آخشام  

   قاباغی، بایرام گلینلرین بیزیم  

 .  دوشدو یادیما لیگایماغی فسه  

     

 او کی، اوجالتدی آبیده بیر ائله سؤزدن داغینا گؤیزن شاعیر  

 گوشه موختلیف دونیانین حتّی آذربایجانین، نینکی آبیده

 اجدادیمیزین اولو ".  دیر گؤرونمکده و گؤرونور لریندن

 دیمیزین آنا اوالن  " سی نفه سی، نیشانه یادیگاری،

 شاعیرین ایستعدادلی یارارالنان باجاریقال ایمکانالریندان

 نین داغی گؤیزن حسابینا محصولو نین قلمی موقدس

 بو، اوالجاقدیر؛ و اولوب توتانالر اوز آذربایجانا ایله سوراغی

 قدر یاشایاجاغی دونیامیزین آدلی آذربایجان زاماندا عئینی

 احتیرام روحونا شاعیرین قازاندیرمیش اؤلمزلیک اؤزونه

 .  عالمتیدیر

 اثر  " واقیف "  -  " لی هئیکه بؤیوک ویجدانین اییلمز "   

 شاعیر اثرده بو. دیر آبیده بیر موقدس قویوالن دیلیمیزه ایانا

 دیلیمیزین ایله گئنیشلیگی تفککورونون قودرتی، نین قلبی

 شاه واقیفله اثرده. چیخیر مئیدانا ایمکانالری عادی-غئیری

 صحنهسی، یوشدؤ باشا-باشدان سی دئییشمه قاجارین

 دؤیوشه سؤزلر مئیدانیندا ووروش سانکی. مئیدانیدیر ساواش

. چئوریلیر قیلینجا ا،سیالح اونالر دؤیوشور، سؤزلر آتیلیر؛

 اودون بو پوسکورور، اود دیلیمیز آنا غضبلنمیش

 شاعیری روس کی، سئزیلیر آیدین پوسکورتوسوندن

 "   کی یندهشعیر  " دیلی آذربایجان "  نین دوبرووی.ب

 دؤنور واختیندا غضبلی//  دیل، اینجه تر، بو قدر یارپاغی گول

 شاعیرین. سیدیر ایفاده حاقیقتین میصراعالری "! قیلینجا

 دیلییندن واقیفین گلرک سوزولوب بوخچاسیندان سؤز

 بیری هر لرین ایفاده کسرلی دا قیلینجدان سسلنن

 راکالمال مودریک آفوریزملره، اونالر دولودور، حیکمتلرله

 تمین اوجالیغینی دیلیمیزین سؤزوموزون، هم رک چئوریله

 .  قازاندیرمیشدیر شؤهرت شاعیره ده هم ائتمیش،

 آختاریشدا. اولوب آختاریشیندا سؤز زامان هر وورغون.ص  

 دونیاسینا سؤز اونون چیخیب، بایاتی قارشیسینا شاعیرین

 دده ".  بویالنیب گرایلیالر و قوشما ناغیلالر، سؤزلری، آتاالر

 ابدی سؤزون بو... واقیف و السگر آشیق فوضولی، و قورقود

 طالعیی آدامالرین بو. یؤنلدیب اؤلمزلییه اونو کیمی یولو

 ،شعیر یاراتدیغی عؤمرو.  " طالعییدیر نین دیلی آذربایجان

 صنعتکارالردان خوشبخت اوالن قدر دیل دانیشدیغی حیاتی

 سوسمایان بولبولو "  پوئزییامیزدا وورغون.س اوالراق بیری

 .  دیر " گولوستان بیر

 ایستیناد منه کی، دئمیشدیر آرخیمئد عالیمی یونان قدیم  

. قوپاریم محوریندن اؤز سینی کوره یئر وئرین سی نؤقته

 اؤزونه اوچون یاراتماق لر خاریقه پوئزییادا ایسه وورغون.س

 بازا بیر سئچمیش، دیلیمیزی آنا کیمی سی نؤقته دایاق

 مهارتله ایمکانالریندان اونون ائتمیش، ایستیناد اونا الراقاو

 .   یارارالنمیشدیر

 یازدیغیمیز قانیمیزال جانیمیزال،  " دوشونرکن وورغونو "   

 نور سوزن گؤزلریندن آنا "  دوشونوروک، آذربایجانیمیزی

 بیزلرده دوشونوروک، دیلیمیزی  " هوپان اورگیمیزه کیمی

 فوسونکار یارادان دویغوالر یسلر،ح گؤزل ظریف، اینجه،

 وارلیغیمیزی - اؤزوموزو دوشونوروک، طبیعتیمیزی

 :  دوشونوروک

     

   گئدردی،-گلدی وورغون سمد دئمه  

 ...  سنی ماحال بو اوبا، بو اونوتماز  
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   سفرلی ایسالم     

   دیلی آنا   

     

  دیلیم،  

   بوللور، کیمی سو  

   شیریندیر میکی بال  

 .  سئوگیلیمدیر ایلک   آدلی وطن   – ائلیم  

   ائلیمین من  

 :  کئچیر سس بیر اورگیمدن  

   …!دوغرویام مده عقیده-  

  دیلیم،  

 .  دئییرم اولسون تاجی دیللر  

   یهنلر، سئومه دیلینی اؤز  

   گیرسین، یئره اولوب، الل  

 .  رمدئیی اولسون، مؤحتاجی سؤز کلمه بیر  

 .  ائلین ده من   منیم، ائل  

   تئلین، هر  کی قلبیمده  

 .  گولور سازیمدا سسی  

   چئشمئسیدیر، داغ بیر   -دیلیم،  

   …سوزولور دوداغیما اورگیمدن  

   گؤزونو نین چئشمه او  

   …سئویرم قدر گؤزوم  

   دامالسینی، هر اونون  

   سئویرم، قدر اؤزوم  

   رینی،داشال چینقیللی  

 .  من سانیب میرواری بیر  

   دوزیدیم، بوینوما کاش  

   …!وطن جان  

 .  بیلمرم سایا غورور   غورورالرا    غورورومو من  

   اوشاق بیر کؤرپه  

   دئسه، –  " آنا "   قالدیریب باش بئشیکدن  

   گولرم، باسیب باغریما اونو  

   دیلیمدیر، اؤز او، چونکی  

 .  یمدیل آنا  

 !  یانا،دیلیم هر ائت پرواز  

   دؤیوننلری، قلبیمده   قلبی من  

   کیمی منیم  

   اؤیوننلری، میلتییله اؤز  

 .  سئویرم سئونلری دیلیمی  

   دئسین،-دئییر نه کیم هر  

 .  سئویرم سئونلری ائلیمی  

   دوغولوب، آدسیز آنادان   -ائل، او  

   چاتدیغیم، شؤهرته-آدا  

   یاراتدیغیم، یمیشعیر یلکا  

 !  تورپاغیدیر آذربایجان  

   شرقین    -دیل، او  

 .  دوداغیدیر لی نغمه بیر من  

   -.دئدیم دوداق  

 .  ترجوماندیر اورک او،  

 .  اولماز نوغمه اورکسیزسه  

 .  کیمیدیر گولو نرگیز    -دیلیم،  

 .  سولماز دوشسئ دا بورانی  

   دیل، بو چونکی  

   تورپاغیمدا، باهاریستان  

 .  ریشه آتمیش  

   کی، اوالر محو واخت او   -دیل، بو  

 .  دوش گونئش قوپا، دونیا  

   غورور، ساختا بیر هئچ یوکسا  

 .  یاخین دوشمز غوروروما  

 !..  آخین-آخین دئیین نغمه  

 .  دولسون آخیب اورکلره   لر نغمه بو  

   میزسه، نغمه کؤنول بیزیم  

   …!اولسون  " هیمنی آذربایجان "   

     

 



39 

 

Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین   

 سرگذشت زبانها
 پرسشی از روی کنجکاوی

 عباس جوادی 

این نوشتار گرچه در برخی موارد با خط مشی ماهنامه خدافرین 

مغایرت دارد . اما به دلیل محتوای پر مغز و آگاهی بخشی  اش به 

 خوانندگان ارایه میگردد.

 

 
ان های باستانی مرده و جای خود همان طور که بسیاری از زب

را به زبان های دیگر داده اند، روزی هم خواهد رسید که 

بسیاری از زبان های زنده کنونی از بین رفته جای خود را به 

 زبان های دیگری خواهند سپرد...

ها یعنی  های اولیه زبان در این سلسله مقاالت به آغاز و نطفه

ها و تحول  گیری خود زبان لها و آنگاه شک های زبان خانواده

ها خواهیم پرداخت. در این سفر سریع خواهیم دید که  آن

های  ها که از اولین زبان های باستانی، حتی آن بسیاری از زبان

هایی مانند انگلیسی و یا  اند و زبان مکتوب بودند از بین رفته

فرانسه و روسی که امروزه از سوی صدها میلیون نفر تکلم 

 سال عمر ندارند. 2000-1000یش از شوند ب می

هومو »و یا « انسان خردمند»شک از ابتدای پیدایش  زبان بی

به نوعی وجود داشته و به تدریج به عنوان یکی از « ساپینس

وسایل اصلی برای زندگی اجتماعی، پیشرفت کرده، شکل 

ها  های دور و نزدیک به همدیگر و زبان گرفته و بصورت گروه

دیگر  ها به هم ونی درآمده است که بعضیهای کن و لهجه

 تر و برخی از همدیگر دورتر هستند. نزدیک

منظور از این بررسی فقط تصویر تاریخ یک زبان معین 

ها و در  ها را در چهارچوب تاریخی آن خواهیم زبان نیست. می

شان با همدیگر در داخل یک چهارچوبِ تا حدی معین  رابطه

 جغرافیایی مطالعه کنیم.

سال پیش از میالد، یعنی یازده  9000از نظر بُعد زمانی از 

زمانیکه اولین آثار  -هزار سال پیش شروع خواهیم کرد 

های زبانی ایجاد شد. آخرین ایستگاه سفر ما اواخر  خانواده

 هزاره دوم میالدی خواهد بود، یعنی قرن بیستم.

، ها را بررسی خواهیم کرد مکانی که شکل گیری و تحول زبان

همانجاست که نوع بشر بدنبال کوچ بزرگش از آفریقا که 

هزار سال پیش بود، به آسیا و اروپا رفت و  70-۶0تقریبا 

النهرین( و مصر اولین نوشتارها و  ابتدا در میانرودان )بین

 های شهری خود را بوجود آورد. تمدن

های گوناگونی در ایران کنونی  بعد از اینهمه سال، امروزه زبان

شوند؛ پرسش این است: فارسی، کردی، لری و  م میتکل

بلوچی، تاتی و تالشی و ارمنی، از سوی دیگر ترکی 

آذربایجانی و ترکمنی، از طرف دیگرعربی و یا مثال آسوری 

 اند؟ وغیره در کدام مراحل تاریخی در ایران کنونی رواج یافته

 ها چه وقتی به ایران وران این زبان سوال این نیست که گویش

اند. ایرانیان امروز، دستکم هزار سال است که در  کنونی آمده

 ایران بودند و هستند.

اما درست است. اجداد هرکس در دنیا پانصد، هزار، دو هزار، 

پنج هزار، پنجاه هزار سال از جایی به جایی کوچ کرده، با 

ها با همدیگر آمیزش  اجداد دیگران آمیخته و نوادگان آن

ایم که هستیم. اجداد  امروز به اینجا رسیده یافته، تا ما همه

 ایرانیان هم سرگذشت مشابهی داشتند.

، خمیره مختلط «نژاد»قومیت و تبار و به اصطالح 

ها و  فیزیولوژیکی است که در جریان همه این مهاجرت

ها به وجود آمده است. زبان چیز دیگری است و لزوما  آمیزش

 .ربط چندانی ندارد« نژاد»با تبار و 

آنگلوساکسون « نژاد»هر کس که انگلیسی زبان باشد لزوما از 

نژاد آنگلو »نیست. تازه بعدا خواهیم دید که اساسا خود 
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هم یکرنگ نیست بلکه « ترک»و « آریایی»و یا « ساکسون

معجونی از مشخصات گوناگون قبایل و طوایف مختلف انسانی 

 است.

ی ممکن است کسی مصری است و عربی حرف میزند ول

اصلیت تباری او مخلوطی از مصریان باستان، یونانیان و 

 اعراب، حتی ایرانیان و ترکان است.

کم ده هزار سال اختالط و آمیزش، امروزه در  بعد از دست

اش فارسی است لزوما آریایی  ایران هر کس که زبان مادری

نیست و در ترکیه هر کس که ترک زبان است حتما اجدادش 

ای میان  ان های دی یامده است. آزمایشاز آسیای میانه ن

ها در  دهند که اکثریت آن شهروندان ترکیه و ایران نشان می

ها(  ای آن ان در صد مشخصات دی 90-80درجه اول )یعنی 

مخلوط ژنتیکی از مردم آسیای جنوب غربی و حوزه مدیترانه 

 هستند.

زبان تعیین کننده تبار ونژاد نیست. زبان چیزی مشخص 

 چیزی مبهم و مخلوط است.ونژاد 

این به خصوص در مورد ایرانیان و ملل کشورهای دیگری که 

ها و حمالت همسایگان  ها، جنگ ها، مهاجرت تمدن« سر راه»

 کند. بوده صدق می

در تاریخ ایران هر چقدر عقب برویم خواهیم دید که ابتدا 

های ایرانی و  عیالمی )ایالمی(، دو سه هزار سال بعد زبان

های آن، بعد ترکی و بعد عربی در مراحل مختلف تاریخ  گونه

اند در این  از طریق اقوامی که به این یا آن منطقه ایران آمده

 اند. سرزمین رواج پیدا کرده

درست است که احتماال در ابتدا، اگر بتوان اصوال ابتدایی را 

ها تا حدی نشانه  نقطه حرکت قرار داد، زبان افراد و قبیله

ها هم بوده است. اما بعد از گذشت  عین قومی آنتعلقات م

چند نسل و آمیزش های قومی، دیگر زبان مادری از حالت 

 آید. مشخصه قومی افراد بیرون می

ها بررسی تاریخی و  از این رو در بررسی ابتدای زبان

رود. وقتی در  شناختی بموازات همدیگر پیش می زبان

ر تصادفی از مثال زبان ای مثال چندین نمونه و بطور غی منطقه

شود که یک زبان ایرانی در آسیای میانه  سُغدی یافت می

رود که احتماال سغدیان، یعنی شاخه  بوده، گمان بر آن می

اند و بر عکس:  شمال شرقی ایرانیان در آنجا زندگی نموده

ها زندگی  خوانیم که فالن جا ترک وقتی در تاریخ می

ها بیش از  ه اگر این مثالکردند حدس غالب بر آن است ک می

یکی دو مورد و سیستماتیک باشند، احتماال در آن منطقه 

 زبان ترکی رواج داشته است.

ها و پخش شدن آن قوم و زبان به نقاط  اما بعد از گذشت قرن

ها به  های زبانی برای پیگیری تاریخ زبان دیگر، زبان و داده

 کند. سختی تکفی می

ها ما هم به ابتدای  تدای زباناز این جهت برای بررسی اب

حرکات قبایل و طوایف مختلف اشاره خواهیم کرد اما نیت 

 اصلی در این رهگذر، پیگیری پیدایش و تحول زبانهاست.

اند. تعداد کمی  ها ابتدا در آفریقا به وجود آمده همه انسان

بودند و از شرق آفریقا به تمام دنیا مهاجرت کردند. با هم 

ها و جنگ و صلح و  ، صلح کرده، به مهاجرتآمیخته، جنگیده

 اختالط خود ادامه دادند.

ها در کنار این روند پر پیچ و خم و پر فراز و  های آن زبان

تر شده، از  تر و کوچک نشیب پیدا شده، با هم آمیخته، بزرگ

 اند. های نویی ایجاد شده بین رفته و یا زبان

مع بشری در هر عمر بشر به عنوان فرد کوتاه است. اما جوا

مرحله از تاریخ فرهنگ، زبان و حتی رنگ و اخالق دیگری را 

ای به دقت  ان های دی گیرند. حاال دیگر آزمایش به خود می

« نژاد»دهند که از نظر اصلیت، تبار و به اصطالح  نشان می

اند و  ها به درجات مختلف با همدیگر مخلوط شده همه انسان

های  هستند که فرق« فدرجات مختل»شوند و همین  می

 کنند. ها را معین می ظاهری و فیزیولوژیک انسان

 منابع وتعاریف 
های تاریخی که ایران و  های تاریخی زیادند. اطلس اطلس

منطقه خاورمیانه همراه با آسیای میانه، آسیای صغیر، 

النهرین(، حوزه مدیترانه و منطقه خلیج فارس  میانرودان )بین

های تاریخ  نیستند. اما متاسفانه اطلس را نشان دهند هم کم

ها فوق العاده کم هستند. در بعضی کشورهای پیشرفته،  زبان

های خود این کشورها از این  موسسات مختلف در مورد زبان
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های تاریخی مثال اطلس تاریخی زبان انگلیسی  قبیل اطلس

اند و حتی یکی دو اطلس تاریخی  در بریتانیا را تهیه کرده

های دنیا را به طور فشرده ترسیم کرده اما دقت  نتحول زبا

(. 199۶اند )کومری،  چندانی به منطقه مورد نظر ما نکرده

ها درایران، ترکیه، قفقاز،  مثال در مورد تحوالت تاریخی زبان

عراق و یا ترکیه کنونی متاسفانه اطلس قابل توجهی 

این های مختلف تاریخ در  توان در کتاب ایم. البته می ندیده

مورد خواند. اما اگر بخواهید تاریخ نفوذ و گسترش فارسی، 

ترکی و یا عربی در ایران را با مشاهده نقشه و اینفوگرافیک 

ها اطلس تاریخی دیگر مراجعه کنید تا  بیاموزید باید به ده

 تصویری کلی به دستتان بیاید.

در تهیه این سلسله مقاالت از منابع گوناگونی استفاده شده 

 ر پایان سلسله مقاله ها ذکرشده است.که د

دهند با  ها را نشان می های جغرافیایی که تحول زبان نقشه

همکاری تکنیکی یکی از دوستان و مخصوص همین سلسله 

و با استفاده از چندین منبع « اطلس»مقاالت، به صورت 

مختلف تهیه شده است. مسئولیت صحت این نقشه ها با 

ها در اصل ثابت  پایه این نقشه نویسنده این مقاله هاست.

یابد تحوالت  ها تغییر می است اما آنچه که در این نقشه

های زبانی، قومی و سیاسی است.  تاریخی شکل گیری

های زبانی، قومی و یا  خطوطی که این تحوالت و پدیده

به معنی « مرز»کند  سیاسی را معین و از همدیگر جدا می

د تقریبی این واحدهای زبانی، امروزه نیستند. آن ها تنها حدو

 دهند. قومی و یا سیاسی را نشان می

در اینجا ضمنا باید به تفکیک دو تعبیر دقت کرد: منظور از 

همه زبان هایی هستند که صرف نظر از « های ایران زبان»

ها، عمال در جغرافیای  ریشه، ساختار و گروه بندی علمی آن

توانند  ها می این زبان شوند. شدند و می ایران کنونی تکلم می

ها و یا خانواده های مختلف زبانی  شناختی به گروه از نظر زبان

تعلق داشته باشند. از این جهت در یک گروه مثال: فارسی، 

کردی، بلوچی، تاتی، تالشی، گیلکی، لری و ارمنی، در گروه 

دیگر ترکی آذربایجانی، ترکمنی، قشقایی و خلجی، در گروه 

گروه چهارم آسوری و غیره همه و با همدیگر سوم: عربی، در 

دهند یعنی همه زبان هایی  را تشکیل می« های ایران زبان»

که در ایران از طرف مردم ایران به عنوان زبان مادری و یا 

 شوند. شدند و می زبان نخست تکلم می

های فارسی، سُغدی، ایالمی،  در ایران باستان هم مثال زبان

شد که با وجود  ومری و یونانی تکلم میآرامی، آسوری و یا س

های  زبان»ها  ها، همه آن های ساختاری بین این زبان فرق

شدند )ما در این نوشته به طور قراردادی  محسوب می« ایران

های آن  و برای رواج معاصرش، به زبان فارسی در همه دوره

تر است که به  گوییم در حالیکه احتماال دقیق می« فارسی»

و در دوره بعد از اسالم « پارسی»یش از اسالم فارسی پ

گفته شود اگرچه به گفته برخی محققان هر دو « فارسی»

 اند.( در فارسی باستان رایج بوده« پ»و « ف»گونه 

بندی ساختاری هم وجود دارد  شناسی یک گروه اما در زبان

هایی که به درجات مختلف به همدیگر  که طبق آن زبان

های  با زیر گروه« خانواده»ک گروه و یا نزدیک هستند جزو ی

شوند. برای مثال فارسی استاندارد و  گوناگون محسوب می

معیار ایران، کردی، لری، بلوچی، تاتی، تالشی، گیلکی، زازا، و 

یا مازندرانی و اگر به خارج از ایران نگاه کنیم دری افغانستان، 

جمع « نیهای ایرا زبان»تاجیکی، یغنابی و پشتو در یک گروه 

ای از  شناسی، زبان ارمنی هم، شاخه ویژه شوند. در زبان می

 رود. های ایرانی به شمار می زبان

البته عربی، ترکی ویا مثال آسوری هم امروزه در ایران از 

شوند و  سوی بخشی از مردم به عنوان زبان نخست تکلم می

ن گوییم. اما ای می« های ایران زبان»ها هم  از این جهت به آن

هند و »و یا « ایرانی»های  ها از نظر ساختاری جزو زبان زبان

نیستند. یعنی وقتی « هند و اروپایی»و کال « ایرانی

زیر « ایرانی»گوییم منظور فقط شاخه  می« های ایرانی زبان»

است « های هند و اروپایی زبان»خانواده « هند و ایرانی»گروه 

در ایران است و از  ها که فارسی هم گونه اصلی و معیار زبان

بندی  شناسی و تاریخی هم با همین عنوان و طبقه نظر زبان

های ایرانی، مورد قبول اهل  های ایرانی، گروه زبان یعنی زبان

 علم است.

های  گوییم کردی یکی از زبان این مثل آن است که می

نیست، تاتاری و « های ترکی زبان»کنونی ترکیه است اما جزو 

هستند اما زبان « های روسیه زبان»و جزو ای هر د یا کره
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هند و »های  روسی نیستند و یا مانند زبان روسی جزو زبان

های  نیستند. یا اینکه اویغوری )یکی از شاخه« اروپایی

های چین است اما زبان و یا  های ترکی( یکی از زبان زبان

 های مرتبط با چینی نیست. ای از زبان گونه

 مهاجرت و کوچندگی

 
 های بشر اولین مهاجرت

ها و آوارها به سوی  ها، آالن آور هون وقتی از کوچ غالبا خرابی

رود، اغلب  ها به ایران و آسیای صغیر سخن می اروپا و یا ترک

این قبیل جریانات، رخدادهایی در جوامعی کنیم که  تصور می

بودند که به طور آرام در حال زندگی و پیشرفت خود بودند و 

این مهاجمینِ غالبا چادرنشین، زندگی آرام و یکجانشین 

 اند. مردم بومی را به هم ریخته

این تصور درحالیکه ممکن است از دیدی نزدیک و محدود 

تر تاریخی،  از مدتدرست باشد، در چشم انداز وسیع و در

دیگر کهنه شده است. نه فقط مورخین بلکه دانشمندان علم 

یعنی « هومو ساپینس»دهند که بشر،  شناسی نشان می ژن

اش در آفریقا و  انسان خردمند، از همان ابتدا، از بدو پیدایش

به خصوص پس از ترک آفریقا پیوسته در حال مهاجرت بوده 

ادی و طبیعی بهتر، با است: به دنبال خوراک، شرایط م

 …رقیبان و خطراتی کمتر

مهاجرت »مهاجرت، به گفته پروفسور مایکل فیشر در کتاب 

هستی ما به عنوان نوع »، چیزی است که «در تاریخ جهان

موتور »نوعی  –« بشر با آن شروع شد و هنوز هم ادامه دارد

ما همه فرزندان مهاجران و در عمل خویشاوند «. تحول جامعه

گر هستیم که از همان ابتدای پیدایش انشان بدون همدی

 ایم )فیشر، مقدمه(. وقفه در حال کوچ بوده

ماند و اساسا نوع  انسان و خالی می اگر مهاجرت نبود دنیا بی

ها،  یافت. اگر مهاجرت نبود اینهمه فرهنگ بشر زوال می

 بود. ها و اقوام رنگارنگ نمی زبان

ترین فسیل او را که در  قدمت انسان خردمند، اگر باستانی

 200اتیوپی )حبشه( یافت شده اساس قرار دهیم، مربوط به 

هزار سال پیش است. یعنی بشر، ما همه، از ژاپنی و ویتنامی 

گردد.  تا آلمانی و اسکیمو و برزیلی، اصلمان به آفریقا برمی

« به وجود آمده»آنجاست که اجداد ما به معنای کامل کلمه 

 اند. و نشو و نما کرده

شروع مهاجرت انسان از آفریقا به شبه جزیره عربستان و به 

تدریج، در طول هزاران سال به لوانت )شام(، یعنی کشورهای 

شرقی دریای مدیترانه و آناتولی، قفقاز، ایران، آسیای میانه و 

 هزار سال پیش بود. 70-۶0یا اروپا حدود 

ترانه و برای هزاران سال مناطق دورتر از حوزه دریای مدی

ها جمعیتی به مراتب  خاور میانه خالی از انسان بودند و مدت

 کمتر داشتند.

های کالن مانند امروز نیست. اگر  صحبت بر سر جمعیت

« جمعیت»سرزمین کنونی ایران را در نظر بگیریم، منظور از 

چیزی نزدیک به احتماال سه تا چهار میلیون نفر در حدود 

 –( ۶۶: 2002)مک اودی سال قبل از میالد است  400

رقمی که بسته به شرایط طبیعی و بهبود تدریجی شرایط 

 زندگی و بخصوص کشاورزی، مدام افزایش یافته است.

بسیاری مناطق وسیع از قبیل قاره آمریکا و استرالیا و 

های وسیعی از شرق و شمال روسیه و اسکاندیناوی  بخش

 سکنه بودند. کنونی، خالی و بی

ها قدم به قاره  ر سال پیش بود که اولین انسانهزا 14تا  15

 آمریکا گذاشتند.

های نخستین بین خود، بین افراد  شکی نیست که انسان

تر و دورتر دیگر  خانواده و قبیله و طایفه خود و قبایل نزدیک

و « آب»و « شب»و « آفتاب»کردند، برای  تبادل معلومات می

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:First_migrations.gif
https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:First_migrations.gif
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ی دیگر مانند دیگر چیزهای اساسی و حتی معانی غیر ماد

های اصلی، واژگانی ایجاد کرده  و رنگ« گفتن»و « دیدن»

 گوییم. می« زبان»بودند که به مجموعه این نظام امروزه 

اما این همه زبان و لهجه و گویش دور و نزدیک جهان که 

ها هزار سال گذشته از بین رفته،  تازه هزاران تای آن طی ده

ها چطور بوجود  لهجه ها و از کجا پیداشد؟ رنگارنگی زبان

 آمد؟

دانیم که در این دوره، از آن  چیز دقیقی در این باره نمی

ابتدای پیدایش و کوچ به خارج از آفریقا تا پیدایش 

دقیقا چه گذشته است. در باره موضوع « های زبانی گروه»

زنی در دست است  زبان در این مرحله بیشتر استنتاج و گمانه

مثال یک احتمال این است که تا اطالعات قابل کنترل. 

ها  های مردم هرچه به همدیگر نزدیک و از دیگر گروه گروه

دور و منزوی بودند، زبان مخصوص خود را با واژگان و نظام 

اند. زندگی دسته  آوایی و دستوری خودشان بوجود آورده

ای، بنا به یک نظریه، زبانی مشترک تر و  جمعی و طایفه

 تری را به وجود آورده است، کعادات و خلق و خوی نزدی

به این ترتیب این فرض که حداقل برای مدتی طوالنی 

دلیل جلوه  اند بی قومیت و زبان مشخصه هایی مکمل هم بوده

کند. این تصور برای صد و چند سال گذشته از رغبت  نمی

شد در  اکثریت داشمندان برخوردار بود. مثال وقتی گفته می

شد تصور غالب این  صحبت می فالن جا به زبان ساکسونی

بود که آن دسته متکلمین این زبان اولیه از نظر قومی هم 

های کنونی  یعنی به اصطالح اجداد آلمانی« ها پروتو آلمانی»

کنند و  بودند که امروزهم نوادگان آنان در آلمان زندگی می

کنند، که البته شکلی کامال متفاوت  آلمانی معاصر تکلم می

 ه و دور از ساکسونی باستان است.اما نه بیگان

توان برای مدتی  این تصور تا حدی درست است. حداقل می

در ابتدای تشکل این اقوام، درستی این فرضیه را قبول کرد. 

ها این بوده که بعد از مدتی، این  ها و جنگ اما نتیجه کوچ

معادله دیگر به هم خورده است. مثال در هزاره نخست 

های باصطالح  ه همان ساکسونبینیم ک میالدی می

ها یعنی  همراه با قبیله دیگری از ژرمن« االصل آلمانی»

ها و همچنین بومیان بریتون، پیکت، اسکوتی و کلتیک  آنگل

جزایر بریتانیا زبان معاصر انگلیسی و قومیت انگلیسی را هم 

 ایجاد کردند.

ر و های هزا های امروز لزوما نوادگان کلت یعنی مثال بریتانیایی

 پانصد سال پیش جزایر بریتانیا نیستند.

ها که  ها و یا آالن شود که مثال هون به همین جهت گفته می

های  اقوامی کوچنده در هزاره یکم قبل از میالد در استپ

شود، احتماال  اوراسیا بودند، برخالف آنچه که اغلب ادعا می

پیوسته یک قومیت مشخص )اولی آلتایی و دومی هند و 

ی( نداشتند و زبانشان هم احتماال فقط یک زبان نبوده ایران

بلکه گوناگون بوده ولی شاید در ابتدا ترکیب قومی و زبانی 

 تری داشتند. منسجم

دانیم که مثال عربی زبان بودن اکثر مردم  البته امروزه می

عراق کنونی دلیل ریشه تباری سامی و عربی داشتن مردم 

خن گفتن مردم آناتولی عراق باستان نیست و یا ترکی س

دلیل آن نیست که مردم این سرزمین پیوسته ترک زبان 

رویم  بودند اما این تصور احتماال هر چه در تاریخ به عقب می

توان قبول کرد در  که می کند تا جایی تر جلوه می منطقی

سال پیش پارتی زبانان در شرق و  3000ابتدا، یعنی مثال 

و مرکز، و یا مادی زبانان در  شمال، فارسی زبانان در جنوب

غرب و مرکز ایران تاریخی، قومیت ایرانی داشتند یعنی از 

تر از دیگران  نظر زبان، عادات و فرهنگ به همدیگر نزدیک

نامید اگرچه « ایرانی»توان  ها را می بود و زبان همه آن

های محلیشان در آن  احتماال به خاطر اختالف زیاد در لهجه

فهمیدند. بهمین  زبان همدیگر را به سختی میها  ها، آن سال

توان گفت که قومیت مردم ترک زبان امپراتوری  ترتیب می

در شرق آسیای میانه در قرن پنجم میالدی « گوک تورک»

« ترک»ای که از آن دوره به بعد  ترکی بود اگر چه هر طایفه

را به راحتی « ها گوک تورک»نامیده شد لزوما زبان 

 آمد. ها هم به حساب نمی زو نوادگان آنفهمید و ج نمی

 هند و اروپائی ها و دیگران
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 کوچ های هند و اروپائیان چهار تا یک هزار سال پ. م.

های مرتبط با  امروزه گمانه زنی بسیاری از دانشمندان رشته

انسان »تاریخ زبان ها بر آن است که چون سرچشمه پیدایش 

حدودا دو میلیون سال پیش یکی بوده و آن هم « هوشمند

احتماال در شاخ آفریقا آغاز شده و از آنجا از طریق کوچ های 

ابتدائی به آسیا و قاره های دیگر گسترش یافته، احتماال 

هایه همزمان با افزایش  ریشه همه زبان ها یکی بوده وزبان

جمعیت و گسترش کوچ هاا بتدریج مانند شاخه های 

 درختان از همدیگر جداشده اند.

حتی بعضی بررسی های جدید مربوط به پایان آخرین عصر 

هزار سال پیش که از سوی  15یخبندان یعنی حدود 

دانشمندان بریتانیائی و زالند نوی انجام گرفته به این نتیجه 

که بعد از کوچ های بزرگ از آفریقا، آن عده از  رسیده اند

انسان ها که در جنوب اروپا، بالکان و ترکیه کنونی جمع شده 

بودند یک زبان مفروض مشترک داشته اند و از این باصطالح 

است که هفت گروه اوراسیائی امروزه « سوپر خانواده زبانی»

رسی، از قبیل هند و اروپائی )انگلیسی، فرانسه، روسی، فا

آلئوت بوجود  -ارمنی...(، آلتائی )ترکی، مغولی...( و اسکیمو 

آمده و آنگاه بطور جدا از همدیگر رشد یافته اند )پیگل، 

2012). 

این نظریه هنوز جدید است، اما در این دیگر شک چندانی 

نیست که در ابتدا زبان های بزرگ و مجزا ازهمدیگر موجود 

ه های به همدیگر نزدیک نبوده و برعکس، زبان ها از لهج

بیرون آمده گسترش یافته و بزرگ تر شده اند. معموال 

پیدایش و تمایز زبان ها از همدیگر به شاخه های بزرگ و 

کوچک یک درخت مشترک تشبیه میشود. شاخه های بزرگ 

نامیده میشود که به همدیگر « خانواده زبان ها»این درخت 

 نزدیک هستند.

خانواده زبان ها در دنیا بحث  100-70معموال از حدود

هم زیر گروه « خانواده ها»میشود. در داخل هر کدام از این 

هائی وجود دارند که به همدیگر نزدیک تر از اعضای زیر گروه 

های دیگر هستند. از این جهت در حالیکه در واقع همه زبان 

هستند، شباهت « شاخه های یک درخت مشترک»های دنیا 

 هم شاخه شاخه میشود.و گوناگونی آنها 

های پایه مانند آفتاب، پدر، رفتن، آب،  اگر یک رشته واژه

ما »های ساده و ابتدایی مانند  پرنده و یا بعضی جمله

را به انگلیسی، آلمانی، دانمارکی، سوئدی و « نتوانستیم بیاییم

ها و جمالت  های جالبی بین این واژه نروژی بنویسید شباهت

ها را به فرانسه و ایتالیایی هم  همینمشاهده خواهید کرد. 

های بارزی هست  بنویسید. خواهید دید که با گروه اول فرق

های زیادی هم پی برد. ولی اگر این  توان به شباهت اما باز می

ها و جمالت را به ترکی، چینی و یا عربی  بار همان واژه

بنویسید صرفنظز از الفبا و امالی گوناگون، خواهید دید که 

ها و یا جمله های ساده با  ال ترکی و یا عربی آن واژهمث

 سوئدی و یا فرانسه خیلی فرق دارند.

، «های زبانی خانواده»های مختلف دنیا در  طبقه بندی زبان

های مجزا و تعریف نزدیکی و یا دوری بین  ها و زیر گروه گروه

ها چیزی نسبتا جدید است  ها و یا زیر گروه ها، گروه این زبان

سال اخیر برای سهولت بررسی  150شناسان در این  زبان که

ها با همدیگر  های آنان و مقایسه آن زبانهای گوناگون، ویژگی

 دهند. انجام می

توان گفت که در دنیا چیزی بین شش تا هشت هزار زبان  می

زنده وجود دارد. توافق اکثر زبانشناسان بر رقمی حدود 

شود که  ز آنجا ناشی میزبان است. این فرق ا 7000و  ۶900

ممکن است وابسته به هر دانشمند « لهجه»و « زبان»تعریف 

ها زازا  شود، فرق کند. مثال بعضی و معیارهایی که گذاشته می

کنند گیلکی  ها فکر می شمارند و بعضی را جدا از کردی می

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:IE_expansion.png
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ای از فارسی است در حالیکه دیگران آلمانی سوئیس را  لهجه

کنند و باز دیگران چکی و  حساب میای از آلمانی  لهجه

شمارند. البته در این  اسلواکی را دو زبان گوناگون می

شناسی  ها عوامل و معیارها همیشه بر پایه علم زبان بررسی

ها تاثیر  گاه در این نوع بررسی نیستند و مالحظات سیاسی هم

 کنند. می

خانواده زبانی تعریف شده است که باز این رقم هم  20حدود 

کند.  بسته به تعریف هرکس از زبان و خانواده زیانی فرق می

های هند و  ها در دنیا خانواده زبان ترین خانواده زبان بزرگ

زبان کوچک و بزرگ عضو آن  500اروپایی هست که بیش از 

ها هم به همین  تر هر خانواده زبان های کوچک هستند. گروه

 شوند. ترتیب معین می

ا برپایه اشتراک و یا شباهت در واژگان ه اعضای خانواده زبان

ها معین  خودی و پایه و ساختارهای دستوری آن زبان

شوند که هم در زمان کنونی و هم از نظر تاریخی بررسی  می

شوند. در مرحله بعدی برپایه نزدیکی بیشتر بین  و مقایسه می

« های زبانی ها و یا شاخه گروه»ها از  هایی از این خانواده گروه

رود. مثال فارسی، آلمانی، ایتالیایی، هندی، روسی،  ن میسخ

زبان دیگر خانواده  500یونانی، ارمنی و آلبانیایی و بیش از

دهند چرا که  های هند و اروپایی را تشکیل می بزرگ زبان

ها، کم و یا زیاد، از نظر واژگان و ساختار دستوری  همه آن

ا ترکی و مغولی مشترکاتی دارند که مثال با عربی، عبری و ی

توان برای  ندارند. اما در داخل خانواده هند و اروپایی می

های هند و ایرانی  های زیر نام برد: شاخه زبان نمونه از گروه

)شامل هندی، اردو، بنگالی و یا فارسی، کردی، لری، پشتو و 

غیره( که خود گروه هند و ایرانی به دو زیر گروه هندی و 

ها ارمنی را جزو گروه ایرانی  بعضی شود. ایرانی تقسیم می

شمارند و دیگران بر آنند که ارمنی زیر گروه مستقلی از  می

تبار یا  های رومی های هند و ایرانی است. خانواده زبان زبان

( و یا خانواده …ایتالیک )التین، ایتالیایی، فرانسه، اسپانیایی

هم  (…های ژرمنی )آلمانی، انگلیسی، دانمارکی، سوئدی زبان

 های مختلف خانواده هند و اروپایی هستند. جزو گروه

های آلتایی سه شاخه ترکی )شامل ترکی ترکیه،  خانواده زبان

آذربایجانی، ترکمنی، قزاقی، ازبکی و غیره(، مغولی و تونقوزی 

دارد. طبیعتا هر شاخه را هم وابسته به نزدیکی و دوری 

 سیم کرد.های مختلف تق توان به زیر گروه ها می زبان

تر ما یعنی خاورمیانه،  های زبانی در منطقه بزرگ از خانواده

-4اروپا، آفریفای شمالی، آسیای صغیر و آسیای میانه حدود 

خانواده زبانی حضوری نظر رس دارند. البته حجم این  5

ها یکی نیست.  ها و تعداد متکلمین این زبان خانواده

ان کنونی حضور دارند های زبانی که در ایر ترین خانواده بزرگ

عبارتند از یکم: هند و اروپایی )فارسی، کردی، لری، تاتی، 

تالشی، بلوچی و غیره و در یک گروه دیگر ارمنی(، آلتایی 

 )ترکی آذربایجانی و ترکمنی( و آفروآسیایی )عربی(.

سال پیش از میالد انبوه قبائل و طوائفی در  9000حدود 

آسیای میانه، شمال قفقاز  حوالی رود اورال، –جنوب سیبری 

و دریای خزر و اروپا زندگی کرده پیوسته در حال کوچ، 

مهاجرت و کوشش برای سکنی و اقامت در مناطق جدید 

پروتو هند و »ها زبانی مفروض که به طور قراردادی  بودند. آن

ها و  کردند و گویش شود صحبت می نامیده می« اروپایی

است که به « زبان ریشه»ن های مختلفی داشتند. از ای لهجه

تبار، سلتی و  های هند و ایرانی، ژرمنی، رومی تدریج زیر گروه

های مستقل شکل  غیره جدا شده به صورت زبان و لهجه

چیزی که تا هزاره نخست میالدی یعنی برای  –اند  گرفته

ای پر از  تقریبا هشت تا نُه هزار سال ادامه داشته است، مرحله

 ، جغرافیایی، فرهنگی، و قومی.های زبانی دگرگونی

های دیگر هم  در همین دوره نطفه چندین خانواده زبان

 تشکل یافته است.

ممکن است دو زبان که از نظر ریشه و منشاء ارتباطی با 

همدیگر ندارند لغات مشترک بسیار زیادی داشته باشند و یا 

از همدیگر هزاران لغت گرفته باشند. اما این، لزوما دلیل 

ها نیست. مثال بخش مهمی از  آن زبان« خانوادگی»یکی نزد

واژگان رایج فارسی امروز از عربی گرفته شده اما عربی و 

فارسی دو زبان از نظر ریشه متفاوت هستند: فارسی از گروه 

های هند  های ایرانی در شاخه هند و ایرانی خانواده زبان زبان

می )شامل های سا و اروپایی است اما عربی از گروه زبان

های آفرو آسیایی  عربی، عبری، آرامی، حبشی( خانواده زبان
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های بسیاری از فارسی و عربی  است. بهمین ترتیب ترکی واژه

 گرفته اما از نظر ریشه نه با فارسی قرابتی دارد و نه با عربی.

در این توضیحات مقدماتی باید به نکته دیگری نیز اشاره کرد 

در اصل از « آریایی»است. تعبیر « آریایی»و آن معنای واژه 

فرد و یا طبقه »سانسکریت )هندی باستان( است و معنی 

شناسی و  دارد. درتاریخ، مردم« ممتاز، اعیان، نخبه

هند و »ها به شاخه شرقی گروه «آریایی»شناسی  زبان

تبار، ایرانی  های هندی شود که اقوام و زبان گفته می« اروپایی

به « آریایی»روند.  آن به شمار میهای  و ارمنی زیر گروه

به بعد و به  1850های  عنوان نام تیره، تبار و یا نژاد از سال

خصوص در دوره فاشیسم هیتلری مورد سوء استفاده سیاسی 

، «نژاد آریایی»قرار گرفت. طبق این نظریات سیاسی گویا 

و « ها سیاه»بوده نسبت به « پاک»و « خالص»نژاد باصطالح 

ها  دارد و حتی اسکاندیناوی« برتری»اصطالح  به« زردها»

نژاد هستند. از این جهت استفاده از این «ترین پاک»نمونه 

تعبیر بعد از جنگ جهانی دوم در ادبیات سیاسی بسیار 

شناسی محدود گشت.  محدود شد و کاربرد آن اصوال به زبان

شناسی بعد از جنگ نیز تمایل اغلب دانشمندان  حتی در زبان

از تعبیر « ها آریایی»و « آریایی»بوده که بجای تعبیر  بر آن

استفاده شود که البته آن هم « ها ایرانی»و « هند و ایرانی»

نژاد »درست است. امروزه کسی شک ندارد که چیزی بنام 

وجود ندارد. همچنانکه از ابتدا همه اقوام « خالص»و « پاک

امروزه هم اند،  ها بوده بشری نتیجه اختالط و آمیزش انسان

آن جریان اختالط و آمیزش هنوز ادامه دارد. در عین حال 

های قومی  توان ادعا کرد که بخاطر این آمیزش این را هم نمی

های  ها و فرهنگ و زبانی، هیچگونه فرقی بین اقوام، زبان

ها نباید و از  ها وجود ندارد، اگر چه از این فرق گوناگون انسان

جه گرفت که این یا آن گروه توان نتی نظر علمی هم نمی

« تر پایین»ای  و یا در درجه« برتر»اجتماعی، قومی و یا زبانی 

کدام از تعابیر  شناسی هیچ است. نتیجه آنکه در تاریخ و زبان

غلط نیستند به شرط آنکه از « هند و ایرانی»و یا « آریایی»

ها سوء استفاده سیاسی نکرد و گرنه تعبیر  کاربرد آن

، «سامی»ه همان درجه درست و یا غلط است که ب« آریایی»

 «.اسالو»و یا « ژرمن»، «ترک»

 سال قبل از میالد ۹۰۰۰

 
 سال قبل از میالد ۹۰۰۰

حدود  سال قبل از میالد یعنی 9000رود که از  احتمال می

های زبانی مختلف به  های گروه هزار سال پیش نشانه 11

وجود آمده بود. در منطقه مورد بحث ما )نقشه باال( که مکان 

از آفریقا به آسیا و اروپا و در عین « انسان خردمند»کوچ 

حال مرکز اولین مناطق شهرنشینی، کشاورزی و تمدن 

هند و  (1توان از نُه گروه اصلی زبانی ) بشری است، می

ها  ( دراویدی و ایالمی )بعضی3( آفرو آسیایی، )2اروپایی، )

صحرایی، –( نیلی4دانند(، ) این دسته را دو گروه مجزا می

( 8( قفقازی، )7( سومری، )۶کنگویی، )-( نیجری5)

( اورالی سخن گفت. حدودا در قرن 9ای غربی و ) مدیترانه

ه شمال سال بعد، از گوش 9000چهارم میالدی یعنی حدود 

های  ( گروه زبان10شرقی این نقشه، گروه زبانی دهم یعنی )

 شود. آلتایی هم در این جغرافیا پدیدار می

های زبانی هنوز در  گیری گروه هزار سال قبل، شکل 10تا  9

های کنونی  مرحله ابتدایی خود قرار داشت و هنوز از زبان

به  نظیر انگلیسی، فارسی، ترکی، عربی، روسی و یا ارمنی

ها قرار بود  شناسیم خبری نبود. این زبان صورتی که امروز می

چند هزار سال بعد بطور مشخص و متمایز از یکدیگر عرض 

ها بعد از طی روندی مخصوص  هرکدام از آن –اندام کنند 

های آن زبان را تشکیل  بخود و با آمیزش و تحولی که ویژگی

که امروزه های معاصر  برای شکل گیری زبان …خواهد داد

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:9000BCE.gif
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هزار  10ها  و حتی در مورد بعضی زبان 8-7شناسیم اقال  می

 سال دیگر الزم بوده است.

گروه هند و اروپایی از دو شاخه شرقی )هندی، ایرانی و 

اسالوی، ایتالیک، آلبانی -ارمنی( و غربی )ژرمنی، کلتی، بالتی

و هلنی یعنی یونانی( تشکیل شده است. گروه آفرو آسیایی به 

زیر گروه مانند سامی )اکدی باستان که اکنون از بین چند 

رفته، عربی و عبری(، مصری باستان، بربر و غیره تقسیم 

شود. گروه زبانی دیگر که برای ما مهم است ایالمی و  می

دراویدی است. زبان باستان ایالم و یا عیالم )خوزستان و 

ه فارس ایران و تا حدی عراق جنوبی امروزه( زبانی مرده ب

رود. بعضی دانشمندان این زبان را از نظر ساختار با  شمار می

های دراویدی )شمال پاکستان، هندوستان و دره سند( از  زبان

گنجانند. گروه  جمله براهویی و تامیل در یک گروه می

زبان کوچک و بزرگ است  40تا  30های قفقازی شامل  زبان

ستند. سومری که به جز گرجی اکثرا برای ایرانیان ناآشنا ه

های دیگر  که آن هم زبانی مرده است مانند بعضی زبان

شناسان،  باستانی منطقه شام و خاورمیانه از سوی اکثر زبان

شود و  های موجود زبانی دیگر شناخته نمی خویشاوند گروه

رود. اورالی با سه زبان اصلی  خود گروهی مستقل به شمار می

یایی گروهی است که معاصر یعنی فنالندی، مجاری و استون

شناسان با گروه آلتایی )ترکی، مغولی و  به نظر بعضی زبان

تونقوزی( که بعدتر پیدا شد، دارای مشخصات لغوی و 

ساختاری تا حدی مشابه است اما امروز بیشتر دانشمندان بر 

 آنند که اورالی و آلتایی دو گروه مجزا از همدیگر هستند.

های کالنی  ها دارای جمعیت گروه زبانی فوق همه گروه 9از 

نبودند. اصوال تعداد جمعیت جامعه بشری بسیار محدودتر 

بود. در این دوره به تخمین چند منبع از جمله مک اودی دو 

گروه بزرگ عبارت از هند و اروپایی و آفرو آسیایی بودند که 

های  هزار نفر جمعیت داشتند و گروه 50هرکدام تخمینا 

هزار نفر  10و نیلی صحرایی هر کدام  تر مانند اورالی کوچک

(. تعداد 22: 2002و یا کمتر جمعیت داشتند )مک اودی 

ها و مجموعا جامعه بشری همزمان با  جمعیت همه گروه

بهبود شرایط زندگی، پیشرفت کشاورزی، و استفاده از 

حیوانات خانگی افزایش یافته است و طبیعتا این افزایش در 

ماهیگیری میسر و یا آب و هوا  مناطقی که کشاورزی و یا

تر بوده، از مناطق پوشیده از برف و یا صحراهای کم  مناسب

 تر بوده است. آب بیشتر و سریع

 قبل از میالد ۲۲۵۰تا  ۲۷۵۰

 
 یالدقبل از م 2250تا  2750

و اندی سال پیش  8000سال بعد، یعنی حدود  ۶250

تغییرات مهمی در این تصویر بوجود آمده بود که اگر با معیار 

های معاصر به این تغییرات نگاه کنیم، شاید  محدود زبان

چندان پر اهمیت جلوه نکنند چرا که هنوز هم شاهد 

های کنونی نیستیم، اما این  پیدایش روشن و مشخص زبان

 ییرات با اینهمه بسیار مهم هستند.تغ

حدودا در اواخر هزاره ششم ق م یعنی نرسیده به سال 

ق م، ما شاهد پایان آخرین عصر یخبندان هستیم که  5000

ها ندارد اما به  اگرچه ظاهرا رابطه مستقیمی با موضوع زبان

تعداد جمعیت و مهاجرت همه اقوام و امتزاج آنان با همدیگر 

ذاشته است. در نتیجه ذوب یخ و برف قطب تاثیر کالنی گ

شمال و مناطق نیمه قطبی، بریتانیا ازخشکی قاره اروپا جدا 

شده تبدیل به مجمع الجزایر گشت و در نتیجه باال رفتن 

سطح آب دریای مدیترانه، این دریا با دریای سیاه که مانند 

یک دریاچه بود متصل گشت. با این ترتیب دریای سیاه شکل 

المللی وصل  بین« های آزاد آب»خود را گرفت و به کنونی 

 شد.

