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  پيشگفتار 
 را پيش روي    در ايران  تاريخ ادبيات آذربايجان  مروري بر   خوانندگان گرامي، اينك    

و شايد تا آخر عمر نيـز   اين مجموعه نصف عمر مرا به خود مشغول داشته        . خود داريد 
 سو، تاريخ ادبيات موضوعي گـسترده و شـيرين          زيرا از يك  . نتوانم از آن دست بردارم    

توان يكجـا مانـد وبـا         كشد و از سوي ديگر، نمي       است كه همواره آدمي را به خود مي       
هـاي پيـشين افـزود و     بايد كه بر اندوخته. اي نيافت هايي روبرو نشد و مطلب تازه  تازه

اوت و بـا     متفـ  شود كه اين بار، چاپ جديد اين مجموعه، بـا شـكلي كـامالً               چنين مي 
هنوز اول كار است و در چاپهاي بعدي با         . شود  روي شما گشوده مي    مطالبي تازه پيش  

  . تغييرات بازهم بيشتري روبرو خواهيد شد
ي حقير را مـورد لطـف          بنده ي عزيزاني كه    جاي آن دارد كه ضمن تشكر از همه       

در ادامه بايد از    . ي خود محروم نفرمايند     خود قرار دادند، انتظار دارم از نقدهاي سازنده       
عزيزاني كه امكانات الزم را پديد آوردند كه اين مجموعه به شكلي آبرومندانه تقديم              

مطمئن هـستم كـه هنـوز ايـن كتـاب داراي            . پايان خود را ابراز نمايم      گردد تشكر بي  
هاي شما خوانندگان و اديبـان       نواقص و ايراداتي است كه تنها با انتقادات و راهنمايي         

هـا و    ي راهنمـايي    صبرانه دل و گوش خود را آماده        ع خواهد شد و بنده نيز بي      عزيز رف 
  .ي شما دارم نقدهاي عالمانه

  
  كريمي.م
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كـوش، شـجاع و      ها و اعجازها است، با مردمي سخت        آذربايجان سرزمين شگفتي  
هـاي گذشـته، آمـاج انـواع       سلحشور در طول ساليان و دهه ردمطلب؛ اما همين م    حق

ها و تحقيرها شده و در ايران عزيزمان به انحاء مختلـف بـه صـورت         تهمتها، سرزنش 
خوشـبختانه ملـت    . ه قرار گرفته است   ناجوانمردانه از طرف دوست و دشمن مورد حمل       

ي مبارزات سـرافرازانه بيـرون         از كوره  وارههم همچون تاريخ پر افتخارش،   ما  بزرگوار  
خواهانه و بـشردوستانه قـرار       طلبانه، آزادي  ي حق   آمده و همچنان در صف اول مبازره      

  .ه است و دشمنانش را به ذلت و خواري انداختهگرفت
از  و مملـو   پـر عظمـت       چنين ن يافت كه داراي تاريخي    توا  در دنيا كمتر ملتي مي    

ي فرهنگـي و      هاي ديگـر را تغذيـه      فرهنگ و ادب باشد و با سخاوتي اين چنين ملت         
 ايران؟ فرهنگ و ادبيات غني !ادبي كند و تازه خودش مورد تحقير و توهين قرار گيرد

تمـامي  در جهان هر چند كه بـسيار وسـيع و عميـق اسـت و ادبيـات آذربايجـان بـا                      
اي از زيبـاترين فرهنـگ و مـدنيت دنيـا را بـه نمـايش        هـاي مخـتلفش، نمونـه       گونه
 خودش شناسانده نشده است و قرن بيستم بـراي     ردمگذارد، متأسفانه هنوز براي م      مي

 ديگـر، قـرن مقاومـت و مبـارزه           طرف قرن اسارت، تحقير و از    از يكسو   آذربايجانيان،  
د اما پرتو روح خّالق و      ن را بست  ردمن زبان اين م    قر بيش از نيم  هر چند كه    . بوده است 

در طول ربع قرن اخير بـه       . هاي تابناك اين ملت همه جا را روشن كرده است           انديشه
 چنان آثـاري پديـد آمـده         بعد از انقالب اسالمي ايران،     -  گذشته  ي  هدهچند  ويژه در   
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دبي ايـن سـرزمين و      شمار ا  آثار بي .  هزار ساله دارد    و ي نهان   است كه خبر از گنجينه    
هـاي تابنـاكي    چهـره . ، در رديف بهترين شاهكارهاي ادبي عالم قرار گرفته است          ملت

عمادالدين نسيمي، موالنا فضولي، واقف و در نهايـت شـهريار،           نظامي گنجوي،   چون  
ي صدها و هزاران شـاعر و         در ميان ملتهاي ديگر دنيا كمتر سابقه دارد و آثار جاودانه          

ها انسان روي كره زمين گشته       ي هزاران و بلكه ميليون      ي منبع استفاده  عالم آذربايجان 
هاي گوناگون اين فرهنگ و مدنيت نيز چنان گسترده و عميق اسـت كـه                  جنبه .است

فردي چون من نخواهد توانست اداي مطلب كند و شايد تهور و جـسارت بنـده ايـن                  
گيرد كه خالء چنين اثـري را        اما اين تهور از آنجا نشأت مي      . مقدار قابل گذشت نباشد   

پيش كه هنوز تازه وارد دانـشگاه شـده         )  سال 40اينك  ( سال   30از  . كنم  احساس مي 
هاي مختلـف     بودم همواره در آرزوي نگارش تاريخ ادبيات آذربايجان بودم ولي مشغله          

 ؛اي هم درنگ نكـردم  هاي گوناگون نگذاشت تا به آرزويم برسم، اما لحظه       و گرفتاري 
د كه چند سطري سياه نكرده باشم با اين اميد كه دين خـود را بـه وطـن و                    روزي نبو 

 .ملتم ادا كنم

ي وجود،    دانم بلكه با همه      نمي ام  باكي  آميز خود را دليل خيرگي و بي       اقدام جسارت 
ضمن اعتراف به ناشايستگي و فقدان اطالعـات الزم، عـشق و آرزويـم واداشـت تـا                  

هاي استواري در اين زمينه برداشـته        يش از من گام   حداقل راه را بكوبم، هر چند كه پ       
 نبوده است و ادعايي نـدارم كـه         مانشده است اما دلخواه من و در شأن ملت بزرگوار         

 بلكه بر اين باورم كه حـداقل از ديگـر آثـار ايـن سـاحه          ؛اين اثر، چنين موقعيتي دارد    
هرگـز  . انـد  اشـته هاي ارزشمندي برد    پيش از من اساتيدي بزرگوار، گام      .متفاوت است 

هاي خفقان شاهنشاهي براي احياء و اعـتالي          را كه در سال    كسانيتوان خدمات     نمي
 صمد بهرنگـي در     به ويژه  كم ارزش تلقي كرد،      ندا زبان و ادبيات آذربايجان ارائه داده     

توانم گفـت     هاي استواري برداشته است كه به جرأت مي        عمر اندك خويش چنان گام    
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صـديق و   . ح ثير و ارزش آثـار دكتـر      أ همچنين از ت   . بوده است  معلم و مشوق من همو    
  ي ترجمـه  1360هـاي   هر چند كـه در سـال    . توان سخن نگفت     جواد هيأت نمي   دكتر

از ديگـر   .  كردم اما امكان چاپ آن ميسر نبـود        تمامتاريخ ادبيات آذربايجان را     فارسي  
 و هنـوز بـسياري از       هاي ادبيـات بـود     تنها ماتريال هم  سو، اثر فريدون بيگ كؤچرلي      

هاي مختلـف، همـت       به همين خاطر در فرصت     .دبيات ما نهفته مانده بود    هاي ا   گوشه
براي نگارش مقاالتي در زمينه تـاريخ ادبيـات آذربايجـان را بـه گـردن گـرفتم و در                    

ـ        »اميد زنجان « نشريات ادواري از جمله       را بـه    ي كه مسؤليت مـستقيم صـفحات ادب
 .انـد  رساندم و همان مطالب در ايـن كتـاب اسـتفاده شـده            عهده گرفته بودم به چاپ      

ناگفته نگذارم كه از دهها آنتولوژي ادبيات آذربايجان استفاده كـردم و همـه مطالـب                
 اما  ؛ها را بايست از من بدانيد       اين كتاب تراوش يافته از ذهن خودم نيست بلكه كمبود         

پ اين اثر همت گمارم و از       عشق به ادبيات و مدنيت ملتم مرا واداشت تا زودتر به چا           
 كـه كـم هـم       ،اهل ادب و فضل انتظار اين را دارم تا با گوشزد كردن نقـايص كـارم               

  .هاي بعدي كمك كنند  مرا براي اصالح در چاپند،نيست

كنم كه نواقص بسيار زيادي در اين اثر مشاهده خواهيـد             از هم اكنون اعتراف مي    
دهها اثر جاودانـه    . ام  عالمانش فراموش كرده  هايي را با شاعرانش و        كرد، چه بسا دوره   

سفانه اينجانب نيز فرزند اين     أ مت .در اين كتاب راه نيافته و شايد نامي برده نشده است          
 آذربايجان هنوز از مواد تاريخ ادبيـات خـود كمتـر اثـري در               ردمعصرم، عصري كه م   

كـه از   ... هنر و و صدها ديوان شعر، كتاب فلسفه، تاريخ، رياضيات، نجوم،           دست دارند 
نويـسي را    هاي تاريخ ادبيـات    روش. اند اسالف بزرگوار خود دارند هنوز ناشناخته مانده      

هنـوز  . ها، مرا در نگارش تاريخ ادبيات آذربايجان راضي نكرد         شناسم اما اين روش     مي
 اين نواقص را به تنهـايي       ي انسجام الزم در كتابم موجود نيست اما اگر بخواهم همه         

پس چه بهتر كه دوستان و عالقمنـدان ادبيـات،          . كنم عمرم كفاف ندهد   حل و فصل    
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 )چاپ نخست در شش جلـد بـود       (جلد دوازده   خوشبختانه اين اثركه در   . كنند مرا ياري 
زاده صـديق را     گردد نظر مساعد استاد ارجمند و دوست فاضلم دكتر محمـد            تقديم مي 

 افتخاري دانـستند كـه ايـن        ي اعطاي دكتراي    به خود جلب كرد و اين اثر را شايسته        
 .ايشان داردي  دوستانه و مشوقانه عمل خود نشان از ديد باز و عنايت وطن

يك از    اين اثر چنين بوده است كه براي نگارش تاريخ ادبيات هر           ي نگارش  نحوه
ام و    ادوار، به صورت مقدمه وضعيت سياسي، اجتماعي، علمي آن دوره را بررسي كرده            

 گاه ايـن دو موضـوع       .ام ويژه شاعران همان عصر پرداخته     ن، به سپس به معرفي عالما   
به هم مخلوط شده است؛ يعني بررسي اوضاع سياسـي اجتمـاعي علمـي دوران را بـا            

 .ام بررسي زندگي و آثار عالم و شاعر درهم آميخته

 بـسياري از عالمـان ايـن        . نبـوده اسـت     ادبي آذربايجان همواره صاحب يك زبان    
انـد و دليـل آن بـسيار اسـت كـه              به زبان ديني يعني عربي نگاشته     خطه، آثار خود را     

 توانمندي زبان عربـي، موضـوع اثـر و           اعتقادات ديني،  توان اوضاع زمان،    مختصراً مي 
توان در تاريخ ادبيات آذربايجان، آثار خلق شـده            اما هرگز نمي   د،موارد ديگر را برشمر   

 چراكه اين گنجينه نيـز بخـشي از         ،كردها اشاره ن   به زبان عربي را كناري نهاد و بدان       
اي    همچنين است ادبيات غني و گسترده      . و اين سرزمين است    ردمتاريخ ادبيات اين م   

كه در همين سرزمين به زبان فارسي نوشته شده است و داراي قدمتي بيش از هـزار                 
توان اين گنجينه را از تاريخ ادبيـات آذربايجـان جـدا كـرد و بـه                   مگر مي . سال است 

نويـسند فرامـوش        اب نياورد؟ برخالف اديبان فارس كه وقتي ادبيـات ايـران مـي            حس
است كه در اين سرزمين زيـسته و بـه خلـق     ايرانياني  ي همهكنند كه ايران از آن      مي

اند و ادبيات تركي، كردي، عربي، تركمني، بلوچي و غيـره             آثاري به زبان خود پرداخته    
 خاطر، حقير اين امر را رعايت كرده و هـر چنـد              به همين  .نيز جزو ادبيات ايران است    

 . ام  كم، ولي به حد امكان براي اين امر، ميدان گشوده
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تنوع و گوناگوني ادبيات آذربايجان مورد ديگري است كـه باعـث غنـاي ادبيـات                
دانم كـه هنـوز در اول    ام اما مي ماست و تا حد امكان به زواياي آشكار آن اشاره كرده      

و چشم انتظار دريافت پيشنهادات و انتقادات و         ت اين اثر كاملتر گردد    بايس  راهم و مي  
 .هاي اهل علم و ادب و عالقمندان تاريخ ادبيات آذربايجان هستم راهنمايي

يخ ادبيات، محصوالت ادبي يـك ملـت،        رتا. اي از تاريخ است     تاريخ ادبيات، شاخه  
 تاريخ و زمان خاصـي      به عبارت ديگر محصوالت انديشه و احساس او را در چارچوب          

ـ   . دهد  مورد مطالعه قرار مي    خـاطر  ه هر اثر ادبي و هر عالم و انديشمند و شـاعري را ب
بايـست در داخـل       زيسته است مي    درون ملت و در دوران تاريخي خاصي مي        اينكه در 

گونـه كـه در      همـان . روند تاريخ عمومي زمان و مكان خاص خود به بررسي نشـست           
سـي شـرايط آب و هـوايي، اقليمـي، خـاك و غيـره توجـه              باروري يك درخت به برر    

بايست بـه شـرايط تـاريخي، اجتمـاعي و            كنيم در بررسي محصوالت ادبي نيز مي        مي
رانيم طبيعي است     وقتي سخن از تاريخ ادبيات آذربايجان مي      . سياسي زمان دقت كرد   

هـاي   بـان بايست آثار انديشه و احساس مردم آذربايجان را در طول تاريخ بـا ز               كه مي 
. هاي كهن تا امروز و به صورت دوره به دوره مـورد مطالعـه قـرار داد              مختلف از زمان  

طبيعي است براي درك بهتر تاريخ ادبيات، شرط الزم اينست كه قبال تمامي عناصـر               
  .فرهنگي دخيل را مدنظر قرار داد

ي  نظـر در بـين همـه       دانيم ادبيات، هنر، فلسفه موضوعاتي نيستند كـه اتفـاق           مي
ها وجود داشته باشد، در حالي كه در علومي مثـل             انديشمندان و نويسندگان اين رشته    

بنايراين انتظار نـدارم كـه روش       . رياضيات و فيزيك همخواني چشمگيري وجود دارد      
دسـتان  . ي عزيـزان نيازمنـدم       اما به نظـرات همـه      ؛من موافقت همگان را كسب كند     

كه در بررسي ادبيات، سال تولد و مرگ بزرگان     ناگفته نگذارم   . بوسم  پرمهر شما را مي   
هـايي را ذكـر كـنم كـه اديبـان             ام سـال    ام و سعي كـرده      ادب را اساس اصلي نگرفته    
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 نيست ولي معتقـدم در تـاريخ    كافي اتفاق نظر دارند و اينهم راه علمي      در آن  بيشتري
ر آثـار   هاي حيات عالم را بدانيم، هرچند كـه ديگـران د            ادبيات كافي است حدود سال    

  .توانند روي چنين مواردي تأكيد كنند خود مي
ي فيزيك و رياضـي و فلـسفه          موضوع ديگر اينكه در اينجا به دنبال اثبات نظريه        

نيستم، بلكه به دنبال فكر و انديشه و شعري هستم كه بـه ادبيـات و تـاريخ مـدنيت                    
آثـار   هاي ديگـر    نبه، بيشتر از ج    آثار ادبي  شود، بنابراين تأكيد من بر      ملتمان مربوط مي  
هاي ادبي را از نظر عقيدتي        ام شخصيت   به عبارت ديگر سعي كرده    . عالمان شده است  

  .زير سؤال نبرم
ي سروران، همكاران و دوسـتاني كـه در           ها، از همه    ي كتاب   در انتها، مطابق همه   

  آنانكـه منـابع در اختيـارم       ي   و همـه   اند، از ناشـر     آماده سازي اين اثر دست مرا گرفته      
كنم و ايـن كتـاب را تقـديم ملـتم             نهادند، آنانكه تشويقم كردند تشكر و قدرداني مي       

  .كنم، با اين آرزو كه مقبول افتد مي
  

 كريمي.م

2/6/1382  
  



 g  19مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

  
  
  
  
  

  نگاهي به تاريخ آذربايجان تاريخ ايران در
ــاز آذربايجــان ــران، از ديرب ــوان بخــشي از ســرزمين وســيع اي ــه عن  ســرزمين  ب

ماننـدي اسـت كـه هـر      خ آن نيز مملـو از اتفاقـات و حـوادث بـي      تاري .هاست شگفتي
بايـست    نگاه به تاريخ اين سرزمين مـي       .دساز  مياي را دچار حيرت و شگفتي        خواننده

شـماري در   هاست كه اقوام بي ها و هزاره   سده .توام با بررسي تاريخ ملل همسايه باشد      
دنيت نهـاده و تـا امـروز    اين سرزمين دوش بدوش هم فعاليت داشته، بناي تمدن و م      

چند كه گـاهي بـا برخوردهـاي خـونين هـم             هم در كنار يكديگر با صلح و صفا، هر        
 در اين تاريخ پر فراز و نـشيب، اقـوام و            .اند همراه بوده، اما با تحمل و بردباري زيسته       

 كه گـاهي    اند  داشتهملل مختلف با مردم بومي اين سرزمين برخوردها و زد و خوردها             
اند و برآيند تمامي تاريخ هماني شده است كه امروز مردم            اهي مغلوب گشته  غالب و گ  

در تكوين و تكامل تـشكيل  ي تاريخي    اين پروسه  .دهد  ميغيور آذربايجان را تشكيل     
زينـد از ديـد بـسياري از          كه امروز در آذربايجان و سويهاي آن مـي         ملت بزرگ ايران  

 گفـت كـه بـه اجبـار         تـوان   مـي حتـي   پژوهندگان به داليل خاص مغفول مانده و يـا          
 سال پيش آغـاز  3000 سال يا 2500 تاريخ اين سرزمين از    .مسكوت نهاده شده است   

 - بـا هـر عنـوان و هـر حركتـي             -ها بدين سرزمين     ؛ پيش از آمدن آريايي    گردد  مين
هاي اخير   ي آن در سال    مدنيت و تمدن استواري وجود داشته است كه آثار باقي مانده          
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 .دهـد  مـي  سـال خبـر   7000 بيرون كـشيده شـده و از تمـدني پيـشتر از             از زير خاك  
پرداختن به اين تاريخ و فرهنگ و مدنيت پاگرفته در آن، بدين سادگي هـم نخواهـد                 

 با اين تاريخ كـه بخـشي از تـاريخ تمـدن             توان  ميجانبه و تك بعدي ن     بود؛ زيرا يك  
ر ايـن سـرزمين بـه توليـد          لذا بايد تاريخ مللي را كـه د        .بشريت است به نتيجه رسيد    

هاي كور قومي، به كـشف   اند مد نظر قرار داد و بدور از تعصب فرهنگ و ادب پرداخته   
ي اسـتعمار در ايـن زمينـه          البته آنچه تا امروز به عمد و با دسيـسه          .ها نشست  واقعيت

ي گذشته بـه     مغفول مانده است فرهنگ و زبان غالب امروزي است كه بويژه در سده            
 لـذا همـت ايـن       .ي جعلي براي آن نوشته شده است      خده شده است و تاري    نسيان سپر 

 بـه   -، نگاهي عالوه بر كـل ادبيـات و فرهنـگ ملـل گونـاگون ايـن ديـار                    ها  نوشته
 توجه خاصي به فرهنگ تركي خواهد بود تـا          -ي فارسي، عربي و تركي است       ها  زبان

ي و حتـي عربـي در        با اين همـه، ادبيـات فارسـ        .از نسيان و غفلت بيرون آورده شود      
توجـه، يـا حتـي        بدان بي  توان  مي كه ن  گردد  ميناپذير تلقي    اي زوال  آذربايجان گنجينه 

توجهي بدان نداريم؛ بلكه بررسـي       توجهي و يا كم     ما هم قصدي بر بي     .كم توجه ماند  
ي رايج و اقوام مختلف در طول زمان را به بررسـي            ها  زبان ي  همهتاريخ ادبيات را در     

  1.تخواهيم نشس
؛ هـا   لوللوبي،  ها  گوتيهايي مانند     حكومت .آذربايجان تاريخي پر فراز و نشيب دارد      

 اينان زبانـشان  .اند هايي را بنا نهاده  ؛ ساكاها؛ اورارتوها؛ مانناها و مادها تمدن      ها  هورري
 بنابراين جا دارد كه تـاريخ  .التصاقي بوده و فرهنگ و مدنيتي پايدار از خود بجا نهادند 

  .ترين دورانها آغاز كنيم و مرحله به مرحله پيش بياييم استانيرا از ب

                                                            
تركـان  «ي ديگـري تحـت عنـوان          شود كـه نگـاهي جـدي بـه ادبيـات فارسـي در مجموعـه                 يادآوري مي . 1

 .گيرد ر ميبا قلم راقم اين سطور مورد مداقه قرا» گوي پارسي
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  ها گوتتي
ي حكـومتي    ها حدود سه هزار سال پيش از ميالد وارد عرصـه            يا قوتتي  ها  گوتتي

 اورارتوها كه هزار سال پيش از مـيالد در آذربايجـان            .شدند و تمدن خود را بنا نهادند      
 هـا   گوتي در ادبيات كهن،     .اند خوانده  گوتتي مي  سكونت يافتند مانناها و مادها را با نام       

كـه در شـمال     ) يادآور توفان نوح و محل فرود كشتي نـوح        ( ي جودي كوههارا با نام    
  .دانستند ي آشور واقع است يكي ميكوهها

هاي ماد بعدي را كه نـام آذربايجـان از آن            سه هزار سال پيش از ميالد، سرزمين      
 در منـابع سـومري و هـورري، در همـين            .شناختند گرفته شده است با نام گوتتي مي      

 كه بعدها جايگاه اصلي مادها      اند  زيسته  مي ها  گوتيها قبايل هوري، لوللوبي و       سرزمين
دانيم همين    دولت گوتّي اطالعات وسيعي در دست نيست؛ اما اين را مي           ي  درباره .شد

 همـين   اند  داشتهني   سك شود  ميهايي كه امروز آذربايجان خوانده        در سرزمين  ها  گوتي
 اين سرزمين از رود دياله آغاز شده        . شده است  ها  لوللوبيها زماني ديگر وطن      سرزمين

زيـستند و     در غـرب ايـن درياچـه مـي         هـا   لوللوبي .يافت ي اورميه امتداد مي    تا درياچه 
  . در شرق درياچه اورميهها گوتتي
 ي  غلبـه يخي از    كتـب تـار    .دانيم كه سومريان توسـط اكـديان از بـين رفتنـد            مي
 گوتّيان بر اكديان    ي  غلبه اين مورخان تعجب خود را از        .نويسند  بر اكديان مي   ها  گوتي
 امـا مغلـوب     انـد   بوده زيرا باور دارند كه هرچند اكديان داراي تمدني برتر           .پوشانند نمي

ـ  ها  گوتي بنا به نظر آنان      .گشتند تـازگي بـه كـشاورزي روي آورده بودنـد و داراي            ه   ب
 گوتيان بـر اكـديان بـر ايـن     ي غلبه در پي جستجوي داليل    .االئي هم نبودند  تمدن ب 

هاي برتري بوده و خويشي و دلبستگي بين آنان باالتر           باورند كه گوتيان داراي سالح    
 بنابراين استحكام خـانوادگي و سـالح مـدرن گوتتيـان را دليـل      .از اكديان بوده است   

  .دكنن مياصلي غلبه آنان بر اكديان قلمداد 
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 كه گوتيان از پيش با اكديان روابطي برقرار كـرده           دهند  مياز اين گذشته احتمال     
 دهـد   مي تاريخ نشان    .و نظر اكثريت را براي بدست گرفتن حكومت جلب كرده بودند          

كه اكديان در اواخر حكومت خود، استبداد و زورگوئي بر مردم را شـدت داده بودنـد و                
 اكديان تمام دوران حكومـت خـود را بـا           . بودند مردم از دست حكومتيان رنجيده شده     

 بـا  هـا  گـوتي  لـذا  .انـد  گرفته جنگ و جدال سپري كرده و آرامش مردم را در نظر نمي           
اند بـا حمايـت خـود     استفاده از نارضايتي مردم اكد، عليه حكومت بپا خاسته و توانسته   

ستند نظـر جمـع      توان ها  گوتي در اين حركت،     .مردم اكد، دولت آنان را سرنگون سازند      
 را بعنـوان حكـومتي      هـا   گـوتي بسياري از مردم ناراضي را به خود جلب كرده و آنـان             

 در عين حال بسياري از مورخان، از ويرانـي برخـي            .پيشرو بر دولت خود ترجيح دهند     
 آكشاك، خورساگ، المـا، در، آداب، اوروك و الراك را نيـز             :شهرهاي آن زمان مانند   

 بر اكديان را حركت ضد استبدادي    ها  گوتي ي  غلبه تنها دليل     لذا .ندساز  ميخاطرنشان  
ي كشوري   در زمان سومريان وارد كارزار حكومتي شده و اداره         ها  گوتي .دانند  ميآنان  

  .اند بودهرا فراگرفته 
 بـا   . شد و مورخان توانستند نامي از آنان ببرند        ها  زباننام گوتيوم بعد از ساراگون ورد       

 قرن پيش از ميالد،     23 ها  گوتي گفت   توان  مياين مورخان است كه     ي  ها  نوشتهتكيه بر   
 گـوئيم   مـي  با تكيـه بـر ايـن مـواد تـاريخي اسـت كـه                 .خاقانهاي خود را بوجود آوردند    
 به نبرد روي آورد، اما توسط همانـان نـابود           ها  گوتيهاي   نارامسيس پادشاه اكد با خاقان    

اركي از غلبـه يـافتن انريـداوازير         دانشمند سومرشناس دانمـ    Jakobson ياكوبسون   .شد
Enridavazir   سخن  النهرين  بينهاي    بر نارامسيس و سلطه بر سرزمين      ها  گوتي خاقان 

 اشـارات قابـل ارزشـي را        تـوان   ميي بازمانده از اكديان     ها  كتيبه در اين مورد از      .راند مي
د كه گوتيان   آي  چنين به نظر مي    .راند بدست آورد كه از غلبه گوتيان بر اكديان سخن مي         

 با اين حال، شـاركالي      .اند با وحدت بر اين امر فايق آيند        بر اكديان حمله آورده و توانسته     
 فرزند نارامـسيس توانـست وضـع را بـه نفـع خـود برگردانـد و          Sharkalisharriشاري
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 Sarlagabسـارالقاب    با نام    ها  گوتي همچنين رهبر    . را دوباره بازپس بگيرد    النهرين  بين
  .رفته و صد سال ديگر بر دوران حكومت اكديان تداوم بخشندرا اسير گ
 .گيرنـد  مـي ي اكـديان تحـت فـشار قـرار         دوباره با قدرت گرفتن سـالله      ها  گوتي

هـاي آذربايجـان مـستقر        آرام گردآمـده و در سـرزمين       - آرام   ها  گوتيبنابراين همين   
 سال  2230 .اند  داشته  برخوردهايي ها  لوللوبي احتمال دارد كه در اينجا هم با         .شوند  مي

هـاي    بـين سـال    . سارگون توسط گوتيان از بين رفـت       ي  سلسلهقبل از ميالد بود كه      
 امـا   .پذيرنـد   مـي  فبل از ميالد، سومريان و اكديان حكومت گوتيان را           2120 و   2230

  اين امر را اتوكـه گـال  .بايد اضافه كرد كه گوتيان باز توسط سومريان منحل گشتند

Utukegal  اين سردار بزرگ اهل اوروك بوده و        .در سومري انجام داده است    يك بها 
   . حكومت كرده است2113 و 2120هاي  بين سال
 ي  همـه  در دسـت اسـت، امـا         هـا   گـوتي  زبـان    ي  دربارهچند اطالعات اندكي     هر

 و متـون    ها  كتيبه .اند  دانستهشناس زبان آنان را التصاقي        و باستان  شناس  زبانمحققان  
 تن از امپراتورهـا و      20 در دست است؛ محققان تنها با توسل به اسامي           اندكي از آنان  

 كه زبان   دهد  مي اين تحقيقات نشان     .اند  به بررسي پرداخته و نظر داده      ها  گوتيامراي  
 بوده و بويژه ساختمان و خصوصيات حـروف و          ها  هوريگوتيان بسيار نزديك به زبان      

 كه هرچنـد زبـان گوتيـان بـا          دهند  ميظر   آنان ن  .اند  داشتهتلفظ نزديكي بسياري بهم     
زبان عيالمي، سومري و لوللوبي بسيار نزديك بوده، اما ماهيت مـستقلي را دارا بـوده                

 خـود چنـين     »سـيماي انـساني   « دانـشمند فرانـسوي در كتـاب         Hami هامي   .است
 بـسيار شـبيه     كننـد   ميهايي كه در اطراف شوشا زندگي        امروز آذربايجاني «: نويسد مي

  ».اند  باقي ماندهها گوتي و ها لوللوبييي هستند كه از ها مجسمه
 آنـان   . سـال تـداوم يافتـه اسـت        125 به مـدت     النهرين  بين در   ها  گوتتيحكومت  

اند و لذا توسط مردم      اكديان را از بين برده، اما خود نيز چون آنان ظلم را پيشه ساخته             
 اذعـان دارنـد كـه هرچنـد          با اين حال مورخـان     .اند  شدهي آذربايجان رانده    كوههابه  
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 امروز هـم آنـان را گوتيـوم         . از بين رفتند اما نامشان همچنان زنده باقي ماند         ها  گوتي
  .بوده است) كركوك امروزي( پايتخت آنان آراپا .نامند مي

من پادشاه گـوتّي بـا نـام شـرلكي را           «:  ديگر چنين نوشته شده است     اي  كتيبهدر  
 مورخـان از    ي  همـه  .گـردد   مي ها  گوتيود شكار    اما همين شاه اكدي خ     .»اسير گرفتم 

 حتي نام تك تك پادشـاهان و سـالهاي          .اند  سخن رانده  ها  گوتتي سال حكومت    125
 هرچنـد كـه در ايـن شـمارش، بـين مورخـان              .انـد   كـرده حكومت هـر يـك را ذكـر         

  . دو سال بيشتر نيست-، اما اين اختالف يكي شود ميهايي مشاهده  اختالف
 زنان گـوتّي در     . شهر آرپا و يا سوبارتو بود      ها  گوتي شد پايتخت    همانگونه كه ذكر  

 .اند  شدهزيبايي زبانزد بوده كه با نام مامورتي به معني زني با موهاي درخشنده ناميده               
 . اكدي آمده اسـت الميـراب بـوده اسـت          ي  كتيبههاي گوتّي كه در      نام يكي از خاقان   

 يكي از اين .اند كرده ميكرده و عزل ن حاكمان بابلي را بر قدرت خويش حفظ       ها  گوتي
 . سـال حكومـت كـرده اسـت        35حاكمان در زمان سيوم خاقان گوتتي حاكم بـوده و           

 خاقـاني بـا نـام       دهـد   مي كه نشان    شود  ميي لوور پاريس نگهداري       در موزه  اي  كتيبه
ي هـا   لوحـه ي معروف بـه     ها  لوحه در   .زير امپراتوري توانمندي بوجود آورده است      داپي
  . اين امپراتوري وجود داردي دربارهك اطالعات مفيدي كركو

ي باقيمانده از اكديان و سومريان از برچيـده شـدن امپراتـوري             ها  كتيبهدر تمامي   
 بعـد از اضـمحالل و       هـا   كتيبـه  آنان طبق اطالعـات همـين        .اند  سخن رانده  ها  گوتتي

 .انـد   داشـته  الطـوايفي  تضعيف به آذربايجان بازگشته و بجاي امپراتوري شكل ملـوك         
 روز حكومـت كـرده و پـس از او،           40 با نـام تيريگـان تنهـا         ها  گوتتيآخرين امپراتور   

  .اند شده پراكنده كوهها در ها گوتتياند و  شاهان سومري بر سر كار آمده
 نوشته و اجـرا     ها  گوتتي، نخستين قوانين دموكراسي را      ها  كتيبهي همين    بنا بگفته 

ند و هر خاقـان هـم       كرد  مي از هر سه سال يكبار انتخاب         آنان خاقان خود را    .اند  كرده
ست انتخاب شود و در انتخاب آنان، ريش سـفيدان نقـش اساسـي    توان ميتنها سه بار   
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اي برخـوردار    العـاده   از ارزش و احترام فـوق      ها  گوتتي همچنين زنان در ميان      .اند  داشته
 .انـد  و ارتش نيـز خبـر داده       حتي اسناد تاريخي از وجود زنان در ميان قوشون           .اند  بوده

تـري   ي پـايين  ها و سـومريان در مرتبـه    را نسبت به اكديها  گوتتيمدنيت و فرهنگ    
 اعـدام آخـرين     . به همين خاطر هم سومريان توانستند آنـا را از بـين برنـد              .اند  دانسته
 قبـل از  2109 روز حكومت كـرد در سـال        40 با نام تيريگان كه تنها       ها  گوتتيخاقان  
 در . سومر بر سر كـار آمـد  -ر بابل اتفاق افتاد و پس از او امپراتوري سوم اكد          ميالد د 

 بيـان   هـا   گـوتي از  ) با نام اوتوخفال  ( شاه اوروك    ي  همه بابلي، ترس و وا    ي  كتيبهيك  
 بدست آمده اسـت كـه يكـي از          ها  گوتيي فراوان از پادشاهان     ها  مجسمه .شده است 

از همدان و سومي در سلماس پيدا شـده         آنان از آذربايجان كشف شده است؛ ديگري        
 .شـوند   مـي نگهـداري    1ي گالري برمر آمريكا     هم اينك در موزه    ها  مجسمه اين   .است

انه كشفيات و حفريات انجام گرفته در آذربايجان با توجه بـه تـاريخ باسـتاني و                 تأسفم
ارزشمند خويش بسيار اندك صـورت گرفتـه و آنچـه هـم در دوران رژيـم منحـوس                   

شناس معروف فرانسوي بـا       باستان .ست آمده، همه از ايران خارج شده است       پهلوي بد 
هاي مـردم     را با تيپ   ها  هوري و   ها  گوتيي پيدا شده از دوران      ها  مجسمه آمي   .ت. ا منا

 او بـه    .امروزين آذربايجان مقايسه كرده و آنان را بسيار بهـم نزديـك دانـسته اسـت               
  . را طرح كرده استها گوتي و ها هوريي آذربايجاني بودن  همين خاطر نظريه

، اوايتـي   Uti را همـان اوتـي       هـا   گـوتي  يامپولسكي   .اي.برخي دانشمندان مانند ز   
Uiti   اوتين ،Utin    و اودين Udin  هم اثبات كـرده   »مار« دانشمند ديگر    . ناميده است 

 و مانناها بوده است كه به زبان  ها  لوللوبي،  ها  هوري همان زبان    ها  گوتياست كه زبان    
 نيز بـه تركـي كنـوني        ها  گوتيهاي    نام بسياري از خاقان    .ها نيز نزديك است    عيالمي

 Imetaها بـا نـام ايمتـا         نام سه تن از اين خاقان      از آن جمله     .اند  دانستهبسيار نزديك   
 Ingeshush  يا خاقاني با نام اينقه شوش    .باشد  ميخان   بسيار شبيه به نام ايمته يا مته      

                                                            
1. Bremmer Galery 



26g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

 Yarlagash، ) ســال6( ســارالقابsarlagabده اســت،  ســال پادشــاهي كــر6كــه 
 Korum،  ) سـال  15(، يارالقاب   )سال 6( ايلولومئش Elulumesh،  ) سال 6(يارالقاش
ــوروم  ــال، 2ك ــاHabilkin س ــا( ه ــين )خ ــال3(بيلك ــدا ) س ــال 7(، ايارالقان ، ) س

Inimabagesh  ي ايـن اسـامي بـا         در مقايـسه   .انـد   داشتهنام  )  سال 5( ايني ماباقئش
هـاي يارالقـاش و     نـام .بـرد   پـي تـوان  ميي واحد آنها   ي امروزين تركي به ريشه    اسام

 گفـت كـه   تـوان  مـي  بـدين ترتيـب   . آمده است  قورقود  ددهايلولوميش بعدها در كتاب     
 بـود كـه     ها  گوتي به هر حال با حكومت       .رود  مي رو به روشنايي     ها  گوتيظلمت تاريخ   

 در  .جلوي هجوم آشوريان نيز گرفته شد     ها و ديگر اقوام كمتر شد و         هاي سامي  هجوم
 14 آداد نئـراري در      .ي آشوري از هجوم به آذربايجان بسيار سخن رفته است         ها  كتيبه

 آداد نئـري  .رانـد   توسط پدر خويش سـخن مـي    ها  گوتيقرن قبل از ميالد از شكست       
 سـخن   هـا   گـوتتي  از هجوم به     .م. ق 855 و توكولتي در سال      .م. ق 890سوم در سال    

 امـروزه هـم همـين    . بسيار بكار رفتـه اسـت  »لي « پسوندها گوتي در اسامي   .اند رانده
نام بـسياري   «: نويسد دياكونف در اين باره مي     . م .رود  ميپسوند به عنوان نسبت بكار      

 تيفلت پيله سر به اسامي مانناها و مادها         ي  كتيبهها در    از شاهان گوتّي و اسامي مكان     
  ». اين پسوند در بين آشوريان نيز وجود دارد. است پر Liشباهت داشته و پسوند لي
 سال قبل از ميالد تمام مـردم ماننـا و           600 كه حتي    دهد  مياسناد تاريخي نشان    

 اينـان در اطـراف دريـاي اورميـه تـا            .ناميدند ماد را در آذربايجان با عنوان گوتتي مي       
   .اند بودهتوروس پراكنده 
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  ها هورري
 سال 4500 - 4000ي است كه بين درياي خزر  تا رود دجله در       هورري نام مردم  
 بين كوههاي زاگرس تـا سـواحل مديترانـه          ها  هوري .اند  كرده  ميپيش از اين زندگي     

 .م تمدني برپا نموده و امپراتوري خود را بنا نمودند         . ق 2500 الي   1600هاي   بين سال 
 قـرن پـيش از مـيالد رقيـب          15 هوري هـا     . نيز متعلق بدانان است    ها  هئتيتمدنيت  

  .اند بودهسرسختي براي مدنيت مصر و بابل 
 از بين رفته و امروز كمتر آثاري از آنان در دست است، امـا        ها  هوريچند زبان    هر

 ي  كتيبـه  از   .كننـد   مي و زبان ملل قفقاز را تاييد        ها  هوريان پيوند بين زبان     شناس  بانز
 آنان  دهد  مي، به خط ميخي نشان      ها  هوري پايتخت   - هوريان ازخاتوشا    ي  شدهكشف  

 آنان پادشاهي ميتان را بنـا نهـاده و بـا    .اند بوده داراي مدنيتي باالتر    ها  هئتيتپيش از   
 . حكايـت دارد   ها  ميتان اسناد تاريخي از پيوستگي هوريان با        ي  ههم .اند  زيسته  ميآنان  

 بيشتر بين كوههاي زاگرس و درياي اورميـه         ها  هوريي همين مورخان،     بنا بر نوشته  
 آنان با دوستي در كنـار       .اند ي فرهنگ خود را در اين سرزمين نهاده        زيسته و ريشه   مي

ر صـلح و صـفا بـا ديگـران عمـر            اند، براي حفظ خود هم كه شده د        ملل ديگر زيسته  
  .اند اند؛ اما در برابر هجوم ديگران ساكت ننشسته گذرانده

 -هـاي شـهر اورفـا         را با زبان ملل قفقاز يكي بدانيم اينك نام         ها  هورياگر زبان   
 برخي  .دانند  ميرا آسيايي    ان آن شناس  زبانتورفاي امروزي از آنان گرفته شده است و         

 بدسـت آمـده   هـا  هـوري  در بوغازكوي از اي كتيبهامروز ! اند هدانستهم آنان را آريايي  
 در پرورش اسب مهارت داشته و در        ها  هوري .د بسياري از معماها را حل نمايد      توان  مي

 ي  درباره . احترام وافر داشته است    ها  هوري زنان در بين     .اند  بودهكشاورزي هم ورزيده    
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 شـده اسـت كـه    تأكيـد  اما .نيستدين و آئين آنان نيز اطالعات ارزشمندي در دست       
   .اند بوده به خدايان چندي معتقد ها هوري

 و  هـا   لوللـوبي  و   هـا   گـوتي ،  ها  هئتيتهوريان از پروتوتركان ايران مانند سومريان،       
 در اورفا، اورميه،    توان  مي آثار باقي مانده از هوريان را        .آيند مانناها و ساكاها بشمار مي    

ها در دوران پيش از ميالد بـا نـام نـايير ناميـده               مين اين سرز  .سلماس و توروس ديد   
 برخـي از    .انـد   از آسـياي ميانـه آمـده       ها  گوتي هوريان هم مانند سومريان و       .شدند مي

 سـخن رانـده و زبـان آنـان را           هـا   لوللـوبي  و   هـا   گوتيسيس  أمورخان نقش آنان در ت    
م كـشف شـده   . ق سـال 2400ي حـسنلو از    كه از تپهاي  كتيبه .اند  كردهالتصاقي ذكر   

 ديگر از ساشارنار يكي ديگـر     اي  كتيبه .باشد  مي ها  هورياست بازمانده از نيشاري شاه      
 ديگري با نام هورپـاتيال از    ي  سلسله .م باقي مانده است   . ق 1450از شاهان هوري، از     

 ي دربـاره اي   پروفـسور دايـسون تحقيقـات ارزنـده        . تا امروز باقي مانده است     ها  هوري
 در سـال  .شود مي در جام حسنلو ديده ها هوري وجود تمدن .ام داده است   انج ها  هوري
يي از انسان بالدار، با دو كمان و گاو پيـدا           ها  مجسمه كيلومتري سلماس    15 در   1905

 و  هـا   هـوري هـايي بازمانـده از       ي اورميه تا اشنويه تپـه       در نزديكي درياچه   .شده است 
ر، اسناد ارزشمندي در كركوك و نوزي هم         عالوه بر نابو   .شود  مي نگهداري   ها  لوللوبي

   .بدست آمده است
 هورانـد   ي  در منطقـه   .انـد   سـاخته  ها  هوري كه ارابه را     دهد  مياسناد موجود نشان    

هايي مانند هـورات،    نام.روستايي با نام هوري بره از مناطق قاراداغ شناخته شده است         
 مورخـان  .سـت ها هـوري ز هوري بره، هوواي، هواي دره، هوروشه و غيـره بازمانـده ا        

م از قفقاز كوچ كـرده و در اطـراف اورميـه سـاكن              . ق 2500 از   ها  هورياند كه    نوشته
 آنـان از نـژاد گـوتّي و    .م تداوم يافت. سال ق 1500 آنان مدنيتي آفريدند كه تا       .شدند

  .شد لوللوبي بوده و زبانشان نيز با آنان همريشه تلقي مي
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شمارد كه مدنيتي در آذربايجـان       ن خاقانهايي مي  دكتر ديلمقاني هوريان را نخستي    
ي   دكتـر زهتـابي هـم بـا ارائـه     .انـد  يي از خود به يادگار نهـاده ها كتيبهبوجود آورده و  

   .هاي تاريخي، التصاقي بودن زبان آنان را اثبات كرده است فاكت
 زبـان  .دانند ميCaucasian Languages ي قفقازيها زبانزبان هوريان را جزو 

ي شـمال غربـي شـامل       هـا   زبـان گـروه   : گردد  ميي زير تقسيم     ازي به سه شاخه   قفق
ي شمال شرقي شامل لزگـي، آوار و داغـستان و گـروه             ها  زبانچركس و آبخاز، گروه     

  .ي گرجي و مينكرليها زبانسوم 
 در ميان اين    . در آغاز قرن بيستم از بوغازكوي يافت شد        ها  هوريمتون مربوط به    

به خط اكدي از زبـان نيـشاري و اوركـيش و مـاواري از شـاهان            اي است    متون، نامه 
 معلـوم  »س الشمرا أر« از حفريات    .م نوشته شده است   . سال ق  3000هوري كه حدود    

 از متـون    .انـد  گفتـه  شد كه هوريان موجود در شهر اوگاريت با زبان هوري سخن مـي            
 بيشتر از اينهـا   ي هوري بسيار  ها  نوشته كه   دهد  مي نشان   »ماري«يافته شده از آرشيو     

 امـا   .دهنـد   مي اسناد هاتوشاش و بوغازكوي تاثير اين زبان و خط را نشان             .بوده است 
 به فرعون »توش رانا«ايست از زبان   بدست آمده كه نامهها  هورياخيرا متني به زبان     

م نوشـته شـده و   . سال ق1400 اين نامه .مصر يعني آمنوفيس سوم نوشته شده است     
 دهـد   مـي  نـشان    منـابع بدسـت آمـده      . بدست آمده اسـت    » العماره تل«هاي   از خرابه 
   .اند  مدنيت بابلي را اخذ كرده و در قبال آن، تربيت اسب را بدانان ياد دادهها هوري

 امپراتوري پايدار و ثابتي نيافريدند اما از نظر مدنيت بسيار توانمند  ها  هوريهرچند  
 اطالعاتي بدست ها هوري ي دربارهزبان  ي اسناد موجود از منابع سومري و گوتّ   .اند  بوده
 كـه   گردد  مييي تلقي   ها  هوري زبان بازمانده در اطراف اورميه نشان از زبان          .دهند  مي

 برخـي اسـناد     .انـد   زيسته  ميدو هزار سال قبل از ميالد، در مناطق يادشده تا كركوك            
دستي پر، از    محققان امروز با     . از اطراف كركوك بدست آمده است      ها  هوريمربوط به   
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 التـصاقي زبـان بـودن زبـان آنـان           .راننـد  اسناد هوريان در اطراف كركوك سخن مي      
 كـه   كننـد   مي تأكيد مورخان   .موردي است كه امروزه ديگر ترديدي باقي نمانده است        
 امـروزه   .انـد  اند و از بين نرفتـه      هوريان بعدها سرزمين خود را براي مانناها باقي نهاده        

 اسامي روستاها، رودهـا و      .يابند  در زبان امروزي مردم آذربايجان مي      تاثير زبان آنان را   
 دليلي محكـم بـر ايـن         را هاي و ديگر اسامي جغرافيايي قاراداغ، اورميه و غيره         چشمه
ثير اين زبان انكارناپذير دانسته شـده       أي ت   نيز باقيمانده  النهرين  بين در   .دانند  ميارتباط  
 نـام   .دهـد   مـي  هـا   هـوري ك و كاپادوكيه خبـر از       ي يافت شده از كركو    ها  لوحه .است

  . شده كه امروز هم باقي است»نامرو« بوده و بعدها »ناوار« نخست »نامار«
 و  دهـد   مياي از هوريان بدست      هرچند اسناد پيداشده از بوغازكوي اطالعات تازه      

از ، در عين حال، آثـار مگاليتيـك پيـدا شـده             كند  مي تأييدالتصاقي زبان بودن آنان را      
شـهر  « منطقـه    .شناسان را جلب كرده اسـت      حفريات اطراف اردبيل هم توجه باستان     

 تـاريخ هوريـان را بـه عيـان     گـردد  مي هزار سال پيش مربوط 4 كه به دوران     »يئري
  .دهد مينشان 

 2ي پيدا شده در بوغازكوي باور دارند كه هوريان در ها لوحهپژوهشگران براساس 
 در زمـان    هـا   هئتيـت  .اند  بوده ها  ميتانبسيار نزديك به    هزار سال پيش داراي مدنيتي      

م به بابل هجـوم آورده و موقـع بازگـشت بـا هورريـان        . ق 1595مورسيليس در سال    
 سـخن   هـا   هـوري ي هاتوشا در بوغازكوي، از وضع خـوب         ها  كتيبه در   .اند  شدهمواجه  
م خـط   . ق 2000اند كه هوريان در       زبان آنان را التصاقي دانسته و گفته       .شود  ميگفته  

 متون ديگري هم از هورريان در هاتوشا، اوگاريت و شـاپيتووا            .اند ميخي را بكار گرفته   
 بعـدها   هـا   هوري قبول كرد كه زبان      توان  مي براساس همين متون     .بدست آمده است  

  .در زبان سوبارتي و سامي تاثير نهاده و از بين رفته است
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  ها ميتان
 .انـد  زيسته و سپس به آسياي صغير رفته       م در قفقاز مي   . سال ق  1700 در   ها  ميتان

 هوريـان از آسـياي صـغير        .اين هجـرت حـدود دويـست سـال تـداوم داشـته اسـت              
 آنان در   . ساكن شدند  النهرين  بين هاي وسيعي را در پيش گرفتند و نهايت در         سرزمين

اندك زماني توانستند مـدنيت خـود را برپـا سـازند و مورخـان دليـل ايـن سـرعت را             
 سـرداري بـه نـام       ها  هوريم  . سال ق  1500 .اند  دانستهي آنان از اسب و ارابه        استفاده

 در  .درا ميتان گذاشتن    آنان حكومتي برپا نموده و نام آن       .يودارنا را به رهبري پذيرفتند    
هـاي خـود     ند كه سوريه را بـر سـرزمين       كرد  مياين زمان فرعونيان در مصر حكومت       

 حكومت قوي خـود را بنـا        ها  هئتيتم  . ق 14 قرن   . همسايه شدند  ها  ميتانافزوده و با    
 در برابـر    هـا   هئتيـت  امـا    . افـزون شـد    هـا   هئتيـت  و   ها  ميتانهاي بين    نهادند و جنگ  

  . سپس با هجوم آشور از بين رفتند. خوردندفرعونيان سر فرود نياوردند و شكست

  ها هيتيت
م همانند  . ق 1800زيستند و     گروه ديگري بودند كه در آسياي صغير مي        ها  هئتيت

 آنان با كشف آهن و ساخت ابزارهـاي آهنـي توانـستند        .ندكرد  مي دامپروري   ها  هوري
 1500 الي   1700هاي    دولت هئتيت در بين سال     .حكومت و مدنيت خود را برپا سازند      

 همـسايه   هـا   هـوري  در زمان مورسيل اراضي خود را توسعه داده و با            .م بوجود آمد  .ق
  . دليل نابودي آنان هنوز معلوم نشده است.م از بين رفتند. ق1300 اما در .شدند

  اورارتو
هاي وان و اورميه بنـاي       ، اورارتوها پديد آمدند و در اطراف درياچه       ها  هئتيتبعد از   

 امـروزه   . آنان به كشاورزي روي آورده و بناي تمـدني پايـدار را نهادنـد              .دولت نهادند 
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 سلماس، نقده، اهر و     -كتيبه هاي فراوان از اورارتوها در شهرهاي مختلف آذربايجان          
 بررسي آثار آنان در صـفحات       .م از بين رفتند   . ق 612 آنان در سال     .غيره موجود است  
  .بعدي خواهد آمد

  ها لوللوبي
 از ديـدگاه مورخـان،      . اطراف درياي اورميـه سـاكن شـدند        ر كوهها و   د ها  لوللوبي

 لوللو بـه   .اند  بودهها نزديك    ي طوايف هوريان و به اورارتوها و عيالمي         ادامه ها  لوللوبي
 نـام   . و اورارتوها نزديك بـوده اسـت       ها  هوريمعناي دشمن بوده و زبان آنان به زبان         

 نـام يكـي از      .م آورده شده اسـت    . سال ق  2300ي ناراميسن در    ها  كتيبه در   ها  لوللوبي
  .م آمده است. ق2200م آتوباني در شاهان لوللوبي با نا

  ها كاسسي
 آشوريان آنـان را بـا نـام         .اند  زيسته  مياي است كه در كوههاي زاگرس        نام طايفه 

م قـدرت يافتـه و در   . ق 2000ها در     كاسسي .اند كاشو و عيالميان با نام كوسي ناميده      
 بـين   .انـد   هجـوم آورده و حكومـت بابـل را شكـست داده            النهرين  بينبه  م  . ق 1530

