
پيام  برگزاری هشتمين جلسه سران كشورهای ترک در تركيه حاوی 
روشني برای كشورهای همسايه تركيه و ديگر كشورهايي بود كه گروهي 
از مردمشان به يكي از زبان های تركي سخن مي گويند. تشكيل چنين 
شورايي و برگزاری هشتمين دور نشست های سران كشورهای عضو در 
استانبول تركيه در زماني كه سياست های توسعه طلبانه تركيه در منطقه 
به ويژه در قفقاز، سوريه، قطر، ليبي و ديگر كشورهای منطقه وارد فاز 
تازه ای شده، حاوی پيام هشداردهنده ای به كشورهای منطقه است كه 
اين كشور بيش از گذشته پان تركيسم را در سياست گذاری های خارجي 
خود به عنوان يكي از مؤلفه های امنيتي و هجومي مورد توجه قرار داده 
است. پس از برگزاری هشتيمن دور از نشست سران كشورهای شورای 
  (MHP) ترک در استانبول، دولت باغچه لي رهبر حزب حركت ملي تركيه
يعني حزب متحد حزب حاكم تركيه، حزب عدالت و توسعه تركيه در 
اقدامي وهن انگيز و با عنوان تشكر از رجب طيب اردوغان بابت برگزاری 
را  الحاق گرايانه  و  نقشه ای خيالي  نشست های سران،  از  دور  هشتمين 
عكس هايي  انتشار  داد.  هديه  اردوغان  طيب  رجب  رئيس جمهوری  به 
از نقشه درحالي كه رجب طيب اردوغان و دولت باغچه لي رو به دوربين 
قرار گرفته اند، يادآور اتحاد رويكرد نوعثماني گری و افراطي گری تركي در 
تركيه امروز است. در اين نقشه خيالي از جهان ترک از دريای آدرياتيك 
در اروپا و روسيه تا چين و سيبری و قسمت هايي از شمال و شرق، غرب و 
مركز ايران، شمال عراق، اقليم كردستان، شمال و شرق سوريه را به عنوان 
دنيای ترک رنگ آميزی كرده است. حزب MHP در اطالعيه ای اعالم كرد 
كه باغچه لي اين نقشه را شخصا طراحي و رنگ آميزی كرده و تأكيد كرده 
«باغچه لي نقشه جهان ترک را كه برای مدت ها بر روی آن كار كرده است 
و به طور ويژه طراحي و ترسيم كرده، به عنوان پرچمي كه بايد از نسلي 
به نسل ديگر دست به دست شود، به وجدان تركي و به خرد باالی ملت 
تركيه سپرد». اين اتفاق بازتاب گسترده ای در رسانه های كشور های منطقه 
از جمله يونان، روسيه و ايران داشت. رويكرد الحاق گرايانه و دخالت آميز 
رهبران تركيه درباره تماميت ارضي كشورهای منطقه در سال های گذشته 
بروز تنش ها و چالش هايي شده است. حضور نظامي تركيه در  موجب 
شمال عراق، در سوريه، در قفقاز و حتي در ليبي ازجمله نمونه های اين 
سياست جديد تركيه به شمار مي رود. برخي ناظران نشان داده اند پس از 
اياالت متحده آمريكا كشور تركيه بيش از هر كشور ديگری در گوشه و كنار 
دنيا نيروی نظامي مستقر كرده است. اين در حالي است كه اقتصاد تركيه 
در ماه های گذشته با ركود، تورم و كاهش شديد ارزش پول ملي خود 

دست به گريبان بوده است.
 با وجود اقدام اخير اردوغان-باغچه لي در نمايش نقشه ای بلندپروازانه 
و نافي تماميت ارضي ايران متأسفانه از سوی نهادهای رسمي كشوری و 
دستگاه سياست خارجي واكنش جدی و اعتراضي درخور   به اين اتفاق 
روی نداد.  اگر قرار بر طرح دعاوی تاريخي باشد، بر عالم  و  آدم روشن است 
كه سده های متوالي پيش از حضور سالجقه در تركيه و نيز پس از حضور 
سالجقه در تركيه، جهان ايراني تا مرزهای بيزانس و رم شرقي چه نفوذی 
داشت. بقايای بي شمار ابنيه، كاخ ها، قلعه ها و ديگر مستندات، كتيبه ها، 
اشيای باستان شناسي و تاريخي و نيز هزاران سند فارسي در مراكز سندی 
تركيه امروز خود چنان گويا ست كه نيازی به ارائه ادله بيشتر نيست. آيا در 
چنين شرايطي دولتمردان تركيه، مقامات ايراني را به سياست مقابله به مثل 
و توليد نقشه هايي از جهان ايراني تشويق مي كنند؟ استمرار چنين اقدامات 
و پای فشردن بر روش های افراطي قومي و زباني يادآور اين مثل زيبا از 

موالنای رومي است كه از قضا سركنگبين صفرا فزود!
 در سال ۱۳۱۶ بنيان مستحكمي از توسعه روابط ايران و تركيه بر اساس 
حسن هم جواری نهاده شد. پيمان سعدآباد در هشت دهه نمادی عقاليي از 
توسعه روابط دو كشور بر مبنای احترام متقابل و پرهيز از دخالت های نابجا 
بر پايه های قومي و ز باني و مانند آن را بنيان  گذاشت. آيا وقت آن نرسيده 
كه با درس گرفتن از فراز و فرودهای گذشته در روابط دو كشور و تجارب 
تلخ  و  شيرين گذشته راه برای توسعه مناسبات دو كشور بر مبنای حسن 

هم جواری از نو بازسازی شود؟

با افتتاح سد «ايليسو» توسط اردوغان

  

بررسي حق آبه ايران از ارس و اثرات پروژه داپ تركيه بر آن 
در گفت وگو با دكتر هوشنگ قمرنيا استاد دانشگاه رازی:

 
كتاب «اصالح زبان تركي، موفقّيت فاجعه بار» نوشته جفری لوئيس منتشر شد



دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

دو

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

بحث زبان در منطقه ی آذربایجان یکی از مباحث مهم 
و چالشی است که جریان قوم گرا نیز تالش زیادی برای 
تحریف و جعل آن به نفع سیاست های خود انجام می 
دهد. اخیرا جریان قوم گرا در آذربایجان با حمایت مادی 
و معنوی برخی کشورهای همسایه سعی دارد با تاکید 
بر فاکتور زبان، سیاست »دیگری سازی« میان مردم 
آذربایجان با سایر اقوام ایرانی را رقم بزند. این جریان 
وابسته همچنین تالش دارد تا با تاکید بر همین فاکتور، 
با  آذربایجان  مردم  میان  »خودی سازی«  سیاست 

کشورهای ترک زبان را هم دنبال کند.
راستای  در  )آذرپژوه(  آذربایجان  مطالعات  موسسه   
پاسخگویی به شائبه ها و جعلیات پیرامون فرهنگ و 
تاریخ آذربایجان، اولین جلسه ی تخصصی درباره زبان 
پیشین آذربایجان را با حضور سه تن از اساتید و محققان 
آذربایجانی برگزار کرد که در این برنامه سه موضوع 
مورد بررسی قرار گرفت: یکم این که زبان آذربایجان در 
گذشته چه بود؟ دوم این که تغییر و تحول و دگرگشت 
زبان در آذربایجان از چه زمانی آغاز و به سرانجام رسیده 
است؟ و نهایت این که زبان فعلی در آذربایجان چیست 
و نهادهای متولی چه وظیفه ای در مقابل حفظ و صیانت 
از آن به ویژه در تهاجم زبان های ترکی بیگانه بر عهده 
دارند؟ برای پاسخ به این سه سوال مهم در حوزه ی 
زبان در آذربایجان، دکتر حسین نوین عضو هیأت علمی 
دانشگاه محقق اردبیلی و صاحب کتاب »تاریخ زبان 
آذری«، دکتر داریوش افروز اردبیلی، محقق و پژوهشگر 
و صاحب تالیفاتی در حوزه ی فرهنگ و تاریخ آذربایجان 
و دکتر کیامهر فیروزی استاد دانشگاه آزاد واحد تهران 
مرکزی و صاحب کتاب پر محتوای »آذربایجان ترک 
زبان است نه ترک نژاد« با هم به گفتگو نشستند که 

ماحصل آن تقدیم می شود:
آذری، زبان اصلی مردم آذربایجان بود

حسین نوین رنگرز، عضو هیأت علمی دانشگاه محقق 
اردبیلی، در خصوص موضوع زبان در آذربایجان گفت: 
زبان آذربایجانی در ایران )یعنی مناطق پایین رود ارس( 
زبان خاص ایرانی، کهن و قدیمی و شاخه ای از زبان های 
باستانی مادی بود و مناطق باالی رود ارس که به غلط 

آذربایجان نامیده می شود بحث جداگانه ای است. 
زبان  بودگِی  چه  پیرامون  بحث  اینکه  بیان  با  نوین 
آذربایجان تاریخچه ای کمتر از 110یا 120ساله دارد، 
اظهار داشت: تا قبل از زمان مشروطه و در بین مردم و 
حتی نخبگان، بحث زبان ترکی مطرح نبود ولی از زمان 
ترجمه ی آراء و نظرات »روشنی بیک« از ترکی عثمانی 
در مطبوعات وقت ایران و نگرانی هایی که ایرانی ها از 
دولت عثمانی و دخالت های ترکیه در ایران داشتند، 
نخبگان ایرانی به این مسئله پرداخت کردند و در ادامه 
نیز با اشغال شمال ایران در جنگ جهانی دوم توسط 
قوای روس و ایجاد حرکت های واگرایانه توسط افراد 
دست نشانده ی فرقه دموکرات که با توسل به مسائل 
قومی صورت می گرفت، اهمیت پرداختن به زبان ترکی 

آذربایجانی را دو چندان می کرد.
نوین با بیان اینکه زبان قدیم آذربایجان به زبان آذری 
معروف است، گفت: از زمان حکومت مادهای ایرانی در 
آذربایجان، زبان مادی که شاخه ای از زبان چهارگانه 

زبان های ایرانی است در آذربایجان رواج داشت. 
وی با اشاره به سخن بارتولد که گفته بود »ترکان پس 
از سقوط حکومت سامانیان به آسیای میانه نقل مکان 
کردند و به مرور نام ماوراالنهر به ترکستان بدل شد« 
اسامی  اغلب  آذربایجان دوران ماد هم  بیان کرد: در 
شهرها و رودها و کوه ها ایرانی است.  این استاد دانشگاه 
با تاکید بر اینکه زبان پهلوی و شاخه های متعدد آن 
از قدیم تا کنون در مغرب و شمال غرب ایران وجود 
داشت، گفت: در آذربایجان نیز زبان کتاب های دینی و 
افسانه ها و محاوره مردم پهلوی بوده است و آثاری که 
ما از این دوارن در دست داریم و فراوان هم هست، نشان 
دهنده این است که در آذربایجان و اطراف آن تا مدت 
های طوالنی این زبان رایج بوده است که بعد از اسالم 
هم به زبان آذری معروف شده است که پژوهشگران 
آذربایجانی مانند کسروی و دیگران در این مورد مفصل 

توضیحات داشتند.
که  قدیمی  منابع  به  اشاره  با  ادامه  در  نوین  حسین 
معتقد به زبان آذری در آذربایجان بودند توضیح داد: 
این منابع قدیمی ایرانی و خارجی و عرب و روس و 
آلمانی استناد کرده اند که زبان رایج آذربایجان ایران، 
آذری بوده است و آذری جزو زبان های ایران است که 
تغییر یافته ی زبان مادها بوده است و اخیرا هم در برخی 
شهرها و مناطق دورافتاده ی کشورمان نیز این زبان رایج 
است و منابع زیاد مکتوب هم از این زبان در دست 
داریم. منابع متعددی به آذری بودن زبان آذربایجان 
اشاره کرده است: در دوران باستان نیز آثار کثیری وجود 
دارد که نشان دهنده این نکته است. اما اگر بخواهیم 
به منابع معتبر اشاره کنیم باید صحبت های استرابون 
را بیان کرد که می گوید »...زبان سراسر ایران ایرانی 

است و زبانشان به یکدیگر نزدیک است.« دیاکونوف هم 
می گوید »زبان مادی ها مشابه زبان پارسی و بلخی 
ها است.... اگر کتیبه هایی از ماد به دست بیاید، گمان 
می کنم این خط و زبان مانند کتیبه های هخامنشی 

باید باشد.« 
در پایان نوین، استاد دانشگاه محقق اردبیلی، با اشاره 
به زبان ترکی رایج در آذربایجان گفت: به رغم اینکه 
زبان فعلی ما ترکی است، اما روح ایرانی دارد و حتی 
مشخصات دستوری آن فارسی است و ساختار زبانی 
ترکی امروزی ما هویت ایرانی دارد. به هر دلیل سیاسی 
یا اجتماعی که در پی حاکمیت ترک ها شکل زبان 
آذربایجان عوض شد اما زبان ترکی آذربایجانی کامل 
از لحاظ مواد تشکیل  ایرانی و فارسی دارد و  هویت 
دهنده لفظی و معنوی زبان، در ترکی آذربایجان، هویت 
ایرانی اسالمی در ادبیات و گفتار و نوشتار هویدا است 
و اغلب واژگانش فارسی ایرانی و عربی اسالمی است. به 

طور کلی زبان ترکی آذربایجان با زبان ترکی آلتایی فرق 
می کند در مراسم و مراودات اجتماعی و تمامی مسائل 

اجتماعی و فرهنگی با آذربایجان کامال متفاوت است.
میان  جدایی  دیوار  کشیدن  افروز:  داریوش 
اصلی  هدف  ایرانیان،  دیگر  و  آذربایجان  مردم 

جهانخواهان!
داریوش افروز اردبیلی، دیگر پژوهشگر آذربایجانی هم 
اینکه نخستین پژوهش دانشی در  بیان  با  ادامه،  در 
زمینه ی زبان پیشین آذربایجان را دانشمند گرانمایه 
کسروی،  از  پس  گفت:  داد،  دست  به  احمدکسروی 
فرزندان  بیشترشان  زبان شناسانی که  و  دانشمندان 
آذربایجان بودند، این راه را پی گرفتند. از آنجایی که 
کسروی نخستین پژوهش را در این زمینه به دست 
داد، کاستی ها و ایرادهایی در کارش بود که البته، هیچ 
لطمه ای به جایگاه دانشی وی وارد نمی کند. به باور 
بنده برترین پژوهشهای تاریخی و دانشی و زبانشناسی 
با  این زمینه، استاد فیروز منصوری سلماسی،  را در 
نوشتن کتابهای "مطالعاتی درباره تاریخ، فرهنگ و زبان 
داده  دست  آذری"به  واژگان  "فرهنگ  و  آذربایجان" 
است. این پژوهشگر، با تاکید بر اینکه گونه ای نگاه خوش 

بینانه و گونه ای خوش باوری در انجمنهای دانشی و 
دیگرشدن  که  هست  ایران  در  دانشگاهی  نهادهای 
زبان در آذربایجان را پدیده ای طبیعی و در پی کوچ 
تیره های ترک زبان می دانند، گفت: به هیچ روی چنین 
نیست و دست جهانخواهان، به ویژه جهانخواهان روسی 
-که در پی )بلعیدن( آذربایجان بودند- در کار بود تا 
با دیگر کردن زبان مردم آذربایجان دیوار جدایی میان 
آذربایجانیان و دیگر ایرانیان برافرازند و هر چه بیشتر، 
این دیوار را بلندتر و ستبرترکنند. داریوش افروز ادامه 
داد: ما رساله ی موالنا روحی انارجانی را - که در سال 
992ه.ق. یا993ه.ق. نوشته شده است- در دست داریم 
که به گویش مردم تبریز در آن زمان نوشته شده است 
و در این رساله، حتی یک واژه ی ترکی دیده نمی شود 
و همچنان که پژوهشگران نشان داده اند زبان مردم 
تبریز در آن روزگار، بسیار نزدیک به زبان پهلوی دوره ی 

ساسانی بود.
به  عثمانی  ترک زبانان  ای  دومرحله  گریز 

آذربایجان و قفقاز
افروز با اشاره به دو گریز بزرگ که سبب شد ترک زبانان 
در آذربایجان ساکن شوند، گفت: به دنبال بروز کشتار 
و قحطی و گرسنگی و ناامنی و ستمگریهای فزون از 
پندار در خاک عثمانی-که به عصیانهای جاللی آوازه 
یافت-گریز بزرگ و بی سابقه ی مردم آناتولی به سوی 
1012ه.ق.  و  1011ه.ق.  سالهای  در  ایران  مرزهای 
آناتولی  از مردم ستمدیده ی  انجام شد و هزاران تن 
به خاک ایران پناهنده شدند و در آذربایجان و قفقاز 
ساکن شدند. گریز بزرگ دیگر مردم آناتولی، در پی 
ستمگری های وحشیانه ی مراد پاشا قویوجی )چاهکن( 
در خاک عثمانی-که با سنگدلی فراوان، کسانی را که در 
عصیان های جاللی دست داشتند کشتار و یا در چاه ها 
به  و1017ه.ق.  سالهای 1016ه.ق.  در  می کرد-  دفن 

سوی آذربایجان و قفقاز روی داد.
ترک زبانان، سواره نظام دولت قاجار

وی ادامه داد: جالب است بدانیم که در میان عشایر 
خود  نیاکان  از  که  هستند  کسانی  هنوز  آذربایجان 
داستان کوچ گسترده ی مردم آناتولی به آذربایجان را 
شنیده اند و به یاد دارند. گروه های گسترده ی ترک زبانان 
در آذربایجان، در میانه ی دامنه های شمالی کوه سبالن 
و کرانه های رود ارس، ییالق و قشالق می کردند. پس 
از دوره ی افشاریان، دامداران ترک زبان به سوی جنوب 
کوه سبالن و پیرامون سراب و جاهای دیگر گسترش 
یافتند. وی افزود: از آنجا که سواره نظام شاهسون، هسته 
مرکزی و ستون فقرات سپاه ایران در جنگ با روسیه 
تزاری بود، پس از قرارداد ترکمانچای، دولت روسیه در 
تالش بود تا شاهسون ها را به شمال رود ارس )قلمرو 
روسیه( بکشاند. دولت قاجار که این معنی را دریافته بود، 
می کوشید شاهسون ها را هرچه بیشتر از مرز روسیه دور 
کند؛ این بودکه شاهسون ها را نخست به سوی میانه و 
سپس به سوی زنجان و قزوین کشاندند؛ که این مساله، 

به دور دویم گسترش ترکی در آذربایجان انجامید.
دکتر افروز ادامه داد: اما اگر شمار دامداران ترک زبان 
بیشتر  بسیار  چراگاههایشان  گستره  و  برابر  چند 

می شد باز هم نمی توانستند کوچکترین تغییری در 
زبان مردم آذربایجان پدید آورند. آن چیزی که باعث 
تغییر زبان مردم آذربایجان شد سیاستهای هدفدار و 
سنجیده و استادانه جهانخواهان روسی بود. روسیان 
به یاری پژوهش های دقیق شرق شناسان، برنامه های 
گسترده ای به راه انداختند تا هرچه بیشتر، زبان کهن 
مردم آذربایجان را از میدان به درکنند و بدین گونه، 
دیوار جدایی میان آذربایجانیان و دیگر ایرانیان برافرازند 

و شوربختانه، در این کار کامیاب شدند.
تفاوت  آذربایجان  فعلی  زبان  فیروزی:  کیامهر 

فاحشی با ترکی آلتایی دارد

کیامهر فیروزی استاد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز هم 
با بیان موضوع دگرگشت زبان آذربایجان از پهلوی آذری 
به زبان کنونی آذربایجان که از منظر زبان شناختی با 
زبان ترکی متفاوت است گفت: از منظر زبان شناختی 
زبان امروز آذربایجان در واقع تلفیقی از واژگان دری و 
پهلوی و واژگان ترکی و واژگان مفرس عربی است و 
تفاوت های فاحشی با زبان های اصیل ترکی_ آلتایی 
دارد.  کیامهر فیروزی اظهار داشت: در واقع زبان امروز 
آذربایجان آمیخته با عناصر زبان ایرانی است که در 
فضای فرهنگی ایرانی رشد و نمو یافته است و از این 
منظر با زبان ترکی آلتایی تفاوت دارد. موضوعی که 
کمتر به آن پرداخت شده است دو نکته است: یک 
مسئله فرهنگی است؛ صرف نظر از اینکه رواج زبان 
روس  استعماری  کنش  حاصل  آذربایجان  در  ترکی 
ها در منطقه باشد یا حاصل فرایند دگرگشت زبانی 
در طی چند قرن، بررسی متون تاریخی و سفرنامه و 
اسناد و همچنین نظر اجمالی بر فرهنگ و سنن، آداب 
و رسوم و سبک و سیاق مردم آذربایجان به خوبی بر 
دارای  آذربایجان  مردم  که  دارد  داللت  حقیقت  این 
فرهنگ و آداب و رسوم و سنت های ایرانی هستند و با 
آداب و رسوم و سنت ترکی _آلتاییک بیگانه هستند و 
هیچ سنخیتی با آن ندارند. برای نمونه به چند مورد از 
تفاوت های فرهنگی مردم آذربایجان با ترکان اشاره می 
کنم: قبایل ترکان زرپوست در نامگذاری نوزادان سنتی 
داشتند بدین قرار که پس از تولد نوزاد ،پدر از چادر یا 
خانه خارج می شد و اولین چیزی را که می دید ،نام آن 
را بر فرزند خود می نهاد. مانند البتکین، سبکتکین و 
غازان )به معنی دیگ(. چنین آئین ها و سنت ها را در 
بین مردم آذربایجان سراغ نداریم.  این استاد دانشگاه 
ادامه داد: ما چنین سننی را در بین مردمان آذربایجان 
نداریم و تفاوت های بسیار فاحشی وجود دارد در سبک 
زندگی آذربایجانی ها و سنت ها و آئین های ترکی _

آلتایک، آذربایجانی ها دین ایرانی داشتند. آتشکده ها و 
آتشدان ها و همچنین متون دینی همه موید وجود دین 
زرتشتی در آذربایجان است و هیچ نشان از آیین شمنی 

ترکان در اذربایجان به چشم نمی خورد.
تحقیقات ژنتیکی گواه ایرانی بودن آذربایجانی ها

گرفته  صورت  زمینه  این  در  هم  ژنتیک  تحقیقات 
است، در دانشیگاه کمبریج از سال 2000 تا 2006 در 
 DNA .فالت ایران انجام شد که نتایج مختلفی داشت
مادری گرفته شده نشان داد این DNA در فالت ایران 
از پیشینه 10 تا 11هزارساله برخوردار است و هجوم 
در  ژنتیکی  تغییرات عمده  است  نتوانسته  مهاجمان 
این DNA ایجاد کند. از دیگر نتایج بدست آمده از 
تحقیقات ژنتیک این است که مردم آذربایجان از نظر 
شاخصه های ژنتیکی هیچ قرابت و شباهتی به ترکان 
زرد پوست ندارند. همچنین تحقیقات ژنتیک اخیر نشان 
داد که شاخصه های نژادی در بین ساکنان فالت ایران 
به قدری به هم نزدیک و به هم پیوسته است که به 
سختی می توان واژه اقوام را در مورد ساکنین فالت 
ایران بکار برد. پس بنابراین برخالف تبلیغات غیر علمی 
پان ترکیسم، آذربایجان تافته جدا بافته ای از پیکر ملت 
ایران نیست و تغییر زبان صرف نظر چگونگی ورود زبان 
ترکی منجر به تغییر هویت نمی شود و آذربایجانیان 

همچنان ایرانی هستند.