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:2750BCE.jpg
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ق م مخصوصا  4000حدود هزار سال بعد، یعنی حوالی سال 

های اورالی به  در سمت غرب شاهد توسعه اقوام متکلم زبان

خصوص به سوی غرب یعنی اسکاندیناوی کنونی و 

زبان به طرف شمال یعنی  تر الپ نشینی مردم متقدم عقب

 ستیم.مناطق قطبی ه

های مدیترانه غربی )و یا ایبریایی(  هنوز در موقعیت زبان

مانند زبان پروتوباسکی تغییری رخ نداده است. وضع 

ها مهم است(  های دراویدی و )آنچه که برای ما ایرانی زبان

ایالمی هم که بعدها یعنی تا میالد مسیح عمال از بین رفت، 

 در این دوره دچار تغییری جدی نشد.

ای قفقازی که به هر حال گسترش زیادی نداشتند ه زبان

شاید هم به خاطر 

های این منطقه  کوه

همچنان تا حد زیادی 

 محدود و محصور ماندند.

اما از هزاره پنجم به بعد 

در دو گروه زبانی 

 تغییرات مهمی پیدا شد.

های هند و  اوال گروه زبان

اروپایی به تدریج بین 

های  خود به زیر گروه

تقسیم شدند  ای منطقه

که در  که همزمان، ظاهری قومی هم به خود گرفت تا جایی

توان به طور کلی از دو گروه  دیگر می 2750حوالی سال 

 شرقی و غربی هند و اروپایی سخن گفت.

های آفرو آسیایی هم به دو گروه آفریقایی  در عین حال زبان

)مصری باستان و بربری( و گروه آسیایی تقسیم شد. این 

نامیم یک زیر گروه کلی  می« سامی»ه دوم که آن را کال گرو

ن آن بیرون است که بعدها آکادی، عربی و عبری از درو

  آمد.خواهد

نکته تا حدی اسرارانگیز، محدود ماندن بقا و حیطه گسترش 

زبان سومری و بزودی زوال کامل آن است اگر چه سومری 

مکتوب  های باستان است که بیشترین آثار یکی از زبان

های دیگر  سنگی و سفالی از آن باقی مانده و این زبان، زبان

همجوار و همزمان خود مانند آسوری و ایالمی را تحت تاثیر 

 خود قرار داده است.

های زبان هند و اروپایی هیتیتی که در آناتولی  اولین داده

ظاهر شده و به اطراف خود تاثیر گذاشته نیز مربوط به این 

 دوره است.

هند و ایرانی  –هایتا در گوشه راست باال گروه هند و اروپایی ن

ای منفصل از گروه  بینیم که ظاهرا مثل جزیره تُخارها را می

هند و اروپایی در آسیای میانه، منطقه باختر )به یونانی: 

اند اما  زیسته باکتریا( یعنی شهرهای بعدی سمرقند و بلخ می

عد تحت فشار اقوامی که ها مدت یکی دو هزار سال ب اغلب آن

تر رو به  از مناطق شرقی

سوی غرب گذاشتند از 

این منطقه کوچیدند و یا 

با اقوام نو آمده امتزاج 

 یافتند.

و باالخره آنچه که در 

انتهای گوشه راست و 

باالی این نقشه به عنوان 

اقوام مخلوط آسیای »

ایم  تعریف کرده« میانه

نزدیک به دو هزار سال 

گ و هویت مشخص و قطعی زبانی نداشتند بلکه یا بیشتر رن

به راستی مخلوطی از اقوام کوچنده و چادر نشین بودند که 

بعد از مدتی همه رو به سوی شرق، جنوب و غرب گذاشتند 

 تا به سرنوشت چین، اروپا و خاورمیانه مُهری ماندنی بزنند.

ترین این قبایل بودند که بیش از دو هزار سال  ها معروف هون

عد در این نقشه، از گوشه راست باال، از شرق پیدا شدند و از ب

های آلتای )سیبری جنوبی،  منشاء جغرافیایی خود در کوه

 چین و مغولستان( به سوی غرب سرازیر گشتند.

های هند و اروپایی فقط در  گسترش اقوام متکلم به زبان

شرق نبود. در غرب هم آنچه که شاخه غربی این گروه نامیده 

های خود را گرفت.  دیم خود به تدریج در هر منطقه ویژگیبو
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الجزایر بریتانیای کنونی کامال تبدیل به سرزمینی هند  مجمع

و اروپایی با ویژگی بیشتر سلتی شد در حالیکه مثال گروه 

در ایتالیا و فرانسه ریشه دواند و به «( ایتالیک)»تبار  رومی

مانند « ای غربی رانهمدیت»های  اسپانیا هم گسترش یافته زبان

و « اورهایمات»ها که  باسکی و یا اتروسکی را پس راند. ژرمن

یا موطن اصلیشان جنوب اسکاندیناوی، دانمارک کنونی و 

ها و اسالوها جدا شدند  شمال آلمان کنونی بود عمال از بالتی

ها شبه جزیره یونان را پرکرده از آن  و به همین ترتیب یونانی

جا ماندند و شمال آن منطقه خاستگاه  همان تاریخ به بعد در

 ها شد. ای تراکیه

های  های زبان ها هنوز جوانه بینیم همه این اما همچنانکه می

های  های زبانی است و هنوز از خود زبان مستقل خانواده

معاصر مانند انگلیسی، فرانسوی و یا فارسی و یونانی خبر 

 چندانی نیست.

های نوشتاری یعنی خطوط و  پیدایش و رواج اولین نظام

الفباهای باستانی میخی از قبیل سومری، ایالمی، همچنین 

های دره سند هم در این  های مصری و یا گلیف هیروگلیف

سال بعد به صورت نسبتا  1500دوره شروع شده که حدود 

تکمیل شده الفباهای فنیقی و آرامی در آمده و در خاورمیانه 

 رواج یافته است.

های بعدی خاورمیانه از جمله عربی، عبری، فارسی  اکثر زبان

و ترکی در ابتدا نوعی اصالح شده از این الفباها را قبول کرده 

 اند. به کار برده

تمدن باستانی دره »در ضمن در طرف راست نقشه، محل 

در هندوستان کنونی هم معین شده است. این نشانه « سند

و اندی سال بعد  1000فقط یاد آور آن است که وقتی حدود 

اقوام هندی گروه هند و ایرانی )آریایی( به اینجا کوچیدند، 

ای در آن منطقه وجود داشت که  تمدن به نسبت پیشرفته

های خود را داشتند. اما گذشت  یقیناً مردم آن، زبان و یا زبان

های زیادی باقی نگذاشته  روزگار از آن تمدن و زبان نشانه

 است.

های آسیا اقوام هند و  در شرق استپ ق م 2250حوالی سال 

ایرانی )آریایی( رحل اقامت افکندند که از قفقاز تا بخش 

ها به سرعت بسوی  اعظم آسیای میانه را پر کرده بودند. آن

کردند. تقریبا هزار سال بعد، یعنی  شرق و جنوب پیشروی می

ای از آنان به هندوستان  ق م، شاخه 1000تا  1500حوالی 

اخه دیگرشان به ایران کنونی مهاجرت کرده در کنونی و ش

 ها سکنی گزیدند. این سرزمین

 اولین آریائی ها، اولین ترک ها

 

 کمربند استپ های اوراسیا
و ترک ها اقال سه تا چهار هزار سال اجداد باستانی ایرانیان 

پیش، کم و بیش از یک منطقه: اوراسیای غربی، یعنی منطقه 

ای از کوهستان های آلتای در سیبری جنوبی و مغولستان 

کنونی تا شمال شرق و شمال دریای خزر آمده اند. آنها هر 

دو در ابتدا همانند اجداد باستانی تقریبا همه ملل کنونی 

قبایلی کوچنده بودند که مدتها در مجاورت با  اروپا و آسیا

همدیگر زندگی میکردند و بمدت قرن ها و به طرق گوناگون، 

از مراودت و بده و بستان گرفته تا حمله و جنگ و یا 

فرهنگ، دین و زبان، رویاروئی و آمیزش، بهمدیگر تاثیر 

 گذاشته اند.

آریائی  بطور دقیق نمیتوان گفت که موطن اصلی و اولیه اقوام

)هند و ایرانی( از یک سو و اقوام آلتائی که ترک ها شاخه 

غربی آنها را تشکیل میدادند، کجا بود و این اقوام در کدام 

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Eurasian_steppe_belt.jpg
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دوره های تاریخی برای اولین بار عرض اندام کرده اند. اما 

برپایه پیگیری نام ها، واژگان و متون در منابع اصلی و یا 

انسان ها و یا آالت و اشیای ثانوی، تحلیل بازمانده اجساد 

مورد استفاده مردم در مناطق گوناگون و تحلیل و مقایسه 

آنها، دانشمندان رشته های زبانشناسی تاریخی، مردم 

شناسی، باستانشناسی و ژنتیک به نتایجی رسیده اند که در 

این زمینه های علمی امروزه مورد قبول اکثر متخصصین 

 است.

ه اقوام آریائی یعنی گویشوران ظاهرا موطن اصلی و اولی

باستانی زبان مفروض و مشترک )پروتو( هند و ایرانی در 

غرب آسیای میانه تا حوزه شمال شرقی و شمالی دریای خزر 

بوده است. احتماال در اوایل هزاره دوم پیش از میالد، یعنی 

حدودا چهار هزار سال پیش که دو شاخه زبانی هندی و 

ز همدیگر فاصله گرفته بود، دو گروه از ایرانی تا حد معینی ا

آن منطقه جدا شده یک دسته به « جامعه پروتو هندی»

غرب، به شمال بین النهرین و به مناطق بعدی حُرّی ها و 

میتانی ها و گروهی دیگر به سوی هندوستان کنونی 

سال پیش از میالد،  1500کوچیدند. مدتی بعد، احتماال 

کوچ نمودند. آنها هم رو بسوی قبایل ایرانی نیز شروع به 

غرب نهادند و احتماال در اواسط قرن نهم پیش از میالد یعنی 

چیزی کمتر از سه هزار سال پیش به غرب و مراکز ایران 

کنونی رسیدند. در همین دوره است که منابع آشوری 

)آسوری( برای اولین بار از این اقوام سخن میگویند. بعد از 

، منابع بین النهرین به واژگانی ایرانی قرن نهم قبل از میالد

مانند ماد ها )ماتائی(، پارس ها )پارسواش( و بویژه خدایگان 

اصلی ایرانیان اهورامزدا )آسارامزاش، آسورامزاش و بعد ها 

، ص 200۶اهورامزدا( اشاره میکنند )سیمس ویلیامس، 

125-12۶). 

اقوام آلتائی زبان که ترک ها بعد ها همچون « جامعه»

گروهی مشخص از درون آن بیرون آمدند احتماال سه تا چهار 

هزار سال پیش از میالد در منطقه ای بین شمال چین و 

غرب مغولستان تشکل یافت. نشانه های ترکی باستان حدودا 

بیرون « جامعه»سال قبل از میالد از بطن این  500تا  3000

در زبان آمد. برپایه وام واژه های اورالی و هند و اروپائی 

مفروض )پروتو( ترکی باستان دانشمندان حدس میزنند که 

« خانواده»گروه قبایل ترک زبان غربی ترین گروه زبانی 

زبانهای آلتائی بود در حالیکه گروه تونقوزی شرقی ترین گروه 

بود و مغولی در مرکز این منطقه قرار داشت. از سوی دیگر 

اروپائی ظاهرا پیشگام مورخین با اشاره به اینکه قبایل هند و 

پرورش اسب در فرهنگ قبیله ای هزاره چهارم و سوم در 

اوراسیا بودند، چنین گمان میبرند که اجداد قبایل ترک زبان 

احتماال در مجاورت این قبایل هند و اروپائی به فنون پرورش 

(. بر 1۶، ص 200۶و بهره گیری از اسب پی برده اند )گولدن

مال میرود که موطن اصلی اجداد ترک پایه این داده ها، احت

و اقیانوس آرام در شمال « ینی سئی»ها ابتدا بین رودخانه 

چین، منطقه جنگلزار وشمالی استپ ها در سیبری جنوبی و 

بخصوص حوزه آلتای و یا ماوراء بایکال تا حوزه ماوراء خزر 

بوده است. در هزاره نخست قبل از میالد ظاهرا اجداد 

پروتو ترک زبان به مناطق مرکزی و غربی باستانی قبایل 

مغولستان کنونی کوچ کرده اند که بیشتر موطن قبایل هند و 

 هند و ایرانی بوده است. –اروپائی 

با این ترتیب احتماال اولین تماس های قومی و زبانی بین 

اقوام پروتو ترک و ایرانی هزار سال قبل از میالد در 

سال بعد از  500حدودا مغولستان کنونی بوده است یعنی 

 آنکه کوچ اولین قبایل آریائی به ایران کنونی شروع شده بود.

اما این گروه های پروتوترک را هنوز نمیتوان دقیقا بعنوان 

نامگذاری کرد. آنها بخشی از مجموعه ای از قبایل « ترک»

شده اند و در منابع « هون ها»اوراسیا بودند که معروف به 

 نامیده میشوند.« نو-هسیونگ»چینی 

بیشک بخشی از اتحادیه قبیله ای »اجداد قبایل ترک زبان 

نو و هون های آسیائی بودند که در قرن سوم پیش -هسیونگ

« از میالد برای مرز های چین درد سر ایجاد کرده بودند

(. مثل اغلب اتحادیه های قبیله ای، 17)گولدن، همانجا، ص 

ی مختلط بود. وقتی این این اتحادیه هم از نظر قومی و زبان

اتحادیه در مقابل حمالت دولت هان های چین دچار شکست 

شده پراکنده گشت، عناصر این اتحادیه بسوی اوراسیای 
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غربی رو گذاشتند. در این جریان اشکال، اتحاد ها و کشاکش 

 های جدید قومی بوجود آمد.

زمانیکه در استپ های آسیای میانه و اوراسیای غربی کوچ 

پر تالطم قومی به ملل آسیا و اروپا از روس و بالتیک و های 

آلمانی، انگلیس و فرانسوی و ایتالیائی و زبانهای آنان شکل 

نیمه نهائی خود را میداد، در ایران ماد ها دولت خود را 

میساختند، هخامنشیان امپراتوری خود را گسترش میدادند و 

تمدن های با یونان میجنگیدند، بین النهرین هنوز صاحب 

 باستان خود بود و بتدریج امپراتوری روم ساخته میشد.

کوچ های اقوام رنگارنگ و از آن جمله هون ها، گوت ها، 

ژرمن ها، اسکیت ها و سکا ها، آالن ها و خزر ها و آوار ها در 

کمر بند استپ »اوراسیا و اوروپا سرتاسر اوراسیا و بخصوص 

دیگ آش »یل به یک آن را از نظر قومی و زبانی تبد« های

 کرده بود.« شله قلمکار

در مقابل سیل هون های آسیائی که مجموعه ای از اقوام 

پروتو مغول، پروتو ترک و حتی هند و ایرانی بودند و هون 

های اروپائی که از نظر قومی و زبانی با آنها کامال یکی 

 نبودند، ده ها قوم و قبیله از هند و اروپائی و آلتائی تا اورالی

و سیبریائی پا به گریز گذاشتند، سرکوب شدند، به مناطق 

غربی و یا جنوبی رو گذاشتند و یا در ترکیبات نوین قومی 

مستحیل گشتند. در نتیجه همین کوچ ها و جنگ ها هم بود 

که امپراتوری روم سقوط کرد و به امپراتوری روم شرقی یعنی 

 بیزانس تقلیل یافت.

ن بار در قرن ششم میالدی در همین شرایط بود که اولی

منابع چینی در رابطه با منازعات بین اقوام همسایه چین در 

 مغولستان، به شکلی روشن از ترک ها سخن میگویند.

همین قبایل ترک بودند که در همان دوره یعنی قرن ششم 

م( دولت مقتدر گوک تورک ها را بین  740-552میالدی )

ی در غرب و جنوب دو دولت چین در شرق و ایران ساسان

بوجود آوردند، دولتی که به کمک ایرانیان همسایه و 

بخصوص سغدیان زمینه گذار ترکان به اسالم را ایجاد کرد. 

اولین سنگ نوشته های ترکی باستان معروف به اورخون به 

این دوره مربوط است. مدتی بعد، در زمان دولت ترک 

چین( اولین م( در شین جان کنونی ) 1212-840قراخانیان )

 "دیوان لغت الترک"آثار مکتوب فرهنگ ترکی از جمله 

 محمود کاشغری را تولید نمود.

ایران از کوچ آریائی ها تا ظهور اسالم تا حدی از تالطم ها و 

کوچ های قومی در امان مانده بود. بعد از اعراب، کوچ های 

قبایل ترک به خراسان و بقیه ایران شروع شد و تا بیزانس، 

 طین، مصر و بالکان گسترش یافت.فلس

 آغاز ایران و زبان های ایرانی

ها و مهاجرت همه قبایل از جمله قبایل هند و اروپایی  کوچ

 قبل از آن تاریخ هم وجود داشت، بعد از آن تاریخ هم.

ها هر طایفه با طوایف  مانند کوچ هر قبیله، در جریان کوچ

کرد،  می شد، جنگ و یا صلح دیگر متحد و یا دشمن می

ها و زدو خوردها، هجوم، غارت، حتی کشتار و یا آشتی  ائتالف

های صلح و فاصله دادن به کوچ چیزی طبیعی در  و دوره

 ها بود. زندگی قبیله

چند  سال پیش یک 3800ق م یعنی حدودا  1800از سال 

رودان )بین  شود. در میان پدیده تازه در نقشه ما مشاهده می

لت مهم آشور در شمال و بابل در النهرین( شاهد دو دو

جنوب این منطقه و همچنین هیتیت در آناتولی هستیم. 

شوند که  یکی دو دولت جدید اما کوچک دیگرهم پیدا می

ها دولت هوریان  مدتی بعد ناپدید خواهند شد. یکی از آن

های کردنشین امروز به وجود آمد  است که تقریبا در سرزمین

زاره یکم ق م از بین رفت اما گفته سال بعد در آغاز ه 700و 

واژه هایی از زبان هوری دارد اگر  شود زبان ارمنی هم وام می

 چه از این زبان واژگان بسیار اندکی باقی مانده است.

ها و  دو ویژگی دیگر این دوره جدا شدن ایتالیک از زبان سلت

گسترش آن در ایتالیای امروزه است. در عین حال 

دیگر به سرعت در جزایر یونان کنونی پخش ها،  زبان یونانی

شوند و با این ترتیب تراکیایی به تدریج از یونانی جدا  می

 شود. می

هنوز هم یونانی و هم ایتالیایی در مراحل نخستین شکل 

گیری خود هستند و از آلمانی و یا انگلیسی و طبیعتا روسی 

 و اسپانیایی خبری نیست. هنوز باید حدود هزار سال و یا

بیشتر بگذرد تا قبایل نزدیک به هم و تشکیل دهنده این 
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تر شده و شکل اولیه  تر به همدیگر نزدیک های کالن قومیت

 ها را به وجود بیاورند. این زبان

ق  1800ویژگی دیگر این دوره در آن است که به خصوص از 

م به بعد بخش قابل توجهی از اقوام شاخه شرقی گروه هند و 

ان کوچ و مهاجرت خود از غرب به شرق، راه اروپایی در جری

خود را به سوی جنوب یعنی ایران کنونی و گروهی دیگر به 

 کند. جنوب شرق یعنی پاکستان و هندوستان کنونی کج می

ها را آریایی و یا هند و  با این ترتیب این گروه که مجموعا آن

های  نامند ازنظر زبانی نیز در داخل خود به شاخه ایرانی می

متبلورتر ایرانی )فارسی باستان و اوستایی( و هندی )ودایی و 

 شوند. سانسکریت( جدا می

« ایرانیان»ق م  1۶00سال یعنی حوالی سال  200در عرض 

تر بین النهرین  های کوچک نسبتا نوآمده همسایه بابل و دولت

 شوند. می

ها در مناطق مرکزی ایران  ای که قبل از آریایی اقوام پراکنده

کردند از خود اثر و تمدنی به جا نگذاشته،  نی زندگی میکنو

 اند. احتماال با نوآمدگان آریایی امتزاج یافته

یعنی آمدن اقوام آریایی به ایران کنونی در هزاره دوم و 

پخش آنان در این منطقه در هزاره نخست قبل از میالد بوده 

جانشین  های جدید یک ها بتدریج در سرزمین است. آن

ند و وابسته به محل زندگی خود یعنی شرق، جنوب و شو می

گیرند: ایرانیان شرقی و یا  های دیگر می یا غرب و مرکز نام

ها  گویش و گونه زبان ایرانی آن …ها و مادها ها، پارس پارت

 یابد. های خود را می هم ویژگی

حدودا چهار  –است « ایرانیان»و « ایران»این، شروع ماجرای 

 پیش. تا سه هزار سال

ق م مادها دیگر  5۶0حدود هزار سال بعد یعنی حوالی سال 

های ایرانی را به تابعیت خود درآورده انسجامی نسبی به  گروه

بخشند. در این زمان است که  جغرافیای حاکمیت خود می

 نامند. می« امپراتوری»های تاریخی دیگر  ها را در اطلس آن

)حدودا خوزستان،  زبان و تمدن ایالمی در جنوب غربی ایران

فارس و لرستان امروز و همچنین حنوب عراق( که از سال 

پیش از میالد در کنار سومری، آشوری، اَکِدی و دیگر  2700

های  های بین النهرین جایگاه خود را در میان زبان زبان

باستان منطقه نگهداری کرده بود حتی قبل از سر رسیدن 

اهی ایالم از آشور ایرانیان، در نتیجه شکست بزرگ پادش

تضعیف شده بود. در دوره هخامنشیان یعنی تا اواسط هزاره 

های رایج  یکم قبل از میالد ایالمی هنوز یکی از زبان

پادشاهی ایران بود اما تا آغاز هزاره اول میالدی دیگر تقریبا 

ها از جمله  اثری از این زبان باقی نماند. به نظر بعضی

خوزستان که « خوزی»ی، زبان پروفسور والدیمیر مینورسک

تا چند قرن بعد از اسالم هنوز زبان مردم بومی خوزستان بود 

و نه با عربی و نه با فارسی رابطه داشت، احتماال باقیمانده 

 .(80-73ص 1945ایالمی باستان بوده است )مینورسکی 

ها تمدن  اقوام هندی هم در شبه قاره هند مسکون شدند. آن

ها در این  را که قبل از هندو ایرانی« نددره س»های  و زبان

که  منطقه حضور داشتند در خود مستحیل نمودند تا جایی

بزودی از تمدن آن دوره این اقوام دیگر اثر چندانی باقی 

های دراویدی تقلیل یافتند. امروزه چند زبان مانند  نماند. زبان

ی براهویی و تامیلی یاد آور دوره قبل از آمدن هند و اروپای

 هاست.

شناختی بسیاری بین هندی و ایرانی باستان  نزدیکی زبان

وجود دارد. به گفته دانشمندان این دو زبان، آثار هندی 

باستان )ودایی و سانسکریت( به مراتب بیشتر و آثار فارسی 

باستان و اوستایی )که برای متون دینی زرتشتی به کار 

است اما یکی را  تر تر و مبهم رفت( بمراتب کمتراما بغرنج می

 توان بدون دیگری با دقت الزم بررسی علمی کرد. نمی

ها  بقیه اقوام آریایی و یا هند و ایرانی که به مجموعه آن

های شرق، شمال و  شود در استپ ها گفته می سکاها و اسکیت

ها بعد به زندگی  غرب دریای خزر باقی ماندند و تا قرن

ای و جغرافیایی  نطقهکوچنده خود ادامه دادند. هر شاخه م

ها،  آنان نام دیگری به خود گرفت از قبیل سکاها و اسکیت

 ها. سَرمَتیان و بعدها آالن

اقوام هند و اوروپایی کوچ خود به سوی شرق را تا شرق 

 آسیای میانه، منطقه کوهستان آلتای ادامه دادند.
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ق م، ازهمانجا،  3۶0های  سال بعد، حوالی سال 200حدودا 

شمال شرقی نقشه ما، قوم و یا به قولی اقوامی با نام از گوشه 

به سوی غرب سرازیر گشتند. کوچ معکوس « ها هون»کلی 

ها قرار بود در تعیین سرنوشت  قبایل جدیدی شروع شد. هون

اروپای شرقی و مرکزی و حتی امپراتوری بعدی روم نقش 

 مهمی بازی کنند.

 نوشتار باستان ایرانیان و مردم خاورمیانه

 
 نوشته سه زبانه خشایارشاه در وان سنگ

گذار از فرهنگی بدون نوشتار به فرهنگی با نوشتار معموال از 

)پیشا تاریخ( و « ماقبل تاریخ»طرف مورخین بعنوان پایان 

شود. در عین  و یا مکتوب شمرده می« تاریخ مستند»آغاز 

حال خط، نوشتار و آثار مکتوب چه بصورت هیروگلیف و 

اندیشه نگار )ایدئو گرام( و یا بخصوص خط و الفباء پیوسته 

یکی از معیارهای اصلی سنجش تمدن یک سرزمین و یا 

 گروه اجتماعی بوده است.

ره دوم قبل از میالد( سال قبل )نیمه دوم هزا 3500تقریبا 

ها و شاخه «هند و ایرانی»وقتی اقوام ایرانی )از زیر شاخه 

ها( از آسیای میانه و شمال دریای خزر به «هند و اروپایی»

فالت ایران کنونی سرازیر شدند، در این فالت بومیان و قبایل 

کردند. از فرهنگ  تا حد زیاد جدا و دور از همدیگر زندگی می

 اطالعاتی باقی نمانده است.ها  و زبان آن

فالت ایران نیزهمانند اقوام تازه « ماقبل ایرانی»این بومیان 

وارد آریایی و همچنین مردم اکثر اروپا، آسیای میانه و غربی 

کردند هنوز  قومی زندگی می -ای و گروهی که بصورت قبیله

 صاحب خط و الفبای منسجم خود نبودند.

ری از منطقه میانرودان و یا خط و نوشتار همراه با تمدن بش

بین النهرین، مصر، آناتولی و بعدا یونان و ایتالیا شروع شد و 

 به دیگر نقاط جهان توسعه یافت.

ها که فالت ایران را گرفتند با استفاده  ها و پارس مادها، پارتی

ها و دیگر همسایگان قدرتمند  از ضعف امپراتوری آشور، آن

را بزودی تحکیم و گسترش  خود را شکست داده، دولت خود

 بخشیدند.

شدند با خط و  ها هرچقدر که یکجا نشین و شهری می آن

ها را با نیازهای  نوشتار همسایگان خود هم آشنا شده این خط

 بستند. خود منطبق کرده به کار می

تنها قسمتی از جغرافیای ایران کنونی که صاحب خط و 

طوالنی  همچنین تمدن شهری خود و حتی تمدنی بسیار

مدت و غنی بود در حوزه خوزستان کنونی و جنوب شرقی 

عراق قرار داشت که ایالم )عیالم( نام داشت. اما به روایت 

منابع همدوره آشوری و بابلی، حیطه قدرت سیاسی و 

تر از این بود و اقال  بخصوص فرهنگی ایالم بمراتب گسترده

ای های وسیعی از استان فارس کنونی و منطقه دری بخش

گرفت. دو مرکز اصلی این  خزر تا خلیج فارس را در بر می

 پادشاهی شوش )خوزستان( و آنشان )فارس( بود.

 2700ایالم تمدنی مهم و غنی ایجاد کرده بود که حدودا 

سال قبل از میالد شروع شد و تا بیش از دو هزار سال بعد 

یعنی اوایل هخامنشیان، پادشاهی، گاه بسیار قدرتمندی را 

 یاد نهاد.بن

شناسان  شناسان و زبان زبان ایالمی به گواهی اکثر باستان

های همسایه یعنی آفرو آسیائی )از  هیچگونه قرابتی با زبان

النهرین و آناتولی و یا  جمله سامی( و دیگر زبانهای بین

ها  زبانهای نوظهور ایرانی در آن منطقه نداشت. اما بنظر بعضی

ین ایالمی و زبانهای دراویدی های ساختاری معینی ب نزدیکی

در )هندوستان باستان( وجود دارد. خط ایالمی که به همراه 

آشوری، هیتیتی و بابلی نوعی از خطوط میخی باستانی در 

های ایرانی مادها و  منطقه بود مدتی طوالنی در امپراتوری

هخامنشیان رواج داشت تا اینکه باالخره از بین رفت و جای 

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Xerxes_Cuneiform_Van.JPG
https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Xerxes_Cuneiform_Van.JPG
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فارسی میانه )پهلوی( گرفت که مبتنی بر  آن را خط و زبان

 الفبای آرامی بود.

های دوره هخامنشی، از سغدی و پارتی  بسیاری از نوشته

گرفته تا فارسی با خطی میخی و ملهم از خط میخی آشوری 

های باستانی  شد و حتی سنگ نوشته وبابلی درج می

هخامنشی مانند کتیبه خشایارشاه در شهر وان )ترکیه 

به سه زبان فارسی، ایالمی و بابلی و با خطی میخی  کنونی(

نوشته شد که به دستور داریوش یکم ایجاد شده بود و بعنوان 

 معروف شده است.« خط شاهنشاهی هخامنشی»

با اینهمه تولید نوشتاری 

خط میخی فارسی 

باستان متعلق به دوره 

هخامنشی، بسیار کم، 

محدود و اساسا عبارت از 

ود چند سنگ نوشته ب

که بدستور پادشاهان 

هخامنشی حکاکی شده 

بود. بعد از هخامنشیان و 

بخصوص در دوره 

ساسانیان است که تعداد 

بمراتب بیشتری از آثار 

فارسی میانه و حتی 

فارسی باستان از جمله 

متون زرتشتی نوشته 

 شده است.

در مقابل تعداد بسیار کم آثار نوشتاری فارسی باستان، زبان 

نهای همسایه سومری، آشوری و یا بابلی نمونه ایالمی و زبا

های فراوانتری از فرهنگ نوشتاری را ایجاد کرده بودند. برای 

مثال در دو قرن نوزدهم و هجدهم ق م، همزمان با آمدن 

آریاییان به فالت ایران که هنوز از نوشتار فارسی خبری نبود، 

میخی تنها از بایگانی شهر باستانی شوش پانصد لوحه با خط 

( که حکایت از جزییات 39-37بدست آمده است )رشاد، ص 

 کند. زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم ایالم می

 

 خط ایالمی

های امپراتوری ایالم  سال قبل از میالد باقیمانده ۶00حدود 

از سوی همسایه شمالی خود آشور مورد تهاجم و اشغال قرار 

زمان با بحران گرفته و ضعیف شده بود. دراین شرایط و هم

داخلی در خود امپراتوری آشور، ایالم از سوی قبایل ایرانی 

تحت رهبری پادشاهان ماد تصرف و به بخشی از امپراتوری 

ها در  جدید ماد تبدیل گردید. زبان و فرهنگ ایالمی تا مدت

چارچوب جدید امپراتوری ایرانی مادها و سپس هخامنشی 

ادامه یافت اما باالخره مانند 

ها و  اری از فرهنگبسی

های دیگر باستان  زبان

همچون اکدی )آکادی(، 

سومری و یا بابلی از بین 

رفت. مردم پادشاهی ایالم 

با دیگر اقوام و قبایل ایرانی 

ها اگر  آمیختند و زبان آن

چه تاثیر خود را به زبان 

عمومی و مشترک ایرانیان 

جدید یعنی فارسی گذاشت 

ده اما بتدریج بعنوان زبانی زن

 از بین رفت.

بعد از هخامنشیان، دوره 

شروع « فارسی میانه»

شود که خط آن ملهم از  می

« مادر تقریبا همه خطوط خاورمیانه و اروپا»خط آرامی یعنی 

و از جمله عبری، عربی، یونانی و التین است. این خط 

برعکس خط میخی از حروف عبارت بود اما این حروف اصوال 

بایست  دادند و می ها را نشان نمی وتو یا مص« باصدا»حروف 

ها مانند یاء، واو و  و یا صامت« صدا بی»بکمک بعضی حروف 

ها را تصویر نمود. از این جهت  الف برخی ازاین مصوت

خطوطی مانند عبری، عربی و یا خود آرامی )و طبیعتا فنیقی 

ویا « بنیاد-صامت»اند(  که همه این الفباها از آن نشات گرفته
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شوند. خط آرامی بتدریج جای خط میخی  نامیده می «ابجد»

دوره هخامنشیان را گرفت و به خط اصلی زبان فارسی میانه 

ها هم مانند دیگر ملل دور و نزدیک که از  تبدیل شد. ایرانی

این خط استفاده کردند، بنا به نیازهای خود در این خط و 

فارسی الفبا اصالحاتی انجام دادند تا جاییکه مثال الفبای 

الفبا و »و یا صرفا « الفبای آرامی پهلوی»میانه و یا پهلوی را 

 نامند. می« یا خط پهلوی

و اما تقریبا در همین دوره تاریخی، در منطقه خاورمیانه، 

آناتولی، میانرودان، مدیترانه شرقی و شمال آفریقا که مورد 

توجه ماست، تحوالت جالب و از نظر پیشرفت فرهنگی کل 

 داد. ق العاده مهمی رخ میبشریت فو

شود، خط  هم نامیده می« هالل حاصلخیز»در این منطقه که 

و نوشتار به مسیر تکامل و تحولی تاریخی افتاده بود. خط 

ها نسبتا فراگیر و  های دریا نورد و متعاقبین آرامی آن فنیقی

نمود. به  ها را کال بخوبی منعکس می بود و صامت« الفبایی»

ط برخالف خط میخی، الفبایی بود. بهمین هر صورت این خ

رفت. اما در این  تر بشمار می جهت آموزش و کاربرد آن آسان

« ای»ای برای آواهای باصدا یعنی مصوت مانند  خط اشاره

انرودان، ایرانیان و  وجود نداشت. بتدریج مردم می« او»و « آ»

ه دیگر اقوام خاورمیانه این الفبای آرامی را گرفته هرکدام ب

 شکلی مخصوص بخود از آن استفاده نمودند.

ها در مشرق زمین همچنان در بند خط  در حالیکه بعضی

میخی و یا هیروگلیف، اندیشه نگار و لغت نگار )آشوری، 

بابلی، ایالمی و یا مصری( بودند، اکثر ملل حوزه مدیترانه و 

شبه جزیره عربستان کنونی به سوی الفباهای صامت بنیاد 

رامی حرکت کردند. در مقایسه با لغت نگارها و فنیقی و آ

اندیشه نگارها که تعدادشان )درست مانند اشارات نوشتاری 

زد و الزمه استفاده از  زبان ماندارین چین( سر به هزاران می

و تصویر « نگاره»آنان آموزش و بخاطر سپردن اقال چند هزار 

، b ،dها مانند بود، امکان خواندن و نوشتن با تفکیک صامت

r ،q ،p ،s ،d ،f  حتی بدون تفکیک دقیق بین باصدا هایی

 تر شده بود. بمراتب آسان a ،i ،u ،o ،eمانند 

و یا صامت اغلب « صدا بی»بنیاد حروف  –در الفباهای صامت 

شد و به ندرت از اشاراتی استفاده  کنار هم نوشته می

را منعکس کند. « با صداها»گردید که با صداها و یا  می

های زنده این دسته عبری و عربی هستند که  ترین زبان مهم

اند که خود از  هر دو خط و الفبای آرامی را اساس قرار داده

خط و الفبای فنیقی منشعب شده است. بعد از ظهور اسالم، 

فارسی هم الفبای عربی را قبول کرد اما متناسب با نیاز 

شد که به آن اضافه « گ»و « پ، چ، ژ»فارسی چهار حرف 

اتفاقا اعراب نیز از این حروف نو به خصوص در نوشتن کلمات 

 غیر عربی استفاده کردند.

از همین جهت است که هنوز امروزه هم در عربی و عبری 

، «قلب»شوند )مانند  ها کنار هم نوشته می معاصر صامت

و خواننده اگر خواندن و نوشتن بداند باید بتواند «( مرد»

 –تر کلمه چطور است  حیح و دقیقحدس بزند که تلفظ ص

قُلب یا قَلب، مَرد یا مُرد. تنها کمکی که حروف موجود عربی 

کردند استفاده از  ها می تر کردن خواندن مصوت برای آسان

و یا عالمات اضافی مانند « و« »الف، و، ی»حروفی مانند 

 بود.« حرکه»همزه و باصطالح 

یک تحول دیگر در در همان اواسط هزاره یکم پیش از میالد 

خط »خورد و آن  قبرس و دیگر جزایر دریای اژه بچشم می

بود که خود این نظام هم مراحل گوناگونی « هجا بنیاد

داشت. برای نمونه برای هر کدام از هجاهای جدا گانه مرکب 

« مو»و یا « ما« »تی»، «تا»از یک صامت و یک مصوت مانند 

ی این اشارات کنار شد و وقت یک حرف و یا اشاره معین می

 امد. شد یک کلمه بوجود می هم نوشته می

ایرانیان همانند پیش کسوتان آشوری خود همچنان در 

مکاتبات خود از خط میخی و بعد از هخامنشیان از خط و 

کردند و نوشتن و خواندن  حتی زبان آرامی استفاده می

محدود به طبقه ممتازی عبارت از دولتیان و روحانیون بود 

ا در غرب یعنی یونان و همچنین جزایر و ساحل غربی ام

بوجود « واقعی»شد، الفباهای  آناتولی که بسرعت یونانی می

الفباهایی که هم حروف باصداها و هم حروف  –آمد  می

کرد و کار خواندن و نوشتن را بصورتی  صدا را مشخص می بی

 نمود. انقالبی آسان می

ها  مند که یونانیان و اتروسکنا می« الفباهای واقعی»ها را  این

 اند. )التین( اولین کاربران آن بوده
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حوالی قرن هشتم قبل از میالد الفبای یونانی برای اولین بار 

کم و بیش همان الفبایی که امروز هم مورد  –رود  بکار می

 استفاده است.

الفباهای واقعی تحولی بود که شاید به »پیدایش و رواج 

بشمار « انقالبی»در سومر و مصر  درجه کشف خود نوشتار

است که « التین»رفت. این الفباها ابتدای خط و الفبای  می

ترین خط و  امروزه )در کنار نوشتار چینی( پر استفاده

الفباست و از یونانی، روسی، انگلیسی و آلمانی، فرانسه و 

ایتالیایی و اسپانیایی گرفته تا صدها زبان اروپایی، آسیایی و 

کنند. این الفباهای  ایی از این الفبا استفاده مییا آفریق

هم خط و الفبای آرامی و اصل آن یعنی فنیقی را « واقعی»

 اساس قرار دادند.

رغبت چندانی ندیدند. در مقابلِ، « هجا بنیاد»الفباهای 

یعنی ابجدی )عربی و عبری( و یا « صامت بنیاد»الفباهای 

ین، خاورمیانه و حتی التین، در بین النهر« الفباهای واقعی»

این الفباهای جدید یعنی خط و نوشتار « رقیبان»آسیا، 

میخی )مانند آشوری، بابلی، ایالمی( و یا هیروگلیف )مانند 

مصری باستان( مدتی همچنان رایج بود، اما بزودی از رواج 

 افتاد.

« واقعی»ها چند قرن بعد الفباهای  در این میان بعضی

ها هم ملهم از  ساختند که آنهای خود را  مخصوص زبان

ها که در قرن چارم  الفبای آرامی بود )مانند ارامنه و گرجی

میالدی الفبای مخصوص زبان خود را بوجود آوردند(، طوری 

که گفتیم، بعد از اسالم، ایرانیان و اکثریت مسلمانان دیگر 

های آسیای میانه و سپس آناتولی الفبای عربی را  مانند ترک

های  ها مانند ترک . تقریبا هزار سال بعد بعضیقبول کردند

شوروی سابق و یا ترکیه و یا ملل جدید آسیا و آفریقا برای 

های خود به التین رو آوردند و برخی دیگر )مانند  نوشتن زبان

بنیاد عبری و  –یهودیان، اعراب، ایرانیان( به الفباهای صامت 

 یا فارسی خود وفادار ماندند.

 ایران، یونان و روم ساله ۱۱۰۰دوره 

قبل از میالد تا ظهور و گسترش اسالم در  550دوره سال 

سال تاریخ اروپا، خاورمیانه،  1100یعنی حدود  ۶50سال 

ها  آفریقای شمالی و آسیای میانه را که در این سلسه مقاله

دوره هزار و صد ساله »توان  مورد توجه ماست، به راحتی می

 .نامید« ایران، یونان و روم

های باستان بین  در باره این دوره، چه در منابع فرهنگ

النهرین، یونان، ایران و حتی اساطیر و کتب دینی مانند 

های  شناسی اطالعات و اشاره های باستان تورات و چه درداده

 کافی و وافی وجود دارد.

که « دولتی»ق م تنها  550های  در آغاز این دوره یعنی سال

ن کشوری منسجم با سرزمین معین و توان از آن بعنوا می

دولت مقتدر بر آن نام برد، امپراتوری هخامنشی ایران است 

سال نخست وسعت خود را بطور منظم  200که برای بیش از 

ها امپراتوری مادها بر این منطقه  گسترش داد. قبل از آن

های عهد باستان  حاکم بود که آن هم مانند بسیاری از دولت

 اشت.انسجام دولتی د

ما در اینجا بطور قراردادی مادها را که در باره فرهنگ، زبان 

و تاریخ آنان اطالعات کمتری نسبت به دوره متعاقب آنان 

های  یعنی هخامنشیان در دست است، همراه با فرهنگ

باستان ماوراالنهر مانند سومر، آشور و بابل جزو مرحله 

بر این  شماریم و فرض را دیگری از تاریخ این منطقه می

گذاریم که با هخامنشیان، فصل نسبتا جدیدتری در تاریخ  می

 باستان ایران و منطقه شروع شده است.

و اما یونان هنوز در آغاز این دوره، کشوری منسجم با دولتی 

تر، قبایل یونانی زبان به جزایر یونان کنونی  واحد نبود. پیش

ره، دریای رفته مسکون شده بودند. سواحل آناتولی دریای مرم

شد و زبان و نوشتار  اژه و حتی مدیترانه هم بتدریج یونانی می

کرد اما هنوز اختالفات و حتی  یونانی بخوبی رشد می

ها و جزایر و همچنین  های محلی بسیاری بین آتنی جنگ

یونان هم از آن »)که کلمه « ها ایونی»مناطق آناتولی از جمله 

ولی غربی وجود داشت. در سواحل آنات« اسپارتا»اید( و  می

خود یونان هم عموما با نظامی مبتنی بر یک مجموعه 

ها  ترین و قدرتمندترین آن شد و مهم ها اداره می«دولتشهر»

خود آتن بود )بهمین جهت ما در نقشه باال از دولت ایران نام 
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و نه « یونانیان»ایم  بریم اما روی نقشه یونان کنونی نوشته می

 «(.یونان»

ز یک جهت شاید هم تصادف خوبی بوده است که اتفاقا ا

یونان بجای یک دولت مرکزی و یکه تازدر سرزمینی وسیع 

تر در اروپا نوعی  در آسیا، در سرزمینی بمراتب کوچک

را با نظام دولتشهرها تجربه « دمکراسی ابتدایی»باصطالح 

کرده و آن فرهنگ را در تاریخ خود جا انداخته است. شاید 

سرزمین ایران و شرایط طبیعی آن، روندی بخاطر وسعت 

بود. به هر تقدیر،  مشابه یونان در ایران باستان ممکن هم نمی

احتماال به همین جهت هم هست که شروع اندیشه و فرهنگ 

های مختلف علمی، فلسفی، تاریخ،  کالسیک یونانی در زمینه

اسطوره، طب و نجوم در همین دوره بوده است. معماری، 

نظیر یونانی نیز در همین دوره  مجسمه سازی بی شهرسازی و

های تمدن باستان،  شود. از نگاه این جنبه است که شکوفا می

دستاوردهای ایران بیشک به اندازه یونان غنی نیست. تصادف 

خوب دیگر این است که تاثیرات خارجی و از جمله حمالت و 

ی به های قبایل صحراگرد اروپا و آسیا اگرچه بعد از مدت کوچ

ها به این  ها و آالن یونان هم رسیده و از آن جمله آوارها، هون

اند، اما مجموعا زبان و  منطقه هم نفوذ کرده ساکن شده

ها را هضم کند و با  فرهنگ یونانی توانسته همه این آمیزش

 اینهمه، هویت خود را هم ادامه داده تحکیم ببخشد.

شهری »تمدن یعنی البته یونانیان هم مانند بسیاری از ملل م

پنداشتند و  تر از دیگران می وقت، خود را متمدن« شده

بخصوص در آن دوره که اکثر اقوام هنوز زندگی قبیله ای و 

و یا « نیمه وحشی»یعنی « بربر»ها را  کوچنده داشتند، آن

نامیدند، اگرچه تنها مصریان، آشوریان و ایرانیان  می« بدوی»

 (.9۶نبودند )اورتایلی، ص « بربر»بودند که از نگاه یونانیان 

آهنگ شکوفایی فرهنگی یونان که مجموعا فرهنگ تاریخ 

تر کرده، همیشه با همان سرعت ادامه نیافت اما  بشری را غنی

تاثیرات آن بر تمام دنیا هنوز هم نمایان است. اگر چه ایلیاد و 

سال  400شوند  اودیسه هومر که اولین آثار یونان شناخته می

شوند اما اوج فرهنگ  دوره مورد بحث ما نوشته می پیش از

آن مانند هرودوت، « ستارگان»کالسیک یونان و رخشندگی 

طالس، فیثاغورث، هراکلیتوس، و یا سوفوکلس مربوط به 

همین دوره همزمان با هخامنشیان و جانشینان مقدونی، 

 ها در ایران است. یونانی، سلوکی و اشکانی آن

رسد اما  دوره ایران باستان به پایان میبعد از ظهور اسالم، 

سال قبل از میالد مسیح تاسیس  27امپراتوری روم که 

سال قبل از  200سال بعد، یعنی نزدیک به  47۶یابد و  می

شود، در واقع کامال از بین  گسترش اسالم منقرض می

« بیزانس»رود و هنوز بصورت امپراتوری روم شرقی و یا  نمی

نبول کنونی( و آناتولی ادامه حیات در قسطنطنیه )استا

از طرف ترکان عثمانی که  1453دهد تا اینکه در سال  می

 رود. ادامه دهندگان فتوحات سلجوقیان بودند، از بین می

این دوره در عین حال زمان حمالت و تصرفات ایرانیان 

)بخصوص در زمان کورش و سپس داریوش و خشایارشاه( در 

لی و خود یونان، لشکر کشی اسکندر سواحل یونانی شده آناتو

« یونانی -ایرانی»به ایران، سقوط هخامنشیان و بدنبال آن 

 شدن حکومت و دولت داری در ایران است.

از نظر زبان اگر کمی به عقب یعنی دوره پیش از هخامنشیان 

و بعبارت دیگر دوره امپراتوری مادها برگردیم، باید بگوییم 

که زبان دولت و « مادی»حتمالی که نوشته معینی از زبان ا

دربار مادها در اکباتان )همدان کنونی( رایج باشد در دست 

نیست. تنها بعضی آثار ثانوی )ازجمله یونانی( اشاره هایی به 

شناسان متخصص این  کنند. اکثر زبان برخی واژگان مادی می

دوره برپایه تحلیل همین واژگان است که بخاطر تشابهات در 

اصول صرف و نحو )چه با مقایسه همزمان و چه واژگان و 

رسند که اوال احتماال چیزی بنام  تاریخی( به این نتیجه می

زبان مشترک مادی موجود بوده که حد اقل در دربار مادها 

ها(،  رایج بوده و ثانیا )باز بر پایه همان مقایسه و تحلیل

های غربی ایرانی مانند آذربایجانی  احتماال ریشه گویش

های ایرانی کنونی  استان، تالشی، تاتی و از سوی دیگر زبانب

در غرب و شمال غربی ایران تاریخی یعنی کرمانجی، سورانی، 

کلهری، اورامانی و یا زازا و لری مشترکا از همین زبان و یا 

های ایرانی بشمار  زبانهای مادی است که شاخه غربی زبان

شده است )سیمس رود و با پارتی و فارسی میانه مخلوط  می

 .(153-125ویلیامز، ص 

 آثار زبان ایرانیان
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سال قبل از میالد، وقتی مادها بر سرزمین کنونی ایران  549

کردند بین پادشاه این دولت یعنی آستیاگس  حکمفرمایی می

و پادشاه محلی منطقه فارس، کورش یکم جنگی رخ داد که 

ر آن منتج به پیروزی سرکرده پارسیان شد. غلبه کورش د

سال بعد معین کرد و تا  220تاریخ سرنوشت ایران را اقال تا 

ها بعد بر فرهنگ و اندیشه ایرانیان تاثیری ماندنی  قرن

گذاشت. کورش و جانشینان او در این مدت نه تنها بر تمام 

ایران در حیطه مادها حکمرانی کردند بلکه با گسترش غیر 

ترین  ل به بزرگمنتظره امپراتوری خود، این دولت را تبدی

دولت آن دوره دنیا نمودند. ایران دیگر هرگز آن وسعت و 

 قدرت را بخود ندید.

 اما زبان رایج و مهم در این دولت چه بود؟

سال پیش در کتاب  2100پلوتارک مورخ یونانی حدودا 

( که یک ژنرال آتنی دوره 29-5« )زندگی تمیستوکلس»

نویسد:  می پ. م.( بود 499های یونان وایران ) جنگ

به تمیستوکلس اجازت داد تا در »)خشایارشاه هخامنشی( 

باره امور یونان سخن گوید. تمیستوکلس گفت سخن انسان 

همانند فرشی پر نقش و نگار است و نقش و نگار آن زمانی 

هویدا شود که فرش را بگسترند در حالیکه اگر فرش تا شود 

)تمیستوکلس(  و از این جهت او –نقش و نگارش از بین رود 

فرصت خواست. پادشاه را این استعاره خوش آمد و به او 

فرصت داد. او یک سال وقت خواست. آنگاه بعد از آنکه زبان 

پارسی را بقدر کافی آموخت، خود )بدون مترجم( با پادشاه 

 «سخن گفت.