هـا    قبل از ميالد حكومت خود را تشكيل داده و در آن سال            1150 الي   1530سالهاي  
  . نام كاسپين بر روي درياي خزر از نام آنان گرفته شده بود.اند از تاريخ رخت بر بسته

  كاهاس
اي دارند و در تـاريخ زبـان ايـن سـرزمين             هسكاها در تاريخ آذربايجان جايگاه ويژ     

هـا همچنـان مـشتق از زبـان           امروز هنوز هم نام برخي از محل       .اند تاثير خود را نهاده   
 از آن جمله نام سيستان، سقز، اسكيت، ساسان، اشكوزا، اشـك            .سكاها باقيمانده است  

 در ايـن   سكاها پيش از آمـدن هخامنـشيان بـه ايـران       . از زبان سكاها مانده است     ...و



 g  35مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

ي تـاريخ، از    سكاها به نظر اكثريت مورخان و محققـان عرصـه      .اند  زيسته  ميسرزمين  
دون و دانوب   هاي درياي اورال در آسياي ميانه بدين سرزمين آمده و تا سواحل              كناره

 سكاها مدت مديـدي در آذربايجـان سـكني گزيـده و بنـاي          .اند  شدهدر اروپا گسترده    
در سيبري طوايف كيمري را از آنجا رانده و خود جـايگزين             آنان حتي    .اند تمدن نهاده 

 كه سكاها در شمال دهد مي اشياي بدست آمده از مارتونوشا و ماگونوه نشان .اند گشته
 قبــل از مــيالد در ايــن ســرزمين 450 الــي 550هــاي  اوكــراين بــوده و بــين ســال

 قبل 250ر سالهاي گيري تمدن سكاها را د  تالگران عالم روس زمان اوج.اند  زيسته  مي
 كه بعـدها    داند  ميهاي رود ولگا      در اين زمان تمدن آنان را در كناره        .داند  مياز ميالد   

 سكاها در قرنهاي بعدي جـاي خـود را بـه            .به سواحل درياي خزر منتقل گشته است      
  .اند كردهامپراتوري خزرها واگذار 

  از آن جمله .اند شمردهترين طوايف جهان     برخي از دانشمندان سكاها را از باستاني      
تـر از مـصريان    نيسـكاها را حتـي باسـتا   Tragus Pompeius   تروگوس پومپئوس

 يا  Ishkuz اسروه سكاها با نامهايي چون ايشكوزا و شكورزاي كتيبه در .دانسته است
Shukrza               ناميده و از سردار معروف سـكاها بـا نـام ايـشپاكادان Ishpakadan   نـام 

 اسكوت در زبان يوناني به معنـي پيالـه          .ناميدند كاها را اسكوت مي    يونانيان س  .اند برده
 نام آنـان در     .اند  شده بدان نام ناميده     اند  داشتهاست و چون سكاها همواره پياله همراه        

 .گفتنـد  هـا بـدانان سـكا مـي        ، آشوريان ايشكوزي و پـارس     Chakaبين هنديان جاك  
 حتي شاهنامه هم آنـرا را بـا         .شدند سكاها از طرف پارسيان همان تورانيان دانسته مي       

ي تـور دانـسته       آبايف با استناد به اوستا، سكاها را از طايفـه          .نام تورانيان ناميده است   
نامد و شـمال و شـمال         را ساكانيه مي   Doubrudjaي دويروجا     استرابن منطقه  .است

ن، سـا   سـرزمين باسـتاني سـكاها تيـان        .برد  ميشرق درياي سياه را با همين نام اسم         
 ي  دربـاره  بلينـسكي    .انـد   زيـسته   مـي گـؤل    داغ بوده و در اطراف ايستي      تاالس و آالي  
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هاي وسيع را مورد بررسي قرار داده و نقش آنـان را             گسترش سكاها بر روي سرزمين    
م نـام بـرده شـده و        . ق 200 از سـكاها تـا       .در برپايي دولت ماد ارزشمند دانسته است      

  .ستسپس جاي آنان به خزرها داده شده ا
هاي تاريخي ارزشمندي به انجام رسـانده    سكاها پژوهشي  دربارهرنه گروسه هم    

جمعـي    گورهـاي دسـته    .و تاريخ آنان را در كاشغر و ديگر مناطق اثبات كـرده اسـت             
  .سكاها در سيبري نيز يافت شده است

م در برابـر  . سـال ق 800 آنـان  .گـردد   مـي م آغـاز    . سال ق  1700تاريخ سكاها از    
 ايـش   .انـد   علم كرده و آنادولو، آذربايجان و اطراف آنرا در دسـت گرفتـه             آشوريان قد 

 هـرودوت  .شاه سكاها عليه آشور جنگيده و بر آنان غلبه يافته استIshpakay پاكاي
هـاي   را در سرزمين Prototkyes يا پرتوتيشPartatua  منابع آشوري پارتاتوآتأييدبا 

مدنيت خود را در اطراف درياي اورميه برپا        زيسته و     آذربايجان امروزي مي   -آتروپاتن  
 .انـد  بـوده اي سالم با مادها داشته و از حمايت آنان برخوردار    سكاها رابطه  .نموده است 

 اما شاه .اند ها هجوم آورده و آنان را از بين برده   م عليه كيمري  . ق 638سكاها در سال    
خواسـتگاري  بـه   پارتـاتوآ    .گـردد   ميها متوسل    آشور براي نابودي سكاها به اورارتويي     

ي هـرودوت     ده سال بعد، بنا بگفتـه      .شوراند  و آنان را عليه سكاها مي      رفتهدختر آشور   
 امـا هـرودوت اضـافه كـرده و          .سكاها شكست خورده اسـت    از  ماديش فرزند پارتاتوآ    

ي سـكاها بـوده و آنگـاه سـكاها را از بـين                سال ديگر زير سلطه    28نويسد مادها    مي
 داريـوش   .انـد  ها از اين پس از اين سرزمين بيرون آمده و به قفقاز رفتـه              سكا .اند برده

پادشاه هخامنشي عليه سكاها به نبرد پرداخته و بزرگترين لشكركشي تـاريخ را عليـه               
باز هم در زمان انوشيروان بود كه سكاها در آذربايجان قـدرت            ! آنان بكار گرفته است   

 سكاها به آسمان، خورشيد، ماه و       .اند  شتهدايافته، حتي در داخل قشون ساساني وجود        
  .اند شمرده ه و اشياي طبيعي را مقدس ميكرد ميطبيعت عبادت 
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هـاي فـراوان وجـود داشـته و          بين زبـان سـكاها بـا زبـان ماننـا و مـاد شـباهت               
 هوخشتره شاه ماد عليه سكاها نبردها كرده، اما به          .اند  كردهان بدان اعتراف    شناس  زبان

 مادها حتي پرورش و تربيت فرزندان خود را .ه استكرد ميه اعتماد اسراي سكا هموار
 اعتماد كنيم بايـد بـاور داشـته باشـيم كـه             ها  نوشته اگر بدين    .اند سپرده به سكاها مي  

 .انـد  بـوده هـاي ارزشـمندي    سكاها در امور مربوط به تربيـت و آمـوزش داراي آمـوزه    
 .كننـد   مـي  تأكيـد ن ماد و سكاها     مورخين به نزديكي زبان و حتي مواد فولكلوريك بي        

استرابون نيز جزو مورخيني است كه به همـاهنگي فولكلوريـك و نزديكـي فرهنـگ                
 تـوان   مي نامها و كلماتي كه از زبان سكاها در دست است            .مادها و سكاها اذعان دارد    

 امروز اشـياي بـسياري از ابـزارآالت         . زبان آنها به بررسي و پژوهش پرداخت       ي  درباره
 از توسعه و پيشرفت صنايع      توان  ميبرنزي و مفرغي از آنان در دست است كه          آهني،  

 آثار بسياري عالوه بر فلزات، اشياي چوبي و استخواني .و هنرهاي سكاها سخن گفت
هايي از مغولستان تـا       مناطقي كه اين اشيا بدست آمده سرزمين       .نيز بدست آمده است   

يي از حيوانات هـم موجـود       ها  مجسمهيا   در ميان اين اش    .آذربايجان كشيده شده است   
 در ازبكـستان پيـدا شـد آثـار هنـري سـكاها را بـروز                 1940 آثاري كه در سال      .است
   .دهد مي

، و كلرمس  Kostromskaya Stanitzaسكاها كاسترومسكايا استانيتزاگورهاي 
 در روسيه، همچنين اشياي يافته شـده در  Melgunovهاي ملگونوف  در كوبان و تپه  

 غالف شمشير پيدا شـده      .هايي از هنرهاي آذربايجان است     هاي سقز نشانگر نمونه    تپه
هاي حك شده بـر روي آن، آثـاري از هنرهـاي تركـي شـناخته                 در ملگونوف و نقش   

هاي ارزشمندي از هنرهـاي    نقش و نگارهاي موجود بر روي اين اشياء، نمونه        .اند  شده
ه و تاثير فراوان آثار بازمانده از آنـان از   سكاها عالقمند شكار بود.آيد  بشمار مي سكاها
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 تصاوير موجود از ماهي و حيوانات دريـايي نيـز نـشانگر هنـر               .طبيعت را در خود دارد    
  . تصاوير آهوان نيز داراي چنين ماهيتي است.تركان شمرده شده است

 كه توان خود را در تجـارت و صـنعت نـشان             اند  بودهسكاها ملتي قوي و توانمند      
 تجارت و صنعت در بين آنان رواج داشته و آهنگري، ساخت شمـشير، يـراق                .داده اند 

 اين .آالت كشاورزي و حيوانات، همچنين ابزارهاي جنگي جزو صنايع رايج بوده است       
 از گورهـاي سـكاها هـم ابـزار و اشـياي             .انـد   شدهابزارها از محل زندگي سكاها پيدا       

 نقـش و نگـار روي   .وجه بوده اسـت   لباس آنان نيز جالب ت     .ارزشمندي پيدا شده است   
 همچنين قالي بزرگ پازيريك نشانگر اوج هنر بافندگي         .لباس آنان نيز ارزشمند است    

 بـه طـرز   توان ميهاي سكاها نيز   از نقش و نگار روي قالي.و قالي در بين سكاهاست    
 زنان آنان بسيار زيبا و داراي پوشش بسيار زيبـا و    .هاي سكاها پي برد    پوشش و لباس  

ي   كـوزه .انـد  هاشـت د آنان لباسي بلند و بـا پوشـش مناسـب و زيبـا            .محكم بوده است  
و Kul Oba كـول اوبـا    وElecrum ي الكترومي  و كوزهVoronezh معروف ورونژ 

 عالوه بر   .هايي از پوشش زيباي دختران و زنان سكاهاست        هاي روي آنها، نمونه    نقش
  . بوده استاين لباس جنگي سكاها نيز بسيار زيبا و محكم

آثار بدست آمده از مناطق مختلف دنيا، از روسيه گرفتـه تـا آذربايجـان، نـشانگر                  
 زيباترين شهر سكايي نام     .پيشرفت سكاها در كشاورزي و هنرهاي مختلف بوده است        

 پيـدا   1945 داشته كه در كريمه قـرار دارد و در حفريـات سـال               Neapolisنئاپوليش  
 گورهـاي   .مفرغي بسياري نيز بدسـت آمـده اسـت         در اين حفريات اشياي      .شده است 

 آثار بدست آمده از اين گورها، نشان        .فراواني نيز در آسياي ميانه متعلق به سكاهاست       
 و در ساخت ابزارها و وسايل زينتـي         اند  بوده كه سكاها داراي هنرهاي زيبايي       دهد  مي

بريـز را برگرفتـه از       فراموش نكنيم كه بسياري از پژوهشگران، نام ت        .اند  بودهنيز ماهر   
  .ي سكايي مي دانند  ملكه-نام تومروس 
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  مانناها
 و پژوهشهاي مورخان، مانناها آذربايجان را سرزمين اصلي خود          ها  نوشتهبراساس  

م جـزوي از    . سـال ق   700 مانناها   .اند جا بنا نهاده   قرار داده و مدنيت خود را در همين       
هاي مستقر در آذربايجان را چنين نام   دياكونف اسامي دولت   .اند  شدهدولت ماد شمرده    

 او، اين اسامي را در متون آشـوري و    .گوتتي، لوللوبي، ماننا، مهراني و كاسسي     : برد  مي
 .1كنـد   مـي  تأييـد  نزديكـي طوايـف و زبـان آنـان را نيـز              .دانـد   ميعيالمي نيز چنين    

هاي برخاسـته از مادهـا را بـه شخـصي بـا نـام زامـوآ                   نقش رهبري دولت   دياكونوف
Zamua بنا بر نظر دياكونف، پايتخت آنان در اطـراف دريـاي اورميـه بـوده                .دهد  مي 

ي اصـيل     دياكونف مانناها را ادامـه     .جا بوده است    سرزمين اصلي مانناها همين    .است
  .داند مي ها گوتي

  هاماد
 آنـان در    2.ي سياسـي فعـال شـدند        م در صـحنه   .ول ق ي ا   مادها در اوايل هـزاره    

هـاي طوايـف مـاد از شـمال           اتحاديـه  .هاي جنوب شرقي مانناها استقرار يافتند      بخش
 673 آنـان در سـال       .هاي پايين كوههاي زاگرس پراكنده بودنـد       آذربايجان تا قسمت  

ـ   ( سـكاها    .م عليه آشور عصيان كرده و استقالل خود را اعـالن كردنـد            .ق ا اسـكيف ي
 سال طول   28 حكمراني آنان    .با همدستي آشوريان عليه مادها هجوم آوردند      ) اسكيت

 مادهـا   .ها پايان بخشيد   به حكومت اسكيت  ) م. ق 624 584(كشيد تا اينكه كيساگسر     
با مغلوب كردن اورارتو و آشور، حدود حكومت خود را تا شرق ايران امـروزي توسـعه                 

                                                            
  .60 ، ص1380 دياكونوف، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگي،. م. ، ا»تاريخ ماد«. 1
  .112ص  ،1357، تهران، ترجمة كريم كشاورز دياكونف، تاريخ ماد،. 2
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 مادهـا   .زنند  بان را در اين حدود زماني حدس مي       دادند عالمان، تاريخ پيدايش دولت آل     
هاي اورارتو و اسكيف      آنان سرزمين  .بعد از غلبه بر آشوريان قدرت افزوني يافته بودند        

رود سكاها بعد از اين مغلوبيت بـه           گمان مي  .ي قلمرو حكومتي خود كردند      را ضميمه 
   .مناطق شمالي درياي سياه كشيده شده باشند

ي ماننا و سـپس دولـت مـاد قـرار           دو سده، نخست تحت سيطره      بيش از  نآذربايجا
ي تركيب و تشكيل وضـعيت قـومي منطقـه، كـسب مـدنيت و         داشته، و در قوام پروسه    

 منـابع   .فرهنگ واحد، توسعه و گسترش زبان التصاقي نقش اساسي بـازي كـرده اسـت              
م اشـكوز   . ق 7ي     سـده  70ي     در دهـه   ،دارند كه در دوران دولت مـاد        تاريخي اذعان مي  

 آنـان در    .اي يافتـه بودنـد      العاده  مادها با غلبه بر آشوريان قدرت فوق       .كرد  فرمانروايي مي 
 ي قلمرو خود كرده بودند هاي حكومت اورارتو و اسكيف را ضميمه م سرزمين. ق7قرن 

 آستياك همچون .مادها، خود را به صورت حاكمان غالب و پيروز نشان داده بودند 
 در همين زمان    .مند نبود و در اين زمان مادها رو به ضعف نهادند          پدرش كياكسر قدرت  

كورش، طوايف فارس را متحد كرده و با حيله و نيرنگ بر آستياك هجوم آورد و تمام 
  .)م  ق553-550(ها را به چنگ آورد  اين سرزمين

هـاي موجـود     هخامنشيان در مدت حكومت طوالني خود، فشار سختي را بر ملت          
 حتـي بـر خـزائن      ،هاي موجـود را از بـين بردنـد         آوردند و بسياري از تمدن    ايران وارد   

معنوي مردم نيز رحم نكردند و تالش در جهت زدودن تمامي آثار فرهنگ و مـدنيت                
 نارضــايتي مــردم نيــز از اعمــال خــشن و 1.و برپــايي مــدنيت خــودي افــزون يافــت

ايران حمله كرد او را به      ي رسيد كه وقتي اسكندر مقدوني به        ي آنان به حد     زورگويانه
 اسكندر نيز همه جاي ايـران را        .چشم يك ناجي و پيغمبر ديدند و از او حمايت كردند          

                                                            
  .18، ص 1380ناصر پورپيرار، دوازده قرن سكوت، تهران، . 1
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 .تسخير كرد و بيشتر آثار را به آتش كشيد و كمتر اثري از تمدن و مدنيت باقي نهـاد                  
اما او قدرت دستيابي به آذربايجان را نيافت، حتي جانـشينانش كـه سـلوكيان باشـند                 

قيـام كـرد و      1ستند به آذربايجان دست يابند، چرا كه قهرماني بـه نـام آتروپـات             نتوان
ي   مقدونيان را مغلوب ساخت و ماد آتروپاتن را بنا نهاد و اين دولت در حقيقـت ادامـه                 

مـاد  : و منطقـه اسـت    ماد متـشكل از د    «: نويسد   استرابن مي  .باشد  همان دولت ماد مي   
ها دو دشمن اساسي دارنـد        آتروپاتني«: نويسد و در جاي ديگر مي     2»بزرگ و ماد خرد   

 3».گيرند كه گهگاهي از طرف آنها مورد هجوم قرار مي

ي مانناها كه رشـد اقتـصادي خـوبي را در      ساله270در آذربايجان ايران حكومت     
: نويسد  پيش گرفته بود جاي خود را به ماد آتروپاتن داده بود استرابن در اين مورد مي               

 4.هاي حاصلخيز بوده و شمال آن كوهستاني است ميناين كشور داراي ز

ها كشاورزي، باغداري و دامداري را در حد اعال ياد گرفتـه بودنـد و                 آتروپاتني
 طـوايفي  .صنايع مختلف فلزاتي مانند طال، نقره، مس، آهن در اينجا رونق داشـت            

كردنـد اسـامي چنـدي از خـود در تـاريخ بـه يادگـار              كه در آتروپاتن زنـدگي مـي      
كاسيت، مـرد، مـاش، تيبـورل، مـوغ، اوتتـي و            : اندكه از آن جمله عبارتند از       نهاده
 پايتخت آنان گنزال، گنجگ يا همان تخـت سـليمان امـروزي در نزديكـي                .غيره

  .است) تكاب (»تيكان تپه«

                                                            
  .ن باستان آذربايجانكسروي، احمد، آذري زبا. 1
  .41آذربايجان قيسسا تاريخي، ص . 2
 .41آذربايجان قيسسا تاريخي، ص . 3

  .41آذربايجان قيسسا تاريخي، ص . 4
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  پارسيان
 آرام بر - پيش از اين وارد فالت ايران شدند و آرام     2700پارسيان يا هخامنشيان    

 سال پيش از ميالد بر شاه ماد غلبه كرده و           553ت سوار شدند تا اينكه در       مركب قدر 
 رهبر اينان كورش بود كه با استفاده از قدرت پـدر زن             .حكومت خود را برقرار نمودند    

 ي سلـسله  بايد توجه داشت  . شاهان شد  خود نيرو گرفت و سرانجام با كشتن همو شاه        
آيد كه از شرق تا چين و         جهان بشمار مي   هاي رين امپراتوري هخامنشيان از قدرتمندت  

  .مصر گسترش يافتاز غرب تا 
بعد از كورش، خشايارشا و داريوش به قدرت رسيدند و امپراتوري خود را وسـعت               

 حتي نخستين نگارش حقوق بشر به كـورش         .دادند و آثاري ماندگار از خود بنا نهادند       
 عليـه ايـن     ي سـخنان  ، تـاريخ  حققان امروز مورخان و م    .زبانزد خاص و عام شده است     

ي مردم  هستبر   كه آنان    كنند  ميرانند، از آن جمله مطرح       ها و ادعاها بر زبان مي      گفته
اندازه هم اكتفا نكـرده و مطـرح        اين محققان به اين      1.اند  كردهپيش از خود نيز رحم ن     

 ، او را دركنـد  مـي  كه به همين خاطر، وقتي اسكندر مقدوني به ايـران حملـه     كنند  مي
 - جانـشينان او    .رونـد   و به اسـتقبال او مـي       كنند  ميسيماي يك ناجي و پيامبر تصور       

 سال تمام حتـي فرهنـگ آنـان را هـم            70سلوكيان را نيز پذيرا شده و همراه با آنان          
 طرفداران و مخالفاني دارد كه هـر يـك مـستنداتي    ها نوشتهها و     اين گفته  .پذيرند  مي

خشي از تاريخ مـردم مـارا   بن منشأهخاحال  لي به هر؛ و اند  كردهبراي خود دست و پا      
 كه هر شنونده و خواننده را در فكر شود مي امروزه از آنان چنان سخن گفته   .اند ساخته

 اينهـا، پارسـيان     ي  همـه با   .دهد  مياي از ترديد قرار      اي در هاله    و تا اندازه   برد  ميفرو  
ها  ي خاكي را پديد آورده و سده كرهاند كه قدرتمندترين امپراتوري روي       اقوامي ايراني 

                                                            
  .18، ص1380 ناصر پورپيرار، دوازده قرن سكوت، تهران، .1
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 نـژاد هنـد و      ي طـرح   لهأ جالبتر آنكـه مـس     .اند  بودهآور تاريخ    يكي از نيروهاي شگفتي   
 هرچند سخن گفتن از     .اروپايي، اين مساله را با سياست جهاني نيز همراه ساخته است          

نـوان  ع آيـد بـه    نژاد در روزگار ما، و آن تعاريفي كه از اصالت و غيـره بـه ميـان مـي                  
 پـشت  هاي امپرياليستي و منافع ديگران نيز      ي سياستگذار ،شود  ميضدفرهنگ دانسته   

 لذا به جرات مي توان گفت كه همزيستي اقوام مختلف در سـرزمين  .سر آن قرار دارد  
 از دوران پيش از ميالد تا اوايل قرن اخير، نشان از فرهنـگ بـاالي                -ايران از ديرباز    

   .ايرانيان دارد و بس

  نياناشكا
ي وسيعي را   هاي بزرگ ايران است كه امپراتور      ارتيان يا اشكانيان يكي از سلسله     پ

ي امور كشور را بر عهـده         به وجود آورده و پنج قرن اداره       النهرين  بينالنهر تا   ءاز ماورا 
 سـال   50مهري قرار گرفته و در طول        ريخ سرزمين ايران همواره مورد بي      تا .اند  داشته

هـا را    ، تاريخ ايران مورد تحريف واقع شده، حـوادث و واقعيـت           حكومت منفور پهلوي  
 و دروغ را جـاي حقيقـت         تاريخ را به نفع يك قوم مصادره كرده        .اند هوارونه نشان داد  

ا امپراتوري بزرگ    يكي از اين دوران پر ابهام تاريخ ايران، همان اشكانيان ي           .اند نشانده
ـ    نيان با سكوتي توطئه    ساله امپراتوري اشكا   477ي    دوره .پارت است  وده و  آميز روبرو ب
يح ي سكوت را ترج    اند، توطئه  جا كه ديگر نتوانسته    ره اند و  اند دروغ گفته   اگر توانسته 

پروفسور دكتـر محمـدتقي زهتـابي،        - بديل تاريخ معاصر   ي استاد بي    به گفته  .اند داده
دليـل نبـوده     يها ب  اله سرزمين ايران از طرف شوونيست      س 500مسكوت نهادن تاريخ    

ي اسـكندر بـه عنـوان         سـاله  8شان چگونه ممكن است حكومـت       ي اي   به گفته  .است
 477ت نوشـته شـود، امـا حكومـت           بيـ  3000 در شاهنامه در بـيش از        -دشمن ايران 

جود دارد كه حتي تـا امـروز        چه دليلي و  !  بيت اتمام يابد؟   23ي اشكانيان تنها در      ساله



 g  45مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

ي   سده5 پرستان تندرو، نگارش و بررسي تاريخ        مورخين شوونيست و نژاد    ي  همههم  
هـاي آريـامهري    ؟ همين مورخين معاصر و تئوريسين    دهند  مياشكانيان رغبتي نشان ن   

كنند دست از تحريف و      هستند كه وقتي تاريخ طبري را از عربي به فارسي ترجمه مي           
، متـرجم   ري آ .كنند  مي تحريف را وارد     700تاب بيش از    دارند و در يك ك     دروغ برنمي 

 ترجمه كرده و تكـرار      »غالمان ترك « را به عنوان     »الترك جيش«محترم اين تاريخ،    
انـد از    م تا امروز بر ايران حكومت رانده       از اسال  - سال 1000نموده است تا تركاني كه      

 اما، امروز ديگر    .ها را بدانان ببندند    ها و تهمت   نسل غالمان بدانند و بتوانند انواع دورغ      
 تعدادي از مردم اسير نيست و اخبار و اطالعات علمي و حقايق تاريخي              علم در دست  

حتـي   - و كـسي را    شـود   مـي دقيقه در تمام اكناف جهان پخش       در كمتر از ساعت و      
  .!دولتمردان را نيز ياراي جلوگيري از آن نيست

نويسي و بررسي علمي تاريخ، نوسانات بسياري رخ داده و حقـايق             در دنياي تاريخ  
 چند قرن پيش از اين، محققان در بررسي تاريخ پارت يا            .آشكار شدن هستند  در حال   

شاهنشاهي ساسـاني   اشكانيان، اين امپراتوري بزرگ را در مقايسه با امپراتوري روم و            
 در چنـد قـرن      . در ايران نيز كامال مسكوت گذاشـته بودنـد         .دادند كم ارزش جلوه مي   

وي ويـان كتـاب     ف. شد كه از آن جمله ژ      هاي بسياري در اين باره نوشته      گذشته كتاب 
 به پايان برد و بـه دنبـال او          1725 را به سال     » تاريخ اشكانيان  ي  درباره«مشهور خود   

 كتابش را در همين زمينه منتـشر        1732لونگرو در سال    .ديگر پژوهشگر فرانسوي پ   
  . را منتشر نمايد»قطعاتي از تاريخ اشكاني« سن فارتن 1850ساخت تا در سال 

  از آن جملــه، اشــنايدر ويــرث.هــاي چنــدي منتــشر شــد آلمــان نيــز كتــابدر 
J.H.Schneider Wirth سـپس  » رومي-اشكانيان بر اساس منابع يوناني « كتاب ،

 را نوشـتند امـا مـورد        »شناسي ايـران   باستان« كتاب   Fr.Spiegelفريدريك اشپيگل   
شد اشكانيان دوباره در     تا اينكه كشف اسناد ميخي بابلي باعث         .خاصي را تغيير ندادند   
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ي  بي كه بر اساس اين اسناد بـه رشـته          يكي از كت   .مركز توجه پژوهشگران قرار گيرد    
بود  ]1[1»از زمان اسكندر تا انقراض اشكانيان     «گوتشمند با عنوان    .و.تحرير درآمد از آ   

ها تدريس شـد و تـازه در     نوشته شد و بيش از نيم قرن در دانشگاه  1896كه در سال    
مـه گـشت و آن هـم همچـون          در ايران توسط كيكاووس جهانـداري ترج       1376سال

 گـام ديگـري نيـز توسـط نيلـسون      .يد حدس بزنيد چي شدتوان ميها كه   ديگر ترجمه 
ز با همان سبك و      برداشته شد كه اين كتاب ني      »تاريخ سياسي پارت  «دوبواز با كتاب    

ما ميـدان تحقيقـات      ا .ها توسط دكتر علي اصغر حكمت منتشر شد        سياق ديگر ترجمه  
هـاي باسـتان شناسـان روسـي در          ف تعداد زيادي سـكه، همچنـين يافتـه        بعد از كش  

 تر مهيا سـاخت و در  تركمنستان، ايران و عراق، زمينه را براي تحقيقات بيشتر و دقيق     
 را نوشـت و براسـاس       »هـاي تـاريخ پـارت      شـالوده «شيپمان كتـاب     . ك 1980سال  

 -ي پـارتي     اريخ ايران به روايت كمبـريج در دوره       شناسان شوروي، ت   كشفيات باستان 
ي  هـاي بـسياري را در عرصـه        لد توسط تعدادي از محققين، تيرگـي      سلوكي در سه ج   

و در نهايت كشفيات تركمنـستان در نيـسا توسـط دانـشمندان              2تاريخ روشن ساخت  
 بـر اسـاس      هرينـگ  . از آن جملـه ا     .ها را مرتفع سـاخت     شوروي بسياري از پيچيدگي   

ها كتـابي نوشـت و آنگـاه يـوزف ولـسكي             ي روي سفال  ها  نوشتههاي نقوش و     هيافت
را نوشت كه اين كتاب توسط مرتضي ثاقب فر به زبـان فارسـي              » شاهنشاهي پارت «

الزم به ذكر است كه در آذربايجان پروفسور اقـرار عليـف تـاريخ مـاد و                  3.ترجمه شد 
شناسي  شناسي و سكه   وي و باستان  ي زمينكا ها ترين يافته  پارت را بر اساس تازه    تاريخ  

هاي ارزشمند را بـه فارسـي        فر نيز اين كتاب    به رشته تحرير در آورده و مرتضي ثاقب       

                                                            
1. Geschichte Irans und seiner Nachbarlender] 

 .اطر به فارسي ترجمه شداين كتابها در ايران توسط احسان يارش. 2

 .1383مرتضي ثاقب فر، تهران، انتشارات ققنوس، : يوزف ولسكي، شاهنشاهي پارت، ترجمه. 3
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هـاي دانـشمندان ايـران از جملـه پروفـسور محمـدتقي               پژوهش .1ترجمه كرده است  
 در ايران نتـايجي را بدسـت آورده اسـت كـه        ابي در بررسي عميقي از اين سلسله      زهت

ي تاريخي ناگزير از مراجعه به اين منبـع گرانبهـا            ر پژوهشگران اين دوره   امروزه بيشت 
 بـسياري از    »نـين اسـكي تـاريخي      ايران تـوركلري  «ن در دو جلد كتاب       ايشا .هستند

 سـپس از تحقيقـات      .انـد   كـرده اه را براي يافتن حقيقت بـاز        ها را گشوده و ر     ناگشوده
 2»بؤيوك پارت تورك دولتي «تابگري محقق ترك بايد ياد كرد كه با ك       .ي ب  ارزنده

گيري را بر    پا بر راهي نهاده است كه قبال توسط دانشمندان هموار گشته بود و نتيجه             
  .ايشان سهل و آسان كرده بود

 رومـي، منبـع   - غير از چند سكه و منابع محـدود يونـاني    19 و   18محققان سده   
اي سـفيد و     ، صـفحه  بحث از فرهنگ و تمدن پارتي     ديگري در دست نداشتند، لذا در       

شناسـان در     اما وقتي تحقيقات باسـتان     .كشيدند اي فرهنگي به تصوير مي    خالي از غن  
ل شـد ديگـر      هـزاران سـكه و چنـد كتيبـه تكميـ           -هاي فـراوان     افتهتركمنستان با ي  

 . قبل از ميالد را ناديده بگيرد      226 تا   238هاي   ست سال توان  ميشماري اشكانيان ن   گاه
 اشـك اول و     -بسياري از حقايق و شخصيت دو پادشـاه اشـكاني           همين تاريخ كوتاه    

 و حتـي    هـا   كتيبهي  ها  نوشته هرچند   .ها را باز كرد    هاي ناگشوده   بسياري از گره   -دوم  
ي هخامنشيان نيـز از     ها  كتيبهكه    همچنان -ي يوناني و رومي بود      ها  زبانها به    سكه

در اورامانات كردستان ايـران   كشفيات تعطيل نشد، بلكه    -اي برخوردارند    چنين صبغه 
 . سه كتيبه و چندين سفال كشف شد كه بـه زبـان اشـكاني بودنـد       1909نيز در سال    

 171( آنچه از سكه و كتيبه در دست پژوهشگران بود به سده اول و دوم قبل از ميالد    

                                                            
  .1383پروفسور اقرار عليف، ماد، ترجمه مرتضي ثاقبفر، تهران، . 1
 .1383 پروفسور اقرار عليف، تاريخ پارت، ترجمه مرتضي ثاقب فر، تهران، انتشارات ققنوس، -

 .2009ي، بؤيوك پارت تورك دولتي، استانبول، گر.ب. 2
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هـاي بـين    هاي تازه، بـه سـال     شد، ولي يافته   مربوط مي )  سلطنت مهرداد يكم   138 -
  .شدند ربوط مي م217 - 238

د را بر  منابعي كه اساس خو. به دو نظريه اشاره كرد   توان  مي دولت پارت،    ي  درباره
كانيان را از   اند پارتيان يا اش    هاي استرابن و يوستينوس نهاده      و گزارش  ها  نوشتهي   پايه

، ) م90 - 179( و گـروه دوم يعنـي ونفالويـوس آيـانوس     دانند  مي) اسكيت( ها سكائي
)  م38 - 100( و فالويــوس يــوزف) م. ق43 - 106( وس سيــسرونمــاركوس توليــ

  .كنند مياول، بلكه از تيرداد اول شروع اشكانيان را نه از اشك 
 .ي اصل و نسب اشك موضوع بحث بوده و پايان نيافته بود            لهأ مس 1980هنوز تا   

 )اسـكيت ( ك اول را از سـكاها     شناسي اشـ   بندي، تمام منابع ادبي و سكه      روهدر اين گ  
كنند در   ييد مي أنيان با آسياي مركزي، كه منابع ت      هاي نزديك اشكا    تماس .1اند  دانسته
 فرار برخي از سالطين و پناه بردن         ضمناً . سكائي اشكانيان است   منشأ بر   تأكيدجهت  

منـشأ اشـكانيان بـا    آنان به قبايل ساكن در شمال ايران نيز دليل ديگري بـر ارتبـاط              
آورند كه بيشتر به نفع       سكائي اشكانيان، داليلي را مي     أمنشكنندگان  انكار .سكاهاست

سبانند تا يونـان  چ يونان و روم است، در عين حال اشكانيان خود را بيشتر به ايران مي            
ريخ اشـكاني را از      تـا   سكائي اشـكانيان، اصـوالً     منشأاي ديگر منكران      از زاويه  .و روم 

كـه از يـك سـو     كننـد در حـالي   و اشك اول و دوم را نفي مي    كنند  ميتيرداد شروع   
اين سلسله   منشأ تبارشناس اشكانيان،    -محققان بزرگ عصر ما، دياكونف و ليوشيتس      

هـاي يافتـه شـده از اشـك اول و دوم، تمـامي ترديـدها را                  را سكائي دانسته و سـكه     
  2.له فيصله داده استأبرطرف كرده و به مس

                                                            
 .67فر، ص يوزف ولسكي، شاهنشاهي اشكاني، ترجمه مرتضي ثاقب. 1

 .74همان، ص. 2
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ستاوردهاي اين جهـانگير    هنوز بيش از ده سال از فوت اسكندر نگذشته بود كه د           
دچار ضايعه شد و توجه سلوكيان به رويـدادهاي اطـراف مديترانـه مبـذول گـشت و                  

هـا از دستـشان      غفلت آنان از شرق فتوحاتشان باعث شد قسمت شرقي اين سرزمين          
 آتروپات از آذربايجان سر برافراشت و سلوكيان را ميدان و مجال نفس كـشيدن               .برود
 و غـرب   وي حركت به سمت مركز.به دست اشك اول افتاد بخش شرقي ايران  .نداد

هاي داخلي نيز سلوكيان را فرسوده كرد و نتوانستند بـيش             شورش .ايران را آغاز نمود   
 جالب است بدانيم كـه اكثـر منـابع؛ اشـك اول را              . سال بر ايران حكومت كنند     70از  
ز پژوهشهاي علمي نشان  اما اطالعات برآمده ا.اند دانستهكائي، ماساگت و از بربرها     س

، هرچند كه تاريخ از آنان با عنـوان         اند  بودهه پارتيان يكجانشين و متمدن      داده است ك  
pradones ) يعني غارتگران (   و ياlatrones )ولسكي معتقد اسـت     .اند نام برده ) راهزنان 

 در  .)49 همـان، ص  (  غارتگران سخن بگوئيم   كه حق داريم در تشكيل دولت اشكاني از       
 عنـوان رئـيس دسـته راهزنـان نـام           حال آميانوس مارسلينوس هم از ارشك به      عين  
حث و جدل است   درست است كه تاريخ دقيق ظهور و سقوط اشكانيان جاي ب           .برد  مي

 منـشأ  اسـترابن از     . سكائي اشـكانيان را فيـصله دهـد        منشأد  توان  ميو حل اين تاريخ،     
قد اسـت بعـد از تحقيقـات        راند و ولسكي هم معت     سكائي ارشك با قاطعيت سخن مي     

 همـان، ص  (  ترديد قرار داد    سكائي يا اسكيتي بودن اين دولت را مورد        توان  ميتازه، ن 
ي در  هاي اشكاني داراي تصاويري است كه جنگجوي سـكائي را بـا كمـان               سكه .)63

 سـكائي منطبـق   هاي  و اين مشخصات با ويژگيدهد ميلبه نشان    دست و كالهي بي   
 12(  متـون بدسـت آمـده از نيـسا         . يوناني يا رومـي باشـند      ها  نوشتهچند كه    است هر 
 كـه اشـكانيان بيـرون رانـدن         دهـد   مـي نـشان   )  تركمنـستان  -آبـاد    ي عشق كيلومتر

 سال امپراتـوري    477 اشكانيان به مدت     .اند وكوس از سرزمين خود را جشن گرفته      سل
ران يكـسان و     البته وضـع تمـام ايـن دو        .بزرگي را با درايت و دموكراسي اداره كردند       
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ترين ضعف آنان زماني بوده است   مهم.اند پايدار نبوده، بلكه نقاط قوت و ضعفي داشته 
ها در سرزمين خود بر آنان شوريدند و خود نيز وحدت و همدلي را از دسـت                  كه فارس 

دادند و در نهايت اردشير بابكان چيره شد و تمام تمدن اشكانيان به آتـش كـشيده و                  
  .نابود گرديد
هـاي آشـكار     مهري و تحريـف     در ايران، تاريخ اشكانيان با بي       است كه  تأسف جاي

: كنـيم   از فردوسـي آغـاز مـي       .روبرو بوده و هنوز هم اين تحريف و دشـمني ادامـه دارد            
 5 ي  دربـاره  بيت شـعر گفتـه،       3000ش از    دشمن ايران بي   - اسكندر   دربارهفردوسي كه   

  :اكتفا كرده است و چنين نيز گفته است بيت 23قرن حكومت اشكانيان تنها به سرودن 
  چو كوتاه شد شاخ و هم بيخشان

  .نگويد جهان ديده تاريخشان
  ام، از ايشان جز از نام نشنيده

  !ام ي خسروان ديده نه در نامه
معلوم است كه در زمان فردوسي، خط دهندگان بـه ايـن شـاعر نـامي، از گفتـار                   

  .اند جسته  ي اشكانيان ترك تبار تبري ميدرباره
ـ     انقالب اسـالمي در ايـران، نويـسنده       باز جالب است كه بعد از        ام حـسن   اي بـه ن

 :نويـسد   مـي  1هاي تاريخي ايـران،    بررسي«ي   اي در مجله   شهيدي مازندراني در مقاله   
پس از كشته شدن اردوان پنجم اشكاني در ميدان كارزار و لگدمال كردن سرش به               «

دي كه ساسانيان نياي اردشير بابكان خـورده        وسيله اردشير بابكان و بكار بستن سوگن      
سد دودمان ر ده بر جاي نگذارد، حتي به نظر مي      بود تا از نسل اشكانيان يكي را هم زن        

كـه دستـشان      بودند زيرا تـا جـايي      ي اشكانيان نيز در هراس     ساساني از ياد و خاطره    
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ي اشـكاني    وره بر جاي مانده مادي و معنوي د       رسيد و در توانشان بود هرگونه آثار       مي
  1.»را نابود كردند

حسن خان اعتمادالسلطنه، وزير ناصرالدين شـاه قاجـار،         ما به ياد داريم كه محمد     ا
هاي ساسانيان    به اين جنايت   »ي تاريخ بني اشكان   دررالتيجان ف «در كتاب سه جلدي     

و  اشكانيان را سكائي، يا به زبـان خـود ا          منشأ اعتمادالسلطنه نيز    2.ها كرده است   اشاره
بد نيست اشاره كنيم كه نابود كردن و        ! نامد  دانسته و غير ايراني مي     »ان ساكا از ترك «

 امحا آثار باقيمانـده از اشـكانيان توسـط ساسـانيان، در منـابع بدسـت آمـده از نيـسا                    
شوش، هاي سمنان،     شده، حتي از منابع بدست آمده از نزديكي        تأييدنيز  ) تركمنستان(

 كه ساسانيان به عمد آثار باقيمانده       دهد  مي و نشان    گردد  مي تأييدتيسفون و غيره نيز     
 را با خيانت به بشريت - چه آثار معماري و اشيائ هنري و مدنيت آنان   -از اشكانيان   
چنـين  «: كننـد   مـي صر دكتر جواد مشكور نيـز اذعـان          حتي محقق معا   .اند از بين برده  

 در همـان  3.تاريخ ديده شـده اسـت  كمتر در ) رفتار ساسانيان با آثار اشكانيان (رفتاري  
هـا از    پـارتي  «:نويسد ها اذعان دارد و مي     حال، دكتر مشكور نيز به سكائي بودن پارت       

 4.» اسـت  -تبعيـد شـده    -مردم سكايي بودند و لفظ پارت به زبان سكايي بـه معنـي              
ه اعتمادالسلطنه كه از وابستگان دربار قاجار و خود ايراني است و از ايرانيت دفاع كـرد               

است در جلد نخست اثر مـذكور خـود، بـه فراوانـي از نـابودي آثـار اشـكاني بدسـت                      
مـا در پـيش بـا    «:  دانسته است»توراني«ساسانيان سخن رانده و همواره اشكانيان را    

ايم كه اشكانيان توراني بوده و مردم ايـران          شرح و بسطي تمام نگاشته و مدلل داشته       
نظر مهر و مؤالفـت و همجنـسي و همـشهري در            شمرده و هرگز به      آنها را اجنبي مي   
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تـوانيم بگـوئيم علـت اصـلي و باعـث و جهـت حقيقـي                  در اينجا مي   .اند ايشان نديده 
انقراض دولت اشكاني همين خارجي بودن آنها بوده، اگرچـه اشـكال مختلفـه چهـره                

 كه بهتـر اسـت از اصـل و نـسب كيانيـان              كند  مي تأكيد اين نويسنده    1.»نموده است 
ها سـعي دارد اصـل و نـسب           به دنبال اين گفته    .)174همان، ص ( ؟!ي نماييم طرفدار

 طوايف تـوراني كـه بـه    بزعم برخي از مورخين اعقاب«اشكانيان را از افراسياب بداند   
 »مـرد « يـا  »مـارد «رسد مدتي اين حـدود را متـصرف بودنـد و آنهـا را         افراسياب مي 

  آن -ك اول را از اهالي داغـستان         اعتمادالسلطنه اش  .)11همان منبع، ص  (» گفتند مي
چون اشك اول مردي دانا بود       «:كند  ميو اضافه   ) 45همان، ص ( داند د مي طرف دربن 

دانست كه با وجود عدم نژاد خاندان شاهي و ترك بودن سـلطنت، تمـام ايـران را                  مي
 او، در محكـم     .)همـان (» ...او نخواهند گذاشت و تمكين او نخواهند كـرد        ه  پارسيان ب 

 فراوان داشته و در صفحه به صفحه اثرش به ايـن موضـوع         تأكيد سخنان خود    كردن
خرين از مورخين كه تاريخ را از افسانه جدا كرده و بـه داليـل               أمت «:اشاره كرده است  

اند كه سالطين اشـكاني   باز نموده بدرستي رسيده و فهميدهرا  علمي غث و سمين آن 
ه بلكه از طايفه توراني معروف بـه پـارت،          بر خالف عقيده قدماي ما اصال ايراني نبود       

  .»باشند  بثاي مثلث است مي»پارث«صحيح آن كه تلفظ 
الد سـام و     او اي  شعبه: اند  شعبهمردم روي زمين سه     « :كند  مي اشاره   اين نويسنده 

يافـث پـسران نـوح       اوالد حام و شعبه سيم فرزندان يافثند و سـام و حـام و                اي  شعبه
 »اسـكيت «نـدان يافـث باشـند،       يكـي از شـعب ثالثـه كـه فرز          و   اند  بودهالسالم   عليه

 قوم ائسيت   .نمايند  تلفظ مي  »ائسيت« را   »اسكيث«فرنگ  اند و بعضي از اهالي       ناميده
پس از ديري توالد و تناسل و تكثـر اوالد و احفـاد قبايـل و سالسـل عديـده كثيـره                      
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وف اشـكاني از     است كه سالطين معر    »پارث« يكي از آن قبايل طايفه       .تشكيل دادند 
 بلكـه وي    شود  ميان اعتمادالسلطنه بدينجا ختم ن     البته سخن  .]13[» اند آن طايفه بوده  

 سال است كـه     2400بيشتر از    «:كند  مي تأكيدين حضور تركان در ايران      به تاريخ دير  
پارثها از اسكيثهاي توراني جدا شـده و بـه ايـران آمـده، چـه داريـوش اول در سـال                      

ـ                پانصدوبيست و يك قب    ازده ل از ميالد جلوس كرده و حـاال دو هـزار و چهارصـد و ي
گذرد و در آنوقت چنانكه ذكر شد مملكت و طايفـه         سال شمسي از سال جلوس او مي      

 - پارت در ايران وجود داشته و تا سه هزار و چهارصد سال هم تـاريخ ايـن واقعـه را                   
ار قول مـاالال اسـت كـه     پيش برد و آن به اعتبتوان  مييعني آمدن پارتها را به ايران       

 كند  ميان و دليل اين دوستي نيز توجه         او، به دوستي اشكانيان با يوناني      1.»شرح داديم 
داشت كه بـا يونانيـه مهربـاني         را بر آن مي     مطلب ديگر هم پارثها    يك« :نويسد و مي 

بـيم آنكـه   دانـستند، از   بود كه خود را مثل آنها اجنبي مي       كنند و گرم گيرند و آن اين        
ا بشورند به اسـتمالت يونانيهـا       ي خارجي بودن ايشان بر آنه      يرانيهاي حقيقي بواسطه  ا

پرداختند كه اگر غائلـه و مخمـصه رخ نمايـد كمـك و رفيـق داشـته باشـند و از                       مي
  2.»ي طاغيان برآيند عهده

ناگفته نگذاريم كه برخي از نويسندگان معاصر سعي دارند تا تورانيان و ايرانيان را              
  4.و نادر بيات 3محمد جواد سجاديه: اند از آن جمله! ي از يك نژاد بدانندحتبرادر و 

 پارتيـان نـام پادشـاه       .ي تركي اشكانيان مورد وثوق اكثر محققان است        اما، ريشه 
 و  »ار« ارشك از دو كلمـه تركـي         .ناميدند  مي »اشك« يا به اختصار     »رشكا«خود را   

 شاهان و بزرگان و به صورت لقـب          در ابتداي نام   »ار« ساخته شده است كه      »شك«
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تمـام شـاهان پـارت نيـز خـود را       .بوده است  و دالور»ايگيد« »آلپ«به معني همان  
 همين بوده است كـه       ناميده اند و نام نخستين شاهانشان اصالً       »اشك« يا   »ارشك«
باشـد كـه     شك بوده و شك يا شق، ساك و ساق مي          +  در اينجا برگرفته ار    »اشك«

 شوند مي به همديگر تبديل »ش« و »س«اي اند كه صد  نوشته.رد داردامروز هم كارب
 حتي مورخين عرب و فـارس  1.ي پارتيان است   ك يا شاكا همان ساكا و نام قبيله       و شا 
طبري، مسعودي، بيروني، حمزه اصفهاني، مقدسي، مسكويه، ابن اثير، حمدالـه           : مانند

 و جمـع آن را      »اشج«،  »اشغ« هاي  را به صورت   »اشك«كلمه  ...مستوفي، ميرخواند و  
  عالمت جمع بوده و    »ان« در تركي نيز     .اند  دانستهورن اشكان، اشجان و اشغان      به ص 

، ولي در فارسي همين جمـع دوبـاره جمـع           اشك باضافه ان به صورت اشكان درآمده      
  .بسته شده و به صورت اشكانيان درآمده است

ه تعـداد شـاهان     يد بگـوييم كـ     با ،ي اشكاني  شماري سلسله  ا نگاهي كوتاه به گاه    ب
  .اند بوده تن 29اشكاني 

 هرچند كه   .اي بر فرهنگ و تمدن اشكانيان نيز بيندازيم        در پايان الزم است اشاره    
انـد، بـه     اند و آنان را بربـر نيـز خوانـده          ز كوچرو بودن اشكانيان سخن رانده     مورخين ا 
يك و نيز اطالعاتي كه     غرضانه منابع كالس   امروزه در پرتو تحليل بي    «: لسكينوشته و 

انـد و    تههاي ايران بدست آمده، پارتيان جايگاهي همعرض هخامنشيان داشـ          از كاوش 
انـد و    يان را باطل كـرده    ي مربوط به بربريت پارتيان و اشكان       اين اطالعات، هم عقيده   

ي نخست را كـه گويـا در فاصـله سـقوط هخامنـشيان و        ي ناشي از عقيده    هم عقيده 
  2.»خال فرهنگي در ايران وجود داشته استظهور ساسانيان، 
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م از وجود   . ق 126ان، در سال    اعتمادالسلطنه از گزارش نماينده چين از دربار پارتي       
هاي بزرگ جهان سخن رانـده و        تماس آنان با ملت    ،هاي زيبا  هاي بزرگ، ارابه   كشتي

بيان لل همسايه    كيلومتري داخل خاك م    150 يعني   - لي   1000نفوذ آنان را تا عمق      
 تصوير سـيماي    .ي آنان بر روي پوست آهوان گزارش كرده است        ها  نوشتهداشته و از    

نويـسد كـه      همو مـي   .مدن باالي اشكانيان دارد   ها نيز نشان از ت     شاهان بر روي سكه   
  1.نوشتند چيني بود كه از باال به پايين ميخط اشكانيان افقي بوده و بر عكس خط 

كه بيـشتر مـورخين بـدان       كانيان، موردي است    شيوه دموكراسي موجود در زمان اش     
شـكانيان در بـار آزادي ديـن        ، از جمله اعتمادالسلطنه از تسامح و تساهل ا        اند  كردهاشاره  

ـ            نوشته .2راند سخن مي  ده اسـت، توسـط اسـتاد       هاي چندي كه به زبان پـارتي بجـا مان
اري از انديشمندان    استاد دكتر زهتابي خوانده شده و بسي       -بديل آذربايجان    گرانقدر و بي  

ول  از نظر واژگـان، صـرف و نحـو و اصـ         ها  كتيبه زبان اين    .اند ن توسل جسته  معاصر بدا 
  .دهيم د كه خوانندگان را بدان ارجاع ميان گرامري مورد بررسي قرار گرفته

گرفت مسلما تاريخي پربـار و       اگر نابودي آثار اشكاني توسط ساسانيان انجام نمي       
 كتـاب دينـي را   -يان را در دست داشتيم و چه بسا اصل اوستا    رشك برانگيز از اشكان   

نيز در دست داشتيم و شايد صدها كتيبه و كتـاب نيـز موجـود بـود؛ زيـرا بـا اينهمـه                 
ي مـورخين، انجـام شـده اسـت از گوشـه و كنـار                ويرانگري آثار اشكاني كه به گفته     

 هنري مربوط بـه     وكشورمان هر ساله دهها و صدها مجسمه، زيورآالت و آثار عتيقه            
 و منبعـي    شـود   مـي ري از مواقـع نيـز از كـشور خـارج            آيد و بسيا   اشكانيان بدست مي  

  .آيد اچاقچيان اشياي عتيقه به شمار ميپردرآمد براي ق

                                                            
 .226ص ،3، ج1362تان ايران، تهران، حسن پيرنيا، تاريخ باس.1

 .149، ص3 عتمادالسلطنه، همان، ج.2
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  ساسانيان
ساسانيان به دنبال اشكانيان بر سر كار آمدنـد و حكـومتي مقتـدر برپـا نمودنـد و         

ـ    طبق شواهد تاريخي هر آنچه از اشكانيان          اردشـير بابكـان بـا       .دمانده بود نابود كردن
ي روزگار  پيشين را از بين برد و از صحنه ساساني تمامي ابنيه و آثار     ي  سلسلهتشكيل  