 آذری پهلوی، زبان اصلی 
مردم آذربایجان بود

در اولین جلسه ی تخصصی موسسه ی مطالعات آذربایجان )آذرپژوه( 
درباره ی  زبان آذربایجان مطرح شد:

مطالعه در احوال زنانی که در شاهنامۀ فردوسی از آن ها نامی برده شده درحقیقت تحقیق در 
جامعۀ بانوان، از ادوار ماقبل تاریخ تا انقراض سلسلۀ ساسانیان است. احوال زنان در شاهنامه 
نشانۀ روشنی است که فردوسی، با نگاهی روشن بینانه و به دور از اغراض و تمایالت شخصی، 
به زنان و شخصیت آنان در اثر خود می نگریسته است. در شاهنامۀ فردوسی نمونه هایی از زنان 
مختلف ظاهر می شوند که ماجرای هر کدام، به خودی خود، درخور مطالعه و تدقیق است. به 
همین سبب، نگارندۀ کتاب حاضر، در بخش دوم این رساله سعی کرده است که ماجرای کامل 
هریک از بانوان را، با تمام نقش  و نگارهای خوب و بدشان، نشان دهد. وی، به منظور روشن 
ساختن مطالبی که ارائه کرده، کوشیده است حتی االمکان از اشعار فردوسی استفاده کند تا 
از این طریق موضوع به نحو احسن تبیین شود. کتاب حاصل پژوهش دکتر ترزا باتستی بهنام 
است که وی آن را در سال 13۴0، در قالب رسالۀ دکتری رشتۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
تهران و به توصیۀ استاد سعید نفیسی به انجام رسانده بوده است. نسخه ای از این پژوهش 

در بایگانی پایان نامه های دانشگاه تهران موجود است. این مجموعه در سه بخش تدوین شده 
است. در بخش نخست، عالوه بر مقدمۀ مؤلف، این عناوین به چشم می خورد: تأملی در آراء 
و عقاید محققین و دانشمندان دربارۀ زنان شاهنامه؛ بررسی و قضاروت در مورد مطالعات 
تحقیقی؛ زنان شاهنامه به ترتیب تاریخی؛ بینش فردوسی دربارۀ زنان. بخش دوم شامل ۴7 
عنوان است و در آن به بررسی زنان شاهنامه، از جمشید و سروناز تا سلطنت پوران دخت و 
آزرم دخت پرداخته شده است. بخش سوم نیز شامل نمایه هایی است که عبارت اند از: اسامی 
زنان شاهنامه از لحاظ موقعیت های آنان؛ منابع و مآخذ؛ فهرست ترجمه هایی از شاهنامه؛ 
نظریات و تحقیقات مستشرقین اروپایی دربارۀ شاهنامه؛ کتاب ها و مقاالتی دربارۀ زندگی و 
رسوم خانوادگی ایرانیان؛ نمایۀ عام. کتاب زن در شاهنامه، نوشتۀ ترزا باتستی )بهنام(، و به 
کوشش عمار عفیفی، پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی است که نشر ماهریس آن 

را در ۴0۴ صفحه و با شمارگان ۵00 نسخه، به بهای 120هزار تومان منتشر کرده است.

»زن در شاهنامه« 
منتشر شد
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آذربایجان، پاره ی تن ایران

بنابه گواه تاریخ، سرزمین آذربایجان ازآغاز تا به امروز، ازمهمترین 
و تاثیرگذارترین کانون های فرهنگ و تمدن ایران زمین بوده 
است.سرزمینی که همواره هدِف تهاجم، تجاوز و دست درازی 
بدخواهان دور و نزدیک خویش بوده و استعمارگران حدشکنی 
های بسیاری درحق ایران و پاره ی تن آن یعنی آذربایجان داشته 

اند.
فارس،  های  استان  در  انگلیس  کارگزاران  که  سالهایی  درآن 
خوزستان و...تخم نفاق می افشاندند، روس ها نیز در آذربایجان 
مشغول تفرقه افکنی بین مردم ایران بودند؛ اینان مولّدان نفاق 
وحامیان اصلی جریان های تجزیه طلب، ازجمله پانترکیسم، بوده 

وهستند.
اقوام  میان  ایجادشکاف  برای  پانترکیسم  ابزارهای مهم  از  یکی 
ایرانی و ضربه زدن بر پیکره ی اتحاد ملّی ، سوءاستفاده از موضوِع

》زبان《 است.
زبان ترکی به عنوان زبان امروز مردم شریف آذربایجان درکنار دیگر 
زبان های اقوام گوناگون ایران مورد احترام می باشد؛ ضمن اینکه 
درمسیر وحدت ملی و منافع ملت ایران قدم برخواهیم داشت 
و قلم خواهیم راند، حواسمان به جریان فتنه انگیز پانترکیسم 
نیزهست که زبان های 》ترکی و فارسی《 را جهت پیشبرد 
پانترکیسم همواره  قرار می دهد.  درمقابل هم  اهداف خویش، 
ایجاد فضای مسموم  درصدد قدمت تراشی برای زبان ترکی و 
رقابتی با زبان فارسی می باشد، و زبان ترکی را پلی برای رسیدن 

به اهداف تجزیه طلبانه ی خویش ساخته است.
برای نمونه، ادعایی پوشالی دارند که زبان ترکی، پس از آمدن 
پس  و  بوده  آذربایجان  مردم  اکثریت  زبان  سلجوقی  ترکان 
ازاستیالی مغول ومهاجرت ترکان درقرن سیزدهم میالدی، به 
عنوان زبان عامه ی مردم آذربایجان معرفی می شود!!! )نشردروغ 

و ساخته ی دست تحریف(!
اکنون در پاسخ به قدمت تراشان زبان ترکی و تلفیق نادرست و 

مغرضانه ی آن با نژادترک باید گفت :
سلجوقیان یورش ها و تعرض های زیادی را درشهرهای گوناگون 
ایران داشته اند؛از تاخت و تازهای قوای طغرل درنیشابور واطراف 
آن ) طبق گزارش تاریخ بیهقی( بگیرید تا زورِستانی و بیدادگری 
های ترکمانان درخراسان؛از روزگارسیاه مردم اصفهان دردوران 
محاصره ی یک ساله ی این شهر به دست طغرل بیگ تا هنگام 

سرودن این مثنوی ازسوی فخرالدین اسعدگرگانی:
چوصافی کرد خوارزم وخراسان  
فرودآمدبه طبرستان و »گرگان«
دراو مردان جنگی گیل و دیلم 

دلیران وهنرجویان عالم
چو رایت های سلطان را بدیدند

چودیوازنام یزدان در رمیدند
ازآن دریا که آنجاهست افزون

ازایشان ریخت سلطان جهان خون
کنون یابند آنجابردرختان

به جای میوه، مغزشوربختان
اکنون باید از هویت سازان و جاعالن پانترکیسم پرسید: چگونه 
شهرهای  در  شما(  نادرست  قول  )بنابه  ترکی  زبان  که  است 
درگرگان،  اّما  ؟!  یافت  وعمومیت  کرده  پیدا  رواج  آذربایجان 
تاریخ(  دقیق  گواه  به  )بنا  و...که همواره  اصفهان  خراسان، ری، 
کانون اصلی تهاجم، تخریب واستقرار سلجوقیان بوده خبری از 

رواج زبان ترکی نبوده است؟!
نکته ی مهم دیگر این که، سالجقه، آذربایجان را مورد تهاجم 
و مهاجرت خود قرارنداده وطغرل بیک نیز باخواندن خطبه  و 
ایجاد مالیات و همکاری، با فرمانروایان پیشین پیمان بسته و آنان 
را درآنجا حفظ نموده بود.به واقع،رواج زبان ترکی درآذربایجان 
مربوط به زمان شاه عباس اول می باشد)زبانی محلی، محدود و 

نظامی که تامرگ فتح علی شاه ادامه داشت(
اما مرحله ی گسترش آن ، اززمان محمدشاه قاجار به بعد بوده 
است. تغییرزبان درمنطقه ای، نژاد و ملّیت آن سرزمین راتغییر 
نمی دهد؛ با اضافه شدن زبان ترکی به زبان مردم آذربایجان، 
ملیت ایرانی مردم آذربایجان تغییرنکرده و تبدیل به ترک نشده 
است. همچنین جریان پانترکیسم به ویژه درسالهای اخیر، شروع 
به دروغ پراکنی تازه ای کرده و حدود جسارت و دست درازی 
های خود درتاریخ را تا انکار نام ارجمند »ایران« پیش برده است!

درپاسخ به این یاوه گویانی که حتی زحمت کمترین تحقیق را به 
خود نمی دهند، باید گفت: پیش از هر چیز،  نگاهی به سکه های 
دوره ی ساسانی انداخته و  به درج نام »ایران« درآن توجه کنند.

با بررسی اجمالی منابع اسطوره ای ودینی ایران باستان، باواژگانی 
همچون ائیریانم َواِژو وهمچنین اِران وِز یا اِران وِژ مواجه می شویم؛ 

سرزمین هایی که به عنوان خاستگاه آریا معرفی شده اند.
 واژه ی آریا درطول تاریخ، همردیف بانام«ایران« آمده است.

نامی  آریایی  نژادشناسان،  و  شناسان  زبان  موّرخان،  دید  از 
سوی  به  تاریخ،  دم  درسپیده  که  برمردمانی  شده  اطالق  ست 
سرزمین پرشکوه ایران، کوچ کرده اند. نام ارجمنِدایراِن امروزمان 
درادوارمختلف تاریخی به شکل های گوناگونی همچون »ائیریانام« 

، »آیریان« ذکر شده است.
اسامی آریایِی میترا ورونا،ایندرا وناستیاها و...دربین خدایان کهن 

آریایی، مهرتایید دیگری براین مّدعاست.
»ایران« نامی ست بربلندای تاریخ که تشتت آفرینی های گوناگوِن 
بافرهنگ  مقابله  هرگزتوان  تاریخی،  های  ایجادبدعت  و  قومی 

وتمّدن واالی ایران زمین را نداشته ونخواهدداشت.
کوتاه سخن این که : پیوند عمیق و غیرقابل گسست اقوام گوناگوِن 
متعلّق به سرزمین ایران، همواره درقالب شهروندان ایرانی و با نام 

ارجمند »ایران« معرفی وثبت شده است.
یکی ازدالیل بسیارمهم درنگهداری این پیوندعمیق، زبان ایرانی 
ست که جایگاه خودراحفظ نموده وآن رابه زبانهای دیگر همچون 

یونانی، عربی، ترکی ومغولی نداده است.
من آذری ام، میهنم ایران

بِیتیمده عجب غم لی جرس وار
ای دوست ! بیاسخن بگوییم

سیندیرمالی چوخ َدمیر قفس وار

نیما عظیمی



هس

ستارخان و یپرم خان دو مجاهد مدافع مشروطه؛

سرداران آذری و ارمنی جانباز ایران
هزار و پنجاهمین سال تولد »ابوریحان بیرونی« در فهرست جهانی نکوداشت های 2023 - 2022 یونسکو به 
طور مشترک برای ایران، ازبکستان و تاجیکستان به ثبت رسید. در جلسه یازدهم نوامبر 2021 )20 آبان 1۴00( 
کمیسیون اولویت یونسکو مستقر در کنفرانس عمومی این سازمان، هزار و پنجاهمین سال تولد ابوریحان بیرونی به 
طور مشترک بین جمهوری اسالمی ایران، ازبکستان و تاجیکستان با تصویب اعضا در فهرست جهانی نکوداشت -

های یونسکو برای بازه 2023 - 2022 قرار گرفت. با درج این رویداد در فهرست جهانی نکوداشت ها و ثبت جهانی 
پرونده  های هشتصدمین سال حیات فعال شمس تبریزی بر مبنای دیدار عرفانی شمس و موالنا و هزار و پنجاهمین 

سال میالد شیخ خرقانی تعداد نکوداشت های ثبت شده از مشاهیر ایرانی در فهرست یونسکو، به ۴2 مورد می رسد.
ابوریحان بیرونی با آثاری همچون التفهیم در ریاضیات و نجوم، آثار الباقیه در تاریخ و جغرافیا و تحقیق ماللِهند در 
حوزه مردم  شناسی بر تارک تاریخ پر افتخار دانش بشری می  درخشد و اثر ارزشمند آثار الباقیۀ او که توسط حاکم 
خردمند و دانش دوست قابوس بن وشمگیر )در سال 390 تا 391 هجری( جمع  آوری شد نمونه بارزی از علم دوستی 

ایرانیان است.

 تولد ابوریحان بیرونی، 
در نکوداشت های یونسکو

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

فیلم »پوست« به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، از ۱۲ مهرماه روانه پرده سینماهای 
کشور شده است. این فیلم در سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد 
و توانست جایزه بهترین فیلم هنر و تجربه و بهترین موسیقی متن را از آن خود 
نماید. پوست همچنین در رشته های تدوین، صدا، طراحی لباس، طراحی صحنه و 

جلوه های ویژه میدانی، نامزد دریافت جایزه بود.
برادران ارک که هستند؟

بهمن و بهرام ارک، دو برادر فیلمساز هستند که ۶۱ مرداد سال ۸۶۳۱ در تبریز متولد 
شدند. نخستین فعالیت حرفه ای آنها، کارگردانی فیلم بلند سویوق بود که در سال 
۵۹ ساخته شد. اما شهرت این دو برادر، بیشتر به دلیل ساخت فیلم کوتاه »حیوان« 
است که توانست جوایز متعددی را از جشنواره های معتبر داخلی و خارجی از آن 
خود کند. جایزه سینه فدراسیون فستیوال کن، سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر، 
جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره آوانکا پرتغال و جایزه بهترین فیلم هجدهمین 

دوره جشنواره ازمیر ترکیه، مهم ترین این جوایز است.
این دو برادر ساخت فیلم کوتاه نجس را نیز در کارنامه حرفه ای خود به ثبت رسانده 
اند. »پوست« محصول سال ۷۹، دومین فیلم سینمایی بلند برادران ارک است. این 
فیلم با روایت عشق یک مرد آذری به دختری ارمنی بر ضد تابوهای نژادپرستانه 
پان ترکیستی است و بازتابی از همزیستی دو هزارساله ارامنه و ایرانیان را آذربایجان 

و قفقاز است.
داستان »پوست« چیست؟

پوست به قلم بهمن و بهرام ارک، فیلمی است درباره عشق، جادو و خرافه پرستی و 
روایتگر داستان مردی به نام آراز است که در جوانی عاشق 
دختری ارمنی به نام مارال بوده، ولی مارال با مرد دیگری 
ازدواج می کند. در روستای آنها خرافات زیادی پیرامون 
جادو و نفرین… وجود دارد و مادر آراز نیز در این زمینه ها 
مهارت دارد. او کم کم متوجه می شود که نرسیدنش به 
مارال به واسطه دعایی بوده که مادرش در یک پوست 
نوشته و تصمیم می گیرد این دعا و دیگر طلسم های وارد 
شده به زندگی اش را نابود کند. در این راه هر چه بیشتر 
به مارال نزدیک می شود، حال مادرش بدتر می شود و یک 

دو راهی سخت برای او به وجود می آید.
درباره فیلم

پوست روایتگر یک داستان فولکوریک از آذربایجان است 
که رنگ و بوی وحشت دارد و عشق در آن جاری است. 
برادران ارک با دست گذاشتن بر روی یک سوژه ناب، 
عنوان  به  آن  از  اند که می توان  فیلمی جذاب ساخته 
اثری بی نقص یا کم نقص یاد نمود. پوست را نمی توان 
صرفاً در ژانر وحشت جای داد، ترکیب آن با یک داستان 
عاشقانه، ژانر جدیدی را به وجود آورده که داستان در 
اولی،  فیلم  برای یک  پوست  روایت می شود.  آن  بستر 
اما  است،  می شده  محسوب  پرریسکی  بسیار  گزینه 
برادران ارک با جسارت و شجاعت خاص خود، داستانی 
ترسناک و در عین حال فولکوریک را برای اولین فیلم 
رسمی خود برگزیده اند. برادران ارک فضایی دلهره آور 
و مرموز در پوست ایجاد کرده اند که برگ برنده پوست 
به معنای  ترسناک  فیلم  به شمار می آید. پوست یک 
کالسیک آن نیست بلکه ترکیبی است از یک عاشقانه و 
ماجرایی افسانه ای با الهام از داستان های بومی و با ارجاع 
به خرافات کهن. این فیلم نمونه درستی از یک فیلم بومی 
با فضاسازی متفاوتی در سطح سینمای ایران و موفق در 

 در تاریخ مشروطیت نام دو نفر همیشه با احترام ناشی از پاکبازی 
به  بیان می شود که یکی ستار قره داغی معروف  ایشان  و شرافت 
ستارخان، آذری اهل ارسباران ساکن در تبریز است و دیگری یک 

ارمنی اهل گنجه که یپرم داویدیان گانتزاکتسی نام داشت.
اهمیت این دو سردار در پدیداری ایشان در سپهر سیاسی ایران و 
عملکرد و رفتار و وفاداری و پایمردی و پاکبازی ایشان است که این 
دو را برعکس بسیاری از رجال و سرداران مشروطه به فرزندان صالح 
میهن تبدیل کرده است. اما دست سرنوشت این دو را رو در روی 

یکدیگر قرار داد و هردوی ایشان در راه ایران جان باختند.
یپرم خان در ۱۸۶۸ در روستایی به نام بارسوم در گنجه زاده شد و 
از همین روی نام خانوادگی او گانتزاکتسی به معنی اهل گنجه یا 
گنجوی است. او به فداییان ارمنی یا همان داشناک ها پیوست که 
علیه عثمانی مبارزه می کردند اما هنگام گذر از مرز روسیه و عثمانی، 
توسط روس ها بازداشت و به جزیره ساخالین در منتهی علیه شرق 

روسیه تبعید شد اما از آنجا به 
ژاپن گریخته و از آنجا نیز به ایران 
آمد و در آذربایجان به مشروطه 
همراهی  با  و  پیوست  خواهان 
دیگر داشناک ها، از روسیه برای 
مبارزان آذربایجان سالح قاچاق 

می کرد.
او پس از مدتی از طرف فدراسیون 
انقالبی ارمنی مامور گیالن شد و 
راه  به  آجرپزی  کوره  آنجا  در 
کارگران  کمک  با  و  انداخت 
فدایی  فوج  کارگاه  این  ارمنی 
ارمنی را تشکیل داد. در همان 
ارمنی-تاتار  جنگ های  در  اثنا 
۱۹۰۵–۱۹۰۷، مادر یپرم کشته 
و  گنجه  به  بالفاصله  یپرم   شد. 
زادگاهش بارسوم رفت و پس از 
زیارت قبر مادرش در راه بازگشت 
مدتی در باکو توقف و در آنجا با 
خواهان  مشروطه  از  چند  تنی 
ایرانی مالقات هایی کرد و سپس 

به گیالن بازگشت. 
یپرم در بازگشت چهار قبضه اسلحه نیمه اتوماتیک ماوزر با خود به 
همراه آورد و در اختیار کمیته گیالن قرار داد. به درخواست کمیته 
یک روز پس از آن همسر یپرم، بانو آناهید، به باکو عزیمت کرد و شش 
قبضه تپانچه ماوزر دیگر با خود به رشت آورد. به این ترتیب با کمک 
یپرم و همسرش انبار اسلحه و مهمات گیالن تشکیل شد و توسعه 
یافت. همچنین او در رویداد استبداد صغیر به تبریز آمد و دوشادوش 
مجاهدان با سپاه محمدعلی شاه به نبرد پرداخت. سپس به گیالن 
بازگشت و در همکاری با مشروطه خواهان گیالن، آقاباالخان رشتی 
حاکم گیالن را به قتل رسانده و گیالن را از استبدادیون آزاد ساخت. 
آنان در ادامه به رهبری محمدولی خان تنکابنی به سوی تهران حرکت 

کرده و آن را تصرف نمودند. 
یپرم خان پس از فتح تهران به ریاست امنیه انتخاب شد و تالش کرد 
که قوای ژاندارمری ایران را تشکیل دهد. او در این مدت در جنگ های 
مهم مشروطه در ورامین و نوبران و صحنه علیه استبدادیون شرکت 
کرد و در امامزاده جعفر ورامین، ارشدالدوله را با سپاهیان ترکمن و 
مازندرانی اش شکست داد و سپس به یاری امیرمفخم بختیاری که از 
داوودخان کلهر سپهساالر ساالرالدوله شکست خورده بود شتافت و 
داوودخان را در نوبران شکست داد و باز در تعقیب او در نبرد صحنه 