در اینجا موضوع بر سر اولین مرحله زبان فارسی، یعنی 

 است.« فارسی باستان»

ها اگر همدیگر را در آتن  توان سوال کرد که این میالبته 

اند مگر اشغال آتن از سوی ایرانیان اقال یک سال طول  دیده

کشیده که فرصتی برای آموزش فارسی تمیستوکلس باشد؟ 

هایی هستند که در باره زبان  اما این مهم نیست. مهم سرنخ

ن و های دیگردر نزد ایرانیا فارسی و اصوال مقام آن و زبان

 آید. ق م به دست انسان می 400-500منطقه در حوالی 

فارسی باستان زبان دوره هخامنشیان است و به تعداد کم و 

ها و لوحه هایی نوشته شده  با نوعی از خط میخی روی سنگ

است. مانند اغلب انواع دیگر این خط، هر کسی به سادگی 

استان که قادر به خواندن این فارسی نبود. اما ظاهرا فارسی ب

ابتدا در میان قبایل فارسی زبان ایالت فارس )پارس، یونانی: 

شده به تدریج بین اقوام همسایه و در  پارسیس( بکار برده می

مناطق دیگر نیز مورد استفاده قرار گرفته و با روی کار آمدن 

هخامنشیان به نوعی زبان حکومت و مدیریت دولتی تبدیل 

ترک بین مناطق مختلف شده است. اما زبان رسمی و مش

آرامی بوده، طوریکه وقتی یک فرد حکومت پیامی مثال به 

سمرقند )که آنجا هم ایرانی زبان بوده اما گویش سُغدی 

فرستاد، آن را ابتدا به فارسی  داشته( و یا به مصر و یونان می

گفت، کاتب آن را به آرامی  باستان به کاتب خود می

فرستاد. در آنجا  ونان مینوشت و به سغد، مصر و یا ی می

خواند و به زبان  گیرنده، پیام را که به زبان آرامی بود، می

نمود. بر عکس  خود ترجمه کرده به مخاطب نامه منتقل می

شد. حاکم مصر پیام خود را به  هم همین مسیر پیموده می

گفت. کاتب مصری آن را به زبان  مصری باستان به کاتب می

فرستاد که  به پاسارگاد و یا اکباتان میکرد و  آرامی ترجمه می

 شد )فرای، پی دی اف.( در آنجا به فارسی باستان ترجمه می

از فارسی باستان آثار چندانی در دست نیست و اساسا به 

ها و یا ظروف مختلف  های روی سکه ها و نوشته سنگ نوشته

های دوره هخامنشی  شود. بعضی از سنگ نوشته محدود می

چهار زبان هستند: فارسی، آرامی، آشوری و  حتی به سه یا

حتی یونانی. خود سنگ نوشته بیستون که اولین نوشته 

های  شود، متنی است در باره پیروزی فارسی محسوب می

های تحت حاکمیت او که به سه زبان  داریوش اول و سرزمین

فارسی باستان، ایالمی و بابلی یعنی اکدی )آکادی جدید( 

 نوشته شده است.

الوه بر این، چندین نوشته به زبان فارسی باستان موجود ع

شناسان  شناسان و زبان است که زبان آن به تشخیص باستان

کند و از این جهت به آن  فرق می« فارسی باستان»تاریخی از 

شود. از این زبان باستان ایرانیان هم آثار  گفته می« اوستایی»
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ها  ودها( و یشتها )سر دینی زرتشتی )اوستایی( مانند گات

های بعدی و  ها همه در دوره اند اما آن ها( باقی مانده )نیایش

 اند. بخصوص ساسانی نوشته شده

رسد کاربرد اصلی فارسی باستان بطور  به این ترتیب بنظر می

ای حتی از منابع ثانوی و غیر ایرانی که  شفاهی بود. نوشته

ر دست دال بر چند و چون این زبان شفاهی فارسی باشد د

شناسان بر این باوراند که فارسی شفاهی در  نیست اما زبان

جغرافیای ایران باستان احتماال بقدر کافی ریشه دوانده و 

سال بعد، یعنی بعد از حمله  220توسعه یافته بود، چرا که 

اسکندر و انقراض هخامنشیان نیز همین فارسی مبتنی بر 

ه گونه مادی و یا قرار گرفته )و ن« گونه معیار»گویش جنوب 

های ایرانی( و بدین ترتیب این سنت هخامنشیان  شرقی زبان

ادامه یافته و در دوران بعد از اسالم هم همین روند برقرار 

 بوده و استحکام یافته است )الزار، پی دی اف.(

با پایان دوره « فارسی میانه»اکثر دانشمندان بر آنند که 

تر از  ی، نوعی سادههخامنشی شروع شده و این گونه فارس

فارسی باستان بوده است. این هم قابل فهم است. حکومت 

کردن بر یک دستگاه دولتی گسترده با چندین و چند ملیت، 

تواند پذیرای زبان مشترکی باشد  قومیت و زبان، بسختی می

که پیچیده و برای آموزش، تکلم و نوشتن بسیار سخت است. 

اسکندر مقدونی و و  با این ترتیب بخصوص بعد از حمله

های  تر زبان و فرهنگ یونانی در ایران، گونه حضور فعال

یا باصطالح « فارسی جنوب»مختلف فارسی ایران و از جمله 

های شرق و «فارسی»تر شد و با  و دولتی نیز ساده« رسمی»

غرب در آمیخت. در همین دوره است که مثال بعضی حاالت 

)مانند فعل شرطی( در زبان اسم، جمع دوگانه و یا انواع فعل 

 فارسی بتدریج از بین رفته است.

 مراحل تاریخی زبان فارسی

شناسان و مورخین توافق نظر دارند که فارسی سه  اکثر زبان

 مرحله فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی معاصر دارد:

یکم فارسی باستان )یکی اوستایی که مخصوص موبدان 

و دیگری آن گونه فارسی که از زرتشتی و متون مذهبی بوده 

دوره هخامنشی به بعد بر اساس گویش منطقه پارس و با 

التقاط با فارسی شرقی و یا پارتی و فارسی غربی و یا مادی 

ها میخی ملهم از آشوری و  بوجود آمده(، خط های این زبان

تر بوده است تا  بابلی بوده و خط اوستائی بمراتب پیچیده

 تر منعکس کند. درست تلفظ دقیق اوستا را

دوم فارسی میانه و یا پهلوی که تقریبا بعد از هخامنشیان 

از فارسی « فرامحلی»تر و باصطالح  رایج شده، شکلی ساده

باستان بوده و از نظر تاریخی مربوط به دوره اسکندر، 

سلوکیان، اشکانیان و ساسانیان بوده است. خط فارسی میانه 

لفبای آرامی است که آن هم از بوده که مبتنی بر ا« پهلوی»

الفبای باستانی فنیقی منشعب شده است و عبارت از حروف 

ها  آواهای صامت است و برای انعکاس باصداها از بعضی صامت

 گیرد. و کمک می

ترین  سوم فارسی معاصر یعنی فارسی بعد از اسالم که مهم

ویژگی چشمگیرش ورود واژگان و ترکیبات عربی به فارسی 

ست. این مرحله است که فارسی معاصر را به زبان بوده ا

ای وسیع از قاره آسیا تبدیل کرده  فرهنگ و ادب منطقه

است: از آسیای میانه و هند و بنگال تا بالکان و خلیج فارس. 

خط فارسی معاصر ملهم از عربی است که به آنچهار حرف 

جدید عالوه شده است: پ، چ، ژ، گ. به همین جهت است 

خط »فارسی و اکثرا تنها  -گاه عربی کنونی فارسی که به خط

 گویند. می« فارسی

گفته بود  1883شناس معروف جیمز دارمشتتر در سال  ایران

شک فارسی معاصر ادامه فارسی باستان و میانه است،  که بی

به همان ترتیب که هم فرانسه و هم ایتالیایی معاصرادامه »

 )الزار، همانجا(.« زبان التین هستند

(، فارسی میانه 19۶-1۶8ها )اشمیت، ص  طبق بعضی بررسی

در زمان ساسانیان دیگر جایگزین زبان پارتی خراسان و 

های محلی ایرانی مانند  آسیای میانه شده بود اگر چه زبان

سغدی )بعدا یغنابی( سمرقند و یا زبانهای بدخشی همچنان 

حول اند. همین ت در سطح محلی موجودیت خود را ادامه داده

ظاهرا در مورد زبان مادها هم که در آن مورد اطالعات 

ها از منابع ثانوی باقی نمانده، اتفاق  چندانی بجز یعضی واژه

های شرقی ایرانی  شود در حالیکه گویش افتاده است. گفته می

های زبانهای شرقی  امروز مانند یغنابی و شُغنانی باقیمانده

های  ال گویشخراسان و آسیای میانه هستند، احتما
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آذربایجانی باستان و بعدها تاتی، تالشی، لری و یا کردی 

های غربی )مادها( هستند و هر دو گونه شرقی و  وارثان زبان

های ایرانی با آمیزش با فارسی جنوب زبان  غربی زبان

 اند. فارسی را بوجود آورده« معیار»مشترک و 

 سال قبل از میالد ۴۰۰خواندن و نوشتن 

توان به سه گروه  نوشتارهای مهم آن دوره را میگفتیم که 

 تقسیم کرد:
 های مختلف آن )پارسی، ایالمی و بابلی( . خط میخی و گونه1

ها برای  . الفباهای صامت بنیاد )با تعداد بسیار کمی از اشاره2

الفباهای نشان دادن بعضی باصداها( )آرامی، فنیقی، نبطی و 

 رون آمدند(، وعبری و عربی که از درون آرامی بی
ها( که در سواحل  ها ومصوت )با صامت« واقعی». الفباهای 3

آناتولی، یونان و ایتالیای کنونی بوجود آمدند )مانند فریکی، 

لیدیایی، یونانی، اتروسکی، التین، ونیزی( و بعدها در دو 

 الفبای اصلی التین و یونانی خالصه گشتند.

ل از میالد این قب 415دویست و پنجاه سال بعد، در سال 

وضع الفباها کم و بیش ادامه داشت اگرچه در کل معلوم شده 

در « الفباهای واقعی»بود که سمت حرکت بسوی تحکیم 

غرب و زوال تدریجی خط میخی در شرق است. از الفباهای 

یعنی آرامی، فنیقی، نبطی و چند گونه الفبای « میانه»

بین رفت و دیگر، نبطی و فنیقی عمال از « صامت بنیاد»

ها ادامه یافت و زمینه ساز الفباهای مهم منطقه  آرامی تا مدت

از قبیل عبری و عربی شد. از این نقطه نظر بنیاد آنچه که 

ها و نوشتار آنان در منطقه مورد بحث  امروز در رابطه با زبان

 ۶00-400بینیم، کم و بیش  ما یعنی اروپا و خاورمیانه می

 شده است. سال پیش از میالد گذاشته

هنوز در این دوره اثر چندانی از عربی نیست اگرچه آثار 

در شبه جزیره عربستان پیدا شده است. در « پروتو عربی»

جنوب عربستان یک خط محلی موجود بوده که الفبای آرامی 

شود. خط عربی و عبری که ملهم از آرامی  جایگزین آن می

ودا در عرض هستند از همین تاریخ تا دوره میالد یعنی حد

یابد. عربی حتی بعد از مرحله  سال بعد تشکل می 400-500

اش اصوال به شبه جزیره عربستان و جنوب بین  شکل گیری

سال و با  1200النهرین محدود بوده است. بعد از حدود 

گسترش اسالم است که عربی در ماوراالنهر و تا حدودی 

 یابد. ایران تازه مسلمان، بیشتر توسعه می

مانند « پیشا الفبایی»دیگر نوشتارهای خطی و اما 

ها و خطوط میخی که توان همگامی با این  هیروگلیف

های مصر، بابل،  تحوالت را دارا نبودند بعد از سقوط دولت

 آشور، اورارتو و سپس هخامنشی بتدریج از بین رفتند.

طبیعتا در این دوره هنوز از زبان و فرهنگ ترکی در منطقه 

اثر چندانی نیست. اصوال بعد از اسالم است که  مورد بحث ما

قبایل ترک زبان از آسیای میانه و تا حد بسیار کمی شمال 

کنند تا اینکه با غزنویان و سلجوقیان  قفقاز به ایران نفوذ می

های مستمر و پر جمعیت قبایل ترک شروع شده برای  کوچ

 یابد. چهار تا پنج قرن ادامه می

« واقعی»ی و گرجی هم که الفباهای زبان و الفباهای ارمن

هستند، حدودا هزار سال بعد، تقریبا در همین دوره یعنی 

 شوند. قرن پنجم میالدی ایجاد می

سال قبل از میالد در واقع دوره وفور و رقابت  500-۶00

نوشتارها و الفباها بود. بغیر از آنهایی که در باال ذکر شد، 

ط مختلف این منطقه از ها و الفباهای مختلفی در نقا نظام

جمله غرب اروپا )اسپانیای کنونی(، شمال آفریقا و حتی 

دولتشهرهای کوچک آناتولی و یا جزیره قبرس بوجود آمدند 

ولی بعد از چند قرن از بین رفتند. بعضی از این نوشتارها و 

داند در آثار  اند و کسی نمی ها حتی رمز گشایی هم نشده خط

 وشته شده است.ها چه چیزی ن مکتوب آن

خود سنگ نوشته میخی بیستون را یک افسر بریتانیایی بنام 

در  1847و  1834های  هنری راولینسون که بین سال

خدمت ارتش ایران بود بطور کامل نسخه برداری و سپس 

شروع به رمز گشایی کرد. این اولین رمز گشایی آثار تاریخی 

یگر ادامه با خط میخی بود که بعدا از سوی دانشمندان د

 یافت.

 تا ظهور اسالم
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نقشه خالفت مسلمانان، امپراتوری ساسانی و امپراتوری روم 

 شرقی پیش از آغاز جنگ

پسرش  در اواخر هخامنشیان، فیلیپ مقدونی و بخصوص

اسکندر حاکمیت بر یونان و سپس سرتاسر آناتولی را از آن 

ترین  خود کردند. اسکندر ایران هخامنشی را که بزرگ

امپراتوری جهان آن دوره بود شکست داد. بدنبال مرگ 

اسکندر که تا آسیای میانه هم پیش رفته بود، حکومت 

 ها و یا استاندارانش تقسیم شد. در گسترده او بین ساتراپ

نتیجه تکه پاره شدن امپراتوری، طبیعی بود که دقت اصلی 

یونانی به غرب بود: به آناتولی و بین -حکومت مقدونی

و کمتر به شرق، از جمله  –النهرین و بویژه یونان و مصر 

 آسیای میانه و ایران.

قبل از میالد بود که تقریبا صد سال  300این وضع در سال 

ی قبل از میالد، در غرب، طول کشید تا اینکه مدت کوتاه

ایتالیای امروزه، امپراتوری جدید روم ایجاد شد که در مدت 

ترین امپراتوری جدید دنیا گشت. در  کوتاهی تبدیل به بزرگ

دوره میالد مسیح، نقطه عطف تقویم میالدی، امپراتوری روم 

همه سواحل مدیترانه، بخش بزرگ آناتولی، بالکان، اروپای 

 قا را گرفته بود.غربی و شمال آفری

بعد از میالد امپراتوری روم به اوج قدرت خود  3۶2در سال 

رسیده بود. زبان مشترک و رسمی امپراتوری التین بود که 

های همسایه  بعدا بصورت ایتالیایی و فرانسه در آمد و زبان

نزدیک و بخصوص اسپانیایی، پرتغالی و رمانیایی را تحت 

درمناطق گوناگون به نسبتی که تاثیر مستقیم خود قرار داد. 

های محلی نیز بکار برده  هر زبان خود رشد کرده بود، زبان

ای  های قبیله ها اغلب هنوز بصورت گویش شد. این زبان می

با یک استثنای  –بودند و آثار نوشتاری چندانی نداشتند 

سال پیش از آن یونانی به زبانی کامل و  800-700بزرگ: در 

ه و از نظرفرهنگ و سنت غنی فلسفه، علم، فراگیر تبدیل شد

سیاست، حقوق، معماری و مجسمه سازی با خود روم 

 کرد. هماوردی می

فرهنگ و زبان دو گانه روم و یونان تا امروز رگه اصلی 

دهد. همزمان،  فرهنگ و تمدن اروپایی و غربی را تشکیل می

آنچه که به فرهنگ و تمدن سرتاسر روم و بخصوص بخش 

ای کرد،  و آناتولی آن تاثیر مستقیم و متحد کننده اروپایی

گسترش دین مسیحیت بود. تا ظهور دین اسالم و توسعه آن 

 سال مانده بود. 300در شرق نقشه ما حدودا 

ها و  ایران بدنبال دوره بحرانی لشکرکشی اسکندر، ساتراپ

ها( از فرهنگ و  تر اشکانیان )پارت سلوکیان و دولت بومی

معروف « اسکندرنامه»تاثیر بسیاری پذیرفت.  زبان یونانی

ها و اشعار مردمی نشان دهنده  نظامی گنجوی و داستان

آمیزش فرهنگ ایرانی و یونانی است. اما ایران در نهایت به 

و ایرانی خود باز گشت. امپراتوری جدید « اصلیت شرقی»

ایران یعنی ساسانیان اگر چه به اندازه هخامنشیان قدرتمند 

اما پیش کسوت هخامنشی خود را همچون نمونه نبود، 

 دید. قدرت، عظمت و دولتداری خود می

در چند سده پیش از اسالم، به غیر از روم و ایران که 

بازیگران اصلی صحنه بودند، از نظر دولتداری، شاهد ظهور 

های کوچکی از قبیل ارمنستان و ایبریا )گرجستان  دولت

که میان دو امپراتوری روم  کنونی( نیز هستیم. این دو دولت

، در واقع با تصمیم قبول مسیحیت، «گیر کرده بودند»و ایران 

عمال به سوی امپراتوری روم گذشته و با وجود اختالفات 

ها قرار دادند. طبق بعضی  دیگر، خود را تحت حمایت آن

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:IslamicConquestsIroon.png
https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:IslamicConquestsIroon.png
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روایات پادشاهان ارمنی که خود از تبار اشکانی بودند، سقوط 

ت ساسانیان را قبول نکرده در رویارویی دولت اشکانیان بدس

ایران اعالم « دین رسمی»با ساسانیان که آیین زرتشتی را 

توان  (. اما نمی102نمودند، متحد روم شدند )مک اودی، ص 

شک کرد که قبول مسیحیت هم در این جانبگیری سهیم 

 بوده است.

سال پیش  300در جنوب یعنی شبه جزیره عربستان تقریبا 

ای از دولتداری و  اسالم هنوز شاهد ساختار پیشرفته از ظهور

سازمان اجتماعی مشابه با بین النهرین، ایران و یا روم 

نیستیم اما زبان عربی مراحل شکل گیری و انسجام خود را 

که در قرن ششم میالدی شروع شده بود تا درجه معینی به 

با « عربی کالسیک»سر رسانیده بود. روند تحکیم و گسترش 

 ظهور و گسترش اسالم تحقق خواهد یافت.

در مقیاسی دیگر و با تعداد بمراتب بیشتری از جمعیت، وضع 

کم و بیش مشابهی در اروپای خارج از امپراتوری روم وجود 

ها قبایل و  ها و گوت ها گرفته تا کلت ها و ژرمن داشت. از فین

طوایف بیشتر هند و اوروپایی زبان مرتبا در حال کوچ، 

ن، درگیری و آمیزش با همدیگر بودند. هنوز خبری از اسکا

قومیت و یا زبان آلمانی و یا بریتانیایی، روسی و یا فرانسوی 

ها،  ها، ساکسون نبود. مثال اقوام رنگارنگ ژرمن مانند آنگل

گاه با همدیگر وگاه بر ضد همدیگر  ها و غیره ها، تورینگ آلمان

ساختند. بغیر از  میای خود را  های قومی و قبیله اتحادیه

تحول و تشکل تدریجی زبان و فرهنگ آلمانی از بین این فراز 

های قومی و جمعیتی، اقوام ژرمنی آنگل، ساکسون و  و نشیب

های بعدی به جزایر بریتانیا تاخته در آنجا با  یوت در قرن

های بومی بتدریج زبان  ها و ایریش ها، برتون اختالط با پیکت

دید انگلیسی را ایجاد کردند که امروزه انگلیسی و فرهنگ ج

ها هم به نوبه خود  نام گرفته است. فرانک« آنگلو ساکسون»

قرار بود در آمیزش و رویارویی با دیگراقوام، قومیت خود را 

ها به دو دسته بزرگ  ایجاد کنند که بعد از امپراتوری فرانک

ر، ها تقسیم شد. بین بسیاری قبایل دیگ ها و آلمانی فرانسوی

ها  ها و له از جمله بین اسالوها تفکیک و تمایزی بعنوان روس

ها نشده بود و مردم مناطق سواحل دریای بالتیک  و چک

)استونی، لیتوانی و لتونی امروز( بصورت قبایلی مختلط 

 کردند. زندگی می

شناسیم،  برای شکل گیری بسیاری از زبان هایی که امروز می

 بود. سال دیگر الزم ۶00-500اقال 

 های یونانی و التین بودند. دو استثنای مهم اروپایی، زبان

این وضع در امپراتوری روم هم که مرکب از اقوام و ملل 

کرد. اما در  گوناگون و رنگارنگی بود ظاهرا فرق چندانی نمی

حیطه حاکمیت روم روند استحاله و شکل گیری قومی، زبانی 

تر از مناطق  یعتر و سر اجتماعی طبیعتا منظم-و فرهنگی

 ای در جریان بود. حاشیه

های  ترین واقعه سال بیرون از مرزهای امپراتوری روم مهم

میالدی شروع کوچ، حمالت، اسکان و آمیزش  500تا  300

ها  قبایل هون از شرق به غرب بود. ماهیت قومی و زبانی هون

ها مخلوط  ای قبل و بعد از آن های قبیله مانند اکثر اتحادیه

ها را نزدیک به قبایل ترک  است. بعضی از مورخین آن بوده

ها هم از مناطق  دانند. در اینکه هون های بعدی می دوره

اند شکی  کوهستان آلتای در چین و مغولستان برخاسته

نیست اما این منطقه موطن اقوام و زبانهای گوناگون از جمله 

آلتایی و در عین حال هند و اروپایی هم بوده است. اما 

توان شک کرد که اگر هم قبایل هون مخلوط بوده و  نمی

اند، اما اجداد  تر هم شده اند مخلوط هرچه به غرب کوچ کرده

ترک هایی که از این به بعد در صحنه تاریخ خواهیم دید جزو 

 اند. ها و یا همراه با آنان بوده آن

های  هون»ها بنام  م شاخه جنوبی هون 350در حوالی سال 

هپتالیان بخش اعظم فرارود )ماوراالنهر( شامل  و یا« سفید

سغد، باختر و خوارزم را از دست ایرانیان ساسانی گرفتند. از 

آن به بعد بود که ترکیب قومی و زبانی فرارود تغییر یافت و با 

های بعدی و مستمر قبایل ترک از قرن هفتم به بعد،  کوچ

ی زبان و فرهنگ ترکی در این منطقه صاحب مقام برتر

 گشت.

ها در جریان کوچ چند قرنی خود به سوی  شاخه غربی هون

اروپا، در این مقطع تاریخی موفقیت مشابهی نداشت اما به 

داد. در  های خود ادامه می ها، اسکان و آمیزش کوچ و رویارویی
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ها و دیگر قبایل هند و اروپایی که در  همین دوره بود که آالن

ها هر  ودند تحت فشار هونهای اوراسیا در شمال خزر ب استپ

 چه بیشتر رو بسوی غرب گذاشتند.

شود  ای بودند که گفته می بلغارهای اوراسیا هم اتحادیه قبیله

ها با اجداد قبایل  ها مرتبط بودند و اقال بخشی از آن با هون

ها که  شوند. بخش مهمی از آن ترک هم تبار محسوب می

لکان، کم و بیش کردند در با ها به غرب کوچ می مانند هون

بلغارستان کنونی، اقامت گزیدند و با اسالوهای محلی کامال 

ها  ها در اوراسیا هرچه بود، آن امتزاج یافتند. قومیت و زبان آن

امروزه از نظر زبان، فرهنگ و تبار با مردم اسالو بالکان 

 اند. آمیخته شده

ها هم بخشی از این سرزمین را که تا دریای  اوستروگوت

ک ادامه داشت در دست خود داشتند و نوعی امپراتوری بالتی

 ای ایجاد کرده بودند. قبیله

تحوالتی که اهمیت دارد این بود که « شمال آرام»اما در 

ها  اسالوها سلطه خود را گسترش دادند و در مقابل، بالت

ناچار به عقب نشینی در مقابل اسالوها گشتند. مشابه این 

ها را کنار زدند و هرچه  اد که الپها اتفاق افت روند با فین

ها،  بیشتر به سمت قطب شمال راندند و در نتیجه، زبان آن

هم تضعیف شد و هم تحت تاثیر شدید زبان در حال انسجام 

 ها )فنالندی( قرار گرفت. فین

از قرن چهارم تا ظهور اسالم در اواسط قرن هفتم میالدی 

ن بتوان از حوادث مهمی اتفاق افتاد که شاید در راس آ

سقوط امپراتوری روم نام برد که در درجه اول زیر فشار 

«( بربر)»حمالت، غارت، و در عین حال آمیزش قبایل بدوی 

ای انجام  های قبیله ژرمن، گوت، واندال، هون و دیگر دسته

کنند که  گرفت. مورخین هنوز هم در این باره بحث می

فرانسه کنونی  ها در چگونه شد که وقتی قبایل بدوی به گال

حمله کردند و یا خود روم را غارت و ویران نمودند، ارتش 

امپراتوری روم که زمانی لرزه بر اندام همه مردم منطقه 

 افکند قادر به هیچ گونه عملیات موثر دفاعی نشد. می

به سوی »در نتیجه سقوط امپراتوری روم این امپراتوری 

« غربیروم »»جانشین امپراتوری « شرق عقب نشست.

بود که ابتدا یونان، ایتالیا و بخش «( روم شرقی)»بیزانس 

گرفت اما بتدریج در یونان و آناتولی  اعظم آناتولی را دربر می

 خالصه شد. پایتخت بیزانس، قسطنطنیه بود.

ایران ساسانی با بیزانس، همسایه و درعین حال درگیر بود. 

مپراتوری قبایل بدوی شمال، شرق و غرب هنوز برای هر دو ا

کردند و در رویارویی دو  های زیادی ایجاد می«درد سر»

 نمودند. گاه به این وگاه به دیگری کمک می طرف

ایران به غیر از بیزانس با دو چالش دیگر روبرو بود: اوال از 

طرف اقوام ترک از شمال شرق یعنی آسیای مرکزی که از هر 

کردند  میضعف دولت ساسانی برای نفوذ و مهاجرت استفاده 

و ثانیا از سوی نیروی جدیدی از جنوب یعنی اعراب که زیر 

بیرق اسالم قصد داشتند تمام خاورمیانه، آفریقای شمالی و 

 آناتولی را تصرف کنند.

ایران ساسانی تحت تصرف  ۶54و  ۶33های  بین سال

حاکمیت خلفای اسالمی درآمد. در تاریخ ایران فصل جدیدی 

ا به زبان و فرهنگ این سرزمین شروع شده بود که مستقیم

 گذاشت. هم تاثیر عمیقی می

اما تصرف تمام آناتولی یعنی باقیمانده امپراتوری روم شرقی 

نصیب اعراب نشد. این کار را تقریبا هزار سال بعد ترکان 

عثمانی با فتح قسطنطنیه عملی کردند که نامش بعد از آن 

 شد.« استانبول»

و روند در ایران یعنی حمله اعراب در زمینه زبان، نتیجه این د

های ترکان، از سویی قبول اسالم و خط عربی با  و مهاجرت

اصالحات فارسی و نفوذ چشمگیر زبان عربی به فارسی و از 

سوی دیگر حاکمیت قبایل ترک زبان از قبیل غزنویان و 

سلجوقیان، دگرگشت زبان اکثریت مردم آذربایجان و طبیعتا 

فوذ معین زبان و فرهنگ ترکی در ایران آناتولی و همچنین ن

نمود  بود که البته در مقایسه با نفوذ عربی چیزی جزیی می

 ولی بهر حال قابل توجه بود.

 زبان های سه گانه شرق مسلمان

ها، سه زبان اصلی دنیای  های تاریخ و تذکره در بسیاری کتاب

یعنی « السنه ثالثه»اسالم یعنی عربی، فارسی و ترکی را 

اند. بعد از اسالم این سه زبان و  های سه گانه نامیده نزبا

ها غیر  فرهنگ بقدری با هم آمیختند که امروزه تفکیک آن

 ممکن است.
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ها و  ما بطور خالصه به سرگذشت هرکدام از این زبان

 ها بعد از ظهور اسالم اشاره خواهیم کرد. مناسبات متقابل آن

ها در ایران  ام زباناواخر ساسانیان و اوایل حمله اعراب کد

 شد؟ تکلم می

روزبه پوردادویه معروف به ابن مقفع، متفکر بزرگ ایرانی قرن 

های برجسته نثر  دوم هجری )هشتم میالدی( و از چهره

عربی که آثار مهمی مانند کلیله و دمنه را از فارسی میانه به 

گوید که در ایران آن دوره پنج زبان  عربی ترجمه کرد، می

فاده مردم بود: پهلوی، دری، پارسی، خوزی و مورد است

سریانی. به گفته او پهلوی زبان اصفهان، همدان، نهاوند و 

آذربایجان است. دری زبان دولت و دیوان مثال در تیسفون 

های ایران باستان( است. پارسی زبان فارس  )یکی از پایتخت

و موبدان زرتشتی است. خوزی زبان خوزستان است )که 

همان باقیمانده زبان مرده ایالمی باشد( و پادشاهان احتماال 

اند و باالخره  گفته در محافل خصوصی به آن سخن می

 .(1993سریانی همان آرامی است )الزار 

وقتی ایران به تصرف اعراب در آمد، از نظر زبان، دو زبان غیر 

های هند و اروپایی( که تا آن  ایرانی )یعنی خارج از گروه زبان

و بیش در مناطق حاشیه و یا بیرون ایران بودند  موقع کم

مانند دو سیل پر قدرت و مستمر در سرزمین ساسانیان 

 جاری گشتند:

( عربی از جنوب و غرب، یعنی بصره و تیسفون، یعنی 1)

 میانروان )بین النهرین( و

 ( ترکی از فرارود )ماورالنهر(، سغد و خوارزم.2)

ای محدود نماند.  مناطق حاشیهاما تاثیر این دو زبان به همان 

بعد از چند قرن، در زمان سلجوقیان، خط، واژگان و 

اصطالحات عربی، فارسی معاصر را چه در سطح کتبی و چه 

حتی شفاهی از بغداد تا والیت سغد در آسیای میانه فراگرفته 

بود. از سوی دیگر ترکی در دربارهای خلفای عرب عمال 

شده بود و از دوره غزنویان و  تبدیل به زبان نخست لشکریان

سلجوقیان به بعد حتی زبان پادشاهان و شاهزادگان ایران هم 

 بود.

سال بعد، زبان و  800از دو سه قرن بعد از اسالم تا تخمینا 

فرهنگ فارسی با دو زبان دیگر شرق مسلمان یعنی عربی و 

تا حدی ترکی طوری عجین شد که در زمان صفویان دیگر 

و زبان فارسی را ممکن نبود بدون در  سرگذشت ایران

نظرگرفتن تاثیر این دو عامل مهم زبانی و سیاسی به درستی 

دو سیل زبانی و فرهنگی عربی و بعد از مدتی  –درک نمود 

 ترکی که ظهور اسالم در سرزمین ایران تاریخی بوجود آورد.

با  ۶33از نقطه نظر ایران، تصرف امپراتوری ساسانی در سال 

سفون، پایتخت امپراتوری آغاز شد. در کمی بیشتر از فتح تی

سال بعد، با تصرف خراسان و فرارود )ماورا النهر( تقریبا  30

همه امپراتوری ساسانی زیر حاکمیت خالفت اسالمی قرار 

گرفته بود. روند اسالم آوردن ایرانیان و تاثیر قدرتمند زبان و 

 فرهنگ عربی بر ایران شروع شده بود.

د، ابتدا بتدریج و آنگاه به شدتی مستمر، سیل دومی، مدتی بع

این بار نه به دست اعراب و نه با  –این بار از فرارود برخاست 

 پیام دینی دیگر و نوین.

بعد از تصرف ایران از سوی اعراب در طرف غرب، درو پیکر 

ها که  آسیای میانه در جانب شرق هم باز شد: هم برای ترک

روان شوند و هم اعراب و بخصوص  به تدریج بسوی خراسان

ها را به اسالم جلب کنند. ترکی  ایرانیان تازه مسلمان که ترک
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شدن زبان سمرقند و خوارزم هم همان وقت بصورتی جدی 

شروع شد. اما سیل اصلی نفوذ و مهاجرت ترکان به ایران و 

سال بعد، یعنی همزمان با  400-300آناتولی قرار بود 

 شروع شود. غزنویان و سلجوقیان

گروه بزرگی از قبایل صحراگرد و دام پرور ترک آسیای میانه 

که تا آن وقت از شمال خزر بسوی غرب در حال مهاجرت 

بودند، این بار با فروپاشی امپراتوری ساسانی به راحتی از 

آسیای میانه بطرف خراسان و مابقی ایران روان شد. کوچ 

 500د و تقریبا اصلی آنان از قرن دهم و یازدهم شروع ش

بود. « غزها»و یا به عربی « اوغوز»ها  سال طول کشید. نام آن

ترین شاخه اوغوزها سلجوقیان بودند که برخالف اکثر  معروف

ترکان مهاجر دیگر، مسلمان شده بودند و اتفاقا اغلب به 

 گرویدند. تشویق متصوفین ایرانی به اسالم می

یدی جستجو ها برای گوسفندان خود مراتع سبز جد آن

کردند و در عین حال آماده بودند برای غنایم جنگی به هر  می

همچون سرباز و یا امیر و  –طرف که دست داد حمله کنند 

خواستند برای جهاد  ها بخصوص می اگر شد، حتی سلطان. آن

و کسب غنیمت و قدرت به کشورهای غیر مسلمان و به ویژه 

 بیزانس ثروتمند حمله ور شوند.

گاه برای  د این دو سیل نظامی، فرهنگی و زبانی کهقرار بو

جامعه یکجا نشین ایرانی بسیار دردناک هم بود، سرنوشت 

منطقه را بزودی تماما زیر و رو کند. اما این سکه مانند 

 همیشه دو رو داشت.

نفوذ زبان و فرهنگ عربی بعد از یکی دو قرن، زبان و فرهنگ 

به زبان، فرهنگ، هنر و  تر کرده تبدیل فارسی ایران را غنی

ادب مورد احترام تمام شرق مسلمان نمود: از کاشغر و 

سمرقند تا قونیه وقاهره. در دهلی و قسطنطنیه شاعران و 

گفتند، بهترین  شعر می« فارسی نو»سالطین به این 

خاستند و دیرتر، در بالد فرنگ،  شناسان از بوسنی برمی حافظ

طب ابن سینا را درس ریاضیات خوارزمی، فلسفه رازی و 

 دادند. می

از سوی دیگر در کشوری که حاکمیت ملی خود را با زوال 

ساسانیان از دست داده بود، حکومت و فتوحات ترکان، 

را بتدریج به ایرانیان باز گرداند و زمینه را برای « ایرانیت»

ابتدای ایران معاصر که با صفویان شروع شد، مهیا نمود. 

مدیریت دیوان با ایرانیان بود. در گری و  صدارت، منشی

مقایسه با سالطین و لشکریان ترک، ایرانیان بومی تجربه 

بیشتری در دولتداری داشتند. اما دولت در درجه اول به 

سلطان قدر قدرت، لشکر و نظام متکی بود. این هم مهارت و 

ها بود. بدون حفظ نظام و دولت، بعید بود آن  تخصص ترک

 مثمر ثمر باشد. مدیریت ایرانی هم

خود ترکان که در راه آناتولی و قفقاز بیش از همه در 

آذربایجان جمع شده بودند زبان این خطه را ترکی کردند اما 

خودشان ایرانی شدند. در مقابل ترکان عثمانی در غرب و 

تر از دیگر ایرانیان  ها حتی ایرانی اوزبکان در شرق، شاید آن

 هم شدند.

ومان همان قبایل ترک که از ایران خویشاوندان و هم ق

گذشته به بیزانس هجوم برده بودند در آنجا به تنهائی و بدون 

ها هم دین و هم  اعراب دو سیل دیگر به راه انداختند: آن

زبان اکثریت بیزانس، جانشین و ادامه دهنده امپراتوری روم و 

مرکز مسیحیت شرقی ارتدکس را عوض کرده امپراتوری 

سال پا بر جا بود تا اینکه در  ۶00نا نهادند که عثمانی را ب

قرن بیستم همچون آخرین امپراتوری بزرگ اسالمی به تاریخ 

 پیوست.

 سرگذشت فارسی

« میانه»هنگام تصرف ایران از سوی اعراب، فارسی در مرحله 

بعد از « نو»و یا « معاصر»گویند فارسی  خود بود. معموال می

یعتا نفوذ خط، واژگان و قبول اسالم شروع شده است. طب

های فارسی  اصطالحات عربی و اسالمی هم جزو ویژگی

 آید. معاصر به حساب می

اما قبل از اینکه به فارسی معاصر بپردازیم، نگاه دیگری به 

یعنی همان فارسی که هنگام ظهور  –فارسی میانه بکنیم 

 اسالم در ایران رایج بود.

های  زبان»ید بتوان کال اگر از فاصله دور تری نگاه کنیم، شا

 را به دو و یا سه شاخه اصلی تقسیم کرد.« ایرانی میانه

)الف( شاخه جنوبی و غربی که همان فارسی میانه است که 

اش عبارت از پهلوی و پارتی )اشکانی(  های اصلی زیر شاخه

، الزار 2012شناسان )پری  است. بنظر برخی مورخین و زبان
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اند. اما پارتی   قابل فهم بوده( این دو گونه متقابال1993

شود و در زمان ظهور اسالم  بزودی در فارسی مستحیل می

حتی در شرق ایران و مناطق آسیای میانه هم عمال اثری از 

های شرقی ایرانی عبارت از خوارزمی،  ماند. )ب( زبان آن نمی

رود و امروزه فقط یغنابی در  سغدی )که بعدا از بین می

انده کوچکی از آن است(، زبان سکایی تاجیکستان باقیم

)عبارت از ختنی و تومشقی(، و زبان قبایل اسکیت و سارماتی 

که زبان اوستی در شرق دریای سیاه باقیمانده آن است و )ج( 

ها  احتماال ارمنی. در این مورد همه اتفاق نظر ندارند. بعضی

های ایرانی را  تر ارمنی باستان از زبان تاریخ جدایی روشن

اند  دانند و برخی دیگر بر آن مربوط به دوره فارسی باستان می

های هند و ایرانی زیر گروهی مستقل  که ارمنی در گروه زبان

و مخصوص به خود است. آنچه که مورد قبول اکثریت بنظر 

( این است که بعد از هخامنشیان 1998رسد )جاکالون  می

ها(  ، پارتی)حدودا صد سال قبل از میالد در دوره اشکانیان

اولین دولتداری ارامنه بین ایران اشکانی و بیزانس بوده و 

اند. در این دوره  مدت کوتاهی بعد اکثر ارامنه مسیحی شده

پادشاهی کوچک ارمنستان از نظر سیاسی در کشاکش ایران 

و بیزانس قرار داشت، اما با شکست اشکانیان بدست 

یران بعنوان ساسانیان و رسمیت یافتن آیین زرتشتی در ا

، تمایل ارامنه بیشتر به سود بیزانس «دین رسمی و دولتی»

تغییر یافته و همین روند در تحول و تکامل زبان و خط 

ارمنی که در همین دوره به وجود آمده هم تاثیر مهمی 

داشته است. جالب است که این زبان ارمنی کالسیک از 

قرار همان دوره اشکانیان که تحت تاثیر فارسی میانه 

بوده و برای « زبان کلیسا»گیرد تا قرن نوزدهم اساسا  می

امده است. ارمنی معاصر  مردم عادی سخت فهم به حساب می

شود. در  در قرن نوزدهم بر اساس زبان مردم ایروان تکوین می

دوره فارسی میانه یعنی مدت زمان هزارساله بین هخامنشیان 

ها مورد استفاده قرار  های ایران کدام زبان و اسالم در سرزمین

 گرفت؟ می

بنظر ریچارد فرای باید دید در هر مرحله معین کدام گونه 

کدام زبان در کجا و کدام سطح رایج بوده است. او از این 

( 2نوشتاری، )« رسمی»( زبان 1کند: ) ها صحبت می گونه

های محلی.  ( لهجه4( زبان دینی، )3گویشی، )« رسمی»زبان 

 .( زبان تجارت5و )

ها  فرای برای شهرها و مناطق زیرین شرق ایران از این زبان

 برد: نام می

( اوستایی برای زرتشتیان، 2( سغدی، )1سمرقند و بخارا: )

های  ( لهجه4آسوری برای مسیحیان، اشکانیان و مانویان، )

 ( سغدی و فارسی.5سغدی و )

( اوستایی برای 3( فارسی، )2( فارسی، )1در باختر )بلخ(: )

( 4ها، ) رتشتیان، سانسکریت و پراکریت برای بودائیز

 ( فارسی.5بلخی و ) -های باختری لهجه

( 3( ایرانی خوارزمی، )2( ایرانی خوارزمی، )1در خوارزم: )

( 4اوستایی برای زرتشتیان و آسوری برای مسیحیان، )

 ( خوارزمی و سغدی.5های خوارزمی و ) لهجه

ن، بلوچستان، مدائن و در مناطق دیگر ایران مانند سیستا

همدان، ماد بزرگ و ماد کوچک یعنی آتروپاتن هم وضع 

مشابهی موجود بود )آتروپاتن نام قدیمی آذربایجان است که 

با تکیه به نام ساتراپ این استان بعد از حمله اسکندر رایج 

شد.( در این مناطق غربی، مرکزی و شمالی ایران آنچه که با 

ای  داشت زبان گفتاری و یا محاورهشرق ایران فرق بزرگتری 

ای و شاید هم تا حدی زبان دینی بود و  منطقه –و محلی 

گرنه زبان مشترک باز فارسی میانه )به عبارتی دیگر پهلوی( 

تر آن یعنی پارتی میانه و چه به  چه به شکل قدیمی –بود 

 صورت جدید ترش یعنی فارسی میانه.

ی پارتی )و یا پهلوی سال بعد از میالد زبان پهلو 200تا 

های گوناگونش از  اشکانی و یا پهلوی غربی و شمالی( با لهجه

بیستون تا فرارود زبان مشترک نوشتاری و گفتاری ایران بود. 

برد مانند  اما در هر منطقه هر کس گونه زبان خود را بکار می

فارسی در فارس و همدان و سیستان وهرات، خوارزمی در 

و در شمال و غرب آذربایجانی تاتی و جنوب دریاچه آرال، 

های غربی  های تاریخی این گویش تالشی و کردی یعنی گونه

ایرانی. حتی ایالمی تا دو سه قرن پیش از میالد در نقاط 

ای از خوزستان به حیات خود ادامه داده است. در  پراکنده
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های سامی مانند آرامی آسوری  بعضی جاها نیز ارمنی و زبان

 شده است. م میو عربی تکل

تا ظهور اسالم در قرن هفتم، فارسی از فارس و خوزستان به 

سیستان، خراسان و فرارود هم گسترش یافته تبدیل به زبان 

رسمی نوشتاری و گفتاری مناطق پارتی زبان شده بود. پارتی 

که بسیاری از واژگانش وارد فارسی شده بود، بتدریج جای 

عنی فارسی میانه داده بود و خود را به فارسی مشترک ایران ی

های پارتی دیگر فقط در روستاهای شمال، غرب و شرق  لهجه

ایران رایج بود. در غرب، شمال و شمال غربی ایران یعنی ماد 

( نیز فارسی میانه زبان مشترک و 2011و آتروپاتن )یارشاطر 

رفت، اما گونه های محلی مانند  رسمی به شمار می

 دم رایج بود.آذربایجانی نیز بین مر

های ایرانی )مانند  ها و زبان فقط تعداد محدودی از این لهجه

ها اثر  اند. از اکثر آن سغدی( آثار مکتوب از خود بجا گذاشته

ها، اشعار علیحده و  نوشتاری چندانی باقی نمانده و فقط واژه

گاه ما را بیاد این  ها در آثار ثانوی است که یا ذکر نام آن

اندازد )مانند آذربایجانی( در حالیکه  ها می هجهها و یا ل زبان

اند )مانند خوارزمی ایرانی(،  های دیگر کامال از بین رفته بعضی

ها بجا مانده )مانند شغنانی( و یا  یا اینکه آثاری جزیی از آن

گونه هائی هستند که اولین آثار مکتوب و ذکر نامشان 

شود  میجدیدتر است و به چند قرن پس از اسالم مربوط 

)مانند کردی(. این، چیز عجیبی نیست چرا که در گذشته 

اصوال تالیف و انتشار کتاب بسیار محدود بوده و ثانیا زبان 

های یک  اصلی تالیف، گونه معیار و یا مشترک زبان و یا زبان

های محلی و  کشور بوده )و هنوز هم چنین هست( و نه گونه

 اولین آثار پشتو در محاوره ای آن. از این جهت است که مثال

شوند و یا تا قرن بیستم به اثری  قرن هفدهم تالیف می

 خوریم. مکتوب به تاتی و یا گیلکی بر نمی

های  همین فارسی مخلوط با عناصر پارتی و دیگر عناصر زبان

محلی ایرانی است که تبدیل به زبان رسمی نوشتاری و 

ها دردوره شده و بعد« فارسی میانه»گفتاری ایران در دوره 

 گرفته است.« دری»اسالم نام فارسی 

همین فارسی بود که اعراب برای تماس با ایرانیان بکار 

گرفتند و همین فارسی بود که ضمن اختالط با واژگان  می

عربی و تاثیر پذیری از فرهنگ اسالمی بزودی تبدیل به 

 فارسی معاصر شد.

 فارسی بعد از اسالم

 
 میالدی 850گستره خالفت عباسیان در 

نتیجه و پر  های بی هنگامی که ایران و روم به جنگ و نزاع

دادند در شبه جزیره عربستان دین  خرج خود ادامه می

مه جدیدی در حال شکل گیری بود که قرار بود بزودی ه

ها  منطقه شرقی نفشه ما را فراگیرد. از نظر نظامی عرب

رسیدند و شاید هم ایرانیان و  بازیگری جدی بنظر نمی

 ها را جدی نگرفتند. رومیان بهمین جهت آن

بزودی لشکر عربی اسالم مواضع روم و ایران را در فلسطین، 

بین النهرین، شام و مصر شکست داد. نیروهای هراکلیوس، 

نس، به آناتولی عقب نشینی کردند. احتماال قیصر بیزا

خورد که شهرهایی که از ایرانیان  هراکلیوس افسوس می

گرفته بود به دست اعراب افتاده است اما ایرانیان در وضع 

 بدتری نسبت به رومیان قرار داشتند.

، اعراب، والیت مرو واقع در خراسان را هم ۶51تا سال 

های البرز  د طبرستان بین کوهگرفتند و بجز چند استثناء مانن

ای امپراتوری در شرق و شمال  و دریای خزر و یا نقاط حاشیه

غرب، ایران ساسانی را به تبعیت خالفت اسالمی در آوردند. تا 

های وسیعتری  صد سال بعد این مناطق و در عین حال بخش

در قفقاز، هند، آسیای میانه، آفریقای شمالی و شرقی نیز به 

در آمد و اکثر مردم آن بتدریج مسلمان شد.  تصرف اعراب

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Abbasids850.png
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های  نشین های آن خان این درعین حال پایان دست اندازی

ای مانند خزرهای شمال دریای خزر بود که دولت  حاشیه

منسجم و قدرتمندی نداشتند و فقط به حمله و غارت متکی 

 بودند.

عربی در عین حال که –امپراتوری جدید و پهناور اسالمی

های بیشماری بود، از  ای دولت اکمیت ملی و یا منطقهپایان ح

نظر باورهای دینی، فرهنگ، زبان و خط کتابت این کشورها 

 ای هم بود. عامل قدرتمند و متحد کننده

در رابطه با دوره بالفاصله پس از اسالم، شاهرخ مسکوب از 

ایرانیان سخن « اقال دو قرن بهت و کرختی و بیحالی روانی»

 ۶50(. بنا به بعضی منابع، از سال 15سکوب، ص گوید )م می

تا حدود دویست سال بعد چیزی به فارسی نوشته نشد. البته 

مغان و موبدان زرتشتی، هنگامی که دور برگشته و دور اسالم 

ها  نوشتند. ولی آن شده بود، خود را به کنج خلوت کشیده می

یانه هنوز آثار مربوط به آیین زرتشتی را آن هم به فارسی م

معروف شده بود « پهلوی»ای که به  یعنی همان گونه

 نوشتند اگر چه احتماال خواننده چندانی نداشتند. می

ثباتی و از دست رفتن  در عین جنگ، بی« کرختی»این دوره 

حاکمیت ملی و عظمت ساسانی و با وجود رسمیت یافتن 

فارسی »عربی، دوره جا افتادن و تشکل فارسی معاصر و یا 

و مشترک «( استاندارد)»م بود که امروزه زبان معیار ه« نو

نویسد که اولین شعر فارسی  می« تاریخ سیستان»ایران است. 

معاصر در قرن سوم هجری )نهم میالدی( در سیستان، یعنی 

 شرق ایران نطفه گرفت.

دویست سال بعد از تصرف ایران و دیگر مناطق مشرق زمین، 

شوند که  ان محلی پیدا میدر شرق و سپس مرکز ایران، امیر

رانند اما در  خوانند و حکم می بنام خلیفه اسالم خطبه می

گذارند. صفاریان،  واقع اساس حکومت بومی خود را می

 …طاهریان، سامانیان، دیلمیان، آل بویه

نویسد: وقتی یعقوب لیث منشور  می« تاریخ سیستان»

ا او شعر»حکومت سیستان و بلوچستان و کابل و هرات گرفت 

پس یعقوب گفت چیزی که من  …را شعر گفتندی به تازی

اندر نیابم چرا باید گفت. محمد وصیف پس شعر پارسی 

)پری « گفتن گرفت و اول شعر فارسی اندر عجم او گفت

 8۶5هجری قمری یعنی سال  250(. این حدودا سال 1993

 میالدی یعنی کمی بیشتر از هزارو صد سال پیش بود.