آثار پيشتر از خود را با خاك يكسان كردند          ساسانيان هم مانند هخامنشيان      .پاك كرد 
 حكومـت  والني ساسـانيان مـدتي طـ     .و حتي به هستي معنوي مردم هم رحم نكردند        

ان نبـوده، حتـي فردوسـي در        هاي مردم مورد توجـه حكـومتگر       كردند، اما وضع توده   
 انوشـيروان   .ها كرده است   ها رانده و حكايت    ي خود از محروميت مردم سخن      شاهنامه

ي خـود    به مردم گوي سبقت را از خانوادهعادل هم از اين امر مستثنا نبوده و در ستم       
 كه وقتـي اعـراب بـه ايـران حملـه            اهان بوده است   همين ظلم و ستم ش     .ربوده است 

 و با جان و دل به اعرابـي         كنند  مي شاه خودي حمايتي ن    زي مردم ا   ه ديگر تود  كنند  مي
   .دهند مياند و شعار برابري و برادري  را بدست گرفتهپيوندند كه پرچم اسالم  مي

 آلبانيا 

سـانيان مـورد اشـغال      ي سوم ميالدي از طرف سا       ي سده   سرزمين آلبانيا در ميانه   
ها به اتحاد طوايف مختلـف روي آورده         قرار گرفت، اما طوايف موجود در اين سرزمين       

سـوم   با هجوم خزرها در قرن      . شهر قبله پايتخت آلبانيا شد     .و تمدني تازه پديد آوردند    
 بـردع   . از شمال آذربايجان حركت ديگري در ايـن منـاطق روي داد            يالديپنجم م تا  

  .رديدپايتخت آنان گ

هـاي آذربايجـان روي      م بـه آمـدن در سـرزمين       .طوايف هون نيز از قـرن دوم ق       
 . طوايف سابير يا سوبارها و كوشانها دسته دسته در آذربايجـان مـستقر شـدند               .آوردند

طوايف مختلف آذربايجـان را در ايـن        » تاريخ آلبان «ي اثر     موسي كاالنكاتي نويسنده  
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 قهرمـان   .هر كدام را در اثر خـود آورده اسـت         مقطع تاريخي و حدود و ثغور حكومتي        
 او همچـون    .جوانشير اسـت  ) زمان ساسانيان (بزرگ آذربايجان در اين مقطع تاريخي       

كه براي حفظ اراضي تحـت حكومـت         طوريه  پدرش پادشاهي مدبر و قدرتمند بود ب      
در  .ظاهر تحت فرمان ساسانيان بود اما استقالل آذربايجان را حفظ كرده بود           ه  خود، ب 

ي اعراب به ايران، جوانشير با تدبير توانست مدتها اعراب را سـر بدوانـد و                  زمان حمله 
هـا و    مانع از قتل و غارت و كشتار ملت خود گردد و در نهايت در جنگ نيـز شـهامت                  

 .هاي فراوان از خود بروز داد شجاعت

تـورك   گيـر گـؤي    بايست به سلـسله بـزرگ و امپراتـوري عـالم            در همين ايام مي   
 در صفحات بعـدي     .آمد  رداخت كه يكي از سه امپراتوري بزرگ جهان به حساب مي          پ

  .به طور مفصل بدان خواهيم پرداخت
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  نگاهي به نظرات انديشمندان
بايست به منابع عربي  همانگونه كه براي يادگرفتن تاريخ ايران تا دوران مغول مي   

 . منابع چيني نداريم براي يادگيري تاريخ تركان نيز سندي بهتر از،مراجعه كرد

 منـابع   .انـد  هاي اورخون براي نخستين بار خود را تـورك ناميـده            تركان در كتيبه  
 بـه  (Tourkoi)اند و منابع بيزانسي توركوي   خواندهTou Kiyoچيني آنان را تو كيو 

 آنچه حـائز اهميـت      .هاي خاصي را پديد آورده است      اند كه اين موضوع جدل     كار برده 
هاي ديگر دارند و آن اينكه به جـاي          رن ششم وجه تمايزي با دولت     است تركان در ق   

  1.اند كرده اطاعت از يك نفر، از يك دودمان اطاعت مي

داري را در ايـن       تحقيقات دامنه  )(Shavannesشناس فرانسوي آقاي شاوان      چين
 . در شوروي به چاپ رسـيد      20زمينه آغاز كرد كه آثارش يك قرن بعد، يعني در قرن            

هـاي تركـي    از كتيبـه (Radloff)  و رادلـف  (V.Thomosen)تومسن .هاي و هترجم
اي دچـار   هاي مختلف هر يك از زاويه  است كه مترجم  تأسف جاي   .حائز اهميت است  

 را Ay Almasinda،ي اورخـون  ي كتيبـه  تومسن در ترجمـه  از جمله، اند شدهاشتباه 
ماس ترجمه كرده است كه     هاي ال    خوانده و به معني سپري با دانه       Almasindaفقط  

را زوال ) مـردن  (Olmek يـا كلمـه  .البته براي ديگر مترجمان كامالً جاي ترديد است  
 خوانده شود و به معني زوال يا تقـسيم و تجزيـه             Ulmekترجمه كرده و معتقد است      

  .معني گردد

يادآوري اين نكته ضروري است كه اين كتيبـه از نظـر شـناخت سـاختار درونـي                  
 روي واژگـان ايـن      (Pelliot) پروفـسور پليـو      .ن بسيار حائز اهميت اسـت     دولت تركا 

                                                            
  .15، ص 1376ي دكتر غفار حسيني، تهران،   بار تولد، تاريخ تركان آسياي ميانه، ترجمه. و.1
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 ديگـر محقـق ايـن       1.يابي نمايد  كتيبه تأمل داشته و سعي كرده است واژگان را ريشه         
ي اورخون مطـرح      ، نفوذ زبان چيني را در زبان كتيبه       (E.Blochet)بلوشه  . اي -رشته

انديـشمندان معتقدنـد الفبـاي       بسياري از محققان ديگر بر خالف ايـن          2.ساخته است 
اورخون و حتي واژگان به كار رفته در آن، بيشتر در منـاطقي از آذربايجـان و آسـياي                 

 دانـشمند   (Donner) در ايـن مـورد تحقيقـات دونـر           3.صغير مرسوم و متداول اسـت     
هاي كشف شـده   هاي اورخون و سكه     او بين كتييبه   .فنالندي بسيار حائز اهميت است    

هـاي واژگـاني يافتـه و لـذا      م تا سوم مـيالدي شـباهت      .ر قرون سوم ق   از اشكانيان د  
  4.شناسد اشكانيان را از تركان اورخون مي

 حيوان را به تركـان بـه ويـژه قيرقيزهـا            12ي زماني منقسم به       منابع چيني دوره  
هاي اورخـون نهايتـاً بـه ايـن اعتقـاد دسـت                بررسي كنندگان كتيبه   5.دهند  نسبت مي 

ركان اين الفبا را از هر كسي گرفته باشند بـراي همـاهنگي بـا دسـتگاه                 اند كه ت    يافته
 (Chavannes)اي كـه شـاوان         و مهمترين نكته   6اند  صوتي خويش آنرا تكميل كرده    

 تأسفي تركان  كه در اين كتيبه بر جوي خون ريخته شدهست  يابد اين   بدان دست مي  
بالد، حتي از شـمار      خود نمي  خورد اما از ريختن خون دشمنان به هنگام پيروزي بر           مي

  7.كند شدگان دشمنان ياد نمي كشته

 را كـامالً كـار      ي حيـوان  12 دانشمند دانمـاركي تقـويم     (Mikkola) پروفسور ميكال 
 پرستش آسمان توسط تركان از طرف اكثر محققان تأييد شـده اسـت و               .داند  تركان مي 

                                                            
  .20 همان، ص .1
  .20ص .  همان.2
  .21 همان ص .3
   . همان.4
  . 35 و ص 25 و ص 33همان ص  .6 و 5
  .1353اتوري صحرانوردان، ترجمه عبدالحسين ميكده، تهران، رنه گروسه، امپر .7
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است معناي خداي واحد يـا      تنگري به معني آسمان كه امروزه به صورت تانري در آمده            
شـمن پرسـت نيـز دانـسته و       البته بيشتر محققين تركـان را .دهد خداي آسمان نيز مي

اند، اما آيين مانوي باعث گرايش سريع تركـان از شمنيـسم              توكيوها را شمنيست خوانده   
 بر خـالف آن،     .به آيين وحدت گرديد، به ويژه آنكه، در آيين شمن، كشتار تقدس داشت            

تـوان     اين عامل را در گورهاي تركان مي       .كرد  نوي، مردم را از كشتار بر حذر مي       آيين ما 
هايي به نـام      تنديس  تعدادي  در اطراف گور آنان    اند  بوده زماني كه تركان شمنيست      .ديد

 .باشـد   كه نشانگر تعداد دشمناني است كه صاحب قبر داشته است مي     (BalBal)بل بل   
ن سمبل استفاده نكردند بلكـه معتقـد شـدند كـه هنگـام              اما در دين مانوي نه تنها از اي       

 الزم .توان جـسد را سـوزاند    آيد، بنابراين مي    مرگ، روح از تن جدا شده و به پرواز در مي          
كنـد و       هاي بل بل با صراحت اشاره مـي        ي اورخون به مطلب تنديس      به ذكر است كتيبه   

 م به ميان تركان 630رسال كه د )(Hiuan - Tsangزائر بودائي به نام هيويان تسانگ 
  1.راند  رفته است از سوزاندن اجساد مردگان سخن مي

 Guuame de)، گــزارش گيــوم دو روبروگــرهــاي بــل بــل در مــورد تنــديس

Rubrauk)             كنـد    يك منبع مسيحي فرانسكين نيز از قرن هشتم ميالدي تأييـد مـي. 
حال به برخي اطالعـات   اما در عين ،هايي را تأييد كرده است    رادلف نيز چنين تنديس   

  .كند ارائه شده در منابع چيني اعتراض مي

 نيز آمده است هنگـام      »محمود كاشغري « »ديوان لغات الترك  «همانگونه كه در    
 (Chungar Boldi)» شـونقار بولـدي   «: نوشته شـده اسـت  »او مرد« :ي اداي جمله

نگـام مـرگ، روح     رساند كـه ه    مي  به عبارت ديگر، اين اعتقاد را      .يعني او شاهين شد   
ي اورخون به شخصي كـه مـرده          كند و به همين خاطر در كتيبه        آدمي از تن پرواز مي    

                                                            
  .1985 محمود كاشغري، ديوان لغات الترك، ترجمه بسيم آتاالي، آنكارا، .1
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 بنابراين در اين زمان تركان، بـه خـداي          1. يعني پرواز كرد   -)utchdi: (گويد  است مي 
 در مـورد    .دانـستند   واحد يا تانري اعتقاد داشته و روح را در موقع مرگ از تن جدا مـي               

ن اجساد مردگان، برخي از محققين معتقدند ماندن جـسد در دسـت             يابي سوزاند  علت
شده است و بـه نحـوي هتـك حرمـت       دشمنان نيز مصيبتي بزرگتر از مرگ تلقي مي       

ننـگ   همانگونـه كـه زمـان جنـگ، افتـادن زنـان در دسـت دشـمن را                ؛دانـستند   مي
يهـاي  ، همچنين در حفار1925 در حفاريهاي رادلف و همكارانش در سال        .دانستند  مي

هـا بـوده اسـت       هايي كه محل دفن خـان      پروفسور بورليس والديمير تسوف در مكان     
 2.هيچگونه جسدي كشف نشده است

 وغقوتـاد «بـه نـام     در برخـورد    ي اثر خود      مورد ديگر اينكه آقاي رادلف در مقدمه      
 را  Bilge با استفاده از آوانگاري چينـي         شاهكار بزرگ يوسف باالساغونلو،    - »بيليك
 . دانسته بـود Ay Tangri به معني روشنايي را بصورت Aydinligنسته و يا بيگ دا
كننـد كـه موجـب اشـتباهاتي در           ها اصوالً براي نامها نيز حروفي را اضافه مـي           چيني

ــه ــده اســت   ترجم ــي ش ــاي ترك ــي.ه ــادآوري م ــسور  ي ــود پروف ــيراتوري .ك ش  ش
(K.Shiraturi)            داده اسـت    براي تلفظ صحيح واژگان تركـي تـالش خـوبي انجـام . 

دانند    را از اسالف تركان مي     ها  هونهاي واژگان است كه امروزه       براساس همين تلفظ  
 همو آوارها .داند ها ترديد را جايز نمي پي ين ليو در تركي بودن زبان سي. و پروفسور پ

 3.داند را پيشينيان تركان مي

له بر اساس نـام     بندي دوازده سا   ي خاستگاه تركي زمان     پروفسور شاوان نيز درباره   
برخـي ديگـر ايـراد       4.داند    دوازده حيوان، فاتحان قرن دهم پيش از ميالد را ترك مي          

                                                            
  .27 بارتولد، تاريخ تركان آسياي ميانه، ص .1
  .28 همان، ص .2
  .34 همان، ص .3
  .40 همان، ص. 4
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هاي تركان اصالً ميموني وجود ندارد كه نام سـالي را بـدان              گيرند كه در سرزمين     مي
 آنرا از (Friedrich Hirth) شناس بزرگ فردريك هيرت كه در پاسخ، چين اند  ناميده

  1.داند عني تركيب تركان و هندوان ميهند و سكاها ي

 .دهنـد   ي اراضي امروزي آذربايجان خبـر مـي         منابع تاريخي از تمدن چند هزار ساله      
رسـانند و در      هاي آذربايجان را در دوران مفرغ بـه ثبـوت مـي            اين منابع نخستين تمدن   

ريان ها، جزو جغرافياي سياسي سـوم      هاي دوم و سوم قبل از ميالد همين سرزمين          هزاره
 28هاي    ي اقوام و قبايل آذربايجان در سده         نخستين منابع نوشته شده درباره     .بوده است 

 اين منابع زبـان مـردم ايـن         . در اطراف درياچه اورميه به دست آمده است        . م . ق 25الي  
ي امـروزي،   شناسـ   زبـان دانيم علم     گونه كه مي    همان .دانند  ديار را التصاقي يا پيوندي مي     

   :داند ي اصلي زير مي ي جهان را جزو يكي از سه شاخهاه زباني  كليه
 ي هجايي ها زبان .1

 ي پيوندي يا التصاقي ها زبان .2

  2ي تركيبيها زبان .3
 ي، و لذاشناس زبان جوان بودن علم در اوايل قرن بيستم بسياري از اديبان به دليل       

 اند  بودهليه هجايي   ي او ها  زبانانگاشتند كه     ، چنين مي  ي موجود ها علمي نبودن نظريه  
شـوند وسـپس بـا      وبا گذشت زمان و تكوين و تكامل، بـه نـوع پيونـدي تبـديل مـي                

ي شناسـ   زبـان  در حالي كه پيشرفت علـم        3.آيند پيشرفت زبان به شكل تركيبي در مي      
 هزار سال پيش هجايي بوده امروز نيـز همچنـان هجـايي    10ثابت كرد كه زباني كه    

التـصاقي بـوده    زبـاني   و اگـر    ي خواهد مانـد     قائي با  هزار سال بعد هم هج     10و  است  

                                                            
  .همان. 1
  .1370شناس، تهران،   ترجمة علي محمد حقشناسي، روبينز، تاريخ زبان. اچ.  آر.2
  .1364، تهران، 1شناسي، جلد  كلشعراي بهار، سبا ك مل.3
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 فلذا  ؛اند  بودهي تركيبي نيز از همان ابتدا بدان شكل         ها  زبانامروز نيز التصاقي است و      
اي از    تركيبي بودن يك زبان دليلي بر كامل بودن يا تكوين زبان نيست و هـر شـاخه                

ي   اين نظريه، ريـشه     با قبول  . داراي مزايا و مشخصات خاص خود هستند       ها  زباناين  
  . قابل شناخت استها زبانتاريخي 

آيـد و بـه دليـل مشخـصات           ي التصاقي بشمار مـي    ها  زبانزبان تركي آذري جزو     
ان اين شناس زبانتفاوت يافته و اكثريت  ) التصاقي(ي تركي   ها  زبانخاص خود از ديگر     

  : ساسـي آن اند كـه از جملـه مشخـصات ا       زبان را به صورت زبان تركي آذري پذيرفته       
   افـزون بـودن حـروف صـدادار         .3قانون هماهنگي اصوات    وجود   .2 پيوندي بودن    .1
  .باشد  مي1 زياد بودن تعداد افعال و غيره.5 قانونمند بودن گرامر اين زبان .4

ي جهـان بـه دسـت         تاريخ و منابع كتبي بسيار قديمي كه امروزه در چهار گوشـه           
هـايي در    بايجان داراي تمدني غني بوده و تمدن      دهد كه سرزمين آذر     آيد نشان مي    مي

 از آن جمله، دولـت سـومر كـه          .اند   تا حد امپراتوري رشد كرده     واين ديار بوجود آمده     
هـاي بـزرگ ديگـر ايـن       حكومت.دانند  ان، زبان آنان را التصاقي ميشناس  زباني    همه

 شمرد  ...كاها، اوغوزها و  ها، س  يها، هور  ها، لوللوبي  يآراتّ،  ها  گوتيتوان    سرزمين را مي  
  .اند هاي تاريخ و اعصار را بهم پيوند زده كه زنجيروار حلقه

از تركان با نفرت ياد كرده است، زيرا اروپائيـان       همواره   - ، تاريخ 18تا اواخر قرن    
م، . يـك بـار در قـرن دوم ق         :اند  سه بار در طول تاريخ حضور تركان را احساس كرده         

يالدي و بار سوم در زمان فتح قـسطنطنيه بـا آنـان روبـرو               دومين بار در قرن چهار م     
اند و سومين بـار طـوري بـود كـه             را در نورديده    و هر بار تركان تا قلب اروپا       2اند  شده

اند  كشيشان در كليساها از اين بالي آسماني سخن رانده و زبان به نفرين آنان گشوده
                                                            

  .45، ص1378كريمي، زبان تركي در بوتة زبان شناسي تطبيقي، زنجان، انتشارات زنگان، .  م.1
  .1381، 111كريمي، جنگ مقدس، صلح مقدس، بهار زنجان، شمارة .  م.2
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كينه از تركان را ديـد و اصـوالً    هاي اين نفرت و       توان نشانه   و حتي در هنر باروك مي     
دنياي مسيحيت با تركان به عنوان دشمن برخورد كرده و جنـگ بـا آنـان را مقـدس              

كرد كـه      آلبرت سورل ادعا مي    .ها فروريخت    اين توهم  19 اما اواخر قرن     .دانسته است 
اواخـر    امـا  1.دو چيز در علم شناخته نشده است قطبها در جغرافي و تركـان در تـاريخ               

شـماري از    هاي بي   كتيبهكشف  سي، سپس     هاي اورخون و يئني     باكشف كتيبه 19قرن  
ايـن   .از تاريخ تركان مكشوف گرديد     هاي فراواني   آسياي مقدم، گوشه   آسياي ميانه تا  

 ي درخـشاني رسـاند و تـاريخ          به نقطه  1975آخرين مراحل خودرا در سال       اكتشافات،
 هـر چنـد در قـرن بيـستم          .سـاخت اي از تمدن و مدنيت تركان را عيـان             ساله 2500

ان، تاريخ سومر و تركان را بهم پيوند زده بودند اما اسناد كمتري             شناس  زبانبسياري از   
ها به صورت تئوري مورد رد يا قبـول عالمـان قـرار               در دست داشتند و اكثريت نظريه     

كــاوي،  هــاي مختلــف زمــين ي اخيــر، علــم در ســاحه گرفــت؛ امــا در ســه دهــه  مــي
هاي علوم مختلف نشان داد كـه تركـان داراي تمـدن قـديمي                سي و يافته  شنا باستان
  .باشد  ساله مي7000 و آذربايجان نيز داراي تمدن اند بوده

حكومت سومر و آثار كتبـي بـاقي مانـده از آنـان، مـورد تحقيـق دههـا عـالم و                      
 واقع شده و با زبان امـروزين آذربايجـان مـورد تطبيـق و               شناس  زبانشناس و    باستان

 .ي هر دو يكسان شمرده شده است مقايسه قرار گرفته و ريشه

م به ميـدان آمـده و در اطـراف اورميـه            .ي سوم ق    ي اول هزاره    ها در نيمه    آراتتي
 آنان با فلزاتي چون طال، نقره، مس و سنگهاي قيمتي سر و كار              .اند  بناي تمدن نهاده  

هـاي    ستحصال كرده و به سومري    اند و اين فلزات را ا       كرده  داشته و از آنها استفاده مي     
ي دوم     سـومريان در نيمـه     .فروختنـد   مـي ) النهـرين  بين(ساكن در ميان دجله و فرات       

                                                            
 .7 ، ص1358استان آذربايجان، تبريز، كريمي، ادبيات ب.م. 1
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ها نيز به تبعيـت از آنـان از تـوش و تـوان                م منقرض شدند و آراتتي    .ي سوم ق    هزاره
 حكومـت   .ي اورميـه پديـد آمـد        افتادند و آنگاه اتحاد قبائل لوللوبي در اطراف درياچه        

 اين حكومـت در     .ارها بوجود آورده بودند   وها و سو    ها را قبائلي از جمله توروكي       بيلوللو
 آنان به دامداري و كشاورزي ديمـي مـشغول بودنـد و             .م موجوديت يافت  . ق 23قرن  

 ايـن حكومـت واحـد، در        . تمـدن سـومريان بركنـار نبودنـد        تأثيرها از     همچون آراتتي 
  . كوچك جاي آنان را گرفتهاي م ازهم پاشيد و حكومت.ي دوم ق هزاره

ها كه به صورت قبائـل   يخورد و گوتّ اما برگ ديگر تاريخ در همين زمان ورق مي      
ميه سكني گزيـده بودنـد اينـك در         وري ا   پراكنده از هزار سال پيش در اطراف درياچه       

 ولـي   .م خود را به صورت متحد و در حكومـت فراگيـر نـشان دادنـد               .ي دوم ق    هزاره
ي سارگون     نارامسين يا نارام سوئن نوه     .ديان توان آنان را از بين برد      تجاوزات مكرر اك  

 70 .هـا افـزود     يي تجاوزات خود عليه گـوتّ       بر دامنه ) م. ق 2236 -2201(پادشاه اكد   
كردند يك نيروي نظامي متحد بوجود آوردنـد          اي كه در اين سرزمين زندگي مي        قبيله

ها با سركردگي سرداري به نام        ي گوتّ .ندو با همين نيرو اردوي اكديان را مغلوب ساخت        
  . پادشاه اكد را كشتند-نارامسين» انريداوازير«

ي، اتحادي از قبائل مختلف بـود كـه در داخـل آن سـوبار، تـوروك،            حكومت گوتّ 
 .انـد   داشـته قبائل التصاقي زبان وجود      ، بارس، بؤري، قارقار، آذر، زنگي و ديگر       نكوما

هاي شـورايي بـين آنـان سـخن          اسي پيشرفته و حركت   منابع تاريخي از وجود دموكر    
رسيد اما در بـين       هاي آن زمان معموالً قدرت از پدر به فرزند مي           در حكومت  .رانند  مي
ي هـا   نوشـته ها و      در كتيبه  .گرداندند  ها ريش سفيدان و بزرگان قبائل امور را مي          يگوتّ

 يارالقـاب، يارالقـاش،     :انـد   شـده اكدي نام برخي از بزرگان گوتتي بدين ترتيب برده          
 گوتتي در اتيمولوژي تركي به معني حكمدار، فرمـانروا،    ...يارالقان، سارالقاب، ائلولو و   

 . م گوتتي خان بوده است553سال  باشد و نام حاكم آوارها در روح مي اوغوز، جان،
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ا هـ  ي لوللـوبي  هاي باقي مانده از اكديان از جمله ناراميس، اطالعاتي درباره           در كتيبه 
منـابع سـومري از اسـكان و ايجـاد           .ها داراي خطي مخصوص بودند       لوللوبي .وجود دارد 

    ي وان و جنوب      ها در حوالي شمال زاگرس، شرق درياچه        يتمدن و حكومت توسط هور
 اين حكومت تا زمان ماننا وجود داشته اما به ترتيب كوچكتر شـده و               .دهند  قفقاز خبر مي  

 البتـه منـابع تـاريخي، آنـان را همـراه بـا              .ع كرده بودند  ي اورميه تجم    در اطراف درياچه  
ها جاي خود را      ي هور .اند  سومريان، اكديان و ايالميان و در تركيب آنان به حساب آورده          

 بـسياري از منـابع، كاسـسي    .اند بوده آنان نيز از قبائل ترك .اند  داده يا مانناهاها  به مانني 
ترين قبائلي كه تـاريخ       اند اما از اساسي     ميه نام برده  ي اور   ها را در اطراف درياچه      )كاسيت(

 سوبارها نيز از جمله قبائـل اساسـي         .ها هستند   گذارد توروككي    مي انگشتروي نام آنان    
  .م هستند.ي دوم و سوم ق اين منطقه و اين دوران هزاره

ــزاره ــر ه ــزاره در اواخ ــل ه ــرس،   ي دوم و اواي ــاي زاگ ــمال كوهه ي اول در ش
 در بـين آنـان بـه    ها زبانچك چندي پديد آمدند كه تا حدي اختالط         هاي كو  حكومت

هـاي امـروزين آذربايجـان قبائـل بزرگـي چـون              در اين زمان در سرزمين     .وجود آمد 
ها و غيره آمدنـد و خـودي          ، كاسپي ها  هونها،   ، ماساژت )سكاها(ها   ها، اسكيت  كيمري

 .در تاريخ نشان دادند

 آزها 

ي آسـيا و      س كه بـه نظـر بـسياري از محققـان كلمـه            ي آز يا آ     تأكيد روي كلمه  
 از آن گرفته شـده اسـت اهميـت          انجان و صدها اسم جغرافيايي ديگر آذربايج      آذرباي

تـرين اقـوامي اسـت كـه در           از قـديمي   ، قـوم آز    كـه  نويـسد    بارتولد مـي   .خاصي دارد 
ز آنـان   هاي اورخون نيز ا     ي مختلف از آن جمله در كتيبه      ها  زبانهاي بسياري به      كتيبه
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 ايـن موضـوع را بـه        (Anoutchin) و آنوتـشين     (Castren) كاسترن   .ياد شده است  
 .اند صورت دقيق مطالعه و بررسي كرده

 ،آنچه قابل توجه است اينكه نبايستي تركان به ويژه آزهـا را چادرنـشين دانـست               
  يعنـي  »بئش باليق «زيرا در متون قديمي نيز واژگاني همچون ًباليقً به معني شهر و             

 .پنج شهر بارها و بارها به كار رفته است و اين نـشانگر تمـدن شهرنـشيني آزهاسـت            
 كـه سـاكنان اصـلي آذربايجـان نيـز هـستند در بـئش بـاليق                  (Basmil)ها   باسميل

 م.ق ي چهـارم    اند و نبايد فرامـوش كـرد كـه آذربايجـان حـداقل از هـزاره                 زيسته  مي
سـت و اسـامي جغرافيـايي موجـود در         مسكوني بوده و آثاري از اين دوره بجا مانـده ا          

 .دهد را نيز نشان مي آذربايجان قدمت زبان آن

هـاي قـديم    بايجـان در زمـان  آذرهر چند كه امروز براي اثبات ترك بودن مـردم          
ي    بارتولد توجه خود را به زبان تركي در قـرون اوليـه             ولي اسناد كمي ارائه شده است    
نويسد در همان قرون اوليه اسالمي حتي در           او مي  .سازد  مي اسالمي در ايران متمركز   

 و  هـا   تـرك  به عنوان مثال اگر      .جا گسترش داشت    زبان تركي در همه    ،خود ايران هم  
كردند، زبان تركي به تدريج زبان مشترك سـاكنان           ها در يك روستا زندگي مي      ايراني

اسـاني  ي خر ها  زباني اسالمي      جاحظ دانشمند عرب در قرون اوليه      1.شد  آن روستا مي  

                                                            
.  در سن پترزبورگ در يك خانوادة آلماني تبار روسي شده به دنيا آمد             1869واسيلي والديمير بارتولد در سوم نوامبر سال         .1

يرستان تاريخ خواند، دب. هاي زندة اروپايي را فراگرفت هاي يوناني، التين و زبان     در جواني زبان  . كرد  پدرش در بورس كار مي    
هاي عربي،    در دانشگاه سن پترزبورگ به خواندن زبانهاي شرقي مشغول شد زبان           887را با موفقيت به پايان رساند در سال         

او بـراي ادامـة تحـصيالت و كـسب          . شناسـي شـد    تركي و فارسي را يادگرفـت و در همـان دانـشگاه اسـتاد رشـتة شـرق                 
يا، اتريش، مجارسـتان و رفـت اسـالم شناسـي تحـصيل كـرد و بعـد از        بيشتر به فنالند، آلمان، سوئيس، ايتال  هاي تخصص

درجـة عـالي    «عنوان رسالة دكتراي او بود و دانشگاه بـه او           » نامه تركستان«.مراجعت به كشور خود به تدريس مشغول شد         
سـي در سـال     شنا در كنگـرة تـرك    .  به عضويت فرهنگستان در آمـد      1913را داد و در سال      » دكترا و اجتهاد در تاريخ شرق     

، تاريخ زندگي فرهنگي تركـستان  1918، فرهنگ و تمدن مسلمانان 1922 شركت كرد و آثاري مانند تاريخ تركستان  1926
 . دار فاني را وداع گفت1931او در سال . اند هاي جهان ترجمه شده  را به چاپ رساند كه به اكثر زبان1927

  .56بار تولد، همان، ص 
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داند و امروز هم ما شاهديم كه در خراسان           ها مي   و زبان تركي را فقط در تفاوت لهجه       
در بيشتر شهرها مانند قوچان، شيروان، درگز، اسفراين زبان تركي همچنان رايج است   

 و اين زبان در زمان جاحظ هم وجـود          1و با زبان آذربايجان نسبت بسيار نزديكي دارد       
  .داشته است

محققين ژنتيك در دانشگاه پورت موس انگليس، بـه سرپرسـتي يـك             گروهي از   
 ايـن گـروه معتقدنـد اكثـر         .اند  محقق ايراني به نتايج جالبي درباره نژاد ايرانيان رسيده        

، نژاد آريايي ندارند بلكه به نژادي تعلق دارند كه شود ميايرانيان بر خالف آنچه تصور 
 اين تحقيقات كه قسمتي از تحقيقـات        .ندا  بوده هزار سال پيش ساكن ايران       10حدود  

هـا پـيش در    سـال كـه  جهاني ژنتيك است به سرپرستي دكتر مازيار اشـرفيان بنـاب     
  .دانشگاه كمبريج شروع شده و در دانشگاه پورت موس به نتيجه رسيده است

 دولت ماننا در آذربايجان

ميـه  وري ا   م در اطـراف درياچـه     .ي اول ق    هاي حكومت ماننا در اوايل هـزاره        پايه
 قبل از ميالد به وجود آمد و در روابط سياسـي            9ي    نهاده شد و حكومت ماننا در سده      

 مانناهـا در    .هاي همسايه و روابط با ملل همجوار نقش بارزي را بازي كرد            با حكومت 
ي   محـدوده  2.هـا و سـوبارها هـستند        ها، تـوروكي    ها، لوللوبي   اصل وارث اصلي گوتتي   
ي اورميه تا جنوب غربي دريـاي خـزر كـشيده شـده               درياچهحكومت مانناها از شرق     

  .اند بودهاست آنان به كشاورزي و دامداري مشغول 

                                                            
  .1379فرهنگ عامه درگز، مشهد، احمد تكليفي چاپشلو،  .1
  .23، ص 1998آذربايجان قيسسا تاريخي، باكي . 2
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م به خط ميخي توسط سالماناسار      . ق 843كه در سال    اي    نام ماننا دو بار در كتيبه     
 ماننـا بـين دو حكومـت اورارتـو و آشـوريان             1.شـود   سوم نوشته شده است بـرده مـي       

ي اورميه بوده و دولت       در شمال درياچه  » ايزورتو« يتخت ماننا شهر   پا .قرارداشته است 
پي خود به كشور مانناهـا   در هاي پي م به وجود آمد با هجوم.اورارتو كه در قرن نهم ق     

 آخـرين بـار نـام       .ي وان مستقر بودند      اورارتوها در شرق درياچه    .كرده است   تجاوز مي 
ورده شده است و از آن پس خبري از آنان م آ. ق616مانناها در منابع تاريخي به سال 

» يـانزو « پادشـاه ماننـا      . حكومت اين دولت سه سده به طول انجاميـده اسـت           .نيست
  .كردند شد و شوراي ريش سفيدان در امور دولتي به او كمك مي ناميده مي

اننا، اولين دولت منسجم در آذربايجان بود كه موفق به ايجاد اتحاد سراسري در              م
و جمـع   ) ...هـا و   هـا، تـوروك   ز، آ ها  هوريها، سابيرها،    قوتتي( اقوام مختلف    بين سران 

م متحـد شـدن   . ق18 از اوايـل قـرن   .ومت مشترك شدكردن آنها در زير پرچم وحك   
   2.قبايل ماننا سبب شد كه اين قبايل بتوانند يك دولت بزرگ ايجاد كنند

 -وتتي  گقوام مختلف    در اوايل به صورت اتحاديه قبايلي از طرف ا         Mannaماننا  
م در ساحل غربي و جنوبي درياچه اورميه تشكيل شده          . ق 1  ي  وبي در اوايل هزاره   للول

سـاكن  ) ...هـا و   ك تورو ،سابيرها(و به مرور زمان با پيوستن ديگر اقوام التصاقي زبان           
م منجر به ايجاد دولت قدرتمند ماننـا        . ق 9در آذربايجان به آن اتحاديه، از اوايل قرن         

شرايط و زمينه تشكيل دولت ماننا ابتـدا در         : نويسد  در اين باره مي    »نيا  رئيس .ر« .دش
 لولـوبي   -وتتي  گـ هـاي    اراضي اطراف درياچه اورميه با اتحاد چند تا از قبايـل و ايـل             

، ايل ماننا بـود كـه در جنـوب و    يلوبل لو- قدرتمندترين اين قبايل گوتتي   ،فراهم شد 

                                                            
  .74ص  ،1996آذربايجان تاريخي، آذربايجان نشرياتي، باكي، . 1
      . تهران1359، 170 ص ، تاريخ آذربايجان،قلي اوف. ن. ا .2
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كن بودند و به علت نقش مهم آنان در تـشكيل دولـت             جنوب شرق درياچه اورميه سا    
   1.» آن دولت با اسم آن قبيله معروف شد،ماننا

 براسـاس اسـناد تـاريخي       .ناميدنـد  آشوريان و اورارتوها نيز آن دولت را ماننا مـي         
 كه مرزهاي باشد مي قديميترين دولت در آذربايجان    Mannaبدست آمده، دولت ماننا     

 بـا   » ديـاكونوف  .م  « .كنـد   مـي اي كنـوني آذربايجـان تطبيـق        جغرافيايي آن با مرزه   
 گفـت كـه اراضـي       شـود   مي دقيقاً:  كه كند  ميگيري   شمردن دقيق مناطق ماننا نتيجه    

 2.كنـد   مـي ماننا كه بعدها آتروپات ماد خوانده شد با اراضي آذربايجان كنوني تطبيـق              
 در  »Ellipiپـي    ايللـي «مرزهاي جغرافيايي دولت ماننا از ايالـت        ) 65 ص   ،تاريخ ماد (

هـاي رود كـر ادامـه        نزديكي كرمانشاه كنوني و نامار در لرستان شروع شده تا كنـاره           
 ، شـاه ماننـا  )يـانزي  + ار(م بـا درايـت و كـارداني ايرانـزو     . ق717 و از سـال     ،داشت
 در داخـل يـك      هاي ماد مركزي نيز به ماننا پيوستند و همه اراضي آذربايجـان            قوتتي

رار گرفت و در نتيجه مرزهاي ماننا تا شرق قـم، كاشـان و منـاطق                سيستم سياسي ق  
   3.شرقي قزوين گسترش يافت

 .بـود ) سـاكا ( دست قبيله ايـشغوز      رود ارس، رحله از زمان بخش شمالي      در اين م  
+ ، از دو كلمـه ار     م بـود  . ق 717كه از شـاهان معـروف ماننـا         ) ار يانزي (كلمه ايرانزو   

تر به مـرور زمـان، بـه يـك كلمـه             استعمال آسان يانزي تشكيل شده است كه براي       
صـورت در   كلمات و اسامي زيـادي در تركـي امـروزي نيـز بـدان               (تبديل شده است    

ها و مانناها به عنوان لقـب    كلمه يانزي در بين كاسسي .)اند ر يافته گويش عاميانه تغيي  
 ،شاهي و سلطنت به صورت وسيعي اسـتفاده مـي شـد، ار يـا آر بـه معنـي قهرمـان                     

                                                            
  .197 ص ،آذربايجان در مسير تاريخ. 1
  .56دياكونوف، تاريخ ماد، ص. 2
 .300، ص  تاريخ ديرين تركان ايران،هتابيزوفسور پر. 3



 g  71مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

جوانمرد در بين تركان به بزرگـان و شـاهان بـه عالمـت احتـرام و حرمـت بـه اول                      
 ...و) شير نر قهرمـان   ( آلپ ارسالن  ،)نرشير  (الن  اس+  مثال ار  ،شد اسمشان اضافه مي  

هاي غربي ماننا نزديك به يك قرن تحت سلطه اورارتـو   هايي از سرزمين البته قسمت 
 اقتـصادي   ن دولت ماننا بود كه از نظر سياسي        بعدأ در قرن ششم قبل از ميالد اي        .بود

   1.داد و مدنيت قلب امپراتوري ماد را تشكيل مي
هاي مهم و بسيار      كه ماننا يكي از دولت     دهند  مي منابع آشوري و اورارتويي نشان    

، بعـدها ايـن دولـت       هايش آباد و مردمش ثروتمند بودند      متمدن منطقه بود و سرزمين    
 پايتخت ماننـا در زيـوه واقـع در          .ريزي كرد  س دولت ماد را پي    ماننا بود كه پايه و اسا     

 الزم بـه ذكـر اسـت كـه،          2. كيلومتري شـرق شـهر سـقز امـروزي قـرار داشـت             40
  .كاوشگريهاي جديد نشانگر آن است كه پايتخت آنان در نزديكي بوكان امروزي بود

 . م .ا« ر  نظـ به   .اند بعضي منابع حاكي از آن است كه مانناييها صاحب خط بودنده          
 گذشـته از خـط      . در اين مورد، اين خط نوعي از خط ميخـي بـوده اسـت              »دياكونوف

هاي اورارتويي متداول بوده اسـت،       ميخي، در نواحي اطراف درياچه اورميه هيروگليف      
هـايي از ايـن    به عنوان مثال بر روي ديس سيمين كه در زيويه پيدا شده، هيروگيليف            

ي بود كه تا    وبي و هور  ي و لولّ  وتّگم ماننا زبان اقوام      زبان مرد  .نوع نقش گرديده است   
  .ها نزديك بود حدود زيادي به زبان ايالمي
ايـن  رني و غيـره      هنري فيلد، آرتور كسيت، چـارلز بـا        نتاريخدانان زيادي همچو  

 ايـن سـرزمين     .داننـد   مي را مهد تمدن بشري و سرزمين ظهور انسان متفكر           سرزمين
ها بوده است و همواره مهاجرين       ن سال پيش مسكن انسان    پرآب و حاصلخيز از هزارا    

هايي كـه در گنجـه، نخجـوان و           در كاوشگري  .جديد را نيز به خود جذب كرده است       
                                                            

 .140دياكونف، تاريخ ماد، ترجمه كريم كشاورز، ص . م.ا. 1
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آستارا انجام شده وسايل زياد كشاورزي و ظروف سنگي از دوران سـنگي بـه دسـت                 
ي بـاكو در     در آذربايجان شمالي در نزديك     »قوبوستان « آثار باستاني كه در    .آمده است 

  باشند  سال قبل از ميالد مي13000سواحل خزر پيدا شده است مربوط به 
هاي آذربايجان شرقي،    استان(ترين اقوام ساكن سرزمين آذربايجان امروزي        قديم

هاي مركـزي، گـيالن،    استانهايي از  غربي، زنجان، اردبيل، همدان، قزوين، و قسمت      
ذ بودنـد و زبـان        ولوبي، كنگر، هوري، تـوروك و آ      ي، ل اقوام سابير، قوتّ  )  ... و كردستان

  .همه اين اقوام پيوندي يا التصاقي بود
تركي آذري امروزي حاصل آميزش و تركيب زبان آن اقوام باستاني آذربايجان بـا    

هاي ديگر تركي، كه در اعصار بعدي از طريق مهـاجرت اقـوام جديـد تـرك از                   لهجه
، اوغورها و غيره وارد آنجـا شـده      اه ، قبچاق اه، اوغوز )ساك، ايسكيت (جمله ايشغوزها   

ي زبان تركي وارث زبان اين اقوام قـديمي  شناس زبان از نظر    .بودند، شكل گرفته است   
 و غيـره، آن اقـوام را        » هومئـل  .ف« و به همـين خـاطر تاريخـداناني چـون            باشد  مي
 .جان بودند  سال قبل از ميالد ساكن آذرباي      5000 آن اقوام از     .نامند  مي »ركوپروتوت«

هـاي مقتـدري در سـرزمين        از اقوام باستاني آذربايجان كه بارها موفق به ايجاد دولت         
 آذربايجان سهم ن امروزيمردمگيري هويت زباني و تباري  آذربايجان شدند و در شكل

ها و قبايل همنژاد و همزبان زيـادي      بودند كه از ايل    ها  گوتيها و    بزرگي دارند، لولوبي  
هـاي ماننـا و مـاد         اين اقوام در اعـصار بعـدي در تـشكيل دولـت            .دندتشكيل شده بو  

  .ترين نقش را داشتند مهم
شـناس مـشهور آذربايجـاني در تحقيقـات           تـاريخ  »اوغلـي  غاسـي آ .ف«پروفسور  

 ي هـا نبودنـد بلكـه شـاخه        هـا قـومي مجـزا از قـوتتي         جديدي عقيده دارد كه لولوبي    
 اقوام مذكور در حدود هـزاره       .ناميدند وبي مي وتتي را لول  گنشين اقوام    نشين و كوه   كوچ
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پنجم پيش از ميالد نخستين موج از مهاجريني بودند كه به سرزمين آذربايجان روي              
  . اين اقوام آسياي ميانه بودمنشأ .اند آورده

 و  )داننـد   مـي برخي معناي آن را دشمن      ( لوللو در زبان هوري به معني كوهستاني      
 در منـابع    .ها بـود   ، و لولوبي به معني كوهستاني     باشد  يمعالمت جمع در آن زبان      ،  بي

 و در منـابع     شود  ميها با نام لوللوپوم ياد       اككدي در هزاره سوم قبل از ميالد از لولوبي        
  .شود ميآشوري به آنها لولوبي گفته 

نجا تا قزوين، قم و همدان      آها از شرق رودخانه دياله تا درياچه اورميه و از            لولوبي
  .كردند ها زندگي مي  در شمال و شمال غرب لولوبيها گوتي .كردند زندگي مي

م حاكميت بابل را از دست دادند و به وطن          . ق 2109 در سال    ها  گوتيبعد از آنكه    
طور مكرر مورد حمله و لشگركشي بابـل و در اعـصار            ه  خويش آذربايجان برگشتند، ب   

هـا را هـر چـه         لولوبي - وتّيهاي گ  ، و اين حمالت اقوام و ايل      بعدي آشور قرارگرفتند  
كرد و آنها لـزوم ايجـاد يـك دولـت واحـد و مقتـدر را احـساس                    تر مي  بيشتر منسجم 

ي حمالت مكرر دشمنان و نفاق بين قبايل مختلف فرصت انجام اين كار             كردند ول  مي
 هدف بابليان و آشوريان از حمله به آذربايجان عالوه بر غارت   .كرد را از آنان سلب مي    

ها و تشكيل دولت توسط آنها        لولوبي -  جلوگيري از انسجام و اتحاد گوتّي      ،ثروت آن 
  . بود،كندست امنيت بابل و آشور را تهديد توان ميكه 

هـا    لولـوبي  – گـوتّي    ،منابع تاريخي نشانگر آن است كه با وجود حمالت مكرر بابل          
ز شـاهان  م دولت مـستقلي تـشكيل بدهنـد و ا   . ق18موفق شدند دوباره در حوالي قرن      

رها در شـمال سـوريه و       يم بـا سـاب    . ق 18معروف آنها ملكه ناوار بود كه در اوايل قـرن           
 . اكد متحد شد و ده هزار سرباز به كمك دولت ايالم فرستاد            -ابل  دولت ايالم بر عليه ب    

م آشوريان هر چند سال يكبار به قصد غارت بـه آذربايجـان لشكركـشي               . ق 15از قرن   
 زمان بين شاهان محلي در آذربايجان اتحاد الزم وجود نداشـت            كردند و چون در آن     مي
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 بـا گذشـت    .شـدند  لذا از آشوريان شكست خورده و مجبور به پرداخت خراج به آشور مي            
هـاي خـود احتيـاج بـه         شد و براي ساختن بناها و عبادتگاه       تر مي  زمان دولت آشور قوي   

شـت و منطقـه ارتتـه در         طـال و نقـره دا      ،هـاي زينتـي    ، انـواع سـنگ    مصالح ساختماني 
 و ،آذربايجان در آن زمان مشهور به داشتن اين منابع و معمـاران و اسـتادان مـاهر بـود                

  .كردند ها براي تهيه احتياجات خود به آذربايجان حمله مي آشوري
بـه كمـك خـداي آشـور     : نويـسد  م مـي . ق 1114 در سـال     »سر اول  تيقلت پيله «

 امـر دادم كـه از آنجـا         ،را فتح كـردم   ) ماساطراف سل (هاي نائير كوهستاني     سرزمين
رمخانـه  ح سـالن و     ، خالتو و هئماتيت به آشور بياورنـد و عبادتگـاه          ، بازالت ،اوبسيدين

   1.خداي آداد را تزئين كنند
 نقـره و    ، طـال  ،هـاي تزئينـي    آشوريان با حمالت مكرر خود به آذربايجان، سنگ       

هاي  ند تا بناها و عبادتگاه    برد  ميشور   صنعتگران و استادان آذربايجاني را به آ       ،معماران
  .دعظيم نينوا را بسازن

ها با ايجاد امپراتوري ماد موفق به سـرنگوني دولـت             لولوبي -تا زماني كه قوتتي     
 . در مدت بيش از هزار سال مورد حمله و هجـوم آشـوريان قـرار داشـتند                 ،آشور شدند 

 ،هاي خود آنها   ند و بنا به كتيبه    هاي زيادي را در آذربايجان پديد آورد       ها ويراني  آشوري
 چونكه بارها تجربه كرده بودند كه قادر      .ت آذربايجان بود  هدفشان چپاول و غارت ثرو    

 ماد، بـا    -، چون مردم دلير و غيرتمند ماننا         را در اشغال نگه دارند      اين سرزمين  نبودند
خـرين بـاري    اولـين و آ .ندكرد ميشان، جانانه از وطنشان دفاع     وجود اختالفات داخلي  

، منجر   را در اشغال نگه دارند     هايي از ماد مركزي    هم كه آشوريان موفق شدند قسمت     
م شد كه در نهايت بعد از چند دهه بـه نـابودي كامـل    . ق673به قيام سراسري سال   
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 مردم آذربايجـان بـا رشـادت و مردانگـي از سـرزمين خـود دفـاع                  .آشوريان ختم شد  
ــد مــي ــه،كردن ــه دالوري و از »هــرودت«ريان و هــم هــاي خــود آشــو  هــم كتيب  ب

  .اند ماد در مقابل تجاوزات آشور اشاره كرده -خودگذشتگي مردم ماننا 
ها را تضعيف كـرده و تـوان ايجـاد يـك              لولوبي - گوتّي   ،حمالت مكرر آشوريان  

كرد؛ تا اينكـه دولـت آشـور بـه           دولت قوي و فراگير در آذربايجان را از آنها سلب مي          
م تـضعيف شـده و      . ق 10 و اوايل قرن     11ها در اواخر قرن       آرامي علت حمالت مكرر  

ها از آن فرصت استفاده كرده و         لولوبي - گوتّي   .كشي به آذربايجان نشد   قادر به لشكر  
  .هاي ماننا و ماد مركزي را ريختند پايه و اساس دولت

ه با   بعضأ براي مبارز   ،رهبران ماننا در ابتدا براي حفظ استقالل و آزادي ملت خود          
 نيـز بـراي مقاومـت در برابـر          شـدند و بعـضاً     تهاجمات آشور با اورارتوهـا متحـد مـي        

  .شدند  با آشور متحد مي،هاي اورارتو گري سلطه
ساكنين آذربايجان و كردستان امروزي تا عصر ششم قبل از ميالد كال غيرآريايي            

شاوند و نزديك بـه  ها و اقوام خوي  لولوبي- ساكنين آنجا عبارت بودند از گوتتي    ،بودند
كردنـد كـه      در غرب ايـران مللـي زنـدگي مـي          1. و همه آنها التصاقي زبان بودند      ،آنها

   2.خويشاوند با ايالميان بودند
 از روسـتاهاي پروسـتر و       ،آثار ارزشمندي كه در منطقـه شـرقي درياچـه اورميـه           

د  مـا -ي شـير از سـنگ مربـوط بـه ماننـا           از جمله مجسمه   ،آخيرجان پيدا شده است   
 در منطقه گوورقيزي در بين ممقان و درياچه اورميه و همچنـين در منطقـه                .باشد  مي

هاي زيادي وجود دارد كه هنوز كاوشگري در آنهـا           گونئي در شمال درياچه اورميه تپه     
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 همچنين آثار زيادي از مانناها در تپه حسنلي، تپه مارليك، منطقه نامـار و           .نشده است 
  .ستان كنوني وجود دارداطراف رودخانه دياله در لر

يك قلعه ماننايي مربوط    ) ز كنوني سقّ( كيلومتري ساق قيز     40در روستاي زئوه در     
 در آنجا آثار و وسايل هنري فراواني بدست آمـده كـه             ،م پيدا شده است   . ق 9به سده   

 از جمله اين آثار يافت شـده يـك جـام شـراب              .باشد  مينشانگر تمدن درخشان ماننا     
 ساز و طرز بدسـت      ، و طرز لباس   باشد  مي) آشيق( شكل يك اوزان     ه ك باشد  ميزرين  

  .باشد ميگرفتن ساز عين آشيق هاي امروزي آذربايچان 
شـش  ) ماننـا (نقشي كه در لوحه طاليي پيدا شده در زئوه          : نويسد  مي ويل دورانت 

 و مقايـسه آن بـا نقـشي در تخـت            ، يعني مبارزه يك نفـر بـا شـير         ،شود  ميبار تكرار   
 تـا چـه انـدازه از هنـر و           ملـل ديگـر    كه   دهد  مي نشان   »اه با شير  مبارزه ش «جمشيد،  

هـاي    آنها تمـدن خـود را از تمـدن         اند،  صنعت و معماري مانناها تقليد و استفاده كرده       
   1.زبان اقتباس كردند  ماننا و ديگر ملل التصاقي، ايالم،سومر

 1337 مرداد 23( ميالدي 1958 گرمي ماننائي حسنلو كه در سال     650جام زرين   
در استان آذربايجـان غربـي پيـدا        ) نقده(آباد از توابع سلدوز      در دهكده حاجي  ) شمسي

 اين جام عالوه بر اينكه نمايـانگر اوج هنـر ماننـائي             . هزار ساله دارد   3سهشد، قدمتي   
روزي ماننـا     در جامعه آن   »ورزش« موقعيت ممتاز    درباره، اطالعات جالبي را     باشد  مي

هاي ورزشي تير و كمـان،         بر روي بدنه خارجي اين جام طالئي، صحنه        .دهد  ميبه ما   
راني، بطـور برجـسته و بـا ظرافـت تمـام              بازي و ارابه   گيري، چوگان  زني، كشتي  مشت

دارد كه در آن روزگاران در آذربايجان سرسبز و پرآب،            حكاكي شده است، و معلوم مي     
ضمن تجسم آن بر ) ماننا(ن مقتدر چنان مورد توجه بوده كه شهريارا ها آن اين ورزش
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هاي اين جام همچنين      نقش .اند  داشتهرا در كاخ سلطنتي مدنظر       جام طال، همواره آن   
 معلـوم  .كيفيت آغاز مسابقات و صحنه تقسيم جـوايز را نيـز مجـسم گردانيـده اسـت          