نیز او را شکست داد اما خودش در این جنگ جان باخت.
اما ستار قره داغی معروف به ستارخان سومین پسر حاج حسن بزاز 
قره داغی در ۲۸ مهر ۱۲۴۵ خورشیدی در روستای سردارکندی 
در شهرستان ورزقان به دنیا آمد. وقتی اسماعیل برادر او به دست 
نیروهای دولتی کشته شد، ستارخان به همراه خانواده خود به تبریز 
مهاجرت کرد. او در محله امیرخیز اقامت گزید و در زمره لوطیان فرقه 

شیخیه تبریز قرار گرفت. 
ستار مدتی جزء تفنگچیان سواران حاکم خراسان بود، از آنجا به 
عتبات عالیات عراق سفر کرد، پس از چندی به تبریز بازگشت و 
به مباشری امالک محمدتقی صراف مشغول شد. سپس به توصیه 
رضاقلی خان سرتیپ وارد خدمت ژاندارمری شد و حفاظت راه مرند 
و خوی به او محول گردید. چندی بعد مورد توجه مظفرالدین میرزا 
)ولیعهد( قرار گرفت، ضمن دریافت لقب خان، از تفنگداران ولیعهد 
در تبریز محسوب گردید  ستارخان بنابر عادت لوطی گری در دفاع 
از مظلومان در برابر حکومت در یکی از درگیری های خود با مأمورین 
محمدعلی میرزا )ولیعهد( در تبریز، مورد تعقیب قرار گرفت، از شهر 

گریخت و مدتی به راهزنی و عیاری مشغول شد، اما از ثروتمندان 
می گرفت و به فقرا می داد. سپس با وساطت بزرگان و معتمدین محل 

به شهر بازگشت و داللی اسب را پیشه خود کرد.
او به درستی و امانتداری در تبریز شهرت داشت به همین دلیل مالکان، 
حفاظت از اموال خود را به او می سپردند. او هیچ گاه درس نخواند و 
سواد خواندن و نوشتن نداشت، اما هوش آمیخته به شجاعتش و 
مهارت در فنون جنگی و اعتقادات مذهبی و وطن دوستی اش، او را 
به سردار ملی تبدیل کرد. با شروع انقالب مشروطه علیه محمدعلی 
شاه در تهران و گسترش آن در سراسر کشور، شاه قاجار به مبارزه 
آزادی خواهان  و  مجاهدین  پرداخت.  مشروطه خواهان  سرکوب  و 
آذربایجانی و قفقازی، به فرماندهی ستارخان و باقرخان به حمایت از 
مشروطیت تهران قیام نمودند و در مقابل قوای ۳۵ تا ۴۰ هزار نفری 
اعزامی محمدعلی شاه و خوانین محلی به فرماندهی عین الدوله که 
برای سرکوبی قیام تبریز اعزام شده بودند به شدت مقاومت کردند و 

از تسلط آن ها به شهر ممانعت نمودند.
تبریز به مدت ۱۱ ماه توسط سپاه دولتی محمدعلی شاه قاجار محاصره 
شد و از ورود آذوقه به شهر جلوگیری به عمل آمد. زندگی بر مردم 
بسیار سخت و طاقت فرسا گردید حتی مردم ناچار به خوردن یونجه 
و علف شدند. پس از ماه ها محاصره تبریز قوای روسیه با موافقت دولت 
شاه  محمدعلی  و  انگلستان 
قاجار، از مرز گذشتند به سوی 
تبریز حرکت کردند و راه جلفا 
را باز کرد. در نتیجه محاصره 
شهر به پایان رسید و سربازان 
محلی  خوانین  و  شاه  دولتی 
اطراف  از  مخالف مشروطیت 
تبریز دور شدند. بدین ترتیب 
نقشی که ستارخان و باقرخان 
در دفاع از مشروطه در تبریز 

داشتند به پایان رسید.
ستارخان پس از فتح تهران، 
برای ایمن کردن اردبیل به آن 
شهر رفت و حکومت آنجا را 
به دست گرفت. در این مدت 
همه ایالت اردبیل و خلخال و 
با هم علیه  شاهسون قره داغ 
به  و  شدند  متحد  ستارخان 
تابعیت از رحیم خان چلپیانلو 
به  حمله  آماده  و  آمدند  در 
اردبیل شدند. مشروطه خواهان 
اما  شدند  مسلح  اردبیل 
ستارخان که ماجرا را جدی نگرفته بود تسلیحاتشان را از ایشان گرفته 
و اردوگاه ایشان را برهم زد. این امر سبب شد که ایشان رنجیده خاطر 
شده و برخی از ایشان به شاهسون ها پیوستند. رحیم خان و متحدانش 
قصد تسخیر اردبیل و نابودی ستارخان و سپس تسخیر تهران به نفع 

محمدعلی شاه را داشتند.
ستارخان که دیر متوجه موضوع شده بود با تلگراف از تهران کمک 
خواست. در این زمان رحیم خان با حدود ۲۰ هزار نفر به اردبیل حمله 
کرد اما ستارخان علی رغم عدم همکاری مردم اردبیل، در داخل شهر 
مقاومت سنگینی کرد. با این حال فشنگ مجاهدان به پایان رسید و 
این درحالی بود که باقرخان از تبریز با قوای کمکی حرکت کرده بود 
و در سراب خبر سقوط اردبیل را شنید و به زودی ستارخان که از 

اردبیل گریخته بود به او ملحق شده و به تبریز رفتند.
با پیچیدن خبر سقوط اردبیل و شکست ستارخان، باقرخان هزار و 
پانصد نفر نیرو در تبریز جمع کرد و سردار اسعد نیز به عنوان وزیر 
داخله، یپرم خان را با سیصد سوار بختیاری و صد و پنجاه مجاهد 
ارمنی و صد نفر قزاق با دو توپ اشنایدر و دو مسلسل ماکزیم راهی 

آذربایجان کرد.
قوای دولتی اول اوضاع زنجان را ایمن کرد و در آذرماه خود را به 
سراب رسانده و به باقرخان ملحق شد. آنان حمله حبیب اهلل خان 
پسر رحیم خان با سه هزار سوار را دفع کرده و او را به اهر راندند. 
سپس به سوی اهر پیشروی کردند و در گردنه مینق حبیب اهلل خان 
را شکست دادند و حاکم نشین قره داغ  یعنی اهر را تسخیر کردند اما 
قره داغی ها مقاومت سرسختانه ای نشان دادند و شاهسون ها نیز پشت 
ایشان را خالی کردند و بدین ترتیب رحیم خان شکست خورده و به 
خاک روسیه گریخت و ایل چلپیانلو به تابعیت از کریمخان برادرزاده 
او که متحد دولت بود درآمدند و پس از چندروز قوای دولتی به تهران 

بازگشته و سردار و ساالر نیز به تبریز رفتند و فتنه قره داغ خوابید. 
با این حال نقطه عطف این موضوع همراهی و همیاری دو سردار از دو 
گروه مجزا است که در طول تاریخ روابط تنگاتگی اعم از جنگ و صلح 
با هم داشته اند و در آن زمان، جنگ تاتار-ارمنی)جنگ مسلمانان 
آن سوی قفقاز و ارمنی ها( در گرفته بود و با این حال نه یپرم و 
مردانش، آذری ها را از قماش دشمنان خود در شمال ارس شمردند و 
نه ستارخان و یارانش، از روی همدردی زبانی با شمال ارس، ارمنی ها 
را دشمن شمردند و برای آنان ایران از همه چیز مهم تر بود.            

احمدرضا حسینی

از سارای تا پوست
فیلم پوست اولین فیلم به زبان ترکی آذربایجانی نیست

ترکیب الگوهای فیلم های ترسناک و عاشقانه محسوب می شود. روایت فیلم زمانمند 
نیست و با گذر از زمان حال، گذشته و حتی آینده، آنچه را که شایسته روایت یک 
افسانه است به خوبی ایجاد کرده است. برادران ارک در مواجهه با پدیده های عالم 
سنت و دنیای قدیم، سعی کرده اند آنها را درک کنند و همچون دیگر فیلم های ژانر 
وحشت در سینمایمان، فیلم را آغشته به توهمات نویسنده نکنند. داستان پوست در 
یک روستای دورافتاده در آذربایجان می گذرد و یک آوازه خوان عاشیق )عاشیقالر( 
آن را روایت می کند. این آوازه خوان در جای جای فیلم نغمه آواز آذری سر داده 
و داستان آراز و مارال را به صورت نقالی در یک قهوه خانه روایت کرده و به تصویر 

می کشد.
فیلم های ترکی آذربایجانی

در دهه هفتاد زنده یاد یداهلل صمدی با ساخت فیلم موفق »سارای« برپایه یکی از 
معروف ترین داستان های فولکلوریک آذربایجان تجربه شیرینی را رقم زد این فیلم با 
استقبال مخاطبان مواجه شد اما برای مدت ها فیلم جدیدی به این زبان ساخته نشد 
اما دهه هشتاد و نود تجربه های متعددی در این زمینه رقم خورد. فیلم های »ساواالن« 
و »دمرول« یداهلل صمدی هم به زبان فارسی ساخته شدند.  فیلم سینمایی »ائو« 
سال ۵۹۳۱ به کارگردانی اصغر یوسفی نژاد تولید شد و توجه منتقدان سینمایی 
را در بخش مسابقه در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر جلب کرد. این فیلم 
که به زبان ترکی آذربایحانی ساخته شد، توانست در بخش بین المللی جشنواره 
آسیا، جایزه بهترین فیلمنامه، بهترین فیلم و همچنین جایزه نتپک )توسعه سینمای 
آسیا( را به دست آورد. بعدها فیلمهای »کومور« از اسماعیل منصف، »پیرمردها نمی 
میرند« اثر رضا جمالی که توانست جایزه روح آسیا را در 
جشنواره توکیو ۹۱۰۲ کسب کند، ساخته شدند. در سی 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر امسال، فیلمهای »آتابای« 
ساخته نیکی کریمی و فیلم »پوست« به کارگردانی بهمن 
و بهرام ارک توجه منتقدان را جلب کردند. این دو فیلم 
و به ویژه فیلم »پوست« به نوعی پدیده جشنواره امسال 
محسوب می شوند که عالوه بر زبان ترکی خود، به لحاظ 
ساختار و فرم و زبان سینمایی، فیلمهای ارزشمندی بودند. 
فیلم پوست عالوه بر جایزه موسیقی فیلم، به عنوان بهترین 
فیلم هنر و تجربه نیز انتخاب شد. آتابای فیلمی در گونه 
درام عاشقانه به کارگردانی و تهیه کنندگی نیکی کریمی 
و نویسندگی هادی حجازی فر محصول سال ۸۹۳۱ است 
که به عنوان فیلم منتخب مجله فیلم برگزیده شد. در 
از سوی وزارت  اراده ملی جشنواره فجر،  جشن تجلی 
ورزش و جوانان، فیلم آتابای بهترین فیلم در این حوزه 
انتخاب شد که تندیس هایی به نیکی کریمی و هادی 
حجازی فر اهدا شد. هم چنین بازی جواد عزتی در فیلم 
آتابای مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است. فیلم های 
ائو، او، سارای، سویوق، آغال، اردک، آق گول، اکسیکلیک، 
حیوان، قفس، قارا یول، سالخ، پل، سارانین سسی، سورمه 
لی قیز، سازاق، اونوتماق؛ یارا، من عصمتم، قارلی دامالر، 
قارلی یولالر و سوزسوز عاشیق از جمله فیلم های از جمله 
فیلم های دهه هشتاد و نود شمسی است. هر چند برخالف 
برخی خبرها فیلم پوست اولین فیلم سینمایی به زبان 
ترکی آذربایجانی نیست اما این فیلم را می توان پس از 
سارای نخستین فیلم سینمایی به زبان ترکی آذربایجانی 
دانست که به گیشه فروش سینماها امید بسته است 
امیدی که به خاطر ساختار جذاب و خالقیت و نوآوری 

در داستان امید بیهوده ای هم نیست.

Culture
فرهنگ



با باالگیری 
و گسترش 

روزنامه نگاری در 
نیمه ی دوم سده ی 
نوزدهم  سیزدهم 
خ، نویسندگان، 
ویراستاران و 

ناشران دریافتند 
که اگر بخواهند 
برای مجله ها و 
روزنامه هایشان 

خواننده بیابند، باید 
با کنار گذاشتن 

ساخت های دستوری 
عربی و پارسی، زبان 

نوشتاری را ساده 
کنند

بازار  به  انتشارات شیرازه ترجمه و  بار از سوی  کتاب اصالح زبان ترکی، موفقیت فاجعه 
نشر عرضه شده است. این اثر از سوی طاهر خدیو پژوهشگر و مترجم کشورمان ترجمه 
شده است. جفری لوئیس ترک شناس برجسته در این تحقیق به انقالب زبانی آتاترک در 
جمهوری نوین ترکیه پرداخته و چگونگی شکل دهی به زبان و از هر گذر زبان هویت جدید 
را در سرزمین آناتولی با عنوان هویت تُرکی بررسی کرده است. در فصل اول جفری لوئیس، 
نویسنده به تقالی روشنفکران عثمانی در اواخر قرن نوزدهم برای قابل هم کردن زبان ترکی 
و مناقشات آنان پیرامون حجم واژه ها و قواعد دستوری فارسی و عربی در زبانشان میپردازد. 
در فصل دوم، ماجرای دگرگونی الفبای ترکی و پیشینه آن از دوران آخوندزاده به بعد به 
تفصیل آمده است. دگرگونی الفبا، تقریبا تنها تحولی است که نویسنده مورد تصدیق قرار 
میدهد. در فصل سوم، نویسنده جنبش سره نویسی و پیکار با واژه های فارسی و عربی را بازگو 
میکند. این جنبش چنان ابعاد افراط گرایانه ای به خود گرفت که برای مدتی در ترکیه هرج و 
مرج زبانی برقرار شد و هرکسی از سر تفنن و سلیقه معادلی ترکی به جای واژه های عربی و 
فارسی به کار میبرد فصل چهارم به ماجرای شگفت انگیز شبه نظریه زبان خورشید اختصاص 
یافته است که بر مبنای آن همه زبانها و همه واژه ها از فلسفه یونانی گرفته تا بولتن فرانسوی 
ریشه ترکی داشتند. این نظریه برای چندسال در ترکیه از سوی آتاترک و همفکرانش ترویج 
می شد. نویسنده در فصول بعدی به چهره های های اصلی واژه پرداز در ترکیه و ساز و کارهای 
واژه گزینی می پردازد. در این فصول حجم جعل و تفنن که از واژه تراشی به پسوندتراشی هم 
کشیده شده، به خوبی آشکار می شود. جفری لوئیس یکی از بزرگترین ترک شناسان معاصر 

به شمار می رود و آثار بسیار برجسته ای در مورد زبان ترکی نوشته و ترجمه کرده است. نظر 
به جایگاه ویژه لوئیس در پژوهش های ترک شناختی، در سال 1۹۹۸ سلیمان دمیرل رییس 
جمهور سابق ترکیه به وی نشان لیاقت ترکیه اعطا کرد. پروفسور جفری لوییس )به انگلیسی: 
Geoffrey Lewis( )تولد 1۹ ژوئن 1۹۲۰؛ درگذشت 1۲ فوریه ۲۰۰۸( از بنیانگذاران مطالعه های 
ترک شناسی در دانشگاه آکسفورد و استاد زبان های ترکی بود. وی به دلیل فعالیتهای مهمی 
که در زمینه ترک شناسی انجام داد، از سوی جمهوری ترکیه شایسته دریافت نشان لیاقت 
گردید.ترجمه انگلیسی وی از کتاب دده قورقود نیز توسط دکتر حریری اکبری به فارسی 
ترجمه شده است که حاوی مقدمه عالمانه ای در شناخت این کتاب و بررسی داستان های 
آن هست. خودآموز ترکی استانبولی لوئیس را نیز اسد بهرنگی به فارسی ترجمه کرده است.  
آن چه که در این نوشتار می خوانید متن یک سخنرانی از لوییس است که ”شهربراز“ آن 
را به فارسی برگردانده و اطالعات گرانبهایی را از اصالحات زبانی آتاترک ارائه می دهد. این 
سخنرانی از آن جهت دارای اهمیت است که نخست شمایی واقع بینانه و مبتنی بر دانش و 
آگاهی از قابلیت های زبان ترکی ارائه می دهد و از سوی دیگر پاسخ درخوری به قوم گرایان 
افراطی است که زبان ترکی استانبولی را به عنوان زبان معیار معرفی می کنند و در صددند 
میراث گویش ترکی آذری را با دست آویزی بیگانه گرایانه از بین بردند. مثال های شگفت انگیز 
و جالبی که لوئیس از بازی های زبانی پان ترکیست های ترکیه ارائه می دهد حکایت این روزهای 
قوم گرایان ایرانی است که فارغ از هرگونه مبنای علمی و منطقی ادعاهای محیرالعقولی را در 

این عرصه مطرح می کنند. نوشته های درون قالب][ از مترجم است.

وقتی نخستین بار، دستور زبان ترکی َچغتایی را باز کردم 
 ،bolğay و آموختم که »خواهد بود« در چغتایی می شود
حال آن که همین واژه در ترکی ترکیه می شود ola، چه 
قدر در برابر bolğay نیرومند، ola سست و ضعیف به نظرم 
رسید. فکر کردم آسیای میانه جایی است که باید باشم. 
کتاب های گونار جارینگ ] Gunnar Jarring ترک شناس 
و سیاست کار سوئدی درگذشته 29 می 2002 م/ ۸ خرداد 
13۸1. شهربراز[ درهایی به جهان خیره کننده ای به رویم 
باز کرد که آن مرد پراستعداد در آن سفر کرده بود. اما در 
حالی که مشتاقانه آنها را می خواندم و خواب رفتن به جاهایی 
را می دیدم که او رفته بود، هرگز به خواب هم نمی دیدم 
که با گونار جارینگ در این افتخار شریک شوم که در آغاز 
دهه ی 19۵0 م/1330 خ به عنوان »عضو متناظر انجمن 
زبان ترکی« برگزیده شوم چه رسد به آن که روزی افتخار 
آن را داشته باشم که سخنرانی جارینگ را بکنم. به خوبی از 
بزرگی سهم دانشوران سوئدی، و به ویژه عضوهای موسسه ی 
پژوهشی سوئد در استانبول، در مطالعه های ترکی آگاهم و 
افتخار می کنم که این سخنرانی را به یکی از بزرگ ترین این 

دانشوران پیشکش کنم.
من دانشوری برج عاج نشین هستم نه پژوهشگری میدانی. با 
وجود شیفتگی ام به ترکستان شرقی، قسمت من آن بوده 
که در بیشتر طول حرفه ام، عالقه ی اصلی ام زبان ترکیه بوده 
است. من گه گاه چغتایی نیز درس داده ام. یک سال یکی 
از دانشجویان می خواست »بابُرنامه« را به زبان اصلی بخواند 
زیرا بابر، نخستین امپراتور مغول گورکانی هند، یعنی یکی از 

نیاکان این دانشجو، آن را نوشته بود.
موضوع سخنرانی این شامگاه من، اصالح زبان ترکی است. 
زیرعنوان کتابی که در این باره نوشته ام »کامیابی فاجعه آمیز« 
است. اگرچه این اصالح از نظر تاثیر بر زبان گفتار، چندان 
مصیبت بار نبوده اما بر اثر این اصالح، هر نوشته ی پیش از 
دهه ی 1930 م/1310 خ و بیشتر آنچه که پس از این تاریخ 
نوشته شده، به طور فزاینده ای برای هر نسل تازه نامفهوم 
شده است. این اصالح، کامیابی انکارناپذیری داشته که در 
آن اصالحگران در مقصودشان برای پاکسازی قومی - یعنی 
خالص شدن از عنصرهای غیرترکی در زبانشان - کامیاب 
شدند. به طوری که این زبان در سده ی گذشته به اندازه ی 
هفت سده ی پیش از آن تغییر کرده است. امیدوارم به شما 

نشان دهم که چرا این کامیابی را فاجعه آمیز می خوانم.
پایان  به  خ  م/1301   1922 سال  در  عثمانی  امپراتوری 
رسید اما زبان اداری و ادبی آن، یعنی ترکی عثمانی، تنها 
زبانی که از نظر گستردگی واژگان به انگلیسی نزدیک شد، 
تا میانه ی سده ی بیستم م/چهاردهم خ زبان مرده ای نشد. 
قلب این زبان، ترکی بود: یعنی نحو و صورت های صرفی 
آن ترکی بود اما هاگوپیان )V. H. Hagopian( مجبور 
شد که ۴۴% کتابش به نام »دستور زبان گفتگو ی ترکی 
 Ottoman Turkish Conversation(»عثمانی
Grammar(، منتشر شده به سال 1907 م/12۸6 خ، را 
به دستور زبان عربی و پارسی اختصاص دهد. علت هم آن 
بود که عثمانیان چندین ویژگی را از این دو زبان وام گرفته 
بودند. آنان جمع های عربی و پارسی را قرض گرفته بودند. 
از عربی بیماری زبانی ای را گرفته بودند که به نام جنسیت 
دستور زبانی )grammatical gender( شناخته می شود. 
افزون بر این، صفت ها در ترکی پیش از اسم می آیند اما در 
عربی و پارسی پس از اسم می آیند. ]در زبان پارسی، صفت 
پیش از اسم هم می آید و بدان »ترکیب وارون« یا »ترکیب 
مقلوب« می گویند. شهربراز[ در پارسی، میان اسم و صفت 
کسره ای )ـِ( می آید و ترکی این هر دو را اقتباس کرد. »دولت 
عثمانی« )Sublime Porte(، یا دستگاه مرکزی حکومت 
سلطان عثمانی، در ترکی عثمانی »بابِ  عالی« گفته می شد 
که هر دو واژه های عربی هستند به معنای »دروازه« و »باال« 
که با ـِ ی پارسی به هم پیوند شده بودند. ]مانند اصطالح 
»باب همایونی« یا »باب همایون« برای دربار در زمان قاجار. 