ا بیش از هزار سال بعد، دقیقترش تا اوایل قرن از آن تاریخ ت

بیستم، فارسی نو در سرتاسر شرق مسلمان، زبان مورد 

احترام و مشترک علم، ادب، فرهنگ و شعر و به گفته برخی، 

دومین زبان مراوده در دنیای اسالم بود. تنها در قرن بیستم و 

بدنبال استقالل یافتن کشورهای خرد و کالن عربی و ترک 

های مسلمان شوروی سابق، کشورهای عربی  ان )جمهوریزب

های مختلف  خاورمیانه و آفریقا(، رسمیت یافتن گونه

های ایرانی و ترکی در کشورهای علیحده و بخصوص دو  زبان

عامل دیگر: تغییرات الفبایی و امالیی و همچنین باصطالح 

لغوی و دستوری در هرزبان نو ملی، تاثیر و « پاک کاری»

 یت فارسی نسبت به پیش تنزل یافت.محبوب

اما خود همین رخشندگی هزارو اندی ساله فارسی بدنبال 

اشغال ایران و حاکمیت زبان و فرهنگ عربی، معمایی بزرگ 

 اند. است که بعضی دانشمندان کوشش به توضیح آن کرده

ییشک یک عامل مهم این بوده است که فارسی حتی در 

درجات گوناگون اما فزاینده دوره میانه و باستان خود به 

تر  تبدیل به زبان مشترک ایرانیان شده و ضمنا به تدریج ساده

های ایرانی مناطق دیگر  ها و لهجه شده بود اگرچه بعضی زبان

های  از بین رفتند، بعضی دیگر پا برجا ماندند و یا گونه

 جدیدی بوجود آمدند.

دیگر و مشترک « معیار»های باصطالح  اگر با تحول زبان

معیار »مقایسه کنیم، زبان فارسی خیلی زود وارد روند 

شده و مورد قبول عامه در جنوب و شرق، شمال و « گشتن

ای و  های منطقه غرب ایران تاریخی قرار گرفته است. گونه

ها تا  اند. آن نشده« زبان ادبی»و جایگزین « رقیب»محلی، 

ه و یا حدی که امکانات دست داده به حیات خود ادامه داد

های(  ها )و یا زبان ها و لهجه ازبین رفته، جای خود را به گونه

اند. این یک دلیل احتمالی ریشه دواندن زبان مشترک  نو داده

 و ادبی فارسی است.
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(. 2012کند )پری،  جان پری به یک دلیل دیگر اشاره می

ها و حتی برخالف اوستایی و یا  بنظر او بر خالف بعضی زبان

که زبان گروه و یا دین و آیین « ودیک»ریت مثال سانسک

بخصوصی بودند، فارسی، بخصوص در دوره معاصر و نو خود 

زبان همه بود، از زرتشتی، مسیحی و بودایی تا مسلمان و 

شامان. این در عین حال الزمه یک زبان امپراتوری بشمار 

ها، ادیان و اقوام گوناگون را در بنیه خود  رفت که زبان می

ها  نیازمند ارتباط زبانی، اجتماعی و فرهنگی باآن داشت و

 بود.

ای  های بیشتر منطقه سوال دیگری هم هست: بجز حکومت

صفاریان، طاهریان و سامانیان، اقال ازغزنویان تا صفویان، 

سال، ایرانیان غالبا تحت  500یعنی برای مدتی نزدیک به 

وز های ترک زبان و یا مغولی بودند که هن حاکمیت حکومت

های مهاجرت  کامال ایرانی بومی نشده بودند یعنی ریشه

ها از آسیای میانه به ایران )و سپس آناتولی( تازه  ای آن قبیله

و سبز بود. در این صورت گسترش زبان فارسی در این 

سال از آسیای میانه تا آسیای صغیر و از هند تا  500حداقل 

را چگونه قفقاز و کریمه در شرایط حاکمیت ترک زبانان 

 توان توضیح داد؟ می

« های تورکولوگ»ترین  واسیلی و. بارتولد، یکی از معروف

در متصرفات خود « بدوی»های  گوید قبیله جهان، می

فرهنگ، دولتداری و اغلب زبان ملت مغلوب را قبول کرده 

اند. بنظر بارتولد استحاله و قبول زبان و فرهنگ  رواج داده

راه ادامه نفوذ و قدرت این دولت و ملت مغلوب، اغلب 

ای شده و راه و روش قبایل ترک هم در  های قبیله سلسله

اند همین بوده  ها حکومت کرده کشور هایی که فتح و بر آن

توان فراموش کرد که از سلطان  (. نمی10است )بارتولد، ص 

محمود غزنوی گرفته تا ملکشاه سلجوقی، تقریبا همه این 

غیر از سلطنت و رهبری دولت و  سالطین ترک زبان خود به

لشکر، بالشخصه حامی و پشتیبان مدیران برجسته و ادیبان و 

دانشمندان نامی ایرانی بوده و بالفعل برای اعتالی دولتداری، 

 اند. فرهنگ و ادب ایران کوشش نموده

 عربی و گسترش آن

 
 جغرافیای کاربرد عربی همچون زبان نخست

در « پروتو عربی»های زبان عربی و یا باصطالح  اولین نشانه

جنوب شبه جزیره عربستان یعنی یمن کنونی پیدا شده است 

ند. که الفباهای ابتدایی خود را داشتند و بعدها از بین رفت

های شمال  عربی کنونی تنها لهجه باقیمانده اما رایج زبان

شبه جزیره عربستان است که در دوره باستان وجود داشتند. 

عربی معاصر صد سال پیش از اسالم قوام گرفت و با قران 

کریم بصورت استاندارد و کالسیک در آمد. الفبای کنونی 

مانند  است که ریشه آن هم« ابجد»عربی مبتنی بر نظام 

 الفبای عبری از الفبای فنیقی و آرامی است.

میالدی، عربی فقط زبان مردم قبایل شبه  ۶11در سال 

جزیره عربستان بود که جمعیت زیادی هم نداشت. صد سال 

بعد اعراب مسلمان از اسپانیا تا سند در پاکستان امروز و 

فرارود آسیای میانه در ایران ساسانی را تحت حاکمیت خود 

ورده بودند. در تاریخ مکتوب بشری تعداد امپراتوری هایی درآ

که به این سرعت و وسعت گسترش یافته مدت زیادی پا 

ها باعث  اند زیاد نیست. تعداد حتی کمتری از آن برجا مانده

دگرگشت دین و زبان برخی از مناطق تحت تسلط خود 

ر های خلفای راشدین، امویان و عباسیان د اند. امپراتوری شده

سال بعد از ظهور اسالم توانستند اسالم را به دین  500

انرودان،  اکثریت آسیای میانه، پاکستان و ایران کنونی، می

خاورمیانه و شمال و شرق آفریقا تبدیل کنند و از عراق تا 

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Dispersi%C3%B3n_lengua_%C3%A1rabe-ar.png
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مصر و مراکش زبان بسیاری از مناطق تحت سلطه خود را به 

 عربی تغییر دهند.

ن عربی فتوحات اسالمی بیشک یک علت مهم گسترش زبا

بوده که آن هم زیر پرچم دینی جدید یعنی اسالم انجام 

گرفته است. با این ترتیب همانند رابطه تنگاتنگ اوستایی و 

یونانی و –آیین زرتشتی، عبری و دین یهود، و یا التین

مسیحیت، بقا و گسترش زبان عربی نیز به جز عامل نظامی و 

 داشته است.سیاسی، دالیل روشن دینی نیز 

پیش از اسالم خط عربی چندان مورد استفاده نبود اما زبان 

شفاهی و بخصوص شعر شفاهی عربی رواج بسیاری بین 

قبایل صحراگرد یافته بود. تقریر قران و اشعار اعراب بدوی که 

شد پایه عربی کالسیک را بوجود  شمرده می« عربی سره»

دستگاه اداری،  آورد که بخاطر استفاده مستمر و گسترده در

نظامی، شرعی، علمی و امور مدنی گسترش یافت. تکیه اصلی 

دستوری و حتی لغوی عربی کالسیک بر قران باعث شده 

« ادبی»و یا « کتابی»است که از ظهور اسالم تا کنون زبان 

عربی فرق چندانی نکند در حالیکه کاربرد شفاهی آن در 

 کشورهای مختلف عربی بسیار رنگارنگ است.

های شرقی امپراتوری روم از قبیل سوریه،  در سرزمین

فلسطین و مصر، زبان یونانی از فتوحات اسکندر مقدونی در 

سده چهارم قبل از میالد تا تقریبا هزارسال بعد زبان حکام، 

لشکر و مدیران دولتی بود. بغیر از این، احتماال بخشی از 

ستاها مردم شهرها هم یونانی زبان بودند اگرچه مردم رو

های خود از قبیل آرامی  ها پیش از آن به زبان مانند قرن

جدید آشوری )سریانی( و یا مصری )بعدها موسوم به قبطی( 

کردند. در آناتولی و یا باقیمانده بیزانس و یا روم  تکلم می

شرقی هم وضعیت مشابهی موجود بود با این فرق که در 

گوناگون فارسی های  اینجا یکی دو زبان دیگر از قبیل لهجه

 شد. میانه )پهلوی( و زبان ارمنی نیز تکلم می

های قبطی، یونانی، التین و  عربی در شمال آفریقا هم که زبان

بربری رایج بود رسوخ کرد و به زبان اکثریت تبدیل شد. 

اگرچه امروزه درمصر قبطی و یا یونانی دیگر عمال از بین 

کردند در  دگی میرفته، اما بربرها که بیشتر در صحراها زن

اند تا حدی  لیبی و بخصوص الجزائر و مراکش کنونی توانسته

 زبان خود را حفظ کنند.

در بیزانس و یا امپراتوری روم شرقی اعراب نتوانستند بدنه 

سال بعد از  500-400اصلی آناتولی را فتح کنند. این کار 

های سلجوقی شد. اما میانرودان و یا بین  اسالم نصیب ترک

هرین یعنی عراق و غرب آنکه پیوسته بین ایران و روم الن

مورد کشاکش بود مسلمان و بخش جنوبی آن عرب زبان شد 

در حالیکه تا اسالم، زبان مردم این مناطق همانند سوریه و 

 لبنان کنونی یونانی، آرامی و فارسی بود.

مدتی بعد از ظهور اسالم، خالفت اسالمی پایتخت خود را از 

به بغداد در نزدیکی پایتخت سابق ایران  شام )دمشق(

ساسانی بیستون آورد و این اقدام تاثیر اسالم و زبان عربی را 

 انرودان بیشتر هم کرد. در می

ها و  کوچ انبوه اعراب ابتدا شهرها و بتدریج شهرستان

روستاهای خاورمیانه عربی کنونی را فراگرفت. در شمال عراق 

بودن منطقه پا برجا ماند. اما  کردی احتماال بخاطر کوهستانی

انرودان و طبقه حاکم، دیوان و لشکر که تا  زبان شهرهای می

آن زمان فارسی بود از بین رفت و عربی جایگزین آن شد. 

بتدریج در عرض پانصد سال بعد شهرهای کوچک و 

روستاهای منطقه هم که آرامی و یا آسوری و یونانی زبان 

های کوچکی از  هنوز گروه بودند عربی زبان شدند اگرچه

های باستانی در همه این کشورها به حیات خود ادامه  زبان

 (.10۶دهند )جانسون، ص  می

لشکر اسالم توانست ایران ساسانی را که هم بخاطر اختالفات 

های فرسایشی با روم فرتوت شده بود در  درونی و هم جنگ

 مدت کوتاهی تحت تسلط خود در آورد. اما چگونه شد که

 برخالف میانرودان و یا مصر، زبان ایران عربی نشد؟

بنظر بعضی از دانشمندان احتماال یک علت این امر آن بوده 

است که در زمان ظهور اسالم، فارسی در سرتاسر ایران، چه 

ای بوده و ثاتیا  شهرها و چه روستاهای آن، زبان غالب و پخته

همچون زبان  ها این زبان بوده که قرن« سرزمین اصلی»ایران 

اصلی یک امپراتوری وسیع عمل کرده است. از سوی 

دیگراعراب اگرچه بدنبال اشغال ایران در بعضی شهرهای آن 
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ها نه برای زندگی و اقامت، بلکه  اند اما اکثر آن مستقر شده

اند و ثانیا تعداد  برای فتح و حکومت کردن آمده و سپس رفته

 نجا.(ها انبوه نبوده است )جانسون، هما آن

اینجا در رابطه با تغییر زبان و دین شاهد سه دگرگشت 

ها مانند اکثر شهریان جنوب عراق، سوریه و  هستیم: بعضی

لبنان و سپس روستاهای این مناطق هم دین و هم زبان خود 

ها اکثریت مسلمان و عربی زبان  را عوض کردند. امروزه این

 دهند. های خود را تشکیل می سرزمین

های مردم مانند مسیحیان سوریه و لبنان،  روهبعضی از گ

قبطیان مصر و یا دروزهای لبنان عربی زبان شدند اما دین 

های خود مانند  ها امروزه در سرزمین خود را تغییر ندادند. این

 های نسبتا کوچکی هستند. سوریه، مصر و لبنان اقلیت

انرودان اسالم را  ها مانند ایرانیان و کردهای می بعضی

 یرفتند اما زبان خود را تغییر ندادند.پذ

ها هم مانند یهودیان فلسطین و اسرائیل و یا ایزدیان  بعضی

 شمال میانرودان نه دین و نه زبان خود را تغییر دادند.

های مردم علل اجتماعی،  بیشک واکنش هر کدام از این گروه

 تاریخی و فرهنگی مخصوص خود را داشته است.

پا برجا ماند و طوری که در پیش هم  زبان فارسی در ایران

توان  تر شد. می دیدیم، حتی نسبت به قبل شکوفاتر و غنی

گفت دویست سال بعد از اسالم دوران شکوفایی شعر و ادب، 

اسالمی شروع شد و این در مقایسه -علم، هنر و فلسفه ایرانی

 بود.« طالیی»ای براستی  های قبل و بعد از اسالم دوره با دوره

ال ظهور اسالم فارسی میانه و یا پهلوی که دیگر زبان بدنب

سرتاسری و مشترک ایران بود دو پشتوانه اساسی خود یعنی 

 دولت ساسانی و دین زرتشتی را از دست داده بود.

در مقابل، بدنبال حاکمیت اعراب و قبول اسالم، در ایران هم 

زبان عربی به جهت قرانی بودن خود و فراگیری همه علوم و 

موضوعات دینی و فلسفی، شرعی، حقوقی و علمی، تاثیر 

ای بر زبان فارسی گذاشت. این تاثیر از  بسیارو همه جانبه

خط، واژگان و صرف و نحو گرفته تا حتی تلفظ و طبیعتا 

 الفباء و امالء نمایان بود.

تواند  های عربی در فارسی می بیشک برآورد درصد وامواژه

به دوره و موضوع تالیف و خود  بسیار گوناگون باشد و بسته

ها درقرن دهم م سهم  مولف فرق کند. اما طبق بعضی تخمین

واژگان و تعابیر و اصطالحات عربی در فارسی متوسط آثار 

سال بعد یعنی در قرن  200درصد بود و این مقدار  30ادبی 

(. به 231-229دوازدهم تا پنجاه درصد رسیده بود )صادقی، 

سهم لغات و اصطالحات عربی در یک تخمین پری امروزه 

فارسی حدود چهل در صد است )پری « واژگان روزمره ادبی»

(. اما طوریکه گفتیم دامنه این تاثیر فراتر از واژگان 2011

های دستور زبان و حتی نظام تلفظ  رود و بسیاری از زمینه می

 گذارد. تاثیر نمی را بی

رای بهتر نوشتن ایرانیان بعد از قبول خط و الفبای عربی ب

زبان خود چهار حرف جدید )پ، چ، ژ، گ( را به الفبای عربی 

اضافه کردند که در نتیجه به خط و الفبایی که امروزه ایرانیان 

« خط فارسی»فارسی و یا صرفا  –برند خط عربی  بکار می

گویند. حروف چهارگانه فارسی حتی در متون عربی و  می

وص در امالی کلمات غیر ها مانند ترکی و بخص دیگر زبان

شد. ضمنا در مقابل تاثیر شدید واژگان  عربی هم بکار برده می

تاثیر نیوده  عربی بر فارسی، واژگان فارسی نیز بر عربی بی

 است.

با اینهمه، بنظر بسیاری از پژوهشگران، در هزار سال بعد از 

شروع تاثیر عربی بر فارسی، ایرانیان زبان و فرهنگ خود را 

اند تا جاییکه یکی دو قرن  تر کرده حراست کرده غنیبخوبی 

بعد از اسالم، فارسی تبدیل به زبان شعر، هنر و ادب عالم 

 ها این موقعیت خود را حفظ کرد. اسالم شد و مدت

نویسد ایرانیان بطور سنتی از زبان خود پاسداری  پری می

ها( کوشش  کرده بطوری معتدل )و نه به درجه تندروانه ترک

شود از بکارگیری بیش از حد لغات  اند تا جایی که می کرده

عربی دوری کنند و واژگان تکنیکی مدرن را طبق اصول زبان 

فارسی و برمبنای واژگان فارسی ساخته، رایج نمایند. بنظر او 

حتی در دوره جمهوری اسالمی نیز که وزن دین و زبان عربی 

لی حفظ و نسبت به دوره قبل از آن بیشتر شد، این روند ک

اصالح زبان فارسی همراه با احتیاط کاری و دوری از اقدامات 

 تندروانه در سیاست زبان، ادامه یافته است )پری، همانجا(.

به احتمال زیاد تاثیر پذیری فارسی از زبان عربی به غنای آن 

اش بعد از اسالم کمک زیادی نموده و  ودرخشش هزار ساله
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یرانیان در اصالحات زبان در عین حال حد نگهداری سنتی ا

فارسی نیز در تداوم این زبان و انتقال آن از نسلی به نسل 

 دیگر نقش مهمی بازی کرده است.

 ترک ها در صحنه

 
 ترکان بعد از اسالمفتوحات و کوچ های اعراب و 

وقتی از آمدن ترکان به صحنه تاریخ منطقه ما صحبت 

کنیم نباید سوء تفاهم پیش آید. البته ریشه هر قوم و  می

های تاریخ  تر ازچیزی هست که در کتاب زبان بمراتب قدیمی

شود. چیزی  ها قید می بطور مستند در باره آن قوم و زبان آن

کند این است که  می که شناخت تاریخ ترکان را مشکل

ها که از سیبری جنوبی، منطقه  اطالعات مربوط به اولین ترک

اند  آلتای و مغولستان کنونی به جنوب و غرب کوچ کرده

اصوال از منابع چینی و کمی هم سغدی است، یعنی چیزی از 

خود ترکان مثال از ابتدای هزاره یکم میالدی که بصورت 

 در دست نیست.کردند،  قبایل کوچنده زندگی می

ها را  به احتمال قوی بخشی از اجداد ترکان و ریشه زبان آن

باید در میان اتحادیه قبایلی جستجو کرد که در منابع چینی 

شود و در غرب با  نام برده می« هسیونگ نو»ها همچون  از آن

اند. این  ها معروف شده و یا هپتالیت« های آسیایی هون»نام 

سال بعد از  500ز میالد مسیح تا سال پیش ا 500مربوط به 

میالد است، که در حوزه جغرافیایی ما به دوره مادها و 

هخامنشیان تا فتوحات اسکندر، اشکانیان و ساسانیان مربوط 

 شود. می

در این دوره قبایل ترک آسیای میانه مجموعا خارج از حیطه 

ایران بودند. اولین اثر مکتوب به ترکی که مشخصا از قوم 

های اورخون در مغولستان  کند سنگ نوشته حبت میترک ص

از قرن هشتم میالدی است. اولین دولت ترکی، دولت 

میالدی  744-552بود که بین « ها گوک تورک»ای  قبیله

یعنی صد سال قبل از اسالم تا صد سال بعد از اسالم 

درجنوب سیبری کنونی تاسیس شد و در آسیای میانه و 

ت. از نظر دینی، این هنوز دوره شرق و غرب آن گسترش یاف

شامان گرایی همزمان با تاثیرات آیین بودا و مانوی در میان 

 قبایل ترک است.

از نظر سیاسی و نظامی بین دو « گوک تورک»دولت 

امپراتوری چین و ایران ساسانی مانده بود و با هر دو، هم 

های نظامی و مرزی  گاه سایش روابط تجاری و فرهنگی و هم

 داشت.

در دولت گوک تورک هنوز نوشتار جا نیافتاده بود اما شاهد 

و یا « ترکی باستان»شکل گیری زبانی هستیم که امروزه 

 شود. نامیده می« اویغوری باستان»

ها تنها همسایگان ترک ایران ساسانی نبودند.  گوک تورک

های دیگر نیز که بصورت قبایل کوچنده و دامپرور در  ترک

ای به نقطه دیگر کوچ  یانه از نقطههای آسیای م استپ

«( غز»کردند وجود داشتند. اجداد ترکان اوغوز )به عربی  می

ها در حال کوچ  نیز خارج از حیطه حاکمیت گوک تورک

مستمر بودند. شاید نتوان قبایل بلغار را که بسوی غرب 

کردند و باالخره کامال اسالوی شده در بالکان  مهاجرت می

ها به هر حال  کامال ترکی نامید ولی آن رحل اقامت افکندند

« خزرها»از ایران دور بودند. اتحادیه دیگری از قبایل نیز که 

ها بودند.  استپ« قبایل در حرکت»شدند جزو این  نامیده می

های  ها در حواشی شمال غربی ایران در آن سوی کوه آن

قفقاز و شمال خزر حضور داشتند و گهگاهی از طریق قفقاز 

نمودند. خزرها برای ایرانیان  سانی تاخت و تاز میبه سا

دردسری مزمن بودند چرا که در رقابت بین ایران و بیزانس، 

اغلب تحت الحمایه بیزانس قرار داشتند و با این موضع به 

ایران ضربه زده روستاها و شهرهای مرزی ایران را غارت 

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:ArabTurkAfterIslam.jpg
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رین ها شهر دربند بود که آخ کردند. منطقه اصلی نفوذ آن می

رفت. به غیر از دربند  نقطه مرزی ساسانی در قفقاز بشمار می

های قفقاز راه نفوذ وسیع خزرها و دیگر قبایل شمال  کوه

 بست. های قفقاز را بطور نسبتا مطمئنی می کوه

در جانب فرارود، سغد و خوارزم به هر حال بخاطر قرار 

ن گرفتن در منطقه مرزی قبال هم با قبایل همسایه ترک زبا

ها از طریق ازدواج و یا به  رابطه داشتند و حتی بعضی خانواده

ها با  کردند و انسان دالیل دیگر در طرف دیگر مرز زندگی می

 همدیگر تماس و تجارت داشتند.

کاشغر، قزاقستان و قرقیزستان کنونی )منطقه وسیعی که در 

شناخته شده است( « ترکستان»مجموع حدودا همچون 

ران بود. اما ازبکستان، ترکمنستان و بخشی خارج از حیطه ای

از تاجیکستان کنونی که اغلب به لهجه های شرقی ایرانی 

کردند اکثرا ترک زبان شدند. تنها بخشی از مناطق  تکلم می

کوهستانی تاجیکستان کنونی و طبیعتا افغانستان، اکثرا 

 ایرانی زبان باقی ماند.

ج و بی نظمی با سقوط ساسانی و حمله اعراب، هرج و مر

امپراتوری ایران را فراگرفته بود. دولت ساسانی که معروف به 

بود، کنترل « مرزبان»داشتن نقطه های محکم مرزی بنام 

مرز های خود را عمال ازدست داد و این باعث سرازیر شدن 

ها و بخصوص قبایل کوچنده حاشیه های مرزی به  انسان

 داخل ایران شد.

تر از آن  تر و شرقی هندوکش جنوبی در آسیای میانه کوه های

ها شود. قبل از  بود که مانع کوچ های بزرگ قبایل استپ

سقوط ساسانی هم تجارت بین ایرانیان بومی و قبایل چادر 

نشین آنسوی مرز چیزی برای هر دو طرف سودمند بود. با 

گاه  لغو مرزبانی های ساسانی این مناسبات بیشتر شد و حتی

جرت به خود گرفت. مثال شهر و والیت صورت تهاجم و مها

 خوارزم )در ازبکستان کنونی( از این جهت جالب است.

ها از آن سوی مرز، یکی  زبان مردم خوارزم پیش از نفوذ ترک

های شرقی ایرانی یعنی خوارزمی بود. حتی دردویست  از گونه

سیصد سال نخست بعد از اسالم هم زبان خوارزم کم و بیش 

یرانی باقی مانده بود اما از قرن دهم به بعد به همان صورت ا

اند صورت و ظاهر  به بعضی منابع برمیخوریم که نوشته

خوارزمیان شبیه ترک هاست و کمی دیرتر، آثاری مربوط به 

کنند که زبان  ها از قرن سیزدم و چهاردهم قید می دوره مغول

(. با 153مردم خوارزم کامال ترکی شده است )بارتولد ص 

ه زبان کتابت و علم در خوارزم بعد از تسلط ترک اینهم

 ها همچنان فارسی ماند. ها هم قرن زبان

یعنی بین سال های « دوره طالیی اسالم»جالب است که در 

که مرحله اوج علم و فلسفه، فرهنگ و ادب، هنر  800-1250

و معماری عالم اسالم بود، خوارزم همراه با بغداد یکی از 

رفت و در  علمی و فرهنگی بشمار می مراکز این شکوفایی

ای بین  همین مرحله، آمیزش جالبی از همزیستی خالقانه

های اسالم یعنی عربی، فارسی و ترکی در  ها و فرهنگ زبان

خورد. از سویی مسلمانان و بخصوص  خوارزم به چشم می

ایرانیان سعی در تشویق و ترغیب ترکان به دین اسالم 

علمای بزرگی از بغداد برای  نمودند و از سوی دیگر می

امدند و در مقابل  تدریس به خوارزم و سمرقند و یا بخارا می

بسیاری از علمای فرارود برای ادامه تحصیل به خراسان و 

 رفتند. بغداد می

ها با هر دو مرحله ایرانی و ترکی  مهاجرت و اسکان ترک

زبانی خوارزم همزمان بود. اما همه آثار دانشمندان بزرگی 

مانند محمد بن موسی خوارزمی، ابو نصر محمد فارابی و ابو 

ریحان بیرونی به فارسی و یا عربی تالیف شده بود. حتی 

امیران ترک شده خوارزم که بعد از تغییر زبان این والیت بر 

آنجا حکم راندند، مانند دوره خوارزمشاهان ایرانی به تشویق 

مغول حکومت خود  ها تا دوره عالمان و ادیبان پرداختند. آن

را بر اقصی نقاط ایران گسترش دادند و حتی عنوان قدیمی و 

 را برای خود انتخاب کردند.« خوارزمشاه»فارسی 

با مهاجرت، تجارت، تبلیغات اسالمی و در عین حال اسکان و 

ازدواج های بین قومی و بخصوص تاسیس حکومت های ترک 

از جمله ها  زبان غزنویان، سلجوقیان و جانشینان آن

خوارزمشاهیان و ایلخانان مغول که اکثر سربازان و امیران 

لشکرشان ترک بودند، کم و بیش همین تغییر زبان مردم در 

شهرها و والیات دیگر آسیای میانه از جمله سمرقند و بخارا 

بود. « دهقان و ترک و تازی»بوجود آمد. این دوره آمیزش 

قومی، زبانی،  شاید بهترین نماد این اختالط و آمیزش
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 950-878فرهنگی و دینی در سیمای ابونصر محمد فارابی )

اسالم است « عصر طالیی»ترین فیلسوفان  م(، یکی از بزرگ

)بعد از ارسطو( بود. او از « معلم ثانی»که معروف به 

ای ایرانی بود. پدرش برای کار در دربار قراخانیان  خانواده

ی در قزاقستان( مهاجرت ترک به فاراب ترکستان )اوترار کنون

کرده بود. فارابی اکثر عمرش را دربغداد در دارالخالفه 

عباسیان گذرانید و آثارش را اکثرا به عربی نوشت. در همان 

عصر رخشندگی فرهنگ اسالمی بسیاری از آثار او به التین 

 ترجمه شد.

در همین مدت در نواحی شرقی خالفت، یعنی در سیستان، 

های محلی و غیر  های حکومت اولین جوانهخراسان و فرارود 

-300عربی یعنی صفاریان، طاهریان و سامانیان بیرون زد. 

سال بعد از تاسیس خالفت اسالمی، خلفا که در بغداد  400

توانستند سرتاسر این امپراتوری وسیع را  نشسته بودند نمی

ها به افراد بانفوذ،  مستقیما و در عمل مدیریت کنند. آن

ن برجسته و یا روسای بزرگ قبایل وظیفه حکومت فرماندها

دادند و در مقابل، این امیران  ها بنام خلیفه را می در این محل

سپردند و اگر به قدر کافی قدرتمند  محلی به خلیفه باج می

پرداختند. در این دوره و بعد از  شدند حتی باج را هم نمی می

امیران بزرگ و آنچه خلیفه بغداد باشد و چه نباشد، بین این 

کوچک محلی رقابت و جنگ بر سر توسعه و حفظ حاکمیت 

 خود جزو برنامه معمولی زندگی بود.

 شوند آذربایجان و بیزانس ترک زبان می

 
1071AD 

بی در باره تغییر زبان بعضی در فصل مربوط به زبان عر

 کشورهای خاورمیانه و آفریقا به عربی صحبت کردیم.

های  های استپ های ترکی در کوچ موضوع زبان و فرهنگ

اوراسیا که مربوط به اقوامی مانند بلغارها، خزرها و آوارها 

شود بحث دیگری است. در رابطه با قوم اوغوز و بعضی از  می

هزار و اندی سال پیش با قبول  اقوام ترک زبان دیگر که

اسالم رو به سوی ایران و بیزانس )آناتولی( آوردند شاهد یک 

 دگرگشت دیگر و مهم زبانی در منطقه ما هستیم.

این دگرگشت زبانی مناطق بیشتری از آسیای میانه، 

ترکمنستان کنونی، صفحاتی از افغانستان و خراسان، 

هوری آذربایجان آذربایجان، بخش مسلمان قفقاز یعنی جم

کنونی، شمال عراق و طبیعتا بیزانس و یا روم شرقی را تحت 

تاثیر خود قرار داده است. در اینجا بیشتر به آذربایجان و 

بیزانس اشاره خواهیم کرد که بدنبال کوچ و حاکمیت ترکان 

 نامیده شد.« ترکیه»

های اوغوز،  های چند صد ساله ترک ها و اسکان بعد از کوچ

ها از جمله آذربایجان و ترکیه  ثریت مردم این سرزمینزبان اک

تغییر یافت و ترکی شد. تفکیک این دو روند ممکن نیست. 

دگرگشت زبان هر دو سرزمین بطور همزمان، بدست همان 

 اقوام و با تاثیر عوامل بسیار مشابهی انجام گرفته است.

رئیس یکی « سلجوق بیگ»طغرل بیگ سلجوقی از نوادگان 

های مهم قوم اوغوز بود. روایت این است که سلجوق  فهاز طای

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1071AD.jpg
https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1071AD.jpg
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 950بیگ یکی از فرماندهان جنگجویان خزر بود که در سال 

اش را برداشته به خوارزم آمد و همانجا اسالم  میالدی طایفه

آورد. بعد از سلجوق بیگ طایفه او و دیگر طوایف و قبایل 

اسب اوغوز بتدریج به سوی جنوب و خراسان حرکت کردند. 

سواران و تیراندازان این قبایل هر بار برای امیر و یا سلطانی 

جنگیدند. حتی دربار خلیفه عباسی در عراق برای  محلی می

حفظ سلطان و خانواده و حکومت او سربازان ترک را به کار 

 گرفته بود.

را « چاغری بیگ»در این شرایط طغرل بیگ برادر خود 

به « فر اکتشافیس»جنگجو برای یک  3000همراه با 

گفتند آباد و ثروتمند  های ناشناسی فرستاد که می سرزمین

(. بعد از آنکه 300هستند: آذربایجان و آناتولی )گورون، ص 

چاغری بیگ با بارهای سنگین تاراج از ری، آذربایجان و 

ارمنستان به آسیای مرکزی برگشت و تجارب خود را به 

های بزرگ  کوچطغرل بیگ تعریف نمود، احتماال نطفه 

سلجوقیان و عموما قبایل ترک زبان به سوی ایران، از جمله 

خراسان، آذربایجان و همچنین آناتولی شکل گرفت. این در 

 م بود. 1018سال 

م طغرل بیگ سمرقند، بخارا، هرات و نیشابور  1040تا سال 

را فتح کرده بود. در همان سال، او با شکست دادن سلطان 

در نیشابور « پادشاه خراسان»وان مسعود غزنوی، بعن

بایست  تاجگذاری کرد. خلیفه عباسی در بغداد طبیعتا می

نماینده خالفت »سلطنت محلی او در خراسان را بعنوان 

 در این والیت بپذیرد.« اسالمی

اولین موج بزرگ مهاجرت قبایل ترک به خراسان و بقیه 

 نقاط ایران شروع شده بود.

آغاز »دهد که از نظر  را نشان می 1071نقشه باال وضع سال 

ها بر آناتولی نقطه  امپراتوری بیزانس و تسلط ترک« پایان

رود. زبان مناطق دیگر نقشه از جمله  عطف تاریخی بشمار می

اروپا را بعدا بطور کوتاه بحث خواهیم کرد. فعال توجه اصلی 

های آذربایجان و به ویژه بیزانس به ترکی  ما به تغییر زبان

 است.

سال بعد از تاجگذاری طغرل  31یعنی درست  1071در سال 

بیگ، برادرزاده او، پسر چاغری بیگ و سلطان جوان سلجوقی 

آلپ ارصالن با شکست دادن نیروهای بیزانس در شهر ارمنی 

روم »مانزیکرت )ماالزگیرت( در شرق ترکیه امروز، دروازه 

کرد. یعنی بیزانس را رسما به روی قبایل ترک باز « شرقی

این اولین شکست بیزانس مسیحی از یک نیروی مسلمان 

بود. بعد از آن به مدت پانصد سال و حتی بیشتر، طوایف و 

قبایل کوچک و بزرگ ترک از آسیای مرکزی رو بسوی ایران 

 تر از آن: آناتولی گذاشتند. )بخصوص آذربایجان( و مهم

 اما چرا آذربایجان و آناتولی؟

اریخ ترکان و بیزانس کلود کاهن بنظر پژوهشگر معروف ت

( هیچ شکی نیست که قبل از این اولین 111-99)کاهن، ص 

موج کوچ هم، بعضی عناصر ترک به این منطقه نفوذ کرده 

منطقه با « ترک شدن»بودند اما یقینا مرحله تعیین کننده 

همین کوچ دوره سلجوقیان شروع شده و در آذربایجان و 

یده است. بنظر او تعداد ترکانی بخصوص آناتولی متمرکز گرد

اند خیلی بیشتر از آذربایجان بوده  که در آناتولی ساکن شده

است. یک انگیزه مهم تمرکز بر آناتولی این بوده است که 

تر بودن سرزمین آناتولی از آذربایجان، ایران این  بغیر از وسیع

دوره دیگر مسلمان شده بود در حالیکه تاراج، فتح، حکومت و 

تن مالیات و خراج در بیزانس مسیحی و مرفه، هم گرف

رفت و اعتبار ترکان را در جهان اسالم بلند  بشمار می« جهاد»

نمود.  ها حکومت، ثروت وقدرت بخش می کرد و هم به آن می

آناتولی )و قفقاز( بشمار « دروازه»آذربایجان هم از این نظر 

تولی که رفت. هم این عامل و هم طبیعت آذربایجان و آنا می

های  برای دامداری که کار اصلی قبایل ترک بود، ظاهرا انگیزه

 اصلی جلب اقوام و ایالت ترک بوده است.

در واقع بالفاصله بعد از فتح خراسان بعضی قبایل ترک رو 

بسوی کرمان، سیستان، خوزستان و دیگر نواحی ایران هم 

گذاشته بودند. از طرف دیگر سلطان سلجوقی ودیگر 

ان ترک غالبا افراد قبیله خود را بعنوان حاکم و امیر سرکردگ

های  ها هم با طایفه فرستادند و آن به والیات مختلف ایران می

گشتند. همزمان، به  خود به آن والیات رفته مقیم آنجا می

قبایل و طوایف قطعات زیاد زمین بعنوان اقطاع و یا صرفا 

برای کوچ و  ساز دیگری شد که زمینه اجازه اسکان داده می

سکنای اقوام ترک زبان در اکثر مناطق ایران شد. اما با این 
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ها در مقایسه با قبایلی که به آذربایجان و  همه، تعداد آن

رفتند قابل مقایسه نبود. آناتولی  تر از آن: به آناتولی می مهم

رفت و در این  پیوسته یک هدف اصلی قبایل ترک بشمار می

بر سرراه « پُلی»ابتدا غالبا بعنوان رهگذر به آذربایجان در 

شد. بعدها در موج معکوس کوچ این  آناتولی نگریسته می

سال بعد، از  400قبایل، تعداد قابل توجهی از آنان که حدود 

نظر مذهبی با پادشاه صفوی هم آواتر از سلطان عثمانی شده 

 بودند، از آناتولی به آذربایجان بازگشتند.

 نفر بودند؟ها و قبایل چند  بومی

چه در آذربایجان ایران و قفقاز و چه در آناتولی یعنی ترکیه 

کنونی، اکنون هزارسال است که این قبایل ترک زبان با مردم 

اند تا جائی که تفکیک نژادی بومیان و  بومی آمیخته

کوچندگان هزار سال پیش دیگر امکان پذیر نیست. البته 

نژادی یک شخص و ترین نشانه ترکیب  ترین و مستدل دقیق

آن شخص و « شجره ژنتیک»یا گروه اجتماعی، ترکیب 

ای از  ان های دی اکثریت آن گروه است. در این مورد جدول

دهند که سهم  چهار گوشه ترکیه و ایران معاصر نشان می

ژنتیک آسیای مرکزی در اکثریت مردم معاصر این دو کشور 

هر دو در صد است. در  5-4بسیار کم، دقیق ترش حدود 

–«آسیای جنوبی»ژنتیک –ای کشور، دوعنصر منطقه

 80سهم برتری برابر با بیش از « مدیترانه»خاورمیانه و 

درصد را دارند. از این نظر ترکیب نژادی ایران و ترکیه به 

، خوداوغلوگیل، 2004اند )جیننی اوغلو  همدیگر بسیار نزدیک

این بنا بر«.( منابع»، نشنل جئوگرافیک، لینک در 2012

آذربایجان و آناتولی اساسا « ترک شدن»روشن است که 

مربوط به زبان و فرهنگ است و بمراتب کمتر به تیره ونژاد 

شود. حتی ظاهر فیزیکی اکثریت مردم ایران و  مربوط می

ترکیه نشاندهنده غالب بودن مشخصات مردم آسیای 

توان گفت که  آسیای شرقی نیست. با این ترتیب می–مرکزی

تا  1000ها و حرکات قومی قبایل ترک از سال  ت کوچدر مد

بیشتر از ترکیب تباری و ژنتیک مردم بومی  1500حدودا 

این دومنطقه، زبان اکثرشان بتدریج به ترکی و در آناتولی 

دین اکثرشان به اسالم تبدیل یافته است یعنی اکثریت مردم 

ی در هویت تباری خود را حفظ کرده اما زبانشان )و در آناتول

 ضمن دینشان( به تدریج تغییر یافته است.

آنچه که روشن است این است که تعداد بومیان از مجموع 

افراد قبایل کوچنده بمراتب بیشتر بوده است. پروفسور کاهن 

)کاهن، همانجا( نسبت یک به ده یعنی برای هر ده بومی یک 

منطقی بنظر »نویسد:  کوچنده را حدس زده است. او می

ها هزار و یا صدها هزار نفر  که مثال تصور کنیم ده رسد نمی

 )کاهن، همانجا.(« اند. در آن واحد کوچ کرده

توان چنین قبول کرد که بخصوص در مراحل  بطور کلی می

ها، قبایل کوچنده  نخستین یعنی یکی دو قرن اول این کوچ

گزیدند و لشکریان و  ها و روستاها سکنی می اغلب در دشت

شهرها را برای زندگی برمیگزیدند که بیشتر امیران ترک، 

از »جمعیت بومی داشتند. برایس به نقل از مورخین ایرانی 

گوید که به فالت ایران  سخن می« های اوغوز دو طبقه ترک

موج نخست آنان عبارت از طوایف »سرازیر شده بودند: 

ای بود که بدنبال مراتع نو بودند  چوپانان و دامداران کوچنده

دوم فاتحانی بودند که آمده بودند یکجا نشین شوند و  و موج

 .(21، ص 1955)برایس، « حکومت کنند

ها  اما اگر تعداد مردم بومی با وجود طول چند صد ساله کوچ

دانیم  بیشتر از تعداد قبایل ترک بوده و اگر طوری که می

عام و منهدم نشده و در مجموع مکان زیست  مردم بومی قتل

اند، پس زبان اکثریت چگونه عوض  نکرده خود را هم ترک

شده و مثال در بیزانس از یونانی و آرامی و یا پهلوی و ارمنی 

 به تدریج به ترکی تبدیل شده است؟

ها انجام گرفته، در کدام  اگر این روند به تدریج و در طی قرن

مناطق بیشتر و یا کمتر به چشم خورده و بیشتر و یا کمتر 

 جه رسیده است؟طول کشیده و به نتی

قبل از همه چیز رقم دقیقی در باره جمعیت آن دوره بیزانس 

موجود نیست. « ایران تاریخی»های  و یا مجموعه سرزمین

میلیون نفر  5-4نویسان در حول و حوش  تخمین اکثر تاریخ

برای هرکدام است که البته در مقایسه با ترکیه و ایران 

کند. و اما در باره  یتر شده امروز نیز ناچیز جلوه م کوچک

تعداد اقوام ترک زبان هم که بطور الینقطع به این دو 
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اند اطالعات دقیقی موجود نیست اگرچه  آمده سرزمین می

حده در باره کوچ بعضی اقوام روایت شده  بعضی ارقام علی

از « هزاران نفر»دانیم که در ابتدای سلجوقیان  است. مثال می

هزار نفری به  4-3ای ه های اوغوز بصورت دسته ترک

اند )گورون،  سیستان و عده دیگری به خوزستان رفته

 همانجا(.

توان حدس زد که تعداد کل ترکانی که به ایران  به سختی می

اند چند نفر بودند. گمانه زنی دراین مورد  و آناتولی کوچ کرده

ضمنا از آن جهت مشکل است که در اینجا موضوع بر سر 

سال ادامه  100و یا حتی  20-10یک موج مهاجرت که 

ها را در  داشته باشد نیست بلکه اگر نقطه شروع این کوچ

حدس بزنیم،  1040اوایل قرن یازدهم م یعنی حدودا سال 

ها در داخل ایران و ترکیه و یا بین  ها و ادامه آن این کوچ

ایران و ترکیه تا اواخر دوره شاه طهماسب صفوی و حتی به 

( تا قرن نوزدهم هم ادامه 1371ومر، گفته فاروق سومر )س

 یافته است.

ولی در عین حال به قول کلود کاهن اشتباه خواهد بود اگر 

موضوع مهاجرت و اختالط قومی و فرهنگی را فقط بر ارقام و 

ها  تعداد افراد مبتنی کنیم. در این مورد، به گفته کاهن، ده

 کنند. در یک طرف این واقعیت هست عامل نقش بازی می

ها حاکمین جدید و مظفر و در طرف مقابل، بومیان  که ترک

مغلوبین بودند و این رابطه تا اختالط کامل همه این مردم که 

صدها سال طول کشیده، ادامه یافته است. این اولویت 

سیاسی احتماال در رابطه با انتخاب و تغییر دین، تابع شدن 

حتی غیر مسلمین به خراج و مالیات اضافی، تشویق و 

بومیان به قبول اسالم، تغییر نام افراد و دگرگشت « داوطلبی»

اند.  زبان نخست آنان به ترکی نقشی اساسی بازی کرده

شک مردم بومی برای تسهیل زندگی خود در شرایط نوین  بی

اند خود را  با حاکمین نو و زبان و دین جدیدشان سعی کرده

ضوع تغییر دین ها منطبق کنند. مو از نظر زبان و دین با آن

اساسا در آناتولی مطرح بوده است در حالیکه در آذربایجان و 

صفحات شمال رود ارس حضور چشمگیر قبایل ترک و 

لشکریان ایلخانان مغول که اکثرا ترک بودند نیز به رواج 

 ترکی بین مردم این خطه تاثیر کرده است.

ر و کوچ ها، فرا اند، اما جنگ ها عوامل اساسی بوده احتماال این

و باالخره ازدواج ترکان با بومیان که در آن ترک زبان شدن 

های بومی سرعت  )و در آناتولی ضمنا مسلمان شدن( خانواده

بیشتری داشته، این روند چند صد ساله را تسریع کرده است. 

اما در باره اینکه دگرگشت زبان و دین اکثریت مردم چه 

توان داد.  یقی نمیزمانی شروع شده هم اطالعات کامل و دق

اولین و بارزترین دلیل این ناروشنی آن است که این جریان 

صدها سال طول کشیده و اگرخیلی دقیق شویم، به یک 

معنی هنوز هم به پایان کامل خود نرسیده است. هنوز در 

ترکی آذربایجانی آثار زبان آذربایجانی و یا تاتی باستان به 

چند دهکده به این  خورد و تا چندی پیش هنوز گوش می

گفتند. در ترکیه  های پهلوی غربی سخن می زبان و دیگر گونه

ها هستند که بخصوص در شرایط آزادتر چند  هم هنوز بعضی

نویسند  سال اخیر، داستان تغییر دین و نام اجداد خود را می

 کنند. و تعریف می

چه در آذربایجان و چه در ترکیه، درجه و تاریخ ترکی شدن 

و در ترکیه ضمنا تغییر دین( در هر منطقه فرق کرده زبان )

تر و در دیگر مناطق  است. در بعضی مناطق این روند سریع

 تر بوده است. آهسته

ها  نویسد: در دوره سلجوقیان، ترکمن برای مثال سومر می

و مغان آذربایجان « آران»بخصوص در مناطق موسوم به 

چه ارومیه و شمالی، در آذربایجان جنوبی در غرب دریا

زیستند. در  می« شهر زور»همچنین بین کردستان ایران و 

والیات تبریز، مراغه، خلخال و همچنین در منطقه جبال و یا 

ها زیاد نبود. از این جهت در  تعداد ترکمن« عراق عجم»

در « ترک شوی»مقایسه با آذربایجان شمالی، سرعت 

تر و حتی آذربایجان جنوبی و همچنین همدان و قزوین دیر

 .(430تر بوده است )سومر، همانجا، ص  ضعیف

رسد در دوره ایلخانان مغول انتخاب تبریز و مراغه  بنظر می

بعنوان پایتخت و تمرکز اردوهای مغول که به گفته سومر 

( توازن 451 -437اکثرشان ترک بودند )سومر، همانجا، ص 

ده زبانی تبریز، مراغه و اردبیل را هم بنفع ترکی عوض کر

ها هم  زبان مغول»گوید در همین دوره  است. سومرحتی می

 )همانجا.(« ها هم ترک شدند ترکی شد و آن
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در رابطه با بیزانس یعنی ترکیه بعدی منابع و آثار بمراتب 

بیشتری در باره چند و چون دگرگشت زبان و دین مردم 

وجود دارد. این هم احتماال بخاطر آن است که کتابت در 

دوره بیشتر از ایران بوده و بعدها هم توجه  بیزانس آن

پژوهشگران غربی بیشتر به بیزانس مسیحی و همسایه بوده 

است تا به ایران مسلمان و دور. آنچه که روشن است این 

ها ایجاد کرده  چیزی است که غربی« ترکیه»است که نام 

سال  50برای اولین بار در اواخر قرن دوازدهم م یعنی حدودا 

های صلیبی یعنی از قرن  ها و در زمان جنگ مغول قبل از

ها بعد هم  اند. اگر چه تا مدت سیزدهم به بعد استفاده نموده

استفاده « ممالک روم»و یا « بالد روم»، «روم»های  از نام

های صلیبی  شد، اما برای اولین بار در زمان جنگ می

، بمعنای Turchia« ترکیه»از « فردریک بارباروسا»

و یا کشوری که تحت حاکمیت ترک « ن ترکانسرزمی»

 هاست، سخن گفته است.

ترک »از یک نگاه شاید چندان مهم هم نیست که درجه 

در کدام منطقه « ترکیه»این کشور نو نام یعنی « شدن

چگونه بوده و چقدر طول کشیده است. مهم این است که از 

آناتولی از نظر سیاسی، « ماهیت ترکی»این تاریخ به بعد 

زبانی و فرهنگی مُهر خود را بر سرتاسر این کشور زده است، 

کشوری که بزودی نام عثمانی بخود گرفت و از سده بیستم 

و با همان هویت غالب ترکی، « جمهوری ترکیه»به بعد با نام 

 گیرد. جای مهمی در نقشه ما می

وضع آذربایجان از این نظر که موضوع نه بر سر تغییر دین 

زبان نخست اکثریت مردم بوده، نسبتا قابل  بلکه محدود به

تر ولی از سویی هم بخاطر همین ویژگی شاید در عین  فهم

سال  900تر است چرا که در طول تقریبا  حال پیچیده

های ترک زبان ایران )از غزنویان تا پایان قاجاریان(  سلسله

سنت و حاکمیت فرهنگی زبان فارسی در مجموعه ایران نه 

نشده بلکه حتی به یاری همین حاکمین اغلب اینکه تضعیف 

 ترک زبان تقویت هم یافته است.

که بر پایه « ترکی شدن زبان آذربایجان»ژان اوبن در مقاله 

م(  1350اثر ابن بزاز اردبیلی )« صفوه الصفا»تحلیل کتاب 

گوید در آن تاریخ زبان مردم آذربایجان هنوز  نوشته، می

کی و مغولی تاثیر روزافزونی بر ترکی نشده بود اگرچه لغات تر

 .(1989زبان مردم داشته است )اوبن، 

هایی مانند برخی اشعار شیخ صفی  به هر تقدیر ما از نمونه

و یا آثار شعرای « رساله روحی انارجانی»الدین اردبیلی و 

دانیم که حد اقل تا صفویه  آذربایجانی می« فهلوی گوی»

ودا بعد از صفویه، زبان نخست مردم مخلوط بوده، اما حد

ترکی به زبان اکثریت تبدیل شده، اگر چه زبان غالب 

فرهنگ، هنر و بخصوص ادبیات در آذربایجان و بقیه ایران 

همچنان فارسی و زبان غالب دین، قانون و شریعت عربی 

 باقی مانده است.

اگرچه قبایل ترک )مانند تکلو، شاملو، روملو، ذوالقدر، 

دو طرف یعنی در آذربایجان و آناتولی  استاجلو، افشار( در هر

ها  ریشه و هویت مشترک زبانی و قومی داشتند و اگرچه آن

بطور همزمان باعث تغییر زبان این دو سرزمین گشتند، اما 

در نهایت هر کدام تابع و حامی تحوالت سیاسی و ملی کشور 

خود یعنی ایران و یا عثمانی بودند. در نتیجه این اقوام و 

ای، در دو سوی مرز  ا وجود خویشاوندی قومی و قبیلهقبایل ب

ها  اند: در آناتولی و ترکیه آن دو نقش متفاوت بازی کرده

همراه با قاطبه مردم سرزمین عثمانی، تعیین کننده تاریخ، 

سیاست، دین و زبان کشور خود بودند درحالیکه هم 

ن قومانشان در آذربایجان و دیگر نقاط ایران در بر سرکارآورد

صفویان نقشی کلیدی بازی کردند و همچنین منشاء یک زیر 

هویت زبان ترکی آذربایجانی در ایران شدند که بخشی از 

فرهنگ عمومی و رنگارنگ ایرانیان معاصر بود، و هنوز هم 

 هست.