 هزار سـال پـيش كـه ايـن جـام را از طـالي خـالص سـاخته و در كـاخ              سهدارد   مي
هـاي ورزشـي يـاد شـده در آذربايجـان رايـج بـوده و            انـد رشـته     ا نهاده پادشاهان مانن 

 الزم به ذكر است كه ايـن جـام در           باشد  ميها به يونان نادرست      پيشگامي اين ورزش  
  .شود ميموزه ايران باستان نگهداري 

 نقش درخت مقدس و     ، به خيلي از ملل دنيا تاثير گذاشته است        هنر و صنعت ماننا   
 كــه از زئــوه پيــدا شــده اســت يكــي از ،آن بــر روي عــاج فيــل شــير در طــرفين دو

 قبرهـاي  .باشـد   مـي اي از كارهـاي هنـري ماننـا           نمونه  و شاهكارهاي هنري دنياست  
نزديكـي تخـت    ( مجيـد تپـه      ،پيدا شده در تپـه حـسنلو      ) ساكايي(ماننايي و ايشغوزي    

آثـار هنـري و      حـاوي    ،باشند شغوز مي  كه مربوط به بزرگان ماننا و اي       ،و زئوه ) سليمان
بود كـه بـه رسـم    ايران  باستان  شند و اين رسمي رايج در بين مردم       زينتي زيادي ميبا  

ايـن   از   .دادنـد  ت تزئيني را در قبر آنان قرار مي        وسايل گرانقيم  ،احترام به بزرگان خود   
   . و آسياي ميانه نيز به وفور پيدا شده استنوع قبرها در آذربايجان

 كيلـومتري   12( اس آمريكـايي كـه در تپـه حـسنلي         شن  باستان »رابرت دايسون «
م تـا   . ق 6000اين منطقه از    : نويسد  مي ،كاوشگري كرده است  ) جنوب درياچه اورميه  

 اورارتوهـا و ايـشغوزها در آنجـا         ،م مسكون بوده است و آثار زيادي از مانناها        . ق 600
شناسـي ايـران     ، نه فقـط در باسـتان      نظير بر آن   هاي بي   پياله زرين با نقش    ،وجود دارد 

شناسـي    رئيس سـابق اداره باسـتان      ،محمدتقي مصطفوي  1.نظير است  بلكه در دنيا بي   
العـاده جـام زريـن       اهميت فـوق  :  جام زرين ماننايي اظهار داشته است كه       دربارهايران  
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 از طرفـي  ، ودهـد  مـي  اوال جزئيات تمدن ماننا را نشان ،حسنلو عبارت از آن است كه  
هـا و    تراشـي  ماننا بر تمـدن هخامنـشي، خـصوصا در سـنگ          نفوذ عميق تمدن و هنر      

   1.دهد ميطور واضح نشان ه هاي تخت جمشيد را ب حكاكي
 خـصوصاً ( سـاختن باغـات ميـوه        ، پرورش اسب  ،سازي ها در صنعت قنات    ماننايي

تـرين ظـرف     قـديمي  . صنعت فلزكاري و معماري مـشهور بودنـد        ،و كشاورزي ) انگور
هاي حسنلو در آذربايجان به دست        است كه از ويرانه    منقش به تصوير شطرنج، جامي    

 اين نقـش در     .دانند  ميآمده است و آن را از قرن نهم پيش از ميالد يعني دوره ماننا،               
  . خانه دارد9 خانه و از طرف ديگر 10بخش زيرين جام از يك طرف داراي 

 لـذا همـان     ،ودنـد ها ب   لولوبي -ي  وتّگبا توجه به اينكه بنيانگذاران دولت ماننا همان         
دموكراسي ابتدايي و فدراليسم سنتي كه از خصوصيات تركان باستان بوده در آنجـا نيـز                

هاي مـردم بـه طـور وسـيعي در           توده: نويسد  در اين باره مي    » دياكونوف .م« .حاكم بود 
 در آن زمـان ملـت       ،كردند و با استناد به منابع تاريخي       يكارها و امور اجتماعي شركت م     

 در حـالي    د،قيام كرده و او را از سلطنت به زير كشيدن         ) آزا(عليه يك شاه مستبد     ماننا بر   
اي در دولت هاي همسايه آنها ديده نشده و اين قيام نشانگر سيـستم        كه همچين مسئله  

طلبي و قيام بر عليـه مـستبدين         عدالت،  خواهي روحيه آزادي  2.دمكراسي ابتدايي آنها بود   
  .ساله اين سرزمين كهن دارد ر تاريخ چند هزاردر آذربايجان امروزي ريشه د

ها شامانيزم بود و دين زرتشت از بطن مذاهب مختلـف شـامانيزم              دين ماننايي 
جـا يعنـي     در اواخـر امپراتـوري مـاد در همان          سـال بعـد    200- 100رشد كـرده و     

   .آذربايجان ظاهر شد
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در آن  (يـج   هـا هـم را     دين زرتشت بعدها از زمان ساسانيان به بعد در بين فـارس           
هـا زرتـشت را       بعـضي  .شـد ) موقع ديگر اثري از پيام اصيل آن دين باقي نمانده بـود           

اثبـات شـخص زردشـت،      : نويسد  مي »ناصر پورپيرار « مثالً ،دانند  مياي بيش ن   افسانه
ا و آتشكده و غيره پيش از قـرن چهـارم هجـري از هـيچ                دين زردشتي و كتاب اوست    

شناسي در اين باره     ره و مستند تاريخي يا باستان     ترين اشا  راهي ميسر نيست و كوچك    
 دين زردشت از ابداعات شعوبيه در قرن سوم و چهارم هجري و يكـي از                .وجود ندارد 

   1.ابزارهاي آنان براي ايجاد مفاخرات قالبي فرهنگي نزد ايرانيان بوده است
يـل  هـا و قبا     سرزمين ماننا بر اساس مناطق مـسكوني ايـل         ،از نظر سيستم اداري   

اي توسـط اقـوام سـاكن آن         هاي زيادي تقسيم شده بود و هر منطقه        مختلف به ايالت  
 shaknuس حكومت هر منطقه شخصي بـا لقـب شـاكنو            شد و در رأ     منطقه اداره مي  

غرب و جنوب غرب درياچـه      (نشين ماننا     براي مثال فقط در منطقه هوري      .قرار داشت 
ـ  30م حـداقل    . ق 9در حوالي قـرن     ) اورميه  .شين نيمـه مـستقل وجـود داشـت         اميرن
اي از اسـامي ايـن        نمونه .شدند  ماد به صورت نيمه مستقل اداره مي       -هاي ماننا    ايالت
 13« به زبان سـومري      ،)منطقه مراغه امروزي   (» ايش ديش  ناو«اميرنشين  : ها ايالت
دندان = يشاوش يا اوچ؛ د   =اون، ايش =تركي امروزي همان معني را دارد، او       (»دندانه

مناطق بـااليي دره قيزيـل      ( آنديا   ،)منطقه ميانه و اردبيل امروزي    (، زيكئرتو   )ندانهيا د 
در نزديكـي   (ائللـي پـي     ) منطقـه شـمالي دره قيزيـل اوزن       (يوك   د ،)اوزن و سفيدرود  

 تمـام   .و غيره ) مناطق همدان، قزوين، قم، كاشان، زنجان     ( ماداي   ،)كرمانشاه امروزي 
نظر نژادي و زباني خيلي به همديگر نزديك يـا           اين مناطق اميرنشين كوچك از نقطه     

 زبان اهـالي زيكئرتـو و مانناهـا يكـي بـود و بـه همـين خـاطر                    مثالً ،عين هم بودند  
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ها از طريـق      با آشوري  ،ودندها فرستاده ب   نمايندگاني را كه زيكئرتوها به دربار آشوري      
   1.كردند مترجمين ماننايي صحبت مي

احد و قوي، ماننا، در آذربايجان چندين قـرن  علت اينكه مستقر شدن يك دولت و 
 از قـدرت و نفـوذ       ،طول كشيد، اين بود كه با تشكيل و قـوي شـدن دولـت مركـزي               

ن جهت آنـان     بدا ،كرد شد و منافع شخصي آنان را تهديد مي        شاهان محلي كاسته مي   
برانـداز آشـور       تا اينكه تهاجمات مكرر خانمان     ،موفق به تشكيل دولت مشترك نبودند     

 آشوريان بعد از تشكيل . ماد را متقاعد به همبستگي و اتحاد كرد-اهان محلي ماننا    ش
 مـاد  -دولت ماننا نيز، در طي دو دوره طوالني حمالت ويرانگـري را بـر عليـه ماننـا                 

و )  سـال  46بـه مـدت     (م  . ق 788 تا   834ج اول حمالت آنان از سال        مو ،انجام دادند 
 ،ادامــه داشــت)  ســال66بــه مــدت (م . ق678 تــا 744مــوج دوم حمــالت آنــان از 

 .ترين هدف آشوريان از اين حمالت در آن مقطع زماني تضعيف دولت ماننا بـود           عمده
ركشي كردند و در اينجا  ذكر شده همه شاهان آشور به آذربايجان لشكةدر اين دو دور

  :شود ميبه چند نمونه اشاره 
 سـركوب كـرده و يـانزي        م قيام مردم نامـار را     . ق 842 در سال    »سلمنسر سوم «

 يـانزي   .سيني شاه منطقه بيت هميان در جنوب نامار را بر سر حكومت نامار گذاشـت              
م از اطاعت آشور سر پيچيد و سلمنسر براي تنبيـه او دوبـاره بـدانجا                . ق 834در سال   

سلمنـسر  « . به خاك مـاد پنـاه بـرد   »يانزي سيني« .لشكر كشيد و نامار را ويران كرد  
 27 بعد از گذشتن از رود ديالـه         . ماد حمله كرد   -نه قرار داد و به ماننا        آن را بها   »سوم

 منطقه مئـسي   اً او بعد  .را تابع خود كرد   )  ماننا ايالت جنوبي (منطقه اميرنشين در پارسوا     
در مسير شمالي رود جيغاتي را گرفته و از رودخانه گذشته و بـه منطقـه همـدان وارد                   
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ق آرازياش و خارخار را گرفت و براي اولين بـار در             با گذشتن از رود جيغاتي مناط      .شد
 سلمنـسر در    . ذكـر شـده اسـت      »آمـاداي «منابع آشوري اين مناطق با نـام مـشترك          

 ائـسامول  ،Tarzanabi تارزانابي،  Kuakinda كوآكيندا   ،اش از فتح چهار قلعه     سالنامه
Esamul    كي نابليال ،Kinablila         و بـه   دهـد   مـي  در نزديكي همدان در آماداي خبـر 

 سلمنـسر سـوم بـا       .باشد  ميي  وتّگان همه اين اسامي مربوط به اقوام        شناس  زبانييد  أت
نويسان فارس و بعـضي از حاميـان خـارجي            تاريخ .اسير كردن يانزي به نينوا برگشت     

 بدون داشتن كـوچكترين     ،)مارگر انگليس عمزدور دولت است  ( همچون گيريشمن    ،آنان
اند كـه     كلمه پارسوا با كلمه پارس سعي كرده       مدركي و فقط به علت شباهت ظاهري      

هـاي    در قـسمت   هـاي آشـوري     طبق كتيبه  ، پارسوا .پارشوا را با قوم پارس ربط بدهند      
 نه در جنـوب شـرقي   ، يعني در شمال شرق نامار واقع شده بود،جنوبي بستر رود دياله  

رز در زبـان     به معني كناره و مـ      Parshuva يا پارشوا    parsuvaپارسوا   .درياچه اورميه 
   .آشوري بود و هيچ ربطي به قوم پارس ندارد

بعد از ساكت كـردن اختالفـات داخلـي در آشـور و             ) 824-810(شامش آداد پنجم    
اي نويسانده و در آن كتيبه سـرحدات          در رابطه با آن حوادث كتيبه      ،تثبيت حاكميت خود  

هـايي كـه      از غنيمـت   .كند  ميو آريدو اعالم    ) شوردره(رقي آشور را كوههاي شورديرا      ش
 و به عقيده بعـضي     ، شترهاي دوكوهانه نيز ذكر شده است      ،شامش آداد از آذربايجان برد    

هاي كوچك جديد تركـي از آسـياي ميانـه بـه              آن نشانگر مهاجرت قبيله    ،اريخداناناز ت 
هـا    لولـوبي  –گـوتتي   (آذربايجان در آن مقطع زماني و پيوستن به هم تباران بومي آنجا             

  و سـيبار   urashهـاي اوراش     اي به فتح قلعـه      شامش آداد پنجم در كتيبه     .باشد  يم)  ...و
Sibar       سـرباز قـوتتي     6000 و از كشته شـدن       كند  مي در نزديكي زنجان امروزي اشاره 

 را Sag bitu شامش آداد پنجم بعدا در نزديكي قزوين، شهر ساق بيتـو  .گويد سخن مي
 باشـد   ميهاي بزرگ و قديمي تركان       كي از قبيله  اسم ي )  ساوير ،سابير( سيبار   .ويران كرد 
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 بعـدها نيـز در      .ره شده است  م نيز از طرف بابليان و ايالميان به آنها اشا         . ق 1800كه در   
   .شود ميتركيب قبايل اغوز اسم اين قبيله دوباره ذكر 

م از سمت جنوب غرب به ماننا حمله كرده       . ق 744 در سال    »IIIتيقلت پيله سر    «
بـا  ( اسم يكي از آنها توناكو       .پارسوا دو تن از شاهان محلي را شكست داد        و در منطقه    

 .بود كه شاه منطقـه ساسياشـو بـود        ) باشد  ميك ريشه    تونقا از ي   ،اسم اصيل افراسياب  
 تيقلـت   .شاه منطقه بيت سانقي بود    )  ماد ،ريشه با مته، ماداي    هم(اسم ديگري ميتاكي    

 شـاه منطقـه   Bi si Khadimسـي خـاديم     هايش از شكست بي  در كتيبهIIIسر  پيله
 همـه  .بـرد  مـي نيز نام ) در نزديكي همدان كنوني( و ائرئنزياش Kishe suكيشه سو 

 براي بار دوم به ماننا      IIIسر   م تيقلت پيله  . ق 737 در سال    .باشند اين اسامي تركي مي   
را بـه  اي از ساكنين آنجـا    حمله كرد و در ماد مركزي چندين شهر را فتح كرده و عده            

اي اسامي طوايـف مـادي تبعيـد          آشوريان در كتيبه   .شمال سوريه و فينيقيه تبعيد كرد     
 ،Budia، بوديا   Nakkabi ناككابي   ،Iillili لي ايللي: اند شده را بدين صورت ذكر كرده     

 همـه ايـن اسـامي نيـز         .Sangli سانقيلي   ،Baniti، بانيتي   Billi بيللي   ،Duniدوني  
  .ريشه تركي دارند

 مغلوب شد و شـاه      IIIدر جنگ با تيقلت پيله سر       ) م. ق 753-733( دوم   ساردوي
 ،» ذهتابي. ت.م« (.ماننا از فرصت استفاده كرده و مرزهاي غربي ماننا را گسترش داد           

م بعـد از  . ق716 در سـال     IIسـارگون    ) 290-289 ص   ،تاريخ ديرين تركـان ايـران     
 ،)تبريز( تاماركيس   ،)صوفيان (شكست دادن اورارتوها وارد ماننا شد و شهرهاي سوبي        

ن كـرد و آن منـاطق را بـراي          و صدها ده را به آتش كشيده و ويـرا         ) اسكو( اوش قايا 
 بعد از مدت كوتاهي دولت ماننا آن مناطق ماننايي را           .هميشه از دست اورارتو در آورد     

ده م مانناها ديگر به آشور خراج ندا . ق 713 از سال    .باز پس گرفت و ضميمه ماننا كرد      
 در  »IIسارگون  «و حتي به شهرهاي آنان حمله كردند و اين عمل آنها باعث شد كه               
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 بعـد از جنايـات      »IIسارگون  « .اواخر آن سال دوباره به ماننا و ماد مركزي حمله كند          
 ايـن   . كشته شد  ها  گوتيم در ماد مركزي به دست       . ق 705 در سال    ،زياد درآذربايجان 
كرد كه در    دولتي قوي را در آذربايجان ايجاب مي      سوز ضرورت ايجاد     حمالت خانمان 

هاي مختلف آذربايجان و تشكيل دولت مـاد         ها و ايل   نهايت منجر به اتحاد اميرنشين    
هـاي تـازه نفـس ايـشغوز در           آمدن تـرك   .شد شد و ماننا قلب آن دولت محسوب مي       

دي خود، بـه     م به آذربايجان و اتحاد آنها با خويشاوندان ماننايي و ما           . ق   700حوالي  
  .ايجاد شرايط براي تشكيل دولت ماد كمك كرد

گـوتّي  ،  كنند نابع آشوري و بابلي به رايج بودن چند زبان در آذربايجان اشاره مي            م
ـ   ها  زبان خصوصيات اين    ،مهراني و كاسپي  ،   هوري ، لولوبي -  درسـتي كـامالً   ه   هنوز ب

 از يك طـرف بـا       ها  نزباروشن نشده است ولي اسناد موجود نشانگر آن است كه اين            
هـا و ديگـر اقـوام        هـا و آلبـاني      كاسـسي  ،ي قديمي منطقه يعني ايـالم     ها زبان تمدن 

آذربايجان شمالي و ساكنين جنوب غـرب دريـاي خـزر و از طـرف ديگـر بـين خـود               
   1.اند داشتهخويشاوندي و شباهت زيادي 

و در ايجـاد     انـد   شده اودي نيز ناميده      و  بعدا اوتي  ها  گوتي: jamposkiيامپوسكي  
مانـده    اسناد بـاقي .)62ص ، تاريخ ماد (. سهيم بودندقفقازها در آذربايجان    دولت آلبان 

دهنده ماننا با زبان تركي امـروزي از         از مانناها نشانگر آن است كه زبان اقوام تشكيل        
 در  .باشـد   مي ها  لولوبي –باشند و تركي آذري امروزي وارث زبان قوتّي          يك ريشه مي  

باسـتاني    ذكر چند نمونه از لغات مـشترك بـين تركـي امـروزي بـا آن زبـان                  اينجا به 
  2.مكن آذربايجان بسنده مي
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اي تركي با خط اورخون      اي زرين با نوشته     در نزديكي شهر اهر لوحه     1374در سال   
   . وجود دارد»اميد زنجان«نامه  هاي هفته پيدا شد، و عكس اين نوشته در شماره

  :تتيارتباط زبان تركي و گو
كلمه آتا بـه     در تركي امروزي آذري هم       ،گفتند ها آتا و آدا مي     كلمه پدر را ماننايي   

  .گويند ي و در بعضي از روستاهاي آذربايجان به پدر آدا مشود ميهمان معني استفاده 
اش در زبـان تركـي اسـتفاده          با همـان معنـي امـروزي       ،كلمه خان در بين مانناها    

 عيالميان نيز از كلمه خان به همان        .از سركردگان ماننا   ، براي مثال شوماخان   د،ش مي
  .ندكرد معني استفاده مي
 بـراي  ، داش در زبان مانناها نيز مثل زبان تركي امـروزي رايـج بـود   ،پسوند تاش 

  .مثال باتاش
 در  ،شـود   مـي كلمه آتيال كه در بين ملل مختلف ترك به عنوان اسم مرد استفاده              

  . هورپ آتيال. براي مثال،اسم رايج بودبين مانناها نيز استعمال آن 
  .شود مي در تركي امروزي هم اوچ و اوش استعمال ،گفتند عدد سه را مانناها اوش مي

كلمه قايا هم در زبان تركي امروزي و هم در زبان ماننايي به معني سنگ بـزرگ          
ماننا در سرزمين ) اسكو امروزي( در منابع آشوري از شهر اوش قايا     ،باشد  مييا صخره   

  .ياد شده است
كلمه آت به معني اسب در تركي امـروزي در خيلـي از كلمـات قـديمي ماننـايي                   

آت :  بـراي مثـال    ،چند كه معني اين كلمات هنوز معلوم نشده         هر ،استفاده شده است  
   1. آت كال سو و غيره،تاركيت تا
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 ، از خـود آنهـا   مادها عالوه بر آثار باقي مانده      -راي آشنايي با زبان و تبار مانناها        ب
آداد نئـراري  : باشـد   مـي وري  هـاي آشـ    ها و سـالنامه    بهترين منبع و اسناد همان كتيبه     

 را در ماننـا شكـست داده و         هـا   گـوتي  كه   كند  مياي اشاره    در كتيبه ) م. ق 890-911(
   .ماننا را تابع خود كرد

لـه   كه بـه ماننـا حم      كند  ميم اشاره   . ق 744اي از     شاه آشور در كتيبه    »شامشيلو«
 تيقلت پيله سر ، سال بعد از شامشيلو40 . را در ايالت نامار شكست داد ها  گوتيكرده و   

 كنـد  مياي اشاره   او در كتيبه،م به ماننا و ماد مركزي حمله كرد. ق738سوم در سال  
 ماد را اسير گرفته و به شـمال سـوريه و فينيقيـه    -ي ماننا  ها  گوتيكه عده كثيري از     

بـرده  ها در ماننـا و مـاد نـام        هاي مختلف قوتتي   كتيبه اسامي ايالت   در اين    .تبعيد كرد 
  .Sangili 1 سانقلي، Billi بيللي ، Illiliايللي لي :  براي مثال،شده است

هـا در منـابع      لبته الزم به ذكر است كه منظور سخنران از قيد شدن اسم آريـايي             ا
كه در باال توضـيح داده       همانطور   ،باشد  ميپارسوا  = م كلمه پارشوا  . ق 800آشوري در   

 لذا اولين بار اسم .كنند  رد مياًها و پارسوا را قوي اييشد تحقيقات علمي ارتباط بين آري
 اگـر قبـول     .شـويم  ها در اواخر امپراتوري ماد در ايالت امروزي فارس آشنا مـي            آريايي

 كـه بـه     بينـيم  باز مي ،  اند  م به ايران آمده    . ق   900-800ها در حوالي     كنيم كه آريايي  
 ماننا و ماد    ، از آمدن آرياييها   پيش سال   160 هنوز   ،ها و سابيرها   يقوتّ،  نوشته آشوريان 

   .جنگيدند  و با قدرت با آشوريان تجاوزگر مياند بودهحاكم  مناطقاين بر 

 جغرافياي آذربايجان 

قبل از ورود به بحث تاريخ ادبيات آذربايجان، الزم است نيم نگاهي به جغرافياي              
 شـود عـالوه بـر جمهـوري         يده مـي   آنچه امروز آذربايجان نام    .ايجان نيز بيندازيم  آذرب
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گردد كه از سـاحل    در شمال رود ارس، شامل آذربايجان ايران نيز مي قفقاز آذربايجان
 و از شـرق تـا گـيالن و از غـرب تـا مـرز تركيـه را شـامل                       و همدان  ارس تا زنجان  

بـاغ، دربنـد، بـاكو، گنجـه،         شكي، قـره  : ز شهرهاي مهم آذربايجان عبارتند ا     .گردد  مي
ميه، سلماس، خوي، مراغه، مرند، مهابـاد و         اردبيل، اور  ، تبريز :بردع، بيلقان و در ايران    

ي جغرافيـايي      كـه البتـه ايـن گـستره        ، قزوين و همـدان    سقز، ميانداب، زنجان و ابهر    
شـده     شامل مي  ي وان در تركيه را      امروزين در طول تاريخ متغير بوده و گاه تا درياچه         

ي   هاي تحت نـام آذربايجـان گـاهي در محـدوده           دانيم دولت   گونه كه مي    همان .است
هـاي بزرگـي را شـامل         جغرافيايي بسيار كـوچكي حكومـت كـرده و گـاه امپراتـوري            

توان به سلجوقيان، صفويان و قاجار اشاره كرد كه با آنكـه               از آن جمله مي    اند  شده مي
ما از هند تا مصر را متـصرف شـده و امپراتـوري بزرگـي را                اند ا  از آذربايجان برخاسته  

آنچه شايان توجه است اينكه در طول تاريخ، آذربايجان حكومت خود            .اند  بوجود آورده 
هاي كوچـك      بالفرض سلسله  ؛را نيز در داخل امپراتوري بزرگ ايران حفظ كرده است         

 امـا   انـد   بـوده بع سلجوقيان   گزها، شروانشاهان با آنكه خود تا      آذربايجاني از جمله ايلده   
ي   قويونلوهـا از محـدوده     قويونلوهـا و آغ     و يـا قـره     انـد   داشـته حكومت آذربايجـاني را     

هـاي آذربايجـاني بـه حـساب          و حكومـت   انـد   داشـته نآذربايجان به بيرون نفوذ كمي      
 از مجمـوع    .انـد   يا ايلخانيان آذربايجان نيـز تـا حـدي مـستقل عمـل كـرده               .آيند  مي
توان نتيجه گرفت كه در طول تـاريخ، آذربايجـان همچـون همـه                ميهاي فوق     گفته

الطوايفي بوده و با توجه به زبـان و فرهنـگ خـاص              جاي ايران داراي حكومت ملوك    
  .ي ايران متمايز بوده است خود از ديگر ممالك محروسه

 .بايـست آذربايجـان را از منـاطق پرجمعيـت بـه شـمار آورد                از نظر جمعيتي مـي    
 ميليون جمعيت دارد و آذربايجان ايران نيز داراي 8ايجان امروزه بالغ بر جمهوري آذرب

كـه   طوريه  اند ب  جمعيتي در همين حدود است اما آذربايجانيان در تمام ايران پراكنده          
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هاي سـاكن تهـران از كـل جمعيـت تبريـز             توان گفت تعداد آذربايجاني     به جرأت مي  
 ايران از اكثريت نسبي نسبت به ديگر اقـوام           با اين حساب آذربايجانيان در     .ترند افزون

آيد زيرا     در ايران به حساب مي     مردمايراني برخوردارند و زبان تركي نيز زبان عمومي         
 1. استان كشورمان حضور فعال دارند31 استان از 27زبانان آذري در  ترك

 .هـاي خاصـي اسـت       شناسـي داراي مشخـصه     جغرافياي آذربايجان از نظر زمـين     
بال پونتيك و توروس در غرب، كوههاي زاگرس و البرز در جنوب و سلسله              سلسله ج 

هـاي پيچيـده و      جبال قفقاز در شمال آذربايجان قرار دارنـد كـه مجموعـاً سـاختمان             
هـاي سـطح زمـين        ها و بريـدگي     ي شكستگي   اند و بيشتر نتيجه    درهمي را پديد آورده   

آن جمله قلل آرارات به ارتفاع شود از  هاي چندي نيز مشاهده مي  آتشفشان.بوده است 
 متر كه امـروزه     3710 متر و سهند با      4811 متر از سطح دريا، سبالن به ارتفاع         5156

 2.هاي آتشفشاني پوشيده شده است قسمت كوهستاني آنها از گدازه

خوردگي پيدا كـرده و حـدود         رسوبات دوران سوم به شدت چين      ،در اين ناحيه  
ـ  شمال غربي گودال  بـه  Oligo - mioceneي الگيوميوسـن   ه دورههاي مربوط ب

 .رسد اردبيل مي

ي اوروميه رسوبات ايـن دوره از مـواد تبخيـري قرمـز رنـگ                 ي درياچه   در منطقه 
 در نواحي شمال غربي اوروميـه و مـشرق تبريـز و جنـوب ميانـه                 .تشكيل شده است  

عمق بـيش  گنبدهاي نمكي به وجود آمده و بين ميانه و تبريزدر اطراف كوه سهند به            
 .هاي آهكـي وجـود دارد       و سنگ  Ligniteهاي رستي و لينيت      از يك هزار متر سنگ    

هـاي    Metamorphiqueهـاي متامورفيـك      دراين منطقه كه دسـتخوش دگرگـوني      

                                                            
هاي متداول ايران در دست نيست ولي آنچه به وضـوح مـشخص اسـت زبـان                   زبان  متأسفانه آمار دقيقي از    .1

  .تركي بيشترين گويشوران را در ايران دارد
 .52، ص 1375دكتر محمدجواد مشكور، نظري به تاريخ آذربايجان، تهران،  .2
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شود و فرسايش شديد طبقات       هاي آتشفشاتي زيادي ديده مي     فراوان واقع شده سنگ   
  1.ساخته استهاست ظاهر  ي دوران دگرگون شده را كه معرف كليه

 :توان تقسيم كرد رودهاي آذربايجان را به سه حوضه مي

 ي رود ارس و كور،   حوضه.1

 ي اورميه،  ي درياچه  حوضه.2

  .ي قيزيل اوزن  حوضه.3

اي دهها رود فرعي و محلي وجود دارد كـه برخـي از آنهـا در كـل                    در هر حوضه  
  .شوند ها خشك مي طول سال روان بوده و برخي در تابستان

اي وجود دارند كه آرارات، سـبالن و سـهند از        ه  در فالت آذربايجان كوههاي عمد    
ي پليــستوسن  هــاي آتشفــشاني آنهــا بــه دوره تــرين آنهــا هــستند و مخــروط عمــده

Pliestocene   ي   هـاي سـه گانـه       شـوند و ارتفاعـات ميـان آنهـا حوضـه             مربوط مـي
  2.سازند آذربايجان را از يكديگر جدا مي

ورميــه در جغرافيــاي آذربايجــان از اهميــت خاصــي برخــوردار اســت و ي ا درياچــه
 140 اين درياچه امـروزه داراي       .اند  ي آذربايجان در اطراف آن پديد آمده        هاي اوليه  تمدن

باشد كه در گذشته بزرگتـر از ايـن بـوده و داراي                كيلومتر عرض مي   40كيلومتر طول و    
هاي آن بـه   ن خاصي در اطراف و جزيرهباشد كه جانوران و پرندگا     اكوسيستم خاصي مي  

 .اند بودهرشد و نمو پرداخته و منبع غذايي مناسبي براي ساكنين اطراف آن 

المللي است چرا كه غـار       شناسي نيز داراي اهميت بين     آذربايجان از ديدگاه باستان   
ها بوده است و      سال پيش محل سكونت انسان     10000قازليق در آذربايجان شمالي از    

 در آذربايجـان ايـران نيـز آثـار          .ك شده بـر ديوارهـاي آن امـروزه پابرجاسـت          آثار ح 
                                                            

  .55 دكتر جواد مشكور، همان، ص .1
 .65دكتر جواد مشكور، همان، ص  .2
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گرانبهايي به دست آمده است كه نشانگر تمدن چندين هزار ساله اسـت از آن جملـه                 
شناسان جهان را به خـود معطـوف كـرد      توجه باستان1947ي حسنلو كه در سال       تپه

ي   ام زرين كه اينـك در مـوزه        به دست آمدن ج    .كند  اي را بيان مي      ساله 3700تمدن  
 باسـتان   .شود نشان از وجـود تمـدني واال و پيـشرفته دارد             ايران باستان نگهداري مي   

 از دانشگاه پنـسيلوانيا در      R.H.Dysonشناسان بزرگ جهان از جمله رابرت دايسون        
  ي ديگري در گؤي تپه       تپه . اين تپه را از دژهاي كشور ماننا شناسايي كرد         1956سال  
 به سرپرستي بورتون براون     1948 كيلومتري اين شهر در سال       6  و ي اورميه   مهدر حو 

Burton Brownي مفرغي با تصوير   انگليسي مورد كاوش قرار گرفت و يك صفحه
ي سـومريان بـا آذربايجـان را بـه وضـوح عيـان           گيل گميش به دست آمـد و رابطـه        

 كه به دوران سـومريان      در كنار آن آالت و ابزار مفرغي ديگري به دست آمد          1.ساخت
  .شد مربوط مي

 ظروف . ديده شدNordic typeهاي نوع شمالي  ي انسان در اين منطقه جمجمه
هاي هيتـي در آسـياي صـغير         سفالين صيقلي و قرمز رنگ يا خاكستري كه به سفال         

  2.مشابهت داشت به دست آمد

ي   زارهي اسبي به دست آمـد كـه بـه هـ              مجسمه 1924ي ماكو در سال       در ناحيه 
 در طالش توسط باستان شناس معروف دومورگان گورهايي         3.شد  م مربوط مي  .سوم ق 

 .شد م مربوط مي. ق2100كشف شد به همراه ابزار آالت و اشياي مفرغي كه به سال       
ي كوچك حيوانات نيـز     ها  مجسمهدر اينجا عالوه بر زوبين و داس، خنجر و شمشير،           

  4.به دست آمد
                                                            

  .65، همان، ص  دكتر جواد مشكور.1
  .66 دكتر جواد مشكور، همان، ص .2
  .67 دكتر جواد مشكور، همان، ص .3
  .67 دكتر جواد مشكور، همان، ص .4
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تپه در مردادمـاه      در نزديكي خسروشاه در محلي به نام قره         كيلومتري تبريز  30در  
 Charles توسط يك گروه انگليـسي بـه سرپرسـتي مـستر چـارلز برنـي      1339سال 

Burny 1.م به دست آمد. سال ق2500 استاد دانشگاه منچستر آثاري مربوط به  

م هاي چندي نا   از تمدن » نظري به تاريخ آذربايجان   «دكتر جواد مشكور در كتاب      
هـاي پايـداري در آذربايجـان        برد كه همگي داراي زبان التصاقي بوده و حكومـت           مي

هاي هوريان، لولوبيان، گوتيـان، ماننـا،        اند از آن جمله از تمدن و حكومت        ه برقرار كرد 
هـا در    هاي فراواني كـه از ايـن حكومـت          برد و كتيبه    آشوريان، اورارتو و مادها نام مي     

ي هو او اور       از آن جمله از كتيبه     .راند  مانده است سخن مي   جاي جاي آذربايجان باقي     
HU-U-UR       كه به خط هيتي هورلي Hurli        قبـل از   15 آمده است و مربوط به قرن

 كه با عيالميان    Lullu از لولوبيان    2.برد  ميالد است و به هوريان منسوب است نام مي        
ي اورميـه يـاد    درياچـه  در جنوب غربـي  .م. ق2200اي در  قرابت زباني دارند از كتيبه   

اي بـر سـر       اي بر صـخره      دكتر جواد مشكور قرابت اين كتيبه با سنگ نبشته         3.كند  مي
 4.شود پل زهاب را يادآور مي

 در آذربايجـان    Zamuaاز گوتيان كه قرابتي با عيالميان دارند در كوههاي زاموآ           
  5.هايي مانده است كه خوانا نيستند سنگ نبشته

سطام از بخش قره ضياءالدين از توابع شهرسـتان خـوي بـه             ي ديگري در ب     كتيبه
 16شـود و داراي       ي ايران باسـتان نگهـداري مـي         دست آمده است كه امروز در موزه      

                                                            
  .68 همان، ص .1
  .134 137ز، ص ر دياكونف، تاريخ ماد، كريم كشاو.2
   .62تاريخ ايران باستان، ترجمه روحي ارباب، ص ،)م.م( دياكونف .3
  .3 5 ص تو،رريخ اورادكتر جواد مشكور، تا. 4
  .72 دكتر جواد مشكور همان، ص .5
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 كيلومتري سراب به دست آمـده كـه         12ي ديگري نيز در رازليق        باشد كتيبه   سطر مي 
 .شوند م مربوط مي.ها به قرن هشتم ق هر دو اين كتيبه

ي داش  كوه نزديك سراب، كتيبه ي قره  در درهNashtibanيبان سنگ نبشته نشت
 1.شود م مربوط مي. ق19ي  ي اورميه به سده تپه در جنوب درياچه

 پايتخـت مانناهـا     Lzirtuنيز در نزديكـي سـقز در محـل ايزيرتـو            1947در سال   
د دانيم مانناهـا حـدو       مي .اي به دست آمده كه آنرا به هنر سكايي نسبت دادند            گنجينه
 2. از سكاها شكست خوردند659-660هاي  سال

هـا    زبان اين كتيبه.ها و آثار هنري به دست آمده امروز موجودند ي اين كتيبه  همه
ي التصاقي كه زبان تركـي نيـز جـزو ايـن           ها  زبانهاي انجام گرفته جزو      طبق بررسي 

جود دارد  هاي مفصلي و   باشد اما هنوز در بين دانشمندان بحث        ست مي ها  زباندسته از   
 اما آنچه مسلم است آثار به دست آمـده  .توان امروز با قاطعيت به اثبات رساند    كه نمي 
باشـد و   ها به نجد ايران مي م مسلماً پيش از آمدن آريايي .هاي سوم و دوم ق      در هزاره 

اليـي  واهاي قبل از مـيالد داراي تمـدن           دهد آذربايجان در طول هزاره      اين نشان مي  
  .استبوده 

                                                            
  .81 دكتر جواد مشكور، همان، ص .1
  .83 دكتر جواد مشكور، همان، ص .2
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 هي به اساطير آذربايجاننگا

 قهرمانان ايـن    .هاست   تاريخ نيز مشحون از افسانه     ،خود تاريخي دارند   ها  افسانه
هـا آوردنـد، ايـن قهرمانـان بـراي آزادي             ها آتش را از آسمان بـراي انـسان          افسانه
ها از چنگال مرگ به جنگ عزرائيل رفتند و براي همين است كه قهرمانـان                 انسان

 بـومين   .تاريخ خبري از مرگ آنان نـدارد       .دند و جاودانه ماندند   تبديل به اسطوره ش   
 .اند، حتي اسب آنان نيز نمـرده اسـت           نمرده ...، بابك، كوراوغلو و   قورقود  ددهخاقان،  

كشد و سوار خود  آورد، شيهه مي ي ساواالن سربرمي همه ساله اسب بابك از درياچه
 قيرآت اسب كوراوغلو نيز     .شود  مييابد دوباره در درياچه گم        طلبد و چون نمي     را مي 

 .چنين ماهيتي دارد

 به راستي هـر ملتـي را در دنيـا       .دهند  ها امروز هم به حيات خود ادامه مي         اسطوره
ي   اميـالش كـه برخاسـته از تـاريخ و گذشـته            يي است همرنگ با آرزوهـا و      ها  داستان
نان از آرزوهاي ها، پاسداري آ ترديد تكريم و تحسين قهرمانان از سوي ملت  بي.اوست

گيرند و بـا   ها جان دوباره مي شان است و با بازگويي آرزوهاست كه اسطوره  ي  گم شده 
 و اسطوره را فروريخته است        اگر دانش امروزي اعتقاد به افسانه      .آميزند  ها درمي   افسانه

شـوند و روح و روان آدميـان را بـه             گر مي   ها جلوه   ها به صورت واقعيت     گاه اسطوره  اما
 .كشند ر ميتسخي

ها گامي هر چنـد خـرد و كوچـك در راه تـدوين تـاريخ                  فرايند گردآوري اسطوره  
 داسـتان   .ها جـداي از تـاريخ جهـان و بـشريت اسـت               اسطوره .جهان و بشريت است   

ي تركـان اسـت، سـپس ارگنـه قـون، اوغوزخـان،          دارتـرين اسـطوره    آفرينش، ريـشه  
هـا داشـته و    ريـشه در اسـطوره    و دهها داستان حماسي مردم تـرك زبـان           قورقود  دده

 بررسي سيماي هـر يـك از قهرمانـان          .عناصري از تاريخ نيز با آن پيوند خورده است        
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هـا را بيـان       بينـي نهفتـه در اسـطوره       ، بخشي از جهـان    ها  داستانحماسي، رويدادهاي   
هاي آذربايجان    اشاره كرده و بررسي اسطوره    » كوچ« در اينجا تنها به داستان       .دارد  مي

 اگـر   .ها نيـستند    ها جداي از تاريخ ملت       اسطوره 1.گذاريم   جلد بعدي اثرمان وا مي     را به 
كـه در  » كؤچ« داستان .ها نهفته است  ي حقايق نباشند عناصري از حقايق در آن         همه

ميان تركان موجود است هر چند كه با حقيقت فاصله داشـته باشـد امـا عناصـري از                   
 ايـن  .انه نيز تداوم داسـتان بوغـوتگين اسـت    اين افس.توان در آن يافت حقيقت را مي 

افسانه، سي نسل بعد از بوغوتگين اتفاق افتاده است، يعني زماني كه يولـوغ تگـين از        
 در Tangي تانـگ   نوادگان بوغوتگين بر تخت نشسته است و زماني است كه سلسله          

 .چين بر سر حكومت است

الي تگين فرزند يولوغ    حاكم چين از ترس تركان، دخترش را به ق        » ين  كي يولي «
» قوتلـو قايـا   « سفير چين در اين سـفر از قـدرت تركـان و از تقـدس                 .دهد  تگين مي 

گـردد و چـون پـيش     مطلع مـي ) كوه تانري( »تانري داغ«در كنار  )ي مقدس صخره(
 سلطان بزرگ من، ارزشمندترين هديـه را كـه دختـر            :گويد  رسد، مي   خاقان تركان مي  

اي بـراي سـلطان مـا داريـد            اگر شـما قـصد هديـه       .ستاوست به شما تقديم كرده ا     
هاي اين صخره براي شما ارزشي ندارد اما           تكه .هايي از قوتلوقايا را به او ببخشيد        تكه

 .مسلماً مقبول خاطر سلطان ما خواهد بود

دانـد    خواهد خاطر سـلطان چـين را آزرده سـازد، هرچنـد كـه مـي                 يولوغ تگين نمي  
اي تركان است اما در برابر دختر سلطان چين ترديـدي بـه             قوتلوقايا سرزمين مقدسي بر   

هايي از اين صـخره را بـا    توان تكه  پرسد كه چگونه مي     دهد، اما از سفير مي      خود راه نمي  
 اگر شما اجـازه دهيـد ايـن كـار بـه راحتـي               . ساده است  :دهد  خود ببرد؟ سفير پاسخ مي    

                                                            
 .پردازد  تاريخ ادبيات آذربايجان به اين موضوع ميپنجمجلد  .1
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قان، مقدار زيادي هيزم گـرد آورد   سفير بعد از دريافت پاسخ مثبت از خا   .پذير است  امكان
دهـد تـا       سـفير دسـتور مـي      .زنـد   و اطراف قوتلوقايا را از هيزم پوشاند و سپس آتش مي          

 .اي چيده و به چين بفرستند هاي سنگ صخره را به دقت گرد آورند و روي ارابه تكه

 هر جـا كـه      .ي جهان فرستادند    ها را به هر گوشه      جادوگران و سحربازان اين تكه    
 امـا هفـت     .ريخت  ها رفت خير و بركت از زمين و آسمان فرو مي            اي از اين سنگ    تكه

 .روز كه گذشت يولوغ تگين مـرد و يكـي ديگـر از نوادگـان بوغـوتگين خاقـان شـد                    
ها رو بـه زردي گراييـد،          سبزي .سرزمين تركان تمام خير و بركت خود را از دست داد          

خت، رنگ آسمان تيره و تار شـد،  هاي سرسبز در آتش سو ها خشكيد، دره آب رودخانه 
 ! كـؤچ  ،كؤچ، كـؤچ  : زدند  ي پرندگان، حيوانات و حتي كودكان شيرخوار فرياد مي          همه

اين فرياد همه جا را فراگرفت، بيماري مهلكي سرزمين تركان را فراگرفت و همـه را                
 .به كام خود كشيد

مين ادامه يافت و تركان فهميدنـد كـه آب و خـاك ايـن سـرز          » كؤچ« فريادهاي
 چادرها را برچيدند، وسايل خود را برداشتند و شروع          .ديگر راضي به ماندن آنان نيست     

 غروب اين فريادها    .همه جا را فراگرفت   » كؤچ« از صبح تا عصر فرياد       .به كوچ كردند  
 تركـان   .خاسـت   به آسمان برمي  » كؤچ«شد و با طلوع آفتاب دوباره فرياد          خاموش مي 

 در آنجا بـود كـه ديگـر         .رسيدند» تورفان« تا به سرزمين     ها كوچ كردند    روزها و هفته  
 تركان در آن حوالي سكني گزيدند و شهر بئش بـاليغ را بنـا     .قطع شد » كؤچ«صداي  

 !نهادند و كؤچ سرنوشت محتوم تركان شد

بينـي   اي آذربايجـان فراواننـد، امـا اسـطوره در حقيقـت جهـان               قهرمانان اسطوره 
ي طبيعي بينشي خاص موجود       ست و براي هر حادثه    هاي ديرين اين سرزمين ا     انسان
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فـرينش، طبيعـت، آب، خـاك، انـسان،          هاي اساطير آذربايجـان آ       از جمله بحث   .است
  1.الطبيعه و غيره است نيروهاي ماوراء

 درباره زبان تركي آذري

 براي بررسي تكامل و اصول      .هاي معنوي است    زبان ثروتي است كه حافظ ارزش     
ي آن    گيري ملتـي كـه حـافظ و بكارگيرنـده           آشنايي با شكل    ي،  پيشرفت زبان هر ملت   

ي برخـورد    ها از نتيجـه     ها و هزاره     طول سده   هر ملتي در   .باشد  زبان است ضروري مي   
ها بوجود آمده، گاه رو به ضعف نهـاده و   ها و دشمني   قبايل، اقوام و ملل ديگر، دوستي     

هـا،     ارتبـاط و پيونـد ملـت       . است گونه توانمند و برومند گشته     زماني باليده است بدين   
 در ايـن برخوردهـا      .هـا داشـته اسـت       اي در گسترش و تكامل زبان آن        ات خالقه تأثير

 زبـان آذري  . از بين رفته و برخي ديگر باليده و شاخ و بـرگ داده اسـت     ها  زبانبرخي  
هاي پيش تا امروز باقي مانده و در حـال حاضـر    نيز با تبعيت از همين قوانين از هزاره    

آيد كه از شرق آسيا تا قلب اروپـا گـسترده             هاي زبان تركي به شمار مي       يكي از شاخه  
 2.شده است

 زبان آذري از كجا آمده است؟ چگونه رشد كرده و چگونه زباني است؟

ي ايران تركي است اما ضمن تفاوت         زبان مردم آذربايجان و همچنين زبان عمده      
 .شود  تحت عنوان تركي آذري شناخته مي     ي تركي، خود زبان مستقلي      ها  زباناز ديگر   

اين زبان در چندين استان كشورمان، جمهوري آذربايجان، شرق تركيه و شمال شرق             
ان، زبان تركي آذري را زباني زنده و جانـدار    شناس  زبان .عراق زبان گفتاري مردم است    

                                                            
رار خواهد گرفـت،    وم تاريخ ادبيات آذربايجان مورد بحث ق      س الزم به توضيح است اساطير آذربايجان در جلد          .1

  .گذريم لذا در اينجا از اين موضوع مي
  .1372، 14كريمي، دربارة زبان تركي آذري، اميد زنجان، شمارة . م.2
   .1378شناسي تطبيقي، زنجان، انتشارات زنگان،  كريمي، زبان تركي در بوتة زبان.  م
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ن بـه   اي در باب تاريخ، توانمنـدي و دسـتور زبـان آ             به شمار آورده و تحقيقات ارزنده     
 .اند عمل آورده

 با نگاهي گذرا    .بررسي اجمالي زبان تركي آذري نيازي كوتاه به تاريخ تركان دارد          
 .گذاريم بدين مطلب پايان بخشيده و بررسي مفصل آن را به مجالي ديگر وا مي

 شـناخته  Hioung nou» هيونـگ نـو  «در اسناد تاريخي، تركـان بـا امپراتـوري    
گي چين در هزار سال پيش از ميالد، امپراتوري بزرگي  هيونگ نو در همساي  .شوند  مي

ها، برخوردهاي چندي بين چين و هيونگ نو وجود            در طول سده   .به وجود آورده است   
 افزايش جمعيت هيونـگ     .داشته و اين برخوردها در منابع تاريخي بازتاب داشته است         

ده و از آسـياي     هاي آلتـايي سـرازير شـ        نو باعث گرديد به صورت قبائل متعدد از كوه        
هاي قفقاز گذشـته وارد آذربايجـان و اروپـا     اند، از كوه ميانه به سوي غرب روانه گشته    

 .انـد  تا قلب اروپا پيش رفته) همان هيونگ نو (ها هون در قرن چهارم ميالدي .اند  شده
از چين تا دريـاي خـزر   ) تركان آسماني(تورك  گؤدر قرن ششم ميالدي امپراتوري گ    

 در ايـن زمـان زبـان        .اند  بودهو در قفقاز با حكومت ساسانيان همسايه        گسترش يافته   
 بـا   .اي از ايران نيز وارد شده بـود         تركي نه تنها در آذربايجان، بلكه در مناطق پراكنده        

 .گيرد يورش سلجوقيان، تماميت ايران در داخل امپراتوري تركان قرار مي

ي به دست رسيده، مربـوط بـه        ها   كتيبه .منابع به دست آمده از تركان اندك است       
سـئي و    هاي يني   ها در كنار رودخانه      اين كتيبه  .هاي پنجم الي دهم ميالدي است       سده

اد تاريخي نشانگر اين است كه الفبا در ميان تركان رايج بوده ن اس.اند شدهاورخون برپا   
 ايـن منـابع     .آورنـد    سـخن بـه ميـان مـي        هـا   هون منابع چيني از خط و الفباي        .است
 همـين منـابع     .اند  كرده  هاي خود را در دفاتري ثبت مي         آمار دام  ها  هوننويسند كه    مي
ي آتــيال، كاتبــان  ي يكــي از مــورخين چينــي دوره افزاينــد كــه بنــا بــه نوشــته مــي

 در ميان مردم    .اند  خوانده  هاي نوشته شده به زبان خود را در دربار آتيال مي            هون،كتاب
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 .انـد  شدهها ن ان قادر به خواندن آن  شناس  زبانمروز  هايي موجود است كه تا ا       چين كتاب 
 .ها به الفباي هوني نيز مطرح گشته است حتي نوشته شدن اين كتاب

ـ     هاي باز   براساس كتيبه  ان، شناسـ  زبـان رك، تمـامي دانـشمندان و      ومانده از گـؤگ ت
 Zacharia) زاخاريـارتور  .انـد  گـسترش خوانـدن و نوشـتن در ميـان آنـان را پذيرفتـه      

Rhetor)  ي تبليغـات      در نتيجـه   هـا   هـون « 1:نويـسد    مـي  يي ششم سريان    مورخ سده
 اسقف آلبانيايي در سال     Gardusat گاردوسات   .ها، دين مسيحيت را پذيرفتند     سرياني

 و هـا  هوني در بند گذشته و در ميان          ميالدي جهت تبليغات مسيحيت از دروازه      529
 ترجمـه كـرده     هـا   هـون به زبـان     را   - انجيل   -ها زندگي كرده و كتاب مقدس         ساوير
-Pukatan 578 همين مورخ ترجمه يك كتاب بودايي را در زمـان پوكاتـان            .»است
هـاي بازمانـده از       كتيبه .سازد  تورك به زبان تركي خاطرنشان مي        م خاقان گؤگ   572

هـاي فراوانـي      دهد كه در اين دوره الفبا رايج بوده و كتاب           تورك نشان مي   زمان گؤگ 
 .م وجود داشته استدر ميان مرد

شناسان، زبان تركي را زبـان        گروهي از باستان   :حال به زبان تركي آذري بپردازيم     
 سـرزمين   :گوينـد    طرفداران اين نظريه مي    .آورند  بومي و قديم آذربايجان به شمار مي      

هـاي ابتـدايي در اينجـا در غارهـا      انسان 2.هاي نخستين است   آذربايجان كانون تمدن  
ي گذر بوده، قبايل و اقوام مختلفي در اينجا زنـدگي و              آذربايجان منطقه  .اند  زيسته  مي

 قبايل ترك زبان نيز در اينجـا زيـسته، بارهـا بـه ايـن منطقـه آمـده و                     .اند  كوچ كرده 
  . تركي بومي و تركي مهاجر: بدين خاطر ما با دو نوع زبان تركي روبروئيم.اند كوچيده

                                                            
  .1989استانبول، . تورك ديلي تاريخي.  جعفر اوغلو، احمد.1
  .1961، 1يجان تاريخي، باكي، جلد  آذربا.2
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 دوم اهميـت داده و تركـي بـومي را           در طول تاريخ، دانشمندان بـه زبـان تركـي         
دهند كه بعد از قرن چهارم ميالدي، تعـداد    منابع تاريخي نشان مي1.اند دانستهضعيف  

انـد افـزايش يافتـه، بارهـا راه           تركاني كه از طريق قفقاز در آذربايجان سكونت يافتـه         
 .اند تركان از اينجا افتاده و در اينجا نيز سكونت كرده