شهربراز[
که  می زیستند  جایی  در  و  بودند  دامدار  مردمی  ترکان 
امروزه مغولستان بیرونی گفته می شود. در سده ی هشتم 
سر  بر  نبرد  در  خود  مغول  همسایگان  از  آنان  خ،  م/دوم 
را ترک کردند و  چراگاه ها شکست خورده و میهن خود 
شروع کردند به مهاجرت به سوی جنوب و غرب. در آغاز 
سده ی یازدهم م/پنجم خ بیشتر آنان به خاورمیانه رسیدند، 
مسلمان شدند و باسوادهایشان الفبای عربی-پارسی را برای 
نوشتن به کار گرفتند. زبان شان از نظر واژه های الزم برای 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

زندگی کوچ نشینی پربار بود اما از نظر مفهوم های فلسفی، 
مفهوم ها  این  برای  داشت.  و هنری کمبود  یزدان شناسی 

دست به دامان عربی و پارسی شدند.

اما به این هم بسنده نکردند. آنان تنها برای مفهوم های نو 
از این دو زبان وام نگرفتند بلکه حتا واژه های پایه ای چون 
ôd )اُد = آتش( از کاربرد افتاد و تا آغاز سده ی بیستم م/

چهاردهم خ در شعر ترکی برجا ماند اما در نثر چهارصد سال 
به نرفت و جای آن را »آتش« پارسی گرفت. واژه های ترکی 
sin ]سین[ و sinle ]سینله[ )به معنای گور(، در شعرهای 
مردمی از سده ی سیزدهم تا بیستم م/هفتم تا چهاردهم خ 
به کار می رفت و هنوز نیز در آناتولی به گستردگی استفاده 
می شود اما در نثر، خیلی پیش از این تاریخ، واژه ی عربی 
ِس«  الَفر  »جامع  کتاب  در  گرفت.  را  آن  جای  »مزار« 
)Gami’ al-Faris(، فرهنگ نوشته شده در سده ی هفدهم 
م/یازدهم خ، گفته شده برخی مردم sinle را تنها برای گور 
کافران یا نامسلمانان به کار می برند و مسلمانان در »مزار« 

دفن می شوند.
در شعر سنتی ترکی، بیت هایی دیده می شود که تنها نشانه ای 
که می گوید این شعر را شاعری ترک سروده وجود واژه های 
dir ]دیر[ )هست( و idi ]ایدی[ )بود( است. این گفته برای 
نثر سنتی نیز درست است. این مخلوط ترکی-عربی-پارسی 
را بیشینه ی رعیت سلسله ی عثمانیان نمی فهمیدند، نه تنها 

عربان و یونانیان و دیگر قوم ها، بلکه حتا 
خود ترکان نیز!

با باالگیری و گسترش روزنامه نگاری در 
م/سیزدهم  نوزدهم  سده ی  دوم  نیمه ی 
ناشران  و  ویراستاران  نویسندگان،  خ، 
مجله ها  برای  بخواهند  اگر  که  دریافتند 
با  باید  بیابند،  روزنامه هایشان خواننده  و 
کنار گذاشتن ساخت های دستوری عربی 
کنند.  ساده  را  نوشتاری  زبان  پارسی،  و 
بگویند  بودند  کرده  عادت  که  مردمی 
»علوم طبیعیه« دیدند که آسیبی ندارد اگر 
 ilimler به جای جمع عربی علوم بگویند
]ایلیم لر[ و کسره ی اضافه ی پارسی و پایان 
عربی صفت را نیز بیاندازند و صفت را اول 
بیاورند و بگویند: tabii ilimler ]طبیعی 
بودند  عربی  هنوز  واژه ها  این  ایلیم لر[. 
زیرا تنها واژه هایی بودند که در دامنه ی 
تولیدکنندگان  بیشتر  کارکردی  واژگان 
و مجله ها وجود  روزنامه ها  و خوانندگان 

داشت.
»محمد عاکف« )Mehmet Akif( ، شاعر ترک، در سال 

1901 م/1279 خ چنین نوشت:
بغرنجی  زبان  چنان  به  روزنامه ها  در  جنایت  گزارش های 
ادا می شوند که مردم عادی چنان بدین گزارش ها گوش 
می دهند که انگار وردهای دینی هستند. مسخره است که 
بنویسید: »غارتگران شبخیزانه به ماوای محمد بیگ سبب 
به  را  پربها  فرشینه های  و  شدند  فرصت طلبانه ای  دخول 
سرقت بردند«. وقتی منظورتان آن است که: »دزدانی شبانه 
به خانه ی محمد بیگ وارد شدند و هشت فرش قیمتی را 
دزدیدند«. مفهوم هایی را که قرار است مردم عادی بفهمند 

باید به زبان مردم عادی بیان کرد.
اما بایست سال ها می گذشت تا چنین اتفاقی بیفتد.

اگرچه محمد عاکف در این نظر تنها نبود، اما نیروی بیکران 
کمال آتاترک و نیز اقتدارش به عنوان رییس جمهور الزم 
بود تا پاکسازی قومی زبان ترکی آغازیده شود. آتاترک در 
سال 192۸ م/1307 خ تغییر خط از عربی-پارسی به التین 
را سبب شد. دو سال بعد، وی بر کتابی درباره ی تاریخ و 
این  آن  در  که  نوشت  پیشگفتاری  ترکی  زبان  توانمندی 
واژه های سرنوشت ساز را گنجاند: »ملت ترکیه که می داند 
چه گونه از استقالل عالی و سرزمین خود پاسداری کند، باید 
زبانش را نیز از یوغ زبان های خارجی رها کند«. در هر کتابی 
که از آن روز به بعد درباره ی اصالح زبان ترکی نوشته شده 
این جمله نقل شده است. شوربختانه، توجه اندکی به جمله ی 
پیش از آن شده بود: »ترکی یکی از غنی ترین زبان هاست. 
باید تنها آن را با خوش سلیقگی به کار برد«. او فکر می کرد 
می شود معادل ترکی تمام واژه های عربی و پارسی را یافت 
یا ساخت. وی به آنچه می گفت عمل نیز کرد. او فهرستی از 
موضوع ها را در دستور قرار داد که می خواست تاریخ دانان 

 Beşeriyet menşe ve« آنها  از  یکی  بپردازند.  بدانها 
mebdei« ]بشریت منشاء و مبدایی[ بود یعنی »سرچشمه 
و خاستگاه نوع بشر« که در آن هر چهار واژه عربی بودند. وقتی 
نمونه ی تایپیده را برایش آوردند، وی عبارت را چنین تغییر 
 »insanların nereden ve nasıl geldikleri« :داد
]اینسان لرین نه ردن و نسیل گلدیک لری[ یعنی »انسان ها از 
کجا و چه گونه پدید آمدند؟« که در آن سه واژه و دستور 
زبان ترکی بود. دو واژه ی دیگر، یعنی »انسان« و »و«، مدت 
درازی بود که پذیرفته شده بودند و از اصالح جان به در 

بردند.
برای درک جریان اصالح، باید بدانید که زبان یکی از دو 
سرگرمی آتاترک بود. سرگرمی دیگر وی تاریخ بود. اشتیاق 
وی برای ریشه شناسی بیشتر ذوقی بود تا علمی. در میان 
 asker ریشه گیری  شیوه ی  ابتکاری اش  پیشنهادهای 
 exercitus عسکر[ به معنای سرباز بود - که در واقع از[
التین و از راه عربی به ترکی آمده بود. وی می گفت این 
واژه از aşık ]اشیک[ به معنای »سود« و er ]ار[ به معنای 
»َمرد« آمده است: یعنی »مردی که برای کشورش سرمایه 
است«. موردهای دیگر، که شاید بی انصافانه بدو نسبت داده 
شده، ریشه شناسی ترکی دو نام جای امریکایی است: نیاگارا از 
ریشه ی Ne yaygara! ]نه یاگارا![ به معنای »چه هیاهویی!« 
و دیگری آمازون نیز از Ama uzun! ]اّما اوزون![ به معنای 
»اما دراز است!« شوربختی است که اگرچه وی هیچ چیز را 
از بحث خوب دوست تر نمی داشت اما هیچ 
یک از نزدیکانش هرگز بدون نگفت: »پاشا! 
این بازی بسیار سرگرم کننده ای برای پس 
از شام است. اما نباید آن را جدی بگیریم. 
مگر نه؟« بلکه برعکس، آنان نیز همین بازی 
را ادامه دادند. رییس »انجمن زبان« - که 
آتاترک به سال 1932 م/1311 خ بنا نهاد 
سیاسی  درستی  دوران  از  پیش  بسیار   -
کرد  اعالم   )political correctness(
 academy غربی  واژه ی  ریشه ی  که 
 ak یعنی  است  ترکی  فرهنگستان[   =[
آدم  معنای  به  آدمی[  ]آک/آق   adami
سپید )آدم خود واژه ای عربی است(. مقاله ی 
داد:  توضیح  انجمن  مجله ی  در  بینامی 
واژه ی کهن okan ]اُکان[ که نام ایزدی 
بوده، به معنای شاهانه و شکوهمند است. 
اما واژه ای به صورت okan وجود نداشت. 
واژه ای که نویسنده شاید در ذهن داشته 
ugan ]اوگان[ بود و معنایش نه شاهانه 
است نه شکوهمند بلکه نیرومند. اما بدتر آن 
که ادامه داد و گفت okan ریشه ی okyanus )اقیانوس( 

است که خود وام واژه ای یونانی از راه عربی است.

انجمن زبان برای تولید واژه های الزم سه شیوه مقرر کرد 
واژگان خارجی مستقل شود: 1( کشف  از  ترکی  زبان  تا 
منبع های زبان گفتاری، 2( گردآوری واژه های یافت شده 
در متن های کهن، و 3( اگر نیاز بود، آفریدن واژه های نو از 

ریشه ها و پسوندهای ترکی موجود.
در اکتبر 1932 م/مهرماه 1311 خ کار گردآوری واژه ها آغاز 
شد. هر فرماندار استانی، سرپرست کمیته ای برای این کار 
شد. وظیفه ی وی سازماندهی کار گردآوری واژه هایی بود 
که مردم به کار می بردند. در طول یک سال، بیش از 3۵ 
هزار واژه های این گونه ضبط شد. در همین حال، دانشوران 
فرهنگ های زبان ترکی و بیش از 1۵0 متن کهن را زیرورو 
یا  بودند  افتاده  کاربرد  از  که  بیابند  را  واژه هایی  تا  کردند 
هرگز در ترکی به کار نرفته بودند. اینها همه نزدیک 90 
هزار واژه شد. در سال 193۴ م/1313 خ نتیجه های این 
]تاراما   -  Tarama Dergisi نام به  کتابی  در  فعالیت ها 
درگیسی[ به معنای »فشرده ی جستجو« منتشر شد. اگرچه 
واژه ها  این  از  برخی  برابر  در  درستکارانه  گردآوردندگان، 
که از آنها مطمئن نبودند، نشان پرسش گذاشته بودند اما 
متعصبان در استفاده از هر واژه ای که در این گردآیه بود هیچ 
خویشتنداری نکردند. برای مدتی نتیجه ی این کار آشوب 
بود. اگر می خواستید قلم را بدون استفاده از واژه ی رایج بیان 
کنید - قلم وام واژه ای عربی است - در این گردآیه kalem را 
می یافتید و از میان yağuş ]یاگوش[ یا yazgaç ]یازگاچ[ یا 
çizgiç ]چیزگاچ[ یا kavrı ]کاوری[ یا kamış ]کامیش[ یا 
yuvuş ]یاووش[ یکی را برمی گزیدید. برای akıl )عقل( 26 

 hediye برای .zerey گرفته تا an معادل وجود داشت از
)هدیه( می توانستید واژه ی دلخواه خود را از میان 77 معادل 
 armağan انتخاب کنید. واژه ای که در آخر برگزیده شد
)ارمغان( بود که در واقع نه ترکی، بلکه وام واژه ای قدیمی از 

زبان پارسی بود.
روزنامه نگاران مقاله های خود را به ترکی عثمانی می نوشتند 
و آنها را به کسی با عنوان ikameci ]اقامه چی؟[ می دادند تا 
وی جایگزینی های درست را انجام دهد. اقامه چی نسخه ای از 
کتاب »تاراما« را باز می کرد و واژه های عثمانی را با هر معادلی 
که خودش می خواست جایگزین می کرد. در همان حال، در 
دفتر روزنامه ی دیگری اقامه چی دیگری برای همان واژه ی 

عثمانی معادل دیگری را برمی گزید.
وارد  زبان  آتاترک تصمیم گرفت که اصالح  این زمان  در 
بن بست شده و راه معقول آن است که همه ی واژه های بیگانه 
را که کاربرد عمومی داشتند و برایشان هیج مترادف ترکی 
نمی توان یافت همچنان در زبان ترکی نگه دارند، به شرط 
آن که بتوان برای شان ریشه شناسی ترکی فراهم کرد. با این 

تشویق، هر کسی دست به کار شد.
آنان که به جای اختراع ریشه شناسی برای همه ی واژه های 
محکوم عربی و پارسی، صادقانه کوشیدند که جایگزین های 
ترکی ناب پیدا کنند، اشتباه های وحشتناکی کردند. برای 
مثال هیچ معادل ترکی برای واژه ی عربی maarif )معارف، 
آموزش( وجود نداشت. اصالحگران واژه ی eğitim ]اگیتیم[ 
را ساختند که می گفتند اسم گرفته شده از فعل باستانی 
eğitimek ]اگیتماک[ است به معنای »آموزش دادن«. 

خب، هرگز چنین فعلی وجود نداشت و اگر این تناقض را 
هم بدانان ببخشید، معنای این فعل اصال »آموزش دادن« 
 igidimek باستانی  فعل  بدخوانی  فعل،  این  نیست. 
یا  مردم  )به  دادن  »خوراک  معنای  به  بود  ]ایگیدیماک[ 
جانوران(« اما این مانع نشد که واژه ی eğitim ]اگیتیم[ 
 millet برای  شود.  »آموزش«  برای  ترکی  نوین  واژه ی 
 uluş ملت(، پژوهشگران هشت احتمال یافتند از آن میان(
]اولوش[ و ulus ]اولوس[. اما به اشتباه ulus را برگزیدند. 
واژه ی اصیل ترکی، uluş ]همان ایل[ بود، گرچه معنای 
آن »کشور« بود نه »ملت«. مغوالن آن را قرض گرفتند و 
تلفظ مغولی ulus را ساختند و بدان معناهای جدیدی نیز 
دادند یعنی »امپراتوری« و »مردم«. در سده ی چهاردهم م/

هشتم خ، ترکان دوباره آن را در شکل مغولی ulus قرض 
گرفتند و تا سده ی هفدهم م/یازدهم خ و دوباره امروز به کار 
بردند. اصالحگران نتوانستند پسوند ترکی برای جایگزینی 
پسوند صفت ساز عربی] و پارسی[ »-ی« در »ملی« پیدا 
کنند. بنابراین پسوند فرانسوی el- و al- را وام گرفتند و 
کردند.  جایگزین  ]اولوسال[   ulusal با  را  ]میلّی[   millî
حال که برای »ملی« معادلی نیمه-مغولی نیمه-فرانسوی 
ساخته بودند می توانستند دست کم ادعا کنند برترپندار 

)chauvinist( نبوده اند.
 Millî Kütüphane اما نام کتابخانه ی ملی ترکیه هنوز
]ُکُتب خانه ی ملی[ است که بخشی عربی و بخشی پارسی 
است. یک بار از مدیر کتابخانه پرسیدم: »چه طور شد که 
]اولوسال   Ulusal Kitaplık به  نام  تغییر  از  کتابخانه 
کیتاپ لیک[ جان به در برد؟« این بانو با لبخند خوشحالی 
گفت: Millî Kütüphane در اساسنامه ی کتابخانه آمده 
بود و اصالحگران بدان توجه نکردند و ان شاءاهلل هیچ کس 

نیز توجه نخواهد کرد.
بسیاری از نوواژه ها به درستی از ریشه ها و پسوندهای ترکی 
ساخته شدند برای مثال altyapı ]آلتیاپی[ )زیرساخت( که 
جایگزین وام واژه ی فرانسوی enfrastrüktür ]در فرانسه: 
infrastructure ] شده و نیز kazı ]کازی[ )کاوش( و 
جایگزین  که  ایده ها(  )تداعی  ]چاگریشیم[   çağrışım
وام واژه های عربی hafriyat )حفریات( و tedai )تداعی( 
شدند. اما نوواژه های بسیار فراوانی به درستی ساخته نشدند.

شاید بگویید دلیلی نیست که این اصالح زبان را فاجعه آمیز 
بخوانیم. از این گذشته، هر زبانی مجموعه ای از قراردادهاست 
و بیشتر مردم در هر کجا ریشه ی واژه هایی را که به کار 
می برند نمی دانند یا برایشان مهم نیست. یا عالقه ندارند 
بدانند که آیا واژه ای همواره بخشی از زبان شان بوده یا به 
تازگی به دست انجمن زبانی یا فرهنگستانی ساخته شده 
است. اما من به ترکان تحصیل کرده ای فکر می کنم که 
واژه ی دقیقی را که می خواهند می دانند، اما دودل اند که آن را 

فاجــــعــه آتــاتــرک
کتاب »اصالح زبان ترکی، موفقّیت فاجعه بار« نوشته جفری لوئیس منتشر شد
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دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

به کار ببرند یا نه. زیرا آن واژه خیلی قدیمی است و با نوواژه ای 
جایگزین نشده است. یا با یکی از بسیار نوواژه ها جایگزین 
شده که دیمی اختراع شده اند. برای همین، به جای آن از 
واژه ی فرانسوی یا انگلیسی استفاده می کنند. الزم نیست که 
فرد ترکی دانشور حرفه ای باشد تا برخی از این اختراع ها را 
جانفرسا یابد و تحمل شنیدن آنها را نداشته باشد چه رسد 
به گفتن آنها. یک مثال: اصالحگران واژه ی neden ]نِه ِدن[ 
)از چه( را ساختند که اسم واژه ی ne ]نِه[ )چه؟( است تا آن 
را جایگزین وام واژه ی عربی sebep ]سبپ[ )سبب( کنند. 
این اسم یکتا است از این نظر که حالت »ازی« است که هیچ 
ترکی، صرف نظر از احساسش نسبت به زبان، نمی خواهد 
برای »به خاطر آن  به کار نمی برد. عبارت قدیمی  را  آن 
که« می شد bu sebepten ]بو سبپ تن[ )بدان سبب( 
 bu اما ترکان ِ کمی راضی می شوند به جای آن بگویند .
nedenden ]بو نه دن دن[. و نه راضی می شوند گزینه ی 
دیگر یعنی bu neden nedeniyle ]بو نه دن نه دنیله[ 
را بگویند. به همین دلیل همچنان از اصطالح ترکی عثمانی 

bu sebepten استفاده می کنند.
تغییر واژگان بر این فرض بنا شده بود که نوواژه هایی که 
از ریشه ها و پسوندهای ترکی ساخته می شدند، برخالف 
واژه های عثمانی، به راحتی برای هر کسی فهمیدنی هستند. 
گرچه شاید ترکی وام واژه ی عربی mefhum ]مفهوم[ را 
نداند، اما می تواند به سرعت kavram ]کاورام[ را بفهمد 
گرفتن(  دست  )در  ]کاوراماک[   kavramak فعل  از  که 
ساخته شده است. البته شاید این را بفهمد، مگر آن که از 
 kavram یکی از بخش های فراوان آناتولی باشد که در آنجا
به معنای »مشتی، تعدادی« باشد. و وقتی خود پسوند نیز 
نوواژه باشد، شاید وضعش بدتر باشد به ویژه اگر این پسوند 
با واژه ی آشنای دیگری همشکل باشد. در میان واژه هایی 
که آتاترک برای زبان هندسه ساخت - و من از آن کمی 
نام های  برای  بود  جایگزین هایی   - گفت  خواهم  بیشتر 
عربی شکل های هندسی مسطح یعنی مثلث )سه گوش( و 
پنج وجهی و مانند آن. وی به این شماره ها پسوند نواختراعی 
افزود به نام gen- ]گن[. اصالحگرانی که متعهدترند به شما 
خواهند گفت که این پسوند، ریشه ای ترکی دارد اما واقعیت 
آن است که این همان پسوند یونانی gon- است که بدین 
شکل درآمده تا مطابق قاعده ای در زبان ترکی باشد که 
واکه ی )حرف صدادار( در بخش پایان واژه نمی آید. به هر 
حال، واژه ی معادل مثلث شد üçgen ]اوچگن[. در نظر، 
هر کسی باید بفهمد که این چیزی است مربوط به سه و از 
روی بافت متن خواهد فهمید که منظور سه گوش است. اما 
اصالحگران باید بهتر می دانستند که پسوند gen- بخشی از 
واژه های کشاورزان آناتولی بود که برای شان üçgen یعنی 
»سه مرزعه ی آیش شده«! یا نوواژه ی özek ]اوزک[ را در 

نظر بگیرید که جایگزین واژه ی عربی merkez )مرکز( شده. 
فردی روستایی از همسایگی ایسپارتا )Isparta( ]شهری در 
غرب ترکیه[ با آن مشکلی نخواهد داشت زیرا زمان گردآوری 
واژه ها، این واژه در آن روستا به کار می رفت اما برای بیشتر 
آناتولیان این واژه یعنی »محور گاری گاوی«. شهرنشینی که 
برایش öz به معنای »خود« و ek به معنای »وصله« است 

هرگز معنای جدید آن را نخواهد فهمید.
اینها نمونه هایی از اشتباه هایی است که اصالحگران زبان 
کردند. اشتباه دیگر آن بود که تعداد بسیار زیادی واژه های 
عربی و پارسی را - که برای آنها معادل ترکی وجود نداشت 
- از زبان خود حذف کردند و بدین ترتیب زبان خود را ناتوان 
کردند و حتا زحمت این را هم به خود ندادند که برای آن 
واژه ها از ریشه ها و پسوندهای ترکی معادل بسازند. منبع های 
انبوهی از زبان ترکی عثمانی در اختیارشان بود. الزم نبود 
تمام واژگان پرشاخ و برگ عثمانی را ابدی کنند زیرا آزاد 
بودند که از میان آنها گزینش کنند؛ اما از عمد تصمیم 