در نهایت هم در ایران و هم در عثمانی، بعد از آنکه این 

ه، دولتداری کشورها مرحله تکیه بر قبایل را پشت سر گذاشت

خود را مستحکم کردند، نقش این قبایل هم در هر دو سوی 

 تر شد. ای تر و حاشیه مرز ایران و عثمانی کمرنگ

 ۱۵۰۰تا  ۱۰۰۰سال هاى 

 فارسی، عربی، ترکی
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آخرین نقشه ای که در این نوشته ها نشان دادیم مربوط به 

زمانی که ترکان سلجوقی وارد  –میالدی بود  1071سال 

سال ترک ها بتدریج  400شدند. در عرض کمتر از  بیزانس

بیزانس و پایتخت آن یعنی قسطنطنیه را گرفتند و آن را با 

 1453پایتخت خود کردند. این در سال « استانبول»نام 

اتفاق افتاد. بعضی ها فتح استانبول از طرف ترک های 

مسلمان را مهمترین حادثه قرن پانزدهم میشمارند. در قرن 

یعنی عصر کشفیات دریائی از جمله کشف آمریکا  پانزدهم

 استدالل برای این مدعا کار آسانی نیست.

ولی نظر به اینکه مخاطب اصلی ما فارسی زبانان هستند، 

بیاوریم.  1501میخواهیم سرگذشت زبان ها را ابتدا تا سال 

 علت اصلی گزینش این سال به تاریخ ایران مربوط میشود.

جگذاری شاه اسماعیل و آغاز سلسله میالدی، سال تا 1501

سال بعد از حاکمیت  850صفویان است. این در عین حال 

اعراب و حکومت های قبایل کوچنده بود که هنوز چندان با 

مردم بومی نیامیخته و خود کامال بومی نشده بودند. از این 

ایران »جهت آغاز سلسله صفویان به گفته برخی حتی آغاز 

 د.بشمار میرو« معاصر

در نقشه باال به جنگ های ایران صفوی و ترکیه عثمانی هم 

اشاره کرده ایم که بعد از آغاز سلسه صفویان تقریبا چهل 

سال طول کشید و بعد از مدتی دوباره شعله ور شد. این 

جنگ ها به باور های دینی و حافظه تاریخی مردم هر دو 

ین کشور و سرنوشت بعدی منطقه تاثیر مهمی گذاشت. در ع

حال در نتیحه این جنگ ها مرز نهاپی بین دو کشور بدنبال 

قرن ها دست بدست شدن باالخره با عهدنامه قصر شیرین 

( کم و بیش روشن شد و این وضع موقعیت و تحوالت 1۶39)

زبانی و فرهنگی متمایز هر دو طرف را بخصوص در مناطق 

 بزرگ مرزی با ثبات تر نمود.

حمله اعراب یعنی در دوره تقریبا  در ایران بالفاصله بعد از

بین فارسی میانه )پهلوی( و فارسی « فترت»دویست ساله 

معاصر )دری( آثارچندانی نوشته نشد. اولین آثار فارسی 

معاصر که احتماال عبارت از ترجمه تفسیر کبیر طبری و 

تاریخ طبری بود در قرن دهم منتشر گردید. از قرن دهم به 

ف و استنساخ )رونویسی( آثار ادبی و بعد سرعت وتعداد تالی

علمی بیشتر میشود. طبیعتا عرض اندام چهره های ماندگار 

ادبیات کالسیک فارسی مانند فردوسی، موالنا جالل الدین، 

خیام، نظامی و یا سعدی و بعدا حافظ به استحکام و گسترش 

بیشتر زبان استاندارد فارسی معاصر کمک زیادی میکند. )در 

یگر مانند انگلیسی و یا ایتالیائی هم نویسندگان و زبان های د

شعرای بزرگ مانند شکسپیر و دانته در شکل گیری این زبان 

ها نقشی کلیدی داشته اند.( حتی دانشمندانی مانند ابن 

سینا بعضی آثار علمی خود را به فارسی مینویسند اگرچه تا 

قرن دوازدهم و سیزدهم اکثر کتاب های فلسفی و علمی و 

طبیعتا دینی به عربی نوشته میشود. با این ترتیب در ایران 

این سده ها زبان فارسی به نقش درجه اول خود در فرهنگ و 

هنر، علم و ادب ادامه داد و عربی در کنار فارسی بعنوان زبان 

 دین و فقه تدریس و تحصیل شد.

در بخش های پیش گفته بودیم که بخصوص از دوره فارسی 

به بعد، بر پایه فارسی جنوبی و ادغام آن با  میانه )پهلوی(

گونه های شرقی و غربی، گونه ای معیار و یا مشترک )پهلوی 

و سپس دری( به وجود آمد که بتدریج و بخصوص با آثار 

شعرا و نویسندگان کالسیک غنی و فراگیر شد. در مقابل، 

گونه های محلی، شفاهی و منطقه ای مختلف یا آثار کمی از 

ا گذاشته کامال ازبین رفتند )خوارزمی، سغدی، خود بج

آذربایجانی( و یا در کتابت و تحصیل تنها فارسی معیار و 

مشترک را بکار بردند طوری که تا سده های هفدهم و 

هجدهم و حتی در بعضی موارد قرن بیستم آثار چندانی به 

گونه های ایرانی گیلکی، تاتی، کردی، لری، بلوچی، پشتو و یا 

ی )بدخشی( نوشته نشد. آنها همه در سطح محلی و شغنان

محاوره ای به حیات خود ادامه دادند اما در کتابت اصوال 

 فارسی را بکار بردند.

مشابه این مناسبت بین زبان معیار و گونه های محلی و 

منطقه ای را در مورد ترکی هم مشاهده میکنیم. نظر به 

دیر تر پیدا شده و اینکه زبان و یا زبان های ترکی به نسبت 

به کتابت گذشته اند، تا قرن های پانزدهم و شانزدهم عموما 

گفته شد تا اینکه بتدریج با « ترکی»به همه گونه های آن 

تحوالت ترکی نوشتاری، نام زبان های گوناگون ترکی نیز از 

 همدیگر متمایز شد.
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از قرن یازدهم به بعد ابتدا در خان نشین قراخانیان )آسیای 

دیوان »انه و چین کنونی( اولین آثار کتبی این زبان مانند می

تولید میشوند. حکام « قوتادقو بیلیگ»و « لغت الترک

قراخانی مشوق رشد و ترقی زبان و ادب ترکی بودند اما بعد 

از دو قرن به سبب زوال این خان نشین و قدرت گیری 

سلجوقیان و سپس مغول ها فعالیت های نوشتاری دچار وقفه 

، نسخه پی دی اف.( برعکس 1992میشود )دانکوف، 

قراخانیان، متعاقبین غزنوی و سلجوقی آنان خود اهل 

خواندن و نوشتن نبودند اما در سرزمین های ایرانی زبان و 

ادبیات فارسی را تشویق و ترغیب نمودند. آثار ترکی در ایران 

این دوره بسیار کم است چرا که بگفته تورکولوگ معروف 

( سلجوقیان چه در 431ه زینب قورخماز )قورخماز، ص ترکی

زبان رسمی »ایران و چه در آناتولی فارسی و عربی را بعنوان 

خود بکار برده اند. اما از قرن سیزدهم به بعد ترکی « و دولتی

کتبی بتدریج در آناتولی هم بکار برده میشود. در اینجا اولین 

متون دینی و آثار ترکی جزواتی شامل ترجمه های ترکی 

تصوفی جهت ترغیب و تشویق مردم عادی به جهاد و 

گسترش اسالم بوده است )قورخماز، همانجا.( به دنبال این 

آثار اولیه، شاهد ترجمه ترکی بعضی آثار فارسی از جمله 

اشعاری از موالنا جالل الدین رومی و همچنین اشعار ترکی 

میشویم. شاعر معروف متصوف یونس امره در قرن چهاردهم 

با اینهمه نوع جدیدی از ترکی تبدیل به زبان رسمی ادب، 

هنر، دیوان و لشکر عثمانی میگردد که واژگان و سبک آن به 

شدت تحت تاثیر فارسی و عربی قرار داشت و برای مردم 

عادی امپراتوری عثمانی سنگین و سخت فهم بود. این زبان 

تا حدود  نامیده میشود« ترکی عثمانی»رسمی و ادبی که 

 صد سال پیش اعتبار و رسمیت داشت.

فرق چندان  1500از نظر لهجه شناسی ترکی، تا سال های 

بزرگی بین لهجه های مختلف ترکی آذربایجان و آناتولی به 

چشم نمیخورد. علت اصلی این امر طبیعتا در آن است که 

گویشوران این زبان ریشه های مشترک زبانی و قومی داشته 

ز تاسیس دولت های عثمانی و صفوی و متمایز اند و پس ا

شدن دولتداری در این دوسرزمین، زبان ترکی آنها هم 

بتدریج متمایز و جدا شده است. زبان شاعر معروف ترک 

شیخ محمد فضولی بغدادی از ایل بیات هنوز نشانه زبان 

سال پیش بود  500سلجوقی حدود –مشترک ترکی اوغوزی

ای ایران و عثمانی برای تمایز بین اما به زودی در سرزمین ه

« ترکی عجمی»و یا « ترکی قزلباشی»این گونه ها از تعابیر 

« ترکی جغتائی»)عثمانی( و « ترکی رومی»)آذربایجانی(، 

)اوزبکی و اویغوری قدیم( یاد میشود. دیگر لهجه های ترکی 

که همچون اجداد زبان های امروزی مانند قزاقی و قرقیزی 

در آن دوره هنوز صاحب کتابت چندانی  بشمار میروند

 نبودند.

عربی که پیش از اسالم زبانی اصوال شفاهی بود، یکی دو قرن 

بعد از فتوحات اسالمی تبدیل به زبانی غنی در زمینه های 

ادبیات دینی، فلسفه، علوم، ادبیات، ارتش و تجارت شده بود. 

یائی دانشمندان غیر عرب مانند ایرانیان و حتی برخی اسپان

ها که تحت تسلط اعراب زندگی میکردند، بسیاری از آثار 

علمی و فلسفی خود را به عربی مینوشتند تا در شرایط 

حاکمیت عربی و اسالمی بیشتر خوانده شود و مورد قبول 

قرار گیرد. این هم به نوبه خود به غنای زبان عربی می افزود. 

اخر این وضع تا سده های دوازدهم و سیزدهم یعنی او

عباسیان برقرار بود. در همین دوره است که عالم اسالم دچار 

تحوالت بزرگی میشود که یک نتیجه اش هم ناتوانی و 

 اسالمی است.–باالخره زوال خالفت عربی

در خاورمیانه، طوری که دیدیم ابتدا حکومت های محلی 

مانند طاهریان، سامانیان و غزنویان ایجاد میشوند که قدرت 

عمال تضعیف میکنند. کوچ و حکمرانی ترکان خلیفه را 

سلجوقی و باالخره حمالت مغول، جنگ های صلیبی های 

اروپائی که برای یک قرن سواحل شرقی دریای مدیترانه را 

تحت نظارت خود میگیرند و باالخره برتری یافتن ترکان بر 

آناتولی و اکثر سرزمین های خالفت اسالمی در خاورمیانه و 

ریقای شمالی، مقام عربی را در دنیای اسالم بخش بزرگ آف

نسبت به قبل ضعیف تر میکند. در نتیجه این تحوالت 

سیاسی گونه های محاوره ای و لهجه های محلی عربی بیش 

دور میشوند تا جائیکه « ادبی»از پیش از عربی کالسیک و 
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یک عرب زبان عراقی به سختی میتواند یک همزبان مراکشی 

عد از قرن هفدهم و هجدهم، با نفوذ خود را بفهمد. ب

روزافزون و حتی حاکمیت غربی های انگلیسی و فرانسوی 

زبان بر اعراب، این روند جدائی بین عربی نوشتاری و گفتاری 

شدید تر هم خواهد شد. با اینهمه، عربی کالسیک که مبتنی 

بر زبان قران است بین مسلمانان و بخصوص اعراب موقعیت 

حفظ میکند چرا که مسلمانان بخاطر تکیه مستحکم خود را 

اصلی به قران و متون دینی در زندگی معنوی و حتی حقوقی 

و اجتماعی خود به متون عربی رجوع میکنند. این وضع کم و 

بیش در اروپا در مورد حاکمیت تقریبا بالمنازع التین در 

زندگی دینی و حتی اجتماعی مردم هم صادق است. اما 

ن که همچنان بر اولویت عربی پافشاری برخالف مسلمانا

میکنند در اروپا بخصوص با جنبش پروتستانیسم و ترجمه 

آلمانی انجیل در قرن شانزدهم انحصار حاکمیت زبانی التین 

)و یونانی( متزلزل میشود و این وضع شرایط را برای رشد 

 کشور ها فراهم تر میکند.« زبان های ملی»

ذاشت که در هردو کشور ایران و این را هم نمیتوان ناگفته گ

عثمانی و همچنین سرزمین های عربی که بعد از انحالل 

خالفت در بغداد گاه زیر تسلط ایرانیان و گاه ترکان بودند، 

تحصیل و تدریس هنوز محدود به قشری کوچک از دولتیان 

و روحانیان بود. تنها از اواخر قرن نوزدهم به بعد و بخصوص 

ست و یکم است که با آشنا شدن شرق در قرن بیستم و بی

مسلمان با صنعت مدرن چاپ و در عین حال تقویت دولت 

های مرکزی و آموزش و پرورش اجباری و مرکزی، تالیف و 

نشر آثار و اصوال خواندن و نوشتن کم و بیش در همه این 

کشور ها با سرعت جهشی رشد میکند. در استپ های 

ترکمنستان کنونی بعد از قزاقستان و قرقیزستان و همچنین 

یکجا نشین شدن تدریجی، خواندن و نوشتن در میان مردم 

این مناطق هم رواج می یابد. در این سرزمین ها و همچنین 

استپ های شمال دریای خزر که اکثر مردم ترک زبانش 

هنوز بصورت ایالت کوچنده زندگی میکردند، تحصیل و 

درت یابی سیاسی و خواندن و نوشتن عمال موجود نبود. با ق

نظامی روسیه از قرن های شانزدهم و هفدهم به بعد، اکثر 

آنها و قبایل دیگر مانند آالن ها و اوست های هند و اروپائی 

بتدریج در فرهنگ و زبان روسی و یا اوکرائینی و قفقازی 

 جذب شدند.

 بقیه اوراسیا

نگاه کنیم خواهیم  1501و  1071اگر به دو نقشه سال های 

 500وضع زبان های اروپائی نسبت به  1501که در سال  دید

سال پیش از آن روشن تر شده و دیگر تقریبا تابلوی زبان 

 های اروپائی که امروز هم شاهدش هستیم بوجود آمده است.

در ابتدای این سلسله مقاالت هم گفته بودیم. از انگلیسی تا 

شت همه آلمانی و فرانسه گرفته تا روسی و اسپانیایی، سرگذ

زبان های اروپائی هم مانند فارسی، عربی، ترکی و زبان های 

دیگر داستان چند صد ساله کوچ، نزاع، صلح و آمیزش اقوام، 

اختالط لهجه ها و زبان ها، زوال بعضی زبان ها و گویش ها و 

 پیدایش زبان ها و گویش های دیگر است.

 اگر چند قرن عقب تر برویم، در قرن پنجم بدنبال عقب

نشینی لشکر روم از جزایر بریتانیا، اهالی برتون انگلستان 

کنونی از طرف ایرلندی ها از شمال و غرب و پیکت ها از 

شمال جزایر بریتانیا مورد حمله قرار گرفت. اقوام ایرلندی و 

پیکت هم مانند برتون ها لهجه مخصوص کلتی خود را 

ائی صحبت میکردند که شاخه ای از زبان های هند و اروپ

است. اما مهمتر از همه این بود که در قرن پنجم آنگل ها و 

ساکسون های ژرمن از شرق و جنوب، یعنی از دانمارک و 

آلمان شمالی کنونی به بریتانیا هجوم آوردند و بدون آنکه با 

مقاومت چندانی روبرو شوند در عرض یک قرن بر تمام 

به ویلز و انگلستان حاکم شدند. برتون های بومی انگلستان 

کورنوال عقب نشینی کردند و اسکات های ایرلند در اسکاتلند 

 سکنی گزیدند.

جالب این است که رومیان زبان التین خود را نتوانستند در 

طول سه قرن بر انگلستان تحمیل کنند اما ژرمن ها این کار 

را در یک قرن انجام دادند. با این ترتیب زبان انگلیسی که 

ترین و با نفوذ ترین زبان دنیاست قدمتی امروزه پرجمعیت 

سال دارد. این انگلیسی نتیجه آمیزش  1500حد اکثر برابر با 

زبان های ژرمنی آنگلی، ساکسونی و زبان های محلی کلتی 

جزایر بریتانیا یعنی برتونی، پیکتی، ایرلندی، ولش و اسکاتی 

نیا و حتی نُرمان های فرانک بود که در اوایل هزاره دوم بریتا
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را تصرف کرده بسیاری واژگان فرانسوی را وارد آن انگلیسی 

مرکب نمودند. اولین متن انگلیسی کهن در قرن هفتم 

میالدی به خط التین نوشته شد. از آن سال ها تا سال های 

این انگلیسی هم مستحکم شد و هم دیگر زبان های  1500

الشعاع جزایر بریتانیا یعنی اسکاتی، ولش و ایرلندی را تحت 

 خود قرار داد و عقب راند.

اما این انگلیسی قرن ها پیش از زبان های التین )رومی و یا 

رومانیک( فرانسه، ایتالیائی، اسپانیایی و پرتغالی زبانِ کتابت 

شده بود. میدانیم که ایتالیائی، فرانسه، اسپانیایی و پرتغالی 

 وارثین زبان باستانی التین هستند.

سال و  400-300ت که مثال زبان فرانسه اما چطور ممکن اس

سال بعد از انگلیسی جوان تر،  ۶00-500زبان ایتالیائی حتی 

یعنی در قرن های دوازدهم )فرانسه( و سیزدهم و چهاردهم 

)ایتالیائی( بوجود میاید؟ احتماال توضیح این معما را باید در 

 زبان التین جستجو کرد که ابتدا فقط زبان شهر و منطقه روم

سال قبل از میالد برای  27بود اما با پیدایش امپراتوری روم 

سال تبدیل به تنها زبان رسمی و مقتدر امپراتوری  500اقال 

 -گشت در حالیکه فقط یونانی در سطحی علمی و هنری

تاریخی با آن میتوانست هماوردی کند. زبان های دیگر 

آن هم امپراتوری اکثرا بصورت لهجه های محلی و محاوره ای 

 فقط بصورت شفاهی و محاوره ای بکار برده میشدند.

میالدی و  400با شروع زوال امپراتوری روم در سال های 

پشت سر گذاشتن دوره موقتی حاکمیت اعراب، فرق بین 

لهجه های محلی التین هم که از التین کالسیک در تلفظ و 

حتی واژگان متمایز میشدند، بیشتر گردید. این فرق ها با 

وچ های ژرمن ها و اسالوها به مناطق التین بیشتر هم شد. ک

بزودی چنین شد که لهجه های زبان مشترک التین 

کالسیک هرچه از همدیگر دورتر بودند برای گویشوران 

« زبان های مستقل»همدیگر سخت فهم ترشدند و بصورت 

فرانسه، ایتالیائی، پرتغالی و اسپانیایی در آمدند. در عین حال 

هرکدام از این زبان ها لهجه های خود را داشتند از هنوز 

قبیل: پرووانسی )فرانسه( و یا کاتاالن و کاستیلی )اسپانیا(. در 

اصل همه این زبان های جدید التین شاخه های نزدیک یک 

درخت بودند اما ایجاد دولت های مستقل اسپانیا، پرتغال، 

ها را از  فرانسه و ایتالیا از طرفی زبان معیار این کشور

همدیگر دورتر کرد و از طرف دیگر در داخل هر کشور لهجه 

های سابقا بهمدیگر نزدیک اما متمایز را بیشتر به گونه معیار 

و مشترک هرکشور نزدیکتر نمود. با این ترتیب مثال 

پرووانسی در عمل رفته رفته به فرانسه و کاتاالن به اسپانیائی 

 استاندارد نزدیک تر گردید.

البته قاعده مطلق نیست و استثناهای خود را دارد اما این 

وچود یک دولت متمایز که زبان ملی را پشتیبانی کند 

همیشه در بقا و غنای آن زبان نقش بزرگی بازی میکند، 

طبیعتا بشرط آنکه این دولت بقدر کافی قدرتمند و پایدار 

باشد. وقتی دو دولت حتی با لهجه های بسیار نزدیک یک 

از هم جدا شوند و مدتی نسبتا طوالنی هم از این تمایز زبان 

دولتی بگذرد، زبان آنها هم خواسته و یا ناخواسته، کم و یا 

زیاد بتدریج از همدیگر متمایز میشود. اگر انگیزه های 

سیاسی هم در کار باشد، در آن صورت آنها هرکدام معموال 

شاوند تصور میکنند که هرقدر زبان ملی آنها از زبان خوی

همسایه فرق کند، هویت دولتی آنها هم قوی تر خواهد بود. 

از سوی دیگر وقتی در کشوری، زبانی بصورت رسمی و معیار 

درآمد لهجه های دیگر آن زبان بتدریج به لهجه رسمی و 

مشترک )و یا معیار( ملی نزدیک تر میشوند و خصوصیات و 

شود. این تاثیر فرق های آنها با زبان معیار رفته رفته کمتر می

عامل »رسانی زبان معیار به لهجه های گوناگون آن زبان را 

می نامند. نوع دیگری از این « همگون ساز»و یا « یکسان ساز

در مورد زبان های دیگر آن کشور هم رخ « همگون سازی»

میدهد تا جائیکه زبان های دیگر چه از طریق محدودیت 

ت ها، تحت الشعاع های دولتی و چه حتی بدون این محدودی

زبان رسمی قرار میگیرند و حتی گاه ویژگی های خود را 

ازدست میدهند و عمال از بین میروند. طبیعتا تحصیل، تعداد 

متکلمین، اشتغال و همچنین درجه اعتبار بین المللی هم به 

این روند کمک میکند و لهجه ها و زبان های کوچک تر را 

ت که لهجه ها بیشتر در ضعیف تر میکند. همچنین روشن اس

شهر های کوچک و روستا ها رواج دارند ومردم هر چه شهری 
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تر و تحصیل کرده تر باشند بیشتر به زبان مشترک و معیار 

 تمایل نشان میدهند.

( جدا و متمایز شدن گونه های دولتی یک 1این دو روند )

( انطباق یافتن هرچه 2زیرگروه زبانی از همدیگر از سوئی و )

تر لهجه ها و گونه های محلی با زبان معیار و مشترک بیش

خود از سوی دیگر، تقریبا در همه کشور ها و گروه های و 

زیرگروه های زبانی مشاهده میشود. البته هر کشور و زبان 

 معیار و مشترک آن هم ویژگی های خود را داشته و دارد.

ت سال قبل اصوال عبار 1500آلمانی که امروز میشناسیم تا 

از لهجه های مختلف ژرمنی بود. زبان های انگلیسی، آلمانی، 

سوئدی، نروژی، ایسلندی، داچ )هلندی( و دانمارکی از 

اختالط و آمیزش این لهجه های مختلف ژرمنی بوجود آمده 

و هرکدام از آنها وابسته به شرایط و تحوالت تاریخی، سیاسی 

ت. تاریخ و قومی خود به نقطه امروزی تحول خود رسیده اس

اولین نمونه های مکتوب آلمانی و دیگر زبان های خویشاوند 

ژرمنی باستان مربوط به قرن های ششم تا نهم است. اگر به 

نگاه کنیم خواهیم دید که  1501نقشه باال یعنی وضع سال 

در این دوره زبان های ژرمنی )آلمانی، انگلیسی، دانمارکی، 

حد معینی از همدیگر سوئدی، نروژی، دانمارکی و داچ( تا 

مستقل شده اند. به درجه ای کمتر همین را میتوان در مورد 

زبان های التین فرانسه، ایتالیائی، اسپانیایی و پرتغالی هم 

گفت اگرچه طوری که گفته شد تمایز بین زبان های التین 

چند قرن دیر تر از زبان های ژرمنی بوده است. از نظر گونه 

لی آلمانی مانند آلمانی اتریشی و ها و یا لهجه های داخ

بخصوص سوئیسی )زوریخی( جالب است که اگرچه این گونه 

ها )و بخصوص سوئیسی( از گونه استاندارد شمال آلمان 

بسیار فرق میکند اما از نظر خود آلمانی ها و سوئیسی ها باز 

 آلمانی محسوب میشود.

رین زیر گروه مهم سوم عبارت از زبان های اسالوی و بزرگت

زبان این زیر گروه زبان روسی است. اما اگر با اسامی امروزه 

شان بگوئیم لخی )لهستانی(، اوکرائینی، بالروسی، چکی، 

اسلوواکی، اسلووانی، صربی، کرواتی و بلغاری و ده ها زبان 

کوچکتر دیگر هم از این زیر گروه هستند. زبان های زیر گروه 

های دیگر به همدیگر  اسالوی هم مانند زبان های زیر گروه

به مراتب شبیه تر هستند تا به زبان های زیر گروه های دیگر 

یعنی مثال شباهت بین آلمانی و دانمارکی نسبت به آلمانی و 

پروتو »فرانسوی بیشتر است. اولین آثار زبان مفروض 

یعنی باصطالح ریشه مفروض همه زبان های « اسالوی

م و دهم میشود که به اسالوی مربوط به متون دینی قرن نه

معروف شده است. اما طوری « کلیسای اسالونی باستان»آثار 

که در نقشه باال می بینیم، برعکس زبان های ژرمنی و حتی 

التین تا هزاره دوم میالدی تفکیک چندانی بین زبان های 

اسالوی نشده بود. تا قرن چهاردهم اجداد روس های مدرن 

واقع در « کیف»اوکرائینی )به « دولت روس کی یف»که در 

می نامیدند و به « روس»اوکرائین کنونی( به سربرده خود را 

زبان اسالونی باستان سخن میگفتند. بعد از تهاجم مغول ها 

در قرن سیزدهم زبان مردم مغلوب اسالو اساسا اسالوی باقی 

میماند اما در زمینه لشکر و تجارت واژگان ترکی و مغولی 

ی بعد( میشود. بعد از قرن های پانزدهم و وارد اسالوی )روس

شانزدهم تمایز های زبانی مانند روسی، لهستانی و دیگر زبان 

های غربی اسالوی مانند چکی بوجود میاید و باالخره لهجه 

 هائی مانند بالروس و اوکرائینی از روسی متمایزتر میشوند.

در باال به نمونه آلمانی استاندارد و آلمانی سوئیسی و 

اسلوواکی  -بالروسی و یا چکی -مچنین روسی استاندارده

اشاره کردیم. این مقایسه ها نشان میدهند که در تعیین راه 

تحول یک زبان نه فقط وجود یک دولت مجزا و متمایز بلکه 

اراده مردم متکلم هر زبان و یا لهجه هم تعیین میکند که آیا 

مل می یابد و این و یا آن گونه زبان بصورت زبانی مستقل تکا

« مادر»یا همچون لهجه و تابعی از زبان بزرگتر و باصطالح 

میماند. شاید درک زبان محلی یک زوریخی )بخصوص اگر 

روستائی باشد( برای یک آلمانی تحصیل کرده خیلی مشکل 

تر از تفاهم بین یک چکی و یک اسلوواکی زبان است. اما 

طر مالحظات چکی و اسلوواکی )و یا روسی و بالروسی( بخا

سیاسی )بخصوص در دهه های اخیر( زبان های مستقل 

حساب میشوند در حالیکه آلمانی سوئیسی را اکثریت آلمانی 

ها و سوئیسی ها لهجه محلی و محاوره ای آلمانی حساب 

 میکنند.

 سال پیش تاکنون ۵۰۰
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 سال پیش از میالد 1500

ای سال گذشته برای ما  و خرده 500درک تحوالت زبانی در 

 تر از درک ده هزار سال گذشته است. ها آسان امروزی

طبیعتا اولین چیزی که از نیمه دوم هزاره دوم یعنی بین 

رسد شروع  به ذهن اغلب ما می 2000و  1500های  سال

ر در اروپا، عصر انقالب صنعتی، رنسانس، تاریخ معاص

روشنگری، جدایی دین از دولت، سفرهای اکتشافی دریایی و 

 البته کشف آمریکاست.

ها  از نقطه نظر زبان آنچه که بیش از همه و برای همه زبان

اهمیت دارد پیدایش صنعت مدرن و مکانیزه شده چاپ است 

پس در همه که حدودا پانصد سال پیش ابتدا در اروپا و س

تر،  تر، اتوماتیک دنیا رایج شد و کار خواندن و نوشتن را سریع

 کرد.« دیجیتالی»تر و باالخره در قرن بیستم  پرمحصول

های  سال بعد از اختراعش به کشور 400-300صنعت چاپ 

ما در خاورمیانه هم رسید و عمال در قرن بیستم بطور وسیع 

 مورد استفاده قرار گرفت.

فقط از نگاه صنعت چاپ، بلکه اکثر جهات دیگر اما شرق نه 

سال اخیر از نظر  500که در باال شمردیم از اروپا عقب ماند. 

تکنولوژی دوره حکمرانی غرب بر  -سیاسی، نظامی و علمی

 شرق بود.

سال اخیر دوره تحکیم و غنای  500های غربی  از نگاه زبان

ایتالیایی و یا های غربی مانند  ها بود. بعضی از زبان این زبان

های کوچکتری مانند چکی و استونیایی اصوال در همین  زبان

 سال اخیر رشد و نمو کردند. 500

به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی در غرب، انتشارات 

تر  درسی، علمی، فلسفی، تاریخی و ادبی هم بیشتر و عمیق

های غربی، کار نویسندگان، شعرا و  شد. در بسیاری کشور

ای مانند دانته، شکسپیر، مولیر یا گوته  ندان برجستهاندیشم

ها و ادبیات غربی گشت. شرق مسلمان این  راهگشای زبان

تجربه را در دو سه قرن نخست هزاره دوم میالدی کرده بود. 

اما جالب است که دوره فردوسی، موالنا جالل الدین و حافظ 

 یافت.و یا ابن سینا، رازی و بیرونی دیگر در شرق ادامه ن

 500های مقابل اروپا در شرق بکنیم.  حاال نگاهی به سرزمین

 های اوراسیا چگونه گذشت؟ سال مورد نظر ما در استپ

در این دوره متصرفات سابق چنگیزی در فرارود و آسیای 

میانه، شمال شرق و غرب دریای خزر و دریای سیاه در حال 

مغول و  فروپاشى و هرج و مرجی بدوی بود. نوادگان امیران

ترک در کشاکشی جدی بر سر تقسیم باقیمانده میراث 

های بزرگ و یا  امپراتوری چنگیزی بودند. همه جا خان

راندند. از قزیل اوردا و کریمه تا قازان،  کوچک حکم می

های مختلف که  آستراخان، سیبری و خان نشین ازبک، خان

یا  قبایلشان کامال یکجا نشین نشده بودند، در حال تبانی و

  جنگ و ستیز با همدیگر قرار داشتند. برای حفظ خود، آنها

گاه دست نشانده عثمانی  الحمایه روسیه نوپا و گاه تحت

شدند اقال برای مدت  ها موفق می شدند. بعضی از آن می

ها در  معینی حاکمیتی نسبتا با ثبات به وحود بیاورند و بعضی

های کنونی  لتشدند. بعضی از م طوایف و قبایل دیگر حل می

ها شروع دولتداری خود را از این  آسیای مرکزی مانند قزاق

ها هم که تحوالتی مخصوص به خود از  دانند. قرقیز دوره می

ها داشتند  سر گذرانده بودند و مشترکات بسیاری با قزاق

 های ایلی خود بودند. دارای حاکمیت

ان های آسیای میانه بنام شیبک خ در این میان یکی از خان

ازبک معروف به محمد خان شیبانی توانست طوایف وابسته 

به خود را متحد کرده از سیبری به سرزمین ازبکستان کنونی 

بیاورد و در آنجا با پایان دادن به باقیمانده حاکمیت تیموری 

 حکومتی نسبتا با ثبات و یکجا نشین تاسیس کند.

https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1501AD.jpg
https://fa.wikibooks.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:1501AD.jpg
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بود همان شیبک خان بود که مسلمان سنى مذهب شده    این

و در همدستى با سالطین عثمانى که در غرب بر ضد ایرانیان 

جنگیدند، جبهه شرقى جنگ با صفویان را باز  صفوى می

ها و آغاز  کرده بود. خان نشین شیبانی ابتدای دولتداری ازبک

شود. شیبک خان که از  ازبکی محسوب می -ادبیات جغتایی

شده بود اما نوادگان چنگیز بود مانند تیمورعمال ترک زبان 

زبان رسمى دربار شیبانی فارسى بود اگرچه ترکى جغتائى 

شد.  )ازبکى قدیم( نیز به تدریج زبان دربار و شعر و ادب می

شاعر معروف علیشیر نوائى هروى که از ادیبان و نخبگان 

دوره تیموریان بود، در این دوره زیست. اما نوایی با خان 

س، نوایی جزو ادیبان نشین شیبانی کاری نداشت. حتی برعک

دوره سلطان حسین بایقرا از نوادگان تیمور بود که از طرف 

اویغورى و -شیبک خان سرنگون گردید. او با اشعار ازبکى

فارسى خود همراه با هم عصرش محمد فضولى بغدادى 

یکی ترکی –شود بنیانگذار شعر و ادب ترکى شناخته می

اوغوزی و یا قالموقی و یا شرقی و دیگری ترکی -قپچاقی

های تیموری که از شیبانی  غربی. همزمان، یکی دیگر از خان

شکست خورده بود با سربازان خود به هندوستان گریخت و 

«( موغال)»هندی گورکانیان –مغولی–در آنجا حکومت ترکى

را تشکیل داد. زبان و ادبیات سلطنت گورکانیان هم فارسى 

 بود.

تا قرن نوزدهم ادامه های شمالی  این هرج و مرج در استپ

حده علیه  های علی پیدا کرد. در این قرن روسیه با جنگ

ها و ایران قاجار، تقریبا تمام آسیای میانه و قفقاز را  نشین خان

تصرف کرد. از آن دوره به بعد حاکمیت روسیه و سپس 

شود. جالب است که حتی در قرن نوزدهم  شوروی شروع می

وسیع شیبانی باقی مانده حکومت کوچکی که از خان نشین 

به حیات خود ادامه داد اما با « خان نشین بخارا»بود با نام 

ها سقوط نمود.  نشین حاکمیت شوروی مانند دیگر خان

های مرو در شرق و گنجه، قره باغ، دربند،  نشین سقوط خان

ایروان، تفلیس، نخجوان و شیروان در قفقاز ضمنا پایان 

مناطق نیز بود اگرچه ایران رسمی حاکمیت ایران بر این 

 ها نداشت. عمال دیگر کنترل چندانی بر اکثر آن

دردوره شوروی در آسیای میانه و قفقاز به صورتی مصنوعی 

های جدید شوروی کشیده  بین جمهوری« قومی»مرزهایی 

شد. با تصمیم مرکز یعنی مسکو به هرکدام از این 

حروف،  ها عنوان ملت و زبان مخصوص به خود با جمهوری

های  الفبا، واژگان و تاریخ نویسی متمایزی داده شد. لهجه

با الفبا، دستور زبان و « زبان ملی»شبه تبدیل به  محلی یک

 های ترکی شدند. قواعد مخصوص بخود و متمایز از دیگر گونه

های ترکی از همدیگر متفاوت و از  شد زبان عموما تالش می

وت نشان داده شوند. های ایران و ترکیه کامال متفا ترکی

سازی و تاریخ نویسی شتابزده بیشک عواقبی هم داشت.  ملت

)آنکالو( متعلق به « جزیره خاکی»در هر جمهوری چند 

های نوین همسایه نهاده شد که پیوسته  ها و ملت جمهوری

سرچشمه اختالفات شد. قوم قراقالپاق که همیشه بخشی از 

باهت بسیاری به آمد و زبانش هم ش ها به حساب می قزاق

قزاقی داشت بخشی از ازبکستان شد. قرقیزستان امروزی ابتدا 

قارا »نامیده شد و به قزاقستان امروزی نام « قزاقستان»

داده شد. در ازبکستان «( قرقیزستان سیاه« )»قرقیزستان

ها  «هماهنگی مصوت»لهجه شمال این منطقه که تابع قوانین 

صورت زبان، تلفظ و امالی آنکه دلیلش روشن باشد ب نبود بی

 معیار و دولتی در آمد.

اند که نیت مسکو از این اقدامات اساسا ایجاد  ها گفته بعضی

ها و پاشیدن تخم جدایی  اختالف و دشمنی بین جمهوری

ها از ایران و ترکیه بود. اما احتماال  کامل فرهنگی آن

اطالعی و یا سهل انگاری رهبری شوروی هم نقشی در این  بی

 کرد. نظمی بازی می یب

همین اتفاق با زبان فارسی تاجیکی هم افتاد. لهجه و تلفظ 

محلی منطقه تبدیل به فرهنگ لغات و قواعد دستوری 

فارسی این منطقه شد که هنوز هم پا برجاست. در پنج کشور 

ترکی زبان آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان و 

یرانی زبان، الفبای رسمی قرقیزستان و همچنین تاجیکستان ا

سال سه بار تغییر یافت. به موازات همه این  70در عرض 

ها مقام  های جدید این جمهوری تحوالت، اگرچه زبان

شدند، زبان  یافته و دیگر در مدارس تدریس می« رسمی»
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ها و سرتاسر شوروی که وسیله  واقعی خود این جمهوری

 روسی بود.شد،  موفقیت و پیشرفت اجتماعی شمرده می

فارسی به التین  -بعد از یک مرحله کوتاه تغییر الفبا از عربی

های نوین بزودی ناچار به قبول  ، این ملت1920های  در سال

الفبای روسی با اشارات و عالمات دیگری شدند. فرهنگ لغات 

ها پر از واژگان و اصطالحات روسی گردید. این هم  این زبان

ها در آن دوره تاریخی  این زبان تاحدی قابل فهم بود چرا که

های تخصصی علمی و  صاحب واژگان مناسب برای زمینه

تکنولوژیک و زندگی معاصر اجتماعی و اداری نبودند. بعد از 

، الفبای آذربایجان، 1990های  سقوط شوروی در اوایل سال

ترکمنستان و ازبکستان باز تغییر یافت و این بار التین شد. 

نظمی و قطع تداوم فرهنگی در  باعث بیهمه این تغییرات 

های نوپایی شد که دولتداری و زبان ادبیشان بسیار  کشور

تجربه بود اگرچه در این دوره سواد خواندن و  جوان و بی

های  نوشتن، نشر آثار علمی و ادبی و تحصیل پایه به زبان

 ها باعث رشد فرهنگی شد. رسمی نو در این سرزمین

ی این دوره شاهد صعود  رمیانهدر آسیای صغیر و خاو

امپراتوری عثمانی هستیم که به غیر از تصرفات خالفت 

عباسی، در دوره اوج خود بخش اعظم بالکان و قسمتی از 

کند. اما  اروپای مرکزی را هم به بنیه خود الحاق می

های پیشامدرن بود که  امپراتوری عثمانی مدلی از امپراتوری

رفت اجتماعی، علمی و گاه تولید صنعتی، پیش تکیه

ای  تکنولوژیک نداشت و حتی تا قرن بیستم اساسا بر جامعه

 -دهقانی استوار بود. از سوی دیگر اروپا به سوی ملت

رفت و حتی توان اتریش ِ  های جداگانه و منسجم می دولت

های کنونی مجارستان، چک و یا  صنعتی، برای حفظ سرزمین

« هابسبورگ»توری اسلوواکی همسایه و مسیحی در امپرا

 کافی نبود.

با اینهمه قرن بیستم برای هر سه زبان منطقه نزدیک ما 

یعنی فارسی، ترکی و عربی شکوفایی زبان، چاپ، خواندن و 

تر شدن زبان مشترک و معیار، یعنی هر  نوشتن و مستحکم

سه زبان رسمی و نوشتاری را به همراه آورد. این دوره برای 

های نو استقالل عربی که  ان و کشورایران، ترکیه، افغانست

بدنبال فروپاشی امپراتوری در اوایل قرن بیستم مستقل شدند 

های آسیای میانه و قفقاز که در ترکیب  و همچنین کشور

های شوروی درآمدند دوره  اتحاد شوروی بصورت جمهوری

افزایش سواد، نشر کتاب و مطبوعات و آموزش زبان رسمی و 

ها و مطبوعاتی که در هرکدام  داد کتابمشترک کشور بود. تع

های منطقه نزدیک ما در سده بیستم چاپ و پخش  از کشور

سال قبل از آن  1000شد احتماال از مجموع آنچه که در 

بچاپ رسیده و خوانده شده بود بمراتب بیشتر است. حتی از 

نویسندگان این منطقه نجیب محفوظ از مصر و اورهان 

از ترکیه در قرن بیستم جایزه ادبی  پاموک )اورخان پاموق(

 نوبل را گرفتند.

به  1923در ترکیه نیز الفبا بعد از اعالن جمهوری در سال 

ترکی از واژگان، « پاک کاری»التین تغییر یافت و سیاست 

اصطالحات و تاثیرات فارسی و عربی در پیش گرفته شد که 

هنگی های جوان از میراث ادبی و فر مجموعا به بیگانگی نسل

خود منجر شد. ایران و کشورهای عربی از مدل ترکیه در 

زبان پیروی نکردند. اما مجموعا در « پاک کاری»تغییر الفبا و 

های  های منطقه و از جمله ترکیه، ایران و کشور اکثر کشور

ها به واژگان علمی،  های انطباق این زبان عربی کوشش

 اجتماعی و تکنیکی مدرن موفقیت آمیز بود.

 بان های کوچک و بزرگز

طوری که در بخش های گذشته هم دیدیم، روند پیدایش و 

تثبیت زبان ها معموال )اگرچه نه همیشه( از درون لهجه های 

موجود زبان ها بر میاید. یعنی یک یا دو لهجه با تاثیرات 

متقابل با دیگر لهجه ها طی مدتی طوالنی تبدیل به زبان 

. در این رهگذر برخی از لهجه استاندارد و یا معیار میشود

های دیگر در سطح محلی و محاوره ای مانده، تضعیف شده و 

حتی از بین رفته، برخی هم مدت بیشتری دوام میاورند. 

بعضی زبان ها هم در شرایط دیگری به عمل میایند. مثال 

بعضی ها مانند اردو و یا ترکی عثمانی ابتدا زبان ارتش، دربار 

ر و ممتاز بوده که بعدا گسترش یافته اند. و طبقه ای روشنفک

اما این عده زبان ها درصد کمتری از کل زبان های دنیا را به 

 خود اختصاص میدهند و مورد بحث ما نیستند.
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و صاحب « بزرگ»هفت هزار سال پیش هیچ زبانی –تا شش

میلیون ها گویشور نبود. هنوز زبان های استاندارد، معیار و 

ده و تثبیت نشده بودند. انسان ها اصوال مشترک بوجود نیام

بصورت طایفه ها و قبیله ها زندگی میکردند و به لهجه های 

محلی خود صحبت مینمودند. نوشتار چندانی نبود و 

ارتباطات زبانی بصورت شفاهی انجام میگرفت. قبل از همه 

بشمار « ناچیز»چیز جمعیت کره زمین با معیارهای امروزی 

بزرگترین گروه لهجه هائی که بعدها  میرفت. جمعیت کل

نام گرفت حدود نُه تا ده هزار سال « خانواده هند و اروپائی»

 -هزار نفر نبود، گروه آفریقائی 50قبل بیشتر از تخمینا 

 -آسیائی هم حدودا همین تعداد و گروه های اورالی و یا نیلی

هزار نفر بود )مک اودی،  10صحرائی حتی هرکدام مجموعا 

هزار  50.( تصور کنید که مثال از درون این 22ص  ،2002

نفر اقوام مخلوط هند و اروپائی، بعد از گذشت ده هزار سال 

زبان شامل انگلیسی، فرانسه، آلمانی، روسی،  445حدودا 

ایتالیائی، اسپانیائی، فارسی، هندی یونانی و غیره بیرون 

ها و  میایند که هرکدام زبانی بسیار بزرگ و یا متوسط با ده

صد ها لهجه محلی خود است. آن خانواده کوچک زبان های 

هند و اروپائی ده هزار سال پیش، امروزه شامل بیش از دو و 

نیم میلیارد نفر میشود. چیزی شبیه این مدعا را میتوان در 

آسیائی، اورالی و  -مورد گروه های زبانی دیگر مانند آفریقائی

 یا آلتائی هم مطرح کرد.

پیش جمعیت کل دنیا نسبت به هفت هشت سال  2500

میلیون نفر  40هزار سال پیش از آن افزایش یافته تخمینا به 

.( امروز درمقایسه با 108رسیده بود )مک اودی، همانجا، ص 

میلیارد نفر  1٫8فقط دو قرن پیش، جمعیت کل جهان از 

 میلیارد نفر رسیده است. 7٫3چهار برابر شده و به بیش از 

کره زمین به مراتب بیشتر شده و هم انسان ها هم جمعیت 

سال  2000و یا  500مجموعا طوالنی تر، سالم تر و بهتر از 

 پیش زندگی میکنند.

از ده هزار سال پیش به تدریج هرچه زندگی اجتماعی و 

کشاورزی بهبود یافت، هم تعداد انسان ها بیشتر شد و هم 

این ترتیب گروه طوایف و اقوام با همدیگر آمیزش یافتند. با 

های بزرگتر اجتماعی و قومی پیدا شدند و باالخره طی چند 

هزارسال نخستین، گونه های ابتدائی ملت ها و دولت ها به 

وجود آمدند. زبان ها هم متناسب با این رشد و آمیزش انسان 

ها به صورت نظام های مرتبط با هم و در عین حال متمایز از 

ه ها و برگ های یک درخت همدیگر مانند شاخه ها، ساق

 عرض اندام نمودند.

 مرگ زبان های کوچک

در اینجا ظاهرا شاهد رشد معکوس دو جریان هستیم: از یک 

سو تعداد جمعیت کل جهان افزایش می یابد و از سوی دیگر 

تعداد زبان ها و لهجه ها کمتر و کمتر میشود. بسیاری از 

رخی زبان ها بزرگتر زبان ها و یا لهجه ها از بین میروند اما ب

و پرجمعیت تر میشوند. بنظر میرسد روند قدرتمند شدن 

برخی زبان ها از ابتدا موجود بوده اما زبان های کوچک و یا 

کم جمعیت قرن های طوالنی در کنار زبان های بزرگتر ادامه 

سال پیش تاکنون این روند  500حیات داده اند. بخصوص از 

از سوئی آهنگ بزرگ شدن شدت بیشتری یافته است یعنی 

بعضی زبان ها و خانواده های زبانی بمراتب بیشتر شده و از 

سوی دیگر تعداد زبان های کوچک نسبت به قبل کاهش 

بیشتری یافته است. زبان ها چندان هم بی شباهت به 

موجودات زنده نیستند. بعضی زبان ها جوان تر و برخی پیر 

بعضی زبان ها قدرتمند  ترند. اما صرفنظر از پیری و جوانی،

ترند یعنی میلیون ها گویشور دارند و برخی ضعیف ترند، 

یعنی فقط چند هزار متکلم دارند. باز صرفنظر از پیری و 

جوانی، یک رشته زبان ها بزرگتر و پر جمعیت تر میشوند اما 

تعداد بیشتری از زبان های بسیار کوچک و کوچک از بین 

ه می میرند. اتفاقا تعداد زبان میروند و مانند موجودات زند

هائی که میمیرند بمراتب بیشتر از اندک زبان های نوی 

 هست که به دنیا میایند.

سال گذشته نصف کل زبان های جهان از بین رفته  500در 

است. در آغاز این سلسله مقاالت هم گفتیم که امروزه بطور 

 5700زبان وجود دارد. تخمینا  7000میانگین در دنیا حدود 

درصد زبان های دنیا هرکدام کمتر از  80زبان یعنی بیش از 

بطور قراردادی « آینده ای ندارند.»هزار گویشور دارند و  100

زبان »هزارگویشور دارند  100زبان که کمتر از  5700این 

زبان  1000محسوب میشوند. اقال « های کوچک
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ند بسیارکوچک که بین یک تا هزار گویشور دارند در عرض چ

نسل از بین خواهد رفت و اگر این وضع ادامه یابد در صد 

سال آینده نصف همه زبان های کوچک مرده به حساب 

و تارنمای موسسه  212خواهند آمد )جانسون، ص 

 «.(اتنولوگ»

در صد مردم جهان به یکی از این ده زبان  50در عوض، 

 100پرجمعیت دنیا سخن میگوید که هرکدام بیش از 

ویشور دارد: ماندارین )چینی(، اسپانیائی، انگلیسی، میلیون گ

هندی، عربی، پرتغالی، بنگالی، روسی، ژاپنی و پنجابی. در 

همین گروه زبان های بزرگ یک عده زبان ها هم هستند که 

تعدادشان اتفاقا بیشتر است و اگرچه به اندازه چینی و یا 

ن نفر میلیو 100انگلیسی پر جمعیت نیستند اما هر کدام تا 

جمعیت دارند و آنها هم بزرگ محسوب میشوند. مجموع این 

زبان است. بغیر از  85گروه زبان های بزرگ جهان عبارت از 

زبان های بسیار بزرگ مانند ماندارین و یا انگلیسی، هندی، 

بنگالی، ژاپنی، اسپانیائی و عربی، زبان هائی مانند سوئدی، 

ی و ترکی نیز جزو این گروه ایتالیائی، آلمانی، اوکرائینی، فارس

در صد مردم دنیا به یکی از این گروه زبان های  80هستند. 

 بزرگ تکلم میکنند.

-100با حساب ساده: اکثریت بزرگ مردم دنیا به حد اکثر 

زبان صحبت میکنند. کار بقیه زبان ها یعنی حدودا  120

زبان مشکل است و تعداد قابل توجهی از آنها از بین  ۶900

 ند رفت.خواه

این دگرگشت در جمعیت و مقام اجتماعی زبان های کوچک 

سال اخیر است. این  500و از بین رفتن آنان اساسا ویژگی 

 هم بی علت نیست.