 دكتر حسينعلي كاتبي و دكتر محمد   .دانند  ان ماد را تركي مي    هستند كساني كه زب   
يارشاطر زبـان    2.شمارند  ي اصلي زبان آذربايجان مي      تقي سياهپوش زبان ماد را ريشه     

مادها از قرن شـشم الـي سـوم پـيش از مـيالد در                3.داند  ي زبان ماد مي     تاتي را ادامه  
 .اند آذربايجان حكومت كرده

مت ماد متشكل از يك قوم نبـوده اسـت، بلكـه مـردم              ي دياكونوف حكو    به گفته 
 زبـان مـاد زبـان يـك     .راندنـد   موجود در داخل اين حكومت به چند زبان سـخن مـي           

 4.آيد اتحاديه به شمار مي

ي اشكانيان را نپذيرفتـه و تحـت حكومـت            ي اشكاني، آذربايجان سيطره     در دوره 
ي بـومي بـه     هـا   زبـان اه بـا     در اين دوره، زبان تركي همر      .مستقل آتروپات بوده است   

 .آمده است حساب مي

ها به   پيش از آمدن آريايي  :نويسد  توفيق حاجيف بر اساس تحقيقات ديانوكوف مي      
هـا،     ديانوكوف پيش از آمـدن آريـايي       .ايران مردم ترك زبان در اينجا سكونت داشتند       

                                                            
اين كتاب  ( .1991باكي،   الدين خليل اف،    مصطفي ضرير، يوسف و زليخا، مقدمه جهانگير قهرمانف و شمس          .1

  ).هم اكنون توسط راقم اين سطور زير چاپ است
  .، انتشارات قومس1370پيدايش تمدن در آذربايجان، تهران، . محمدتقي  دكتر سياهپوش،.2
  . همان.3
  . دياكونف، تاريخ ماد.4
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ـ      شمارد كـه از هـزاره       ي زبان عيالمي مي     زبان آذربايجان را از ريشه     يش از  ي سـوم پ
  1.اند بودهميالد در اينجا 

ي   ي يافثي و در نهايـت ريـشه       ها  زبانبسياري از دانشمندان زبان عيالمي را جزو        
داننـد كـه       مـي  )پيونـدي ( اينان زبان عيالمي را با گرامر آگلوتيناتيو         .شمارند  تركي مي 

 زبان تركي ي اين دو اند و پيوند و رابطه  ي آلتايي و زبان تركي نيز از اين دسته        ها  زبان
 تعـدادي از واژگـان مـشابه در ميـان           .ي تييولوژي نيز مدنظر است      و عيالمي از جنبه   

شود اما تا امروز قانون و اصـول خاصـي بـين              ي تركي و عيالمي مشاهده مي     ها  زبان
ي تركـي     ها كشف نشده است اوپر و مار زبان مادها را عيالمي دانسته و از ريـشه                 اين
 .شمارند مي

داننـد زبـان      ي زبـان تركـي مـي        نشمندان نيز زبان سومري را ريـشه      تعدادي از دا  
نخـستين بـار    ) م18255-1905( اوپـر    .ي پيونـدي اسـت ژ     هـا   زبانسومري نيز جزو    

-1936(هومـل    شباهت بين زبان سومري و تركي را مطـرح سـاخت سـپس فرتيـز              
ي   لمـه  ك 350 اين دانشمند    .ي آلتائي به شمار آورد    ها  زبانزبان سومري را جز     ) 1854

اي به تركي ساخت و ادعا كرد كه اين  سومري و تركي را مقابل هم نهاده، حتي جمله
اجـداد  «: رساند او ادعا كـرد كـه        جمله به زبان سومري نيز همان معنا و مفهوم را مي          

اند و براي برپايي حكومت      تركان پنج هزار سال پيش از ميالد از آسياي ميانه كوچيده          
دهد كـه زبـان تركـي در طـول      اند زبان سومري نشان مي دهسومر به آسياي مقدم آم 
  .»قرنها چگونه بوده است

ي توران آلتـاي يـا      ها  زبانزبان سومريان به    «: دهد  حسن پيرنيا نيز چنين نظر مي     
 2.»اورال آلتائي نزديك است

                                                            
  . جهانگير قهرمانف، همان.1
  . همان.2
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 بارنتون نيز   .شمارند  ي يافت مي  ها  زبان زبان سومري را جزو      ...مار، لئورمان، اوپر و   
 هـا  زبـان ي  ي همـه  ي تركـي، بلكـه ريـشه   هـا  زبـان ي   سومري را نه تنها ريشه    زبان  
: نويـسد   ي سـومريان چنـين مـي         ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن، درباره       .شمارد  مي
، از كجـا بـه      انـد   بودهتوان گفت كه سومريان از چه نژادي          بعد از چنين تحقيقي نمي    «

ا قفقاز برخاسته، از شـمال بـه سـرزمين          اند شايد از آسياي ميانه ي       سرزمين سومر آمده  
ها آمدنشان را از طريـق دريـا بـاور كنـيم              اند شايد بر اساس اسطوره      النهرين آمده بين

هاي فراوانـي     شايد اصالت سومريان را مغول بشماريم؛ زيرا بين اين دو زبان مشابهت           
 .»موجود است

ي آن بـا       رابطـه  بوده اسـت از   » سكا«و  » اشكتاز«و  » ايشكوزا«نام اصلي سكاها    
اليـشپاي  « توان بـه راحتـي گذشـت        نمي» قورقود  دده«موجود در كتاب    » ايچ اوغوز «

هـا را     ها ريشه در تركي اوغوز دارد بسياري از دانـشمندان سـكا             نام پادشاه سكا  » كاي
در روي سنگ و آهـن ظـن        » باسما« آثار پيدا شده تحت عنوان       اند  دانستهترك زبان   
 .ركي داشته باشندرود كه اصالت ت قوي مي

سازد كه با آمدن سـكاها، زبـان تركـي در آذربايجـان               نشان مي  حاجيف خاطر .ت
  1.گيرد قوت مي

يـابي ملـت آذربايجـان     ميرعلي سيدف نيز در تحقيقات خود سه شاخه را در شكل 
 2:دشمار مهم مي

  مادها در جنوب آذربايجان .1

 ها در شمال ها و آلباني  اراني.2

 .)بوميان( اند ها پيش در اينجا سكونت داشته ني كه از مدت مردم ترك زبا.3

                                                            
   .1986باكي،  آذربايجان ادبي ديلي تاريخي،.  حاجيف، توفيق.1
   .1986نين سوي كوكونو دوشونركن، باكي،  آذربايجان خالقي. ميرعلي  سيدف،.2
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ي  عبدالكريم عليزاده نيز جزو آن دسته از دانشمنداني است كه تركان را در مرحله        
 .دانند جويند و مي آغازين تاريخ آذربايجان مي

دسـتورالكاتب فـي تعيـين      «در قـرن سـوم هجـري و         » تاريخ يعقوبي «در كتاب   
ي ساسـانيان مـسكن    ي ايلخاني، آذربايجـان را در دوره        در دوره نوشته شده   » المراتب

 1.اند زبان دانسته و زبان بومي آن جا را تركي قيد كرده مردم ترك

ي است كه تـالش كـرده اسـت بـا تجزيـه و              شناس  زباناف دانشمند     يوسف.ب.ي
ي اورميه اثبات كند كـه قبايـل تـرك            تحليل اسامي قديمي موجود در اطراف درياچه      

اند و زبان تركي آذري امـروزي         هاي بسيار قديمي در اينجا سكني گزيده        ن از زمان  زبا
تثبيـت  (هاي آن به اتمـام رسـيده اسـت     از هزار اول پيش از ميالد آغازيده و در ميانه     

  .)شده است

 سـال پـيش از مـيالد        3000 در منابع سومري مربوط بـه        Aratta» آراتا« نام   .1
 »آراتايـا «هـاي   ميالد در منابع اوراتور و آشور به نام سال پيش از 800 .موجود است

Arattaga  »يه آالته« Alateyeدر زبان تركـي نيـز كلمـات آالتـا،     . برده شده است 
 .آالتائو، آلتاي، آلتاتوتو، آالداغ، آالتاوا وجود دارد

هاي خود نـام يـك قلعـه و           در كتيبه )  سال پيش از ميالد    700( آشور باني پال     .2
 :مانناتي را چنين آورده استيك حاكم 

  جا: آتش، آنو:آتر

باشـد و     در زبان قديم آذربايجـان پـسوند مكـان مـي          » تي« ايستي تي،    :ايشتاتي
 .باشد، يكي به زبان ايراني و ديگري به زبان تركي معناي هر دو كلمه آتشگاه مي

                                                            
   .1362، تهران، 1 احمد بن واضح يعقوبي، تاريخ يعقوبي، جلد .1
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 سـخن بـه   Ishtaraura »ايـشتاراتورا «هاي سارگون از رودي به نام   در كتيبه.3
در زبان آريـايي بـه      » ارائو«تركي است و    » ايستي«ي     ايشتا همان كلمه   .آيد  ميان مي 

 بنابراين اين نام ساخته شده از واژگـان آريـايي و تركـي معنـاي                .باشد  مفهوم رود مي  
 را دارد» گرمارود«يا » ايستي چاي«

ا، اوچ  ي اوش قاي     اين همان كلمه   .برد   نام مي  )اوشكايا( سارگون از جايي به نام       .4
 دياكونوف اين منطقه را همان شهر فعلي اسـكو در           .باشد  قايا به معني سه صخره مي     

  .داند نزديكي تبريز مي

ي تركي متشكل از سـه واژه بـه مفهـوم آب               نخجوان، ناخ، سو، آن يك كلمه      .5
 .باشد شفادهنده مي

مـود   مح . نام رودي كه به اسم آراكس و آراز نيزگفته شـده اسـت             : ارس يا آراز   .6
داند كه نام     ها مي   اسماعيلف اين اسم را به صورت آر ياار آس و گرفته شده از نام آس              

ي تـرك     ي جهان يعني آسيا از آن گرفته شده و نام قـديميترين قبيلـه               بزرگترين قاره 
 .است

عالمان بعد از بررسي اسامي مناطق مختلف آذربايجان، اسكان يافتن تركان را در             
 يامپولسكي كلمات مختلفي    . ژ .كنند  د در اين سرزمين باور مي     هزار سال پيش از ميال    

كوشد تـا   ها مي را از منابع گوناگون بيرون كشيده و پس از پژوهش و بررسي روي آن         
كنـد     قرن پيش از ميالد در آذربايجان به اثبات رساند او قيد مي            14وجود تركان را در   

د شده است همين عـالم وجـود        يا» توروك«كه در منابع آشور از قبائلي تحت عنوان         
كند و مربوط بودن آن را به نام يـك مكـان              همين نام را در منابع او را رتويي قيد مي         

در آنجـا   » تـوريخي «اي بنـام       سـال پـيش از مـيالد قبيلـه         1000دهد كـه      نشان مي 
 سال پيش از ميالد، آذربايجان محـل        500نويسد كه     اند همين دانشمند مي     زيسته  مي
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يابـد كـه منظـور از تـوروك،           ها بوده است و بدين نتيجه دست مي         »يايرك«سكونت  
 1.توريخ و ايرك همان تركان هستند

يامپولسكي در جاي ديگري با تكيه بر نوشتار مورخ و جغرافي دان نامي قرن اول               
 تركان صد سال پيش از ميالد دردشت        :نويسد   مي Pomponinsميالدي پومپونيوس   

نويسد كه تركان پيش از ميالد در آذربايجـان           او مي  .بودندميل و شروان اوتراق كرده      
  .اند كرده سكونت يافته و در آنجا زندگي مي

ورشيل گوكاسيان مورخ ارمني وجود تركان را در آذربايجـان در زمـان هـرودوت               
 كه هرودوت   Sasper به نظر او ساسپرهايي      .داند     سال پيش از ميالد مسجل مي      500

 ترك زبان امروزي است كه در       Sabirها يا سابيرهاي      همان ساوير برد    از آنان نام مي   
انـد مورخـان ارمنـي و بيزانـسي سـاويرها را              زيـسته   آن زمان در شمال رود ارس مـي       

 .اند ترين اقوام ترك زبان قفقاز نام برده قوي

انـد    زيـسته    سال پيش از ميالد تمامي تركان در قفقاز مي         800: نويسد  گوكاسيان مي 
اند برخي مورخين با تكيه بر        ندر مقدوني به نبرد برخاسته و او را مغلوب ساخته         كه با اسك  

، وجود تركان را در اين زمان زمـان    »اسكندرنامه«آثار نظامي گنجوي از جمله اثر نامدار        
پذيرند نظامي گنجوي بارها به ريشه داشتن تركان از قـديم در          اسكندر در آذربايجان مي   

 800ست آثار او منبع تاريخي نيستند اما گسترش اين نظريـه در             آذربايجان اشاره كرده ا   
 .سال پيش از اين و دفاع شاعر بزرگي چون نظامي از آن قابل توجه است

 نام ساويرها و كنگرلوها در آثار استرابن و پلينـي، مـورخين             :نويسد  گوكاسيان مي 
مـورخ   Dionysus Periegetesديونيـوس پريكـت    2.قرن اول ميالدي موجود است

 را در ايـن زمـان در آذربايجـان صـراحتاً اعـالم              هـا   هـون قرن چهارم ميالدي وجود     
                                                            

  .عفر اوغلو، همان احمد ج.1
  . 1991اف، مقدمه يوسف و زليخاي مصطفي ضرير، باكي،  لدين خليل ا جهانگير؛ شمس  قهرمانف،.2
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 هـا   زبـان اما هنوز آذربايجان صددرصد جايگاه تركان نشده بود و اقوام ديگر             1.كند  مي
 .اند زيسته نيز همراه با آنان مي

 در قرن دوم ميالدي ملل ترك زبان آذربايجان سكني          :نويسد  اصالنف مي .اي.و
 را در آذربايجـان     هـا   هـون  موسي كاالنكاتي مورخ قرن هفتم، موجوديت        .اند  يدهگز

 2.كند  ميتأييد

تركان در اين زمان چنان قدرتي يافته بودند كه عليه يزدگـرد            : نويسد  اصالنف مي 
 .سازند متحد شده و او را مغلوب مي)  م438 -457( دوم

 سـاويرها و كنگرلوهـا      ،هـا   هـون كند كه دولت ساساني برروي        گوكاسيان قيد مي  
 الزار پارپي ديگر مورخ ارمني در قرن پنجم ميالدي وجود امپراتـوري    .كرد  حساب مي 

سازد اطالعـات برگرفتـه از        قدرتمند تركان را در همسايگي ساسانيان خاطر نشان مي        
ي پنجم ميالدي تصديق      منابع ارمني موجوديت ملت ترك زبان آذربايجان را در سده         

 3.كنند نابع اسامي تركي مناطق را نيز فراموش نمينمايد اين م مي

ها و بلغارها را در       ها، خزر  زاخاريارتور مورخ ششم سرياني ساويرها، اوغوزها، باسلي      
 .كند قفقاز و آذربايجان قيد مي

تورك در زمان ساسانيان امپراتوري بزرگـي        دهند كه گؤگ    تمامي منابع نشان مي   
 و در همـين زمـان تركـان بـه صـورت      انـد  بـوده سايه را به وجود آورده و با ايران هم      

 تعداد تركـان روز بـه روز در آذربايجـان و            .شدند  هاي ايران مي    اي وارد سرزمين    قبيله
شـد اعـراب بـراي تـسخير          ايران افزايش يافته و زبان تركي زبان بومي شناخته مـي          

                                                            
  . همان.1
  .1377اي بر تاريخ تحوالت زبان تركي آذري، زنجان،  قدمهم. كريمي. م.2
 .1377اي بر تاريخ تحوالت زبان تركي آذري، زنگان،  كريمي، مقدمه.م .3
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 تـرك زبـان     جنگند زيرا اينجا سرزمين مـردم       آذربايجان در اين سرزمين با تركان مي      
 .دهند شده بود منابع عربي نيز چنين نشان مي

ابن شريه جرهمي مورخ زمان معاويه در اثر خود از زندگي و سكونت تركان               عبيد
 اين مورخ در زمان بني اميه .راند هاي پيش از اسالمي در آذربايجان سخن مي در قرن 

از وهـب   ) ـ هـ  213توفي  م(هشام   ابن: نويسد  از قيام تركان آذربايجان عليه اعراب مي      
اند  زيسته نويسد كه در زمان اسالم تركان در آذربايجان مي      مي) ـ ه 34-114(بن منبه   

طبري، ابن اثير، يعقوبي، حمزه اصفهاني و ديگر مورخين عرب، آذربايجان را سرزمين             
 .آيـد   تاريخ بلعمي يكي از منابع مهم در ايـن مـورد بـه شـمار مـي            .شناسند  تركان مي 
 در) ـهـ  909-101(ي از قيام تركان آذربايجان در زمان عمربن عبـدالعزيز   محمد عوف 

  1.راند كتاب جوامع الحكايات و لوامع الروايات سخن مي
نتيجه اينكه از دوران پيش از ميالد در آذربايجان زبان تركي بومي وجـود داشـته                

عـداد تركـان در      رفته رفتـه ت    .اند زيسته  ي ديگر نيز اينجا مي    ها  زباناما ملل ديگري با     
همزمـان بـا اشـكانيان و       (هـا     تـورك   و گـؤگ   هـا   هوناينجا افزايش يافته و در زمان       

 بـا آمـدن     .دهنـد   تركان در آذربايجان اكثريت قاطع اهالي را تـشكيل مـي          ) ساسانيان
 مضمحل شـده و زبـان       ها  زبانسلجوقيان تماميت آذربايجان ترك زبان گشته، ديگر        

 آرانسكي با بيان اين نظريه بر ايـن بـاور اسـت        .كند  ذ مي تركي به داخل ايران نيز نفو     
ي بومي نيرومند بوده است اما پس       ها  زبانكه پيش از سلجوقيان، زبان تركي يكي از         

ها را از ميدان به        شده و آن   ها  زباناز اين دوران زبان تركي صددرصد جايگزين ديگر         
 2.برد در مي

                                                            
  .1369اسم پاينده، تهران، قيخ طبري، ترجمه ابوالار طبري، تمحمد جرير .1
   .1377ي زبانشناسي تطبيقي، زنجان،  زبان تركي در بوته. كريمي.  م.2
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 1تاريخ زبان تركي

هـاي گونـاگوني را پـشت سـر          ري علل تاريخي، دوره   زبان تركي به خاطر يك س     
 عليـرغم   .ي جغرافيايي وسيعي پراكنـده شـده اسـت          ها در گستره   نهاده و از پس قرن    

وجود اسناد فراوان، امكان دستيابي به بررسي همه جانبـه بـه تـاريخ تحـوالت زبـان                  
ول  با توجه به شـرايط تـاريخي، عوامـل متعـددي در طـ      .مادريمان فراهم نبوده است   

اند زبان تركي عليرغم گسترش و وسعت جغرافيايي، به عنوان زبان             تاريخ باعث گشته  
 بـا وجـود گـذران       .يابـد كتبي و دولتي مطرح نشده و از اين لحاظ گسترش مطلوبي ن           

تحرك و بالنده در مسير تكامـل و توسـعه نتوانـسته اسـت بـه امكانـات                  هاي پر   دوره
ي تحـوالت اساسـي آن در    ه ويژه دربـاره  ب.بررسي و تدقيق جدي و عملي دست يابد 

 هـر چنـد كـه نظريـات و          .ادوار تاريخي كهن هيچ سند محكمي ارائـه نـشده اسـت           
 در طول   .كننده نبوده است   تئوريهاي صحيح و غلطي در اين زمينه ارائه شده ولي قانع          

تاريخ، تمايالت اقوام وملل ترك براي اتحاد و يگانگي كه متكي بـه اصـول خاصـي                 
اما باز به داليل علمـي ثابـت         ت خواه ناخواه زبان تركي را نيز گسترش داده،        بوده اس 

هـا    هاي مختلف پديد آمده و تا جايي كه اين لهجـه            هاي گفتاري، لهجه    اي، شيوه   شده
 لذا با در نظر گرفتن اين رونـد         .در نهايت به تعدد زبان منتهي گشته، پيش رفته است         

 ...نشيب سياسي اجتماعي، فرهنگي و خ پر فراز و  كه تحوالت زبان اقوام و ملل از تاري       
هـا قابـل     منتزع نيست تاريخ زبان تركي نيز بدون توجه به تحوالت درون ايـن ملّـت              

  .بررسي نخواهد بود

ي تـاريخ تحـوالت زبـان         مأخذ در زمينه   عليرغم كمبود اسناد و مدارك و منابع و       
جهت كسب اطالعات    اق در ي قرن حاضر، اشتي     تركي آذري با توجه به مسائل عديده      

                                                            
 ي اميد زنجـان،  ي نشريه ي پي در پي در ويژه نامه گردد اين بخش از كتاب به صورت چهار مقاله         متذكر مي  .1

  .  زنجان چاپ شد در1376در سال » ياشيل خيال«تحت عنوان 
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دارد   علمي و وسيع در ميان مردم ايران به ويژه جوانان و دانشجويان، ما را بر آن مـي                 
ي مقـاالت    سلسله.كه هنگام برخورد با چنين موضوعي دقيقتر و متكي به خود باشيم      

ي مردم روبه رو      شائبه  با استقبال بي   1»اي بر تاريخ تحوالت زبان تركي آذري        مقدمه«
ي سنگيني را نيز به گردن گرفته و تا حصول  ن وظيفهيو ما را بر آن داشت كه چنشد 

ي خوانندگان و اينكه خوانندگان ما در          اما با توجه به طيف گسترده      .نتيجه پيش ببريم  
مأخذ ندارند اصـل     اين زمينه اطالعات عميقتري با توجه به عدم دسترسي به منابع و           

ايم و معتقديم كه با توجه به سـادگي بـيش از حـد               را بر سادگي وسهولت فهم گرفته     
مطالب متد جديدي به كار گرفته شده و خواهد توانست به بـسياري از سـؤاالتي كـه                  

كننده دهد، به شرطي  جواب مانده است پاسخ قانع      هاست در ذهن هموطنان ما بي       دهه
وعات مطـرح    و با توجه به وسـعت موضـ        .ي راه تنها نگذارد     كه خواننده، ما را در نيمه     

شده، اين سلسله مقاالت طوالني خواهد بود انتظار اين است كه با مشاركت صـاحب               
 .نظران، مطالب با متدهاي علمي جديد تطابق داشته باشد

تري است ودر     تر وعلمي   هاي جدي  مسلماً زبان و تاريخ زبان تركي نيازمند بررسي       
جهان خواهد   ي قرن بعدي در     ه  ان يكي از پنج زبان زند     شناس  زباناي كه به نظر       آينده

ايم كه روي ما را سـفيد         ي محققين دوخته    بود چشم به تحقيقات و نوشتارهاي ارزنده      
 2.خواهند كرد

مسلماً پرداختن به كاري چنين گسترده، حمـايتي نيـز نيـاز دارد وبـه هرحـال ايـن                   
كـه  ايـم هرچنـد       گشت و خوشحاليم كه آغـازگر ايـن امـر بـوده             بايستي آغاز مي    كارمي

 صـديق و    فرزانـه و   ،انديشمندان بزرگ ما پروفـسور زهتـابي، پروفـسور نطقـي، هيئـت            

                                                            
سلسله مقاالتي بود كه توسط راقم اين سـطور         (رضا كسگين، تاريخ تحوالت زبان تركي آذري، اميد زنجان           .1

 ). شد و قرار بود به صورت كتابهايي مستقل چاپ گردد منتشر مي

 .9 ، ص1376رضا كسگين، تاريخ تحوالت زبان تركي آدري، زنجان،  .2
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 اما راه همچنان ناهموار است چراكه هنوز امكانات آكادميـك،       .اند كوبيده ديگران جاده را  
نـويس   پـيش  بـااين حـال      .تر را نـداريم     حتي دستيابي به امكانات گسترده     نشر و  چاپ و 

هاي آتي امكان آموزش زبان تركـي در         سال كه در   باشد .ييمنما  چنين عملي را ارائه مي    
  ...ابرسد انشاء اين ميوه به ثمر هاي ما فراهم گردد و مدارس و دانشگاه

هـاي گونـاگون گفتـاري آنـرا جـزو       ان جهان، زبان تركي و شيوهشناس زبانبيشتر  
مغـولي،  ي تركـي،  هـا  زبـان هاي طوالني  پس از بررسي شمارند و ي آلتايي مي  ها  زبان

  .آورند منچوري، تانگوز وفين اوقور را از يك خانواده بحساب مي

تـر تحـت عنـوان        ي بزرگتـر و گـسترده       ، دريـك خـانواده    ها  زبانضمناً اين گروه    
 .گيرند ي اورال آلتايي قرار ميها زبان

ي  محكم با يكديگر دارند و بررسـي تاريخچـه   ، پيوندي عميق و   ها  زباناين گروه   
 خانواده بدون اشاره به ديگران ميسر نخواهد بود و آنچه دراين زمينـه              يك زبان ازاين  

ي تركي عليـرغم    ها  زبانتر    بايد بدان اشاره كرد اينكه زبان تركي يا به عبارت صحيح          
 نظيرش از   ي جغرافيايي بي    كنار گستره   ساله در  5000ي زماني     تاريخ طوالني وگستره  

گرامري خود را همچنان حفظ كـرده اسـت و          آفريقا، اصالت    شرق آسيا تا قلب اروپا و     
 وقتي به اهميت اين     .ترين زبان شناخته شده است      اصيل به عنوان محافظه كارترين و    

با اقوام و ملل     بريم كه تاريخ سراسر برخورد و اختالط اقوام و ملل ترك را             امر پي مي  
هـاي   مـت  تركان در داخل حكو    .نظر بگذرانيم  هاي گوناگون از   مختلف با درجه تمدن   

اندكه در درون چـارچوب       هاي بزرگي تشكيل داده    خود امپراتوري  متعددي وارد شده و   
غيرتركي نيز وجود داشته است و جاي شـگفت و           ي بيگانه و  ها  زبانحكومتي خويش   

بلكـه   انـد،   شايد سرافرازي باشد كه تركان نه تنها با زبان ديگر اقوام مخالفتي نكـرده             
حال زبان مـادري   اند، با اين   نيز بسته  ها  زبانغني بدان   كمر همت به آفرينش ادبياتي      

 در اند و   خويش را نيز با اصالت خود حفظ كرده و در جهت تكامل و غناي آن كوشيده               
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انـد     وام داده و واژگاني نيز به عاريت گرفته        ها  زبانهمين راه واژگان بسياري به ديگر       
يستي بـه اخـتالط و امتـزاج        هاي تاريخي زبان تركي با     بررسي همين جاست كه در    و

 . متقابـل آنهـا نيـز پرداخـت        تـأثير فارسـي و     ي هندي، عربي و   ها  زبانزبان تركي با    
پربار چنـدين هـزار سـاله را در بـر            اي طوالني و    هاي سياسي تركان كه دوره      اتحاديه

ترديـد در حيـات حكـومتي بـا       بي.گيرد شايد نصيب ديگر ملل جهان نگشته است      مي
هاي متفاوتي روبرو شده و در تماس بـوده اسـت و از ايـن حيـث                  يتها و مدن   فرهنگ

اي اصالت و برابري برخوردار بوده، بـا آنكـه دسـت و               هاي تركي از گونه     همواره شيوه 
ها يـاد داده،     دل بازانه به دادن واژگان خودي اقدام كرده و حتي از گرامر خويش بدان             

دار نيز حفظ كرده است و بـه     هاي ريشه  اما اصالت بنيادين خود را در برخورد با مدنيت        
 بـا يـن مختـصر رو بـه          .اصول گرامري ثابت خويش وفادارانـه صـادق مانـده اسـت           

انـد يكـساني و يگـانگي گرامـري در            كنيم كه ادعـا كـرده       تحقيقات انديشمنداني مي  
ها همچنان ثابت و استوار در      ي تركي در طول هزاره    ها  زبانهاي گفتاري     ي شيوه   همه

ان بـه   شناسـ   زبـان ي     دليل اين اصالت به انديشه     .ن جهانيان مجسم است   پيش چشما 
» تاريخ دروني زبـان   «،  »جعفر اوغلو «ي پرفسور     اصول بنيادين زبان تركي يا به گفته      

 توان درتاريخ بروني اين زبـان جـستجو كـرد كـه در              گردد وتداوم آنرا مي     تركي برمي 
 1.هاي آتي بدان خواهيم پرداخت فصل

بين اصول علمـي مربـوط بـه          طوالني زبان و فرهنگ تركي كه در       بررسي تاريخ 
اي را به خود اختصاص داده است كاري دشـوار و خـاص بـه                 توركولوژي جاي ارزنده  

آيد چراكه هنوز مواد چنين تحقيقي به حد رضايت بخـش گـردآوري نـشده                 شمار مي 
 در تـاريخ و     اي  ي آلبرت سورل در اوايل قرن حاضر، هنوز نقـاط گـره             به گفته  است و 

                                                            
 .1989ديلي تاريخي، استانبول، تورك . جعفر اوغلو، احمد .1
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ها در جغرافي و تركان در تاريخ بـه حـد كـافي و     جغرافي باز نشده است و هنوز قطب   
ي تركـان را از خـالل آثـار           تـر دربـاره      و هنوز اطالعات جـامع     اند  شدهعلمي شناخته ن  

ي مـواد تـاريخي در ايـن زمينـه مـضايقه              ي محترمانـه    همسايگان تركان كه از ارائه    
در هر صورت هر چند كه از ميان خود تركـان انديـشمندان و    .اند به دست آورد    نكرده
اند و كساني چون محمود كاشغري در هزار سال پيش  ان بزرگي ظهور كرده   شناس  زبان

ي تركي، آن هم به روشي كه امروزه نيز         ها  زباناز اين به گردآوري فرهنگ و بررسي        
ديـشمندان اروپـايي   آيد پرداخته است اما هنوز تـالش و تحقيـق ان         علمي به شمار مي   

 .ي آنان احترام نهاد شائبه اند و بايستي به زحمات بي داراي ارزش

 فيليـپ   كه در اين زمينه دست به پژوهش زد دانـشمند سوئيـسي            نخستين كسي 
يكي از افسران ارتش سـوئيس   و ا1.بود) philip vo strahlenber (استرالنبرگ فون

 در دوران   .ت ارتش روسـيه اسـير شـد       م در جنگ پولتاوا به دس     1709بود كه در سال     
هـايي، نظـر    اسارت به سيبري منتقل شد و در ايـن مـدت بـه خـاطر كـشيدن نقـشه           

پطركبير را به خود جلب نمودپطركبير او را به عنوان دستيار نزديك فـرد آلمـاني كـه                  
 سال در سيبري ماند 13 وي مدت .هاي نظامي آورده بود، فرستاد      جهت كشيدن نقشه  

ور خويش برگـشت او در مـدت اقامـت خـود در روسـيه بـه بررسـي                   و سپس به كش   
 در اسـتكهلم بـه      1730ي تركي پرداخته بود كه حاصل اين تالش را در سال            ها  زبان

جملـه بـه    ي مختلف پرداخته و از آن   ها  زباني     اودر اين كتاب به مقايسه     .چاپ رساند 
اي  به طـور برجـسته  هاي اورخون را  ي تركي اهميت خاصي داده است و كتيبهها  زبان

عنـوان    در بررسـي تـاريخ تركـان، اسـترالن بـرگ را بـه             .داده است  مورد ارزيابي قرار  
يافتـه    استرالن برگ دراين اثر، تركان اسكان      2.شناسند  مؤسس مكتب اورال آلتايي مي    

                                                            
  . همان.1
   .1986آذربايجان ادبي ديلي تاريخي، باكي، .  حاجيف، توفيق.2
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بين ولگا و سيبري را تحت عنوان تاتارستان بزرگ و كوچك به دو گـروه جغرافيـايي                 
 وي در اثـر خـود در        .ناميـده اسـت   » تاتـاري «ي  هـا   زبانن آنان را    تقسيم كرده و زبا   

ي قالموق و تاتار اختصاص داده به واژگـان مغـولي و تونگـوزي       ها  زبانجدولي كه به    
ي اداي واژگـان       اين جدول، واژگان مختلفي را مرتب كرده و به نحـوه           .پرداخته است 

گروه تقسيم كـرده اسـت و   هاي مختلف پرداخته و در نهايت آنها را به شش           در لهجه 
 :اند شدهاقوام تحت عنوان تاتار نيز به شش گروه به شرح زير تقسيم 

  مجار، فين، ووقول، چرميس، پرمياك، ووتياك، اوستياك : فين اوقور.1

  تاتار، ياكوت، چوواش : تورك تاتار.2

  سامويد .3

  قالموق، منچو، تانگوت : مغول منچو.4

 ين، آرين، كورياك، كوريل  تونگوس، قاماس: تونگوز.5

  هاي بين درياي خزر و درياي سياه   خلق.6
 وي در اثـري     .اين اثر در زمان خود دقت نظر محققان را به سوي خود جلب كرد             

  .ي قالموق، مغول به زبان آلماني ترتيب داده استها زباناي به  نامه ديگر، فرهنگ

 چـوواش، تاتـار،   :از ارتنـد در اثر استرالن برگ اقوام اصيل تركـي مـورد بحـث عب      
 .ها باشقورد، قاراقالپاق، بارابا، و خان تورك

خدمت استرالن برگ به فرهنگ تركي به همين جـا خـتم نـشده اسـت بلكـه او                   
اثر ابوالقاضي بهادر   » ي تراكمه   شجره«توانسته است به همراه دكتر مسير شمدت اثر         

 در  18ستين بار در اوايـل قـرن         اين اثر گرانقدر تركي نخ     .را به عالم علم معرفي كند     
 .توبوسك به زبان روسي و آلماني ترجمه شده و وارد اروپا شد

ي اورال آلتايي استرالن برگ ابتدايي بوده تا اوايل قرن          ها  زبانهر چند كه تئوري     
 در اواخـر ايـن دوره، تئـوري تحـول و تكامـل زبـان را كـه        .شد  معتبر شمرده مي  19
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ي تـورك  هـا  زبـان ح كرده بود گرفته و آن را در بررسي  مطر1713نيتز در سال   اليب
ي تطبيقي را تدوين كردند و بـدين  شناس زبانتاتار و فين اوقور به كار گرفتند و اصول         

 .هاي استرالن برگ رسيدند ترتيب به بررسي و تقديم نظريه

 صـرفاً از طريـق   هـا  زبـان  منـشاء ي اليب نيتز، تعيين خويشاوندي و        به نظريه  بنا
ي را شناسـ  زبـان ي ايـن تـز،     اين دانشمند و فيلسوف با ارائه.سه قابل تبيين است   مقاي

را به جلو سوق داد و همو بود كـه حتـي ملكـه كـاترين را بـه              بنياني ديگر نهاد و آن    
ها بود كه فرهنگ واژگـان بـه         ي همين تالش    سايه  تشويق نمود و در    ها  زبانبررسي  

 فيلسوف براساس متد جديد وي مرتب شـده         ي تالش      اين فرهنگ بر پايه    .وجود آمد 
 باز هـم فرهنـگ لغـات، توانمنـدي الزم را            .به وجود آمده است   » پاالس«وبا تالش   

هـا را بـه طـور كلـي          ي مهم و اصيل بررسي      دراين تئوري، نقطه   .دراين بررسي ندارد  
 .ادد روابط و مناسبات اقوام با يكديگر در تعيين نزديكي زبان مورد استفاده تشكيل مي             

ي اورال  هـا   زبـان براي نيل به اين هدف، ضرورت گردآوري و تدوين فرهنـگ لغـات              
ي اين تالش مقبول نظر دانـشمندان قـرار گرفـت و              آلتايي به عنوان نخستين مرحله    

 اثر خود قرابت بين دو زبـان الپ و          در (J.sajnovics)م دانشمند مجار    1770درسال  
ي فـين  هـا  زبانغاتي كه استرالن برگ براي       به دنبال او فرهنگ ل     .مطرح كرد  مجار را 

 18ي     دانشمند مجار در سـده     Gyarmathiي    اوقور ترتيب داده بود با تالش پيگيرانه      
اي   ي فين اوقوراهميت ويژه   ها  زبان 19 قرن   80ي     در دهه  .اي يافت   شكل تثبيت شده  

مجلـه   همين مؤسسه به نشر    ي علمي فين اوقور شكل گرفت و        مؤسسه كسب كرد و  
 .نظريات ارزشمندي دراين عرصه ارائه گرديد نشريه دست يازيد كه خدمات وو 

دانـشمند بـزرگ دانمـاركي بـه         .Rask R،  بـرگ   سال پس از استرالن    100 حدود
ي قرابت بين  برگ درباره ي استرالن  او نظريه.هاي زبان تركي پرداخت ها و شيوه   لهجه
 هـا   زبـان بـسياري از     وه برزبان تركـي،    او عال  .ي اورال آلتايي رااز نو زنده كرد      ها  زبان
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» ي اسـكيت  هـا   زبـان «ي آنها را تحت عنـوان         همه ي واحدي شمرد و     ه  راجزو خانواد 
يي كـه اسـترالن بـرگ درايـن         هـا   زبـان  اودراين طرح خود، عالوه بـر        .مطرح ساخت 

ي گرونالند، آفريقاي شمالي، آسيا، اروپا و قفقاز را نيـز   ها  زبانمجموعه گرد آورده بود     
ي هنـد و    هـا   زبـان ي اسپانيا وكاليـارا پـيش از آمـدن          ها  زبان او حتي    .وارد ساخته بود  

 به اين ترتيـب در داخـل        .ي اسكيت شمرده است   ها  زباناروپايي به اين مناطق، جزو      
ي تـرك و فـين، تونگـوز و فـين نيـستند بلكـه               ها  زباني اسكيت، فقط    ها  زبانگروه  
سپانيا و زبان برخي ملل اروپايي نيـز جـزو آن           ي يافثي ا  ها  زباني قديم آسيا و     ها  زبان

به نظر راسك قرابت و نزديكي زباني بين اين اقوام كه جدا از همنـد                .شود  شمرده مي 
 .ي واژگان وجود دارد ي گنجينه آيند به ويژه در زمينه و گاه حتي دشمن هم بشمار مي      

ي    البتـه نظريـه    .ستي پيوند پاياني واژگان بوجود آمده ا        ي راسك بر پايه     شايد نظريه 
 را جـز  هـا  زبـان  پذيرفته شده و او نيز بسياري از W.von Humboldtراسك توسط 

 .ي اسكيت شمرده استها زبان  خانواده

» همـاهنگي اصـوات  «و » اگلوتيناتيو« دربحث سيستم Max Mullerماكس مولر 
تقد بـوده،   ي اسكيت مع  ها  زباني مطرح شده در گروه      ها  زباني نزديك     نه تنها به رابطه   

  .ي سيام، تبت، هند جنوبي و مااليا را نيز وارد اين منظومه ساخته استها زبانبلكه 

 كه از نظر ماهيت، كاراكتر، بنيـان زبـاني و مورفولوژيـك             ها  زباني اين     مجموعه
جمع  »ي توراني ها  زبان«اين همه از هم فاصله دارند در تئوري ماكس مولر در داخل             

 ايـن   .ها مفهوم مليـت داشـته اسـت         ها و سده    در طول هزاره  » نتورا«عنوان   .اند  شده
گـذاري   شده است كه در زمان فريدون شـاه ايرانـي نـام            كلمه به سرزميني اطالق مي    

 :هاي قديم، فريدون امپراتوري خود را بين سه فرزنـد خـويش      طبق افسانه  .شده است 
ر شـاهنامه از جملـه       ايـن اسـامي د     .توير تقسيم كرده اسـت     .3 ، سايريما .2 ،آيقيو .1

ايرج ذكر شده است كـه سـلم شـاه     .3 تور  .2 سلم   .1 :ي فردوسي به صورت     شاهنامه
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ـ               معتقدنـد ايـن     يروميان، تور شاه تورانيان و ايرج شاه ايرانيان شده است منـابع ايران
  : به شرح زير استيبند تقسيم
 ؛ايرانيان اصيل كه در سرزمين ايران اسكان دارند .1

 ؛تورانيان كه بين آمودريا و غرب درياي اورال ساكنندتويرها يا  .2

   .ي اورال هاي مهاجر جنوب غرب دريا خلق .3
توانـد در      مفهوم سياسـي اسـت و نـه مـي          ينه دارا » توران «ي با اين حساب، كلمه   

 جايي داشته باشد، اما مـاكس مـولر خواسـته اسـت زيـر ايـن عنـوان،                   ها  زباني    عرصه
 انـد  شـده ي جغرافيايي پهناوري پخـش و پراكنـده       ه در گستره  اي را ك    ي گسترده ها  زبان

هـاي    تئـوري  .ي هند و اروپايي و سامي را نيـز چنـين كـرده اسـت              ها  زبان او   .گرد آورد 
 ,Galdwell,lepsius ان ايـن دوره ماننـد  شناسـ  زبـان راسك و ماكس مـولر از طـرف   

Lassen     سانـسكريت و    يهـا   زبـان ي     گالـدول بـه مقايـسه      . تداوم و تكامل يافته است 
  .اسكيت نيز پرداخته است

 و شايد همين عامل باعث رشـد        اند  شدهها هيچگاه با مخالفتي مواجه ن      اين تئوري 
هايي امروز با    خطاهاي ديگر نيز در اين تئوري شده است، در هر صورت چنين تئوري            

 پروفـسور احمـد جعفـر       .توجه به شناخت علمي امروزي بايستي مورد مداقه قرار گيرد         
ي توراني ايـستاده و معتقـد اسـت ايـن تعبيـر در              ها  زبانوغلو شديداً در برابر تئوري      ا

 توران و تورانيزم نـه نمايـانگر ملـت و نـه             .ادبيات روسي ساخته و پرداخته شده است      
ست، بـه نظـر ايـن اسـتاد     ها زبانقبيله است، با اين حال اين تعبير غلط همچنان ورد   

 توران و توراني را صرفاً براي ملتهـايي كـه تحـت    ي ، فارسيان قديم كلمه  شناس  زبان
 به عبارت روشنتر اين عنوان براي غيرايرانيـان بـه          .بردند  نفوذ خود نداشتند به كار مي     

 .هاي سامي، آري و ترك بوده است رفت و به معني ملت كار مي
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عليه نظرات راسك و مـاكس مـولر         Fr.Muller,Pott 19ان قرن   شناس  زباناز  
 يي كـه از نظـر بنيـاني بـا         ها  زبان اشتباه است اگر     :و مطرح ساخته اند   جبهه گرفته   

ها بهـم نزديكنـد جـزو يـك          تيناتيو و برخي قرابت   يكديگر متضادند اما از نظر اگلو     
  .خانواده بشماريم

اي را بر  ي شمالي آسيا اعتراض عده   ها  زباني اورال آلتايي به گروه      ها  زباناطالق  
  .انگيخته است

ان ديگر، زبان ژاپني نيز جـزو  شناس زبان و برخي Siebold Klaprothبنا به نظر 
 Hoffman,Deهـاي بعـدي توسـط     همين فكر در دهه.ي اورال آلتايي استها زبان

Rosny) (W.schott J دليل اين انديشمندان در پيونـد  . ژاپني دنبال شدشناس زبان 
 قرابت برخـي واژگـان آن       زبان ژاپني به اين گروه، خاصيت آگلو تيناتيو زبان ژاپني و          

 اين دانشمند كه از دوران جواني در اين زمينه بـه فعاليـت پرداختـه اسـت                  .بوده است 
ي سومري و اكدي را     ها  زباني قديمي اورال آلتايي را گسترش داده،        ها  زبانچارچوب  

 . شـمرده اسـت  هـا  زبـان اين چارچوب قرارداده و زبان ژاپني را جزو ايـن گـروه از    در
حص او بدينجا پايان نيافته، بلكه به گردآوري و تدوين فرهنگ واژگـاني             تحقيق و تف  

ي ترك، مغـول، تونگـوز، سـامويد، چـين و ژاپـن             ها  زباني    پرداخته است كه در همه    
دهنـد   ي اورال آلتايي به اصول علمي معتبري تكيه مـي ها زبانيكسانند، در زماني كه   

اني شناس  زبانيي از بين نرفته و از طرف        ي اورال آلتا  ها  زبانپيوند زبان ژاپني به گروه      
 ايـن   . نيزمورد مدافعه قرارگرفته اسـت     Prolle, Grunzer, Winkler, Boller چون

ادعا تاامروز نيز تداوم دارد، درحالي كه هنوز از نظر علمي به اثبات نرسيده و انكار هم                 
ن قديم ژاپني و    ي موجود بين زبا     ها  به قرابت  J.Ramstedt نشده است؛ تا اينكه اخيراً    

 .زبان قديم تركي پرداخته و مسئله را به طور بنيادي مطرح ساخته است
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ي اورال آلتـايي تـداوم      هـا   زبـان چوب گـروه    ر گسترش چـا   ،19ي دوم قرن      در نيمه 
هاي مكشوفه و خط ميخي كه تـازه كـشف            روي خط  1857J.Oppert درسال .يابد  مي

گرفتـه بـود     ان قـرار  شناسـ   زبانسان و   شنا شده و مورد تفحص و بحث و بررسي باستان        
 را از   هـا   نوشـته نزديكي اين خطوط را به زبان مرياي اوناسياي قديم مطرح ساخته، اين             

 وي تفحـصات خـود را       .نظر زباني به اقوام توراني يا قبايل اسكيت منسوب دانسته است          
 قدرتمنـد  ديگـر مـدافع   .ادامه داده و با ذكر داليلي، نظريات خود را صائب دانسته اسـت  

ان سلف خود از تئوري قرابـت       شناس  زبان با تكيه برنظريات     Fr.Lenormant اين نظريه 
 اهميـت داده و واژگـان       هـا   زبانمتكي بر عناصر گرامري فاصله گرفته به بررسي كيفي          

 تاتـار   - قور و تـورك    او - ي فين ها  زبانشماري رااز نظر قوانين مربوط به تلفظ جزو           بي
 Eberوجه است كه يكـي ديگـر از اسـاتيد مـسلم ايـن عرصـه        شايان ت.شمرده است

Schhrader تكيه برتغيير و تحوالت خاصي به اين اعتقـاد رسـيده اسـت كـه زبـان                   با
ي هـا   زبـان ي تركي ويا    ها  زباني واژگان جزو      اكدي نيز آگلوتيناتيو بوده و ازنظر گنجينه      
 Fr.Hommelوسط   بعدها همين نظريه فقط ت     .فين اويقور شمرده شدنش صحيح است     

ي تـشابه تغييـرات       مورد مدافعه قرار نگرفت، بلكه توسـط دانـشمندان ديگـري نظريـه            
 به ويـژه    1ي سومري، اكدي وتركي را از نو مطرح شده است؛         ها  زبانفونتيكي موجود در    

ي  قرابت مورد ادعاي تشابه عناصـر پرونومينـاي بـين ايـن دو زبـان بـه يكـديگر پايـه                    
 بـراي هومـل داليـل كـافي     ...بان تشابهات اعداد،صفت، قيد و  درهر دو ز   .محكمي دارد 

ي هـا   زبـان هومل به اين نتيجـه رسـيد كـه           نتيجه،  در .بوده تا ادعاي خود را اثبات كند      
انـد    ي اورال آلتـايي   ها  زباني ترك تاتار كه خود از منظومه        ها  زبانسومري واكدي جزو    

  2.دآي يكي از مراحل تكامل اين زبان به شمار مي بوده و
                                                            

1. Fritz hommel, Die sumer – Akkadische Sprache, 1884.  
2. Fritz hommel, Zwei hundert Sumer – turkischen wertvery leichungen, 1915.2 
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ي تركي با سومري واكدي منحـصر نـشده         ها  زبانالبته اين قرابت كيفي فقط به       
 هـا   زبـان  بين ايـن     .ي آفريقايي نيز مصداق دارد    ها  زباناست بلكه در مورد تعدادي از       

باشـد    هايي گاه كامالً متناقض مي     هاي چندي وجود دارد كه طرح چنين تئوري        تفاوت
 اما كاسترن   .ي قابل قبولي رسيد     توان به نتيجه   اساس نمي   هاي بي  كه از طريق تئوري   

 زبـان تركـي و ارتبـاط    منـشاء هاي بيشتر مسائل مربوط بـه     توانست با صبر و بررسي    
 . را با اين زبان اصلي به راه صحيحي سوق دهدها زبانديگر 

ي اورال آلتايي را به راه صحيح سوق داده و در    ها  زبانكه مكتب    حقيقتاً نيز كسي  
هاي محققانه و علمي ارائه داده است و بدان ارزش و اعتبار علمـي               ررسياين عرصه ب  

كاسترن كه   . كبير فنالندي است   شناس  زبان دانشمند و    1بخشيده است همانا كاسترن   
 سـپري كـرد بعـد از    ها زباني اين    تمام عمر پر بار خود را به تفحص و بررسي درباره          

ي   د مطالعـه را كـه جـزو منظومـه         ي مـور  هـا   زبانسفرهاي علمي فراوان، بسياري از      
ي تركي بودند در سرزمين خودشان فـرا گرفـت و در همـان جـا بـه تحقيـق                    ها  زبان

پرداخت و بيشتر عمر خود را به بررسي زبان مـادري خـود فنالنـدي كـه جـزو ايـن                     
اي كه منتـشر كـرده اسـت           در مقاالت متعدد و پيوسته     .ست گذراند ها  زباني    منظومه

هاي شفاهي بيشماري از زبان مردم گرد آورده و براي نخستين   رانهواژگان و اشعار و ت    
 با اين حـال روش      .بار به بررسي زبان مادري خود بر اساس منابع اصيل نشسته است           

انـد او   تحقيق او جدا از روش ديگر دانـشمنداني اسـت كـه در ايـن راه تـالش كـرده          
 قـرار دارنـد از فيلترهـاي        ي اورال آلتـايي   هـا   زباني زيادي كه در داخل گروه       ها  زبان

يي را كه بـه سـهو يـا غـرض وارد ايـن منظومـه                ها  زبانمتعدد و دشواري گذرانده و      
ي هـا   زبـان  مكتـب    .هاي اشتباه آميز را تخفيـف داده اسـت           جا نهاده و بررسي    اند  شده

                                                            
  . همان پروفسور احمد جعفر اوغلو،.1
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اورال آلتايي نيز دقيقاً از اين به بعد راه اصولي و علمي صـحيحي را در پـيش گرفتـه                    
 در نـشريات    1849 الي   1838هاي   انشمند مقاالت علمي خود را بين سال       اين د  .است

    1.بسياري از اين مقاالت به زبان آلماني بوده است و كتب مختلف ارائه داده است و
ي اورال آلتايي بوده اشتباهاتي نيـز در        ها  زبانكه كاسترن حقيقتاً استاد     عليرغم اين 

ورال آلتايي را به پنج گـروه ذيـل تقـسيم           ي ا ها  زبان او   .اين زمينه مرتكب شده است    
  ايـن  .ي آلتايي ناميـده اسـت     ها  زبانكرده و در نهايت براي سادگي بحث، آنها رافقط          

 . تونگـوز  .5 مغـول    .4تاتـار    - تـرك    .3 سامويد   .2 قور او - فين .1: ها عبارتند از    گروه
ي، ي فنالنـد  هـا   زبـان كاسترن حداقل خويشاوندي و يا شباهت مشهود و عيان بـين            

 با همه تحقيقاتي كه خود در اين زمينـه انجـام داده             .سامويد و ترك را مطرح ساخت     
 .است اما چشم اميد به تحقيقات ادوار بعد از خود دوخته و بدان اميد بسته است

 او بـه حـل مـرز بـين          .آثار علمي كاسترن در اين زمينه شايان توجه فراوان است         
 .تهايي به دست آورده استي فين اويقورتالش كرده و موفقيها زبان

نخستين اثر كاسترن در اين مورد تز دكتراي او بوده است كه بحث خـود را روي                 
اش درايـن اثـر، اثبـات وجـود خويـشاوندي            ضماير متمركز ساخته است هدف اصـلي      

 .ي زباني بوده است     ي مختلف در خانواده   ها  زبانمشخص در ميان پيوندهاي ضميري      
داري در اين زمينه به كار بـرده و          هاي دامنه  ان تالش شناس  نزبااي از     هر چند كه عده   

تواند دليلي   نميها زباناند اما به نظر ما نزديكي صرف ضماير در          به نتايجي نيز رسيده   
ي هند ها زبان باشد، چراكه امروز شاهديم ضماير تركي حتي در ها زبان واحد  منشاءبر  

 بـه  Bohtlinkg در ايـن زمينـه   .ه اسـت  گـشت ها زبانو اروپايي نفوذ كرده و جزو آن    
 نيز  D.Gespersen و فيلسوف معروف     شناس  زبان .تفحص عميق دست يازيده است    