گرفتند که میراث خود را دور بریزند.
»ادعا«،  »اعالم«،  مفهوم های  بیان  برای  عثمانی  ترکی 
»اظهار«، »اشاره« و معناهای مشابه واژه های مجزایی داشت. 
ترکی نوین برای بیان همه ی این معناها باید با واژه هایی 
و  )گفتن(،   söylemek )گفتن(،   anlatmak چون 
تا  قیدهایی  همراه  به  بسازد  )آگاهاندن(   bildirmek
سایه های معنایی را بیان کند. بنابراین به جای »اشاره«، 

اگر بخواهند از واژه ی قدیمی ima )ایما( خودداری کنند 
باید بگویند üstü kapalı söylemek )پنهانی گفتن( یا 

dolaylı anlatmak )غیرمستقیم گفتن(.
پیشتر، یکی دیگر از گناهان اصالحگران زبان را یاد کرده ام 
که هرگاه برای واژه ای خارجی که می خواستند از زبان شان 
یا  بیابند  ترکی  واقعی  معادل  نمی توانستند  برانند  بیرون 
بسازند، معادل اختراع می کردند. در »کنگره ی ششم زبان« 
به سال 19۴9 م/132۸ خ حادثه ای رخ داد که در گزارش 
کنگره منتشر نشد. کسی پرسید: »چه اصولی بر ساخت 
اصطالح های فنی جدید حکفرماست؟« رییس »کمیسیون 
را  شرم آور  سکوت  باالخره  ریشه شناسی«  و  زبان شناسی 
شکست و گفت: »دوستان! ما هیچ اصلی یا چیزی شبیه 
اصل نداریم. ما همین طور که پیش می رفتیم از خودمان 

واژه می ساختیم!«
این چیزی بیش از حقیقت نبود. به عنوان جایگزین ترکی 
ناب برای وام واژه ی عربی hayal ]هیال[ )خیال(، آنان واژه ی 
imge ]ایمگه[ را تولید کردند که ریشه ی ادعایی آن عبارت 
است از im در ترکی کهن به معنای »رمز و گذرواژه« و 
و  )ملخ(  ]چیکیرگه[   çekirge واژه های در  که  پسوندی 
ارتباط بین  süpurge ]سوپورگه[ )جارو( دیده می شود. 
»گذرواژه« و »خیال« شاید خیلی رابطه ی باریکی به نظر 
برسد اما کافی است imge را هجی کنید تا ریشه ی حقیقی 
آن یعنی image ]تصویر، تصور[ انگلیسی یا فرانسوی را 

ببینید.
 medeniyet واژه ی قدیمی برای تمدن در ترکی عثمانی
)مدنیت( بود. این واژه از عربی مشتق شده است؛ البته فرد 
ترکی در سده ی نوزدهم م/سیزدهم خ آن را مشتق کرد و 
عربان نیز آن را از ترکان قرض گرفتند. جایگزینی که برای 
مدنیت پیدا کردند uygarlık ]اویگرلیک[ بود که ساخته ای 
دیمی بر پایه ی نام »اویغور« بود، یعنی نام قومی که در 
سده های دهم تا دوازدهم م/چهارم تا ششم خ در ترکستان 
شرقی تمدن پیشرفته ای بنا کردند. بنابراین، ادعای ترکی ناب 
بودن آن کمتر از medeniyet است که هنوز میان مردم 

پابرجا مانده است.
برخی از وفاداران به اصالح زبان، راست در چشمتان نگاه 
خواهند کرد و سوگند خواهند خورد که واژه های قرضی 
آشکارا غربی همچون okul ]اکول از فرانسه école ] به 
 terim به جای »سپهبد )ژنرال(« و genel،»جای »مدرسه
همگی  »اصطالح«،  جای  ]به   term انگلیسی  از  ]تریم، 
 süre ریشه ی ترکی ناب دارند! آنان همین ادعا را درباره ی
فرانکنشتاینی است که پدرش  دارند که هیوالی  )درازنا( 
 durée ادامه دادن( است و مادرش( sürmek واژه ی ترکی

واژه ای فرانسوی به معنای »دوران«.
بگذارید چهار دلیلم برای فاجعه آمیز نامیدن اصالح زبان را 
کوتاه وار بگویم: 1(اصالحگران شکاف بین زبان روشنفکران 
و ناروشنفکران را نبستند. کاری که کردند آفریدن شکافی 

نو بود. 2( آنان به خاطر کوتاهی در تولید معادل ترکی برای 
همه ی واژه های عربی و پارسی که به فراموشی سپردند، زبان 
ترکی را ناتوان کردند. این زیان بر هر ترکی تاثیر می گذارد 
که امروز در نوشتار یا گفتار به دنبال واژه ای می گردد که 
احساسش را بیان کند اما آن را نمی یابد، زیرا آن واژه مانند 
زبان اتروسکن ها ]ساکنان پیشین سرزمین روم[ ُمرده است 
و جایگزین نشده است. 3( بسیاری از جایگزین ها که تولید 
شده اند، بسیار از ترکی ناب به دورند. ۴( بیشتر ترکان زیر 
۵0 سال، از نوشته های دهه های 1920 و 1930 م/1300 
بزرگ ترین  از  یکی  دوره  این  شده اند.  بریده  خ  و 1310 
دوره های ادبیات نوین ترکیه است. نسخه های »ترجمه به 
ترکی نوین« که در کتاب فروشی ها می بینید هرگز جایگزینی 

برای نوشته های اصلی نمی شوند.
این هم بریده ای از نامه ی یکی از خوانندگان به روزنامه ی 

جمهوریت در سال 199۵ م/137۴ خ:
 )Yakup Kadri( دنبال یکی از کتاب های یعقوب قدری
می گشتم اما هیچ کجا پیدا نشد. از ناشری که بسیاری از 
کتاب های او را بازچاپ کرده بود پرسیدم که چرا این یکی 
کتاب را بازچاپ نمی کنید؟ پاسخ داد: »نتوانستیم کسی 
را پیدا کنیم که آن را به ترکی برگرداند.« گویا کتابی که 
من در دهه ی 1930 م/1310 خ - وقتی مدرسه ای بودم 
- می خواندم امروز باید به ترکی برگردانده شود! با خودم 
می گویم مگر یعقوب قدری آن را به چینی نوشته بود؟ افزون 
بر این، کسی را نمی توان پیدا کرد که ترکی آن کتاب را 

بفهمد و آن را به این زبان آشغال امروزی تبدیل کند.

فداکاری آتاترک برای اصالح زبان که خودش آغازاند در روز 
3 اکتبر 193۴ م/11 مهر 1313 تکان شدیدی خورد. او 
همان موقع هم در کاربرد زبان نو خیلی پیش رفته بود: او 
در سخنرانی آن روز خود در میهمانی شام به افتخار شاهزاده 
ولیعهد و شاهزاده خانم سوئد کاربرد زبان نو را به سرحد 
رساند. او سخنرانی اش را به زبانی نوشت که همه ی عمر بدان 
سخن می گفت. سپس هر واژه ی عربی و پارسی در آن به 
دست »جایگزین کننده ای« با نوواژه ای جایگزین می شد. در 
تاریخ ثبت است که آتاترک »مانند پسر مدرسه ای که تازه 
خواندن را شروع کرد« سخنرانی اش را انجام داد. می توان 
تصور کرد که چنین تجربه ی شرم آوری وی را مجبور کرد که 

فکر کند اصالح زبان زیادی جلو رفته است.
دو سال بعد در سومین کنگره ی »انجمن زبان ترکی« تکان 
دیگری به آتاترک وارد شد. موضوع غالب این کنگره »نظریه ی 
که  بود   )Sun-Language Theory( خورشید«  زبان 
 Uriel[ خود آتاترک مسئول این نظریه بود. اورییل هید
سال  به  درگذشته  یهودی،  ترک شناس  دانشور   ،Heyd
196۸ م/13۴7 خ.[ در کتاب سال 19۵۴ م/1333 خ خود 
با عنوان »اصالح زبان«، آن را »این نظریه ی شگفت انگیز« 
خواند. رمت برندمون )Remt Brendemoen( نیز در 

نوشته ای به سال 1990 م/1379 خ همین 
نظر را داد و هم چنین آن را »بدنام« خواند. 
این نظریه را کسی به نام دکتر کو ِرجیک 
)Hermann F. Kvergic( اهل وین الهام 
بخشید و مقاله ی منتشرنشده ای از خود را 
مقاله  این  عنوان  فرستاد.  آتاترک  برای 
»روان شناسی چند عنصر در زبان ترکی« 
 La Psychologie de quelques(
 )éléments des Langues Turque
بود و در آن از خورشید نامی نبرده بود. 
این  از سهم آتاترک در  خورشید بخشی 
چیزهای  بر  عالوه  کورجیک  بود.  نظریه 
دیگر، ادعا کرد که ترکی نخستین زبان دنیا 
است. نظریه ی آتاترک آموزش می داد که 
زبان وقتی شروع شد که انسان نخستین 
سرش را باال کرد و به خورشید نگاه کرد 
و گفت: Aa! که در ترکی چنین نوشته 
می شود: ağ. این صدا ریشه ی درجه اول 
زبان های ترکی شد. معناهای آن بیشمار 
بود از خورشید و خدا گرفته تا آب و زمان.

»نظریه ی  و  شد  دعوت  کنگره  این  به  کورجیک  دکتر 
برای  را  تا ریشه شناسی زیر  به کار بست  را  زبان آفتاب« 

unutmak )فراموش کردن( تولید کند:
ابتدایی ترین شکل این واژه uğ+un+ut+um+ak بود که 
uğ به معنای »روح تشخیص دهنده« ریشه ی مادر است. 
حرف n در un نشان می دهد که اهمیت ریشه ی مادر به 
فضای بیرون وارد می شود. حرف t در ut همیشه عامل پویایی 
است و نقش آن در اینجا انتقال »روح تشخیص دهنده« به 
فضای بیرونی است. حرف m در um عنصری است که 
مفهوم un-un-ut را در خود دارد. و ak معنای واژه را 
واژه شکل  این  آواییک،  ادغام های  از  پس  می کند.  کامل 
نهایی ریخت شناختی خود را می گیرد یعنی unutmak که 
بیان کننده ی »انتقال روح تشخیص دهنده به خارج از سر و 

به فضای بیرونی دور سر است.
هر کلمه ی این توضیح دروغ بافی نابی بود. آدم تعجب می کند 
مردی که در فضای عمومی چنین مزخرفاتی را می گوید چه 

گونه اصال مدرک دکتری گرفته است.
»انجمن  دبیرکل   ،)Ibrahim Dilmen( دیلمن  ابراهیم 
زبان ترکی« این نطریه را به کار برد تا ثابت کند که واژه ی 
غربی electric ]برقی[ از واژه ی اویغوری yaltrik )کورسو، 
مولر  از  جمله ای  یاد  آدم  است.  شده  گرفته  درخشان( 
)Müller( می افتد که گفت: »تغییر حرف همخوان )بی صدا( 
تغییر کم اهمیتی است زیرا در ریشه شناسی، حرف های واکه 
)صدادار( ارزش اندکی دارند و حرف های همخوان تقریبا هیچ 
اند«. چنانچه باورتان نمی شود که مولر چنین حرفی زده باشد 
باید توضیح دهم که این همان مولر واژه شناس بزرگ دانشگاه 
آکسفورد در سده ی نوزدهم م/سیزدهم خ، یعنی مکس مولر 
)Max Müller( نیست بلکه پسرعمویش جرج مولر است.

عالوه بر دکتر کورجیک، تعدادی مهمان خارجی نیز در این 
کنگره حضور داشتند. باور آتاترک با واکنش همه شان - به جز 
واکنش دکتر کورجیک - تکان خورد. برخی از آنان از روی 
ادب گفتند که این نظریه جالب است. دیگران زمان بیشتری 
خواستند تا درباره اش فکر کنند. چهار تن اصال حرفی از آن 
نزدند. آتاترک مردی بود با هوش زیاد و خودش فهمید که 
آنان درباره ی »نظریه ی زبان آفتاب« وی چه فکری می کنند.

عالقه ی آتاترک به ]ساخت[ اصطالح های فنی پس از این 
کنگره نیز ادامه یافت. اما در پایان سال 1936 م/131۵ خ، 
دیگر عالقه اش را برای آفریدن نوواژه برای واژه های روزمره 

هم از دست داد و به زبان مادریش بازگشت.
خ،  م/آبان 1317  نوامبر 193۸  در  آتاترک  مرگ  از  پس 
دیلمن درس »سخنرانی هایی درباره ی نظریه ی زبان آفتاب« 
را - که در دانشگاه آنکارا ارائه می داد - منحل کرد. وقتی 
دانشجویانش علت را جویا شدند پاسخ داد: »پس از این که 

آفتاب بمیرد آیا نظریه اش زنده می ماند؟«
»انجمن زبان ترکی« احساس امنیت می کرد زیرا می دانست 
که موسسه ای دولتی نیست بلکه سازمانی خصوصی است 
که آتاترک بنیاد گذاشته و بنابراین نمی توان آن را منحل 
کرد. و منحل نیز نشد. وقتی که محافظه کاران فکر کردند 
ملی  سادگی  به  انجمن  است  فرارسیده  آن  انحالل  زمان 
شد. در 11 آگوست 19۸3 م/20 امرداد 1362 خ قانونی 
تصویب شد که انجمن زبان را به عنوان بخشی از »موسسه ی 
فرهنگی، زبان شناختی و تاریخی آتاترک« و وابسته به دفتر 
نخست وزیر درآورد. از آن موقع تاکنون، انجمن جدید دیگر 
کار پیشنهاد جایگزین برای واژه های عثمانی را متوقف کرده 
است. وارد کردن واژه های فرانسوی در سده ی نوزدهم م/

سیزدهم خ آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. »شورای آموزش 
عالی« ترکیه به تازگی پیش نویس مقرراتی را برای آموزش 
عالی بر پایه ی اینترنت فراهم کرده است. این مقررات شامل 
دو واژه است که در هیچ فرهنگ ترکی ای پیدا نمی شود: 
akreditasyon و akredite ]اعتباریابی و اعتباریافته. در 
انگلیسی accreditation و accredited]. مضحک ترین 
مثال از وام گیری از فرانسه که من تا حاال دیده ام تابلویی 
آالینده های  گسیلش  می توانید  که  جایی  بیرون  بود 
تابلو  این  کنید.  آزمایش  را  )اگزوز( خودروی تان  دودکش 
 Ezgoz emisyonu ölçüm istasyonu بود:  چنین 
]اگزوز امیسیونو اوچلوم ایستاسیونو[ )ایستگاه اندازه گیری 

آالینده های دودکش(. تنها واژه ی سوم ترکی است.
 Ozcan( باشکان  اوزجان  خ  م/13۵3   197۴ سال  در 
Başkan(، یکی از زبان شناسان نسل اولیه ترکیه، واژه های 
Türkçe ]تورکچه = ترکی[ و İngilizce ]اینگیلیزچه = 
انگلیسی[ را با هم ترکیب کرد تا Türkilizce ]تورکیلیزچه 
 franglais همپایه ی  که  بسازد  را  ترکی-انگلیسی[   =
]کوته شده ی francais + anglais فرانسوی-انگلیسی[ در 
فرانسوی باشد. از دهه ی 1960 م/13۴0 خ تاکنون، فرانسوی 
- به عنوان سرچشمه ی واژه های غربی - 
به میزان زیادی با انگلیسی جایگزین شده 
 balon است. واژه ی ترکی برای بادکنک
]بالن لر[   balonlar آن  جمع  و  ]بالن[ 
است. اما شرکتی که پروازهای بالنی بر فراز 
گورمه )Göreme( در کاپادوکیه ی باستان 
 Kapadokya« را سازمان می دهد خود را
عادت  تغییر  می نامد.   »Balloons
وام گیری از زبان فرانسه به وام گیری از زبان 
انگلیسی موضوع لطیفه ی ترکی زیرکانه ای 
شده است بدین شکل: »من واقعا از دست 
ترکانی که به جای ترکی، انگلیسی صحبت 
می کنند خسته شده ام. بیشتر مردم امروزه 
به جای operasyon ]اوپراسیون = عمل[ 
می گویند opereyşın ]اوپریشین[ و به 
]سپکیوالسیون   spekülasyon جای 
 spekülasyşın می گویند  گمانه زنی[   =
]سپکیولیشین[.« اگرچه ممکن است برای 
که  باشد  دل انگیز  قدیمی  زبان  عاشقان 
ببینند و بشنوند که چیزهایی از آن زبان 
دوباره به کار گرفته می شود اما نباید خودشان را با این فرض 
گول بزنند که اصالح زبان تمام شد و گذشت. این روزها 
به ندرت نوواژه ای ساخته می شود )اگر فرانسه یا انگلیسی 
می دانید چرا به خود زحمت بدهید؟(. اما تاثیر ۵0 سال تلقین 
به راحتی ریشه کن نمی شود. بگذارید سخنم را با کالمی 
درباره ی دو نوواژه به پایان برسانم. جایگزین جاافتاده برای 
istiklâl )استقالل( و hürriyet )آزادی( عربی عبارتند از: 
 bağımsızlık در ım بخش .özgürlük و bağımsızlık
پسوند فعل زدا )اسم ساز از فعل( است. اما baş ریشه ی فعلی 
نیست. ریشه باید اسم برای »پیوند و مانع« باشد. بهترین 
چیزی که درباره ی bağımsızlık می شود گفت آن است 
که معنایش از واژه ی دوم یعنی özgürlük حدس زدنی تر 
فراوانی.  یعنی   gürlük و  »ناب«  یعنی   öz بخش  است. 
آن  معنای  ناب«.  »فراوانی  می شود   özgürlük بنابراین 
نمی تواند »آزادی« باشد اما این معنا را می دهد. ولی اعتراضی 
که بیشتر منتقدان بدین دو واژه کرده اند این ایراد آشکار 
نیست که: نخستین واژه قاعده های زبان را نقض می کند و 
دومی هیچ معنایی ندارد. بلکه اعتراض شان آن است که این 
دو واژه محتوای عاطفی ندارند. می گویند هزاران هزار ترک 
و istiklâl ]استقالل[  آزادی[  برای hürriyet ]حریت = 
جنگیدند و مردند اما چند نفر حاضرند برای özgürlük و 
bağımsızlık بجنگند و بمیرند؟ جواب این پرسش بی نیاز 
به پاسخ، آن است که: چیزی را که هرگز نشناخته اید دلتان 
برایش تنگ نمی شود. برای آن ترکانی که پس از دهه ی 
19۵0 م/1330 خ بزرگ شده اند Hürriyet )حریت( نام 
روزنامه ای و نیز میدانی در محله ی بایزید )Beyazit( است 
حال آن که İstiklâl )استقالل( نام خیابانی در محله ی »بیگ 

اوغلو« )Beyoğlu( است.

فاجــــعــه آتــاتــرک
کتاب »اصالح زبان ترکی، موفقّیت فاجعه بار« نوشته جفری لوئیس منتشر شد
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تعیین تکلیف و اخذ حق آبه واقعی کشور معادل ۵۰ درصد )نه 33 درصد( از 
رودخانه ارس بر اساس معاهدات منعقد شده قبلی با کشورهای ارمنستان 
و آذربایجان الزم و ضروری است. در صورت بهره برداری از سد کاراکورت، 
در  آب  ذخیره  حجم  ارس  رودخانه  روی  بر  ترکیه  در  توزلوجا  و  سویملز 
مناطق  کشاورزی  مصارف  که  قلعه سی  قیز  و  خداآفرین  ارس،  سدهای 
حاصلخیز کشور را بر عهده دارند به شدت کاهش خواهد یافت. وزارت امور 
خارجه ایران و کشورهای ارمنستان و آذربایجان باید به  دور از مالحضات 
سیاسی تا دیر نشده با گفتگو و اخذ قراردادهای منصافه از طریق اتخاذ 

دیپلماسی مناسب از زیاده خواهی های ترکیه جلوگیری به  عمل آورند. 
 دولت ترکیه با اجرای طرح داپ، تا کنون از هیچ اقدامی در جهت کم شدن 
ایران خودداری  آب ورودی رودخانه ارس به کشورهای پایین دست نظیر 

نکرده است.
به  توجه  بدون  ارس  رودخانه  روی  بر  ترکیه  فعالیت های سدسازی  کلیه   

معاهدات بین المللی بوده است. دشت های وسیع و حاصل خیز شمال غرب 
مواجه  آب  منابع  شدید  کمبود  با  اردبیل  و  مغان  پارس آباد،  نظیر  کشور 

خواهند شد. 
کشورهای ارمنستان و آذربایجان هم بیشتر به فکر منافع خود هستند و 
با ایران جهت حل مسایل رودخانه ارس همراه نبوده و حتی ارمنستان با 
ریختن پساب های صنعتی حاوی عناصر سنگین و نیروگاه هسته ای متسامور 
خود به رودخانه ارس، تا کنون برای ایران مشکالت زیادی را ایجاد نموده 

است. 
در همین خصوص و در جهت بازپس گیری حق آبه های رودخانه مرزی ارس 
با دکتر قمرنیا استاد مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه  به گفتگویی 
از  آب  مهندسی  دکترای  مدرک  دارای  قمرنیا  هوشنگ  دکتر  پرداختیم. 
انگلستان و سال ها مدیر گروه مهندسی آب دانشگاه  نیوکاسل  دانشگاه 

رازی کرمانشاه بوده است:

ادامه از همین صفحه

توسط   بزرگ  سدهای  ساخت  دکتر  آقای 
اعتراض  موضوع  اخیر  سال  های  در  ترکیه 
و توجه فراوان شده است. علت این میزان 
توجه به این موضوع چیست و چه تاثیری بر 

منابع ایران خواهد داشت؟
علت آن است که متاسفانه پروژه های سدسازی 
غیرقانونی و بدون توجه به معاهدات بین المللی 
باعث کاهش شدید ذخیره آب  آینده  ترکیه در 
شده  سی  قلعه  قیز  و  خدآفرین  ارس،  سدهای 
در  حاصلخیز  و  وسیع  دشت های  نتیجه  در  و 

نظیر  اردبیل  و  شرقی  آذربایجان  استان های 
پارس آباد، مغان و دشت اردبیل با کمبود شدید 
امنیت  همچنین  خواهند شد.  مواجه  آب  منابع 
اکوسیستم  کل  به طور  و  محیط زیست  غذائی، 