زبان کوچک با خطر زوال روبروست. تراکم این زبان  5700

های کوچک اصوال در کشور ها و سرزمین هائی است که 

ی در آن مستحکم نشده رشد چندانی نکرده اند، نظام تحصیل

است و نظام حکومتی، تجارت و ارتباطات زیاد قدرتمند 

نظام « همگون سازنده»نیست. دراین شرایط است که فشار 

دولتی، تحصیل، رسانه ها و ارتباطات کمتر حس میشود. در 

محیط شهری و جمعیت هائی که نظام تحصیلی شان منظم 

دوام نمی  و منسجم است، زبان و لهجه های کوچک زیاد

آورند و خود را به زبان و یا لهجه مشترک و یا معیار آن 

کشور منطبق میکنند. میتوان حدس زد که اگر روند شهری 

شدن، تعمیم زبان های استاندارد و مشترک، تحکیم نظام 

تحصیلی و قدرت های سیاسی منسجم مانند یکی دو قرن 

کوچک گذشته ادامه یابد امید چندانی به بقای زبان های 

 نخواهد ماند.

اکثر زبان های کوچک در آسیا، آفریقا و اقیانوسیه هستند. 

کشور پاپوا گینه نو )در شمال استرالیا( با شش میلیون نفر 

جمعیت و بیش از هزار زبان مختلف نمونه جالبی از تراکم 

تعداد زیادی زبان در مساحتی نسبتا کوچک و با جمعیتی 

دانشگاه ردینگ انگلستان نسبتا کم است. مارک پیگل از 

میگوید در پاپوا گینه نو که سرزمینی کوهستانی است، تقریبا 

 مردم هر دهکده زبان دیگری صحبت میکنند )پیگل، ویدئو.(

عمل گرایانه »بنظر پیگل روند از بین رفتن زبان های کوچک 

است چرا که پیشرفت بشری بر بستر راحت تر « و اقتصادی

و نه پیچیده کردن آن، درست  کردن زندگی استوار است

مثل آنکه در اندازه گیری وزن، درجه حرارت و یا مسافت 

داشتن یکی دو معیار و استاندارد برای زندگی انسان ها 

بمراتب راحت تر و راهگشاتر از ده ها استاندارد متناقض است 

و اینهمه گوناگونی زبان های کوچک با چنین ارقام پائین 

پیشرفت و راحتی زندگی است.  متکلمین هم خالف اصل

هیچ والدینی نمیخواهد کودکانش به زبان های کوچکی 

صحبت کنند که عمال مشکلی در راه تحصیل، اشتغال و 

آمیزش با مردم دیگر بشمار میرود )پیگل، همانجا.( اما البته 

هر کس به زبان مادری خود عالقه دارد و نمیخواهد شاهد از 

عالقه ای به حفظ زبان های  بین رفتن آن شود. دولت ها

کوچک و غیر رسمی ندارند چرا که تصور میکنند ترغیب این 

زبان ها به تحکیم حاکمیت ملی آنها و زبان مشترک و رسمی 

کشور کمکی نمیکند. از سوی دیگر موضوع زبان بخصوص در 

کشورهای در حال رشد بهانه اختالفات سیاسی و موضوع 

ن المللی میشود. اما به قول اتهامات و حتی مداخله های بی

جانسون اقال پژوهشگران و روشنفکران میتوانند قبل از آنکه 
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این زبان ها کامال از بین بروند آنچه را که مانند واژگان و 

کمتر »دستور زبان آنها قابل ثبت است ثبت و حفظ نمایند. 

کسی هست که خواهان از بین رفتن زبان ها باشد اما مرگ 

اهد یافت چرا که ترک کردن زبانی کوچک و آنها ادامه خو

انتخاب زبانی بزرگتر آنقدر برتری دارد که بسیاری ها خود 

زبانشان را عوض میکنند و یا کودکانشان را به آن تشویق می 

 .(217)جانسون، ص « نمایند

در پاپوا گینه نو اکثر مردم به انگلیسی رو آورده اند که اکنون 

. در قفقاز شمالی و گرجستان زبان رسمی این سرزمین است

که موزائیکی از زبان های کوچک و بزرگ رنگارنگ است، 

روسی تبدیل به زبان ارتباطاتی بین زبان های قفقازی شده 

است و در آمریکای مرکزی و جنوبی بومیان آمریکائی امروزه 

بیشتر اسپانیائی و یا پرتغالی حرف میزنند. این ها اکثرا زبان 

گویشورانشان بسیار کم است و نوشتار هائی هستند که 

 ندارند و یا سنت نوشتاری شان بسیار جدید است.

 زبان های بزرگ

زبان کوچک دنیا که اکثریت زبان  5700در نقطه مقابل این 

ها را تشکیل میدهند و در معرض خطر فوری زوال هستند، 

زبان بزرگ قراردارند که تعداد گویشوران  120-100حدودا 

شتر ازیک میلیون نفر است. حتی طوری که قبال هرکدام بی

زبان بزرگ، رسمی و  85درصد مردم دنیا به  80گفتیم، 

 مشترک دنیا تکلم میکنند.

در مقابل گروه کثیر زبان های کوچک، وضع زبان های 

رسمی و مشترک با حجم متوسط و بزرگ کشور هائی مانند 

،ایران، ترکیه و ایتالیا، نروژ، مجارستان، روسیه، فرانسه، یونان

یا برمه و ویتنام و کره جای نگرانی چندانی ندارد، به شرط 

آنکه در وضع کلی سیاسی و اجتماعی این کشور ها )و کال 

 100دنیا( چیز فوق العاده زیانبخشی اتفاق نیافتد و روند 

 سال گذشته مجموعا ادامه پیدا کند.

هستند این زبان ها که برخی از آنها زبان هائی قدیمی هم 

بطور کلی توانسته اند بخصوص در صد سال گذشته تحکیم 

یابند، واژگان خود را مدرن تر کنند و استاندارد تر شوند. در 

این مدت گونه های معیار این زبان ها لهجه های غیر معیار 

را با خود همگون تر کرده و موقعیت خود را در نزد زبان های 

اند. البته این کار با دیگر خود این کشور ها تقویت نموده 

انتشار آثار و رسانه های گوناگون و در درجه اول تحصیل این 

 زبان ها در مدارس کشور میسر شده است.

تحصیل و اشتغال به زبانی مشترک باعث رواج و تحکیم آن 

زبان میشود و این هم در مجموع به پیشرفت، شهری شدن و 

مناسبت های تمدن، باال رفتن سواد و معاشرت، اشتغال و 

بیشتر با عالم بیرونی کمک میکند. البته از نقطه نظر لهجه 

های غیر معیار و زبان های دیگر هر کشور، موضوع تحصیل 

است و لبه دوم این تیغ آن « تیغی دو لبه»زبان مشترک 

است که زبان های محلی و لهجه های غیر معیار را به حاشیه 

ور های شرقی که می راند، اما بدون آن هم بخصوص در کش

سازماندهی جامعه چندان قوی نیست نظام تحصیلی دچار 

 ضعف میگردد و سامان اداری هم متزلزل میشود.

صد سال پیش تحصیل تابع نظامی مرکزی و دولتی نبود. 

اکثر کودکان و جوانان به مدرسه نمیرفتند و درصد بسیار 

ه، بزرگی از جامعه اصوال خواندن و نوشتن نمیدانست. امروز

در اکثریت بزرگ کشور ها کودکان و جوانان به مدرسه 

میروند و اقال خواندن و نوشتن یک زبان را یاد میگیرند. 

دویست سال پیش کشوری نبود که اکثریت جمعیت اش 

خواندن و نوشتن بداند. به گزارش سازمان علمی و فرهنگی 

درصد جمعیت دنیا قادر به  80ملل متحد )یونسکو( امروز 

ن و نوشتن هستند و این رقم احتماال در چند دهه خواند

در صد خواهد رسید. طبیعی است که در این  100آینده به 

شرایط زبان های مشترک و رسمی تقویت می یابند و زبان 

 های کوچک تر و یا لهجه های محلی تضعیف میشوند.

در تقریبا هیچ کدام از این کشور ها زبان مشترک و رسمی 

بان موجودی نیست که تکلم میشود. مثال در طبیعتا تنها ز

فرانسه که زبان فرانسه زبان مشترک همه، زبان تحصیلی و 

دولتی و زبان اکثریت بزرگ مردم است اقال ده زبان 

دیگرموجودند که برخی از آنها مانند پرووانسی به فرانسه 

بسیار نزدیک اند و برخی مانند باسک اصال زبان هند و 

اما نسبت تعداد گویشوران این زبان ها به  اروپائی نیستند.

فرانسه زبانان بمراتب کمتر است و از طرف دیگر کاربرد زبان 

 فرانسه عنصر مشترک همه فرانسوی بشمار میاید.
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ولی در بعضی از این کشور ها زبان های به نسبت پرجمعیت 

تری هم هستند، صرفنظر از اینکه دولت های متبوعشان آنها 

میشناسند و این زبان ها در مدارس تدریس را به رسمیت 

میشوند یا نه. این دسته زبان ها متکلمین زیادی دارند و 

مانند ترکی آذربایجانی در ایران، کردی در ترکیه و یا تاتاری 

در روسیه زبان های دوم و سوم مردم کشور خود بشمار 

میایند. این زبان ها که به هردلیلی در گذشته در مدارس 

شان بصورتی جدی و متمادی تحصیل و تدریس کشورهای

نشده اند طبیعتا جزو آن زبان های کوچک نیستند که با 

خطر فوری زوال روبرو باشند. اما این زبان ها در طول قرن 

های گذشته تحت تاثیر مستقیم و روند استحاله از سوی زبان 

مشترک و ملی کشورها قرار گرفته اند. بهمین دلیل مثال با 

قاومت های سیاسی، برای بسیاری کردهای ترکیه وجود م

خواندن و نوشتن به ترکی روان تر و کار گشاتر از کردی است 

که اکثر کردهای این کشور نمیتوانند بخوبی بنویسند و 

بخوانند. همین را میتوان در مورد ترک زبانان ایران و یا 

تاتاری زبانان روسیه هم گفت. برای اکثر آنها این دگرگشت 

بانی که با تحصیل شروع میشود، با اشتغال، ازدواج های ز

مختلط و آمیزش در زندگی اجتماعی ادامه و تحکیم می یابد. 

غالبا در این گونه موارد، هم دولت ها میخواهند همه به زبان 

مشترک این کشور ها تحصیل کنند و هم خود والدین آنها 

ل کنند که نمیخواهند کودکان و جوانان آنان به زبانی تحصی

از نظر موفقیت و اشتغال نسبت به زبان مشترک )فارسی در 

ایران، ترکی در ترکیه و روسی در روسیه( شانس بیشتری 

 دارد.

 زبان های بین المللی

« زبان بین المللی»از میان گروه زبان های بزرگ بعضی ها 

شده اند. هر جا که بروید، احتمال اینکه کسی را بیابید که به 

ن ها با شما صحبت کنند بیشتر از زبان های دیگر این زبا

است. قبل از همه انگلیسی، با فاصله زیادی فرانسه، آلمانی، و 

 تا حدی اسپانیائی و روسی را میتوان جزو این زبان ها شمرد.

بیشک با کشورگشائی ها و نفوذ « زبان بین المللی»آغاز نقش 

م همراه بوده استعماری اروپائیان درقرن های هفدهم تا بیست

است. بدنبال آن، عواملی چون کوچ های گسترده و رشد و 

تکنولوژی -توسعه نفوذ اقتصادی، نظامی، سیاسی و علمی

بعضی از این کشور ها باعث ترفیع زبان هایشان به این مقام 

بین المللی شده است. اما نه کشورگشائی و نفوذ استعماری 

ور را تبدیل به زبان یک کشور به تنهائی میتواند زبان آن کش

بین المللی کند و نه فقط کثرت جمعیت متکلم آن زبان قادر 

به این کار است. امروزه نه فارسی با وجود وسعت گذشته 

امپراتوری های ایرانی زبان بین المللی است، نه یونانی، نه 

پانزده کشور پرجمعیت دنیا نیز  -ترکی و نه پرتغالی. از ده

اندارین )چینی(، هندی، بنگالی، عربی خیلی زبان ها مانند م

 خواند.« بین المللی»و یا ژاپنی را نمیتوان 

کثرت جمعیت بومی یک زبان مهم است، اما خود آن 

جمعیت باید از نظر استاندارد شدن زبان به مرحله رشد و 

انسجام کافی رسیده باشد، ادبیات و آثار معاصر و غنی در 

اشته باشد و گویشوران همه زمینه های علمی و اجتماعی د

دیگر زبان ها بخاطر تحصیل، اشتغال، روابط مالی و تجارت، 

تخصص و یا روابط بین المللی، خود را نیازمند آموزش و 

کاربرد آن زبان حس کنند. پشتوانه چنین زبانی هم طبیعتا 

 دولت و یا دولت هائی مستحکم و پیشرفته هستند.

دوهزار سال پیش هم در در گذشته های دور مانند هزار و یا 

نتیجه کشور گشائی ها و یا صرفا روابط تجاری و یا همسایگی 

و سیاسی، آشنائی برخی از اتباع یک دولت و کشور با زبان 

کشور ها و اقوام دیگر وجود داشت. اما این هنوز به معنی 

نبود. حتی صد سال پیش فرد گردشگری « زبان بین المللی»

روپائی میامد بسختی میتوانست در که به یکی از کشور های ا

جائی جزهتل های خارجیان، مکان های تفریحی معروف و یا 

محافل افراد تحصیلکرده و روشنفکر با کسی روبرو شود که 

 زبان خارجی میداند.

سال گذشته در این زمینه تغییرات بزرگی رخ داده  500در 

 است. شاید همه چیز از قرن پانزدهم با اکتشافات دریائی

اسپانیائی ها، پرتغالی ها، فرانسوی ها، بریتانیائی ها و حتی 

هلندی ها شروع شد. در طول دو سه قرن سرتاسر قاره جدید 

آمریکا، استرالیا و بقیه اقیانوسیه و همچنین بخش اعظم 
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آفریقا جزو متصرفات اروپائیان شد و همزمان با کوچ های 

ر این سرزمین بزرگ بخصوص به آمریکا و اقیانوسیه زبان اکث

ها عوض شده تبدیل به انگلیسی، فرانسه، اسپانیائی و پرتغالی 

گردید. این وضع بیش از همه به نفع زبان انگلیسی تمام شد 

چرا که از طریق این متصرفات، زبان انگلیسی در اغلب 

سرزمین های جدید که قبال جمعیت زیادی هم نداشتند 

زبان های بریتانیائی ریشه دواند و در نتیجه اسکان انگلیسی 

تکنیکی آنها، موقعیت زبان -و برتری اقتصادی و علمی

 انگلیسی هم مستحکم ترشد.

قرن هفدهم در ضمن دوره شروع رواج بین المللی زبان و 

فرهنگ فرانسه بود. این پدیده مربوط به قدرت سیاسی 

وفرهنگی فرانسه میشود که تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت. 

زبان و ادبیات فرانسه از  1330وز تا سال های در ایران هن

انگلیسی رایج تر و معتبرتر به حساب میامد. در ابتدا آلمانی 

هم یک رقیب جدی فرانسه بود. اما اعتبار بین المللی زبان 

آلمانی که بیشتر مربوط به پیشرفت علوم و تکنولوژی آلمانی 

د. از ها بود در اثر دو جنگ جهانی تا حد زیادی ضربه خور

سوی دیگر روسیه با فتوحات خود در قرن نوزدهم، در آسیای 

میانه و قفقاز ریشه دواند و این فتوحات زمینه ای برای 

گسترش نفوذ زبان روسی شد. اما تقویت اصلی زبان روسی 

شوروی و ایاالت « شراکت و رقابت»در قرن بیستم در دوره 

به این زبان متحده در زمینه نظامی و استراتژیک پیش آمد و 

نقش قابل توجهی در صحنه بین المللی و دیپلماتیک 

 بخشید.

با اینهمه انگلیسی از نیمه دوم قرن بیستم به بعد تبدیل به 

اولین زبان بین المللی شد که امروزه بدون آن در واقع عرض 

اندام و حل و فصل امور در سطح بین المللی عمال غیر ممکن 

ولوژی، دیپلماسی، هوانوردی و شده است. از بانکداری و تکن

علوم تا ارتباطات تلفنی و نوآوری های پزشکی و اقیانوس 

شناسی، اسلحه سازی و دارو سازی، موزیک، فیلم و اینترنت 

هیچ زمینه اجتماعی، اقتصادی، اجتماعی و علمی نیست که 

در آن زمینه بتوان بدون گرفتن یاری از زبان انگلیسی، 

ات را بدست آورد. پیدایش و ادامه آخرین و بیشترین معلوم

چنین موقعیت ممتاز زبان انگلیسی به گفته بعضی 

( به غیر از گستردگی 229زبانشناسان )جانسون، ص 

انگلیسی بعنوان زبان نخست در چندین کشورپیشرفته، به 

سه عامل اصلی مربوط است. یکم: پیدایش و تحکیم 

ا بین سده اقتصادی بریتانی –امپراتوری صنعتی و سیاسی 

های هفدهم تا بیستم، دوم: نقش رهبری کننده ایاالت 

متحده در تکنولوژی، اقتصاد و سیاست از قرن بیستم تا 

کنون و سوم: نیاز روزافزون به زبانی مشترک در رابطه با 

سال اخیر  70-۶0صنایع، ارتباطات و روابط بین المللی در 

وذ بین المللی که بهترین فرصت برای زبان انگلیسی بود تا نف

خود را بیشتر هم بکند. بعضی زبانشناسان در این زمینه از 

دیگر زبان »یعنی انگلیسی و « زبان درجه اول بین المللی»

 سخن میگویند.« های بین المللی

بعضی ها نگران آن هستند که زبان های بزرگ و بخصوص 

بین المللی آن قدر با واژگان و اصطالحات خود به زبان های 

ر و حتی دیگر زبان های بزرگ نفوذ کرده اند که آنها را دیگ

 هویتشان را خالی نموده اند.« از خود بیخود کرده»

وضع زبان های کوچک که گویشوران کمی دارند و صاحب 

چندان سنت نوشتاری نیستند فرق میکند اما زبان های 

بزرگ ظاهرا دلیل چندانی برای نگرانی جدی ندارند. از 

های بسیاری موجود است. بیش از دو هزار گذشته نمونه 

سال است که زبان های التینی و یونانی تاثیری عمیق، همه 

جانبه و ماندنی بر همه زبان های اروپائی گذاشته اند. به 

همین ترتیب بعد از اسالم عربی بر فارسی و فارسی بر ترکی 

تاثیر عمیقی در همه زمینه های واژگان، اصطالحات و طرز 

بیان گذاشته و طبیعتا این تاثیرات متقابل هم بوده فکر و 

است. مورخ معروف ترک ایلبر اورتایلی در باره تاثیر زبان 

شکی نیست که تماس با فرهنگ »فارسی بر ترکی میگوید: 

هائی مانند فرهنگ ایران زبان ما را غنی تر میکند. اگر 

و التینی نبود انگلیسی هم معنائی نمیداشت. در مورد فارسی 

 .(95)اورتایلی، ص « ترکی هم وضع مشابهی وجود دارد.

همانند آمیزش زبان های اروپایی با التین و یونانی، سه زبان 

اصلی شرق مسلمان یعنی عربی، فارسی و ترکی هم نه تنها 

از نگاه واژگان، دستور زبان و تلفظ، بلکه اصطالحات و 
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یک آنها از اند که امروزه تفک قدری در هم تنیده فرهنگ هم به

 پذیر نیست. همدیگر امکان

 گاهشمار تاریخ زبان ها

  هزار سال ق م 4۰هزار تا  2۰۰

 پیدایش زبان در میان انسان های اولیه

  سال ق م ۹۰۰۰هزار تا  4۰

 حاکمیت انسان بر زبان و نوشتار تصویری

  ق م ۸۰۰۰

 آغاز کشاورزی در خاورمیانه

  ق م 3۰۰۰

 سومری آغاز نظام نوشتاری: خط میخی

 ق م 1۰۰۰-3۰۰۰
 گسترش زبان های بانتو در نیمه جنوبی آفریقا

  م 4۰۰ق م تا  2۹۰۰
 کاربرد هیروگلیف ها در مصر

 ق م تا کنون 13۵۰
 کاربرد نوشتار چینی

 ق م تا کنون ۸۰۰
 خط و الفبای یونانی

  ق م 3۰۰ق م تا  ۷۰۰

 اوج فرهنگ یونانی در دوره باستان

 ته های فارسی باستانق م اولین سنگ نوش 300-520

  قرن دوم ق م

 اولین لوحه به پارتی میانه )پهلوی( از دوره مهرداد )میتریداتس( یکم

 ق م تا کنون کاربرد الفبای التین در روم و سپس در اروپا و دنیا ۶00

 میالدی 4۰۰ق م تا  3۰۰

 التین زبان گفتاری ایتالیا و کشور های همجوار آن میشود

 ق م تا کنون 2۰۰

 ستاندارد شدن زبان نوشتاری چینیا

  میالدی 1۰۰ق م تا  1۰۰

 اوج فرهنگ رومی و زبان التین کالسیک

 قرن پنجم میالدی
  اولین سنگ نوشته های فارسی میانه )پهلوی( متعلق به اردشیر یکم

 هجوم آنگل ها و ساکسون ها به بریتانیا

 قرن ششم میالدی

  ه از سریانی، تحریر روی کاغذاولین متون پهلوی )سرود های پهلوی( ترجم

  ایجاد الفبای عربی

 

 نظام نوشتاری کره ای با الهام از چینی

 قرن هفتم میالدی

 اولین متون انگلیسی با الفبای التین

  میالدی ۷۵۰-۶4۰

 فتوحات اعراب و گسترش اسالم در خاورمیانه، ایران و آفریقا

 میالدی ۶۵۰-12۵۰
 ن، مصر و آفریقای شمالیعربی شدن زبان عراق، سوریه، لبنا

  تا کنون ۶۵۰

عربی در کشور های اسالمی نقش التین در اروپای مسیحی تا قرن نوزدهم را 

 بازی میکند

میالدی التین در اروپا زبان غیر بومی دین، تحصیل و فرهنگ  1800-700

 است

  قرن هشتم میالدی

 اولین سنگنوشته های ترکی )اورخون و یئنی سئی مغولستان(

 نهم میالدیقرن 

متون دینی مانوی در اسناد یافته شده در تورفان واقع در سین کیانگ چین 

  به سغدی، پارتی، سکائی و ترکی اویغوری

 تولد رودکی

  میالدی 1۹۰۰-۹۰۰

 فارسی زبان شعر و ادب کشور های اسالمی غیر عرب است

 میالدی ۸۹۹-۸۷۹
 ایجاد انگلیسی استاندارد نوشتاری

  میالدی 1۰قرن 

ولین آثار به فارسی معاصر )نو(: ترجمه تفسیر کبیر طبری و ترجمه تاریخ ا

 طبری

تولد فردوسی ایجاد نظام نوشتاری ژاپنی با الهام از نوشتار چینی و دیگر الفبا 

 ها

 میالدی 1۰۶۶
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 بدنبال هجوم های نورمان ها، فرانسه زبان رسمی بریتانیاست

  میالدی 11قرن 

ت الترک و قوتادقو بیلیگ )دولت قراخانیان، آسیای اولین آثار ترکی: دیوان لغ

 میانه(

 میالدی 1۶تا  11قرن 
  

 تغییر زبان آذربایجان و بیزانس به ترکی

  میالدی 12قرن 

  ایجاد زبان های نوشتاری فرانسه و پرووانسی

 تولد نظامی گنجوی

  میالدی 13قرن 

 تولد موالنا جالل الدین بلخی )رومی(

 تاری فرانسه و پرووانسیایجاد زبان های نوش

  میالدی 14–13قرن 

اولین نسخ خطی ترکان در آناتولی: قران کریم، اشعار موالنا جالل الدین و 

 یونس امره

 ایجاد زبان نوشتاری ایتالیائی

 تولد حافظ شیرازی

 تولد دانته آلیگیری

 میالدی 1۵قرن 

انیا انگلیسی در بریتانیا زبان رسمی نوشتاری است. فرانسه در بریت

  جنبه رسمی ندارد.

 تولد محمد فضولی تولد علیشیر نوائی

  1۸تا  1۵قرن 

، حمل برده های «دنیای نو»کشف آمریکا، مهاجرت ها به 

آفریقائی برای کار، تغییر زبان قاره نو به انگلیسی، فرانسه، 

 اسپانیائی و پرتغالی

 میالدی 1۶قرن 

ول(: زبور به اولین کتاب فارسی به چاپ باسمه ای )در استانب

 ترجمه داود بن طاووس به خط عبری

  تولد شکسپیر

 تولد سروانتس

  میالدی 1۷قرن 

به التین و فارسی « داستان مسیح»اولین کتاب چاپی فارسی: 

 در الیدن هلند 1۶39چاپ 

  در جنوب آفریقا، پیدایش زبان آفریقانس

  فرانسه زبان بین المللی در اروپا میشود

 تولد مولیر

  میالدی 1۸قرن 

  گسترش انگلیسی در استرالیا و زالند نو

 اولین کتاب چاپی به ترکی: وانقولو لغتی )استانبول(

  میالدی 1۹قرن 

اولین کتاب های چاپی فارسی در ایران: رساله آبله کوبی )ترجمه 

  از انگلیسی( و رساله جهادیه قائم مقام فراهانی

شور های دیگر انگلیسی زبان اصلی در مستعمرات و بسیاری ک

  میشود

  آلمانی زبان بین المللی میشود

 در نروژ دو گونه نروژی جایگزین زبان دانمارکی میشود

 قرن بیستم تا کنون

نفوذ روسیه و سپس شوروی در آسیای میانه، قفقاز و اروپای 

شرقی، روسی بخصوص در سرزمین های سابق روسیه و شوروی 

  نخستین زبان خارجی است

 ین زبان بین المللی دنیاستانگلیسی اول
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 توبمک آچیق ایسماعیله مممد شاعر
ŞAİR MƏMMƏD İSMAYİLƏ AÇIQ MƏKTUB 

 
 

PROF.ƏMƏKDAR ELM XADİMİ  
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 ! معلم مممد حؤرمتلی

 دؤولت باکی اوللرینده ایللرینین جی50 عصرین کئچن

 و آالن تحصیل سینده فاکولته فیلولوگییا اونیوئرسیتئتینین

 ذاکیر اوغلو داییم تیرنبی ایله دیپلومو فرقلنمه اونیوئرسیتئتی

 کیمی شاعر سونراالر اوخویان، دا قروپ بیر اونونال و خاصیئو

 گلرک اتفاقینا یازیچیالر کریملی راسیم کندچیمیز یئتیشن

 شعر شاعیریک، بیز کی، ائدیرلر موراجیت وورغونا صمد

 نبی لرینه مسئله پوئزییا کی، دئییر وورغون صمد. یازیریق

 شعرلرینی کریملی راسیم. گئدین نینایا اونون باخیر، خزری

 یوخدور، حیسس شعرلرینده کی، دئییر خزری نبی. اوخویور

. س و دوالشیقدیر فیکرین اولمور، آیدین ایستدیین دئمک نه

 شعرلرینیزده سیزین حیسس: »ائدیر داوا کریملی راسیم

 منیم کی، ائدیر زنگ وورغونا صمد معلم نبی. س و «یوخدور

 وورغون صمد گؤندریبسینیز؟ قوچو خسایو شاعر، یانیما

 هارداندیرالر؟ اونالر کی، سوروشور
 ،«قزئت جی525» ؛04.07.2014 قزئتی، «عدالت» ؛04.07.2014 ،«قزئتی دبیاتا: »باخ*   

05.07.2014 . 

 گوله معلم ذاکیر اوالیی بو سونراالر) چیخار. توووزداندیرالر – 

 (. دانیشیردی خجالتله دا آز بیر گوله،

 آشیقالری توووز وورغون صمد کی، بیلیرسینیز یاخشی

 یاخشی سدلها آشیق و میرزه آشیق بوزالقانلی، حسین

 عضوو بیرلیینین یازیچیالر آشیقالر بو. اولوب موناسیبتده

 ده شعر بوزالقانلییا حسین آشیق حتی شاعر،. ایدیلر

 . قوشموشدو

 شاعر بیر ائله سئچیلن توووزدان واخت او ده، حقیقتن

 وورغون صمد. دییشدی شئی هر سونراالر. چیخمامیشدی

 اولونان اتحاف اونا قوووشاندا دونیاسینا حاق

 ژورنالیندا «آذربایجان» ایچریسینده شعرلر سیز سایسیزحساب

. اولونموشدو چاپ ده شعری «شاعر آ» کریملینین راسیم

 «شاعر باغبانی باغچاسینین شعر» سطر بیر شعردن همین

 تانینان میقیاسیندا بؤلگه و رئسپوبلیکا ونراالرس. یادیمدادیر

 توووزلو، تئلمان رضا، شمشاد کریملی، راسیم فروز،ا جاهان

سینه  سلیم جاواد اوغلو، عیسی مفتون،عزیز  مولکولو، حسن

 عاکیف کؤهنه قاال، موراد سونراالر  داها لی،احمد نصیر دفتر،

ایسحاق  واقیف زال، ائلخان قافارلی، زیدالدین گیل،احمد

 . چیخدیالر باشقاالری و اوغلو

 تعبیرله کؤهنه دئدیی، آنالمدا بؤیوک وورغونون صمد الکین

 سیز و گونر مستان چیخان آرئنایا عمومی اتیفاق دئسک،

 . اولدونوز

 تکجه آرئنادا. اولدو مشغول ایله ایشلری دؤولت گونر مستان

 هلیاقتل میسسیانی )گوره وی ( او بوگون و قالدینیز سیز

 آذربایجان ایوندا 17 معلم، مممد. یئتیریرسینیز یئرینه

 قوناقالر اولونموش دعوت قورولتایینا جی-12 یازیچیالرینین

 .ایدی خوش گؤرمک سیزی آراسیندا

 بیر اوالن سبب حیسینه قورور اول آچیلیشیندان قورولتایین 

 .وئردی باش حادثه
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 کیمی ستالردو کؤهنه ایله هامی گلنده سولئیما نوو اولژاس

 خیلی سیزینله و آخوندووا ائلمیرا وکیلی میللت. گؤروشوردو

 یاخشی سیزی اولجه کی، گلدی ائله منه. ائتدی صحبت

: دئدی بئله تخمیناً روسجا گلرک اؤزونه بیردن. تانیمادی

 شؤوقله اوولکی قم، نه الکین. میسن دییش ده نئجه مممد»

 . «رمایزلیی یارادیجیلیغینی. یازیبیارادیرسان

 صحبتینیزه کیمی ائل اوغلو بیر. اوتورموشدوم یاخیندا من

 قلبینور پاشا و علی اوغلو چینگیز منیمله. کسیلمیشدیم دقت

 بیر. بیلمیرم ائشیتدیلر، اونالردا بلکه،. اوتورموشدوالر یاناشی

 . کئچیردیم حیسی قورور کی، بیلیرم اونو

 تانیزآ عزیز کی، بیلیر ایجتیماعیت ادبی معلم، مممد

 حصر سیزه عمرونو آنانیز گنج سونرا اوالندان هالک ده محاربه

 شعری «لن ده آغاج» یاشالریندان گنج حیسلرینیزی. ائتدی

. دینیز چک دقتینی ایجتیماعیتین ادبی ائدیب، بیان ایله

. ائدیردی مجلیس خواهیش ادبی بوتون یادیمدادیر، یاخشی

. اوزآغام یکریندنف ائتمک تحلیل یارادیجیلیغینیزی پوئزییا

 . عالمدیر باشقا دا قوشماالرینیز کی، دئییم اونو تکجه

 دا، اوالندا یار دردبیلنه، اول یار

 .دا یوروالندا سین دیک گؤز یولونا 

 دا، ووروالندا وورول ائلسینه 

 ! گؤزلدی اعال مممد، آی دئسینلر، 

 رئداکتورو باش نین ژورنالی «گنجلیک» سیز معلم، مممد  

 گؤستریب، قایغی همیشه شاعرلره گنج دا سونراالر دا، ندااوال

. سینیز وئریب مصلحتلر اوالن اهمیتلی اوچون یارادیجیلیق

 حساب معلمی سیزی چوخالری بیر کی، دئییلدیر تصادفی

 . ائدیر

 ادبیاتینین آزربایجان کی، ایستییرم وورغوالماق خصوصی

 تلرینیزخیدم یاییلماسیندا و تبلیغی ده تورکیه قارداش

 . دور بؤیوک

  اولونان چاپ چوخ ان مطبوعاتیندا آذربایجان واختالر سون

 . صاحیبلریندنسینیز قلم

 دبیاتا. »نوب اولو چاپ رومانینیز ژورنالیندا «آذربایجان»

 و موصاحیبه شعر، لرینیزی، مقاله «قزئت جی525» و «قزئتی

 . ائدیر نشر مکتوبالرینیزی

 ده سوییه یوکسک روشلرینیزگؤ یوبیلئیینیز، ایللیک 70

 خالق حاققینیزدا واختی یوبیلئی حتی. کئچیریلدی

 هر آنار کی، بیلیرسینیز یاخشی) یازدی مقاله آنار یازیچیسی

 (.  یازمیر یازی حاقیندا شاعر

 ادبی بو،. یاشاییرسینیز حیاتی لیک قریب قوربت،

 موناسیبت خصوصی سیزه قاچمیر، دقتیندن ایجتیماعیتین

 سیزه معلم آنار ده خصوسن بیرلیگی، زیچیالریا. وار

 بونو. گؤستریر قایغینی اوالن مومکون شاعریمیزه ایستعدادلی

 صدری کومیسسییاسینین تفتیش بیرلیینین یازیچیالر

 چوخ بیر قورولتایدا. دئییرم مسولیتله و صمیمیت کیمی،

 اودلو آلوولو سیز ده دن جمله او اولدو، چیخیشالر ماراقلی

 دن گؤزلنیلمه. دئدینیز شعرلر گؤزل ازبردن ئتدینیز،ا چیخیش

 سؤز حالالردان نئقاتیو بیرلیینده یازیچیالر دن مسله بیر

 تأسف ائشیتمک بونو شاعریندن آمالالر یوکسک. آچدینیز

 آی مممد، آی: »اولدو بو کئچن اورییمدن. دوغوردو

 آال حاقی عضولوک مانات بیر آیدا یازیچیالردان قارداشیم،

 سووئت بیم. اوماسان نسه اونالردان اولسون دا او. میریکبیل

قونورار  عمللی باشلی گؤره کیتابینا یازیچیالر کی، دؤورودور

 قلم اصل کی، سینیز بیلمیر بیم آالالر؟ تالیف حقی (0

 بیلیرسینیز آخی اولور؟ بوش جیبی دولو، اوریی صاحبینین

 چاپ بئله ریاثرل یازدیقالری رک ارییه کیمی شام اونالر کی،

 . «بیلمیرلر ائتدیره
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 بئش گرک آدامین اومان نسه شاعردن و یازیچی کی، ده بیر

 اوالندا، قرق چیرکابینا بیابیرچیلیق دؤردو کی، اولسون باشی

 . قالسین ساالمات باشی بیر اوچون دوشونمک

 آرزونوز دیرمک تیک ائو اوجاغیندا آتا جاوانلیقدان معلم، مممد

 حسابینا مواجیب و قونورار کی، ولسونا شوکورلر. واردی

 دن وظیفه. بیلدینیز ائده بونو کندینده داغ صفالی توووزون

 قیزینین معلمین طالیب قوهوموم توووزا. چیخمیشدینیز

 آرخانیزجا. کنددسینیز کی، ائشیتدیم. گئتمیشدیم تویونا

 اوزاق طمطراقدان کیمی اؤزونوز ساده،. گئتدیم کندینیزه

 تویا گؤتوروب اولسا دا زورال سنی. سئویندیم بگؤرو ائوینیزی

. دانیشدینیز گئتدیینیزدن بازارا. دردلشدیک یولدا. گلدیم

 عادیجه. ایتیریبلر ویجدانالرینی اینسانالر کی، دئدینیز

 لرین قزئت گونلرده بو. ساتیرالر قیمتینه قیزیل بئلی بالتانی،

 ویجدان دا اورادا. اوخودوم موصاحیبنیزی بیرینده

 اونالرین. دی بئله یازارالر بوتون. قویوبسونوز لرینی مسئله

 وطنپرورلیک، حاق عدالت، سی قایه اساس یارادیجیلیغینین

 . اولماقدیر ویجدانلی

 بیرلیین بیرلیینده یازیچیالر ده23 ایونون کی، دئییم دا اونو

 تفتیش شوراسینین، آغساققالالر هئیتینین، ایداره

 رئداکتورالرینین ژورنالالرین و قزئت کومیسسییاسینین،

 صحبت حاقینیزدا ییغینجاقدا ائدیلدیی تصدیق و سئچیلدیی

 منطیقلی روستمخانلی صابیر شاعری خالق خصوصاً. گئتدی

گیلئی . آیدینلیق گتیردی مقامالرا معین ایله چیخیشی

 کیمی شاعر ایستعدادلی دا، اولسا کوسو -اومو  گوزار،

 و اولدوغو یئرینیزین یمخصوص ادبیاتیندا آذربایجان

 قئید خصوصی اولدوغو ائوینیز دوغما بیرلیگی یازیچیالر

 . اولوندو

 لرینیزین موصاحیبه گون بیر کی، اینانیرام معلم، مممد

 موناسیبت دن مؤقع باشقا یانلیشلیغا دوغوران تأسف بیرینده

 . آرزوالییرام چوخ کیمی ائل اوغلو بیر بونو. جکسینیز بیلدیره

  پاشایئو غضنفر احترامال، و حؤرمت 

 
 
 

 غم نغمه لری

 

 

 

 

 

 

 

آیینین گلیشی اوچون محرم   

(روح اهلل رمضانی ) خاکی    

 آغلیارام قان حسین،من سنه هرآن حسین

 ای ره حقده اوالن،قانینه غلطان حسین

 جانم حسین جان ،ای شاه عطشان

 

 گلدی محرم آیی،باتدی هامی ماتمه

زسون غمهگوزنجه آغالماسین،دل نجه دو  

 باخدوقیجا آغالرام من بو قرا پرچمه

 غصه و غم ایلیر، قلبیمی شان شان حسین

 

 گیدی قرا عرشیان، یاسه باتوب فرشیان

 فاطمه دی عدنیده،باشه قرا باغلیان

  روضه جنتده وار، بسکه سنه آغلیان

 ضجه چکور باش یولور، حوری غلمان حسین

 

 ماه محرم گلوب، غصه گلوب غم گلوب

آغالماقا،نوحیله آدم گلوبیاسوه   

 جدکبارون سنون،حضرت خاتم گلوب

 باشی آچوخ قدی خم،ایلیور افغان حسین

 

 باشی باللی آنون،قدی هاللی آنون

 باشه ویرورساچ یولور،قلبی یارالی آنون

 هرایل اوالراون گونی،کرب و باللی آنون

 قتلگهونده اوالر،دیده سی گریان حسین
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دور زمزمهداشدا ایدور زمزمه،داغدا ای  

 کیم ایشیدورغملرون ،تاب ایلینمور غمه

 واردی یری اوخشادام،گوزلریمی علقمه

 یوخ سویانیندااولن،سن کیمی عطشان حسین

 

 ای شه گلگون قبا،جانوه جانیم فدا

 پیکرعریانوه،ویردیالدورت مین یارا

 زهریلی خنجرهارا،تشنه بوغازون هارا

 باشوی نه علته،کسدیله عطشان حسین

 

انان القانا،غم سنی گتدی جاناای بوی  

 گلمین اوخ یارسی گل بدنینده سانا

 قارداشی اوغالنالری،تشنه یاتان یان یانا

 تک گوروب آلدی سنون،دوروی عدوان حسین

 

 ای شه بی پیرهن،سینه سین آتالرازن

 گون قاباقیندانجه،قالدی یارالی بدن

 جسموه زینب باجون،تاپمادی حتی کفن

،پیکری عریان حسیناوچ گجه گوندوزقاالن  

----------------------------------------------------- 
 آچ گوزلرون عموندی گلیمش هرایه قاسم

 قارداش باالسی مندن ایتمه گالیه قاسم

 (سینه زنی)

 امدادیوه باغیشالگیج گلمیشم یوباندیم

 گلدی سسون خیامه صبریم کسیلدی یاندیم

دیمقاتل الیندن آخرآلدیم سنی اوصان  

 گوردوم شکاراولوبسان اهل جفایه قاسم

 اولمارضاعروسون آغالرقاالطویوندا

 قالسین آنان سریه آغالرگوزی بویوندا

 دورمیش عمون یانونداحسرت الی قوینوندا

 قوی حمل ایدوم بونعشی ماتمسرایه قاسم

 هرباره دن چتیندی من بی کسه فراقون

 کام آلمادون جهاندان واردلده اشتیاقون

خضاب اولوبدی زلفون الون ایاقون قاندان  

 آغالرآنان همیشه بوقان حنایه قاسم

 ای مجتبی حسندن زیبانشان باالم وای

 گلزارمصطفادن سروروان باالم وای

 نسگللرون اورکده قالدی جوان باالم وای

 صیادالینده دوشدون دام بالیه قاسم

 بوحسرتون أولونجه قلب عروسی داغالر

دآناسی باغالریاره بیراولسانیلک داما  

 بوپاره پاره نعشی گورسه حرملرآغالر

 ...اوخ سانجیلوب اوخ اوسته یاره یارایه قاسم

------------------------------ 

 

 استاد حاج حسین غفاری اردبیلی

  بند

  فرات اوسته گل باجی زینب

 قانینه غلطان قهرمان ساالریم ئولوبدی

  آلوب نهری باشرف سقا

لب سرداریم ئولوبدیایشمیوب اما تشنه   

  قرا معجر باشیوه باغال سینه سی یاره

  مشکی صد پاره مرد و مردانه

 عشقینه ویردی جان ابوالفضل

 گئت اگلش خیمونده قان آغال

  قارداشین تنها قویدی میداندا دین اسالمه

 جانین ائتدی قربان ابوالفضل

 :کُر

  ابوالفضلیم جان ابوالفضلیم

ان یا ابوالفضلالریم آدیوه قربتشنه قیز   

  او قدری پیکان ویروب دشمن

 گول آچوب اوخدان سینه سی بیر گلزاره بنذر

  ننم دوشدی یادیمه زینب
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سینه سین گورجک هر دگن اوخ بیر مسماره 

 بنذر

  دئدیم قارداش سینووه قربان

  خیمه لریمده الده سو جامی باش یوالن قیزالر

 سینوون اوستونده سورونمه

 کُر

جان ابوالفضلیمابوالفضلیم    

  تشنه قیزالریم آدیوه قربان یا ابوالفضل

  بند

  نجه قالالم من بو دنیاده

 سنسیز آی قارداش سن منه یار و یاوریدون

  سنه اولسون اصغریم قربان

 لیلی شاهددی سن منه مثل اکبریدون

  بدهکارم من بو ایثاره

  پرچم اسالم اولدی پاینده اقتداروندن

لفضلای وفا دریاسی ابوا  

  دییللر احسن علمداره

  افتخار ایلر عشق و احساسین پایتختینده

 اردبیل اهلی یا ابوالفضل

 کُر

  ابوالفضلیم جان ابوالفضلیم

( 2تشنه قیزالریم آدیوه قربان یا ابوالفضل )   

  بند

  دئدیم رخصت ویرسون عباسیم

 آلالم آغوشه من سنی میدانّان آپارّام

  سنی میندیرّم عقاب اوسته

اشیوی قارداش چنگ قاتل لردن قوتارامب  

  رقیَّم تلّ اوسته آواره

 اصغره خاطر سینه سوزاندی مو پریشاندی

 آغلیور االن یانه یانه

  گزور راه چاره بیچاره

  بیلمیور اما اوخالنوب سقا آه و واویال

 ظلم اولوب قولسوز قهرمانه

 کُر

  ابوالفضلیم جان ابوالفضلیم

ان یا ابوالفضلتشنه قیزالریم آدیوه قرب  

 آی باتدی صبح آچیلدی زینب نوایه گلدی

 زهرا دئدی حسین وای عالم صدایه گلدی

 چون ییخدیالر آتیندان سلطان تشنه کامی

 دنیایه اولدی اعالن قتل الحسین پیامی

 جناتیدن ائشیتدی پیغمبر گرامی

 نعلین سیز عباسیز کرب و بالیه گلدی

ینپیمانه عالم اولدی جانانه وئردی جان  

  شوق و شرافتیلن طی ائتدی امتحانین

 شمر دغا توکنده خاک منایه قانین

 یوزدوتدی آسمانه حمد و ثنایه گلدی

 خون خدا توکولدی گودال کربالیه

 یئرلر تزلزل ائتدی رعشه دوشوب سمایه

 کروبیان الهوت آغالشدی بو بالیه

 یئل اسدی گون دوتولدی ظلمت فضایه گلدی

اوالن زمانی خون حسین بوغازدان جاری  

 جبریل آپاردی عرشه بیر شیشه ده اوقانی

 اول شیشه دن نمودار اولدی بال نشانی

 قوزاندی بوی ماتم اهل سمایه گلدی

 نور حق اولدی المع باشسیز قاالن بدنده

 راس حسین مظلوم سر نیزیه گئدنده

 باد سیاه اسنده یئر زلزله ائدنده

 سیندی نظام دنیا حد فنایه گلدی

ئریندن چیخسون مدار دنیانزدیکدی ی  

 آل امیه ائتسون دستور شرعی ملغی

 سرنیزه دن ائدنده نور حسین تجلی

 دین محمد اوسته نورانی سایه گلدی

 فرمان غارتیلن تللی آشوب عربلر

 گوردی اوهایهویی اطفال زار و مظطر
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 قاچدیال خیمه گاهه بیردن اوچالدی سسلر

 عمه آماندو لشگر خیمه سرایه گلدی

رد عربلر خرگاهی یاندیرانداصحرانو  

 باشی آچوغ حرملر اوتدان چیخوب قاچاندا

 قالخیب بحتر آتش گیزلندیلر دوماندا

 توسدی اوجالدی قاره پرده هوایه گلدی

 بیر خوردا قیز قاچیردی دوتموش آلوعباسین

 مرد یهودی دوتدی خاموش ائدب لباسین

 گتدی اله حسینون دلبندینون رضاسین

وقته هرایه گلدی احسن او شیخه مشکل  

 گرائتمه سئیدی زینب نسل حسینه امداد

 اولموشدی اودایچینده سوزان امام سجاد

 قیلدی رشادتیله اوتدان امامی آزاد

 بیر تازه زندگانیق زین العباده گلدی

 زهرا گزردی گوندوز اطراف ماجراده

 تا کوفیه حسینون گئتدی باشی جداده

 نعش حسینی آخشام باشسیز قویوب اراده

 گون باتجاقین او خاتون مطبخ سرایه گلدی

 حوران باغ جنت محزون گرفته سیما

 حوا خدیجه خاتون مریم جناب سارا

 آشفته مو سیه پوش دیللرده وای حسین وا

 زهرایه همدم اولسون بزم عزایه گلدی

 اللی اوچ ایل قاپوندا وار یحیوی حسین جان

 نوحه یازیب غمونده اولموش مریض و ناالن

رکونله دردینه ائیله درماندست مبا  

 امید صحت ایله باب شفایه گلدی

----------------------------

  مرحوم تاج الشعرا مرحوم یحیوی

ےاردبیلـ  گلچین از:

 

(حاالت حضرت فاطمه ی صغرا)س   

 مندن کسوب عالقه گیتمه کناره قارداش

 چوخدورغمیم علیلم ای ماه پاره قارداش

لی دخیلمگیتمه ع_رحم ایت منه علیلم  

 بلبل نجه گل اوسته باشالرعلی ترانه

 منده سنی گورنده گلم ایله فغانه

 گلمزسنون کیمی گل بیرده بوگلستانه

 قوی بیرباخوم دویونجابوگلعذاره قارداش

 سودای تارزلفون دلبندیم ازلدن

 دلبندین ایتمه پاره ای ماه پاره دلدن

 فانی اولورحیاتیم آیریلسادل اوتلدن

 

م دلدن اوتاره قارداشمحکم عالقمند  

 یوخدوربیان حاله قارداش هیچ احتیاجی

 دردوغم وفراقون بیرمرگیدورعالجی

 سن تک وفالی قارداش من تک باللی باجی

 عالم بولورکه گلمزبوروزگاره قارداش

 غم بسترین سووردیم دایم بونیتیله

 دیداریمه گلورسن رسم عیادتیله

 ایمدی قویوب گیدورسن بودردحسرتیله

منی قویاربس کیملرمزاره قارداش اولسم  

 بیرعمرگراوالم من عشقون غمیله مأنوس

 بوانسدن هیچ اولمازگوگلوم اولونجه مأیوس

 بوشرطیلن ایدم من وصل آستانه سین بوس

 بیرده اوالم مشرف دیداریاره قارداش

 مشتاقیدیم وصاله قارداش یقین بولوبسن

 آینه ی دلیمدن زنگ غمی سیلوبسن

بوصغرانی خوش گلوبسن چوخ سرفرازایدوب  

 بوگلماقون گلورخوش پروردگاره قارداش

 بوندان بیوک جاللت اولمازکه من یتیدیم

 تاقدرتیم اولیدی گل مقدمون اوپیدیم
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 گردرهون سیلیدیم اشگیمله سوسپیدیم

 آلوده اولمییدی زلفون غباره قارداش

 

 شهاب تبریزی

 راز و نیاز حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( در قتلگاه

 مرحوم شانی

 

 یارب بو گون ایتدیم وفا اوز ایتدیقیم پیمانیمه

 ویردیم رضا تیر جفا آلدیم یارالی جانیمه

 
 باخدیم ازلکه عهدیمه ترک جهان ایتدیم بو گون

 من یَشتری سوداسینون شرحین بیان ایتدیم بو گون

 دشت بالنی قانیله باغ جنان ایتدیم بو گون

دیم قانیمهحتّی اوزومده الله تک آخِر بویان  

 

 بیر بیله ساعت ای خدا بیر عمر ایلردیم سراغ

 صد شکر اولدی قسمتیم اغیاریدن تاپدیم فراغ

 زاغ و زاغن خالی اولوب اطرافیدن خلوتدی باغ

 بلبل کیمی دل آچموشام راز دله جانانیمه

 

 جسمیمده قانلی یاره لر نی تک گلوبدی نالیه

 درک ایلدیم بو عالمی یتدیم مقام عالیه

سوی اکبر تک خدا پرتاب و چین پر غالیهگی  

 دوندردی چینه بو چولی باخ دسته ی ریحانیمه

 