                                                            
  .همان .1
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ي اورال آلتـايي    هـا   زبـان با تأكيد روي ضـماير و صـرف آنهـا در حـاالت مختلـف در               
تفحصات ارزشمندي انجـام داده اسـت كـه بـراي نمونـه صـرف ايـن ضـماير را در                     

  :آوريم ي اين منظومه ميها زبان

   sana- sen- bana-benدر زبان تركي

   sina- sin- mina- min در فنالندي

  sin- sin-min-min در بلغاري

    cinu-cin-minu - min مغوليدر
   din-din-min-min سوئديدر 

هـاي گفتـاري      شـيوه  ها و   كاسترن مدتي در ميان تركان سيبري زيسته و با لهجه         
 هـر چنـد     . مادري خود فنالندي به مقايسه نشسته است       مختلف انس گرفته و با زبان     

ي اورال آلتايي با كاسترن آغاز شده اسـت  ها زبانتطبيقي در  هاي قياسي و كه بررسي 
 اين دانشمند برجسته    1.گردد   آغاز مي  Schuttتر دراين زمينه با       اما راه صحيح و علمي    

ود برگزيده است، بدين    سلف خ  ان هم عصر و   شناس  زبانطريق كامالً متفاوتي با ديگر      
ي اورال آلتايي فراتر رفته و به بنيان        ها  زبانميان   تشابهات صوري در   ترتيب كه او از   

موقعيـت    او با تكيه بر موضوعات لكسيكي و مورفولـوژيكي،         . نفوذ كرده است   ها  زبان
ايـن    او ضمن محدود سـاختن چـارچوب مـورد تحقيـق،           . را تثبيت كرده است    ها  زبان

،   اي  گـذاري سـاده     وي بـا نـام     .اني را به دو گروه اصلي تقسيم كرده است        ي زب   خانواده
ي فـين  هـا  زبـان  بدين ترتيب كه  .تر كرده است     را ساده  ها  زباني تقسيم بندي      مسئله

   »تاتـار «ي گروه دوم يعني ترك، مغول و تونگـوز را           ها  زبانناميده و   » چود«اويقور را   
اي بـين     ن تشابهات عمومي قابل مشاهده     شات نيز چون كاستر    .نامگذاري كرده است  

هـاي   ي مشترك اين دو دانشمند، كشف همانندي         نقطه .ديد   نمي ها  زباناين دو گروه    
                                                            

1. Schutt, Versuch uber tatarischen Spraechen, Berlin, 1839. 
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 :هـا   زبـان ي فين، اويقور، سامويد دريك طـرف وديگـر          ها  زبانبين هريك ازدو گروه     
ترك، مغول و تونگوز در طرف ديگر است؛ بدين ترتيب با تالش كاسترن و شـات دو                 

 ايـن   .بندي زيرين خود ادامه داده است      ي اورال آلتايي تا امروز به تقسيم      ها  زبان گروه
  : طور شماتيك به شكل زير استه بندي ب گروه

  
 ي اورال آلتاييها زبان    

 
 

 ي اورالها زبان             آلتايي  ي ها زبان                               

  
 

   فين اوقور               سامويد     تورك      مغول     تونگوز                     

 

   :پنج زباني كه در اين چارت وارد شده است عبارتند از

A. اوقور  - فين 

 :شوند كه به دو گروه بزرگ تقسيم مي

  .باشند ي اوستياك، ووگول و مجار جزو اين گروه ميها زبان گروه اوقور كه -الف

 رسـت،   ،)زبان سـوتومي  (ي فين اصيل    ها  زبانه   گروه فين كه در اين گرو      - ب
ي بالتيك را تشكيل    ها  زبانكه اين چهار زبان گروه      ( كارل   )در شمال كوالند  (ليو  
) ي پـرم و ولگـا     هـا   زبانگروه  ( الب و تياك، زورين، چرميس، مورودوين     ) دهد  مي

   .قرار دارند
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B. گروه سامويد  

اقيانوس منجمد شـمالي كـه از       زبان مردمان ساكن در سواحل اروپايي و آسيايي         
   .باشد ي فين اوقور نزديك ميها زباننظر مورفولوژي و تشابهات واژگان به گروه 

C. ي تركي ها زبان گروه 

قيزيل، ( ، تركان آباقان)قاراقاس، قاماسين(ياكوت، چوواش، تركان سيبري جنوبي 
كومانـدي، لبنـد،    (، تركان چـوليم، تركـان آلتـاي شـمالي           )قاچ، قويبال، ساغاي، بلتير   

ها، دوويادان ها، تله لـوت،       آلتايي(، تركان اصيل آلتايي     )تركان توبا يا قارااورمان، شور    
، تركان ايرتيش، قازاق،    )اوريان، بارابا (، تركان غربي مغولستان     )هاي كوه آلتاي    قالموق

، تركـان غربـي     )تـارانچي، كاشـغري، تركـان حـامي       (قيزقيز، تركان شرقي تركستان     
باشـقيرد، قـازان، ميـشر،    (، تركـان ولگـا   )اوزبك، قوراما، قاراقالپاق، تركمن  (ن  تركستا
، تركــان )نوقــاي، قونــدور، قومــوق، قاراچــاي، بالكــار( ، تركــان قفقــاز شــمالي)تپتــر
هـاي ليتوانيـا و لهـستان، قاقـااوز،           ، تركان كريمه، كارايم   )تركان تركيه و آذري   (غربي

  .تركان بالكان، تركان سوريه و عراق

D. گروه مغول  

  .باشد ي بوريات، قالموق، اويرت، خالخا و ديگران ميها زبانشامل 

E. گروه تونگوز  

 .باشد ي مانچو، الموت و تونگوز ميها زبانشامل 

ي مـستقلي   هـا   زبـان ي تركي را    ها  زبانهاي اروپايي گروه     هر چند كه توركولوگ   
اوت و مختلفـي از يـك زبـان         هاي متفـ    ها و لهجه    كنند اما به نظر ما شيوه       قلمداد مي 
ي يـاكوتي و چاووشـي بـه خـاطر خـصوصيات واژگـاني و               هـا   زبـان  .باشند  اصلي مي 
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 دارد ضروري   ها  زبانهاي بارزي با ديگر       مورفولوژيكي گسترده و غني خود كه تفاوت      
 داراي  هـا   زباندر حالي كه مجموعه اين      : اطالق نماييم » لهجه«ها    دانيم كه بدان    مي

لي كه بتوان زباني جداگانه تلقي كرد نيستند و از زبان كنـوني مـا               صرف و نحو مستق   
 .چناني ندارند تفاوت آن

»Schut «  ي اورال آلتايي شدتي تـازه بخـشيد        ها  زبانهاي خانواده     كه به بررسي
ي هـا   زبـان  او در بيـشتر آثـارش، طرفـدار          .اطالق صرفاً اورال آلتايي را ناحق دانست      

ي تـرك، مغـول و   هـا  زبـان  را به قرابت و نزديكي بـين       آلتايي بوده و تمام توجه خود     
اي تـالش     تونگوز معطوف ساخته و در اين زمينـه بـه گـردآوري اطالعـات گـسترده               

جـستارهايي  «در ايـن رابطـه در يكـي از مهمتـرين آثـارش              » شـوت  «.ورزيده است 
  يني فها زباني  بنا به ضرورت، مجبور شده است به مقايسه» ي تاتار ها  زباني    درباره

يي بـوده   هـا   زبان نهايت تالش او نشان دادن خويشاوندي بين گروه          .اوقور دست يازد  
 .ناميده است» تاتار«است كه خود 

ي اورال آلتايي بـه دو گـروه        ها  زباني    ي كه با انشعاب خانواده    شناس  زبانبرخالف  
و ي ترك، مغول ها زباناي پيرامون     هاي گسترده    اينك بررسي  اند  بودهمختلف مخالف   

 .ي مـستقل آلتـايي فـراهم آمـده اسـت          ها  زباناي براي     تونگور آغاز شده، حتي زمينه    
H.Winkler      ي فين اوقور و سـامويد بـر ايـن انديـشه            ها  زباندر مخالفت با منظومه

 از يكسو و زبان ژاپني از سوي ديگر نقـش پلـي    ها  زباناست كه زبان مانچو بين اين       
با اسـتقبال خـوبي روبـرو شـده و زبـان تونگـوزي        البته اين نظريه     .را ايفا كرده است   

  .ي مغولي و تركي شناخته شده استها زبانهمچنان در گروه 

 .ي اورال آلتايي نيز از تاريخي طوالني برخوردار اسـت         ها  زبانبحث سينتاكس در    
 را از نظـر  هـا  زبانقرابت اين  F.Wiede mann م دانشمند ايستونيايي1838در سال 

ي هند و اروپايي است     ها  زبان اين خصوصيات كه متفاوت از       .تسينتاكس مطرح ساخ  
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هاي صرف، تنوع و فراواني اشكال   ماده خالصه شد و اين خصوصيات در زمينه      14در  
 در ايـن زمينـه      .ي جنسيت و غيره جمع بندي شده اسـت          فعل، ادات، مشخص كننده   

 .اندفوكس نظريات جالبي ارايه كرده .دانشمنداني چون ونيكلر، بكّه، د

 بـه  .ماكس مولر روي گستردگي و غناي صرف در زبان تركي تأكيد كرده است  
تحقيق او، زبان تركي از نظر صرف، زيبايي حيرت انگيزي دارد، به ويـژه تغييـرات                
عناصر زبان مانند فعل، اسم و غيره در زبان تركـي بـسيار سـاده، زيبـا، گـسترده و        

 1.عميق است

 تـز   .انـد  اي به انجام رسانده     دان تحقيقات گسترده  دانشمن در زمينه مورفولوژي نيز   
ي اورال آلتايي تحقيـق كـرده اسـت از          ها  زبان كه روي ضماير     M.Castrenدكتراي  

 2.اهميت قابل توجهي برخوردار است

ي اورال آلتايي به نكات باريك و زيبـايي از          ها  زبان تحقيق در    19نهايت، در قرن    
هـاي قابـل      فين اوقور در اين زمينه پيـشرفت      ي  ها  زبان .ي سوق داده است   شناس  زبان

انـد در حـالي كـه         ي اورال از اين نظر نسبتاً عقـب مانـده         ها  زباناي داشته و      مالحظه
 در همين سده قوانين فـونتيكي       .اند ي مغولي و تونگوزي وضعيت بهتري يافته      ها  زبان
 . شـد شـناس  زبـان ي تركي مد نظر قـرار گرفـت و موضـوع تحقيـق هـزاران                ها  زبان
اي يافتـه و      العـاده  ي تركي گـسترش فـوق     ها  زباني تطبيقي و مقايسه بين      شناس  زبان

هـاي آن شـكل    هاي مختلف تركـي و شـاخه        ي مختلف، شيوه  ها  زبانهاي بين     قرابت
  .علمي گرفت

ي امپراتوري روسيه قرار گرفت راه         در محدوده  16هاي چاووشي كه در قرن        شيوه
 در زمـان    .هاي آكادميك روسيه شـد       وارد بحث  18پيشرفت خود را باز كرد و در قرن         

                                                            
 .  پروفسور جعفر اوغلو، همان.1

  . همان.2
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 توسـط آكـادمي   1775كاترين دوم، نخستين گرامر اين زبان نگاشته شـد و در سـال           
 1.لنينگراد نشر يافت

ي تحرير در آمد و ايـن بـار صـورت             سال بعد دومين گرامر اين زبان به رشته        67
  .يسه و تطبيق داده شدي غير تركي مقاها زبانكامالً علمي به خود گرفت و با ديگر 

G.j.Ramestedt   ي   ي تركي و مغولي را موضوع تحقيقات گسترده       ها  زبان قرابت
 در اوايـل قـرن بيـستم دانـشمنداني چـون            .خود قرار داد و از قرابت واژگان آغاز كرد        

Vladimirtsov،Nemeth    ي اورال هـا   زبـان  به پيوند يا قرابت بين       1913 در سال - 
 .ند و اروپايي نظر دادندي هها زبانآلتايي با 

اساس واژگان متشابه، اصولي ندانستند و      ي و مغولي را بر    ي ترك ها  زبانآنها قرابت   
تواند دليلي بر اين باشد كـه         گيري واژگان به هيچ وجه نمي       مطرح ساختند كه اين وام    

 هاي بعد از آن دانشمندان زيادي بـه         تا اين كه در سال     .اند  اين دو زبان از يك خانواده     
سال پيش از ميالد از يك زبان  600 - 500اين نظر رسيدند كه اين دو زبان در حدود

 2.اند مادر ريشه گرفته

 و  هـا   زبـان اني كه، بـه هـر ترتيـب، روي يكـي يـا گروهـي از                 شناس  زباني    همه
ي   اند اصل هماهنگي اصوات را در همه        هاي تركي به تحقيق و تفحص پرداخته        شيوه

 .اند  دانستهها     واحد اين شيوه   منشاءرده و آن را دليل قاطعي بر        ها مالحظه ك    اين شيوه 
ي تركي به صورت قاطع و صد در صد رعايت شده و در             ها  زباناين اصل در برخي از      

  .گيرد برخي ديگر با درصد كمتري مانند فين اوقور مورد استفاده قرار مي

اي از  بـه عنـوان شـيوه   ماّر به عنوان بنيانگذار مكتب يافثولوژي، زبان چاووشي را          
ي اسكيت و سـومر دانـسته و معتقـد          ها  زباني تركي منسوب به دوران مياني       ها  زبان

                                                            
 .  پرفسور جعفر اوغلو، همان.1

 . پرفسور جعفر اوغلو، همان.2
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 براساس تحقيقـات    1.باشد  ي اسكيت و سومر مي    ها  زباناست اين زبان تداوم تاريخي      
هاي دانشمند مزبور وابستگي زبـان چاووشـي بـه اسـكيت و سـومر از نظـر                    و بررسي 

اشد، حتي ارتباط محكم آن با زبان خزر در دوران مياني مورد ب فونتيكي اثبات شده مي
ي اين دانـشمند، كلمـات چاووشـي، شـكل             حتي بنا به عقيده    .قبول قرار گرفته است   

ديگري از تلفظ واژگان سومري وعربي بوده واز ديدگاه مكتـب يـافثولوژي، نبايـستي               
ي دنيـا را    ها  زبانر كه    ماّ .ي يافثولوژي بيرون انگاشته شود      تركي چاووشي از محدوده   

از نظر ساختاري مورد بررسـي قـرار داده اسـت زبـان چاووشـي را از نظـر سـاختاري            
ي اتروسكي ها زبان او در اثر خود بين .داند ي باسكي و سومري خويشاوند مي     ها  زبانبا

هاي نخستين قرن بيستم     هر چند در دهه    .كند  و باسكي قرابتهاي فراواني مشاهده مي     
هاي بعدي طرفـداراني پيـدا        دانستند اما اين نظر در دهه        مي ها  زباني    وارهقفقاز را گه  

ي يافثي همچنان مطرح بوده و      ها  زبان با اين حال زبان تركي به عنوان يكي از           .نكرد
 .داند  را قفقاز ميها زبانمكتب يافثولوژي، زادگاه اين 

 صـورت   ي زبان سومري، تحقيقات اساسـي و مـستحكمي          قابل ذكر است درباره   
ان مورد تأييد قرار    شناس  زباني    نگرفته است؛ اما پيوندي بودن اين زبان از طرف همه         

 دانـشمندان زيـادي   .گرفته است، قرابت اين زبان با زبان اكّدي نيز مطرح شده اسـت      
ي مصر باستان، چيني، اتروسك، زبان اورال آلتـايي وغيـره   ها  زبانزبان سومري را به     

 شناسـايي   Grotfendم خط ميخي توسـط      1802نكه در سال     تا اي  .اند  داشتهمنسوب  
 براي نخستين بار ايجاد اين خط را بـه سـومريان نـسبت داد و                J.Opperاوپر.شد و ژ  

 2.ي اورال آلتايي به اثبات رساندها زبانسپس پيوند اين زبان را با 

                                                            
 .  پرفسور جعفر اوغلو، همان.1

2. N.Marr, Oprotshojdenii yazika, 1926.  
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زبـان سـومري را چـه از        ) م1883متوفي  (بعد از اوپر، شاگرد فرانسوي وي لئورمان        
ي اورال آلتـايي بـه مقايـسه نشـست     ها زبانچه از نظر گرامري با      نظر ساختار واژگان و   

A.H.Sayce  نيز در همين زمينه به فعاليت پرداخت اما دراين رابطـه Fritz Hommel 
ي   ايـن دانـشمند در نتيجـه       1.بيش از هر دانشمند ديگري به تحقيق وتفحص پرداخـت         

ي آلتـايي دانـسته و در       هـا   زبـان مري را يكي از     دار خويش سو   تحقيقات گسترده و دامنه   
 . سومريان و اكديان را قوم مشتركي از اقوام آلتايي معرفي كرد1884سال 

ـ     هاي بعدي گسترده   ي آلتايي در سال   ها  زباناين تحقيقات ارتباط سومري با       ه تر شد ب
و  واژه تركي و سومري را به مقايسه كـشيد    200م حدود   1915كه هومل در سال      طوري

جمالتي ساخت كه به هر دو زبان قابل مفهوم و به يك معنا بود و بدين ترتيب هر دو را                    
 آن 1926  اين دانشمند در سـال       .گونه ادعاي خود را اثبات كرد      يك زبان دانست و بدين    

» ديوان لغات التـرك   «هايي از اثر      چنان به واقعيت اين ادعا نزديك شدكه با آوردن نمونه         
برخي از تشابهات و واژگان يكساني را كه از          . ادعا را به اثبات رساند     محمود كاشغري اين  

 :آوريم ي نمونه، در اينجا مي ي سومري و آلتايي آورده است جهت ارائهها زبان

   سومري                         تركي   
Ay             ai 

Day           day 

Dingir      tengri 

Us           gus 

ev - eb          ab 

ekin        agar  
                                                            

1. Fritz Hommel, Die Sumero  – Akkadische Sprache und ihre Verwandischahtsverkaltnasse, 
1884. 
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باشـد بـا آثـار        زبان سومري كه بازمانده از تمدن سه هزار سال پيش از ميالد مي            
اي   سـئي و اورخـون در قـرن پـنجم مـيالدي، فاصـله               هاي يئنـي    باقي مانده از كتيبه   
ي زماني تغييـرات فراوانـي پيـدا           مسلماً هر زباني در چنين فاصله      .چهارهزار ساله دارد  

تري   هاي دقيقتر و علمي    با در نظر گرفتن اين موضوع به كنكاش       انديشمندان  .كند  مي
 .اند دانستهي هر دو زبان را يكي  همت گماشته و ريشه

 بـراين نظريـات پـاي    ...ناگفته نماند در حالي كه انديشمنداني چون اوپر، هومل و     
فشردند ديگر انديشمندان فنالندي، دانماركي و مجاري با اين نظريـات مخالفـت               مي
ي قفقـازي مطابقـت داده شـده و    هـا  زباني يافثي به    ها  زباندرهمين زمان   .كردند مي

كـرد زبـان سـومري را از          اين دوره ماّر سعي مي      در .گرديد  نظريات همسويي ارائه مي   
 Hilaire دانشمندي به نام 31932هاي  سال اينكه در تا .ي يافث قلمداد كندها زبان

de Baren ton را هـا  زبـان ي ايـن   ي همه ي تركي، ريشهها زبان ضمن پرداختن به 
هاي علم جوان  ترين يافته   ان براساس تازه  شناس  زبانسومري دانست و اين بار اكثريت       

 .ي اين نظريه را پذيرفتندشناس زبان

 اصلي  منشاءي امروز با قبول اينكه زبان سومري        شناس  زباندر هر صورت علم     
 ساله بين تمـدن سـومريان تـا         3500ي تركي است، اما اينكه خالء زماني        ها  زبان

سـي را چگونـه بايـستي توجيـه كـرد مبنـاي             هاي اورخـون و يئنـي       نگارش كتيبه 
ان امروزي و فـراروي انديـشمندان در ايـن سـاحه            شناس  زبانتحقيقات بسياري از    

 بـر اهميـت     ...ي باسك، اتروسك، هيتت و    ها  زبان منشاءيابي   شك ريشه    بي .است
 .افزايد اين موضوع مي
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  تاريخ خط تركي
ي عطفي در نگـرش جهانيـان نـسبت بـه             فتح قسطنطنيه در قرون وسطي نقطه     

را اروپا و كليسا با اين حادثه دچار شوك عظيمي شـد كـه               زي 1،آيد  تركان به شمار مي   
 يك  . آنان قبالً نيز با تركان رو به رو شده بودند          .آورد  هاي قبلي را نيز به ياد مي        سابقه

هاي كوههاي آلتـاي و از طريـق قفقـاز بـه               م كه تركان از دامنه     . ق 170بار در سال    
 قرن بعدتر يعني قرن چهـارم بعـد از          .داروپا آمده و تا قلب اين قاره را درنورديده بودن         

اي از تركان با رهبري آتيال تا قلب اروپا آمدنـد و نـصف اروپـا را       ، شاخه ها  هونميالد  
 يك بار ديگر زير بيـرق اسـالم، تركـان          15ي خود گرفتند و اينك در قرن          زير سلطه 

تـرين    اتژيكهـا اسـتر     ترين شهر آنان كه قرن      بودند كه اروپا را به زانو درآورده و مهم        
 .ي خـويش كـشيدند      شد به سـلطه     شهرشان و پل رابط بين اروپا و آسيا محسوب مي         

 ديگـر نـه يـاراي       .كـرد   اي بود كه اروپا قدرت تركان را حس مي          اين بار سومين دفعه   
 بـه كليـسا پنـاه بـرده و در آن جـا از دسـت ايـن                   .مقاومت داشتند و نه يـاراي فـرار       

خواستند تا آنان را از شر تركان رهايي          و از خدا مي   باك به دعا نشستند       جنگجويان بي 
 مكتب بـاروك در همـين       . نفرت از تركان تمامي وجود آنان را لبريز كرده بود          .بخشد

ي ايـن    اين باورها پا گرفت و دشمني بـا تركـان اسـاس و شـالوده          تأثيرقرن و تحت    
                                                            

 .112 و 111هاي  ، شماره1383ي بهار،  تاريخ خط تركي، نشريه. كريمي. م .1
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كـرده بـود و    اين نفرت چشمان عقل آنان را نيز كور و مغزشـان را عليـل   .مكتب شد 
انديشيدند كه تركان داراي فرهنگ و مـدنيت نيـستند، حتـي زبـاني مـدون             چنين مي 

 اين روند در ذهن آنان رسوب كرده بود و بـر همـين اسـاس بـه يـك جنـگ                      .ندارند
 تركان نيز با آرامش خيال و زير بيرق اسالم 1.مقدس عليه تركان همت گماشته بودند

 حتي در قروني كه اروپا در الك خود فرو رفته بود و             دادند و   به فتوحات خود ادامه مي    
گيري و خرافات بودند دنيـاي اسـالم بـه      علم و دانش را به كنار نهاده و به دنبال جن          

 .آمد كشفيات بسيار ارزشمندي نايل مي

رنسانس اروپا تازه زماني آغاز شد كه انديشه در شـرق و دنيـاي اسـالم در اوج         
 دوام  18بينش اروپاييان نسبت به تركان تـا اواخـر قـرن             اما   .نهايت و بالندگي بود   

هـاي     براي ايـن ملـت     .افتاد   در اين زمان بود كه در دنياي تركان اتفاقاتي مي          .آورد
هاي رود   در كناره.شد مانند كشف مي از هر كنكاش و كاوشي، آثاري بي! فرهنگ بي

سنگي ارزشمندي پيدا   هاي    هاي كوه آلتاي كتيبه     سئي، رود اورخون و در دامنه       يئني
: گفـت    زماني بود كه آلبرت سورل، مي      .شد كه نشان از تمدن و علوم تركان داشت        

ها در   هنوز تركان در تاريخ و قطب.هنوز در علم جغرافي و تاريخ معماهايي هست«
 2.»اند شدهجغرافي معلوم ن

 در ي سنگي در آسـياي ميانـه،        ها كتيبه   در همين زمان بود كه عالوه بر كشف ده        
بـا  » قورقـود  دده« كتـاب  .آذربايجان و آناتولي كشفيات ديگري در حال رخ دادن بـود    

 و تاريخ تركـان آذربايجـان را        .گردد  تاريخي بيشتر از هزار سال در واتيكان كشف مي        
 در استانبول كتاب ارزشـمند ديگـري بـا قـدمت هـزار سـاله بـا نـام                    .سازد  روشن مي 

 در همـين    .ي بشري است   از شاهكارهاي انديشه   كه   نمايد  خود مي » و بيليك غقوتاد«
                                                            

  .1378ي پيام زنجان،  حافظ و گوته، نشريه. كريمي.م .1
 .1358ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، . كريمي.م .2



132g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

» ديوان لغات الترك  « همتا است يعني همان     اثنا كتاب ارزشمند ديگري كه در دنيا بي       
گردد كه در آن از فرهنـگ، زبـان، آداب و شـعر تركـان در دوران پـيش از                كشف مي 

المعـارف دنياسـت كـه در آن           اين كتـاب نخـستين دايـره       .ميالد نيز سخن رفته است    
ي، فرهنگ لغات، ادبيات، ديـن      شناس  زبانعلومي چون تاريخ، اسطوره، جغرافيا، نجوم،       

هاي شـعر، كتابهـاي       هاي تركان ديوان     تازه در ديگر سرزمين    .و غيره جمع شده است    
 شناخت تركان در كـانون      .شوند  علوم مختلف يكي بعد از ديگري كشف و معرفي مي         

اي كه در چين بـه عنـوان          كتاب ناشناخته گيرد و صدها      تحقيقات مستشرقين قرار مي   
هـا    شد مورد توجه قرار گرفت و تركي بـودن آن           كتاب فالگيران و رماالن استفاده مي     

 .مطرح گرديد

 .داد  سئي بود كه خط تركان را بروز مـي          هاي يئني   ي اين، كتيبه    ارزشمندتر از همه  
 م توسـط    552اي كـه در سـال          سلـسله  .تورك بود  ي گؤگ   اين خط مربوط به سلسله    

خاقاني بزرگ به نام بومين خاقان بنا نهاده شده و توسـط بـرادرش ايـستمي خـان و                   
فرزندان و نوادگانش همچون بيلگه خاقان، تونيوكوك و ديگران دوام آورده و بيش از              

 .تورك را در برابر امپراطوري ايران و روم حفظ كرد          يك قرن امپراطوري بزرگ گؤگ    
ها بود و بـه زودي عالمـان بـراي كـشف رمـز و                 تورك گؤگها يادگاري از      اين كتيبه 

رازهاي آن دست به كار شده، اصول خط و نگارش و دسـتور زبـان آن را بـه دسـت                     
 . ساله معرفي شدند1500 بنابراين تركان با يك خط حداقل .آوردند

ي ديگـري بـه نـام اويغورهـا      بررسي تاريخ نشان داد كه بعد از گؤگ تورك، سلسله   
هـاي سـنگي و     از آنـان نيـز كتيبـه   .انـد  مده و دنياي تركان را به دست گرفته  روي كار آ  

 ايـن   .داد  هاي ارزشمندي به دست آمده كه تاريخي بيش از هزار ساله را نشان مي               كتاب
ي سـنگي بـه جـا         هـا كتيبـه     شد و امروز عالوه بر ده       خط به نام خط اويغوري ناميده مي      

ها كتاب تركي با همين خط، هم اينـك در             آن، ده  مانده از دوران اسالمي، قبل و بعد از       
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م به حيات خود ادامـه داده و در كنـار خـط             15 و   14هاي     اين خط تا قرن    .دست ماست 
 . پس دومين خط تركان، اويغور شناخته شد.گرفت عربي مورد استفاده قرار مي

 بـا ورود علـم زبـان        .شـود   شناسايي اسالف تركان حساب مي     اما قرن بيستم قرن   
هـا مـورد توجـه و         اسي در سلك علوم انساني باعث شد فرهنـگ و مـدنيت ملـت             شن

 در اين برهه از زمان بود كه ارزش زبان تركي مـورد توجـه               .كنكاش اصلي قرار گيرد   
ي باستاني جهان شناخته شـدند و اصـول و قواعـد            ها  زبان از اين گذشته     .قرار گرفت 

قايق ديگري آشـكار شـد و آن ايـن           ح .ي امروزي مقايسه گرديد   ها  زبانآنان با گرامر    
ي تركـي حـساب     هـا   زبـان بود كه مطرح گرديد زبان سـومريان و ايالميـان اسـالف             

 را مورد توجه قرار داده و براي        ها  زبان پيش از اين زمان، هر كسي تشابهات         .شوند  مي
يافت اما با قوت گرفتن علم زبان شناسي معلوم شـد كـه               آنان فاميل و خويشاوند مي    

ي التـصاقي يـا   هـا  زبـان  .2 ي هجاييها  زبان .1:  شاخه بيشتر نيستند   3ي دنيا   ها  زبان
 .ي تركيبيها زبان .3پيوندي 

ي ها  زبانشد كه     شناسي پيشرفتي نكرده بود چنين مطرح مي       زماني كه هنوز زبان   
ي هـا  زبان به عبارت ديگر     .تر هجايي بودند    ي قديمي   امروزي در اول تاريخ و در ازمنه      

ي التـصاقي   هـا   زبانست و با پيشرفت و تكوين خود به         ها  زبانن ابتدايي   هجايي، دورا 
 اين .شوند ي تركيبي تبديل ميها زبانتر شدن بيشتر به  كنند و با كامل تكامل پيدا مي

نظريه غالب بود تا اين كه علم نوين ثابت كرد كه زباني كـه امـروزه التـصاقي اسـت      
 . سال بعد هم التصاقي خواهـد بـود        000/10 سال پيش هم التصاقي بوده و        000/10

بندي خود را حتي با گذشت زمـان         استراكچر و ساختار زبان طوري است كه زبان فرم        
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تـر شـود امـا از         تر و دقيق     گرامر ظريف  .تر شود   تواند واژگان گسترده     مي .كند  حفظ مي 
 1.شود يك استراكچر به استراكچر ديگر تبديل نمي

 زبان تركي داراي سـاختار التـصاقي        .شوند  بندي مي   دسته ها  زبانبا طرح اين نظر     
بنـدي    از نو دسـته    ها  زباني     خانواده .ي التصاقي قرار گرفت   ها  زبانبود، پس در رديف     

 مـورد   هـا   زبـان  تاريخ   .ي امروز شناخته شدند   ها  زباني باستاني اسالف    ها  زبان .گرديد
 .ي دانشمندان قرار گرفت مداقه

ي تركـي   ها  زباني، زبان سومري و ايالمي سلف       اسشن  زبانبا پيشرفت بيشتر علم     
ي مانده از سومري جمالتي ساخت كه هم     واژه 350شناخته شد تا جايي كه هومل با        

 و جالـب آن     .فهميدنـد   به زبان سومري بود و هم ترك زبانان آن را به طور كامل مي             
رد كـه    اين امر ديگر ثابـت كـ       .كه تمامي دستور زبان سومري در آن رعايت شده بود         

  .زبان سومري، سلف زبان تركي امروزي است
سومريان نخستين ملت و حكومتي هستند كه در دنيـا بنـاي تمـدن را نهادنـد و                  

 !باشند  پس مخترع خط ميخي تركان مي.نخستين خط را پديد آوردند

اوالن «  در   1975ي اين افكار در حد نظريه مطرح بود تا اين كـه در سـال                  همه
ي فرعـون در مـصر        ي تركي كـشف شـد كـه بعـد از مقبـره              اهزادهي ش   مقبره» باتور

اي بود اما در    كننده اين كشف خيره   2.آالت را در خود داشت     بيشترين جواهرات و زينت   
 كلمـه   17اي بـا      كننده، يك سيني بود كه در آن جملـه         برابر اين همه جواهرات خيره    

ت اين مجمعه يـا سـيني   قدم» گاما ري «هاي علمي از جمله     با روش  .نوشته شده بود  
تر آن كه اين خط سـريعاً مـورد مطالعـه قـرار                سال تشخيص داده شد و جالب      2500

تورك دو   بنابراين از خط گؤگ.گرفته و سريعاً خوانده شد زيرا به خط گؤگ تورك بود  
                                                            

 .1377ي زبان شناسي تطبيقي، زنجان،  كريمي، زبان تركي در بوته. م  .1

 .1377، تهران، 1 رفيق اؤزدك، توركون قيزيل كيتابي، جلد .2
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 سال پيش نوشته شده و همـان خـط در           1500نمونه به دست آمده است كه يكي در         
ي بـين ايـن دو         ساله 1000ي     پس در فاصله   .ر رفته است   سال پيش هم به كا     2500

توان ادعا كرد كه گؤگ       ها نمي    آيا با اين يافته    .تورك مرسوم بوده است    اثر، خط گؤگ  
 تورك خط ملي تركان است؟

تورك و اويغور، خط عربي در ميـان تركـان رايـج شـد و                بعد از خط ميخي، گؤگ    
شتند، البتـه تغييراتـي در ايـن خـط پديـد            نو  عالمان ترك آثار خود را با خط عربي مي        

 حرف بود و هيچ حرفي      19دانيم خط عربي ابتدا شامل فقط         گونه كه مي    همان .آوردند
هاي مختلف اسالم آوردنـد و مجبـور     نقطه يا سركش نداشت، در حالي كه وقتي ملت        

 به يادگيري الفباي عربي شدند تا بتوانند از متـون دينـي بهـره گيرنـد بـه تـدريج در                    
 مورخان معتقدند برخي از حروف خط اويغوري        .نگارش اين خط نيز تغييراتي پديد آمد      

گـذاري از   به دليل مشابهت و هماهنگي با حروف عربي وارد اين الفبا گرديـد و نقطـه   
 .خط اويغوري به خط عربي انتقال يافت

هاي ديگر و به صورت انبـوه         ذكر اين نكته ضروري است كه تركان پيش از ملت         
 محققان و انديشمندان دليل اين استقبال تركان از دين جديـد            . اسالم روي آوردند   به

هـا تنگـري،       تركان به خداي آسـمان     1.دانند  را مشابهت اسالم با دين قبلي تركان مي       
هـا بـر اعمـال        شود معتقد بودند كه از فـراز آسـمان          تانري كه امروزه تاري ناميده مي     

تـر و    اما خداي اسالم اهللا كامـل .ر و شاهد است ي مخلوقات و حوادث جهان ناظ       كليه
ي خود با مـسلمانان، ديـن          بنابراين تركان در برخوردهاي اوليه     .تر از تنگري بود     دقيق

تـرين    اسالم را نزديك به دين خود يافتند و بدان گرويدند؛ بـه طـوري كـه در كوتـاه                  
رفتنـد و ديگـر   تـورك، اسـالم را پذي   زمان، اكثر مردمان ترك امپراطوري بزرگ گؤگ  

                                                            
 .1  رفيق اؤزدك، توركون قيزيل كتابي، جلد.1
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 زماني طول   .ي ايران و قفقاز و آناتولي بودند اسالم آوردند          قبايل ترك كه در محدوده    
نكشيد كه تركان به دليل رشادت و شجاعت ذاتي و جنگجويي و دالوريشان در صف               

ي نخـستين اسـالم، اكثـر امـرا و            نخستين ارتش اسالم ايـستادند و در همـان سـده          
 در تداوم اين    . از اميران و سرداران ترك انتخاب شدند       هاي اسالمي   وحاكمان سرزمين 

 از آن جملـه     .هاي ترك در كشورهاي اسالمي روي كار آمدنـد          حركت بود كه سلسله   
در مـصر، سـوريه و ديگـر     هاي طولونيان، اخـشيديان و      ي حكومت   توان به سلسله    مي

م در ميـان     اقبال عمومي به دين اسال     .هاي پهناور اسالمي اشاره كرد      مناطق سرزمين 
ي ارتش اسـالم را تركـان بـه وجـود             تركان تا حدي بود كه ارتش و اساس و شالوده         

آوردند و پرچمدار آن شدند و بدين وسيله شناخت تركان، آشنايي بـا زبـان، فرهنـگ،                 
 ايـن اسـتقبال بـه       .ي تركان نيز مورد توجه خلفاي اسالمي قرار گرفت          تاريخ و روحيه  

گـشتند راجـع بـه تركـان          ران خود كه از آذربايجان برمي     حدي بود كه معاويه از سردا     
 خلفاي بني عباس نيز كه در ميان تركان محـصور شـده بودنـد    .خواست  اطالعات مي 

خواسـتند تـا      دادند و حتي از بزرگان آنان مي        نسبت به شناخت تركان رغبت نشان مي      
اي   اسـته ي چنـين خو      بـراي بهتـرين نمونـه      .ي فرهنگ و تاريخ خود بنويـسند        درباره
ي ايـن اثـر        محمـود كاشـغري نويـسنده      .را مثـال آورد   » الترك ديوان لغات «توان    مي

 خلفاي  .رفت  ي خدا به مكه مي      سترگ، سرداري از قراخانيان بود كه براي زيارت خانه        
كنند و از اطالعات وسيع وي        شوند از او استقبال مي      عباسي كه از اين سفر با خبر مي       

ماند و راجع بـه تـاريخ تركـان،           ها مي   دو سالي در اين سرزمين    او نيز    1.جويند  سود مي 
هاي مختلف، واژگـان،      زبان، فرهنگ، جغرافياي تركان، همچنين آداب و رسوم، قبيله        

 تركان مطالبي را گـردآوري كـرده و بـه زبـان عربـي بـه                 ...شعر و ادبيات، فولكلور و    

                                                            
  .1 ديوان لغات الترك، به همت بسيم آتاالي، جلد  محمود كاشغري،.1
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 او  .لمعارف دنيا مطرح است   ا كشد كه امروز به عنوان نخستين دايره        ي تحرير مي    رشته
ها، اصطالحات و اشعار تركي از دوران باستان تا زمان خـود              المثل هايي از ضرب    نمونه

 .ها را به عربي ارايه داده است ي آن را آورده و ترجمه

براي شناخت زبان، گرامر، واژگان، فرهنگ، ادبيات و تـاريخ          » الترك ديوان لغات «
 در .نقـص اسـت   آيد و از هر حيث كامل و بي    شمار مي  تركان از امكانات بالواسطه به    

 يـادآوري   .اين جا از خط تركان نيز نوشته شده و اطالعات مفيدي ارايه گرديده است             
اين نكته خالي از لطف نيست كه عالمان و انديشمندان آذربايجان آثـار خـويش را در                

چنين عالمـاني از     .اند  موضوعات اسالمي و به زبان عربي، الجرم به خط عربي نوشته          
 حتي مشرف بـه حـضور   اند داشتههاي نخستين هجرت وجود     آذربايجان از همان دهه   

 پس خـط    .توان موسي شهوات را نام برد        از آن جمله مي    .اند  شدهدر خدمت پيامبر نيز     
آمـد در     ي مسلمانان در آن پديـد مـي         عربي با تغيراتي كه با ظهور اسالم توسط همه        

 .انـد   ها را در حروف عربي تركان گذاشته         گفتيم كه حتي نقطه    .ميان تركان رواج يافت   
بـا سـه    » ك«يادآوري اين نكته نيز ضروري است كه تا يكي دو قرن گذشته حروف              

در زبان تركي به    » واو«صغير و   » ن«با سه نقطه جهت صداي      » ف«نقطه و حروف    
ترس همگـان   هاي چاپي چنين كتابهايي در دس       رفته است و حتي امروز نسخه       كار مي 

 .قرار دارد كه فقط در ميان تركان چنين كاربردي وجود داشته است

هزاران كتاب در ميان تركان از چين تا مصر، از سيبري تا اقيانوس هنـد و خلـيج                  
 در خوشنويسي نيز تركان مبدع انواع خط        .فارس با اين الفباي عربي نوشته شده است       

گـر خطـوط زيبـاي عربـي از سرانگـشت       خطوطي چون تعليق، نستعليق و دي .اند  بوده
هنرمندان ترك تراويده است و تركان در تنوع خطـوط عربـي و زيباسـازي هـر چـه                   

 همـه   .انـد  بيشتر آن، همچنين تكوين و تكامل زبان عربي نقـش بـه سـزايي داشـته               
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 در عربي وجـود نـدارد پـس ايـن حـروف         ...دانيم كه حروفي چون چ، پ، ژ، گ و          مي
 . عرب از جمله تركان نيز هستي مسلمانان غير ساخته

اما پرواضح است كه الفباي عربي براي نگـارش زبـان تركـي توانمنـدي الزم را                 
 تـا آن    6 تاست و در عربي بيـشتر از         9نداشته است؛ به ويژه حروف صدادار تركي كه         

 امروز بـراي    .پذير نيست  هم با عاليم خاص بر روي سه حرف اصلي ا، ي، و و امكان             
لفباي عربي جهت نگارش خط تركي تغييراتي داده شده است كه بعـداً             توانمندسازي ا 

 البته اين ايرادات بـر خـط عربـي و مـشكالت آن در نگـراش                 .بدان خواهيم پرداخت  
 در دنياي تركان مطرح شد و برخي از انديشمندان تـالش در             19تركي در اواخر قرن     

ي خان آخوندزاده كالً بـر       برخي از آنان همچون فتحعل     1.اين زمينه را پيش رو گرفتند     
 در نهايت در    .حذف خط عربي پاي فشردند و برخي ديگر اصالح آن را پيشنهاد دادند            

 .اوايل قرن بيستم بود كه برخي از كشورهاي ترك زبان خط خـود را عـوض كردنـد                 
جمهوري آذربايجان با استقالل خود از تزار، الفباي التين را انتخاب كرد، اما بـا روي                

ها بعد از چند سال استقالل آذربايجان، خـط سـيريل يـا اسـالو را                 بلشويككار آمدن   
ي آذربايجـان    استقالل دوباره ( 1992 اين خط تا سال      .تصويب كردند و به كار گرفتند     

رايج بود و از اين سال به بعد، باز بحث تغييـر الفبـا مطـرح                ) از اتحاد جماهير شوروي   
 و در نتيجه هزاران .رد تصويب قرار گرفت خط التين مو1996 تا اين كه در سال  .شد

ي تركي به خط عربي همچنان ناشناخته مانده و هزاران جلد ديگـر بـا الفبـاي                   نسخه
 .اسالو از حيز انتفاع افتاده است

در جمهوري تركيه بعد از روي كار آمدن آتاتورك، الفباي التين تصويب گرديد و              
ي خطـي بـه زبـان تركـي             نـسخه  در ايـن كـشور نيـز هـزاران           .خط عربي ملغي شد   

                                                            
 .  دكتر صديق و ديگران را نام برد،سور دكتر حميد نطقي، استاد بهزاد بهزاديتوان پروف  از زمره اين بزرگان مي.1
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بالاستفاده مانده و به دليل عدم آشنايي مردم با خط اين آثار، مـردم و ملـت تـرك از                    
 .اند بهره مانده ي اين آثار بي استفاده

تـوان بـه      هاي گذشته تا امـروز مـي        هاي تركان را در طول هزاره       فهرستي از خط  
 :شكل زير تنظيم كرد

 سـومريان نخـستين مـدنيت را در    اسـت كـه   تـاريخ نـشان داده       : خط ميخـي   .1
النهرين به وجود آورده و نخستين خط به جـا مانـده نيـز از آن همـين سـومريان                     بين
 آنان به عنوان اسالف تركان، خـط ميخـي را ابـداع كـرده و انـسانيت را از                    .باشد  مي

هاي مختلف مورد اسـتفاده قـرار          اين خط بعدها توسط مدنيت     .اند ظلمت بيرون آورده  
 .ي جوانب اين خط براي متخصصان شناخته شده است رفته و امروز نيز همهگ
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  اي از خط ميخي نمونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ي اين خط كه تا امـروز بـه دسـتمان رسـيده                نخستين نمونه  :تورك  خط گؤگ  .2

 سـاله   2500اي كشف شده در اوالن باتور كه داراي قدمت            عبارتند از يك سيني نقره    
تـورك   ي گـؤگ  سئي كه بـه سلـسله   ي سنگي به جا مانده در يئني بهها كتي  است و ده  

 نخستين بار مستشرق معروف     .مربوط است و در قرن ششم ميالدي نوشته شده است         
 ايـن   .هاي مذكور را خوانده اسـت        تامسن اين خط را مورد مطالعه قرار داده و كتيبه          .و

داننـد كـه       آلتـاي مـي     اين خط را از ابـداعات تركـان        . حرف بوده است   37خط داراي   
هـايي بـه      رود كتـاب     سال در بين تركان رواج داشته است و انتظار مـي           1000حداقل  

 .همين خط در ميان تركان يافته شود
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 سال پيش نوشته شده است در       2500اي را كه با خط گؤگ تورك در           سيني نقره 
تـوزي يـوك    خان اويـا اوچ او    « : ي زير نوشته شده است      بينيد كه در آن جمله      زير مي 

 »بولتي، او تيغسي يوز ايلدي

  . نام ايلش نيز گم شد. سالگي فوت كرد23خان زاده در : ترجمه

  سئي هاي اورخون يا يئني اي از كتيبه نمونه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  
تورك و توسط اويغوريـان بـه        ي گؤگ    خط اويغور بعد از سلسله     : خط اويغوري  .3

 ميالدي مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه          18هاي هشتم تا      كار گرفته شد و در طول قرن      
 .است و بسياري از آثار كالسيك تركان به اين خط نگارش يافته است
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 .هاي سنگي، آثار خطي بسياري بدين خط هنوز هم موجود اسـت             عالوه بر كتيبه  
ي  و بيليـك، عتبـه  غهاي اويغـوري آثـاري چـون قوتـاد       توان به نسخه    از آن جمله مي   

 . اشاره كرد...الحقايق و

پروفسور سعادت جغتاي بر اين نظر است كـه هـيچ خطـي در ميـان تركـان بـه                    
وسعت، زيبايي و توانمندي خط اويغوري نبوده است و در امپراطوري بزرگ، در عـين               

هاي اسالمي كه تركان حضور داشته انـد مـورد اسـتقبال قـرار                حال در تمام سرزمين   
و توانمندي قابل قبولي است كـه  گرفته است و داراي زيبايي در خور، استحكام كافي       

 مورد استفاده قرار ...ها، علوم حقوقي و تجاري، طب، نجوم، شعر و     در آثار ديني، تقويم   
  .گرفته است
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     الحقايق به خط اويغوريعتبهكتاب 
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تركان همزمان با خط اويغور، از خط مـاني نيـز در برخـي منـابع و          :  خط ماني  . 4
ي گـسترش ايـن خـط هرگـز بـه حـد خـط            اند امـا دايـره     ني استفاده كرده  مسايل دي 

رانند كه   حرف خط ماني سخن مي22شناسان از   خط.تورك و اويغور نبوده است  گؤگ
 اين خط توسط مستـشرقين      . حرف جديد نيز بر آن افزوده اند       14تركان عالوه بر آن،     
 .فته استموللر مورد كنكاش و تحقيق قرار گر.و.چندي از جمله ف

 اين خط برگرفته از خط آرامي است كـه سـغديان آن را وسـعت                : خط سغدي  .5
 15 تـا    8هـاي      اين خط در ميان تركان نيز در ميان قـرن          .اند بخشيده و استفاده كرده   

 حرف بوده كـه از راسـت        22 خط سغدي متشكل از      .ميالدي به كار گرفته شده است     
 .ين خط در زبان تركي موجود استشد و هم اينك آثاري به ا به چپ نوشته مي

انـد و   ي هشتم ميالدي اسـتفاده كـرده    تركان از خط چيني در سده   : خط چيني  .6
 ناگفته نماند چينيان آثاري از تركان را به خـط خـود             .آثاري چند امروز در دست است     

ي   نويسنده .آيد  نوشته اند كه امروزه منابع ارزشمندي براي شناخت تركان به شمار مي           
 . آثار اگر چه چينيان هستند اما از فرهنگ و زبان تركان نوشته انداين

 اين خط مشابهت تمام با خط هندي دارد و در حد بـسيار كمـي در                 : خط تبتي  .7
 . ميالدي از طرف تركان مورد استفاده قرار گرفته است10 تا 7هاي  سده

ه خـط  باشـد كـ    سرياني زبان وابسته به سـاميان مـي        : خط سورياني نسطوري   .8
 8هـاي      حرف بوده و تركان در سده      22 اين خط داراي     .سرياني نيز به آنان تعلق دارد     

 مورد استفاده قرار داده و با توجه به حروف صدادار تركي، تغييراتـي در آن وارد                 19تا  
 .اند ساخته و استفاده كرده

 تـا   8هاي     هندي است كه تركان در بين سده       منشأ خطي داراي    : خط برهمني  .9
 .اند و آثار چندي در دست است  ميالدي از آن استفاده كرده11
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 اين هم خطي است برگرفته از خط چيني كه در برخـي از آثـار    : خط پاسه پا   .10
تركي مغولي مورد استفاده قرار گرفته و آثار محدودي بـه زبـان تركـي در ايـن خـط                    

  .موجود است

  هـاي   كـان در سـده   اين تر.باشد  خط مخصوص تركان پچنق مي : خط پچنق  .11
 ميالدي از طريق قفقاز رو به سوي اروپا نهادند و اين خط را مورد استفاده قرار                 8 و   7

شود و   اين خط مشابهت كامل با گؤگ تورك دارد و از راست به چپ نوشته مي   .دادند
 .باشد خط مجارها مي

 و  13هـاي     هاي مسيحي شده در سده       خط كومان توسط قبچاق    : خط كومان  .12
 التيني منشأ داراي .اند ميالدي است كه براي نگارش آثار ديني خود استفاده كرده  14

 .ترين آثار مذهبي مسيحي به زبان تركي به اين خط نگاشته شده است است و مهم

 ميالدي  8 تا   6هاي     اين خط نخست توسط تركان خزر در سده        : خط عبراني  .13
 .شـد   كه از راست به چپ نوشته مـي        حرف است    22مورد استفاده قرار گرفته و داراي       

 البته براي اين كه اين      .اند عالوه بر خزران، تركان كريمه نيز از اين خط استفاده كرده          
 .اند خط براي نگارش زبان تركي منطبق گردد حروف چندي بدان افزوده

 قارامانيان كه در آناتولي حكومـت كـرده و داراي زبـان مـادري               : خط يوناني  .14
انـد امـا بـراي نگـارش       از اين خط استفاده كـرده 20 تا 15هاي  ر سده تركي هستند د  

 هـم اينـك آثـار تركـي         .انـد  حروف صدادار تركي از تغييراتي در اين خط بهره گرفته         
  .چندي به خط يوناني در دست است

 در اردوي آلتون، خط ارمنـي توسـط ارمنيـان اوكـراين بـراي               : خط ارمني  .15
 مـيالدي مـورد   20 تـا  15هـاي    وجود آورده و در سده    نگارش تركي تغييراتي را به      

اند يـا از فرهنـگ و    ي به تركي نوشته  به ويژه ارمنياني كه آثار     .اند استفاده قرار داده  
اند آثار خود را به ايـن خـط برگرفتـه از             هايي را گردآوري كرده    زبان تركي ماتريال  
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هـاي گذشـته از       كي در سده   ارمنيان تركيه نيز براي نگارش آثار تر       .اند ارمني نوشته 
 .اند خط ارمني استفاده كرده

 مـيالدي از طـرف برخـي        20 تـا    17هاي     اين خط در ميان سده     : خط اسالو  .16
 همچنين اين خط .ها مورد استفاده قرار گرفته است ها و چاوش تركان مسيحي ياكوت

 ي شـوروي مـورد اسـتفاده        هاي متحده    از طرف جمهوي   1992 تا سال    1939از سال   
  .قرار گرفته است

 اي از خط اسالو نمونه

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 توسط اتحاد جماهير شـوروي بـر        1939 اين خط در سال      : خط اسالو التين   .17

 مـورد اسـتفاده قـرار       1992هاي مسلمان و ترك تحميل شد و تا سال            اكثر جمهوري 
گرفت و هم اينك جاي آن را خط التيني با تغييراتي جهت همـاهنگي و انطبـاق بـا                   

 البته در اين خط اسالو كـه سـيريل يـا كيريـل نيـز خوانـده                  .بان تركي گرفته است   ز
 .هاي اتحاد جماهير شوروي به وجود آمده اسـت          شود تغييراتي نسبت به ديگر خط       مي

  .امروزه هزاران هزار جلد كتاب در جمهوري آذربايجان به اين خط موجود است
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ي نخـستين ظهـور اسـالم          همان سـده    اين خط توسط تركان از     : خط عربي  .18
هـاي زبـان تركـي        مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به تطابق ايـن خـط بـا دسـته                