حوضه رودخانه ارس دچار صدمه خواهد شد. 
 رودخانه مرزی ارس از کوه های مین گول داغ 
در جنوب شهر ارض روم ترکیه سرچشمه گرفته 
کوه های  به  و  شده  قارص  جنوب  وارد  سپس 
این  از  عبور  از  پس  و  رسیده  بزرگ  آرارات 
منطقه وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان 
می شود. رودخانه ارس در ادامه مسیر به رودخانه 
آرپاچای متصل و در نهایت در مرز مشترک ایران 
پیدا  آذربایجان جریان  و  ارمنستان  با جمهوری 
ارس  رودخانه  طول  از  نیمی  از  بیش  می کند. 
تقریباً معادل 10۸0 کیلومتری آن تا دریای خزر 
ایران، ارمنستان و آذربایجان  در مرز سه کشور 

واقع شده است.
 102000 حدود  ارس  رودخانه  آبریز  حوضه 
کیلومتر مربع مساحت دارد، از این مقدار به طور 
تقریبی ۴0 درصد در خاک ایران، ۴0 درصد در 
خاک جمهوری آذربایجان و در حدود 20 در صد 
نیز در خاک ترکیه واقع شده است. در مجموع 
حدود  در  که  کرد  دسته بندی  اینطور  می توان 
۵۴ در صد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری 
آذربایجان و ارمنستان، 3۴ در صد از خاک ترکیه 
و 12 در صد باقیمانده نیز از کشورما ایران تأمین 

می شود)شکل شماره1(.
کشورهای  و  ایران  گذشته  قراردادهای 
آنها  عملکرد  و  ارس  با  رابطه  در  همسایه 

تاکنون چگونه بوده است؟
و  ایران  بین  که  گذشته  قرارداد های  تمامی  در 
آب  با  رابطه  در  سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد 
رودخانه ارس بسته شده قرار بر استفاده مساوی 
آب  از  صد  در   ۵0 معادل  طرف،  دو  از  هرکدام 
اتحاد  فروپاشی  با  حالیکه  در  است؛  بوده  ارس 
جماهیر شوروی در سال 1991 و تجزیه آن و با 
حضور دو کشور مستقل ارمنستان و آذربایجان، 
بر اساس عهدنامه و  هر دو کشور مستقل شده 
و شوروی  ایران  بین  ما  منعقدشده  پروتکل های 
تأسیسات  طریق  از  ارس  رودخانه  آب  از  سابق 
آب  رسانی به اجرا درآمده در زمان شوروی سابق 
دو  این  استفاده  با  ازاین رو  می کنند.  استفاده 
شده  کمتر  رودخانه  این  از  ایران  سهم  کشور، 
یک  به  ما  کشور  آب  سهم  که  جایی  تا  است. 
و  ارمنستان  متاسفانه  و  کرده  پیدا  سوم کاهش 
آذربایجان از دو سوم آب رودخانه ارس استفاده 
حقوق  رفتن  بین  از  باعث  مسأله  این  می کنند. 
کشور ما در همه زمینه ها شده است. همچنین 
قوانین  گرفتن  نظر  در  بدون  نیز  ترکیه  کشور 
حاکم بر رودخانه های مشترک مرزی و با اجرای 
این رودخانه  بر روی  بزرگ سدسازی  طرح های 
مسائل و مشکالت زیادی را در حوضه رودخانه 
ارس ایجاد نموده است. کشور ترکیه پروژه بزرگی 
حوضه  در  شرقی  آناتولی  پروژه  یا  داپ  نام  به 
رودخانه در دست اجرا دارد که هدف این پروژه، 
ترکیه  شرقی  استان های  توسعه  سطح  ارتقای 
مشکالت  نزدیک  آینده  در  پروژه  این  می باشد. 
زیای را به ویژه برای ایران و همچنین ارمنستان و 
آذربایجان به همراه خواهد داشت.) شکل شماره 

2، محدوده پروژه داپ را نشان می دهد(.
 پروژه داپ یا آناتولی شرقی ترکیه بر روی 

رودخانه ارس چه تاثیراتی خواهد داشت؟
یا  و  سد   1۴ ترکیه   خاک  در  ارس  حوضه  در 
صنعتی،  برق  تأمین  )جهت  آبی  برق  نیروگاه 
خانگی، مصارف اداری، حمل و نقل و روشنائی( 
نیروگاه  و  سد   ۵ تعداد،  این  از  که  دارد  وجود 
عنوان  به    کاراکورت  به  بزرگی  سد  و   آبی  برق 
بزرگترین و مهم ترین سد ترکیه بر روی رودخانه 
این  در  همچنین  است.  آمده  در  اجرا  به  ارس  
حوضه، سدهای نارین قلعه، صفاکو، سراپ، سنا 
با ظرفیت 2۴۴ مگاوات در  و قارص قلعه جمعاً 
سال در حال بهره   برداری است؛ عالوه بر این 9 

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

فراخوان نخستین دورۀ جایزۀ علی اکبر دهخدا پس از نشست هیئت امنای این 
جایزه منتشر شد. دکتر حسن انوری، دبیر علمی جایزۀ علی اکبر دهخدا، گفت: 
بر اساس مصوبۀ هیئت امنا مقرر شد این جایزه در سال روز بزرگ داشت عالمه 
دهخدا در اسفندماه هر سال، بر اساس آیین نامه به آثار منتخب تعلق گیرد و در 
نخستین دوره، این جایزه به کتاب های منتشر شده در زمینۀ فرهنگ نویسی تعلق 
خواهد گرفت. دبیر علمی این جایزه، دکتر تقی پورنامداریان، دکتر علی اشرف 
صادقی، دکتر علی رواقی، استاد رسول شایسته، دکتر ژاله آموزگار و دکتر محمود 

بی جن خان را به عنوان اعضای هیئت علمی این دوره معرفی کرد.
اکرم سلطانی، دبیر اجرایی این جایزه، در  خصوص شرایط شرکت آثار در این دوره 
گفت: آثار باید فرهنگ  لغت یا واژه نامه باشند و به صورت کتاب و در بازۀ زمانی 
139۵ تا 1۴00 منتشر شده باشند. همچنین برای شرکت در این دوره، مؤلفان 

محترم الزم است دو نسخۀ فیزیکی از اثر خود را همراه با فایل pdf آن تا تاریخ 
10/ 10/ 1۴00  به دفتر دبیرخانۀ جایزه به نشانی: تهران، خیابان ولی عصر )عج(، 
باالتر از پارک وی، بین پسیان و باغ فردوس، موقوفات دکترافشار، پالک 3011، 
کد پستی 196173311۴، مؤسسۀ لغت نامۀ دهخدا و مرکز بین المللی آموزش 
زبان فارسی دانشگاه تهران ارسال کنند یا به صورت حضوری تحویل دهند. دبیر 
اجرایی این جایزه افزود: عالقه مندان برای آگاهی بیشتر از آیین نامه می توانند به 
وبگاه مؤسسۀ لغت نامه دهخدا مراجعه کنند. گفتنی است جایزۀ علی اکبر دهخدا 
به پیشنهاد دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی و تصویب شورای موسسۀ لغت نامه 
دهخدا به منظور ارج نهادن به شخصیت تأثیرگذار عالمه علی اکبر دهخدا و تکریم 
کسانی که همچنان خدمت گزار زبان فارسی هستند و برای اعتالی زبان فارسی 

آثار ارزشمندی تألیف کرده اند، اهدا می شود.

اعالم فراخوان نخستین دورۀ 
جایزۀ علی اکبر دهخدا

ترکیه به دنبال دزدی آب ارس

سد و نیروگاه برق آبی هم در دست ساخت و یا برنامه ریزی 
هستند که با بهره برداری از آنها، مجموع ظرفیت این سدها و 
نیروگاه های برق آبی به 3۸7 مگاوات در سال خواهد رسید.

 سد کارا کورت را بزرگترین و مهم ترین سد روی رود 
توضیحاتی  سد  این  درباره  لطفا  کردید.  معرفی  ارس 

بفرمایید؟
این سد در محدوده شهرستان ساری قامیش استان قارص 
ترکیه قراگرفته است. ارتفاع سد کارا کورت 12۴ متر است 
و  ایغدیر  دشت  آبیاری  و  صنعت  و  کشت  شرب،  آب  که 
این  بدنه  طول  کرد.   خواهد  تأمین  را  ترکیه  قارص  استان 
سد 1۴2 متر و طول تاج سد ۴97 متر در نظر گرفته شده 
است. همچنین حجم ذخیره آب سد کارا کورت حداقل یک 
میلیارد و 600 میلیون متر مکعب خواهد بود. با احداث این 
سد که بدون توجه به مسائل بین المللی و حق آبه کشورهای 
ذی نفع در پایین دست ساخته شده حجم آب جاری رودخانه 
ارس را  6/1 میلیارد متر مکعب کاهش می دهد. البته ترکیه 
و  سویملز  نام های  به  دیگر  سد  دو  کاراکورت،  سد  عالوه بر 
سد  دست  پایین  و  دست  باال  در  ترتیب  به  نیز  را  توزلوجا 
کاراکورت برروی بستر اصلی رودخانه ارس در دست برنامه 

ریزی و اجرا دارد. 
توضیحات  ارس  رودخانه  حقوقی  رژیم  با  رابطه  در 

بیشتری بفرمایید.
سابق  شوروی  جماهیر  اتحاد  و  ایران  بین  مرز  مهمترین 
بین  مشترک  مرز  حال حاضر  در  که  است  ارس  رودخانه 
را  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان  کشورهای  با  ایران 
آذر  با 1۵  برابر  6 دسامبر 19۸۸  روز  در  تشکیل می دهد. 
1367 نهمین و آخرین موافقتنامه درخصوص رودخانه ارس 
این  مفاد  منعقد شد.  و شوروی سابق در مسکو  ایران  بین 
احداث  مورد  در  ماده   11 و  مقدمه  یک  شامل  موافقتنامه 
قیزقلعه  و  خداآفرین  سدهای  از  بهره برداری  و  تأسیسات 
سی برروی رودخانه ارس بوده است. بر اساس قراردادهای 
مساوی  استفاده  بر  سابق  شوروی  و  ایران  بین  منعقدشده 
تأکید شده است. متأسفانه  برای هر کشور  معادل )%۵0( 
و  ارمنستان  کشورهای  تشکیل  و  شوروی  فروپاشی  از  بعد 
آذربایجان، سهم ۵0 درصد ایران به 33 درصد کاهش پیدا 
کرده است. در این خصوص مسئولین کشور باید این موضوع 
را به جد پیگیری نموده و در بازپس گیری حق آبه کشور از 
به  درصد(   17 گرفته شدن  نادیده  )معادل  ارس  رودخانه 
قراردادهای  کنند. طبق  بین المللی شکایت  مجامع حقوقی 
منعقد شده باید ۵0 درصد سهمیه شوروی سابق به نسبت 
برای کشور  درصد   2۵ و  ارمنستان  برای کشور  درصد   2۵
 ۵0 سهم  باید  همچنین  و  شود  گرفته  نظر  در  آذربایجان 
معاهدات  اساس  بر  و  خود  بجای  همچنان  ایران  درصدی 
ما  به  سابق  شوروی  تجزیه  و  بماند  محفوظ  شده  منعقد 
شده  منعقد  قراردادهای  طبق  ما  و  ندارد  و  نداشته  ربطی 
ارس  از  را  خود  آب  سهم  درصد(   33 )نه  درصد   ۵0 باید 
سهم  باید  شده  مستقل  کشورهای  بنابراین  باشیم؛  داشته 
نه  کنند،  تقسیم  خود  بین  را  سابق  شوری  جماهیر  اتحاد 
این  شوند.  شریک  ارس  رودخانه  سهم  کل  در  ما  با  اینکه 
از  هم  را  ایران  کشور حق  مسئولین  پیگیری  و  توجه  عدم 
لحاظ بهره برداری و هم از لحاظ حقوقی پایمال کرده است.

شوروی  با  ارس  رودخانه  آب  از  بهره برداری  در  ما  کشور 
قراردادهای منعقد شده  اساس  بر  آذربایجان  سابق و کشور 
اما کشور ترکیه به عنوان کشور باالدست  عمل نموده است؛ 
بر  خود  سدسازی  و  آبی  پروژه های  از  هیچکدام  اجرای  در 
روی رودخانه ارس با کشورهای ایران، آذربایجان و ارمنستان 
هیچگونه توافقی نداشته و قوانین حاکم بر استفاده از رودخانه 

های مشترک مرزی را رعایت نکرده است.
توضیح فرمایید که نتایج حاصل از اجرای سدها و پروژه 
های آبی غیرقانونی و بدون توجه به کشورهای ذینفع 

چه می تواند باشد؟
با بهره برداری از سد کاراکورت و سدهای در  کشور ترکیه 
دست برنامه ریزی خود به نام های سویملز و توزلوجا بر روی 
آب  میزان  روی  بر  جدی  تأثیرات  می تواند  ارس  رودخانه 
ایروان،  رودخانه ارس و کشورهای ارمنستان خصوصا جلگه 
آذربایجان و بویژه ایران داشته باشد. مسلما بیشترین اثرات 
آب  ذخیره  حجم  زیرا  بود.  خواهد  ایران  ما  کشور  روی  بر 
مصارف  که  سی  قلعه  قیز  و  خداآفرین  و  ارس  سدهای  در 
به  دارند   عهده  بر  را  کشور  حاصلخیز  مناطق  کشاورزی 
شدت کاهش خواهد یافت. لذا دشت های وسیع و حاصلخیز 
استان های شمال غربی ما یعنی آذربایجان شرقی و اردبیل 
با  نزدیک  آینده  در  اردبیل  و دشت  مغان  آباد،  پارس  نظیر 
امنیت  شد.ضمنا  خواهند  مواجه  آب  منابع  شدید  کمبود 
غذائی، محیط زیست و کال اکوسیستم حوضه رودخانه ارس 

دچار صدمه خواهد شد.
استاد مهندسی آب  به عنوان  پیشنهاد شما  پایان    در 
برای احقاق حق کشور و جلوگیری از تبعات توضیح داه 

شده چیست؟
خارجه  امور  وزارت  مسئوالن  شد  مطرح  پیش تر  چنانکه   
هرگونه  از  دور  به  و  به جد  باید  کشور  نیروی  وزارت  و 
ساده نگری موضوع و یک اعتراض جزئی و مالحظات سیاسی 
و  حق  بین المللی  دادگاه های  در  پیگیری  و  طرح  با  سریعاً 
را  ارس  رودخانه  از  بهره برداری  از  کشور  مشخصه  حقوق 
حق آبه  پایمال شدن  از  و  ارتقاء  درصد   ۵0 به  درصد   33 از 
از  به منظور جلوگیری  آورند. ضمناً  به عمل  کشور جلوگیری 
استفاده  با  رابطه  در  ترکیه  کشور  بی قانونی  و  زیاده خواهی 
از آب رودخانه مشترک ارس تا دیر نشده کشورهای ذینفع 
از طریق  باید  ایران(  )ارمنستان، آذربایجان و  رودخانه ارس 
از حقوق خود  اتخاذ دیپلماسی و اخذ قراردادهای منصفانه 
از طریق طرح دعوا در مراجع حقوقی بین المللی  یا  دفاع و 
نسبت به زیاده خواهی های ترکیه طرح دعوا کنند. البته الزم 
به توضیح است که کشورهای ارمنستان و آذربایجان بیشتر 
متأسفانه  و حتی  منطقه  کل  تا  منافع خود هستند  فکر  به 
کشور ارمنستان ضمن زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی با 
نیروگاه  و  سنگین  عناصر  حاوی  پساب های صنعتی  ریختن 
هسته ای متسامور خود به رودخانه ارس برای ایران مشکالت 
و  ویژه  نیازمند بحث  است که  نموده  ایجاد  تا کنون  زیادی 

جداگانه ای است.

بررسی حق آبه ایران از ارس و اثرات پروژه داپ ترکیه بر آن در گفت وگو با دکتر هوشنگ قمرنیا استاد دانشگاه رازی:

مغان و پارس آباد و ارسباران در خطر بی آبی

شکل 1- حوضه های آبریز رودخانه ارس

شکل 2- محدوده پروژه داپ یا آناتولی شرقی ترکیه

Iranshahr
ایرانشهر



هفت

رژه  مراسم  در  اردوغان  شعرخوانی  پیش  ماه  چند 
نظامی باکو جنجال آفرین شد. رجب طیب اردوغان 
در سخنرانی خود در آذربایجان قطعه ای از ترانه ارس 
را خواند که با واکنش افکار عمومی مردمان ایران از 
جمله استان های آذربایجان و اردبیل ایران مواجه شد. 
همزمان با واکنش افکار عمومی در نهایت ظریف وزیر 
امورخارجه ایران و مقامات رسمی نیز واکنش رسمی 
نشان دادند. کار به احضار سفیر ترکیه کشید و مراتب 
اعتراض رسمی ایران به این اظهارات ابالغ شد و در 
نهایت با تماسی که وزیر امور خارجه ترکیه با همتای 
ایرانی اش گرفت توضیحاتی در این رابطه داده شد و 
به نوعی عقب نشینی اردوغان از اظهاراتش تعبیر شد. 
خواندن ابیاتی از یک شعر فولکلور درباره رود ارس 
در مرز ایران و جمهوری آذربایجان را بسیاری تعبیر 
به مداخله اردوغان علیه تمامیت ارضی ایران کردند. 
بسیاری بر این اعتقاد هستند که اظهارات اردوغان نه 
تنها از روی احساسات و یا بی دقتی نبوده، بلکه کاماًل 
هدفمند بوده است. این ابیات جنجالی به این شرح 
است: »ارس را جدا کردند و آن را با میله و سنگ پر 
کردند/ من از تو جدا نمی شدم به زور جدایمان کردن«

ریشه نام ارس
اََرس در زبان ارمنی: آراکس؛ درزبان ترکی آذربایجانی: 
Araz آراز خوانده می شود. رودخانه ارس در منابع 
 )ARAX( و اصطالحات یونانیان و اروپائیان، آراکس
و ارکساس و آراکسس )ARAKSS( بوده و از قدیم 
اِراسک و آراسک نامیده شده. در منابع عربی الّرس و 
در فارسی ارس و اَرس و در ترکی آراز و آراس و اَراز 
و اََرز نام گرفته است. همین نامگذاری متعدد نشان 
دهنده تنوع فرهنگی و اجتماعی ساکنان اطراف ارس 
است. اقوام گوناگون ترک آذری، ارمنی، کرد و فارس 
زبانان و حتی اعراب در دوره ای در اطراف این رودخانه 

ساکن بوده اند.
جغرافیای ارس

گول  مین  بینگول  کوه های  از  ارس  رود  سرچشمه 
داغ )هزار برکه( منطقه آناتولی ترکیه است. در ادامه 
وارد ارتفاعات جنوب قارص شده و پس از گذشتن 
از این محل به شمال کوه های آرارات بزرگ رسیده و 
از این مسیر وارد جلگه ایروان در جمهوری ارمنستان 
می شود. ارس پس از پیوستن به »آرپاچای« در محلی 
به نام »بهرام تپه« در نزدیکی مرز ترکیه و ارمنستان 
به سمت مرز ایران و جمهوری خودمختار نخجوان 
می آید. به طول 11 کیلومتر مرز ایران و نخجوان را 
تشکیل می دهد. سپس مرز بین ایران و ارمنستان 
کوهستانی(  )قراباغ  آرتساخ  خودمختار  جمهوری  و 
ایران  مرز مشترک  نهایت  در  و  را تشکیل می دهد 
در  می دهد.  شکل  را  باکو  آذربایجان  جمهوری  با 
منتهی الیه شمالی استان اردبیل )شهرستان پارس آباد( 
وارد جمهوری آذربایجان می شود و به رود کورا می ریزد 
و در نهایت به دریاچه خزر می رسد. این رود 1072 
کیلومتر طول دارد و از طوالنی ترین رود داخلی ایران، 
یعنی کارون طوالنی تر است. از ابتدا تا انتهای آبریز 
رودخانه ارس ۴ کشور بهره برداری می کنند و حدود 
۴0 درصد از اراضی حوضه ارس متعلق به ایران است.