 دوغراندی بیر اکبر کیمی پیغمبره بنزر باالم

 واردور یری اکبر دیوب عالملره شیون ساالم
 چون سن رضاسن یانمارام منده گرکدور کام آالم

 باخدوقجا القان ایچره بو آهو صفت قربانیمه

 

س

مّ

 

س

ت

و

ر

ا

ن

 

ا

ی

ل

ی

و

 ب پامال جسم قاسمی

 قولسوز یخوب آتدان یره دشمن رشید عبّاسیمی

 زینب گرکدور شامیده دوتسون منیمده یاسیمی

 مسکن اوالندا گوشه ی ویرانه اول ناالنیمه

 ایستردیم اهل عالمه مفتوح اوال باب فرج
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 اتمام حجّت ایلدیم تا ایتمه سون افواج لَج
ین ایتدی کجمن سهلم، عبّاس ئولماقی افالک قدّ  

 ماه فلک افسوس ایدوب یاندی مه تابانیمه

 
 من باخمارام اوغلوم ئولوب چوخدور مالل و محنتیم

 قارداشسیزام آرتوب غمیم اولموش خمیده قامتیم

 یارب تمام عمریدن خوشدور منه بو ساعتیم

 عالملری ویرسن اگر اولماز عوض بو آنیمه

 
ینهبیر ضعفیله شدّت یتوب بو گون گونون احراق  

 یر ایسّیسی ایلر اثر بو آتالرین دیرناقینه

 امّا خوشام من دوشموشم کرب و بال توپراقینه

 آختارمارام بیر کولکه یر راحتدی بو یر جانیمه

 

 غم ایتمرم یالقوزلیقا نه یار و نه یولداش قالوب

نه قارداش اوغلی نه اوغول نه مهربان قارداش 

 قالوب

باش قالوب گلمز ندن شمر شقی گورمور مگر بو  

 امّا گلنده شمر دون زینبده گلسون یانیمه

 

 هر نه گمانیم واریدی تقدیم ایتدیم من سنه

 سنده بغیشله جدّیمون امّتلرین یارب منه

 ویر بیر امان نامه اوالر یتسون مقام ایمنه

 سن قیل کرم اکرام ایدوم منده گلن مهمانیمه

 

 ناگه حبیبه بیر ندا ایتدی او دم محبوبیدن

ویگلوم بو حالتون آلدی شکیب ایّوبیدنای س  

 میلون نه قدر اولسا جوان و پیر و زشت و خوبیدن

 عفو ایلرم قویمام بیری قویسون قدم نیرانیمه

 
 امّت غمینده ایمدیکه چوخ آه و زارون وار حسین

 غم ایتمه عفو ایتدیم حسین چوخ اعتبارون وار حسین

نهر بیر کسه ایتسن عطا ایت اختیارون وار حسی  

 محکوم حکم ایتدیم سنه سن حاکم اول رضوانیمه

 بو کارگاهیمده اوالن وار هر نه بیش و کم سنون

حور و مَلَک، عرض و فلک، حتّی تمام عالم 

 سنون

 آب فراتی ایستمه کوثر سنون زمزم سنون
 بیرده دیمه اوچ گوندی سو دگموب لب عطشانیمه

 

 ای نور عین فاطمه محبوب حیّ ذوالکرم

ل ویرّم قسم قارداشون عبّاسه قسمبیر لطف قی  

ام چاره دن بی ایسته شِفا ویرسون خدا هر چاره  

 دکترلر امّا گورمه سین عاجزلیوب درمانیمه

  
**** 

  معزّی اردبیلی :
ک اولوب قان گینه حسینون عزاسی گلدی گلین عزیزان ئوره  

 حسینه قربان ئولنده عطشان باشینین اوسته، آناسی گلدی

 
ی، بیر ایل دییردون محرّم اولسون، محرّم اولسونچ گل ای حسین  

 چکیلدی عرشه، حسین قراسی عزایه قلبون، مصمّم اولسون

غریب آقام وای سنه عزاده، غم همدم اولسون دئنن حسین وای،  

کده دردین، کیم ائتدی اظهار اونا حسینون، دواسی گلدی ئور  

 
یبو آیدا یاران، بال چولونده علیِّ اکبر، جهاده گئتد  

 وئریلدی زینت، ذبیحِ زهراء قتیل اولونسون، مناده گئتدی

عباده گئتدی ت، او گون مناده خیامه جسمی، تاپیب شهاد  

 حسین بویوردی، دئیین آنایه خیامه زیبا، باالسی گلدی

 
 بو آیدا گوردی، سوسوزالر آغالر گوتوردی مشک و لوا ابالفضل

قا ابالفضلگئدیب فراته، ووروبدی پرچم سوسوز چیخیبدور، آ  

 دوروبدی یولدا، گلنده اعداء گوروبدی قولدان، یارا ابالفضل

 دئدی آقام گل، ییخیلدی نوکر هرایه فوراً، آقاسی گلدی

 
 بو آیدا شیعه، سوسوزلوقوندان علیِّ اصغر، دوداقی یاندی

 گئدیب سو آلسین، او گون عدودهن وورولدی پیکان، قانا بویاندی

باال قوجاقدا، آنا دوالندیسوزولدی گوزلر؛ مناده غملی   

 بتولِ اطهر، آچیبدی معجر حسینه جان جان، صداسی گلدی

 
 بو آیدا قاسم، گئدیب جداله آناسی آغالر، دالیجا قالدی

 توکولدی اعدا، آرایه آلدی چمنده گول تک، سولوب سارالدی
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 یتیشدی داده، ئولن چاقیندا باشین دیز اوسته، عموسی آلدی

ه دیدار الی ئورکده، نواسی گلدیند آناسی اول دم، ائد  

   

 محرم اسرار

 گلدیم گؤزون آچ یاتما اماندور بئله عبّاس

 دور قویما دوشه اورتامیزا فاصله عباس

 دور گؤر نئجه اطرافیمی دشمن لر آلوبدور

 بو چؤلده یامان درده شقاوتله سالوبدور

 وحدت گمی سی ورطه ی طوفاندا قالوبدور

ساحله عباس سندن سورا یوخ کیمسه چَکه  

 

 مِقراض ستم رشته ی آمالیمی کسدی

 دشمن دئمه دی ظلم بو اندازه ده بسدی

 گلزاریمه بو چؤلده مخالف یئلی اسدی

 وئردی بوتون آمالیمی قهراً یئله عباس

 

 بو چؤلده سنه باغالدیم امّیدیمی،سنده

 قویدون منی گئتدون بو بیابانِ مِحَنده

دهسندن سورا گللَم بو یولی شوقیله من  

 با هم چاتاریق عشقیلی سرمنزله عباس

 

 ای خلقتون ایثاری اوالن مایه ی رشکی

 گَتدی سنی جانه بیلورم تشنه لر اشکی

 دور پرچمیوی آل اَله،سال چیگنیوه مَشکی

 سَقَّا ئولومی دوشمیه دیلدن دیله عباس

 

 بو چؤلده عجب جام شرف باده سین ایچدون

چدونمستانه جانیندان اَل اوزوب شوقیله گئ  

 سن باطلی حقدن نه گوزل وجهیله سئچدون

 چکدون خط بطالن سند باطله عباس

 

 ای لشکر اسالمه صالبتلی علمدار

 آلُ اللّهه امَّید،منه محرم اسرار

 سن سیز منیم ای قافله مه قافیله ساالر

 چاتماز داهی مقصودینه بو قافیله عباس

 
 

 بو مسئله واضحدی بیلر آدم و عالم

ر یاتار بللیدی پرچمگر ئولسه علمدا  

 دور یاتما کی سندن سورا بو چؤلده مسلّم

 قتلیمده ائدر اهل جفا هلهله عباس

 
 

 قانون محبت بودی کی عشق یولوندا

 یار ایسته سه باشین وئره جک اوسته قولوندا

 معلومیدی عشق اوسته صاغین وئرسه صولوندا

 عاشق وئرر ائتمز بو عطادن گِله عباس

 

غیالر جاه و جاللیمبو چؤلده جفادن دا  

 یغمایه گئدر،غارت اوالر مال و منالیم

 بوندان سورا واضحدی دوشر اهل و عیالیم

 بوینوندا آغیر سلسله چؤلدن چؤله عباس

 

 تَلّ اوسته باجون زینبیله جنگیوه با هم

 میداندا باخیردیق جدل آهنگیوه با هم

 احسن دئدیق آئینیوه فرهنگیوه باهم

وبسان بئله عباسنه گلدی سنه ایندی یات  

 

 سن قیزالریما قورخولی چؤللرده سَسیدین

 اعوانیمه انصاریمه عمده نفسیدین

 مشکلده قاالن کیمسه لره دادرسیدین

 ایندی دوشوب امَّا اؤز ایشین مشگله عباس

 شعر از: عباس شب خیزِ با تلخیص

https://telegram.me/naghmehaye_gham 

 
 
 
 

tg://resolve/?domain=naghmehaye_gham
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 اویکولر
 

 "قوشا دره لر"

 دالغایازار: ماحمود

 

 

 

 

ین بیر چوخ ایستی گونلریندن بریسی ایدی. گون یای

سی قیلینج ده گونشین ایستیاورتادان کئچمیشدی. آما گینه

ک توربامی سالمیشدیم باشیما گون کیمین کسیردی. چؤره

ین. بیر داشین دیبینده دیک باشیمین دریسین سویماس

الری گوزلریمدن دورموشدوم، هردن بیر یوخو، باخیش

تئز گؤزلریمی آچیب ، باش قالدیریب   ـقاچیردیردی. آما تئز 

 بیر ـ بیر قویون الریمی ساییردیم. 

بیر، ایکی، اووچ .... اون بئش. بیزیم اون بئش قویون 

قاپیدان واریمیزایدی. بیری بیریسیندن دیرلی. اونالری 

نین باشیندا قورآن ساخالردی، ائشیگه چیخارداندا آتام قاپی

لردی. من بیلمزدیم دا دالیمیزجا بیر یئکه چاناق سو سئپهآنام

الرا گؤره؟ بو بو ایشلر منیم اوچون اولور یوخسا قویون

الرا گؤره اولماسی چوخ اؤنملی ایشلرین منه،یادا کی، قویون

آنامین  -ین اولماسی دی. آتادئییلدی، اؤنملی سی بو ایش

 لری ایدی.اینانماالری، دوشونجه

لو، قوردلو بیر یئرایدی. بورانین آدینا لر اوتقوشادره

ده اونون قوشالیغی. بو باخمایین، بوردا نه دره وارایدی، نه

آدی کیم بو یئرلره وئرمیشدی، کیم بو آدی سئچمیشدی من 

ننتی ایدی. گؤزل ایدی، لر یئر اؤزنون جبیلیمیرم. آما قوشادره

-اوچو بوجاغی بللیسیز بیر یئر ایدی. قوردالر بورانین حاکیم

 لری ایدیلر.

چوخلو مال، داوارچیالر، قوردالرین قورخوسوندان بو قوشا 

لر مال، لر ساری گلمزدیلر. اونالر بیلردیلر بو دره لره گلسهدره

دره لرده  الر، بونودا بیلیردیلر کی بوداوارالری آج قالمییاجاق

هر داشین دیبینده ممکوندور بیر قورد یاتمیش اولسون. 

الریدیالر.  بو لرین سارسیلماز، بیتمز یارقیچیقوردالر بو دره

دره لرده گوندوزلر قوو وورسایدین قوالق توتوالردی. آما 

لرده قوردالرین لر باشالناندا قوشادرهگئجه لر، قارانلیق گئجه

 اداردی.الری یئرده اوینسسی داش

لرده اوالردیم. یانی من یئتدیلیک گونون نئچه گونون بو دره

اؤزم سئومزدیم گلم، همیشه قورخا ـ قورخا گلردیم. آما بو 

قورخو چوخ داوام تاپمازدی، آز دره لرده قاالندان سونرا 

-قورخوم بیتردی. هر گون سحر ائودن چیخاندا آتام منه دره

باشچیسی کیمین  بیر  گه وئرردی. او بیر بؤیوک موحاریبه

گیمی جیزیق آغاج ایله کرمه لیکده منیم هارا گئت، گلمه

چکیب گوسترردی. من بئله بیلردیم آتامین سؤزوندن 

لره گئتسم او بیلر، بیلمه سن ده بیردن چیخسام،آالهی چول

بیلرم! من سوروشسا من دئدیگیم یئرلره گئتدین؟ من نه دییه

چونکی گؤزلریم گولردی، یاالن دانیشاندا هامی بیلردی، 

الری لیکده نه جور قویونالریم قیزاردی. آتام کرمهیاناق

مه لیگیمی گوسترردی. قورویوب، اونالری قورد آغزینا وئرمه

-لردن بیر آیالم)دایره( قوراردی ، سونرا قویونباالجا کرمه

الریمیزی، قوردالری اوردا بللندیرردی. منه دئییردی: ایندی 

غمادا نه ایش گرک گؤروم. قوردالری نه تهر بو بو -بو سیخما

 آیالمدان قوواالییم. آخیردادا الین ووراردی بئلینه،  دئییردی:

بیلدین، بونالری کی دئدیم هیچ واخت اونوتما. بو  -

جیزیق الر بیر گون سنی قورتاریشلیغا چاتدیرارالر. 

 -بونودا بیل آدام جیزیغیندان چیخسا اؤزو ایتر، مال

الرین مال ـ داوارالری قوردا گئدر. اوغولداواری دا 

اونالرین اؤز آدالری کیمین دی. قویونون قوردا وئرن 

 اوغولون آدی دا تزلیکجه باتار، یادداردان پؤزوالر.
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سی منی چوخ پیس فنیکدیرمیشدی. داشین گونشین ایستی

دیبینده دیک دورموشدوم، اوتورماقدان قورخوردوم، 

-سی وار ایدی آما اوندا قویونلگهالرین کواوتورسایدیم داش

الریمی آیدین گؤرمزدیم من گؤزلریمی تیکمیشدیم اونالرا 

ساری، ائله بیلیرم هئچ کیرپیک ده وورموردوم، باخیردیم. 

بئش باش  منیم قویون الریم اوچ یئره بولونموشدولر. بئش ـ

الری سوخموشدوالر بیر بیرینین بوینونون آلتینا اوت 

الر قوخوسو اونالرین آیاغی آلتیندان، الییردیالر. اوت

دیشلرینین دیبیندن منه چاتیردی. اونالرین غیرچ ـ غیرچ 

لری منی چوخ هوسلندیریردی. آما بئله اوت یئمک

لری منیم هئچ خوشما گئتمیردی. بیلمیردیم بؤلوشوک

ایندی بیردن قورد گلسه هانسی بؤلومو کرگ قورویام. بو 

مه)طرح و ن گوندملهتاسار)نقشه( هئچ واخت آتامی

نقشه(سینده یوخدور. بو دوروم منی آز اینجیدیردی. بو 

فیکیرلر منی دیسگیندیریردی، منده چوخ نیگرانچیلیق 

المیشدی چیرپینسین. آما هئچ ییم باشیارانمیشدی، اوره

ترپنمگه گؤجوم قالمامیشدی، اونالری بیر یئره توپالماغادا 

ی وورموشدو باشیم ساینجاریم یوخودور. گونشین ایستی

شیمیشدی. اؤز ـ گؤزوم گون قاباغیندا دریدن 

لر آنام اؤزومون گونش ده یانان یئرلرینه چیخمیشدی.گئجه

یاغ ووراردی. ایندی بو یاغ الر اریمیشدی. اؤزومون هر یانی 

 یاغلی اولموشدو. من بوندان هئچ خوش النمیردیم.

ل ایوان دا بیز قیشدان ـ قیشا هاملیغجا کورسو آلتیندا، دا

سه ، من قیشی اوتوروب، یاتاردیق. هامی دا قیشی سئومه

چوخ سئوردیم. قار، سویوق بیزیم عایله میزی بیر یئره 

ییغاردی. هاوا چوخ سویوق، بوزلو اوالردی، نئچه واخت الر 

حیط ده، کوچه ده من بوزالرین اوسته یئره ییخیلمیشدیم، 

 اینجمیشدیم، دئمیشدیم:

 "لیم سن.آی بوز سن نه ظا" -

ردیم. کورسو آلتی بیزیم، یانی ده قیشی چوخ ایستهآما گینه  

منیم، بؤیوک باجیمین اوردولوق یئریمیزایدی. بیزیم، باجی ـ 

قارداش جانقیالریمیز قیشدا کورسو آلتیندا اوالردی. قیش 

دان سونرا دای چوخ بیر بیریمیزی گؤره بیلمزدیک، هر کیم 

ردی، تویوق الر نینه گئدن ده اؤز ایشینده چوبالییب یوروال

 بیزده باشیمیزی یاسدیغا آتییب یاتاردیق.

قیشدا کورسو آلتیندا باجیم منه ناغیل دییردی. باجیم هامی 

لردی. الری باجاراردی. اونالری چوخ گؤزل بیلگهناغیل

چوغوندور ساتان "ناغیلین،  "تولکو"ناغیلین،  "جیرتدان"

ری یوز دفعه ده دئسیدیلر الناغیلین و... بو ناغیل "اوغالن

ده الرین ایچینده بیریسیگینه سئوردیم دئسینلر. بو ناغیل

وارایدی، دوغرو ناغیل ایدی. یانی ناغیل دئییلدی. بؤیوک 

قارداشیمین قوچو قوردا وئرن ناغیلی ایدی. بو ناغیلی باجیم 

دییردی ایکیمیزده گیزلین ـ گیزلین یورغانی آغزیمیزا 

لتیندا آغالردیق. سونرا باجیم منیم باسیب، کورسونون آ

 گؤزلریمی سیلردی، دییردی:

 باغیشال جینقلی قارداش. ـ

لرده قورد، یانی قوردالر بیر گون قارداشیمی یوخویا قوشادره

وئریب، آغیم تول قوچوموز یاخاالییب اونو جیندیر ـ میندیر 

ائله میشدیلر. قارداشیم یوخودوان قالخ میشدی. قوردالری 

، اونالری آغزی قانلی گؤرموشدو. قورخموشدو، دیلی گؤموشدو

قیفیل النمیشدی. گؤزلری قارالمیشدی. ال آغاجین تاپابیلمه 

میشدی. قوردالر قوچو بوداییب بیرجه قوچ دان بیر باش 

سوموگو، بیرده اونون بوینوزالری قالمیشدی. بونالری 

میشدی. بیر قارداشیم گؤرموشدو آما هئچ ایش گوره بیلمه

مه دا سالمامیشدی. باغیرمامیشدی.کومک ایسته های

میشدی. او بیلمیشدی بیر ال ده سس اولماز، او بیلمیشدی 

ایندی دای ایش ـ ایشدن کئچیبدی، زامانی الدن وئریبدی. 

الری قارداشیم هوشون باشینا ییخیب او بیرسی قویون

لر. اؤز قؤروموشدو. قویمامیشدی قوردالر اونالرا ساری گلسین

الشمامیشدی دان دا قوروموشدو، قوردالرا یاخینجانی

دئمیشدی قوی قوردالر قوچ یئییب بوردان رد 

 اولسونالر،گئتسین لر.

قوردالر آرخاییلیقجا ایشلرین گؤروب، گئتمیشدیلر. قارداشیم 

الری بیر یئره ییغیب یول قیراغینا گلمیشدی. قوچون قویون

مشهدی اکبر  بوینوزالرین دا گتیرمیشدی اونالری وئرمیشدی

 عمو اوغلویا دئمیشدی:
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بونالری وئر آتاما، اونا دئ کی قوردالر  آغیم تول  -

 قوچوموز یئدیلر!

قوچون بوینوزالری آتامین الینه چاتمیشدی. غضبلن میشدی. 

لرده قارداشیمی توتموشدو، اونو گئت میشدی قوشادره

ازمیشدی، وورموشدو، باشین قانادمیشدی. قارداشیمین 

نی چوخ گئمیشدی، یارا یئریندن قان دای باشینین قا

آخیرمیردی ساری سو گلیردی بونالری باجیم گؤرموشدو، 

قارداشیمی باغیرنا باسمیشدی اؤز یاشماغی ایله یارانی 

 سیلمیشدی داواالمیشدی. آغالمیشدی. اورگینده دئمیشدی:

آتا، داها سنی هئچ سئومیرم! بو سؤزلری دوداق  -

گی بو میشدی کی، اورهآراسیندا دئمیشدی، ائله دئ

سؤزلری ائشیتمه میشدی. سونرا گلمیشدی بیر آز 

 سویوق کؤمور دیلینه باسمیشدی.

بو ایشدن سونرا آتام بئش گئجه ـ گوندوز آغزینا بیر دامجی 

لر کیمین اولموشدو، ک ده قویمادی. دلیسو، بیر پارچا چؤره

 ساغا گئچردی ساغ الین ووروردو دووارا، سوال کئچردی ساغ

الین ووروردو داشا، ساغ الی قارالمیشدی، الینین هر یانی پاچا 

لر دوراردی گیزلین گئدردی ـ پارچا اولموشدو. گئجه

قارداشیمین باشین اوسته اوتوراردی ایچینده آغالردی، 

بونالری آنام گؤموشدو، قاباغین آلمامیشدی، دئمیشدی قوی 

نه بیر ایش گی بوشالماسا اؤز الیگین بوشالتسین. اورهاوره

 وئرر.

آتام یانلیز اوتوروب اؤز ایچینده دانیشیاردی. بیز بیلردیک 

بوغاز ائله ییر.آتام دئمیشدی بیر ایگید گرک  –اؤزون سیخما 

اؤز ایلقارلیغیندا دورسون. بیر قوچون اولوب، اولماماغلیغی 

چوخ اؤنملی دئییل، اوغلون سؤزو، او وئردیگی سؤزلرده 

بیر ایگیدین قوچون قورد یئسه او قالماسای اؤنملی دیر. 

ایگید ده ایگیدلیک قالماز، اوغول گرک قورخماز اولسون، 

قوردالری گؤروب سسی باتان اوغول ایندکی دونیادا اؤزونه 

یووا قورانماز! اؤز چولما ـ چوجوقوندا ساغلیا بیلمز. اوغول 

گرک داغ کیمین اولسون، کؤکسون دیکلدیب گؤزلرین 

لندیرنده گرک هامی قوردالرین جانینا آچاندا، اونالری بر

 تیترمه دوشسون.

بیلمیردیم گینه بو ایستی گونشین آلتیندا قارداشیمین ناغیلی نه 

اوچون بیردن گلیب گیرمیشدی منیم باشیما، آز یا چوخ بو 

-فیکیرده اولماغیمی دا دوشونموردوم، گؤزلریم باخیردی، قویون

یلدیم. بیلیمیرم سیزلرده بو الری گؤرودوم، آما اونالرین یانیدا دئی

جور فیکیرلره گیریبسوز یا یوخ؟ آدامین گؤزلری باخا ـ باخا چوخ 

شئی لری گؤرمز، داشی ـ دوواری گؤرمز، چاال ـ چوخورو گؤرمز. 

 اؤزنو کور آدام کیمین داشا ـ دووارا چاالر.

ک تورباسی دوشموشدو گؤزلریمین اوسته بیر باالجا اونو چوره

م. گؤردوم بیزیم قارا قویون بیر بوزاراق حئیوان یوخاری قووزادی

ایله سورودن آیریلیب اؤز آشاغی قاچیرالر، اؤنجه لیکده ائله بیلدیم  

دیم اونون دالیسی جا قاچیم، اونو قویون موزالییبدی. ایسته

قایتاریم سورویه ساری، بیردن آما قوردالر یادیما گلدی، هن 

ییردی اونو شدی، ایستهقوردالرین بیرسی قارا قویونو سئچمی

سی ده ساغ طرفده دورموشدوالر من سورودن توتسون. بیرنئچه

اوزاقالشام، اونالر گلیب سورونو بوداسینالر. تز هامی فیکیرلری 

ایچیمده پوزدوم، آتام یادیما گلدی، آغیم تول قوچوموز یادیما 

گلدی، آنامین گیزلین قوشما قوشوب آغالماغی یادیما گلدی. 

ورباسین یانا آتدیم. قارا قویونا باخدیم، قوردون قاباغیندا ک تچوره

الریما هر نه زورو وارایدی قاچیردی. بیر توپاالنمیش قویون

یم، ال آغاجین الیمده باخدیم. نه ایش گؤرم، نه ایش گؤرمه

الری قارا فیرالتدیم، داغی، دره لری سسه باسدیم، هامی قویون

لرده اوز آشاغا جا قوشادرهقویونو قوواالیان قوردون دالیسی

 قوواالدیم.

الر بیر سورو اولموشدو لرده توز گؤیه قالخدی.قویونقوشادره

دالیسیجا قوردون  انیقوواال ونویقارا قوسی برابر اوز آشاغا هامی

یوگورموشدولر منیم ده سسیم گیرمیشدی داشالرا، دوشموشدو 

سسیم. قورد الرا چوخ  اوجالمیشدی.  هر یان اولمشدو منیم داغ

بیردن دالیسینا باخدی گؤرسون بو سس ندی، گوردو بیر توزلو 

دومان اونون دالیسیندا اونا یاخینالشیب دی. من بئله بیلیرم بو 

قورد عؤمورنده بیر بئله شئی گورمه میشدی. او بیرجه منیم 

سسیمی ائشیدیری بیر دالیسیجا گئدن توپاالنمیش توزو گؤرودو. 

لردن ویونو بوشالدی قاچدی یانا، قوشادرهقورد قورخدو، قارا ق

الر چاتدیالر منیم قارا تئزلیکجه هوله سیک ائشیگه چخدی. قویون

قویونوما اونو دوره له دیلر. اییله دیلر. من گؤردوم اونالرین گؤزلری 

منیم اورگیمدن چوخ سئوینیردی، اونالر بیلمیشدیلر دیریلیک 

 بیرلیکده دی.
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 پوئزییاسیندا  نسیمی   دیلی  ادبی  آذربایجان
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ DİLİ NƏSİMİ POEZİYASINDA 

PROF. MAARİFƏ HACIYEVA 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 گؤرکملی نین پوئزییاسی آذربایجان رعص جی -15  

 نسیمی دینعمادال علی یدس اوالن بیری یلچیلریندنتمث

 آرتیق میصراعدان مین بئش تخمینن( 13۶9-1417)

 بؤیوک دا یازسا یرلرشع عربجه دا، یاراتسا دیوان فارسجا

 بو وئرمیش، دیلینده آذربایجان – دیلینه آنا دوغما اوستونلوگو

 قویوب دیوان بیر میصراعلیق مین ایکی اون دیلده

 پوئزییاسینی آنادیللی اونون بیز کی، گئتمیشدیر

 دیلینده آذربایجان کی، گلدیک قناعته بئله آراشدیرارکن،

 شاعیرین فیلوسوف بؤیوک بو اوالن بانیسی نینپوئزییا فلسفی

 جانلی دؤورون ده بیری منبعریندن اساس نین لریشعیر

 او،. دیلیدیر فولکلور اوالن دیل ادبی شیفاهی و دیلی دانیشیق

 ترجیبند، مثنویلری، روبای، اد،موستض قصیده، قزل، یازدیغی

 دیلینی آنا دوغما ردهعص جی -14 ایله تییوقالری مثنوی،

 .  یوکسلتمیشدیر سینه سویییه دیل دبیا

 یرلریندنشع آنادیللی نین نسیمی دینعمادال یدس  

 نین لری بیرلشمه سؤز و سؤز فارس-عرب لئکسیکونوندا

 دؤورون اسیندااس نین دیلی لرینشعیر باخمایاراق، چوخلوغونا

 دانیشیق دؤورون لرینهشعیر نسیمی. دورور دیلی آذربایجان

 بونو. گتیریر مونبیتلیگی تورپاق لئکتدیا یئرلی و دیلی

 لردن نومونه حسابسیز-سایسیز پوئزییاسینداکی شاعیرین

 :  اوالر گؤرمک

   قاشینا، ایله زولفو نیگارین اولسون فرینآ»  

 .  «باشینا چئوریلیدیم حبیبین بولسام ماجال گر   

 .  «ائیل صبر دردینه ایستمه، عالج شقهع»  

   اوال، هارام ندن قتلی ینعاشیق الینده دیلبر»  

 .  «باهاسینا قان وصلینی ائدر هالل چون عاشیقه  

     

   دئین، قورتار کؤنلوگو ساچیندان میشکین بانا ئی»  

 . «سی دیوانه چؤزر یلدنثالث جافیلدیر قانغی  

   ایله، آی باشاقچی گوندور هوسنونون خیرمانیندا»   

 .  «داسین لیهیال-قاشی قیالن، بتنیح ائی اوتان،  

     

   لبی، یارین قانینا سوسامیش نسیمی چون»  

 .  «یئن قانین قاینادی کیم، سانا مونکیر، یا نولدو،  

   حاقسن، صیفتلی رحمان دئمزسه، سنه کیم هر»  

 .  «حاقشوناسی ایله حاقق گون قارا اول ایتیرمیش  

     

   سن؟ نئجه نسیمی، سوردو، ایله، ناز یاریم گلدی»  

 !«  ابامرح دهانیم، خیردا ائی گلدین، خوش با،مرح  

     

 چئوریلیدیم» ،«الج» ،«ماجال»  کی لرینده نومونه یرشع  

 قانی» ،«خیرمان» ،«چؤزمک» ،«باهاسینا قان» ،«باشینا

 بو لر ایفاده و سؤز کیمی «خیردا» ،«گون قارا» ،«قایناماق

 و سؤز ایشلنن دیالکتلرده و دیلینده دانیشیق جانلی ده گون

 .  لردیر ایفاده
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 آراسیندا خالق دیلینی نین اثرلری نسیمی عمادالدین یدس  

 اوچون زنگینلشدیرمک حسابینا لر ایفاده معنالی ایشلنن

 مثللر، سؤزلری، آتاالر فولکلورداکی اوالن دیل ادبی شیفاهی

 دیلینده دانیشیق خالق جانلی کیمی لر ایفاده ایدئوماتیک

-14 رک، گتیره دیلینه نین لریشعیر اقالریقاین ادبی  کی

 .گئنیشلندیرمیشدیر زمینی میللی پوئزییاسینداکی رعص جی 

 ،«ایراق گؤزدن» گلدیگیمیز راست لریندهشعیر  نسیمی 

 چوروتمک، ؤمورع» ،«ییخیلمیش ئوی» ،«توزو نین ایاغی»

 گول» ،«دیلینی چک» ،«آغیزلی قؤنچه» ،«دوشمک یاغیآ»

 لر ایفاده کیمی «کاینات دیمز پوال بیر» ،«دیکنسیز اولماز

 لری نومونه شعیر یازدیغی شاعیرین کی، گؤستریر اونو

 .  یارانمیشدیر اوزرینده سی بونؤوره دیلی آنا ساغالم

 یازیچیسی، خالق قییمتلندیرن یوکسک جهتی بو  

 یولالری اینکیشاف دیلیمیزین»  ایبراهیموو میرزه آکادئمیک

 دده» بیزجه،: »یازیردی سینده همقال آدلی «حاقیندا

 اینکیشافینداکی نین دیلی آذربایجان سونرا دان«قورقود

 نسیمی. اوالر آدالندیرماق دؤورو نسیمی نی مرحله خوصوصی

 آرزوالرینی و فیکیر قاباقجیل نین اثری دیلینی آذربایجان

 نسیمی. قالدیردی سینه سویییه دیل بیر یوکسک ائدن ایفاده

 و تبلیغات دیلینه، موباریزه اوغروندا لالرایدئا دیلیمیزی

 تفککورو و سی فلسفه اؤز نسیمی. چئویردی دیلینه تشویقات

 خئیلی سینی چرچیوه دیلیمیزین اوالراق، دار عالقه ایله

 لر، ایفاده تشبیهلر، یئنی تامامیله اونا. گئنیشلندیردی

 «دیلی زربایجانآ» یبراهیمووا.م: باخ) گتیردی فیکیرلر

 (.  11-10. ص ،1957 باکی،. لر مقاله

 عوضوی فیکیرله و معنا دیلین نسیمیده یبراهیمووا.م  

: یازیر وورغوالیاراق خوصوصی اولدوغونو نین باغلیلیغی

 نین دیلی اونون چتینلیگی آنالماق نسیمینی نبعض»

 فیکیرلری فلسفی ائتدیگی ایفاده دئییل، غلیظلیگیندن

 فلسفی لمی،ع تاریخی، موعین اوچون ائتمک درک

: باخ) «گلیر لی ایره یوخلوغوندان حاضیرلیغین

 (.  11. ص اثر، کئچن آدی. یبراهیمووا.م

 نین نسیمی ده مقاله همین ائله ایبراهیموو میرزه  

 کی، یازیر رک گتیره میثال ینیشعیر ردیفلی «مست»

 و لری ایفاده سؤزلری، اؤزونمخصوص نین نسیمی»

 ریند» ،«جوزشراب » ،«ازل بزمی. »«واردیر ایصطیالحالری

 عئینی دئییل، سؤزلر و لر ایفاده یالنیز سایره و «لالشکو

 ایله سی موباریزه طریقتلر لر، عقیده  کی دؤورده او زاماندا

 فلسفی ائدن طلب شرح خوصوصی و اوالن باغلی

 (.  11. ص اورادا، یئنه) «ایصطیالحالردیر

 آذربایجان رعص اورتا و قدیم» ده سفرلی لیارع. پروف  

 وورغوالریاراق خوصوصی جهتی بو کیتابیندا آدلی «ادبیاتی

 اولسا آغیر دیلی نین لریشعیر سیرا بیر نین نسیمی: »یازیر

 و وفیص او،. آیدیندیر و ساده دیلی نین لریشعیر دونیوی دا،

 فایداالنیر، چوخ ایصطیالحالردان و رمز لریندهشعیر روفیح

 ائتمکدن  ایفاده آشکار-آچیق فیکیرلرینی جسارتلی اؤز

 :  مثلن. چکینمیر

   نیگار، ائی ،الحمداهلل صورتین، قلبیمیزدیر  

 .  نی نسته جمالین بوددور،عم یاکه ابد تا  

 «ایینو نسته جمالیکه مین بودو،عم یاکه» نسیمی بئیتده بو  

 گؤزللیگینه سنین ائدیریک، پرستیش سنه نجاقآ)»

 قوراندان سینی ایفاده («ییریک ایسته کؤمک سیغینیریق،

 اونون یالنیز ساییر، قیبله اوزونو اینسانین رک، ائده ایقتیباس

 .  بیلدیریر ائتدیگینی پرستیش گؤزللیگینه
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 برات گؤزللیگینه اینسان گتیرمکله آیه ندانقرآ لی، دئمه  

 معناسینی داخیلی نین لری سوره و آیه نینقرآ قازاندیریر،

 کیمی روفیلرح قویان قارشییا یچاتدیرماغ خالقا ائدیب شرح

 اوچون سی ایفاده نین ایدئالالری اؤز بوندان ده نسیمی

 ائتمکله ایستیفاده لریندن سوره و آیه نینقرآ. فایداالنیر

: باخ) «چیخیر طرفدار سربستلیگینه معنوی و قلیع اینسانین

 آذربایجان رلرعص اورتا و قدیم. »یوسیفوو.خ سفرلی،.ع

 (.  199. ص ،1982 عاریف،م باکی،. «ادبیاتی

 ردهعص 14 نین دیلی ادبی یازیلی آذربایجان کی، معلومدور  

 دین،بورهان ال احمد قاضی وغلو،ا سنح اینکیشافی تکامولو،

. باشالدی یه گؤرونمه پوئزییاسیندا نسیمی دینعمادال

 نومونه ایلکین اوالن دیلینده آنا دوغما نین یشعیر آذربایجان

هان بور قاضی و هسنوغلو یاشامیش لاو نسیمیدن لرینی

 موکممل داها یمیزینشعیر ده، گؤرونسه پوئزییاسیندا دینال

 نسیمی. دیر گؤرونمکده لریندهشعیر نسیمی لری نومونه

 ادبی شیفاهی دؤورون سینده زنگینلشمه نین پوئزییاسی

 افسانه، ناغیل، سؤزو، آتاالر یاییلمیش آراسیندا خالق و دیلی

 فولکلور کیمی لطیفه تاپماجا، قارغیش، آلقیش، بایاتی،

 لرده نومنه بو چونکی. اوینامیشدیر رول بؤیوک ژانرالری

 موحافیظه چوخ داها صافلیغینی دیل ادبی شیفاهی

 .  ائتمیشدیر

 دیل صاف کؤچورولن دیله یازیلی دیلدن ادبی شیفاهی  

. یوکسلتمیشدیر سینه سویییه دیل ادبی پوئزییاسینی نسیمی

 ائتمک دیقت میصراعیا پوئتیک نئچه بیر چوناو بونون

 :  کیفایتدیر

 .  «ایل وارلیغی جاهان پوال بیر بانا دگمز»  

 .  «ائتمگیل دیلرسن، ائتمک قان نئجه باهاسیز قان»  

 .  «آغیندان قاراسی سئچیلدی کی، زامان اول هم»  

 .  «بودور چووکان ایله توپ کیم، گیر، مئیدانا اول، شیقعا»  

 .  «بوتون بویادی چرخی توتون، ایچیمدن یخدیچ»  

     

   آچ، گؤزون قوالغیندان، رنبه چیخیر»  

 .  «سور گون بو قالیندا اولدووو شرح کی،  

 شکیلده بو پوئزییاسیندا عاریف ینحس میصراع سونونجو  

 :  نیر سسله

     

   یوخدور، توستوسو سرتینح کی، یاخشی  

 .  ایچینده دومان گؤرمزدی گؤزو-گؤز  

 ده گون بو آراسیندا خالق کیمی گؤروندویو ده لردن نومونه 

 ،«دیمز پوال بیر جاهان» ایشلنن دیلینده دانیشیق جانلی

 قان) «ائتمک قان» ،«اولماز تیکانسیز گول» ،«باهاسی قان»

 ،«اویونو چووکان توپ» ،«سئچمک آغدان قارانی» ،(سالماق

 گؤزونو» ،«چیخارت بیغیپام قوالغیندان» ،«گیرمک مئیدانا»

 گونوموزون دیلینی نین یشعیر نسیمی لر ایفاده کیمی «آچ

 .  باغالییر دیلینه ادبی یازیلی و دیلینه دانیشیق خالق جانلی

 بیر باغالیان تورپاغا آنادیللی مونبیت لرینیشعیر نسیمی  

 اوالن ایشلک آراسیندا خالق لریندهشعیر اونون ده جهت

 سؤز،: تاپماسیدیر عکسینی اؤز نین لریسؤز آذربایجان اصیل

 گونش، گون، دیل، گؤز، قاش، آغاج، آتا، آنا، یول، گون، قان،

 شکر، دوداق، یولچو، ماجال، آیاق، باش، ماتم، یوخسول، ساچ،

 موعاصیر کیمی آجی ائشیک، یاس، گؤی، آغ، قارا، قند،

 .  سؤز یوزلرله ایشلنن دیلینده آذربایجان

     

 .  «ایلن سؤودا بیر لحظه هر گؤزون دوتؤک قانیمی»  

 .  «سیغمازام جاهانا بو من اول، ابسم و دیلینی چک»  

     

   اوالیدی، ماجالیم دوشمک آیاغینا گر»  

 .  «آیاغیندان آنین باش ایدیم گؤتورمز دخی  

     

 .  «منم یول ایله یولچو منم، یوخسول ایله بای»  

   .«دئدیلر شکر قندینه دوداغین»  

     

   رب، یا زاهیدین، همیشه گؤک یا گئیدیکی قارادیر»  

 .  «یاسی آنین هیچ توکنمز کیم، آنا دوشموش ماتم نه  
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 باغلیلیغی دیلینه خالق جانلی نین نسیمی عمادالدین یدسئ  

 ایفاده منشاینی خالقین نین، اویونالری خالق لریندهشعیر

 نین موسیقیسی خالق بایرامالرین، لرین، عنعنه-عادت ائدن

 لریندهشعیر. گؤرونور ده سینده ایفاده پوئتیک نین آدالری

 اویونالریندان ایدمان و بایرام مراسیملریندن، یشتعم خالقین

 قدر فورماالرینا یاییلمیش گئنیش نین ادبیاتی خالق توتموش

-سایسیز لری نومونه نین یادیگارالری بابا-آتا قییمتلی

  اوزرلیک قارشیسیندا گئدرکن گلین قیز. حسابسیزدیر

 چووکان و توپ عادتی، ساخالماق یاس و توی یاندیریلماسی،

 بدیعی اویونونون و ایفاده خالق چئشید-چئشید کیمی اویونو

. سیدیر ایفاده بدیعی خلقیلیگین  کی اثرلرینده اونون عکسی

 ائدن ایفاده آدالرینی نین موغامی آذربایجان نین نسیمی

 ائتمک دیقت لینه قزه آشاغیداکی ییقال تهلیله درین

 .  کیفایتدیر

     

   ساز، بنزیمیزی قیلیر لحظه هر یاشی سرتح  

 .  دمساز اولمادی بیزه نسنه کیم، ده پرده بو  

     

   ،«نووروز» -عیشرتی قیاللی مئییندن «ششاقع»  

 .  سرفراز ده«ینیحس-چنگی» گله «راست» تا  

     

   ،«زورکیب» وسنوح یا یل،ق فلوط «چارگاهی» با  

 .  «تنناز» -دیلبری یا بیزه، دهنیندن «کوچیک»  

     

   ،«گاهاسه » زار قیالم ناله صیفت «زنگول»  

 .  وازخوش آ – محبوبی یه ائیله «یجازح» – عزمی چون  

     

   ،«راقیع» – نامی اول قیلیر «یفاهانص» – آهنگی  

 .  پرواز قیال جانیم یئنه یولوندا «رهاوی»  

     

   ،«موبارغ» – روحی اول دی ائیله «ارحص»  کؤنلومو  

 .  «شهناز» -دیلبری ائی بیزه، «موخالیف» اولما گل  

     

   نسیمی، قیال سؤزون عشق گلیب «شور» چون  

 .  شیراز-دیگی سه گلیر جوشا آنین شؤوقوندن  

   (.73. ص ،197۶ باکی،. رلریاث)                        

 پوئتیک  کی لریندهشعیر و دیلی نین لریشعیر نین نسیمی  

 14 اوچون، اولدوغو سبب لره موالحیظه بؤیوک لر دوشونجه

 شرح ایله خوصوصیتلری ه خاصاؤزون نین دیلی ادبی رعص

 .   ائدیلمیشدیر

 دؤورون یشعیر ردیفلی «سؤز» نین نسیمی عمادالدین  

 شاعیرین ائله دهشعیر ائدیلرسه، شرح باخیمیندان  دیلی ادبی

. اوالر گؤرمک ده لرینی موالحیظه حاقینداکی دیل ادبی

 ده هم فیلولوق، هم اؤزو شاعیر یندهشعیر بو چونکی

 اوالن سؤزه اؤزونون رک، یوروده اکیمهموح کیمی فیلوسوف

 ایفاده تصوورونو  باغلی دیلله ادبی و باخیشالرینی فلسفی

 .  ائدیر

     

   بیردیر، کیم، الآن مونزیل نازیلو  

 .  سؤز ترجوماندیر کندویه کندی  

     

 کندی( »اوچون گؤندریلدیگی) اوچون «مونزیل نازیلو» سؤز  

 ودودوح-حددی سؤزون. ترجوماندیر اؤزونه-ؤزوا) «کندوی

 :  وارلیقدیر موجررد بینیشاندیر،  او،. یوخدور

     

   بولونماز، اومقو ایله عرض و ولط  

 .  سؤز نیشاندیر بی و بی حد نیعی  

 ،«مخلوقدور-یریغ» او،. دیر قوووه بیر عوضسیز ینی سؤز  

 ،«یماندیرآس نؤه اونسور، چار» سؤز.  یارادیلمامیشدیر نیعی

( هاوا تورپاق، سو، ود،ا) ورهعنص دؤرد و قاتالرینا گؤیون نیعی

 کؤنولده» دیر خزینه ایلکیندیر، سؤز گؤره نسیمییه. برابردیر

 وارلیغینا اونون یوخدور، ودودوح-حددی اونون ،«کاندیر

   کی، اودور. اولماز ائتمک شوبهه

   ائت، موختصر سؤزونو ایسن، قیلعا  

 .  سؤز گیراندیر بی چو نسیمی، یا  
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 ائدیب، حؤرمت سؤزه عاغیللیسانسا، نسیمی، یا نی،عی  

 .  سونسوزدور سؤز چونکی ائت، موختصر سؤزونو

 گرکلیگینی، توتماق اوجا حؤرمتینی ی،اولویلیگ سؤزون  

 آشاغیداکی نسیمی اولدوغونو توکنمز نین معناسی سؤزون

 :  ائدیر ایفاده ده بئیتلرینده

     

   دئییل، شایان بی معناسی سؤزون گر نسیمی، یا»  

   «پایینه؟ اونون قلیع نین کیمسه ایرمز نئیچون  

     

   مز،بیل ائده فهم سؤزونو نسیمی کیمسه هر»  

 .  «آنجاق بیلیر سولئیمان بونو دیلیدیر، قوش بو  

     

 اولدوغونو سونسوز نین معناسی سؤزون نسیمی بئیتده ایلک  

 کیمین هئچ نییه زامان او دئییلسه، بئله اگر. ییر سؤیله

 . چاتمیر سونونا اونون عاغلی

 طریقتی روفیلیکح کی، اولور آیدین ایسه بئیتدن ایکینجی

 معناالرینی گیزلی سؤزلرین طریقتده تلرینی،خوصوصی نین

. اوالجاقدیر آنالشیلماز سؤزو نین نسیمی اوچون نلری بیلمه

 .  گئرچکلیگیدیر فیکرین سؤز چونکی

 و مثنوی قصیده، قزل، اؤلمز  نسیمی کیمی، گؤروندویو  

 14 ایله مولمماالری اد،موستض ترجیبند، تویوغ، روبایلری،

 دیلی ادبی پوئزییانین یلیمیزید آنا سونالریندا رینعص

 پوئزییانین فلسفی دیلیمیزده آنا یوکسلمیشدیر، سینه سویییه

 بانیسی پوئزییانین بو یاراداراق لرینی نومونه بدیعی اؤلمز

 .  یوکسلمیشدیر سینه سویییه

 آما یوخدور، وطنی علمین کی، میشلر سؤیله دوغرو  

 .وار وطنی عالیمین

 نین نسیمی عمادالدین یدس یزشاعیریم فیلوسوف مودریک 

 آنجاق. یاریدیرد شاماخی یئر دوغولدوغو. آذربایجاندیر وطنی

 مودریک علمی، ائدن احتیوا لری دوشونجه فلسفی اونون

 .  دوالنماقدادیر-گزیب دونیانی بوتون کالمالری

 

 

 اویکو
 علی احمدی نژاد

 
 "سنگ"

بوش سالندا تئاتر چیخیر. سئنین بیر طرفینده یئکه 

وروموش آغاج وار، اوبیری طرفینده بیر داش قاپی. داش ق

ن ایپ آغاج دان یئنیر. اوجو بیر یئکه داشین  قاپی دان گله

آسالنا قالیب. بیر -دؤره سینه باغالنیب. داش هاوادا آسالنا

اوزون ساچلی ساققاللی قوجا باشی آشاغی اوتوروب، بئلی 

نان  داش قاپیا، اوزو قوروموش آغاجا. باشینا یارپاق

توخولموش بیر حلقه، بئلینه ده بیر کهنه حصیر دوالییب. 

ایکی طرفینه ده قوروموش خول باسدیریبالر. قاباغیندا بیر 

تاختا کاسا وار، باالجا داشالرال دولو. آغاج یانیندان باشینی 

دارامیش جاوان گلنه قدر هئچ بیر شئ دبرمیر. جاوان اورانی 

ئرین تاپمامیش، قوجانین تانیمیانالر کیمی کئچیر ایچری. ی

سسینه یئرینده دایانیر. دوز قوروموش آغاج قیراغیندا. قوجا 

بیر -مشق دییه ن آدامالر کیمی دانیشیر. کلمه لری بیر

 .دئییر

دیر! مقدس قاپی دان سووشماغی،  "قاپی پینی"آدیم "

بهشته کئچمه یی سنه اؤیره دن! آدیم دیلینده دوالنماسا، 

اؤزیوه الپ یاخین یولداش بیلیب،  چاغیر منی! "قاپی نی"
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منیم قدریمی بیلمه لی سن. نیه کی من اولماسایدیم، سن 

بهشته یول تاپابیلمزدین. سؤزلریمی آغزیمدان چیخجاق 

آلمالی سان نیه کی من کئچیش یولونو تکجه بیر دفعه 

 .گؤسته ریرم

بو بهشت او بهشت لردن دئییل! بورا کئچمک چیخار ایسته 

باشیوا ییغمالی سان، آیدین ائشیتمه سن، ال ییر. هوشیوی 

سیز ایاغ سیز اولسان، اؤز تقصیرین دیر. گئده بیلمه سن اگر، 

هئچ بیر کسه هئچ بیرنه اولمور. گرک بیله سن، حتمن ده 

بیلیرسن کی اوردا سنده اوالنا احتیاج یوخدور، آمما سنده 

ورا قدر اوردا اوالنا چوخ احتیاج وار. بونو دا بیلمه لی سن کی ب

گلدییین بیر یانا، بو قاپیدان سووشماغین بیر آیری یانادیر! 

االن دا اولدوغون یئرده اولماغا ایمانین اولمادیغیوا گورا، 

آغاجین یارپاقالریندا 

اوچوردوب قاچیردیبسان. گرک 

بیرده دیمدیکلرینده سو، 

 .قاییدیب قوناالر آغاجالرینا

بیرینجی سی! اوال بیلدییین 

ی اول. قاپیدان قدر دیققتل

سووشماغی انتهاسینا قدر 

اؤیرشمه میش هئچ بیر ایش 

گؤرمه. تله سمه. دیری تله 

سیر، بیلیرم. دیری نین ایشی 

اؤلوم دور، اؤلومونه قدر ده تله 

سیر. البته کی ایشینه تله سیر. آمما دای بورا او دونیا دئییل. 

یشی بوردا قاچماقال، تله سمکله ایش یوال دوشمز. دئدیییم ا

گؤرنده دئدیییم سؤزو دئمه لی سن! او سؤزو دئدییین لحظه 

ده گؤزیوی یوماجاقسان. بوتون فیکرین او درین سؤزده 

 .اولمالی دیر، سؤزو آیدین آنالیاسان دا گرک

ایکی بو کی! اولدوغون یئری تانیمالی سان. بوردا آغاج داش 

میوه وئریر. سن ده سؤزون الپ گؤزون دئمه لی سن، ایضافه 

یونگول دانیشیق یئری دئییل بورا. بورادان بویانا هر دئدییین 

سؤز، بیر حقیقت ایش ایسته مه لی دیر. بوردا ایسه، بو قاپی 

نین آچیق اوالندا یئرینده فیریز اولوب داش اولماغی دیر. 