 .تغييراتي در آن حاصل شده است

 اي از خط التين مونهن

  
  
  
 

 

 

 



148g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

   ايرانخاستگاه تركان
ي محققـان بـر ايـن باورنـد كـه خاسـتگاه اصـلي تركـان كـه امــروزه در           جملـه 
هـاي رود هنـد    هان از شرق آسيا تا قلب اروپـا و از سـيبري تـا كنـاره    ي ج  چهارگوشه

سـئي و اورخـون بـوده         ي يني   هاي كوههاي آلتايي و اطراف رودخانه       اند دامنه   پراكنده
ي آسـيا     دانند كه نام قـاره      مي» آس«اي از تركان       تركان آذربايجان را نيز شاخه     .است

ي پهناور آسيا محل سكني        وسيعي از قاره   ي   منطقه .نيز برگرفته از نام اين قبيله است      
و حكمراني تركان بود كه در جريان تاريخ و اين منطقه گاه گسترش يافتـه و زمـاني                  

 تركان از اين منطقه تا قلب اروپا را در هم نورديده و طي اعـصار                .تر گشته است    تنگ
كـي را در    ها را با ديگر ملتها داشـته و همـراه خـود زبـان تر               متمادي بيشترين امتزاج  

 .اند مناطق مختلف پخش كرده

 50 سـال پـيش، درائـسيك گـول          2500ي تركـي مربـوط بـه          ترين نوشته   كهن
 قبل از اين . به دست آمد1975يك وليعهد ترك در سال ي  هقبرمكيلومتري آلماآتا از 

 الي نهم ميالدي از زير      ششم مربوط به قرن     1891هاي اورخون در سال       تاريخ كتيبه 
 راه را بـراي  19 و 18هـاي باستانـشناسان در قـرن      يافته.آورده شده بودخاك بيرون  

بررسي جدي در تاريخ تمدن تركان گشود و صدها دانشمند از كشورهاي مختلـف در               
 شاوان،  .توان از استانيالژولين، ا     ي اين پژوهشگران مي     اين راه گام نهادند كه از جمله      

 كلـوزون، ويليـام     . ژيرد، ج  . هاميليون، ر  . ج  مرادسيك، ويلهلم بارتولد،   .لوئي مائوت، ج  
 الزيـن و  . تـورن، ل .ف، البرت فن لوكوك، و تامـسون، ا لسامسولين، وايدن گرن، راد 

 1.ديگران نام برد

                                                            
 . 1373، 25و 24 و 23هاي  اميد زنجان، شماره. تاريخ تمدن تركان در يك نگاه. كريمي. م.1
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اي   ها و اساطير است و همواره هالـه         ها مشحون از افسانه    ي ملت   تاريخ قديم همه  
 تاريخ تركـان نيـز بـا        .اند   داده هاي تاريخي را در سايه قرار      از افسانه و حكايت واقعيت    

 تاريخ يعقوبي تقسيم جهان را بين سه فرزند نوح چنين توضيح .ها آميخته است    افسانه
» سـام « كه وسط زمين و حرم، يمن، حضرت موت تا عمان و بحرين را بـه                 1دهد  مي
 در  .داد» يافـث «داد و ميان خـاور و بـاختر را بـه            » حام«ها را به      مغرب و ساحل   .داد
ي آنها سرياني بـود كـه زبـان           ن فالغ، فرزندان نوح در بابل جمع شدند، زبان همه         زما

 چون در بابل مجتمع شدند به يكديگر گفتند بايد كاخي بنا كنيم             .حضرت آدم نيز بود   
كه پايين آن زمين و باالي آن آسمان باشد و چون ساختن آن را آغاز كردنـد گفتنـد                   

 پس خدا دژ آنها را ويران ساخت و         . نگهداري كند  آنرا دژي بسازيم كه ما را از طوفان       
 زبان در فرزنـدان     19 فرقه شدند كه     72 زبان در ميان آنها پديد آورد و از همانجا           72

 زبان در ميان فرزندان يافث پديد آمـد و چـون ايـن              37 زبان در اوالد حام و       16سام،
ا بخش نما، فالغ زمين را    پراكندگي را ديدند نزد فالغ آمدند و گفتند زمين را در ميان م            

بر آنها قسمت نمود، چين و هند و سند و ترك و خزر و تبت و بلغـار و ديلـم و توابـع              
زمين خراسان نصيب فرزندان يافث بن نوح كه پادشاه آنها جمشاد بود و زمين بـاختر                

ي باختري قسمت اوالد حام و حجـاز و يمـن و يـاقي زمـين                  و ماوراي فرات تا نقطه    
 اين زمان هزاره سوم پـيش از مـيالد كامـل آمـد و بعثـت                 .ن سام گرديد  سهم فرزندا 

 .شود پيامبران از اين زمان آغاز مي

در « 2:گونه آمده است   اهللا رشيدالدين بدين    التواريخ، اثر فضل    همين افسانه در جامع   
اسـرائيل مـسطور كـه نـوح پيغمبـر            تواريخ مسلمانان مذكور است و در طـورات بنـي         

                                                            
  . 1372، 130 و 129 و 128هاي  ارك، شمارههفته نامه . ادبيات تركان از پگاه تاريخ تا اسالم. كريمي.م .1
 .10، ص 1جلد ، 1378ترجمه محمد ابراهيم آيتي، تهران،  يعقوبي، تاريخ يعقوبي، بي واضح ا-

  . 1اهللا رشيدالدين همداني، جامع التواريخ، به تصحيح دكتر بهمن كريمي، جلد   فضل.2
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 اول را به حام از فرزنـدان خـود          :ين را از جنوب تا شمال سه قسم كرد        السالم زم   عليه
داد كه پدر سودان بود و ميانه را به سام كه پدر اعراب و فرس بود و سوم را به يافث                     

 .»گويند اده تركان نيز همين سخن ميكه پدر اتراك بود و او را به جانب مشرق فرست

 در  . انـدكي اخـتالف آمـده اسـت        هـاي تـاريخي بـا      اين داستان در بيشتر كتـاب     
گونه كه در ايـن اثـر،        ي فردوسي داستان فرق اندكي با اين افسانه دارد بدين           شاهنامه

ي زمين كيومرث است و پس از او، هوشنگ و طهمورث،            نخستين انسان بر روي كره    
 در زمان فريـدون روي زمـين سـه ملـت و سـه               .كنند  جمشيد و فريدون سلطنت مي    

 فريدون داراي سه فرزند به .آيند پديد مي) تورانيان، ايرانيان، روميان(امپراتوري بزرگ 
  :دكن اسامي سلم، تور و ايرج است كه زمين را بين آنها تقسيم مي

  
     ،نهفتــــه چــــون بيــــرون كــــشيد از نهــــان

ــرد آ    ــش كـ ــه بخـ ــه سـ ــانفربـ ــدون جهـ ــين     .يـ ــرك و چـ ــي تـ ــاور، يكـ ــي روم و خـ      ؛يكـ
ــت    ــوم دشــ ــين   ســ ــران زمــ ــردان ايــ ــد    ،گــ ــدرون بنگريــ ــلم انــ ــه ســ ــستين بــ      نخــ
ــد    ــر او را گزيـــ ــاور مـــ ــه روم و خـــ ــين    .همـــ ــوران زمــــ ــور را داد تــــ ــر تــــ      دگــــ
ــين    ــان چــــ ــاالر تركــــ ــرد ســــ      ، نيابـــت بـــه ايـــرج رســـيد   نگـــهپـــس آ   ،ورا كــــ
   .مــــر او را پــــدر شــــهر ايــــران گزيــــد      

 هاي بين تورانيان و ايرانيان  هاي شاهنامه را جنگ    ترين قسمت   مهمترين و شيرين  
 افراسـياب   .ها رهبري تركان را افراسياب در دست دارد         در اين جنگ   .دهد  تشكيل مي 

فرزند پشنگ در بين تركان با نام آلپ ارتونقا معروف است و دو كتاب معروف تركـي                 



 g  151مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

از يوسف خاص حاجـب  » قوتادقو بيليك«از محمود كاشغري و » ديوان لغات الترك  «
انـد كـه بـا         ارائـه داده   هعاتي در ايـن بـار      ميالدي نوشته شده اند اطال     11كه در قرن    
 اما فردوسي به دليل وطندوستي ايرانـي خـود          . فردوسي همخواني دارند   -معاصر خود 

ي تورانيان و دشمن ايرانيـان برخـورد          به تورانيان و بويژه افراسياب به عنوان سركرده       
ل آغاز سـلطنت     سا ، مورخين .اي نه چندان دلپذير از او ارائه داده است          كرده، لذا چهره  

ي اسكندر به ايران و سال مرگ او           سال قبل از ميالد، پيش از حمله       791افراسياب را   
ي عظيمي از افسانه پوشيده        اين داستان در هاله    .اند   سال پيش از ميالد نوشته     624را  

 .شده است

شناسـند و روميـان و    مـي  (hungno)نـو    تركان رابه نام هيونـگ     تاريخ چيني،  در
 قرن پيش از ميالد چينيان با دشمني نيرومند روبرو          12 .گفتند  انها هون مي  هنديان بد 

ناميدند و در حدود هزار سال پيش از ميالد اين دولت بـه اوج                نو مي   شدند كه هيونگ  
ي زنـدگي      شيوه . قرن در برابر آنان مقاومت كردند      10قدرت رسيد و چينيان به مدت       

 براي هجوم و جنگ، بلكه براي سازماندهي        نوها طوري بود كه خود را نه تنها         هيونگ
ي كوههـاي آلتـايي و منـاطق اسـتپي آسـيا              زندگي در دامنه   1.و حكومت نيز بارآورند   

 .توانست بدون طرحريزي و انضباط براي مردم و حيوانات اهلي مردم عملي باشد              نمي
 م. ق221تي در سال  از اين رو جاي تعجب نيست كه وقتي چينيان به رهبري هوانگ

چين را از نظر سياسي وحدت يافت و ديوارهاي مرزي به يك خط دفاع مـدام درآمـد               
 .نو با ايجاد يك امپراتوري مشابه در سوي ديگر ديوار چين دست به مبارزه زد                هيونگ

تاريخ هزار سـال پـيش از مـيالد تركـان را خانـدان افراسـياب و سـپس سـكاها پـر                      
سيا را زير پا نهادند و تا آسياي صغير پـيش  اي ترك بودند كه آ     سكاها قبيله  .سازند  مي

                                                            
  .1364  توين بي، تاريخ تمدن، ترجمه دكتر يعقوب آژند، تهران،.1
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 ديـوان لغـات التـرك،       .ها مسطور اسـت    ي زيبايي در كتاب   ها  داستان از سكاها    .رفتند
حاكم قدرتمند سكاها را كه مربـوط بـه قـرن چهـارم پـيش از مـيالد                  » شو«داستان  

ا ي اسكندر مقـدوني مقاومـت كـرده و او ر            باشد ثبت كرده است كه در برابر حمله         مي
 .هـا نيـز جالـب توجـه اسـت           آثار هنري به دست آمده از اين دوران        .سازند  متوقف مي 

ي كوچـك   هـا   مجـسمه ها، پيدايش هنر سـاختن       ي تاريخ قديم استپ     بزرگترين واقعه 
 ساخت دهانه و لجام اسب      .حيوانات و ترسيم شكل جانوران روي سنگ و مفرغ است         

م . ق1500 1600هـاي   قفقـاز، در سـال   ايالتي در شمال     -ازمفرغ و طال نيز در قوبان     
پوش اسب را به تركان مناطق شرق و نقش            رنه گروسه اختراع تن    .معمول بوده است  

 همــو صــنعت و هنــر ســاخت 1.دهــد را بــه ســكاها نــسبت مــي و نگارهــاي روي آن
واقـع در   » كرانويارسـك «ي    ي سنگي از اسـب و آهـو و گـوزن را در ناحيـه              ها  مجسمه

م بـه قفقـاز و   . وي آمدن سكاها را در قـرن هفـتم ق  .داند كان ميسئي از تر  ساحل يئني 
ي اسب، قفلي، كمربنـد،       آسياي صغير را تأييد كرده و آثار باقيمانده از آنان را گيره، دهنه            

ي شمشير بند، قطعـاتي بـراي زينـت ارابـه، البـسه، فـرش و قـالي          بند اسب، حلقه   سينه
ي پـر     را با اثاثـه    ي نداشتند كه بتوانند آن    گويد چون تركان، محل ثابت       وي مي  .شمارد  مي

 .كنند ها را انتخاب مي  و حكاكي روي سنگها مجسمهتجمل بيارايند ناگزير 

نو درآورد و در سال       م شمال چين را از تسلط هيونگ      . ق 325پادشاه چائو در سال     
ــر حمــالت هيونــگ. ق300 ــه م در براب ــو اراب ــه ســواران   ن هــاي ســنگين خــود را ب
 اين انقالب نظامي باعث شـد چينيـان تغييـر لبـاس داده و     .ت تبديل كرد  الحرك  سريع

 :نويـسد   سين مورخ چين مـي       سوماته .نوها لباس گشاد و راحت بپوشند       همانند هيونگ 
م به صورت يك ملت قوي و متحد درآمد و رئيسي داشتند            .نو در قرن سوم ق      هيونگ
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» تنگري كوتوچان يو«يا » چنگ لي كوتوشان يو«كه اسم كامل او   » چان يو «به نام   
 1.بود» اعليحضرت پسر آسمان«به معني 

 .م امپراتوري بـزرگ هـون بـزرگ را تـشكيل دادنـد           .نوها در قرن سوم ق      هيونگ
 ابتـدا   .م شروع به كشورگشايي كـرد     . ق 210متوفي   (Teoman)رهبري آنان تئومان    

به جنگ تونگهو   » تو مي«يا  » مائوتوتن  «  پسر تئومان به نام      .ور گشتند   ها حمله   يوجه
م تا ظهور   . ق 206ي تزين در سال       ي بين سقوط سلسله      آنان از فاصله   .به شرق رفت  

 مؤسـس   .م استفاده كرده به ايالت شان سي حملـه كردنـد          . ق 202ي هان در      سلسله
ي   حمله آورد ولي با مقاومت سرسختانهها هون، بر »كائوتي« امپراتور -ي هان سلسله

 .شـد و بـا مـذاكره توانـست از ايـن دام جـان سـالم بـه در بـرد            امپراتور هون مواجه    
م به طرف غرب نيز توسعه يافت و مهاجرتشان به سـوي   . ق 176در سال   » مائوتون«

 در  .ي سيحون و جيحون به سوي هند سـرازير شـوند            غرب باعث شد سكاها از حوزه     
 بـا   خواسـت    در اين زمان چين مي     .بر جاي پدر نشست   » كيون چين «م  . ق 161سال  
 هـا   هونها فرستاد اما       لذا سفيري پيش يوچه    .ها متحد شده عليه هون اقدام كند        يوچه
 .را دستگير كردند و پيش امپراتور خود كيـون چـين آوردنـد            » چين چانك كن  «سفير  

 امـا   . اسـير بـود تـا اينكـه فـرار كـرد            هـا   هـون  سـال در دسـت       10اين سفير مـدت     
هاي مهم فرهنگي در غرب چين       ود تمدن ها را از وج     هاي چانگ كين، چيني    مأموريت

م هون حمالت جديدي را عليـه چـين تـدارك ديـد تـا         . ق 158 در سال    .آشنا ساخت 
  بـراه  هـا   هـون اي را عليـه       ووتي امپراتور چين ضد حمله      م هان . ق 128اينكه در سال    

 راههاي منتهي بـه     ها  هون ولي   .ساخت» شوفانگ« نخست پايگاه نظامي در      .انداخت
 هدف آنها قلع و قمـع       .ها تعطيل نشد    هاي چيني    ضد حمله  .تسخير كردند شوفانگ را   
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ثمـري  ) م. ق 128-36( بود ولي جنگ صـد سـاله         ها  هونيا مطيع ساختن هميشگي     
وقفه ادامـه داشـت از جملـه در سـال             ي امپراتوري چين بي     چند كه حمله    هر .نداشت

قـب نشـستند و      به طرف غـرب ع     ها  هون قم عمليات شديدي را شروع كردند و         119
 119ي سـال       در حمله  .پايتخت خود را به تورفان و فرغانه و اسروشنه منتقل ساختند          

امپراتور هون غفلتاً مورد هجوم قرار گرفت و هزاران نفر از ارتـش             » چه سي   بي«م  .ق
 هـا   هوني شكست      مورخين از جمله البرت هرمان علت عمده       .او كشته و اسير شدند    

 اسلحه را از    ها  هون با اين حال نبايد پنداشت كه        .كنند  ن مي را طوفان شن و ماسه بيا     
 چين همواره خود را در معـرض سـواركاران          .دست نهادند و به جنگ خاتمه بخشيدند      

ي    چاالكي سواركاران هون و اسبان پرورش يافتـه        .ديد   مي ها  هونانگيز    جسور و هول  
چين ووتي شكست سـختي از       امپراتور بزرگ    .ها گرفته بود    آنان خواب و قرار از چيني     

 هزار سواره به سرزمين هون حمله برد پنج لي لينگ سردار معروف او با . خوردها هون
 هزار هون در محاصره ديد و انواع حيل را به كـار بـست امـا راه                  80اما خود را مقابل     

 ووتي چنان خشمگين شد كه حتي       .فرار نيافت و سرانجام همگي كشته يا اسير شدند        
مورخ چين از او خواست تا از رشادت لي لينگ دفاع كند امپراتور او              » ماتينسو«وقتي  

 .را به مبارزه محكوم كرد

ها در   ي داريوش اول روبرو شدند اما مانند اسكيت          در همين زمان با حمله     ها  هون
هاشان تسامح به خرج دادند و مانند آنها قلع و قمع نشدند             ي او به چراگاه     مقابل حمله 

 انقياد مؤثر يا اخراج واقع نشدند بلكه راه مهاجرت خود را به داخل ايران               و حتي تحت  
 .هموار ساختند

ي امپراتـوري چـين را پـذيرفت          هاي نزديك چين، سلطه    م بخش . ق 50در سال   
ها ظاهري و موقتي بود و هون توانست با مهاجرت به سوي غرب               ولي موفقيت چيني  

 .وار چين بود از زيـر سـلطه فـرار كنـد           هاي چيني پشت دي    كه خارج از دسترس ارتش    
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 امپراتور هون شد و با امپراتور چين طرح آشتي ريخت و در             51در سال   » هوهان يه «
براي احياي امپراتـوري در     » چه چه  «.م با دختر امپراتور چين ازدواج كرد      . ق 43سال  
 .اي آغاز كرد اما دستگير شد و سر از تنش جدا گشت  م تالش دوباره35سال 

هاي دوم و سوم پيش از ميالد مهمترين عامل           در قرن  ها  هونته پيداست كه    ناگف
 آنان تمام هم و غـم خـود را متوجـه هـون              .آمدند  ها به حساب مي     ي چيني   در معادله 

 هيونگ نـو كـه در قـرن اول          .كرده بودند و در هر حركتي آنان را منظور نظر داشتند          
رت قبيله و ايـل بزرگـي بـه شـمال     پيش از ميالد مجبور به مهاجرت شده بود به صو    

هاي خود رانده شده بود با مردم شمال هند درآميختند            آنان كه از چراگاه    .هند رسيدند 
 اين دولت به تدريج بـه امپراتـوري و        1.پا ساختند را بر » كوشان« و مدتي بعد حكومت   

سيعي مبدل گشت كه حدود آن تـا بنـارس در شـرق، كوههـا و بنـدرهيا در جنـوب،                     
 ايـن دولـت   .رسـيد  و يارقند و ختن در شمال و مرزهـاي ايـران در غـرب مـي    كاشغر  
نويـسد كـه از پايتحـت      جـواهر لعـل نهـرو مـي    .اي از تركان و مردم محلي بود        آميزه

كوشانها يك رفت و آمد دائمي به سرزمين اصلي تركان وجـود داشـت و دانـشمندان                 
 به همين قرار 2.ان رفته باشندبودايي و فرهنگ بودايي بايد از آن راه به چين و تركست      

 .قائدتاً آسياي غربي نيز از همين طريق با افكار بودايي تماس و ارتبـاط حاصـل كـرد                 
كوشانها هم همانند ساير مردمان سـكايي و تـرك كـه بـه هنـد                : كند  نهرو اضافه مي  

هاي ارتباطي مذهبي، آنها را بـا          رشته .آمدند كمتر صورت حكمرانان خارجي را داشتند      
 عالوه بر اين، آنان اصول حكومت مردمان آريايي         .ساخت   و مردم هند مربوط مي     هند

 3.هند را نيز پذيرفتند و خود را با آن منطبق ساختند

                                                            
   .171 ص ،1 جواهر لعل نرو، نگاهي به تارخ جهان، جلد .1
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بد نيست در اينجا به آثار به دست آمده از تركـان پـيش از مـيالد نظـري كوتـاه                     
شـكار   را بـا خـصوصيات و حـاالت آ         هـا   هـون شناسان، صنعت و هنر       باستان .بيفكنيم

هـا و الـواحي    هاي كمربند، قالب اند و اكثر آثار مكشوفه عبارتست از قاب  تعريف كرده 
اي براي زين و برگ اسب كه غالب اين اشياء از مفرغ              ديگر، قزن قفلي، گيره با دگمه     

 از اين گذشته تيرك چادرهايي اسـت كـه   .اند است و در روي آنها جانوران نقش بسته  
 هنر آن هنري است كه با زيب و زيور و    .ن ساخته شده است   انتهاي آنها به شكل گوز    

 1933شناس سوئدي در سـال        تژ آرن باستان   .تفنن و فانتزي بيشتر آشكار شده است      
ي دوم قـرن      نوها را به قـرن سـوم و حتـي نيمـه             ي از هيونگ    هاي بدست آمده   مفرغ

ي بايكان را  چهدر شمال دريا» جيتا«اي مرهار قبور  1.م مربوط دانسته است.چهارم ق
واقـع در شـمال كياختـا    » درس تويـسك «مربوط به قرن دوم قم دانـسته و از قبـور          

 .م است. ق118 و مسكوكاتي به دست آمده است كه مربوط به ها لوحه

ي چينـي     قبـر يـك شـاهزاده     » نـوين اوال  «ي    هيئت اعزامي كوسلوف در ناحيـه     
د قطعه منسوج پـشمي اعـالء       نو را كشف نموده كه در آن مقداري مفرغ با چن            هيونگ

اي بـه گـاو       ي حيـوان درنـده      داراي همان تصاوير از جمله جنگ سگ و غزال، حمله         
بود كه آثـار مكـشوفه در ايـن         » اوردوس«نوها     مركز هنر هيونگ   . دست آمد  ميش به 

 اما مهمتـرين كـشفيات در سـال         .گردد  م برمي .ناحيه اكثراً به قرون پنجم الي سوم ق       
يك گول انجام گرفت و آن كشف قبر يك شاهزاده بود كه همـراه               در كنار ائس   1970

نظيري دفن شده بود در اين قبر يك سيني مفرغي به دست آمـد كـه              با جواهرات كم  
تـرين نمونـه از        اين دو سطر قـديمي     .ي تركي روي آن حك شده بود        دو سطر نوشته  

 دومـين  .رسـد  هاي تركي است و قدمت آن به قرن پـنجم پـيش از مـيالد مـي                كتيبه
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م اسـت كـه   . ق119ي تركي در منابع چيني آمده است كـه مربـوط بـه سـال                  نوشته
 اين نوشته شعري اسـت      .موضوع آن مربوط به از دست دادن سرزمين خودشان است         

 :كه به زبان تركي امروزي چنين است

  شان داغيني ايتيرديك  چي يئي
 .ييني آلديالر للي قادينالريميزين گؤزه

  ني ايتيرديكريسيالن شان بايال
 .حيوانالريميزين اوتالغيني آلديالر

در منابع چيني سخن از سندهاي رد و بدل شـده بـين امپراتـوران چـين و هـون                    
ي پازيريك نيـز كـه در شـرق            در منطقه  .ها كشف گردد    رود و اميد است اين نامه       مي

ـ                    ه آلتاي باليقلي گول قرار دارد صنايع و هنرهاي بـسياري بدسـت آمـده اسـت كـه ب
هـاي    در اين منطقه بـه دليـل وجـود يـخ           .شود  م مربوط مي  .قرنهاي سوم و چهارم ق    

 اشـياء ايـن     .آيـد   دائمي، اجساد يخزده و اشياء طاليي فراواني در حفاري بدسـت مـي            
شود و مـسلماً در آينـده نيـز وسـايل             هاي پترزبورگ حفظ مي     كشفيات بيشتر در موزه   

  .بيشتري بدست خواهد آمد

يـابيم    نوهاي غربي نمي    چه اثري از هيونگ     دي با كشته شدن چه     ميال 35از سال   
 در اين قرن امپراتوري هون پا       .شوند  تا اينكه دوباره در قرن چهارم ميالدي مطرح مي        

 بـر چـين     هـا   هـون  م اردويي از     304 در سال    .يابد  گيرد و جنگ با چين شدت مي        مي
 در سال   ها  هون .افتحمله برد، اما مهاجرت و حركت به سمت غرب شدت بيشتري ي           

گذرنـد و قبايـل مختلـف سـيبري را        از ولگا و دن مي    » باالمير« م تحت رياست     374
-425هـاي    شوند، در سال     م داخل امپراتوري روم مي     376سازند و در سال       مطيع مي 

هاي رواس، مونـدزوك و اوختـار مـشتركاً سـلطنت را در دسـت          م سه برادر بنام    405
رسـند    هاي بلدا و آتيال به پادشاهي مـي        ر موندوزوك به نام    دو پس  434 در سال    .دارند
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 .گيـرد   كه برادر كهتر برادر مهتر را از بين برده و خود امور امپراتـوري را بدسـت مـي                  
 . به رم اعالن جنگ داد و در اروپا به كشورگشايي پرداخت441آتيال در سال 

جم و ششم مـيالدي     هاي پن  ها كه در ايتاليا در قرن      شود كه اتروسك    يادآوري مي 
 در  . هـستند  هـا   هـون هـا و بازمانـدگان       ي ظهور رسيد بازماندگان اتروسـك       به منصه 

هـا را   ان پس از تحقيقات جـدي، زبـان اتروسـك   شناس زبانهاي اخير محققين و   سال
ها ناميده شد و جالب توجه        سال اتروسك  1986 سال   .اي از زبان تركي دانستند      شاخه

هـا در     اتروسـك  1.در ايتاليا داراي فرهنگي قابل توجه است      است كه اين زبان امروزه      
 آنـان در سـال      . م وحدت سياسي ايتاليا را بوجود آوردنـد        550 الي   423هاي   بين سال 

ي رود پو را نيز تحـت انقيـاد خـود     ي ايتاليا بلكه حوزه  نه تنها تمامي شبه جزيره    525
 2. رم را ايجاد كردند550 در سال .درآوردند

 در تاريخ، مـورخين از هيبـت، عظمـت و شـكوه او              . درگذشت 453سال  آتيال در   
هـاي   پروازيآتيال پرطمطراق و آميختـه بـا بلنـد        نويسند نطقهاي      مي .اند  بسيار نوشته 

 نسبت به   .كنند  غرض معرفي مي     او را يك قاضي درست و داوري بي        .مخصوص است 
 در ميـان  .بـوده اسـت  ي پيروان خـود نيكوكـار    الطبع و درباره    خدمتگزاران خود سخي  

خوردنـد او در ظـروف چـوبي تنـاول      تجمل افراد ديگر كه در ظروف طاليي غذا مـي         
 .داد  سياست را بر جنگ ترجيح مي.دل و زودباور بود ها ساده  در برابر دشمن.كرد مي

دهد كه نخستين تماس بين تركان        آنچه از تاريخ مستند در دست داريم نشان مي        
 در اين سال تركان بـه حمايـت         .گردد   م برمي  352تحد به سال    عنوان م ه  و ايرانيان ب  

                                                            
    .1986 استانبول،  ادبياتي،كمجله تور -. 1974، آنكارا، ديلر  ميكلر تور ك آيدا، اتروس.1
تـرين     در طي قرون پنجم و هجري مـيالدي در ايتاليـا بنـاي تمـدن گذاشـتند براسـاس تـازه                     كسكهاو اتر .2

هايي از آنان به جا مانده است كه در          آثار تنديس . اند  هاي اوليه ميالدي نيز در اين منطقه بوده         تحقيقات در قرن  
. ك. ر 8هاي اخيـر بـازخواني شـده اسـت            تنديسها در سال   اي نوشته شده بر روي يكي از اين         عين حال كتيبه  

  . 125نامه بهار زنجان، شماره  هفته
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ديـار بكـررا بـه      (ايرانيان آمدند و باعث شدند ايرانيان در جنگ با روميـان قلعـه آمـد                
 م بين تركان و ايرانيان بوجود آمـد         484 سپس در جنگي كه به سال        .تسخير درآورند 

ن اردو در اين سـال تمـامي         اي .تركان، فيروز پادشاه ساساني را شكست داده و كشتند        
ي سيحون و جيحون را دوباره در دست گرفت و امپراتوري ايران مجبـور شـد                  حوضه

 پرداخت اين باج و خراج تـا زمـان سـلطنت            .پس از جنگ، بدانان باج و خراج بپردازد       
 .ادامه يافت)  م531 579(خسروانوشيروان 

 اگـر قبـل   . را بنا نهادندي پنجم ميالدي، تركان بزرگترين امپراتوري خود      در سده 
ي فراوان از خود به يادگار ها نوشته از اين به بعد ،اند داشتهاي ن از اين زمان آنان نوشته

ــي ــد م ــي.گذارن ــر چين ــگ   اگ ــان را هيون ــا آن ــو  ه ــو، توكي ــه(Tou-kiue)ن   ، توچوئ
(Tu-chueh) نيـرو « معني ايـن واژه      .خوانند  اند آنان اينك خود تورك را مي         خوانده «

 و علت آنرا چنين اند دانسته» كالهخود«را  برخي آن بوده است و » مقدس«ايي و   توان
ترين اقامتگاه آنان  اي كه قديمي اند كه چون در رشته كوههاي آلتايي، تپه   توضيح داده 

 .اند بوده است و شباهت بسيار به كالهخود داشته است خود را چنين ناميده

 .يوسته جنگ و درگيري در جريان بود در قرن پنجم بين دو خاقان غرب و شرق پ         
ها لياقت خود را      در اين جنگ   (bumin) بومين   .اين دو خاقان آناكوي و پولومن بودند      

 در اين امپراتوري صنايعي چون معدنكاوي و آهنگـري رشـد كـرده بـود و                 .نشان داد 
ساختند و در مقابل دشمنان از سرزمين خود دفاع  آهنگران براي ارتش خود اسلحه مي

 .دارنـد    سر به طغيان بـر مـي       (yuan-yuan)ها     در اين زمان جووان جووان     .كردند  مي
بومين از روي وفاداري و صميميت نسبت به امپراتور خود اين شورش را سركوب كرد 

 آنـاكوي تقاضـاي او را رد كـرد و در            .و در قبال آن از دختر امپراتور خواستگاري كرد        
ي وئـي     در تاريخ چين به نام سلـسله      » توبا« نام   همان حال فرمانروايان ديگري كه با     

(wei)         سـي  «ي تـرك       او با سلسله   .معروفند دست بومين را گرفتند و بدو دختر دادند
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ر قبايل  هاي پياپي با جوان جوانها و ديگ        بعد از جنگ   552اتحاد نمود و در سال      » وي
 با پيوسـتن    .د پايتخت او اورخون بو    .را كسب كرد  » خاقان«شورشي عنوان امپراتوري    

 بـومين،   .نيروهاي توبا با نيروهاي ترك بومين، خاقان جوان جوانهـا خودكـشي كـرد             
رهبري شايسته و كاردان بود و نخستين كس از تركان است كه تـاريخ مـسطور از او                 

ي تركان در سراسر آسيا پيچيد جوان جوانها از   با پيروزي بومين، آوازه    .در دست داريم  
هاي مجارسـتان    ها در دشت    د را به اروپا رساندند و با نام آوار        پشت كوههاي اورال خو   

را بنا نهاد و با اين كار خود به تركـان           » تورك گؤگ«ي     بومين سلسله  .سكني گزيدند 
 او در ميان مردم از احترامي خاص برخوردار بود و فرمانروايي مردمي             .انسجام بخشيد 
 1.آمد به حساب مي

 (Muhan) امپراتوري او بين پسرش موهان        م درگذشت و   552بومين در سال    
 موهان با لقب خاقان فرومانروايي كـرد و         .تقسيم شد  (Istemi)و برادرش ايستمي    

 ايستمي فرمانرواي غربي امپراتـوري،      .تابع خاقان بود  ) امير( بغويي    ايستمي با رتبه  
  در نتيجـه در    . شـاه ايـران انوشـيروان بـود        .دست اتحاد به سوي ايـران دراز كـرد        

ي مشتركي ترتيـب يافـت و بـاهم هفتاليـان يكـي از                 مبارزه 567 و   563هاي   سال
هاي ترك را كه ايران باجگزار آنان بود از پاي درآوردند و سرزمين آنان بـين                  شاخه

 ايستمي دختر خود را به انوشيروان داد كـه هرمـز            .ايستمي و انوشيروان تقسيم شد    
 .چهارم از اوست

 و ايستمي سغد را كه سرزميني حاصلخيز در كنار رود           خراسان به ايران ملحق شد    
ي ابريشم به دسـت تركـان          در نتيجه، جاده   .ي قلمرو خود ساخت     جيحون بود ضميمه  

                                                            
  .ج، ساندرز، تاريخ مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران.  ج .1
  ...تويي بي، تاريخ تمدن -
  ...نوردانرنه گروسه، امپراتور صحرا -
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 ايستمي در طول اين راه مأموريني گماشت و راهها را ايمـن سـاخت و جريـان                  .افتاد
د مالياتي برقرار   گذشتن  بازرگاني را تشويق كرد و سپس بر بازرگاناني كه از اين راه مي            

 . اين امر، قدرت ايستمي را قوام بخشيد.ساخت

نين امپراتور روم عالقه داشت صنعت ابريـشم را در امپراتـوري خـود رواج         ژوستي
 ايستمي سفيري به نام مانياخ براي پيشنهاد رواج ابريـشم در رم بـه قـسطنطنيه      .دهد

 در برگـشت مانيـاخ،      .تي داد نين رفت و پيـشنهاد دوسـ         مانياخ به دربار ژوستي    .فرستاد
سفير رومي بنام زمارخوس پيش فرمانرواي تـرك آمـد تـا شـادباش امپراتـور روم را                  

 در دربـار    . سفير دوم با صنعت و ابريشم تركان از نزديك آشـنايي يافـت             .عرضه دارد 
ها و ظـروف سـيمين را مـشاهده          هاي ابريشمي، صندلي طاليي، بشقاب      ايستمي پرده 

 ايرانيـان كـه     .خوس را به ديدن يك مانور نظـامي در تـاالس بـرد             ايستمي زمار  .كرد
 از  .ي تركـان بـا روم مطلـع شـدند            ديرينه با روميان داشتند از روابط دوستانه        دشمني

سوي ديگر زمارخوس در برگشت بـه كـشور خـود از قـدرت تركـان سـخن گفـت و           
 در  .ان بيمناك شد  حد آن    امپراتور از اين قدرت بي     .حد آنان كشيد    تصويري از قدرت بي   

اين زمان آوارها به شمال درياي سياه رسيده بودند از امپراتور روم حمايـت و دوسـتي           
طلبيدند و امپراتور با توجه به ترسي كه از تركان در او پيدا شده بود درخواست آنان را                  

و )  م 575سـال   (  در اين اثنا ايـستمي درگذشـت       . تركان از اين كار رنجيدند     .پذيرفت
 امپراتور روم با آگاهي از اين امر هيئتي را بـراي            . بر جاي پدر نشست    (Tardo)تاردو  

آميز آنان را بخـاطر       شادباش گويي به دربار تركان فرستاد ولي تاردو با لحني خشونت          
خيانتي كه مرتكب شده بودند مورد سرزنش قرار داد و سپس لشكري گسيل داشت تا 

 .تـسخير كننـد   روم در اختيار آنان گذاشـته بـود  آوارها را درهم بكوبند و كريمه را كه     
ي كرچ گذشتند شهر بسفر را   از تنگه576 در سال .ي كوبان حركت كردند آنان از دره 

 . م قسمتي از يونان و خاك اروپا را به تسخير درآوردند580گرفتند و در سال 
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 . دادتاردو با قدرتي كه به دست آورده بود خود را خداوند هفت اقليم جهـان لقـب             
 دسـت از    598 كريمه را تخليـه كـرد و در سـال            590اما تحت فشار ايرانيان در سال       

 م درگذشت و جنگ ايـران روم كـه از سـال             603 تاردو بسال    .جنگ با روميان كشيد   
ي تازيان بر      ادامه يافت ايرانيان را ضعيفتر ساخته و زمينه را براي غلبه           628 الي   603

 .ايرانيان فراهم آورد

بـر   -ي ششم تا اواخـر قـرن دهـم مـيالدي            از سده  - در طول چهار قرن   خزران  
 آنـان گـاه از غـرب        .اند ي جنوبي تا شرق اروپا حكومت كرده        آذربايجان، قفقاز، روسيه  

ي  ي خود داشته اند و گـاه در نتيجـه   درياي خزر تا شمال درياي سياه را تحت سيطره    
ر يك سرزمين محدود تجمـع      جنگ با همسايگان دست و پاي خود را جمع كرده و د           

ترين مواقع تاريخي مهر و پرچم خود را تثبيـت    اما چهار قرن تمام در بحراني .اند  كرده
 .انـد  اند و به همين خاطر داراي نقش مهمـي در رونـد تـاريخ بـه حـساب آمـده                    كرده

ي حكومت و تمدن آنـان بـه كنكـاش و             دربارهمحققان بسياري همراه با مشتشرقين      
 است كه در ايران، فقـط  تأسفاند و جاي   ه و نتايج خوبي بدست آورده     پژوهش پرداخت 

 به همين  .ي آثاري چند اكتفا شده و تحقيق ارزشمندي صورت نگرفته است            به ترجمه 
 كساني چون .ي فارسي پر از تناقضات بسيار آشكار و متفاوت استها نوشتهخاطر نيز، 

ه تاريخ تمدن و نقش آنان در تـاريخ          ب ...و    آرتور كسلر، دانلپ، پطروشفسكي، توين بي     
تـوان بـه تحقيقـات         از ميان خود تركان مي     .اند هاي سودمندي نوشته   پرداخته و كتاب  

 در  . اشـاره كـرد    ...ارزشمند پرفسور ابراهيم قفس اوغلو، اؤزدك، زكي وليدي دوغان و         
 يـن  امـا ا .ايران نيز اطالعات جامع و مفيدي از طرف پرفسور زهتابي ارائه شده اسـت     

 در  .ميانه و كل دنيا بسيار ناچيز اسـت        و نقش خزرها در تاريخ خاور      تأثيرهمه در برابر    
 پرفـسور  .ترديد بايد آنان را به تركان منسوب داشت      بررسي تاريخ و انساب خزران، بي     

زهتابي، با اين نظر به تاريخ آنان در رابطه با آذربايجان بسنده كرده، ولـي اطالعـات                 
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ئي هـا   هونهاي     آرتور كسلر، خزران را از بازمانده      . ميان آورده است   بسيار مفيدي را به   
داند كه با رهبري آتيال در قرن چهارم ميالدي از آسياي ميانه و با گذر از قفقاز به                    مي

ي گـؤگ تـورك      زكي وليدي دوغان، آنـان را فرمـانبردار سلـسله          .اندسمت اروپا رفته  
 م حكومت بزرگ خود را از شرق آسيا         552شمارد كه توسط بومين خاقان در سال          مي

  .تا غرب و آنسوي خزر گسترد
اي    عنوان نخستين سلـسله    در بررسي تاريخ، همواره از امپراتوري گؤگ تورك به        

 و بخـشي از آذربايجـان و تمـامي       انـد   كردهشود كه با نام تورك حكومت         نام برده مي  
 خزران نيز تحت .ده شده بود و تا شمال چين كشياند داشتهي خود   قفقاز را زير سيطره   

توك در قفقاز تـا اردبيـل و همـدان و سـواحل دريـاي خـزر                  هاي گؤگ  فرمان خاقان 
ي تورك است كه تـا       نام درياي خزر نيز برگرفته از نام اين قبيله         .اند كرده  حكومت مي 

  .امروز مپنيز ادامه دارد
نـه، داراي   ترديدي نيست كه خزرها به عنوان بخشي از قبايل تـورك آسـياي ميا             

ي ميالدي بـا نـام خـزر در     اوليههاي  اند كه در سده    تاريخي كم و بيش سه هزار ساله      
هـاي     اسكان و استقرار آنان در قفقاز و آذربايجان از همـان سـده             .اند تاريخ ظاهر شده  

هـاي پـنجم و شـشم مـيالدي رسـميت             نخست ميالدي آغاز شده و در طـول سـده         
 از  .انـد فتم، به طور مستقيم تـشكيل حكومـت داده        حداكثري يافته و در اوايل قرن ه      

 م كه امپراتوري گؤگ تورك رو بـه اضـمحالل           630هاي   نظر تاريخي در حدود سال    
ي امپراتوري چين را پذيرفت، خزرها استقالل يافتنـد و تـا چهـار قـرن           نهاده و سلطه  

ه شد و گا ي حكومتشان تنگ مي   گاه محدوده  .ديگر به صورت مستقل حكومت كردند     
 اما تغيير و تحوالت ارضي آنان بسيار شديد بـود و همـواره            .يافت  تا اروپا گسترش مي   

در نبرد با امپراتوري بيزانس، همچنين با امپراتوري اسالم نوساخته بوده اند و يكي از               
   .شوند هايي كه باعث گسستن تاريخ گشته، همين خزران محسوب مي حلقه
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ي هـا   نوشـته زران به دست نيامده است ولـي        چند كه تا امروز آثاري از خود خ        هر
 چه به زبان اروپايي، چه عبري و چـه      - ي ديگر همسايگان آنان   ها  زبانشماري به     بي

خـزران امپراتـوري     .انـد   داشتهدهد تمدني با شكوه       عربي در دست است كه نشان مي      
 و  انـداخت   هاي بزرگ زمان مـي      توانمندي مستقر ساختند كه لرزه بر اركان امپراتوري       

 آنان چنـدين شـهر      .ي خود داشت     حكومت از ملل مختلف را تحت سلطه       30نزديك  
 كه بازرگانان ملل مختلف آزادانه در اين شهرها به امر بازرگـاني و داد و                اند  داشتهآباد  

 مورد ديگري كه قبل از ورود به تاريخ خزران ضـرورت           .پرداختند  ستدهاي پر سود مي   
ي    با مذاهب و اديان بوده اسـت؛ زيـرا در مجموعـه            دارد طرح تساهل آنان در برخورد     

سرزمينهاي امپراتوري خزران، مسجد و كنيسه و كليسا در كنار يكـديگر بـراي اهـل                
شد و اجباري در پيروي از دين و مذهب واحدي در كار نبوده        اديان مختلف ساخته مي   

مـين امـر     در عين حال، يكي از داليل اضمحالل امپراتوري خزران نيز شايد ه            .است
ـ -باشد و دوري آنان از يك عصبيت قومي      ار كمتـري از   ديني سبب شده است كه آث

  .آنان باقي بماند
هـاي مثبـت      امنيت، آسايش، آزادي افراد تمامي ملل و كسبه و اديان يكي از جنبـه             

آيد كه در عين حال، بسياري از ناراضيان كشورهاي همـسايه را نيـز                خزران به شمار مي   
  1. موضوعات، تحقيق ما ناقص خواهد بودن بدون بررسي اي.داده است يدر خود جاي م

) ايرانـي (خزر به چه معني است؟ بوكس تورف معتقد است خزر با نـام خـسروس                
 آلماني بـه مفهـوم      Ketzerي    از قرار معلوم، واژه   «: نويسد  دانلپ مي .م. د .مرتبط است 

ان نيز بـر    شناس  زبانو  د  مشتق شده است كه يهودي شده بودن      مرتد، از اسم خزرهايي     

                                                            
  .1981ول، زكي وليدي دوغان، عمومي تورك تاريخينه گيريش، استانب .1
  .1372، تهران، 1توركون قيزيل كتابي، جلد  -
 .1977ابراهيم قفس اوغلو، تورك ملي كولتورو، استانبول،  -
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به معني آوارگي و خانـه  ) qaz (»گزمك« باورند كه وجه وصفي از بن فعل تركي     اين
ي هـا   زبـان  دانلپ، معني اين واژه را در        . بنابراين خزر، يعني چادرنشيني    .بدوشي است 

ي عبري  ها  زبانو آنگاه در     رسد  جويد و لذا به نتيجه نيز نمي        اسالو، روسي و غيره مي    
 .ورزد  غفلـت مـي  - زبان خود خزرها -گردد و از زبان تركي  دنبال آن مي ناني به   و يو 

 khazarبرد كه خزر را به صـورت          در نهايت در متون عبري به مكاتبات آنان پي مي         
 به معني   qazmak پيلوت ديگر محققي است كه اين كلمه را از فعل تركي             .اند نوشته

 به معني قوزئي يعني quzخزر را از بن  ) j.Dany( دني. ج.داند كندن و نه آوارگي مي
 در  .دانـد   مـي » مردم شـمالي  «در مجموع به معناي      erتا   eriبر شمالي كوه و پسوند      

  .دهد متون ارمني و گرجي نيز، خزر معني مردمان شمالي را مي
اند  وبي و طبري به اين روايت پرداخته    تاريخ يعق  .خزرها جزو فرزندان يافث هستند    

 روي داد، فرزندان نوح، نزد فـالغ آمدنـد و           ها  زبان آنكه در بابل پراكندگي      پس از «كه  
 ها زبانشما را با اين پراكندگي :  فالغ گفت.خواستند كه زمين را ميان آنان تقسيم كند      

 فالغ زمين را بر آنـان       .زمين در بين ما تقسيم كن     :  گفتند .دهد  در يك زمين جاي نمي    
 ترك ر و خزر و تبت و پامير و بلغر و ديلم و توابع               قسمت كرد و چين و هند و سند و        

   .»زمين خراسان نصيب يافث ابن نوح شد كه پادشاه آنان جم شاه بود
چون فالغ بن عابر بن ارفشخد بن سام بـن نـوح زمـين را در                «: دافزاي  يعقوبي مي 

ميان فرزندان نوح بخش كرد فرزندان عامر بن توبل بن يافث بن نوح به سوي شمال 
ي جنوبي به سـمت شـمال          گروهي از آنان يعني توگرماه از ناحيه       .رقي بيرون شدند  ش

 طبري نيز   .»رفتند، در بالد پراكنده و چندين امت شدند با نام بلغار، االن خزر و ارمن              
جـومر، قـاو، مـاودي، يـوان،        :پسران يافث عبـارت بودنـد از        : گويد  به همين شيوه مي   

باشـماكف بـر ارتبـاط      .ركان از اخالف تيريش بودند     خزران و ت   .ثوبان، ماشج و تيريش   
ورزد و سعي دارد ثابت كند كه خزران از تركان آسـياي   ميان مشخ و خزران اصرار مي     
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 در تـاج العـروس   .هاي جنـوب قفقازنـد      ميانه نيستند بلكه از يافثيان يا گروه آالرودين       
آنـان را از اوالد  اي   اي خزران را از اعقاب ماشخ بـن يافـث و عـده              آمده است كه عده   

 در آثار ابن فقيه و ابوالفـدا بلنجـر بـن يافـث، بنيانگـذار شـهر بلنجـر                    .دانند  ثوبان مي 
   .اند  بسياري از مورخان، شهر بلنجر را پايتخت خزران نوشته.باشد مي

ي فوق برگرفته از تـورات اسـت كـه در متـون             ها  نوشتهي    دانيم كه همه    البته مي 
التواريخ نيز به    اهللا رشيدالدين همداني در كتاب جامع      فضل .اسالمي نيز وارد شده است    

هاي ديگري، خزران   روايت.اين روايات اشاره كرده كه در جلد نخست اين آثار آورديم
 زن دوم   - قطـوره     داسـتان مالقـات فرزنـدان      .سـازد   را با حضرت ابراهيم مربوط مي     

 ابن سعد و طبري آمـده  حضرت ابراهيم و خزران در خراسان به روايت بولياك از قول 
ي    الدمشقي نيز روايتي آورده است كه طبـق آن، تركـان فرزنـد ابـراهيم و زاده                 .است

 ادعاي وهب ابن منبه مبني بر اينكه اسكندر در حوالي مرو و هرات بـا                .قطوره هستند 
خزران برخورد كرد، با سخن طبري مبني بر برخورد اسكندر با شاه ايران در خراسـان                

نظامي گنجوي نيز در اسـكندرنامه، خـزران را          .باشد  ز خزرها منطبق مي    نزديك مر  -
ها در اين برهـه از تـاريخ اشـتباه     دانيم ذكر روس دهد كه مي   ها نشان مي   همراه روس 
تـوان    آيد فقط مـي     ت مي  به هر حال آنچه از منابع ايراني و عربي به دس           .محض است 
  . باره ندارند پي برد و اطالعات بيشتري در اينانبه قدمت خزر

 اين رويـداد تـاريخي،    1.خوريم  به برخورد كيخسرو با خزران برمي      در منابع ايراني،  
شود كه    ي ديگر در متون فارسي ديده مي         افسانه .گردد به دوران پيش از اسكندر برمي     

 مؤلـف ايـن كتـاب محمـدبن علـي كاتـب             .شـود   ي ليدن نگهداري مـي      در كتابخانه 
 .خانيان تقديم كرده است هاي قره  را به يكي از خاقان م كتابش12سمرقندي در قرن 

                                                            
 .427، ص 2تاريخ طبري، ج .1
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 اين كتـاب را بارتولـد       .باشد   مي »الرياسه السياسه في اغراض   اعراض«اين كتاب با نام     
خانيـان در مـاورا     ارااين يگانه اثر تاريخي است كـه در روزگـار ق          «ديده و معتقد است     

  1.»النهر نوشته شده است
 ايراني و عربي، خاقان خـزران در روزگـار پـيش از    بينيم كه در منابع فارسي و      مي

 و اميرانـي همرتبـه و       انـد   شـده اسالم، پادشاهي عالي مقام و صاحب اختيـار معرفـي           
  .شوند همشان شاهان ساساني يا امپراتوران چين شناخته مي

ي   دانلپ با بررسي اثر مسعودي، ديگر مورخ ايراني اعتقاد دارد كه خزران در دوره             
هـا   ين سال  آنان، در ا   .اند ي تاريخ وجود داشته      در صحنه  - م   240م الي   226- راردشي

ي اردشير در رابطه با آنـان سـخن           را متصرف شدند و مسعودي از حيله      ) دربند(صول  
بـارويي سـنگي در     ) م 485 - 457( فيـروز    -گويد كه شاه ايـران         طبري مي  .راند  مي

 فيروز شـاه    .جوم خزرها محفوظ دارد   ها بنا كرد تا آن خطه را از ه         حوالي صول و آالن   
خواهـد خـواهرش را بـه عقـد او            ا پيام فرستاد كه مي     شاه خزره  -خان    ايران به قول  

 .) م 465در سـال    ( وسيله نشان دهد كه خواهان صلح و اتحاد با اوست          درآورد و بدين  
 چـون پيمـان صـله       . اما شاه ايران به كه خواهر فيروز است        .شود  ون خان راضي مي   گ

كند، ولي خان مراسم عقد را به جـاي           ه شد زن مزبور شرح اين فريب را فاش مي         بست
اي از فرستادگان فيروز را ناقص العضو كرده و به            آورد و سپس به قصد انتقام عده        مي

 مراد مسعودي از حيله، همين بوده است كه پريـسكوس نيـز بـه آن                .فرستد ايران مي 
  .كند اشاره مي
 در آثـار قدامـه و       .بينيم   يك قرن بعد، توسط انوشيروان مي      اي را    چنين حيله  دقيقاً

انوشيوان از خـصومت خـزران بيمنـاك        «: ياقوت و ديگران به اين حيله برمي خوريم       
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بود، از راه مسالمت باب مكالمه را با شاه ايشان گشود و پيشنهاد رفع كدورت و اتحاد                 
خواست تا دختـر خـود را    تقاضاي ازدواج با شاهزاده خانم خزري كرد و          .عرضه داشت 

 انوشيروان پذيراي   . خاقان از اين پيشنهاد استقبال كرد      .در عوض به خاقان خزر بدهد     
 آنگـاه  .ي سـلطنتي نبـود   عروس خود شد، اما دختري را كه در عـوض داد از خـانواده    