اهمیت تاریخی ارس
رودخانه مرزی ارس به عنوان طوالنی ترین و یکی از 
پرآب ترین رودخانه های مرزی ایران است. در عین حال 
یکی از مهمترین اتفاقات تاریخی برای ایران در حول 
و حوش این رودخانه افتاده است. رودخانه ارس در 
سال 1۸13 میالدی در پی عهدنامه گلستان به عنوان 
مرز ایران و روسیه انتخاب شد و تمامی مناطق شمال 
این رود از ایران جدا و به خاک روسیه تزاری اضافه 
شد. جنگ های ایران و روس که در سال های 1۸03 
تا 1۸2۸ میالدی صورت گرفت و حدود 2۵ سال به 
طول انجامید، در نهایت به شکست ایران ختم شد و 
قرارداد های استعماری »گلستان« و »ترکمانچای« از 

نتایج آن ها بودند.
ایران در این جنگ ها، بخش های بسیاری از خاک 
آذربایجان،  شامل  که  جنوبی  قفقاز  در  را  خود 
ارمنستان و گرجستان بود، از دست داد. در نهایت 
برمبنای  شد.  روسیه  با  ایران  مرز  به  تبدیل  ارس 
مفاد اصلی عهدنامه ها و پروتکل های مرزی مربوط 
به رودخانه مرزی ارس که پس از جنگ های تزاری 

روسیه بوده، پس از انقالب اکتبر 1917 میالدی هیچ 
توافق های  از  بعضی  نداشته و صرفاً  اساسی  تغییر 

جزئی مرزی در آن گنجانده شده است.
بر همین اساس مهمترین منطقه سرحدی ایران و 
شوروی سابق رودخانه ارس بوده که در حال حاضر، 
و  ارمنستان  کشور های  با  ایران  مشترک  مرز های 
آخرین  می دهد.  تشکیل  را  آذربایجان  جمهوری 
دولت  بین  ارس  خصوص  در  )نهمین(  موافقتنامه 
جمهوری اسالمی ایران و اتحاد شوروی سابق در 6 
دسامبر 19۸۸ برابر 1۵ آذر 1367 در مسکو به امضاء 
رسید. این موافقتنامه شامل یک مقدمه و 11 ماده 
بوده که در مورد احداث تأسیسات و بهره برداری از سد 
»خدا آفرین« و »قیزقلعه سی« بر روی رودخانه ارس 
بوده است. بعد از فروپاشی شوروی و جنگ های بین 
ارمنستان و باکو بر سر قره باغ کوهستانی رودخانه ارس 
اهمیت تاریخی خود را بیش از گذشته نشان داد. با این 
وجود ایران بر اساس اصول توافقنامه با شوروی سابق 
با طرفین درگیر در بحران برخورد کرد و همچنان بر 
اساس آن توافقنامه ها بر ارس نظارت و بهره برداری 

کرد.
ارس در فولکلور مردمان ساکن اطرافش

از ویژگی های مهم فولکلور مردمان ساکن اطراف ارس 
خصوصاً آذربایجان ایران مردمی بودن آن است. در این 
بین رود ارس یکی در فولکلور مردمان ساکن در شمال 
غرب کشور ریشه ای عمیق دارد. رود ارس در باور مردم 
ساکن در منطقه آذربایجان اهمیت و جایگاه ویژه ای 
داشته و افسانه ها و داستان های متعددی در طول تاریخ 
پیرامون آن شکل گرفته است. آثار تاریخی متعددی در 
کنار این رود احداث شده که هر یک روایتی از تاریخ 
مردم ساکن در حاشیه این رود است. رود ارس به دلیل 
جایگاه خود در ادبیات و باور مردم ساکن در پیرامون 
آن می تواند به عنوان اثر میراث ناملموس مشترک بین 
سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل 

به ثبت ملی برسد.
عالوه بر این که در زبان های محلی ترکی آذری و 
ارمنی ترانه ها و اشعار و داستان های بسیاری در مورد 
ارس وجود دارد از جمله همین ترانه محلی آراز آراز 
خان آراز. در فرهنگ و ادب ایرانی نیز ارس یکی از 
رود های مهمی است، که شعرای ایران به لحاظ ابهت و 
اهمیت این رود آن را در اشعار خود آورده اند. شاعرانی، 
و  بهار  الشعرای  ملک  نظامی،  موالنا،  حافظ،  چون 
اوحدی مراغه ای از این رودخانه در اشعار خود تاثیر 

گرفته اند.  
ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس

بوسه زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس )حافظ 
شیرازی(

ارس را در بیابان جوش باشد
چو در دریا رسد خاموش باشد )نظامی(

صمد بهرنگی و ارس
داستان غرق شدن صمد بهرنگی نویسنده چپ گرا 
در دهه ۴0 شمسی در رودخانه ارس یکی از دالیل 
مشهور شدن این رودخانه در میان نسل جوان آن 
دوران شد. صمد بهرنگی که در زمینه داستان نویسی 
برای کودکان و همچنین ادبیات فولکلور ترکی آذری 
فعالیت زیادی کرده بود گرایشات سیاسی مخالف رژیم 
حاکم شاه داشت و غرق شدن مشکوک او در رودخانه 
ارس بسیار پرسروصدا شد. یکی از مشهورترین کتاب ها 
درویشیان  اشرف  علی  نوشته  کتابی  زمینه  این  در 
با  »صمد  عنوان  با  است  ایرانی  کردتبار  نویسنده 
موج های خروشان ارس به دریا پیوست« این عنوان 
اشاره ای به مشهورترین داستان صمد بهرنگی با عنوان 
»ماهی سیاه کوچولو« دارد. داستانی که به صورت 
برای  ماهی  یک  گونه  مبارزه  سفر  حکایت  نمادین 
رسیدن به دریا و آزادی را حکایت می کند. بر همین 
اساس بسیاری از مردمان ساکن ایران و استان های 
آذری نشین نام رودخانه ارس را تداعی کننده صمد 
بهرنگی می دانند و حتی ترانه آراز آراز خان آراز را با یاد 

و خاطره صمد بهرنگی زمزمه می کنند.
 اشتباه بزرگ رضاخان و دردسر های اردوغانی!

و  پرماجراترین  از  یکی  ارس  که  دیدیم  اینجا  تا 
سیاسی ترین رود های ایران است. یکی از بزرگترین 
که  داد  انجام  رضاخان  را  ارس  مورد  در  اشتباهات 

موجب شد امروز ترکیه و اردوغان مدعی باشند.
بر اساس عهدنامه ترکمنچای، رودخانه ارس به عنوان 
مبنا و مالک اصلی برای تشخیص مرز ایران و روسیه 
انعقاد  آنجا که در هنگام  از  اما  تعیین شده.  تزاری 
آرارات  کوه  بر  تزاری  روسیه  ترکمنچای،  عهدنامه 

بزرگ و منطقه موسوم به ایغدیر نیز حاکمیت داشت 
نهر قره سو از سرچشمه تا اتصال به رود ارس به عنوان 
ابتدای خط مرزی ایران و روس تعیین شد. پس از 
الحاق قره سو به ارس، در مابقی مرز، رود ارس به عنوان 

خط مرزی تعیین شد.
بعد از توافق نامه قارص بین استالین و آتاتورک که 
این مناطق از روسیه به ترکیه منتقل شد، از این سو 
از  قره سو  نوشت که روستا های  نامه ای  رضاخان در 
هنگام عهدنامه ترکمنچای، متعلق به روسیه بوده است. 
با این دستور موضوع مالکیت ایران بر منطقه شمالی 
قره سو پیگیری نشد و به دنبال آن ترکیه این منطقه 
را اشغال کرد و در قرارداد مرزی سال 1310 ایران و 
ترکیه، مالکیت ترکیه بر منطقه یاد شده به طور رسمی 

مورد تایید دولت ایران قرار گرفت.
به این ترتیب زمینه برای تجزیه نزدیک به ۸00 
بخشی  شد.  فراهم  ایران  خاک  از  مربع  کیلومتر 
باالیی  استراتژیک  ارزش  دارای  که  ایران  از خاک 
بوده و کال ژئوپلتیک منطقه را دستخوش تغییرات 
بزرگی کرد. قله آرارات کوچک به ارتفاع ۴000 متر 
و دامنه های آن، از دست رفت. شاید این واگذاری 
دردسرساز  اشتباهات  بزرگترین  از  یکی  بتوان  را 
رضاخان برای آیندگان دانست. به صورتی که هم 
استراتژیک  نوار  این  از  استفاده  با  اردوغان  اکنون 
چند کیلومتری از خاک ترکیه به نخجوان به دنبال 

تغییرات بزرگ ژئوپلتیک در منطقه است.
خط کشی های مرزی با دهانه  3 و نیم کیلومتری و 
زائده  عجیب و غریب در امتداد ارس ترسیم شد تا 
ترکیه به نخجوان راه پیدا کند و برای نفوذ در قفقاز 
با مانع زمینی روبرو نباشد. اگر به نقشه نگاه کنید از 
کوه های آرارات به این طرف انگار خط کش گذاشتند، 
اما این خط امتداد پیدا نکرد تا راه ترکیه به نخجوان و 
از آنجا به قفقاز باز باشد و رویا های اردوغانی این روز ها 

تبدیل به کابوس منطقه شود.
اصلی شعرخوانی  راز  ارس  روی  بر   سدسازی 

اردوغان
رژیم حقوقی موجود پیرامون ارس به دوران شوروی 
ایران  برای  را  و سهم ۵0 درصد  بر می گردد  سابق 
تعیین کرده، اما در عمل آذربایجان و ارمنستان دو 
سوم ارس را مورد بهره برداری قرار داده اند. این هم به 

دلیل کم کاری خود ایران در این زمینه بوده است.
در حالی که در حاشیه رودخانه مرزی ارس در خاک 
ایران، جمعیت فراوان ساکن است که ساالنه به تعداد 
آن ها افزوده می شود. کشاورزی در حاشیه رودخانه 
مرزی ارس و بهره برداری از آب آن، از محوری ترین 
فعالیت های اقتصادی استان های آذربایجان غربی و 
شرقی و اردبیل است. رود ارس از مهمترین رود های 
ایران است که افزون بر جذابیت ویژه گردشگری و 
از نظر  قابلیت مهمی  اکوسیستمی،  تأثیرات مثبت 
ارس در  دارد. مناطق جنوبی  قابل صید  ماهی های 
استان های آذربایجان غربی و شرقی و خصوصاً استان 
اردبیل با داشتن دشت های بسیار وسیع و حاصل خیز 
پارس آباد، مغان و اردبیل نیازمند آب ارس است در 
کشاورزی  امور  در  آب  منابع  کمبود  با  حال حاضر 
مواجه است. ایران و اتحاد شوروی با هم سدی در 
ناحیه پلدشت به نام سد ارس بنا کردند. سد خداآفرین 
و سد قیزقعله سی به صورت مشترک با ارمنستان روی 
ارس احداث می شود. اما مشکل اصلی رودخانه ارس را 
باید سدسازی ترکیه بر روی سرچشمه های آن دید. 
اتفاقاً اگر ترکیه از ابزار سدسازی بر بستر رودخانه ها به 
عنوان اهرمی ژئوپلیتیک علیه همسایگان خود استفاده 
کند، یک چالش محیط زیستی و کشاورزی دیگر در 
راه است. ترکیه پس از سد سازی های پی در پی در 
سرچشمه های دجله و فرات که موجب بحران های 
موجب  و حتی  عراق  و  سوریه  در  محیطی  زیست 
حرکت ریزگرد ها به سمت ایران شده است، یک سد 
بزرگ در ناحیه ساری قمیش استان قارص بر روی 
سرچشمه های رودخانه ارس تأسیس خواهد کرد. این 
سد بزرگ برای مهار آب رود ارس در ناحیه ساری 
قمیش به مرحله بهره برداری می رسد. سد کارا کورت، 
آب شرب، کشت و صنعت و آبیاری دشت ایغدیر و 
استان قارص ترکیه را تأمین خواهد کرد. ترکیه تاکنون 
تنها از طریق سد آرپاچای از آب های حوضه ارس بهره 
برداری می کرد سد کاراکورت و همچنین سد سویلمز 
نیز ساخته شده است. سد دیگری که در نقطه ورود 
ارس به مرز مشترک ارمنستان و ترکیه احداث خواهد 
شد سد توزلوجاست. به نظر می رسد باید سیاست های 
آبی ترکیه را دنبال کنیم. رمز و راز شعرخوانی اردوغان 
را در اینجا باید بیابیم. شاید سوداهای عثمانی گرایی و 
تجزیه طلبانه و ادعا های ارضی را چندان نباید جدی 
گرفت اما سیاست های آبی ترکیه را باید یک خطر 
بزرگ دانست، چون تجربه دجله و فرات در جلوی 

چشمان ماست.

دوهفته نامه فرهنگی وطن یولی
سال چهارم  شماره 45  8 صفحه

ارس و نقشه اردوغان برای آب!

پادکست ایرانشناسی با عنوان »با لهجه فارسی« با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در مسکو به زبان روسی 
برای مخاطبان روس زبان  پادکست  این  به معرفی  فارسی« که  لهجه  »با  پادکست  منتشر شد. شماره صفر 
می پردازد، منتشر شد. این پادکست که با همکاری رایزنی فرهنگی ایران و نماینده بنیاد سعدی در مسکو 
توسط دانش آموختگان ایرانشناسی و ادبیات فارسی دانشگاه های روسیه تولید می شود، از این پس اول و پانزدهم 
ماه میالدی در پادگیرهای مختلف مانند یاندکس، انکر، اسپاتیفای، اپل پادکست و  در دسترس مخاطبان قرار 
می گیرد. »با لهجه فارسی« به عنوان نخستین پادکست روسی که به طور اختصاصی به ایران می پردازد، در نظر 
دارد با زبانی ساده و بیانی گویا درباره فرهنگ و تمدن ایران و جنبه های مختلف ایران امروز برای مخاطب عام 
روس زبان سخن بگوید. شماره اول »با لهجه فارسی« که به زودی منتشر می شود به صورت گذرا مروری بر تاریخ 
ایران تا زمان حال دارد. موسیقی تیتراژ آغاز پادکست »با لهجه فارسی« به صورت اختصاصی و اورژینال توسط 
گروه موسیقی »آیین« به سرپرستی مصطفی رشیدی مطلق برای استفاده در این پادکست در ایران ضبط شده 

است. این پادکست از پادگیرهای Apple Podcasts و Anchor قابل شنیدن است.

 »با لهجه فارسی« 
برای معرفی ایران به روس ها

با افتتاح سد »ایلیسو« توسط اردوغان

 اعالم جنگ آبی ترکیه 
علیه همسایگان

رئیس جمهور ترکیه سرانجام به طور رسمی سد »ایلیسو« بر روی رود 
دجله را افتتاح کرد تا همزمان با بهره مندی ترکیه از مواهب آن، کشورهای 
منطقه با اثرات زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و چه بسا امنیتی دست 

و پنجه نرم کنند.
»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه روز شنبه )1۵ آبان( سرانجام 
سد بحث برانگیز »ایلیسو« را بر روی رود دجله افتتاح کرد. سدی که 
آبگیری و افتتاح آن در سال های گذشته با اعتراضات رسمی دولت عراق 
و ایران همراه بوده است، هرچند آن چنان که باید این اعتراضات از سوی 
دولت ایران پیگیری نشد و اکنون این سد مانده است و تبعات زیست 
محیطی، اجتماعی و چه بسا امنیتی که به ویژه مردم ایران و عراق باید 

منتظر آن باشند.
»رحیم میدانی« معاون وقت وزیر نیرو در دولت حسن روحانی در مهر ماه 
1396 در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر واکنش دولت به ساخت 
سد »ایلیسو« گفته بود که وزارت نیرو مراتب اعتراض خود را نسبت به 
احداث سد ایلیسو در ترکیه به وزارت امورخارجه ارائه کرده است. او تأکید 
کرده بود که ساخت سد ایلیسو قطعاً بر روی تاالب ها و ریزگردها تأثیر 
منفی دارد. با این حال دیپلماسی آب از سوی دولت وقت آن قدر چشمگیر 

نبود که راه به جایی ببرد.
از سوی دیگر دولت عراق نیز در این سال ها در شرایطی که در گیر و دار 
مبارزه با تروریست های داعش و معضالت امنیتی دیگر بود، چندین بار به 
طور جد معترض ساخت این سد شد و در نهایت نیز راه به جایی نبرد. 
موضوع آب یکی از مهم ترین پرونده های مورد بحث مصطفی الکاظمی در 
سفر دسامبر 2020 به ترکیه نیز بود. ترکیه در پاسخ به دغدغه مقامات 
بغداد مدعی شده بود که سد مذکور مانع ورود آب به عراق نخواهد شد و 
صرفا برای تولید برق استفاده می شود. اما واقعیت  نشانگر چیز دیگری است؛ 

هزاران هکتار از زمین های کشاورزی پایین دست سد زیر کشت رفته اند.
مشخصات جغرافیایی و فنی

سد »ایلیسو« بر روی رود دجله در استان »ماردین« در جنوب شرق 
ترکیه ساخته شده است. عملیات ساخت این سد در سال 2006 و انحراف 
رودخانه دجله طی مراسمی در 29 اوت 2012 آغاز شد و قرار بود که در 
سال 201۴ کار ساخت آن به پایان برسد، اما نهایتا در فوریه 201۸ این 
امر اتفاق افتاد اما به دلیل اعتراض های محافل رسمی و غیر رسمی عراق، 

آبگیری آن تا نوامبر 2019 به تعویق افتاد.
این سد یکی از 22 سد و مخزنی است که ترکیه قصد دارد تحت پروژه 
پروژه  این  تحت  ترکیه  سدسازی  راهبرد  طبق  بسازد.  »گاپ«  عظیم 
می بایست 1۴ سد بر روی رود فرات و هشت سد بر روی رود دجله ساخته 
شود. رود دجله که از رشته کوه های ترورس در ترکیه سرچشمه می گیرد 
پس از پیمودن 1۸۵0 کیلومتر  با رود فرات ادغام شده و به اروندرود و در 

نهایت به خلیج همیشه فارس سرازیر می شود. 
متأسفانه بسیاری، سال ها نسبت به خطرات زیست محیطی پروژه گاپ 
ترکیه کم توجه بودند تا اینکه به تدریج سر و کله ریزگردها پیدا شد. 
پدیده ای که منشأ اصلی آن خشک شدن تاالب ها و نخلستان های همسایه 
غربی یعنی عراق معرفی می شود که عامل اصلی آن نیز سیاست سدسازی 
گسترده ترکیه است. به طوری که با ساخت و آبگیری سد آتاتُرک به عنوان 
بزرگترین سد ترکیه و اروپا بر روی رود فرات در سال 1990،  شمال سوریه 
در وهله اول و سپس نخلستان ها و دریاچه های مرکزی و جنوبی عراق با 
بحران کم آبی مواجه شده و با یک طوفان، سوغات شوم ریزگردها وارد 

استان های جنوبی ایران شد.
نابودی بیش از شش و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی عراق، سوریه، 

ایجاد کانون های فرسایش بادی و تولید گرد و خاک، خشکی عراق و گرد 
و غبار برخاسته از این کشور بر روی ایران آسیب های جبران  ناپذیری است 
که دولت ترکیه با سدسازی و بی توجهی به منافع کشورهای حوزه دجله و 

فرات عامل آن شده است.
جغرافیا به مثابه اهرم قدرت

»رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در روز 
شنبه در مراسم افتتاح سد »ایلیسو« گفت: »ما باید از تمام توان بالقوه  
خود برای محافظت از کشورمان برابر بحران غذایی ناشی از خشکسالی 
و به طور مشابه برابر بحران انرژی که به طور فزاینده قابل مشاهده است، 

استفاده کنیم.«
وی ادامه داد: »ما نمی توانیم حتی یک قطره از منابع آبی کشورمان را 
هدر دهیم. همچنین باید تولید انرژی های تجدیدپذیر را بر اساس منابع 
خودمان به حداکثر برسانیم.« از این جمله به خوبی مشخص است که در 
تفکر دولتمردان ترکیه ورود آب دجله و فرات به سوریه و عراق، به معنای 

هدر رفت آب محسوب می شود.
به نظر می رسد ترکیه تالش دارد از تمامی فرصت ها و امکانات طبیعی و 
غیر طبیعی برای تحمیل خود به کشورهای منطقه بهره ببرد. در این جا 
ما با مسأله جغرافیا به عنوان یک اهرم قدرت مواجه هستیم. اردوغان در 
سخنرانی خود در روز شنبه گفت که جهان و ترکیه با بحران آب مواجه 
است؛ آیا ترکیه تالش دارد خود را برای فردای منطقه و افزایش بحران کم 

آبی آماده کرده و سلطه آبی منطقه را در دست بگیرد؟
ترکیه و اردوغان هر هدفی در پشت این سدسازی ها داشته باشند، اما تبعات 
منفی آن قابل انکار نیست و آثار آن الجرم گریبانگیر ایران نیز خواهد بود. 
هرچند عالج واقعه پیش از وقوع آن باید صورت گیرد و اکنون دیگر برای 
مقابله با سدسازی های ترکیه دیر است، اما می توان با تحت فشار قرار دادن 
آنکارا و استفاده از اهرم های مختلف فشار، ترکیه را برای آزادسازی حجم 
بیشتری از آب پشت سد های خود به روی دجله و فرات مجاب یا مجبور 

کرد.

فواد شمس
کارشناس ارشد جغرافیا

Iranshahr
ایرانشهر
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در  تبلیغاتی  نشریه ای  عنوان  راه وطن«  »در  معنی  به  »وطن یولوندا« 
تبریز بود که ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در سال های دهه 20 با 
هدف ایجاد زمینه های فرهنگی اشغال دائمی آذربایجان توسط روس ها 
منتشر می کرد. نام نشریه »وطن یولی« به معنی »راه وطن« با کنایه به آن 
واقعه تاریخی درصدد است سیمای حقیقی ایران زمین را معرفی نموده 

و بر پیوستگی های فرهنگی و تاریخی این سرزمین تاکید کند.