بیلیرسن کی اصلینده سنگ داشدان داها برک دیر. اونا گورا 

ر. یئرینده دونوب ایچری دا بو قاپی آچیالندا سنگ اولمالی دی

 .نی اوچون آچیق قالمالی دیر کئچه

اوچونجو شئ! ایش دیر. مقدس بؤیوک آغاج اورداسا، بیر داش 

آسالنیرسا اوندان، سنده او داشا قوشولوب اؤز آسیلی 

قالماغیوی بیلدیرمه لی سن. بیریسی او داشال بیرلیکده بو 

ن گؤزیوی یوموب ایپدن آسالناندا بو قاپی آچیلیر اونا. او زاما

اؤره ییندن اوالن کیمی اوچ دؤنه دئمه لی سن او سؤزو. قاپی 

اوال، او ساده سؤزون دئییلمه سی ایله دیر کی بو -آچیق اوال

قاپی اهل اولور. بوراجان باغلی قالدیغی اوزونه آچیق قالیر 

داها. بوجورلیکله بیر نفرین یولو بهشته آچیلیر، او یئره کی 

 .قاییتماغا گلمزهئچ گئدنین اوزو 

 
آمما سؤز! اوچ آغاج وار بوردا. بو قاپینین پینی، او مقدس سؤز 

سؤزو دور. هر  "قاپینی سنگ ائت!"ده اوچ کلمه دیر. او سؤز 

 "!شئ آیدیندیسا، بیلدینسه ایشیوی، باشال ایشیوی

قوجا داها دینمیر. جاوان احتیاطال گئدیب داشدان آسالنیر. 

زی اوره یدن چیغیریر. ایکینجی قاپی آچیلیر. اوچ دفعه سؤ

سی دئییلمه میش، قوجا اؤزین داش قاپیدان ایچری آتیر. 

جاوان یئره دوشنده قاپی باغالنیر گئنه. قاچیر سئنین بو 

طرفینه. قوجا نین یئره دوشن گئیینتی لرین گؤتوروب گئییر. 

 .اوتورور او اوتوردوغو یئرده. پرده چکیلیر
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 قاراداغ

 

 , ار توتوب ساکین اوالنداندونیا قر

 .چوخ بالالر چکیب باشین قاراداغ

 , آلنینداکی هر ایز بیر قرینه دیر

 .بیلینمیر تاریخین , یاشین , قاراداغ

 

 , اؤرکدن چکدیگین فریاددی, آهدی

 ,دیلله یین ،ایسته یین خالقا آگاهدی

 , هر قایان دؤیوشده بیر قرارگاهدی

 .راداغسؤیله ییر تورپاغین , داشین, قا

 

 ,خایین حکمدارالر دیلین باغالییب

 ,ائلینه اود ووروب, سینه ن داغالییب

 ,قلبین دیله گلیب, گؤزون آغالییب

 .آخیب گول اوزونه یاشین , قارادغ

 

 ,چوخو تاج بیندی, سئودی شهرتی

 ,اونالرین قان ایچمک اولدو عادتی

 ,ازلدن سئومیسن سن حورییتی

 .چاتیلیب حسرتله قاشین, قاراداغ

 

 , تبریز بیر آنا دیر سنده اوغلوسان

 ,ائل بیلیر اورکدن اونا باغلیسان

 ,ستارخان کؤچه لی سینه داغلی سان

  .اودورکی آغاریب باشین, قاراداغ

 
 

 , یئنه گونش دوغار , قیزار تورپاغین

 ,یاشیل دون گئیینر , گول آچار باغین

 ,اوغولون ستارخاندان قاالن بایراغین

 .داشین, قاراداغاوجالداجاق سالح 

 

 , ائللرین بیر زامان اوجاالر سسی

 , اوخونار یوردومدا ظفر نغمه سی

 , اؤپه نده گونشین ایستی نفسی

 .قیزینار گدیین , قاشین قاراداغ

 
 

 ,گولر هر بیر داشین , هر بیر اویالغین

 , سردارالر یئتیرر آنا تورپاغین

 ,الده توتار یاراغین "جاوان حسین  "

 ...یا اولسا قوشون , قاراداغقورخماز دون

 کانالی لریاشیل مصرع 

@Amanday  
 

 

 

 

 

 

 

 یئیه_دالدیم گؤزلرینه غم یئیه

 ! بنزتدیم سنه قادینی بیر ننۆد

 _گؤزللیک آتینی تک چاپیم دئیه

 ! مینن بیر قادینی سنه بنزتدیم

 

 صنعتین هاردا قولالنیب بنزتمه

 شاعیر روحوم اوْردا بیر سنی آنیب

 زشاعیرمی –شعیرمیز 
ŞEİRİMİZ- ŞAİRİMİZ 

 ادبی خبرنگاریمیز علی طالیبی دن

https://web.telegram.org/#/im?p=%40Amanday
https://web.telegram.org/#/im?p=%40Amanday
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 _گؤزلری سایریشان اولدوز تک یانیب

 ! سؤنن بیر قادینی سنه بنزتدیم

 

 شالی سواْل سالیب چانتانی ساغا

 چینینده اویدوردو قارانی آغا

 _گؤرکمی اؤزل وارلیغا_گئییمی

 ! دؤنن بیر قادینی سنه بنزتدیم

 

 گیری نه؟آنالمادیم دردی ندیر 

 ! نهۆدایانمادی بیر آز آرتیق گؤر

 _بیرینه هردن نۆمۆائتکی سیز سؤز

 ! دینن بیر قادینی سنه بنزتدیم

 

 یبییغ اوْوجونا دویغومو نندنۆد

 بوسایاق سوْروالر بوْغدوقجا بوْغوب

 _من می یانیلمیشام ائکیزمی دوْغوب

 ! نه نن؟ بیر قادینی سنه بنزتدیم

 
 صیاد زیادپور

 ا اوچونین باالم یاشاریمبالدان شیر

 سسین سئحیرینه داالرسان قفیل

 بیر آشیق آنا من قریبم سؤیلر

 توتولوب کؤورلیب دواْلرسان قفیل

 یاشین یاناغینی جومجولوق ائیلر

 
 دینلرسن داستانی سوْنونا قدر

 تبریزدن تیفلیسه حلبدن قارسا

 خیالین یوْلالری گئدیکجه گئدر 

 ایزله رسن قریبی هایانا وارسا

 
 آراییب ائوینی خوْجا صنعانین

 ۆنۆیئتیشرسن توْیون یئدینجی گ

 خانین سلیم هئی باخارسان نهۆزۆا

 ۆنۆاوجالدیقجا آشیق قریبین ا

 
 آندا اوْ چکیب نهۆزۆروبندین ا

 قاپیدان ایچری گیرر شاه صنم

 سن ده شاشیرارسان خوجا دا خان دا

 صنم آه چکر رکدنۆائله کی ا

 کی ترایس ایذین آیاغینا بۆشۆد

 رَگینیۆآچسین آتاسینا قیز ا

 ۆرکۆت هر قوْپان ندنۆدیلیندن کؤنل

 ییخسین شاه وَلَدین شاه دیرَگینی

 
 سوْنوجو دَییشر اوْردا اوْ توْیون

 شاه وَلَد یئرینه بی اواْلر قریب

 شر دئدی قودودان اوْلوب آرخایین

 بیرله شر ایکی گنج ال اله وئریب

 
 بئله لیک له گلیب چاتار مقامی

 سازی صدفلی ررۆکاماندار گؤت

 گؤرر کی دوم دورو دورولوب هامی

 موخممس له سونار ان خوْش آوازی

 
 دیز دیزه اوْتوروب همن داستانی 

 آرا بیر دینلَردیک بیز آتا باال

 آنی هر نۆدئمه خاطیره یمیش عؤمر

 قاال یادیندا سوْنراالر شۆرمۆاؤت

 
 دویغو آفتی دیر تام توْختاقلیغین

 مزسن عاددی دوروماقاییدا بیل

 ییغین بیر قالیب مۆآرشیوینده سؤز

 تئز گؤز گزدیررسن جیزما قاراما

 
 سس سیزجه آندیریب ساغ گؤرکمیمی

 شعیریم گتیرر فیکیر زۆعاغلینا ی

 _دئیَرسن قوْی گئدیم بختی کمیمی
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 یاسین له یاد ائدیب بیر دوعا وئریم

 
 اینانجالرینا وَنیبۆگئدرسن گ

 دیلرسن ترحم بۆباش داشیمی دؤی

 ایسترسن مئهریندن روحوم بارینا

 سیلرسن توْزون قبریمین ییلیبٔا

 
 وار پاییم سنه دا سوْنرا مدنۆاؤل

 سن صیاد آدیمین سانی یاشارسان

 بیر کره ده روحوم قوربانین اواْلر

 قاییدیب ائوینه توْختاق یاشارسان

 
 صیاد زیاد پور

 قاپیما بویوروب بو آغیرلیقدا غم

 ب، منی ساییبدیمنی کیشی بیلی

 م اینصافین اولسون یه ایندی کئف اوسته

 یه توخونماق اولماز عاییبدی کئفلی

 
 زامانی یئتنده بو قولالرینی

 گؤتوروب آسارام من اینجی کیمی

 نمیسن ایندی بو چاغیمدا نه دیره

 بوینوما آلالهین قیلینجی کیمی

 
 قاییت گئت بو یئردن بئش اوچ ایل هله

 انیم اولسونمنیم گؤز آچماغا آم

 بو کؤرپه اوشاقالر بؤیوسون بیراز

 اؤلنده گؤزومو یومانیم اولسون

 
 منیم اللریمده بو اوشاقالرین

 ساچینین یوز سیغال پایی وار هله

 قارشیدا ایلقارین مکتب ایللری

 قارشیدا ووقارین تویو وار هله

 
 آسیلیب دورموسان بیر جاندان اؤترو

 میش میش اوغلو گؤرمه ایتیل گئت گؤرمه

 بورا کند یئری دی چیخ گئت بو یئردن

 میش سنی ایتدن آلیب ایته وئرمه

 
 (آدلیم)توحید نامور 

 

 

 

 
 بو ایچدییم قیرخ بئش ایللیک شاراب دی

 بارداغیندان تانییرام بو دردی

 ییم وطن دی جه عؤمور سوروب اؤله

 تورپاغیندان تانییرام بو دردی

 
 پارا اولوب، قیریق اولوب طالعیم

 ...اولوب، ساریق اولوب طالعیمیارا 

 یئم آختاران بالیق اولوب طالعیم

 قارماغیندان تانییرام بو دردی

 
 ائله درد کی چیچکلشن، گوللشن،

 .هر پوچورو بوداغیمدا مینلشن

 یئری توتان، گؤیو توتان، ائنلشن

 یارپاغیندان تانییرام بو دردی

 
 او سورگوندن بو سورگونه دؤنموشم

 دینه دؤنموشم؟ هانسی دیندن هانسی

 توفنگ اولوب...هدفینه دؤنموشم

 قونداغیندان تانییرام بو دردی

 
 سیخار منی اوتاغیمدا دؤرت دووار

 دردلرین ده نامردی وار، مردی وار

 تیینده ردی وار هر عذابین ته

 بارماغیندان تانییرام بو دردی

 
 له قول آتمیشام بو درده اؤز الیم

 ییمی یال آتمیشام بو درده اوره
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 باشیمی یاالتمیشام بو دردهـ  اوست

 ایت چاغیندان تانییرام بو دردی

 

 ووقار نعمت

 

 

 

 

 

 

 کیمدی بو عزیز 

 ..!آخشامی؟

 

 ووقار نعمت

 

 کیمدی بو عزیز آخشامی

 دانالییب سؤیور اؤزونو؟

 هئچ اؤزونه ده اوخشامیر

 !سویونوب گئییر اؤزونو

 

 دیمی، اوشاقدیمی؟ قاری

 دیمی؟ دیمی، آشیق درویش

 یویولمامیش قاشیق کیمی

 !باشالییب اؤیور اؤزونو

 

 یادیندان چیخیب اؤز آدی

 اؤزونه آلیر هر زادی

 ساققیزین کیم اوغورالدی

 !ییر اؤزونو؟ بئله چئینه

 

 باش آچیق آیاغی یالین

 دا قالین  اَینی قالیندان

 اونو اؤز الیندن آلین

 بوداییب، دؤیور اؤزونو

 

 دیر هئچ اؤزو یوخدور، سسی

 دیر سی یین نه یین نه هدئم

 دیر داها بوراجان بسی

 ..!قویمایین یئییر اؤزونو

 
 

 

 سحر بارانی

 ...خاطیرالیا بیلسن بارماقالریمی

 خاطیرالیا بیلسن آلنیمدا جیزیالن ایزلری

 تاپا بیلردین بلکه منی

 !لرین اسنک دوراقالریندا کؤچن شهرجیک

 اویانمادان اؤنجه

 یاز بولودالرامنی ساچالریمین قوخوسوایال 

 ایال منی دوداقالریمین قیزدیرماسی

 قارا قاپ -ایله منی چاغیر گؤزلریمین رنگی

 !دیر آدیم بوز شهرینده یاشایان قادین

 دیینی خاطیرالت دووارالرا سئویشمک ایسته

 چیلپاق چیینلریمیزی اوخشایان یاز نفسینی

 نین یاناغینا خاطیرالت پنجره

 رینهگئیدیر گؤزل  یاشیلدان کؤینک

 کی آغاجالر سنی بیردن میزده تانیماز کوچه

 دوداقالرینا قوندور

 لرین امنیت ادعاسینی کپنک

 آچ 
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 عینی رویادا اویاندیغیمیز اوتاغین قاپیسینی

 بیرداها اویانماماغین گؤزللینی خاطیرال 

 لری اؤلوم رویاسیندا گؤروشدویوموز گئجه

 !خاطیرال منی

 سئودیینی اؤزگورجه

 

 درین

 

 ن بیرینده بیر اوغالن وارشهرلری

 قیزاریر گؤزلری

 دادینجا دوداقالریمین قیرمیزی شرابینی

 هر گئجه

 ریک بیز لرین یاساق یوخوسوندا گؤروشه پولیس

 الرین گؤزون اویار قورخوموز باتوم

 شهرلرین بیرینده بیر اوغالن وار

 !منی سئودییینی اؤزو ده بیلمیر

 

 سحر بارانی

 یم ؟ کیم کیمی

 

  حالیم ناسازدی ورندنسدۆسنی ک

 یم  دوماندا یولونو آزان کیمی

  خیالیم آن هر ، لیر یؤنه یئره زۆی

 یم یوخونو مین یئره یوزان کیمی

 

  ییم رهۆدؤیونمه ریتمینی، چاشیب ا

 ییم زهر دادی وئریر سویوم ،چؤره

 ییم  باشیما اوچمادا ، دامیم، دیره

 یم  بوغاناقدا اسیر ، خزان کیمی

 

 یسان منه قئیقاجیسنکی باخمام

 لی جزامدی بو آغری ، آجی دئمه

 یئنه سنه قالیب دردین عالجی

 یم اؤزو اؤز قبرینی قازان کیمی

 

 بیلیرسن یانیندا قیسسادی دیلیم 

 لومۆکئچن گناهالری باغیشال گ

 آرتیق اوتاندیرما منی من اؤلوم

 یم ان کیمیقاز ستهۆاینان اوجاق ا

 

 چتین باغیشالیا بومن بومنی

 نی نهۆدن اؤپورم اونوت دالین

 بلکه بیرده سئوم چؤاو چمنی

 یم کیمی اوزان شنۆسازی کؤکدن د

 

 کرج یاز 13۹۸علی تقی زاده الریجان 

 

 
 علی تقی زاده

 یانیق کرمی

 ایالهی بیر عئشقین زومزومه سیدیر

 جانلی بیر داستاندیر یانیق کرمی 

 یانان بیر اوره یین دؤیونتوسودور ،

 انیق کرمی بوتون هیجاندیر ی

 

 اودلو محبتدن حئکایت ائیلر،

 اینصافسیز کشیشدن شیکایت ائیلر،

 هر نه حؤکم ائدرسه عدالت ائیلر،

 .اؤزو حاق دیواندیر یانیق کرمی

 

 حقیقتین اؤز سسیله اویانان،
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 خان کرمین نفسیله بویانان،

 حاقسیزلیغین قارشیسیندا دایانان،

 .ابدی عوصیاندیر یانیق کرمی

 

 دن باغری سؤکولن،عشقین آتشین

 آرزوسو ،ایسته یی کوله بوکولن،

 تئل اولوب تئللر اوسته تؤکولن،-تئل

 . سؤنمز اصلی خاندیر یانیق کرمی

 

 دوز ایشلری ترسه قانان کشیشین،

 حاققین دئدیییندن دؤنن کشیشین،

 عهد ی ایلقارینی دانان کشیشین ،

 . قتلینه فرماندیر یانیق کرمی

 

 یزالییر،سؤونلرین اوره یی دیر س

 یئرین ،گؤیون مله یی دیر سبزالییر،

 پیر له له نین هارایی دیر سیزالییر،

 .سوچسوز آخان قاندیر یانیق کرمی

 
 

 همی غمدیر،همی دمدیر بیر باشا

 اودور گؤزلریمی غرق ائدیر یاشا

 سازیمدا چکیلیب باشا، "قاییتماز"

 .ائنیلمز سولطاندیر یانیق کرمی

 

 (حسین اتابک )قاییتماز

  اریخیرامد

 

 

 

  

 گلیرسن یوخوما قارانقوش کیمی 

 عؤمروم زوالل الشیر گؤزده یاش کیمی

 چیرپینیر اوره ییم ایلک گؤروش کیمی

 قالیرام قارشیندا الل، داریخیرام

 

 قویما بو آیریلیق مئیدان اوخویا

 سئوگی یولالرینا چپر توخویا

 بیر گئجه یوخومدا قالیب یوخویا

 ریخیرامبیرجه گؤن منیمله قال دا

 

 گؤزومده حسرتین آغیر شله سی

 یولومدا زامانین هیجران تله سی

 قورخورام کی گؤنلر اؤته بئله سی

 اوسته ایل داریخیرام-گلدیکجه اوست

 

 عؤمروموز گئدیبسه بوشا"قاییتماز"

 آچمادیم بو سیرری دوستا ، تانیشا

 تکی سن دونیادا آرخایین یاشا

 یئتر کی اوزاقدان بیل داریخیرام

 

 سخاوت عزتی

 

 

 

 

 

 نه لیلی گز، نده مجنون سوراقال،

 !تاپانمازسان فرهادیال شیرینی

 سئوگیلرده دایاز اولوب بو گونلر،

 .اوت باسیبدیر صداقتین درینی

 

 تاالنیر، ایلمه–اینسان عمرو ایلمه 

 بیرینده بوز، بیرینده اود قاالنیر،

 هره بیر جور دالیسینجا دوالنیر،

 .یئرینی بیلن یوخدور سعادتین

 

 اؤزونو بیل سؤز اویناتما آرادا،

 هاردا درد وار درمانا دؤن اورادا،
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 خایین اینسان چاتابیلمز مورادا،

 .چاتان وارسا نیشان وئرین بیرینی

 

 ائلسیز عاشیق ها توی چاغیر توی اولماز،

 آرخاسیزدا هارای اولماز، های اولماز،

 هر گئده دن بی دئمکله بی اولماز،

 .سرینی –لین دردی چکه بیلمز ائ

 
 ائشیت منی آسیلدیریم قایاالر،

 درد اکینی منده وئردی تایاالر،

 !اؤلوم گئدیم بلکه منی سایاالر

 .سایان یوخدور بیزیم یئرده دیرینی

 

 آغال 

 بیلمیرم شربت دی، آغی دی ندی؟

 .بو سون فینجانیمی سون اؤلوم آغال

 مقصدیم هارادی بیر داها سورما،

 .، یؤن اؤلوم آغالگئدیش یوخلوغادیر

 
 حیاتین دالالری سینار گؤزومده،

 اورییم آلیشیب یانار گؤزومده،

 سن اؤلسن گؤز یاشیم دونار گؤزومده،

 .گولوم سندن قاباق من اؤلوم آغال

 
 نه آن رحم ائله دی، نه ساعات بیزه،

 دونیا آغیرالشدی قات باقات بیزه،

 بیر گون آغالمادی بو حیات بیزه،

 .ون سن اؤلوم آغالباری بیزلر اوچ

 

 رباعی 

 گل عمروموزو بو گلشنه وئردیک بئی

 اولدو پاییمیز دردلی شیکایتله ، گیلئی

 گونلر کی بئله تکر دیغیرالتمادادیر

 توتماز الیمیز بو ایل کی یازدان بیر شئی

 

 کوسکون سکوتا ندنله دالمیش قایاالر

 ضن ائیله مه کی بیر بئله اللمیش قایاالر

 نازلی مارال بوینوزونا جئیران گؤزونه،

 ککلیک سسینه تامارزی قالمیش قایاالر

 
 هاردا او پلنگ پالید به یه درد اولموش

 آلمیش یئرینی مین جوره مانقورد اولموش

 اصالن سسینی ائشیتمه ییر ایللردی

 بوردا مئشه لر تولکولره یورد اولموش

 

 قاریشقا اولماق ایسته ییرم

 

 ،کؤرپه لییمیز ننلی لرده کئچدی

 !ترپنمه ییخیالرسان، دئدیلر

 -اوشاقلیقدا تای توشالریمیزال جزیق چکیب

 .ائوجیک اوسته داشالشدیق

 

 عمر اؤتدوکجه جزیقالر یئکلدی،

 سرحددلر یاراندی،

 سرحد جیزیقالری

 سرحدلردن دوستاقالر،

 .مملکتلر آدیندا

 

 -ائوالدالری آتانین آدم –حاوا آنانین 

 .بؤلوندولر دوستاق –دوستاق 

 وسته لیک دوستاقالرینی یئلتمگه ده چالیشدیلر،ا

 دؤیوشدولر، ووروشدوالر،

 قان تؤکوب ، باش کسدیلر،

 چین دیواری یاراندی 

 تیکانلی سیملر چکیلدی،

 دوستاقدان دوستاغا قاچان اولماسین 

 

 دونن سرحدده دایانمیشدیم 
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 حیرت ایچینده

 بیر توپا قاریشقا سوروسو 

 الری پوزدوالر،کورالالری سیندیریب، یاساق

 سرحدی گئچدیلر آغیزالریندا بوغدا،

 پای آپاریردیالر باجی،قارداشالرینا،

 پاسپورتسوز، ویزاسیز،

  باخاراق هوروت –هوروت 

 .قاریشقا اولماق ایسته دیم

 

 بئزیکمیشم

 .سایدیقجا گونلری داهی سایدان بئزیکمیشم

 .سایدان بئزیکمیشم کی، هارایدان بئزیکمیشم

 
 م کی نازلی گونش دن قاچیر گؤزوم،بیر گونده ی

 .یورغون باخیشلی، سئوگیلی آیدان بئزیکمیشم

 
 هاردان نه اوزله آلدانیم ائی دونیا من سنه،

 .بیر آن عمرده اولمادی فایدان بئزیکمیشم

 
 مئیلیم آزالدی، سفره نی بوک ییغ یئمکلری،

 .آز تکلیف ائیله، قیرمیزی چایدان بئزیکمیشم

 
 خا قیشدان گلیر منه،هرنه گلیرسه آغ چو

 .حسرت بورانلی بورکولو یایدان بئزیکمیشم

 
 عشقیم اینانما سئوگییه بیرده غزل یازام، 

 .قلبیمده کی بو قانلی اوالیدان بئزیکمیشم

 
 بیر گون داشین گرک اتگیمدن تؤکوب گئدم،

 .چوخداندی من بو کؤهنه سارایدان بئزیکمیشم

 
 لون،گلدیز مزاریم اوسته آماندی دئیین، گو

 .وای سالمایین کی، من داها وایدن بئزیکمیشم

 طنز
 . بویوک آغا افندی 

 کریم قربانزاده
 

  .بیزیم آغا جانین سوزلری قیزیل سویویال یازمالیدیر

کیشی چوخ دونیا گورموش آدامیدی سوزون الپ جوهرین 

 . چکردی ، رحمتلیک ائله بیل دوننیدی با دئییردی

مندن دئمک، درس اوخوماسان اوغلول آچ قوالغینی ائشیت، 

بدبخت اوالجاقسان .ایسته سن خوشبخت اوالسان گرک 

  .یاخشی درس اوخویاسان

کالسیمیزدا بئش نفر خوشبخت ،ایگیرمی نفربدبخت، اون نفر 

  .زئیر بدبخت واریدی

  .زئیربدبخت لر بئشی قورتارمامیش، درسی بوراخدیالر

بیرایکی نفری بدبختلرین چوخو سوم راهنمایی دن اکیلدیلر، 

 .ده دیپلم آلدی

بیز بئش نفر خوشبخت، بیریمیز دوکتور دوردوموز مهندیس 

 .اولدوق

الپ خوشبختمیز، مهندیس صمد خوشبخت نیا ایدی کی، 

بیزیم هاممیزدان چوخ بیلردی او اذهان عمومی نی تشویش 

  .ائله دی! ایندی اون ایلدیر زینداندادیر

ایل دیر چپیش دره  آغا دوکتورتورج خوشبخت زاده، ایکی

  .سینده طرحین کئچیریر

بنده بویوک آغا خوشبخت تبریزی، بئش ایل بئکار قاالندان 

سونرا، زئیر بدبخت لرین بیرینین، نمایشگاهیندا چای وئریرم! 

هردن ده بیر ماشین ساتاندا، زئیربدبختلرین بیریندن انعام 

آلیرام ،مهندیس یعقوب خوشبخت اصل، دوستو حاج ماحمود 

 دبختین آژانسیندا، ایشلییر ،ب

مهندیس ایرضا خوشبخت اوغلو خوشبخت، زئیر بدبخت 

  .اوستا موحسونون شاییردی دیر

مهندیس سیامک خوشبخت پورسرد رودی، آغاجانینین 

  توکانیندا هرگون اون خلوار فرشی آچیر، بوکور
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: یزیل سوزلری یادیما دوشر، دئییرمهردن آغا جانیمین ق

  .رحمت ائله سینکیشی آلاله سنه 

رحمت لیک دیری اولسایدی گورردی فرمایشینی وئرمیشم 

بدبخت لرین بیری گوزل نستعلیق خطی ایله یازیب، 

 ...وورموشام اوتاغیما بلکه اوغلومدا خوشبخت اولدو

 

 " آیسو "آرزو مختاری 

  چکیلیر 

 

 

 

 

  
 و گؤزلرین آراسی کؤرپو یوخ دووار چکیلیر...

 ؤنلومه هامار چکیلیرو سندن اؤنجه یئرین ک

 
 یابانجی غوربتیمه، مین وطن دادین وئره نه

 اووج وطنی بیر اوره ک کنار چکیلیر -اووج 

 
 ایچیمده مین چاووشون هایقیریشلی اؤتمه سی سن

 غزلپارام!! گولوشون داغالریمدا جار چکیلیر

 
 !یاریب دا داغالری گل اوتراق ائت باییم ! بایاتیم

 ازار چکیلیر _یمده ازار بو قیش ، یئرین اوره ی

 
 قانادالریم یاشیل اورمان سیزیلداییر هر آن

 پاییز قونوب ایچیمه؛ مین فصیل بهار چکیلیر

 
 قیبله هر نامازیم  -غزل قیلینیر قیبله -غزل 

 قاطار چکیلیر -بو دان اذان یئرینه اه قاطار 

 
 پاییز تاالنیر اللریمده عشق اوشویور  -پاییز 

 بیر پاییزلی نار چکیلیر و باغریما یارادان

 

 
 آیسو مختاری

 ای شارقی الین تنیمده سازلیق

  ...نیسگیل باخیشین سینه مده رازلیق

 
  !!سیزالر گؤز اؤنومده بیر قادین، عشق

 قوینو دنیزی ائدیر دایازلیق

 
 بیر قیوریم اگر گؤزوندن آخسا

 مفتیلدن آغیر یانار حئجازلیق

 
 آغالر گؤزوله گلین گئدنده

 لیل اوزومه آخیب آرازلیق  -لیل 

 
 پاییز عشق -عصیان باخیشین پاییز 

 قوینوندا قزل قیالندا نازلیق

 
 اهمالجاسینا آخاندا محمیل

 گول آچیالر تنین قوتازلیق -گول 

 
 قزلیمده ایز بوراخمیش -قوشما 

 گول عطری ساچان تئلینده ، یازلیق

 
 ساچالرینی شیکسته قیلسین !!آچ

 نامازلیق روکعت به روکعت اوره ک

 

 (میرزائی )سالک

 قاراداغ مئشه سی ال امان چئکیر

 الولو توستولو دومان ایچینده

 میلیونالر حیاتالراونا باغلیدی

 هامیسی کول اولدو گومان ایچینده

 

 یئتیشدی یانقینین خبری منه

 کوره لدی الولو اوره گیم گئنه

 سن آللّه بوسوزو هئچ کیمه دیمه
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 ایچیندهقویون باغلی قالسین زامان 

 

 گولوموز قورودو مئشه میز سولدو

 اوره گیم یانقیدی گوزلریم دولدو

 نه اولدو آی قارداش بیزلره اولدو

 کونوللر کوسرمیش اومان ایچینده

 

 زهرله نیب قاراداغین هاواسی

 عرشه قالخیب گوو مئشه نین ناالسی

 الوالنیب مین بیرقوشون یوواسی

 هایینا چاتان یوخ آمان ایچینده

 

 وتوردوم حاققا ساری قارقوشاال گ

 بونیسگیله اوره گ ایستیر تاب الشا

 قاراداغیم مسکن اولور بایقوشا

 یاشیل داغالر اولوب سامان ایچینده

 

 بوخبرسالکین حالینی قاتدی

 مین جانلی اودالنیب یان یانا یاتدی

 کلیبر،ورزیقان،نیر،یاسا باتدی

 الف قددی اولوب کامان ایچینده

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3وطنه  –دن  وطن
VƏTƏNDƏN – VƏTƏNƏ (3) 

MƏNZƏR NİYARLI 

 منظر نیارلی

 

 ب یندیکیا) نون-آدو ایلده جی-1۹۷۶ نییارلی منظر  

  " فیلولوگییا "(  / باکی دولت اونیوئرستتسو د

 جی-1۹۹۸ ایلدن جی-1۹۷۵. بیتیریب سینی فاکولته

 ذربایجان میللی علملر آکادئمیاسینینآ قدر ایله

 سینده وظیفه رئداکتور کوررئکتور، ریاتیندانش  "لمع"

 ادبیات آدینا نیظامی حاضیردا-حال. چالیشیب

  او،. ایشچیسیدیر علمی بؤیوک اینستیتوتونون

 قیزیل"  ، " مأذونیت یاریمچیق "  ، " آخشام همین"

  ، " اثرلری سئچیلمیش "  ، " اؤرپک قارا "  ، " قاوال

 اوغوز "  ،(هلینددی روس)  " قاتار آپاران قوربته "

 فیندیقبورون اونالرین و کیزلرا "  ، " سی مه گؤزهلل

 "  مؤلیفین. مؤلیفیدیر نین کیتابالری  " باجیالری

 "  ، " قاوال قیزیل "  ، " سوووشدو تهلوکه "  ،"تار



123 

 

Xudafərin 180  (2019)  1398 -مهر 180خداآفرین   

 ادبی رادیونون و تئلئویزییا اثرلری  " قاتاری دورنا تنها

 روس، رلریاث. لشدیریلمیشدیر صحنه وئریلیشلرینده

 ترجومه دیللرینه فارس اؤزبک، اینگیلیس، اوکراین،

 دؤورو لری مقاله پوبلیسیست چوخ دان-3۰ اولونوب،

    .اولونوب چاپ اتداعبومط

 فوندونا قیزیل رادیونون پیئسی  " قاوال قیزیل "

 .   ائدیلیب داخیل

 ینلیحس کیفعا یولداشی حیات لیدیر، عاییله  

 . وار سی نوه 3 اؤوالدی، 3 سوردو،پروف-تنقیدچی

  

 اوچونجو بولمه 
 کورلوق ساریدان پارا-پول احمده سنه، آلاله − دئدی، −

 آی خرجلمیسیز، پول شئیه قدر بو ناحاق آما. سین چکدیرمه

 .  قیزیم

 بوالری −: قویدو آغزیندا سؤزونو ننمین ساعات او آنام  

 یبآل  دوشدوکجه پول الیمیزه ننه، کی، آلمامیشیق ایندی

 .  دی گؤرونمه ده  گؤزوموزه هئچ گؤره اونا ائله. آتیردیم

-قاشقاباقلی دا، قالسا راضی سیندن حدیییه خاال بادام   

 −.میزیلداندی چئویریب اوزه بو اوز، او پارچانی قاشقاباقلی

 بادام ننم −.قومرو آی ده، آلئیدین رنگیندن فرلی بونون

 :  باخیب خاالیا

 آرتیق پایین دئنن. ائلمه اشوکورلوکن −دئدی، −قیز، آی –  

 .  اولسون

 .   دا آلئیدی دوشندن رنگیمه کی، دئییرم نه –  

 :  قالمادی ظارافاتیندان امیم صمد  

 .  یاراشماز گئیینسن دا خارا-زر کی، وار رنگون ائله سنین –  

 سننن. یوخدو عئیبی صمد؟ آغایی ساتاشیرسان، منه –  

 سالیب آشاغی باشینی خاال دامبا −.اوالجاق ایشیم سورا

 بوشالتدیریب ائوی آنان گئجینن –: میزیلداندی دوداقالتی

 .   جک گله اوغلو گلینی، گولمشکر کی،

 اونا. چکینیردی اوندان دا، آتسا سؤز آروادینا میمع صمد  

 .  سالدی آشاغی باشینی سوسوب ده گؤره

 –: آلدی  ساعات او قوالغی ننمین سؤزلرینی خاالنین بادام  

 حاالل اؤز احمد −.دئدی −کیری، قیزا،

 ائو گؤز ایکی. اوتورمایاجاق ده ائوینده

   ندی؟ ییر، ائله آزلیق سیزه

 خاال بادام −کی، دئییرم نه −  

-اؤز ده یئنه. دی دویونله  قاشقاباغینی

 ماغیل، گئدندن، شوروییه بوالر −: اؤزون

 توخ گؤزو –. چیخمیشدیق بوللوغا-گئن

 اوچون قورخدوغو صؤحبتدن-زسؤ آنام

. دینمیردی. سالمیشدی ایچینه سسینی

 ننه آنام کیمی چیخان اوتاقدان خاال بادام

 بیزه ائله − دئدی، رک ساکیتلشدیره می

 وئر، ائوی آشاغی کؤهنه،  کی بؤیورده او

 ده، ائودی ائو وار، فرقی نه. بسیمیزدی

  آرامیزدا گؤره ائوه ننه، آی ایستمیرم،

     .اولسون نارازیلیق

 ده ائوینی حاالل اؤز سنین قیزیم، آی −  

 سنی اول بادامدان. گؤرئیلر چوخ سنه

 گوجو-ایشی ائله اونون. ائوه بو آخی گتیرمیشم گلین
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 ائوده آشاغی. توتما آدینی ائوین کؤهنه او. ده دئیینمکدی

 سویوغوندا قیشین ده هم. چالخئریق نئهره توخویئریق، کیلیم

 .  بیم بیلئیریک گیره ائوه او

    * * * 

 و توتدو خبر سحر گلمگیمیزدن بیزیم امیدوستوم لئیال  

 بیزیم. گلدی گؤتوروب  نی سکینه قیزی سئوینه-سئوینه

. آختاریردی امیمی سن، دئیه گؤزو، ده گؤروشسه هامیمیزال

 گؤزله ایدی واخت نه گلمگینی عمیمین بولود چونکی

: چیخاریب بیر-بیر لری هحدییی آلدیغی عمیمین آنام. ییردی

 سنه چیخدی، ایشی جکدی، گله آغاقارداش لئیال، آی −

 لئیال شئیلری پولو، دئییب − گؤندریب، شوی-شئی پول،

 و پارچانی گولمخمر آنام −.پاییم منیم دا بو −: وئردی خاالیا

 خاالنین لئیال خونچانی دوزلتدیگی گؤره بایراما یه سکینه

 گؤروب دیگینی گلمه امیمین الخا لئیال. قویدو قاباغینا

-اوتانا سونرا. سئویندی گؤره لره حدیییه دا، اولسا مأیوس

 واخت نه دی دئمه بس −: دن چکمه آدینی نین اری اوتانا

 − لئیال، آی جک، گله −: آنام −. سوروشدو − جک؟ گله

 کی، دئدی. گؤندریبلر قزایا دالینجا ایش آغاقارداشی − دئدی،

 .  آپاراجاغام لئیالنی گلیب آیا ایکی-بیر

 همیشه یانینا نین اری. چکدی یول گؤزلری خاالنین لئیال  

 اکین یاندان بیری او آناسی، یاندان بیر جکمی؟ گئده لیک

 اونالری گئتسیدی یانینا نین اری − شوروییه  اگر. یئری

 .   تاپشیراجاقدی کیمه

    * * * 

 گلن یه گؤرمه بیزی گونو سحری نین گئجه گلدیگیمیز  

 جوونزان یئکه، ده منیم سینیخدیغینی، آنامین قونشوالریمیز

 گؤره قوووشدوغوموزا اوبامیزا ائویمیزه، دئییب اولدوغومو قیز

-حال اؤپوشوب قونشوالرال. وئردیلر گؤزایدینلیغی

 باکیدا آنام آغالیان سئوینجدن سونرا احوالالشاندان

 ان،شکربوراد بیشیردیگی کؤمکلشیب قونشوالریمیزال

 اولجه قونشوالر. دوزدو یه سوفره شورقوغالیدان پاخالوادان،

 بیریلری-بیر تعجوبله آلیب اللرینه شیرنیاتالری بیشن باکیدا

 :  یاشلیسی قونشوالردان. باخدیالر اوزونه نین

 شئیلر بئله بیزده −.سوروشدو − دی؟ نمنه بو قومرو قیزا، –  

 .  ها بیشیرمزلر

 اهلی باکی −. بیشیررلر بکیده آنجاق تامالری بئله –: آنام  

 شورقوغالسیز پاخالواسیز، شکربوراسیز، بایرامیندا نووروز

 دا بو دئییللر، شکربورا بونا باخ. مزلر بزه لرینی سوفره

 .  پاخالوادی

 قویوب لره نیمچه پاخالوانی شکربورانی،  کی الینده آنام  

 وئریرم آند اآلاله −: دا سونرا.  دوزدو قاباغینا قونشوالرین

. اوزادین یه سوفره الوزو − دئدی، – اینجییرم، سینیز یئمه

 .  دادین بوالردان

 قاینارا سامووار. قاینادیردی سامووار حَیَطده بیبیم ملک  

 شکربورانی، چایال. گتیردی ایچری ییب دمله کیمی دوشن

 ایفاده  کی اوزلرینده. یئدیلر لذتله شورقوغالینی پاخالوانی،

 سود ننمین. گلیب  دادا آغزی نین هامی کی، ونوردوگؤر دن

 ترپه باشینی قویدوقجا آغزینا پاخالوادان خاال مینه  باجیسی

 یاغ  آغزیندا آدامین. دادلیدی نه بو زینیت، − ده ترپه-ده

   دئییردی −ارییئر، کیمی

 عرضاغی اساس گتیرن دادا بوالری −: گولوردو اوزو آنامین  

 اؤز ده شکری اونو،. یاغ ده بیر دی،سی لپه فیندیق قوز،

 قویسا آلاله. اؤیرنمیشم ده تؤهورونو-تهر بیشیرمگین. یئرینده

 .   بیشیررم ده سیزه ایشلریووزده خئییر

 –: باشالدی یه مه تعریفله دوشونو-بیش آنامین ننم زینیت  

 داددی بیشیریرسه نه وار، دادی نین الی گلنیمین منیم

 ..  چیخیر

 نصیبه − گلین قارابوغدایی اوتوران یانیندا نین نهن مینبگیم  

 چرشنبه آخیر − دئدی، − ده من –: دوروب آستا-آستا خاال

. گلمیشم یوغوروب خمیری. بیشیرجم کولچه سوددو  یه

 ننمه اوزونو −. تؤکوله آخیب تئشتدن آجییا، قورخورام

 یوخدو اوتون چؤرک –. دئدی –. خاال زینیت آی −: توتوب

 .  سپجم اوستونه نین هکولچ کی؟

 مندن تکی گونده عزیز بو − دئدی،- یوخدو، نییه −: ننم  

 نین بیری قابالرین تاخچاداکی دوروب ننم −. ایسته شئی بیر

 اسکی تمیز گؤتوردو، اوووج بیر اوتوندان چؤرک ایچیندن
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 خاال نصیبه. وئردی خاالیا نصیبه رک تؤکه پارچاسینا

 .   گئتدی ساغولالشیب

 صؤحبتلرینه آروادالرین  نیب سؤیکه دیزینه بیبیمین من  

 گؤرنلر منی. باخیردیم  بیبیمه ده تئز-تئز و آسیر قوالق

 بیبیسینه چوخ، آناسیندان قیز بو  صیفتدن کی، دئییردیلر

 ساچلی، خورمایی آغبنیز، قاش، قارا گؤز، آال منی.  اوخشاییر

 سینه چؤهره اونون دا بو و باتان زندخاناسی اوزونده گولنده

 .  سئوینیرم اوچون اوخشاتدیقالری بیبیمه وئرن گؤزللیک

 .  واختیدیر باغالیان باشینی. قیزدی یئکه دای −  

 بیبیمله –. تیکجم اؤزوم چادراسینی....کئچسین آز بیر −  

 .  اؤپدو اوزومدن اَییلیب قادین یایلیقلی گوللو اوتوران اوزبوز

 .  گزئر  آچیق باشی امیه تهراندا دئییللر، والاله، −  

 .  باخئالر پیس شئیلره بئله اردبیلده باجی، یوخ، −  

 آنام قالخاندا ائدیب صؤحبت خئیلی بیر قادینالر قونشو  

 شیرنی نین هامیسی دئیه سینلر گئتمه الیبوش اونالری

 .   وئردی پایالرینی

     * * * 

 مای − آخیری یازین. اولوردو گؤزل آیالری یاز کندیمیزین  

 یاماجالرا کیمی خالی چیچکلر-گول لر، الله قیرمیزی آییندا

 کند. باالجایدیم آپاراندا باکییا بیزی آتام. سپلنردی

 کندین آلیب قوجاغینا منی بیبیمین دا چیخسا یادداشیمدان

 قیراغینا چایین آخان قیوریال-قیوریال کیمی ایالن اورتاسییال

  کی حَیَطیمیزده ده بیر. یادیمدایدی درمگی گول دوشمگی،

 آغاجیمیزی اوالن توتو لی شیره شیپشیرین، آغاپپاق،

 قازاندا میس چیرپدیریب توت  ایل هر ننم. اونوتمامیشدیم

 دوشابی آنام. گؤندرردی پاییمیزی ده بیزیم بیشیرر، دوشاب

 ایسه بیشیرنده خشیل. ایچیردردی  بیزه آغرییاندا بوغازیمیز

 .  یئیردیک تؤکوب وشابد ایله یاغی نئهره اوستونه

 دن تزه آنجاق آچدیم، گؤزومو من آچیلماز-آچیالر سحر  

 منی بیبیم ملک. ووردوم یوخولوغا اؤزومو یوموب گؤزومو

 ده من. دوشدو حَیَطه گئیینیب یاواشجا دئیه اویاتماسین

 آردینجا بیبیمین کئچیریب اَینیمه پالتارالریمی قالخیب

 هله دئمیشکن، ننم قیش،. قدوسویو هاوا. آتدیم چؤله اؤزومو

. گزدیریردی گؤز باجایا-حَیَط بیبیم. دورور نیب دیره کی،

 − حلیم؟ دوردون، تئز نییه −: گولومسوندو گؤروب منی

 .  سوروشدو

 .   بیبی گلمیر، یوخوم −  

 یارپاق تزه-تزه سونرا. اؤپدو اوزومدن قوجاقالییب منی بیبیم  

 .  دیباخ آغاجینا توت ین ایسته آچماق

. جگیک یئیه توت چوخلو. ایستیلشسین هاواالر. قالیب آز −  

 لری مئیوه شیرین کیمی منیم ده بیبیم ملک −

 −.آچئب گول  آغاجالریمیز  اریک آلچا، باخ، −. خوشلویوردو

 ائله. قونموشدو دنجیکلری قار بیل ائله بوداقالرینا آغاجالرین

 ...   کی گؤرونوردو گؤزل

 خمیرین قاالییب تزک تندیره اوچون رمکبیشی چؤرک آنام  

 حَیَطیمیزین ایسه  خاال بادام. ییردی گؤزله آجیماسینی

 -تویوق تؤکولن  حَیَطه چیخیب هیندن طرفینده آشاغی

 بئلینه. گؤرونموردولر  امیم آتامال. تؤکوردو دن لره جوجه

 شالینی یون قارا، اوستوندن نین لچگی باغالییب، قالینچا

 ساغدیغینی اینک ننمین دوالیان بوینونا  رینیاوجال اؤرتوب،

 .  چاغیردی الیینن گؤروب منی اوزاقدان ننم. گؤردوم

 ننم. گئتدیم یانینا قاچا-قاچا −.گل بری حلیم، آی گل، −  

 میس. بیبینه وئر آپار −: وئردی منه سرینجی دولو سود

 ده من ایندی. بیشیرسین تؤکوب اونا ها، وار قازانیمیز

 .  دئدی −گلیرم،

 سودو بیبیم آرتیق چیخارداندا چؤرگی ایستی تندیردن آنام  

 یویوب اوزوموزو-ال. گلدیلر ده امیم آتامال. بیشیرمیشدی

 سحر. ییغیلدیق باشینا کورسونون آرخاسینا، سوفره هامیمیز

. قیزدیرمیشدی ائوی ایستیسی کورسونون قاالنان تئزدن

 سودلو یزی،چؤرگیم ایستی پئندیرله، موتال اوتوروب

 .  یئدیک سیییغیمیزی

 اکینه گئیینیب کورکونو قالخدی، یئییب یئمگینی آتام  

 ساحه تورپاق ساتدیقالری قارداشی فرروخون تومگؤز. گئتدی

 .  جکدی گؤزلیه خیرماندا آتامی اوچون گؤسترمک سینی

 ال یانیندان آنامین ائویمیزده  کی شهرده ایچری من  

 سینده یؤره-یان بیبیمین ورداب ده ایندی چکمیردیمسه،

. گئدیردیم اونونال گئدیردیسه هارا الیمده اتگی نیر، هرله
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 اوندان دیکلریمی دوشمه باشا چکینمیر، بیبیمدن ندنسه

 .  سوروشوردوم

   جکلر؟ تیکه چادرا دوغرودان منه بیبی، −  

 .  اولموسان قیز یئکه دای سن البتته، هه، −  

 مکتبده – بوردا؟ بس. گئدیردیم مکتبه اوردا آخی من −  

 .  کؤورلدیم. دوشدو یادیما قیزالر اوخویان منیمله

 نه سونرا. دئسین نه دی بیلمه دوروخدو، بیبیم  

 قرآنی گرک سن –. دیللندی آستاجا فیکیرلشدیسه

 دی مشه دئییردی ده ننم سنی، بلکه. سن اؤیرنه اوخوماغی

 نامازی. دیر اؤیره شییاخ لری آیه او. آپاردیق یانینا نین نیسه

 .  جگم اؤیرده اؤزوم

 مؤمم بیبی، ائی، بیلیرم ده کلمه شهادتیمی دا، نامازی −  

  " مؤمه "  آناالرینا اوشاقالر ایچریشهرده −.منه دیب اؤیره

  " مؤمه "  آناما کیمی اونالر ده من. چاغیراردیالر دئیه

 .  دئییردیم

 اول بایرامیندان زنوورو  سنه کی، دئییردی مؤمم بیبی، −  

   شئیدی؟ اوالن نه بایراملیق دوزدو؟ جکلر، گتیره بایراملیق

. ساچدی ایشیق سی چؤهره بیل ائله دی، گولومسه بیبیم  

 سوالالریما منیم دؤیه-دؤیه ات اوستونده نین تاختاسی ات

 − دئدی، −  قدر، اوالنا تویو قیزا نیشانلی −: رک وئره جاواب

 باشماق پالتار، تزه پایی، بایرام  زدا،نوورو طرفدن اوغالن

 دوغوالندان حیوانی قوربانلیق بایرامینداسا قوربان.  گتیرئلر

 ائوینه قیز باغلئب قیرمیزی  دا بوینونا بؤیودئلر، ییب بسله

 هر  یئتیشدیکجه، لر مئیوه کی، دئمیرم اونو هله. آپارئالر

 مئالر،چیخار یاددان گلینی آخی، اولئر سی مئیوه اؤز فسلین

 .   آپارئالر نوبارانلیق  ائولرینه

 او یوخ، صاباح سنه؟ گتیرسینلر نه  ییرسن؟ ایسته نه سن –  

 ده اونون بیبی؟ دئییرم، دوز. دی چرشنبه آخیر گون بیری

 کی، دوشدو دالبادال الپ آخشامی؟ نووروزون سحری

 جکلر گله گون بیری او یوخ،  صاباح بیی،. نووروز چرشنبیله،

 .  شانلینگیلنی کی،

 بیلرم دئیه نه من. لیدیرلر گلمه هه، –: ییر گولومسه بیبیم  

  بیبیم −. بیلرلر اؤزلری. گتیرسینلر گتیرئلر نه. حلیم کی،

 .  کی گؤرونور قشنگ ائله گولنده

 بیبیمدن یه ننه بیبیخانیم قونشوموز ایچریشهرده آنام  

 عاییله  نسیللی-اصیللی بیبیمی کی، ائشیتمیشدیم دانیشاندا

 حاجی آتاسی اوغالنین. نیشانالمیشالر ایله اوغلو نین

 نئچه بیر ده اؤزونده پتخورون ائله اردبیلده، الیمردانین

 او نیشانلیسی بیبیمین ینی – اوغلو. واردی دوکانی

 یئرینده باشی-عاغلی   ده اؤزو. دیر ایشله بیرینی دوکانالردان

 اوال، بؤیوک یاش  آلتی-بئش بیبیمدن. جاوانالرداندی اوالن

 .   اولمایا یا

 ماراقال – اونو؟ گؤرموسن هئچ ندی؟ آدی نین نیشانلی –  

 .  سوروشدوم

 .  آلالندی دن تزه اوزو بیبیمین  

 ها دئمه کسه هئچ آنجاق − دئدی، −، دفعه ایکیجه −  

 .  رسولدو آدی. گؤرمگیمی

   گؤرموسن؟ هاردا اونو سن  بس −  

 

 
 

 