برای عباس میرزا
قصیده وصال شیرازی

 خسروا تيغ تو جا در دل كفار گرفت
 بسكه خون خورد دم تيغ تو زنگار گرفت

 پايه تخت تو پا بر سر افالك نهاد
 شعله رمح تو جا در دل اشرار گرفت
 راي گردون سپر و عدل ممالك آراي

 در تو ديد آنكه به شاهيت سزاوار گرفت
 گر ز دشمن شكن و بازوي اقليم گشاي

 در تو جست آنكه ترا بر همه ساالر گرفت

 شهريارا خبرت هست كه روس منحوس
 كار بر ملك و ملك در هم و دشوار گرفت

 خود همين شوشي و تفليس نه بس بود او را
 زايروان نيز كنون تا دز سردار گرفت

 آذرآباد كه بد سرحد اسالم اي شاه
 بنگه كفر شد و لشگر كفار گرفت

 ثغر اسالم شكستن نه كم از ثغر نبي است
 اين چنين حادثه اي را نتوان خوار گرفت

 تا بدين حد نتوان پايه اشرار فزود
 تا باين ره نتوان كينه احرار گرفت

 اين همان كشور ايرانست كه هر يك ز شهانش
 باج از كشور شاهان جهاندار گرفت

 اين همان كشور ايرانست كه هر يك زيالنش
 هم نبرد از همه بهرام به پيغام گرفت

 در هنر، كودكشان چرخ زمردان بشمرد
در وفا، اندكشان خصم به بسيار گرفت

یک فعال سیاسی تالشان جمهوری آذربایجان تاکید 
کرد پان ترکیسم خطری مساوی با تروریسم برای 
منطقه قفقاز دارد و دولت روسیه باید مطابق با توافق 
نامه ای که در سال 1۸03 با خان نشین تالش امضاء 
کرد، به وعده هایی که برای حفاظت از تالش ها داده 

بود، عمل کند.
جمهوری  تالشان  سیاسی  فعال  ارشادوف،  الوین 
آذربایجان، در مقاله ای ضمن بازخوانی تاریخ تالشان 
در ترکیب ایران و مراحل جدایی خان نشین تالش 
از ایران به علت بروز ضعف در دولت مرکزی ایران 
در دوره قاجار و جنگ های روسیه تزاری با ایران 
در قرن نوزدهم که نهایتا به امضای معاهدات ننگین 
گلستان و ترکمانچای منجر شد، نوشت: »خان نشین 
تالش براساس حقوق برابر و با امضای توافق نامه و به 
مثابه یک دولت مستقل وارد ترکیب روسیه شده بود. 
دولت روسیه نیز متعهد به حمایت و دفاع از تالش 
شده بود. اما، متاسفانه روسیه طی دو قرن گذشته 
نه تنها مطابق با منافع ملی خان نشین تالش گامی 
برنداشت، بلکه برعکس در مبارزه با پان ترکیست های 
کم  نیز  این  گذاشت.  تنها  را  تالش ها  شووینست، 
بوده است که عالوه بر آن، حتی  شاهد داد و ستد 
سیاسی فعاالن تالشی هستیم که برای حفظ خود از 
تعقیب ها به روسیه پناه برده اند. تمامی اینها به حق 
موجب سوء ظن جامعه تالش به روسیه می شود. ما 
تالشان بخاطر بی اعتنایی روسیه به مشکالت خلق 
تالش متاسفیم و مجبوریم این را به عنوان نشانه ای 
از موضع غیرصادقانه روسیه به تالشان قبول کنیم. 
دولت روسیه باید مطابق با توافق نامه ای که در سال 
1۸03 با خان نشین تالش امضاء کرد، به وعده هایی 

که به تالش ها داده بود، عمل کند.«
خودمختاری  سرکوب  به  اشاره  با  ارشادوف  الوین 
تازه تاسیس تالشان جمهوری آذربایجان در اوایل 
دهه 1990 پس از فروپاشی شوروی، در بازخوانی 
تاریخ منطقه تالش نوشته است: »در قرن هیجدهم 
و نوزدهم، دولت ایران که تاریخ دولتمداری هزاران 
ساله داشت، دوره تنزل را سپری می کرد. در همین 
دوره، روسیه تزاری نیز روز به روز مرزهایش را توسعه 
می داد. دولت ایران به علت بی لیاقتی فتحعلی شاه 
نمی توانست  و  می کرد  را طی  عقبگرد خود  دوره 
خان  کند.  حفظ  را  خود  اتباع  آسایش  و  امنیت 
نشین تالش نیز  با درنظر گرفتن تمامی این ها ، 
برای حفظ امنیت خود خط تحت الحمایگی روسیه را 
برگزید. الکساندر اول، تزار روسیه در دسامبر 1۸02 
سیسیانوف را برای گفتگو با نمایندگان خان نشین ها 
به گئورگیوسکی فرستاد و در این دیدار ، خان ها و 
حاکمان قبا و دربند و تالش و داغستان حضور یافتند 

زاده ی  و  دوست  ایران  شاعر  میرزا  ایرج 
شاعران  آذربایجان  و  تبریز  است.  تبریز 
فراوانی را به ایران تقدیم کرده اند. شهریار، 
ایرج میرزا و پروین اعتصامی از شاعران 
زاده ی تبریز هستند که در همین عصر 
معاصر زاده شده اند و خدمات فراوانی به 
فرهنگ ایران زمین کرده اند. ایرج میرزا 
در ماه رمضان 1290 ه ق)مطابق با پاییز 
تبریز  در  خورشیدی(  یا 13۵3   13۵2
مدرسه  در  را  تحصیالتش  و  متولد شد 
دارالفنون تبریز سپری  کرد و به ادبیات 
و  زبان های فارسی و عربی و فرانسوی 

تسلط داشت.
ایرانی  برجسته  شاعران  از  میرزا  ایرج 
اوایل دوره پهلوی و  اواخر دوره قاجار و 
فارسی  ادبیات  در  تجدد  پیشگامان  از 
محسوب می شود؛ شاعری که در مضامین 
انتقادی، اجتماعی، احساسی و تربیتی و 
در قالب های گوناگون شعر سرود و بر شعر 
دوره مشروطیت اثر گذاشت به نحوی که 

او را صدای شعر این دوره می نامند.
میهن  و  زیبا  شعر  اخیر  سال های  در 
میهن  درباره ی  میرزا  ایرج  ی  دوستانه 
دوم  فارسی  کتاب  در  ایران  عزیزمان 
راهنمایی برای نوجوانان ایرانی خاطره نگیز 
شده است. یک شعر بسیار روان و ساده و 
دلنشین که بذر میهن دوستی را در دل 
کودکان ایرانی می کاشت. یاد می کنیم از 

این شعر زیبا و دلنشین از ایرج میرزا:
ما که اطفال این دبستانیم
همه از خاک پاک ایرانیم
همه با هم برادر وطنیم

مهربان همچو جسم با جانیم
اشرف و اَنَجب تمام ملل

یادگار قدیم دورانیم
وطن ما به جای مادر ماست

ما گروه وطن پرستانیم
ُشکر داریم َکز طفولیت

درس ُحب الوطن همی خوانیم
چون که ُحب وطن ، زِ ایمانست

ما یقینا ز اهل ایمانیم
گر رسد دشمنی برای وطن
جان و دل رایگان بیفشانیم

مختلفی  دولتی  خدمات  به  میرزا  ایرج 

در ششمین کنگره بین المللی نشان علمی و فرهنگی 
شهریار به میزبانی دانشگاه تبریز، نشان علمی شهریار به 
زنده یاد رحیم نیکبخت اعطا شد. در این کنگره از خدمات 
علمی و پژوهشی زنده یاد رحیم نیکبخت، استاد بازنشسته 
دانشگاه تبریز، تاریخ پژوه و نویسنده سرابی تجلیل شد و 
نشان و جایزه بین المللی شهریار به وی تعلق گرفت. در 
این مراسم احمد فرشبافیان،  رئیس مؤسسه تحقیقاتی 
قفقاز، آناتولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز با تاکید بر 
مقام واالی ادبی و فرهنگی استاد شهریار گفت: این نشان 
علمی همانند نشان فارابی و خوارزمی که به نام مفاخر 
ایرانی نام گذاری شده اند، به نام استاد شهریار مزین شده 
و در ششمین دوره این جشنواره عالوه بر حوزه ادبیات و 
فرهنگ، از اساتید و پژوهشگران سایر حوزه های مشترک 

علمی بین ایران و سایر کشورها به ویژه منطقه قفقاز و آسیای میانه نیز تجلیل شد.
را گسترش همکاری مشترک دانشگاه ها و  این کنگره  برگزاری  از  وی هدف 
کشورهای منطقه با فرهنگ و تاریخ مشترک در زمینه های ادبی دانست و افزود: 
شناسایی و معرفی اساتید و پژوهشگران این حوزه و ایجاد امکان ارتباط بین آن ها 
از رسالت های اساسی این کنگره به شمار می رود. وی با بیان اینکه در این دوره، 
27 محقق از کشورهای مختلف آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کرده بودند، 
ادامه داد: در نهایت 13 نفر بر اساس بررسی آثار ارسال شده در کمیته علمی 
منتخب شدند. )چهار نفر از ترکیه، یک نفر از جمهوری آذربایجان ، دو نفر از ایران، 
پنج نفر از عراق و یک نفر از گرجستان(. زهرا نیکبخت؛ فرزند زنده یاد رحیم 
نیکبخت نیز در ارتباطی مجازی اظهار کرد: پدرم به دلیل دلبستگی به فرهنگ 

 یادداشتی از فعال و زندانی سیاسی تالش جمهوری آذربایجان

تبریز شهر شاعران میهن دوست

ج میرزا شاعر وطن ایر
اهدای نشان علمی »شهریار« به رحیم نیکبخت

 پان ترکیسم؛ خطری برای قفقاز
مشغول شد  که از میان آنها اشتغال در 
برایش  همه  از  معارف)فرهنگ(  وزارت 
رضایت بخش تر بود. وی عالوه بر شاعری، 
دبیری توانا و منشی و  خطاط و کاتبی 
برجسته نیز بوده به طوری که در شعر او 

بارها به این مهارت ها اشاره کرده است.
آزمایی  طبع  سخن  انواع  تمام  در  ایرج 
کرده است ولی پاره ای از مثنویات او مانند 
عارفنامه، زهره و منوجهر، انقالب ادبی و 
و  مادر  مهر  و  مادر  قلب  مانند  قطعاتی 
هدیه عاشق و سنگ مزار و شراب شهرت 

فراوانی پیدا کرد.
 در هنگام بحث  از فضائل و کماالت، ایرج 
خود را )سعدی عصر( می داند و از دیوان 

و دفتر سخن می گوید:
 سعدی عصرم، این دفتر و این دیوانم

باورت نیست به دیوانم بین و دفتر
استادان و کارشناسان شعر فارسی معاصر، 
او را ابداع کننده ی شیوه ای به نام )سبک 

روزنامه ای( در شعر فارسی می شناسند.
تسلط ایرج از ادبیات ملل مختلف و نأثیری 
که وی از محیط متغیر و انقالبی دوران 
مشروطه در ایران گرفته بود، او را واداشت 
تا روش قدیم خود را که در آن متبحر بود 

رها کند و خود شیوه ای نو بیافریند.
 در این روش افکار جدید و مضامینی که 
گاه از ادبیات خارجی اقتباس و گاه از ذهن 
خالق خودش نشأت گرفته بود، باز هم 

دارای تناقضاتی بود:
در تجدید و تجدد وا شد

ادبیات شلم شوربا شد
این جوانان که تجددطلب اند
راستی دشمن علم و ادب اند
آنکه پیش تو خدای ادب اند
نکته چین کلمات عرب اند

 با وجودی که ایرج از پیشینیان خود متأثر 
است اما فرزند عصر انقالب مشروطیت 
است و جای جای بی اعتنایی او به رسوم 
و سنن شاعری بخوبی دیده می شود و او 
خود را به قید و بندهای زائد و باریک بینی 
های فراوانی که قدما در عالم لفظ و قالب 
شعر ساخته اند، پایبند نبوده و اظهار خود 

را چنین بیان داشته:
شاعری طبع روان می خواهد
نه معانی نه بیان می خواهد

ایرج زمانی طبع بلند خود را برای ساختن 
شعر کودکان ایرانی  معطوف کرد.تا جایی 
جلب  و  کودکان  ذوق  پرورش  برای  که 
هیچ  زبان  فارسی،  شعر  به  آنان  توجه 

و تاریخ آذربایجان، اهتمام ویژه ای به پاسداشت هویت 
شیعی و ملّی ایران داشت و در همین راستا، به روشنگری 
و پرتوافکنی به زوایای تاریک تاریخ معاصر می پرداخت. 
وی افزود: زنده یاد رحیم نیکبخت به عنوان خادمی برای 
تاریخ و پژوهشگری پرکار و جریان ساز، برگ های فراوانی 
از تاریخ ایران و آذربایجان را جال بخشید و برای احیای 
اشعار آئینی و مرثیه پژوهی گام های بسیاری پیمود؛ اما 
به رغم این همه، روی به شهرت گریزی داشت و آنچنان 
که باید در زمان حیات، مورد تکریم و قدرشناسی الزم 
قرار نگرفت. درخت پربار پدر، به ثمر رسیده بود که دست 
گلچین روزگار، ما و دوستان پدر را تا ابد به سوگ او نشاند. 
وی در پایان ضمن قدردانی از متولیان جشنواره، گفت: 
اینک که به دلیل شرایط جامعه، امکان حضور ما در تبریز 
ممکن نشد از شما می خواهم نشان علمی پدر را به نمایندگی از طرف خانواده 
نیکبخت، به دوست وفادارش در دانشگاه تبریز آقای دکتر طاهری خسروشاهی 
تحویل دهید. گفتنی است، نخستین دوره جشنواره نشان شهریار با هدف تجلیل 
از متفکران و صاحبنظران حوزه فرهنگ و ادبیات و همچنین گسترش تبادالت 
فرهنگی و علمی میان اندیشمندان کشورهای منطقه قفقاز، ترکیه، عراق و ایران 
در شهریور 139۴ آغاز شد و بعد از آن به صورت متوالی هر سال در هفته پایانی 
شهریورماه با حضور صاحبنظران به همت مؤسسه مطالعاتی و تحقیقاتی قفقاز، 
آناتولی و آسیای میانه دانشگاه تبریز برگزار گردیده است که سال گذشته با توجه 
به شرایط کرونا به صورت مجازی و امسال به صورت ترکیبی )حضوری- وبینار( 

برگزار شد.

ایرج  ساده  و  روان  زبان  اندازه  به  شاعری 
مناسب نیست. اشعار ایرج در روانی و آسانی 
نمونه کمال فصاحت و حاوی پند و اندرز  

دلنشین است.
ایرج احساس ناصح بودن خود را چنین می 

سراید:
من همان دانا گوینده دهرم که خورند
قصب الجیب حدیثم را همچون شکر

ایرج در اظهار عالقه به مادر و حق شناسی از 
او چندین قطعه سروده است و این قطعات 

از لحاظ تأثیر در ادبیات فارسی نظیر ندارد.
قطعه »گویند مرا چو زاد مادر ...« از قطعات 

جاویدان شعر فارسی است.
  پروفسور ادوارد براون قطعه معروف او را در 

صدر کتاب خویش عنوان کرده است.
 در دیوان ایرج قطعه هایی کوچک و قصیده 
هایی مفصل در باب جوانان دیده می شود 

که مطلع آن چنین است:
فکر آن باش که سال دگر ای شوخ پسر

روزگار تو گردد و کار تو دگر
دیگر از قطعات معروف ایرج هدیه عاشقی 
است که شهرت تمام یافته و چند سالی نقل 
مجالس بزم و زینت صفحات گرامافون بود، 
مثنوی است که با این شعر شروع می شود:

عاشقی محنت بسیار کشید
تا لب دجله به معشوق رسید

و  ها  هزل  و  اجتماعی  مسائل  همچنین   
شوخی های نیشدار و ریشخندها و تمثیالتی 
را که ایرج از غالب آنها نتایج اجتماعی را 
عامه  و  ساده  بسیار  زبانی  در  دارد،  انتظار 

پسند بیان شده است.
هزل  و  تجددخواهی  همه  این  وجود  با 
گویی و ..ایرج از دین و مذهب هم بیگانه 
نبوده  و دلیلش هم سرودن قصیده ای در 
مدح موالی متقیان و همچنین قطعه ای در 

مذمت شراب است.
حضرت  پیامبر)ص( را چنین مدح کرده 

است:
کدام زاد نکوتر ز حب پیغمبر)ص(

که خلق را سوی ایزد والی اوست دلیل
 و به موالی متقیان )ع( چنین عقیده داشته:

خوش آنکه او را در دل بود والی علی)ع(
که هست باعث رحمت به دینی و عقبی

 و در نکوهش شراب گفته:
ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند

زین مایه شر حفظ کند نوع بشر را 
اما قطعه ی معروفی که ایرج برای سنگ مزار 
خودش سروده عشق و عاشقی اش را چنین 

بیان داشته:
مدفن عشق جهانست اینجا

یک جهان عشق نهانست اینجا
عاشقی بوده به دنیا فن من

مدفن عشق بود مدفن من ...
 ایرج در روز یکشنبه 2۸ شعبان 13۴۴ه 
ق)مطابق با 22 اسفند 130۴ خورشیدی( در 
تهران درگذشت و در گورستان ظهیرالدوله 
شمیران به خاک سپرده شد. گفته می شود 
خانه پدری وی در منطقه 12- خیابان 30 
بناهای  از  ایرج  السلطنه(- کوچه  تیر)قوام 

قاجاری و ارزشمند تهران است.
و  فرهنگ  به  که  وجودی  با  میرزا  ایرج    
ادبیات غرب آشنا بود و میزان وارد کردن 
هزل به حوزه عفت عمومی را می دانست اما 
با هنجارشکنی به تکرار از الفاظ زشت و مغایر 
با شئونات ادبی در اشعار خود استفاده کرده 
است. آنچه را که وی را از سایر آثار شاعرانی 
که انقالب مشروطه را درک نکردند یا بی 
تفاوت از آن گذشتند، متمایز می کند این 
که ایرج یک منتقد اجتماعی عصر خویش و 
گاه یک آموزگار درس اخالق و وطن پرستی 

و آداب و معاشرت به جوانان است.
برخی از دوستان و شاعران هم  دوره با ایرج 
میرزا مانند محمدحسین شهریار و وحید 
دستگردی در سوگ او اشعاری سروده اند. 
قطعه زیر ملک الشعرا بهار به یاد ایرج سروده 

 است:
ایرجا رفتی و اشعار تو ماند

کوچ کردی تو و آثار تو ماند
بعد عمری دل یاران بردن

دل ما سوختی از این مردن 
قلم شاعری از کار افتاد

ادبیات ز مقدار افتاد
بی تو رندی و نظربازی مرد
راستی سعدی شیرازی مرد

از  پرهیز  برای  توافق نامه  و در 26 دسامبر 1۸02 
دشمنی امضاء شد. در نتیجه جنگهای روسیه و ایران 
طی  سال های 1۸0۴ تا 1۸13 و 1۸26 تا 1۸2۸ 
، روسیه که در جنگ پیروز شده بود موفق شد قرار 
گرفتن این خان نشین ها تحت حمایت روسیه را رسما 
آزادی های  با گذشت زمان،  اما،  بقبوالند.  ایران  به 
داخلی این خان نشین ها از جمله خان نشین تالش 
لغو شد-   در سال 191۸ ، بلشویک هایی که در 
روسیه به قدرت رسیده بودند، با امضای توافق نامه 
برست لیتوسک با آلمان، خروج روسیه از قفقاز را 
پذیرفتند. ملل قفقازی از جمله ارمنی ها و گرجی ها 
دولت های خود را تشکیل دادند و در ماه مه 191۸ 
جمهوری خلقی آذربایجان نیز  با حمایت امپراطوری 
جنوب  در  که  شد  تشکیل  تفلیس  در  عثمانی 
شرق قفقاز  حاکم شود. موسسان جمهوری خلقی 
آذربایجان پان ترکیست های تحصیل کرده در عثمانی 
و تربیت شده با روحیه ترک گرایی بودند. امپراطوری 
عثمانی می خواست دولت دست نشانده خود را در 
پان  واسطه  به  عثمانی ها  کند.  برقرار  منطقه  این 
ترکیسم می خواستند خلق های بومی این منطقه را 
از تاریخ و پیشینه خود جدا و برای آینده خود در 
این منطقه پایگاه ایجاد کنند و ما امروز هم ثمرات 
این سیاست را در جمهوری مستقل آذربایجان، در 
می  مشاهده  ترکیست  پان  پنجم  ستون  فعالیت 
کنیم. در سپتامبر 191۸ با حمایت مستقیم نیروهای 
ترکیه، به حاکمیت بلشویک ها در باکو پایان داده شد 
و حاکمان جمهوری خلق آذربایجان در باکو مستقر 
شدند و نوبت به تصرف اراضی تالش – مغان رسید-

. در 1۵ مه 1919 بلشویک های تالش و مغان در 
یک گردهمایی سراسری تاسیس جمهوری شورایی 
مغان را اعالم کردند. رییس این جمهوری شورایی 
آخوندوف  شیرعلی  معاونش  و  روس  چیرکین   ،
این  بود.  لنکران  هاوازا  روستای  های  بلشویک  از 
انتصاب ها ثابت می کند که جمهوری شورایی مغان 
مرکب از تالش ها و روس های ساکن مغان بود. - 
قشون عثمانی موسوم به “ارتش اسالمی قفقاز” و 
جمهوری خلقی آذربایجان پیشنهاد صلح جمهوری 

شورایی مغان را رد کردند و  منطقه تالش – مغان 
را تصرف کردند. در 2۸ آوریل 1920 نیز جمهوری 
خلقی آذربایجان توسط نیروهای بلشویک منحل 
شد-.. برغم منحل شدن جمهوری خلق آذربایجان، 
سیاست پان ترکیسم برچیده نشد. زیرا ، براساس 
توافق با مصطفی کمال آتاترک، رهبر جنبشی که در 
آن زمان در ترکیه آغاز شده بود، شوروی آذربایجان را 
از ترک ها خریده بود. یعنی، آتاترک در مقابل دریافت 
کمک از شوروی، آذربایجان را فروخته بود. این واقعه 
باید خیانت دیگری از ترک ها به آذربایجانی ها ارزیابی 
شود. البته، بلشویک های آذربایجان به رهبری نریمان 
نریمانف نیز مصرانه خواهان تحویل گرفتن حکومت 
از جمهوری خلق آذربایجان بودند. به همین دلیل، 
ترک ها در ازای دریافت کمکی ناچیز از شوروی 
آذربایجان را فروختند. درست بخاطر همین توافق با 
آتاترک ، تبلیغات پان ترکیست ها در آذربایجان خاتمه 
نیافت. البته، در این مساله اتحاد جماهیر شوروی 
منافع خود را پیگیری می کرد و شوروی نیز در 
آذربایجان بجای آلبان ها و تات ها و تالش ها یا آذری 
ها که سالیان طوالنی در این منطقه )آران( زندگی 
و حکومت کرده بودند، برتری ترک های مهاجر از 
آسیای مرکزی را ترجیح می داد. زیرا می توانستند 
در هر لحظه به ترک ها  اثبات کنند که در این منطقه 
مهاجر و کوچنده هستند. پارس ها یا تات ها عامدانه 
به علت دور نگه داشته شدن از ایران ، به دگردیسی 
کشانده شدند. درست به همین دالیل، خودمختاری 
تالش – مغان نیز در ترکیب شوروی احیاء نشد. البته، 
بعدها همین پان ترکیسم که شوروی به ترویجش 
کمک کرد، در فروپاشی خود اتحاد جماهیر شوروی 
نیز نقش مهمی بازی کرد. امروز نیز همان نیروهای 
پان ترکیست ، علیه تمامی پنج کشور همسایه از 
جمله ایران و روسیه و گرجستان ادعای ارضی دارند 
و تردیدی نیست که در صورت به حاکمیت رسیدن 
مخالفان پان ترکیست در جمهوری آذربایجان، آنها 
منطقه را به میدان خونریزی تبدیل خواهند کرد. به 
همین دلیل، پان ترکیسم خطری مساوی با تروریسم 

برای این منطقه است.«

به تدبیر پشت هوا بشکنیم

الوین ارشادوف

مدیر داخلی:
میالد امیدوار