 با يكـديگر ديـدار كردنـد و روزي          »برشليه«انوشيروان و خاقان خزر در محلي به نام         
 .ست باهم پرداختند و با يكديگر انس يافتند و الفت و مهر ظاهر سـاختند          چند به مجال  

آنگاه انوشيروان به جمعي از خاصان و محرمان خود دستور داد تا بخـشي از اردوگـاه                 
  . اين روايت را طبري نيز آورده است1.»خزران را به آتش كشند

گوينـد   د و ميوقتي هرمز پسر انوشيروان بر تخت نشست با اتحاد تركان روبرو ش      
كـرد و در آن، عـالوه بـر تركـان،             شاهنشاه ترك، اين اتحاد ضد ايراني را رهبري مي        

اي به امپراتور بيزانس تقاضاي صلح   هرمز با نامه  .يونانيان و خزران نيز شركت داشتند     
ـ         .كرد تا بدينوسيله بتواند خزران را از ايران بيرون برانند           ن به نظر دانلـپ، آنچـه در اي

 در اين زمـان،     .باشد  روابط تركان با خزران مي    الب توجه و قابل تحقيق است       ماجرا ج 
   .اند ي تركان پيوسته خزران به اتحاديه

ي سـلطنت     كنند كـه در دوره       م به خزران اشاره مي     627مورخان سرياني از سال     
در ) ي داخلـي    اسـكيته «، سه بـرادر از      ) م602- 581(امپراتور روم شرقي ماوريكوس     

 . كردند و به مرزهاي روم شرقي رسـيدند        نفر حمله هزار   30 ري متشكل از  س لشك أر
 Kazarikخوانند كه از كازاريك       آنان و ساكنان پيشين آن سرزمين خود را خزران مي         

شـود    بنابراين مشخص مـي   : دهد   وي ادامه مي   .نام ارشد برادران وام گرفته شده است      
ي   نويسنده 2.»انديانه به قفقاز آمده   كه خزرها در اواخر قرن ششم ميالدي از آسياي م         

                                                            
 .34 همان، ص .1

 .19لپ، همان، صندا .2



 g  169مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

 م بـه نـزد مـاوريكوس    598خـزران در سـال    تئوفيالكت سيموكا، از سـفير      -يوناني  
ي ايـن شـبه آوارهـا را در سـال              نماينده -ي وي، يوستي نيانوس        به گفته  .نويسد  مي

   . م به حضور پذيرفته بود558
كند   د است و آن ثابت مي     وجي ديگري در مورد پيدايش خزرها در تاريخ مو          نظريه

 از مردمي مطيع    - آتيال اعزام شد      به دربار  448 سفيري كه در سال      -كه پريسكوس   
 .شـوند كـه همـان آق خزرهـا بـوده انـد               ناميده مـي   Akatzirبرد كه آكاتزير      نام مي 

خزرها مردمي جنگجـو هـستند كـه از    «: نويسد  مي551 در سال Jordanesجورداني  
  1.»كنند دارند و با حشو داري و شكار امرار معاش مياي ن كشاورزي سررشته

كند و زئـوس   اصطخري نيز خزران را به دو گروه آق خزر و قارا خزرها تقسيم مي           
شناسـي، يكـي بـودن آق خزرهـا و آكاتزيرهـا را مـردود                و ماركوارت به داليل زبـان     

ليدي دوغان،  ها هستند و زكي و      آنان معتقدند كه آكاتزيرها همان آغاجري      .شمارند  مي
  .شمارد ها را نزديك مي ي خزرها و آغاجري رابطه

 .انـد   شده ها  هون مطيع    م 448پريسكوس معتقد است خزرها اندكي پيش از سال         
 بـين   Weiزكي وليدي، تاريخ خزرها را براساس متون چيني تا دوران دودمان ووئـي              

ز هويت خزرها در     به هر حال، اسناد تاريخي ا      .برد   م عقب مي   558 الي   366هاي   سال
   .دهند تر خبر مي دوران باستاني

 موسي خـورني در قـرن پـنجم م        -در بررسي متون تاريخي نبايد از تاريخ ارمني         
 م از خزرها و حركت آنان سخن        217 الي   197هاي    در تاريخ او، بين سال     .غفلت كرد 

 در آنجا ست كـه  اند و ها به كنار رود كر در آذربايجان رسيده     آنان در اين سال    .رود  مي
 اما خود كشته شده و پسرش       .پردازد   با آنان مي    شاه ارمني به مقابله    Valarshولريش  
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 نبايد فراموش كنيم كه اسناد گرجي و ارمني، وجود خزرهـا را در              .شود  جانشين او مي  
   .دانند قرن اول ميالدي و حتي جلوتر از آن، در قفقاز حتمي مي

 نيز از خزران سخن رانده شـده اسـت، از جملـه    در اسناد اسالمي، عربي و فارسي     
 ي ايـن  و فراست خزران و تركان و مقايسهاز هوش )  م 769/ ه 142متوفي  (ابن مقفع   

در اين تاريخ، خزران    «راند و دانلپ ضمن بررسي اين متون، معتقد است            دو سخن مي  
  1.»اند بودهقومي مشخص و حتي با اهميت 

ها، سكاها و ديگر قبايل ترك مورد  ا، اسكيت ه ها، چركس  ارتباط خزران با هوان   
 ايـن   .اند  دانستهبررسي محققان قرارگرفته است و برخي، خزرها را از اعقاب سكاها            

محققان نسبت به رنگ چشم و پوسـت و مـو و ديگـر مشخـصات فيزيكـي آنـان                    
شود و نه بـه نـژاد و          اند كه به نظر راقم به مسائل اقليمي مربوط مي          سخناني آورده 

دانيم كه آذربايجان با توجه به هواي سرد و كوهستاني خود مردماني دارد                مي .هغير
 .شـود   كه با همين مشخصات نوشته شده مطابقت دارد و به نژاد هـم مربـوط نمـي                

هـا و يـا      هايي سعي دارند تا ملـت      جالب است كه برخي از محققان با آوردن روايت        
كنند كـه    مله به برخي روايات اشاره مي      از آن ج   .اقوام را در برابر يكديگر قرار دهند      
ي انوشيروان رواج فراوان داردو در تحقير اعـراب           از آن جمله متون مربوط به دوره      

ي انوشيروان با نعمان بن منذر و خـسرو انوشـيروان              از جمله مباحثه   .اند  شدهنوشته  
 ورزد كـه يونانيـان، هنـديان، چينيـان و تركـان و              است كه طرف ايراني اصرار مـي      

 هرچنـد كـه     .خزران بر اعراب ترجيح دارند، زيرا الاقل شاهي دارند و سر و ساماني            
چنين مباحثاتي در تاريخ و علم تاريخ جايي ندارند اما در عين حال نشانگر برداشت               

در دربـار انوشـيروان، سـه       «: انـد   حتي گفته  .دهد  شاهي از شاهان ايراني را بروز مي      
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زد   شد و هيچكس بر آنها تكيـه نمـي          جا نمي تخت زرين وجود داشت كه هرگز جاب      
  1.»زيرا خاص شاهان بيزانس، چين و خزر بود

 دانلـپ نيـز   .خزران را به تركي سابير نامنـد «: نويسد  ي دهم مي    مسعودي در سده  
كنـد كـه      كند و اضافه مـي       دريافت مي  11كاشغري در قرن    همين معني را از محمود      

كند كـه اگـر بعـد از آن از             او، اضافه مي   .اند ها را در خود مستحيل كرده     رخزران، سابي 
اقوامي مانند اوتيغور؛ سمندر، بلنجر نيز همچـون سـابي از رواج افتـاده انـد تـصادفي                  

 ص ،عهمان منبـ  ( .ترديد با اعتبار و حيثيت روز افزون خزران مرتبط است           نيست و بي  
سـبب ايجـاد    خذ يوناني، ارمني و گرجي از حوادثي كـه          أ م -هاي تاريخي    كتاب .)38

اند كـه هراكليـوس وارد       و نوشته اند    هراكليوس با خزران شد آورده     -امپراتور بيزانس   
 امـا خـزران كـه از      .هم وارد ايران شدند    تفليس شد و خزران از او استقبال كردند و با         

ي جنگيدن يونانيان دلخوش نبودند عقب نشستند و به دنبال آن، خـسرو پرويـز                 شيوه
 طبق همين ماخـذ كـه بيـشتر ارمنـي هـستند             .راكليوس صلح كرد  مرد و پسر او با ه     

 .د از تصرف بردعه وارد تفليس شدند م وارد اران شدند و بع628-625خزران در سال 
نيروهاي ده هزار نفري ايرانيان نيز در جنگ بـا خـزران شكـست خوردنـد و تمـامي                   

  .)39 صهمان، ( .ارمنستان، گرجستان و اران تحت حكومت خزران قرار گرفت
در گزارشات يونانيان از اتحاد بين هراكليوس و خزران، همواره از خزران با عنوان              

كنند و دانلپ با اشاره به اين گزارشات سعي دارد كـه خـزران را كـه در             تركان ياد مي  
 فراموش نكنيم كه در ادبيات فارسـي        .اند جداي از خزران بداند     ي تركان بوده    اتحاديه

تر نيز سرزمين تركان يـاد       هاي تاريخي قديم    بايجان تا چين در دوره    نيز از قفقاز و آذر    
ي نظـامي گنجـوي    ي فردوسي چنين است و بويژه در خمـسه     در شاهنامه  .شده است 
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كند و از آن جمله       داند با عشقي زايد الوصف از تركان توصيف مي          كه خود را ترك مي    
   .كند ها مي از خزران روايت

 اويغـوري خزرهـا     منشأاي در مورد      ن خود را به فرضيه    دانلپ فصلي از كتاب خزرا    
افزايد كه خزرها نه تنها بـا اويغورهـا، بلكـه بـا طوايـف مختلـف           اختصاص داده و مي   
 . نيـز پيونـد عميقـي دارنـد        - وارد اروپا شـدند      558 كه در سال     -تركان مانند آوارها    

  )55 همان، ص(
افزايد كه خزرها ، بلغارها را        ميدانلپ اطالعات بسياري در اين مورد گرد آورده و          

ملتـي  « -ي تئوفـانس       بنا بگفته  - بخشي از خزران     .تحت رهبري خود سازمان دادند    
 م بـا رهبـري      679 آنـان در سـال       .ي راه دادنـد      شده و تا درياي سـياه ادامـه        »بزرگ

  اسناد عبري نيز در مـورد      .آسپاروخ با گذشتن از دانوب، بلغارستان كنوني را بنا نهادند         
ان در تعقيب اقوام     اين اسناد از پيروزي خزر     .ي بسياري دارند  ها  نوشتهفتوحات خزران   

هـا در كنـار خـزران     »باسـيلي « در منابع ارمني نيـز از  .اندمختلف تا رود دانوب نوشته  
 در . در شمال دربند ياد شده است»ها هونكشور « در جغرافياي ارمنستان از .اند نوشته

 سـر  . در بين باكو و دربند ياد شده است    ... از شهرهاي ورثان و    كتاب ابوريحان بيروني  
برآوردن خزران در كنار درياي سياه، نشانگر ورود خـزران در قلمـرو نفـوذ بيزانـسيان                 

ي    در اين مقطـع تـاريخي، اهميـت خـان خـزران از نظـر سياسـت خارجـه                   .باشد  مي
  1.ن او نبودامپراتوري بيزانس چندان كمتر از اهميت شارل بزرگ و جانشينا

اي متشكل از خالفت اسالمي، بيزانس و خـزران       ث تازه لدر اين برهه از تاريخ، مث     
 اكثر محققان امروزي برآنند تا به اثبات برسانند كـه اگـر خزرهـا نبودنـد، دژ                  .برپا شد 

افتاد و شايد تـاريخ بـه نحـو        يعني بيزانس، به دست اعراب مي      -تمدن غرب در اروپا     
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برآننـد كـه ثابـت كننـد     !!  در اين ميان برخي از محققان ايراني    .شد  ديگري نوشته مي  
 در تواريخ ايـن     1!ي نكوهشند؟    و لذا امروز شايسته    اند  بودهزران مانع گسترش اسالم     خ

دوره آمده است كه در آغاز اسالم، خزرها خط دفاعي مستحكمي در هنگـام رسـيدن                
ـ              افزايـد     دانلـپ مـي    .ستادندلشكريان اسالم به وجود آوردنـد و در برابـر مهاجمـان اي

بـه   2.هنگامي كه قدرت تهاجمي خلفا پايان يافت خـزران همچنـان پـا برجـا بودنـد                
ي مسلمانان بـه خزرهـا صـورت      م نخستين حمله642/ـه22ي طبري، در سال   گفته

 در تاكيـد منـابع   . فرسـخي بلنجـر رسـيدند   200گرفت و سواران عرب تـا البيـضا در          
 كـه در آن     -اب در جنگ با خزرها تا نبـرد بـزرگ بلنجـر             اسالمي مبني بر اينكه اعر    

 طبـري در    . بـاور كردنـي نيـست      اند  داشته تلفاتي ن  -بن ربيعه كشته شد     عبدالرحمان  
هاي مكـرر سـتون       ها از قشون اعراب سخن رانده و از اعزام دسته          روزشمار اين جنگ  

 شامل چهل   كه همواره ستوني  «ي طبري اينست       نوشته .گويد  به آذربايجان سخن مي   
تند تحـت فرمانـدهي      بـراي فـتح آذربايجـان قـدرت كـافي داشـ            هزار نفر كه ظاهراً   

هاي اعراب عليـه     ي طبري اين جنگ   ها  نوشته در تمام    .»داشت  سردارهايي گسيل مي  
 هجري در   30 حتي برخورد خديفه بن اليمان در سال         .داد  خزران در آذربايجان رخ مي    

 وي، از شكست ساسانيان در برابر ارتـش         .وده است رويارويي با خزران در آذربايجان ب     
 گويند كه خزران در ايـن       .دهد  اعراب و پناه جستن يزدگرد به شاه خزران نيز خبر مي          

 امـا  .)اشـاره بـه تمـدن و قـدرت آنـان     ( انـد  ها از منجنيق و عراده استفاده كرده     جنگ
 طبري كـه    .دهد   م رخ مي   652/ـه 32شكست خزران از اعراب، نخستين بار در سال         

سازد معتقد است كه اين آالت جنگـي را خـود    ي خزران از عراده را مطرح مي   استفاده
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اما گويـا    1.اند را به روميان نيز ياد داده      ي ساخت آن    خزران اختراع كرده بودند و نحوه     
ي اعراب عليه خزران مثمر ثمـر نبـوده و قيـام كوفيـان، ايـن حملـه را نـاقص                       حمله

ي عمـومي را انجـام داده و در           با استفاده از عقبگرد اعراب، حمله     گذاشته و لذا خزران     
م در زمان خالفت عمر بن عبدالعزيز خزران نخستين حمله را تدارك            717/ـه99سال  

ديده و بسياري از اعراب را در آذربايجان كـشتند و بـدين ترتيـب مـدتي از حمـالت                    
  .بعدي اعراب در آرامش رها شدند

 آرامـش  .دهـد   رخ مـي 737 الي 722هاي  در بين سالجنگ دوم اعراب و خزران  
ي   سال تمام خزران بـه توسـعه       30حاصل از توقف حمالت اعراب باعث شده بود كه          

 »آلـپ « رهبر خزران در اين تاريخ را        .قدرت و گسترش امپراتوري خود مشغول باشند      
ا تحـت   هاي ارمنستان و گرجـستان ر       در اين دوران، خزران تمامي سرزمين      .اند دانسته

ليفه يعنـي وليـد،      برادر ناتني خ   - تا اينكه مسلمه بن عبدالملك       .اند فرمان خود داشته  
هـاي     وقتي به نزديكـي    .روي به آذربايجان آورد و برخي از قالع و شهرها را فتح كرد            

 م خـزران و سـپاه       721/ ـ هـ  103 در سـال     .دربند رسيد ديگر ياراي پيشروي نداشت     
كه به پيروزي رسيدند و      2اند هزار گزارش داده   30ران را    شمار خز  .اعراب روبرو شدند  

ي اسـالم در ايـن زمـان، يزيـد بـن               خليفـه  .ي اعراب گريختنـد     سپاه شكست خورده  
 هنوز يك سال از اين جنگ نگذشته بـود كـه            .بوده است )  م 724 - 720(عبدالملك  

 اعـراب از   وقتـي .ي ديگري را تدارك ديدند و به سوي آذربايجان تاختند      اعراب حمله 
ممانعـت از    تن تحت فرماندي پـسر خاقـان بـراي            هزار 40رود كر گذشتند خزران با      

 اعراب در اين جنگ پيروز شده و غنايم فراواني به دست            .پيشروي اعراب حركت كرد   
 .نويسد  دينار مي300 سهم هر سوار سپاه را ـه104 ابن اثير، ذيل حوادث سال .آوردند
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باشـد،    مر نشانگر رفاه بيش از حد و ثروتمندي خزران مـي          دانلپ معتقد است كه اين ا     
 مورخـان از اسـارت خـزران در ايـن جنـگ             .اما اعراب بر آرامش آنان رحـم نكردنـد        

 هجري به رهبـري     108ها حاكي از آن است كه خزرها در سال           اند، اما گزارش   نوشته
 هجـري از    110خـزران بـار ديگـر در سـال           1.پسر خاقان سر از آذربايجان در آوردند      

 نيـز جـراح     111 سـال    . حارث ابن عمرو به مقابله برخاست      .آذربايجان سر برافراشتند  
 در  . اما، نتوانست خزران را به زانو درآورد       .بدانجا لشكر كشيد و به سوي خزران تاخت       

 گويند كه شمار سپاه     .شود   بزرگترين شكست اعراب از خزران محسوب مي       112سال  
اند كه جراح بـه اردبيـل آمـد و           نوشته 2.رسيد   هزار تن مي   300خزران در اين نبرد به      

 وي بر آن شد كه خطر كند و در اردبيل به مقابله با خـزران                .منتظر حوادث بعدي شد   
 خـود   . همينجا بود كه خزران حمله را از سر گرفتند و اعراب رو به فرار نهادند               .بپردازد

 غنيمت فراوان به دسـت خـزران         سرش را از تن جدا كردند و       .جراح نيز از پاي درآمد    
ي شكست اعراب در كل قفقاز تا آسياي           اردبيل نيز به دست خزران افتاد و آوازه        .افتاد

 خزرهـا بعـد از   . خليفه نيز از ايـن خبرهـا بـه وحـشت افتـاد     . افتادها زبانميانه بر سر   
 خليفـه   .آذربايجان رو به سوي ديار بكر نهادنـد و موصـل را نيـز بـه دسـت گرفتنـد                   

 حجاج بن عبـداهللا بـرادر جـراح،         .ديد  اي را پيش چشم خود مي       كننده اندار نگران  شمچ
 اما خليفه او را اليق نديد و بعد از تعويض چندين فرمانده، سعد بـن             .فرمانده سپاه بود  

ي وان     وقتي سعيد به شهر خالط در كنار درياچـه         .عمروالحرشي را مورد اعتماد يافت    
   .ن يافترسيد آنجا را در تصرف خزرا

هايي آورد    دانستند رو به حيله     سعيد با استفاده از ايرانياني كه زبان خزري را مي         
حتي از مسموم كـردن آب نيـز        اند كه دشمن     نوشته مورخان   .تا در خزران نفوذ كند    

                                                            
 . هجري108 ابن اثير، همانجا، ذيل حوادث سال .1

 .112اثير، حوادث سال  ابن. 1530، ص2 طبري، ج.2
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اند كه از اين تاريخ بـه بعـد اسـت كـه خـزران بـه                   مورخان نوشته  .اند ابائي نداشته 
  !!يهوديت گرويدند

 و روايات فراوان در يهودي شدن خزران موجود است كه در اثر ديگري              ها داستان
ها را بـشناسد     اند كه خاقان خزران در پي آن بود تا دين           گفته .بدان پرداخته شده است   

 او، حتي از خليفه درخواست كرد تا كـسي بيايـد و بـه او تعلـيم                  .و بهترين را برگزيند   
هـاي نـوح ابـن سـائب       نا نام -ز فقهاي زمان     مروان خليفه، دو تن ا     .آيين اسالم دهد  

 بلعمي فقيه ديگري به نام ابن اعـثم كـوفي    .االسدي و عبدالرحمن خوالني را فرستاد     
 اين امر قابل تامل است كه سـه فقيـه نـامبرده از فقهـاي معروفـي                  .برد  را نيز نام مي   

لغارها را  هاي ديگري در مناطق مختلف، از جمله در ميان ب           هستند كه بعدها ماموريت   
   .اند نيز برعهده داشته

  فرهنگ و تمدن خزران
هـاي    آثار بسياري از نوشته ها، هنرها و ساخت و سازهاي خزران امروزه در گوشه             

هـا و   شناسـان مجارسـتان بـر آننـد كـه طالكـاري        باسـتان  .مختلف جهان پابرجاست  
هنـر خـزران    ي    هاي فراواني كه در اين كشور به دست آمده است بازمانـده             كاري نقره
هـاي     مسعودي مورخ بزرگ ايراني، خزران را از نظر سـازماندهي جـزو متمـدن              .است

اي   هيچ پادشاهي در جهان سـپاه مـنظم و آمـاده          « :نويسد   او مي  .داند  بزرگ تاريخ مي  
ي پايتخت ثروتمند خزران نيـز مطالـب    درباره مورخان .»همچون خزران نداشته است  

ن جملـه، نويـسندگان عـرب از شـمار مـساجد و بلنـدي          از آ  .اند  كردهجالبي را عنوان    
 پايتخت شمالي خزران سخن گفته و بـر اسـتقالل قـضات و              -هاي شهر بلنجر      مناره

 بسياري ديگر نيز امنيت شهرهاي خزران را دليلي .روحانيون مسلمان تاكيد ورزيده اند
گان، مردم خـزر را      برخي از نويسند   .اند  دانستهبر پناه بردن صاحبان اديان ديگر بدانجا        
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به جهت معتقدات ديني نسبت به مردم امپراتوري روم شرقي و به قيـاس امپراتـوري                
  1.اند دانسته تر تر و روشن بين باگذشت اسالم،

هـا، بـسيار متمـدن و پيـشرفته          پرفسور آرتامونف، خـزران را در قيـاس بـا روس          
 300هـاي    بـين سـال   ابن فضالن، مامور بزرگ اعراب در ميان تركان در           2.شمارد  مي
نويسد كه خزران در تقابل اديان، به لزوم خودداري از باال گرفتن               هجري مي  315الي  

   3.اختالفات ديني بين اهالي اديان مختلف توجه الزم را داشتند
ي زبان خـزري سـخن گفتـه و           درباره سياح فرانسوي و زاياچكوفسكي      -دوالنوا  

:  كه امروزه در بـسياري از كـشورها ماننـد       اند  دانستهي تركي   ها  زبانزبان آنان را جزو     
 خـزران در تـاريخ لهـستان و         .ليتواني، لهستان، بلغارستان و غيره مورد استفاده اسـت        

بلغارستان، همواره متصدي دارالضرب، مستوفي عوايد سلطنتي، ناظر انحـصار نمـك،            
  .اند بودهمامور وصول ماليات و صراف و غيره 

                                                            
  .65 ، ص1374محمدعلي موحد، تهران، : آرتور كستلر، خزران، ترجمه .1
 .115همان، ص  .2

 .145 همان، ص .3
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  1ادبيات باستان آشنايي كلي با
 

  دانيد كه، هنوز دو مسئله كامالً  مي«
  ها در   قطب:نشده است  و حلكشف

 .» در تاريخها تركجغرافي، 

  » آلبرت سورل«

ي تمـام نمـايي    ادبيات هر ملت براي نشان دادن روح ملي و حيات ملي، آينـه  
دهـد آن ملـت چگونـه حيـاتي گذرانـده، درك و فهـم او از                   است كـه نـشان مـي      

داشـته  موجودات و حوادث اطراف خود چقدر بـوده و چگونـه احـساس و انديـشه                 
هـاي آن      همين محصول قلمي، به روح ملـي، افكـار و انديـشه             ي   به وسيله  .است

 ادبيات و تاريخ پر فراز و نـشيب آن، چگـونگي تكامـل فكـري،         .بريم  ملت پي مي  
 .سازد معنوي و مادي مردم را مجسم مي

                                                            
  .1358كريمي، ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، انتشارات ايشيق، .م .1
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هاست كه چـارچوب افكـار مـردم را          ي مهمي از تاريخ انسان      تاريخ ادبيات عرصه  
خـورد و     دهد و تاريخ، فلسفه، هنر و تمدن در اين چارچوب به چـشم مـي               تشكيل مي 

 .شود شناخت هر ملت با خواندن تاريخ ادبيات همان ملت شروع مي

ي خـود را از ايـن رگهـا      رگ حياتي انسان است و انسان قـدرت خواسـته         ،ادبيات
ي تـاريخ   ينـه شناساند، چون آ طلبد؛ ادبيات ما، قبل از هر چيز، ما را به خودمان مي         مي

بر روي يـك چنـين سـرزميني بـه نـام            بود، امروز     افكار ماست و اگر اين ادبيات نمي      
ها،  ها، آرمان ها، آرزوها، خواست  تمام تاريخ ما با تمام فراز و نشيب     .بوديم  نمي» وطن«

ها و افكار مختلف در ادبيات منعكس شـده اسـت و مـسلماً ادبيـات امروزمـان                    عقيده
 بنـابراين الزم  .انـد  ديروزمان خواهد بود و اين دو كامالً به هـم بـسته  ي ادبيات     دنباله

 .ي خود مطلع باشيم است تا ازتاريخ، فرهنگ و گذشته

 آفريـده شـده    ها  تركي    ي آثاري كه به وسيله      ادبيات تركي عبارتست از مجموعه    
اور اي بسيار عميق در محيط جغرافيايي بسيار وسيع و پهن            ادبيات تركي با ريشه    .است

ها به وجود آورده و      هاي مقتدري پديد آمده، تمدن     بر روي زمين گسترش يافته، دولت     
هاي ملل مختلف دنيا رخنه كرده است كه امـروز از بالكـان تـا داخـل                  در ميان تمدن  

 .چين، اين ملت پراكنده شده است

ي جهان پراكنده شده و تا داخل اروپا           كه از آسياي ميانه به چهار گوشه       ها  ترك
اند، همراه با دور شدن از سـرزمين مـادري خـود اختالفـاتي در زبانـشان                  وارد شده 

 زبان تركي امروزه از كنـار دريـاي   .هاي زيادي پديد آمده است حاصل شده و لهجه  
هاي هيماليا، از مرزهاي چـين تـا آالسـكا، از دريـاي مغـرب تـا                   آدرياتيك تا دامنه  

 ميليون نفر است كه     300 دنيا بالغ بر     اقيانوس هند رواج يافته و جمعيت ترك زبان       
هاي زيادي از ايـران، عـراق،        در تركيه، آذربايجان، قفقاز، تركستان، چين و قسمت       

 .اند  پراكنده...بالكان، قبرس و
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ها، هنرها و يادگارهاي گرانبها       همراه با آثار تمدن    ها  تركي    تاريخ چند هزار ساله   
 ابتدا  ها  ترك .د بررسي قرارگرفته است   در دست است كه از طرف محققان زيادي مور        

؛ ولـي بعـدها     ها در آنجا اسكان گرفتند     ند و قرن  در همسايگي چين بناي تمدن گذاشت     
 . از آن سرزمين به اطراف و اكناف جهان سرازير شدند          ها  تركشماري از     هاي بي   قبيله

هـاي آوار،   قبيلـه : هاي مختلف زير را نام بـرد  توان قبيله در تاريخ، زير عنوان ترك مي    
گـان، قيرقيـز، تـورقيش،     باسميل، بايركو، ايزگيـل، اوغـوز، اونـوك، قـارلوك، گـوري       

  از هـا   ترك كه به هنگام عزيمت      ...الر و  تاردوش، اويقور، خونالر، تابقاچالر، قاراخانلي    
آسياي ميانه، اوغوزها در قرن ششم و اويقورها در قرن هشتم ميالدي دنياي تركـان               

 .را بدست گرفتند

ي كوچك ديگر تشكيل شده و يا بعـداً           هاي نام برده از چند قبيله       ر يك از قبيله   ه
 قبيله تـشكيل يافتـه   24 اوغوزها در واقع از      مثالً؛  اند  شدههاي ديگري تقسيم      به قبيله 

ها تقسيم شدند، بررسـي ايـن         ها و عثماني     م اوغوزها به سلجوقي    11بود و يا در قرن      
 .، خود بحثي جداگانه است كه در جاي خود خواهد آمدهاي مختلف مطالب و نام قبيله

»Bilge Kagan «)734-683 ــه) م ــان قبيل ــورك و  ي گــؤگ خاق  Bügu «ت

Kagan«    هستند كـه اسـتقالل      ها  تركسمبل يگانگي   ) م780مرگ  (حاكم اويقورها 
آنچه امروز از ادبيات باستان تـرك        .اند   را حفظ كرده و تاريخ درخشاني آفريده       ها  ترك

در دست داريم عبارتست از     ) هاي مختلف به وجود نيامده بودند       اني كه هنوز لهجه   زم(
 ...هاي سر قبرها و ها، منابع چيني، سنگ صدها كتيبه و نوشته بر روي سنگ

در منابع چيني شعري تركي آمده است كه مربوط به دو قرن قبل از ميالد، يعنـي        
  :ده است سال پيش است كه شكل اصلي آن بدين صورت بو2200

Yen - ki - Sani Kaybettik , Kadinlarimizin güzelligi artik kalmdi 

Ki - liyen   daglarini  berakdek ,  
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Hayvanlarimiz artik bakilmiyacak. (1*)  

هاي نخـستين مـيالدي       هاي فراواني در منابع مختلف چيني مربوط به سده          نمونه
 .در دست است

 دست ما رسيده است عبارتست از شـرح بعـضي وقـايع             آنچه از دوران باستاني به    
 در آن دوران هنـوز علـم   ...، اعتقـادات و مراسـم مختلـف مـذهبي       ها  داستانتاريخي،  

ي مردم حالت سحر و جادو داشته و اعتقاداتي ابتدايي در             پيشرفتي نكرده و دين اوليه    
هـاي   رق، بـاران  مورد حوادث طبيعي كه خود قدرت دفع آنها را نداشته، مانند رعد و ب             

 در ايـن    .گاهي بودند تا بدان پناه برند       به دنبال تكيه   ...ها و  آسا، طوفان، آتشفشان   سيل
 وجود داشته و حتي در شرايطي انسان درخت ...زمان پرستش آفتاب، ماه و ستارگان و   

دهنده است و يا گاو و گوسفند را كه منبع زندگي آنها بوده است، پرستش              را كه بركت  
 آنها در مورد مرگ و تولد و بيماري، عقايد ابتـدايي داشـتند و بـدين ترتيـب                   .كنند  مي
 كـه مـسلماً در      انـد   داشـته هاي مختلفي به وجود آمـده و اعتقـادات مخـصوصي             دين

ي قبـل از اسـالم بايـد    ها ترك براي شناخت بهتر .فرهنگ و ادبيات منعكس شده اند    
پرسـت، شامانيـست، آنيميـست،        توتم  قبل از اسالم   ها  ترك .اي به دين آنها كرد      اشاره

 مـذهب شـاماني و   .انـد   بـوده ... همچنين مدتي هم پيرو مـاني، زردشـت و   ...بودايي و 
 در مذهب آنيمـي بـه   . رونق داشته استها تركآنيمي بيشتر از ديگر مذاهب در ميان    

 كه منابع نـشان    اي به طبيعت نزديك بوده اند؛ به طوري         روح اعتقاد داشته و تا اندازه     
هاي سيبري در مراسم مذهبي كه توأم با رقص و آواز بـوده،                در دامنه  ها  تركدهد    مي

خواندند و بدين ترتيـب بـا احـضار     رقصيدند و اشعاري تركي مي كردند، مي  شركت مي 
  .طلبيدند روح، بيماران را شفا مي

                                                            
  .1358كريمي، ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، . م *
  . الترك، استانبول ي، ديوان لغاتشغرمحمود كا - 
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اوزان به معني رهبر و در پيش رونده است كـه نخـستين             ( ها اوزان«در اين ميان    
رهبري مردم و مقام روحاني را در مسائل ديني ) دانان آذري هستند عران و موسيقيشا

 . شعر، موسيقي و رقص قسمتي از ديـن ابتـدايي مـردم بـوده اسـت                .به عهده داشتند  
ها با قوپوزي در دست در هدايت مـردم   شده و اوزان مراسم ديني با ساز و آواز برپا مي       

ها و شاعران مردم ترك زبان نيز     دان  موسيقي كردند كه در عين حال اولين       شركت مي 
 مـثالً هـاي مختلفـي دارنـد        هـاي مختلـف نـام       هستندكه اين شاعران در ميان قبيلـه      

، قرقيزهـا  »اويـون «هـا   وتقايـ ، »گـام «هـا   ، آلتـاي تـورك    »شـامان «تونقوزها به او    
  .گفتند مي» اوزان«و اوغوزها به او » باكسي«

دار تبليـغ    ن مردم مسئوليت مهمي داشتند و عهـده       ها در مورد اعتقادات و دي      اوزان
 اگر زماني بيمـاري يـا       مثالًاند،   هاي آنها بوده    اعتقادات ديني مردم ايل و رفع ناراحتي      

افتاد تا او را از ايل        آمد، اوزان با ارواح خبيثه در مي        باليي بر سر ايل و سرزمينشان مي      
هـا در ميـان     هـا و شـامان     ها، گـام   ها، باكسي  و وطن خود دور كند، بدين ترتيب اوزان       

 .تركان ارزش اجتماعي و نفوذ فراوان داشتند

 .ي بسياري در چين و آسياي ميانه در دست اسـت          ها  داستانو   از اين دوران منابع   
مطالبي در  » ديوان لغات الترك  « در كتاب    . م 11شناس قرن    لغت» محمود كاشغري «

 .اي خواهد شد اين مورد نوشته است كه اشاره

هاي سـوم و چهـارم مـيالدي از نظـر انـدازه، وزن و             اشعار تركي منسوب به قرن    
قافيه زيبايي بسياري داشته و مقداري از آنها را در دسـت داريـم كـه پايـه و اساسـي                

هاي قوشوق،     اشعار تركي قبل از اسالم به شاخه       .باشد  محكم براي شعر امروزمان مي    
هـاي   ع شعر و صنايع بديعه را در بخـش        ساغو و بوي تقسيم شده كه بحث بر سر انوا         

 .بعدي بررسي خواهيم كرد
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شناس معـروف    لغت(نام اولين شاعران ترك زبان كه از كتاب محمود كاشغري           
چوچو، آپرين چورتيغين، كيكي، قول ترخان، آسيق    : در دست داريم عبارتند از    ) م11

انه در مورد هيچ سفتأ كه م  ...توتونق، قالون كيشي، چيسر ياتوتونگ، پراتياياشيري و      
از هــر يــك   فقــط چنــد بيتــي.يــك از ايــن شــاعران معلومــاتي در دســت نــداريم

بيـر عـشق   «ين است بـه نـام   گت شعر زير از آپرين چورمثالً .رسيده است   دستمان  به
  : »شعري

Yaruk tengriler yarlikazun ,  
Yarasim birle , 

Yavasim  birle ,  
Yakisipan adrilmalim ,  
Kuclüg biristiler küc birzum ,  
K?zi karam birle ,  
Kulusugin oluralim , .....  

» التـرك  ديـوان لغـات   «اي از كتـاب       رينش ادب ترك نمونه   براي آشنا شدن به آف    
 :آوريم محود كاشغري را در اينجا مي

  گمي ايچره اولتوروب،
 آيدي قيزيل بايراق، 

  ايال سووين سووين گئچتيميز
 ق، تويدي قارا تپرا

  اويقور تپه باشالنوب، 
 يتيشو گلليب اويراق، 

  منجالق ائلين آچتيمير 
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  .يوقيشيب اونين گئچتيمز

*****  

  باسميل سوسين قوموتدي، 
 بارچا گليب يوموتدي، 

  ارسالن تابا اميتدي، 
  .قورخوب باشي تزگينور

*****  

  تونله بئله قوجاليم، 
 ليم،  چهئيامار سووين گ

  ، ليم تانگوك سووين ايچه
 يوفكو ياغي اوفولسون، 

*****  

شود كه از اعتقادات      اشعاري در دست است كه به دوران قبل از اسالم مربوط مي           
 :  به چند نمونه توجه كنيد.مذهبي آنها سرچشمه گرفته است

  تان تانري گلدي، 
 تان تانري اؤزي گلدي، 

  قالخنيز توم بيگلر قارداشالر، 
  .ليم وهؤيي ا تان تانري

  نش تانري، گؤرن گو
  .سيز بيزي قورويون
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  اي تانري،   گؤرونن
  .سيز بيزي قورتارين

  تان تانري، 
 لي، ميس قوخولو،  رايحه

    ايشيقلي، ايشيلتيلي، 
  .تان تانري

 6 الـي    4هـاي    اشعار تركي زيادي در منابع چيني وجود دارد كه منسوب به قـرن            
  :يمآور اي از آنها را در اينجا مي ميالدي است كه نمونه

 .سويوتلر جان سيخينتيسيندان سالالنيورالر

 بن اسير بير ائلينين چوجوغويوم، 

 .ميوروملرين توركوسونو، آنال چينلي

*****  

 آي پارليور، اولدوزالر آخيب گئدييور، 

 .بنه گليب گلميه جه ييني همن سؤيله

  قوتلي بير دلي قانلي هيزلي قوشان آتالر ايستر 
 . بير دلي قانلي ايسترهيزلي قوشان آتالر، قوتلي

 سارارميش قيزالرين آلتينا گيرييوروم، اولويوروم، 

 .او زامان آنجاق ديشي اركك دن آيريليور

ـ  موالن«عالوه از اينها در منابع چيني شعري بلند به نام      وجـود دارد  » سـي  ركيوت
 اين .دهد رود و رشادتها نشان مي كه داستان دختري است كه يكه و تنها به جنگ مي     

 از اين گذشته اشعار .كند دختر ترك حكايت مي  -موالن  شعر از رشادت و دالوريهاي      
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ي شـشم مـيالدي منـسوب اسـت و سـخن از               ديگري نيز موجود است كه بـه سـده        
 :شجاعت و دالوري است

 ليم،  نارا آتاراق آتالريميز سوره

 قالخان سونگويله وروشاليم، 

 بير دوروب بير جوشاليم، 

  .سيننسرد ياغي يوموشا

*****  

  رك يوواالندي،  بير چوخ باشالر كسيله
  .ياغي اوندان ياواشالدي

  دي، گوجو بوندان قووشه
 .قلنج قينا گوچ سيغدي

*****  

  ايگيدلر چاغريشديالر، 
 يان گؤزله باخيشديالر، 

  توم سالحال ووروشديالر، 
  .قلنج قينا زور گيردي

*****  

 از اسالم و روحيه و قدرت آنهـا را بـه    را قبل ها  تركهاي   اشعار باال ماهيت جنگ   
  .دهد هنگام مبارزه نشان مي
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در ادبيات تركي قبل از اسالم با اشعاري كه در مورد اعتقادات مذهبي و مبـارزات              
هـايي كـه از زيبـايي طبيعـت و زنـدگي سـخن                ملي بود آشنا شديم و اينـك نمونـه        

 :اسالم منسوب استهاي قبل از  آوريم؛ اين اشعار نيز به سده گويند، مي مي

  لر چيچك ديزيلدي،  مين
 تومورجوقالريندان ياييلدي، 

  چوخ ياتماقدان سيخيلدي، 
  .يئردن بيتر بيتمز آچيلورالر

*****  

  لر آچيلدي،  تورلو چيچك
 چمنه ايپك يايغي ياييلدي، 

  جنّت الي گؤروندي، 
 .جك آرتيق قيش گلميه

*****  

  قيزيل ساري آردآالر،
 دا، ياشيل منقشه آچماق

  بير بيريني سارماقدا، 
   .انسان بونا حيران اولور

*****  

 لليينه اينانما،  ين گوزهياز

 سوالرا بئل باغالما، 
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 يه حاضرالنما،  كوتولوك ائتمه

   .ايي سؤز  ديلدن چيخارت

*****  

 ياز گلينجه بوزي قاري، 

 آخيتدي سئل سوالري، 

 دوغدي ايشيق اولدوزي، 

 .سين دينله سؤزوم گولمه

*****  

 پالچيق چامور يوغرولور، 

 يوخسول پوزولور اينلر، 

 بارماقالري اويوشور، 

  .آتش ايچين دوالشير

 در  .ي قديمي تركي نيز از منابع مهمي است كه امروز در دسـت داريـم              ها  داستان
 مـشهورترين ايـن     .انـد   بعضي حوادث و وقايع تاريخي نيز جاي گرفتـه         ها  داستاناين  

هاي مختلف    باشد كه در ميان ملل مختلف آسيا به گونه          مي» گيل گميش  «ها  داستان
 ايـن داسـتان     .هـاي قـديمي تـاريخ دنياسـت          گيـل گمـيش از افـسانه       .معروف است 

باشد كه همچون يك اثر تاريخي        موضوعش در مورد دولت آشور و حاكم سومري مي        
 .كند نظر را به خود جلب مي

تـورك،   ي گـؤگ  هـا   داستاند  هاي مختلف مانن    ي قديمي تركي به دسته    ها  داستان
ي مختلفـي روايـت   هـا  داستانشوند كه در هر دسته،   اوغوز، اويقور و تقسيم بندي مي     
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هـاي مـشترك اويقـور، قپچـاق و اوغـوز              منسوب به قبيلـه    ها  داستان اين   .شده است 
 .اند شدهباشند كه قبل از اسالم و قبل از جدايي اين قبايل از همديگر آفريده  مي

 داستان  مثالً .دهند  ي تركي داريم كه با واقعيت تاريخي وفق مي        اه  داستانبعضي  
 از  هـا   تـرك  كـه در تـاريخ       :تـورك  ي گـؤگ     سرسلـسله  .) م 552مرگ  (بومين خاقان   

 او .رود كه نام تـرك را در تـاريخ حفـظ كـرده اسـت          نخستين حكمداران به شمار مي    
ن خـان حاكميـت      بعد از مرگ وي قاپاغا     .دولت قدرتمند گؤگ تورك را بنياد گذاشت      

)  م731مـرگ در سـال   ( را به دست گرفته بود كه برادرزاده اش قول تيگـين        ها  ترك
 734) (حاكميت عموي خود را قبول نكرده و همراه با بـرادرش بيلگـه قايـان خاقـان                

پردازد و پس از اينكه عمويش را از تخت برانـداخت، خـود بـر                  به مبارزه مي   .) م 683
هاي فراوان با ملل مختلـف       استان ترك پر است از جنگ      عموماً تاريخ ب   .تخت نشست 

ها در اين دوره دولت دوغوهون نيز قـدرت چـشمگيري بـه دسـت                 مخصوصاً با چيني  
 .آورده بود

 كه هر يك امپراتوري وسيعي را زير سلطه         اند  داشتههاي قدرتمندي     دولت ها  ترك
مپراتـوري بزرگـي بـه       بعد از انحالل دولت دوغوهون، آتيال حاكم بـزرگ، ا          .اند داشته

 . آفريدها تركوجود آورد و تاريخ پر افتخار و پر از مبارزه و پيروزي براي 

ها و هنرهاي مردم باقي مانده است از آن جملـه            از دوران باستاني آثاري از تمدن     
ي اسـتانبول نگهـداري       كه در موزه  ) م 731مرگ به سال    (ي قول تيگين      سر مجسمه 

 .شـود   ي فنالنـد نگهـداري مـي        در مـوزه  » اورخون«ي    ههايي از مجسم     تكه .شود  مي
 متـر و    75/3 به بلندي » قاراقوم« كيلومتري   60اي از اورخون و قول تيگين در          كتيبه

  نوشته شده است. م720 متر باقي مانده است كه اين كتيبه به سال 22/1پهناي 
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ـ          ها  ترككه قبالً گفته شد،      طوري  همان ه  ضمن مهـاجرت از وطـن اصـلي خودب
ي جهان، اختالفاتي از نظر لهجه در ميانشان بـروز كـرد كـه نمـودار زيـر                   چهارگوشه

  .دهد ها را نشان مي قسمتي از اين اختالف و شاخه
  

 پيش از اسالم

  
  

  گؤگ تورك                                                  اويقور                 

   باتي                                                                ودوغ             
  اوغوز                                                               اويغور        

  
       جغتايي              
  آناتولي تركي        آذريتركي                                                           

   از اسالم آذربايجانپيشت ادبيا
ي تركي بـوده اسـت و زبـان       ها  زبانهاي قديم جزو گروه      زبان آذربايجان از زمان   

 :توان به مراحل زير تقسيم كرد ادبي تركي را از نظر زماني مي

 ؛م.ق 4 زبان تركي قديم از قديم تا قرن .1

 ؛م 5قم تاقرن  5 زبان باستان تركي از قرن .2

 ؛ م11م الي  5از قرن  زبان تركي ميانه .3

 ؛ م17 و 16 الي 11 زبان ادبي وكالسيك آذربايجان از قرن .4

 . الي امروز17 زبان مردم آذربايجان از قرن .5
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تـوان    م مـي  .ق  چهـارم  تركان را تا قرن    ادبيات قديم آذربايجان و    شك زبان و   بي
هـاي   لـت ديگـر دو   هـايي از سـومريان و       فقط شفاهي به شمار آورد هر چند كه كتيبه        

ها فقط خصوصيات زبـاني را مطـرح          مستقردر آذربايجان به دست آمده است اما كتيبه       
شماري ازاين دوره در دست است كه بـه            واژگان بي  .نه ادبيات آن دوره را     و سازند  مي

 شـايد   1.تـوان دسـت يافـت       گرامر زبان تركي در آن مقطع زمـاني مـي          خصوصيات و 
ري بـا زبـان آذربايجـان پرداخـت عـالوه بـر       كه به مقايسه زبان سوم  نخستين كسي 

توفيـق   شـناس نـامي آذربايجـان، پروفـسور     شرقيني همچون هومل آلماني، زبان   ستم
تركي را برابر نهد  اف بوده است كه توانست بسياري از واژگان مشابه سومري و حاجي

دها چنين تحقيقـي بعـ     2.يابي واژگان امروزي بپردازد    نظر اتيمولوژيك نيزبه ريشه    از و
ي   نحـو، نحـوه    توسط بسياري از محققـان از نظرگاههـاي ديگـر همچـون صـرف و              

نتـايج رضـايت بخـشي بـه      گرفـت و  غيره مورد مداقه قرار پسوندها و شكل سازها و  
رضايت بخشي  هاي پيش به نتايج بسيار  از نظرتاريخي نيز محققان در دهه.دست آمد

 از و انـد  ي مختلف آذربايجان پي بـرده ها اند از آن جمله به نوع زبان دولت       دست يافته 
روي اسامي خاص به جامانده به كنكاش پرداختـه و نتـايج بـسيار خـوبي بـه دسـت                    

هـا و ديگـران كمتـر         هـا، آراتتـي     ها، لوللوبي   كه امروزه زبان گوتتي    طوريه  اند ب   آورده
 .باشد داراي ابهام مي

 در  و هـا   داستانها و     انهها، افس ده از دوران قديم به صورت اسطوره      ادبيات بجا مان  
 .دوران بعـدي رسـيده اسـت       هـاي بعـدي و     صورت به صورت شـفاهي بـه نـسل         هر

 ديگـر ايـن كتـاب بـدان خـواهيم           هايايي كه در جلـد      ي اسطوره ها  داستانمهمترين  
                                                            

  .2000سي گرامري، آنكارا،   طلعت تكين، اورخون توركجه.1
  . 1994ن نامق اورخون، اسكس تورك تازيتالري، آنكارا، حسي - 
  . 1986، كي توقيف حاجيف، آذربايجان ادبي ديلي تاريخي، با.2
  .1989احمد جعفر اوغلو، تورك ديلي تاريخي، استانبول،  -  



 g  193مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

غيره اسـت كـه      ان و خي آلپ ارتونقا، داستان ماناس، داستان اوغوز      ها  داستانپرداخت  
هم در ديوان لغات الترك آمده است و بـه صـورت             ه آن در اينجا تنها به يك مورد ك      

آن شعر بلندي است كه درحقيقت براي از دست رفتن اين            پردازيم و   باشد مي   شعر مي 
 زمـان   . سروده شده اسـت    ريقم ششقهرمان بزرگ يعني آلپ ارتونقا در حدود قرن         

  مرگ اورتأثيتوان منتسب كرد ولي از  هاي بعدي مي هر چند براي قرن سرايش آن را
چقدر ارزشمند است بدانيم كه اين شعر تا قرن          دهد و   همان دوران مرگش خبر مي     در
هجري باقي مانده و محمود كاشـغري دانـشمند بـزرگ قاراخانيـان توانـسته اسـت                 5

 و هـا   داسـتان تمامي اين شعر رايادداشت كند واين امر نـشانگر رواج و رونـق چنـين                
   :از ديوان لغات الترك بخوانيم شعر را اين .اشعاري دراين زمان بوده است

  به زبان امروزي/به زبان اصلي 

 ؟لدوموؤ آلپ ارتونقا ا/آلپ ارتونقا اولدومو؟

 ؟ قابا دونيا قالديمي/ايسيز آژسون كالدي مو؟

 ؟زامان انتقاميني آلديمي /اؤذلك اوچين آلدي مي

  .ك پارتاليير آرتيق اوره/ ك ييرتيلور ايمدي يوره
 

  ،دي زلهگؤفلك مقام  /ق گؤزه تتياؤدلك يازا

  ،گيزلي جهنم ياراتدي /اوقرمي تؤزاك اوزاتدي

 ،ني آزديردي بيگلربيگي /بگلر بلين آزيتي

   .جه قورتوالرئ قاچيب ن/كا چا كالي كورتولور
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 ،ايگيدلر قورد كيمي اوالشدي /،اوشيب ارن بؤرله يو

 ،ريالتدريب ياخاالريني ييريباغ /،ييرتيپ ياگا اوراليو

 ، سسلري گلينجه چيغيرديالر/،سيكريپ اوني يوراليو

  .ياشدان گؤزلري اؤرتولدو /.سيقتاپ گؤزي اؤرتولور
 

 بيگلر آتالرين يوردوالر، /بگلر آتين طار قوروپ،

 درددن الدن دوشدولر، /،كادقو آني تورقوروپ

 بتلري بنيزلري سارالدي، /منقزي يوزي سارا قاريپ،

  .انكي زعفران سورتولوپس /كؤركؤم آنقار تورتولور
 

 زمانه تامام پوزولدي،  /اؤدلك آريق كئوره دي،

  ضعيف، تنبل گوجلندي، /يونچيق ياووز تاوالدي،

  اردمليك يئنه آزالدي، /ارديم يئمه ساورادي،

   .دنيا حكمداري يوخ اولدي /.آرون بكي چئرتيلور
 

 زمانه گونودوالنديرير، /اؤدلكه ك گؤني تاوراتور،

 انسانين گوجونو آزالدير،  /وچين كئورئتوريالتقوك ك

  بوشالدير، ليكدندنياني ايگيد /سئوريتور، آژون ائردين

   .نه قدر ساچسا، ايگيداؤلور /.كاچساتاكي ائرتيلور
 

  ،اولدو للي يوخسول عق/،بيلگه بوقويو نچيدي

  ،دنيانين آتي آزغين اولدو /آژدن آتي يئنچيدي،
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 ،ي چورودواردم آت /ائرديم اتي تينچيدي،

  .يئره ده گيب سورتولور /.قيپ سورتولور يئرقه ته
 اونون عادتي بؤيله، /اؤيره يؤكي موندان اوق،

 دير،  غيريسي ايسه بهانه /موندا آدين تيلداق اوق،

 دنيا گليب اوخ آتسا،  /آتسا آژون اوقران اوق،

   . داغالرين باشي ازيلير/.تاقالر باشي كژ تيلور
 

 كؤنلوم ايچيني يانديردي،  /تدي،اؤر كؤنقولوم ايچون

 قاناتديم،  ياراني باغالميش گؤز /ياتميش باشيق كارتاتدي،

  كئچميش گونو آرادي، /كئچميش اودون ايرته دي،

 .يادا دوشور كئچميش گونلر /.تؤپ كؤن كئچيب ايرتدي

 كـه اگـر احتمـال        اسـت   سال پيش تركـي    2600اي است از شعر       اين شعر نمونه  
هاي بعدي نيز سينه به سينه گشته و زبان به زبـان تغييـر               عر در قرن  بدهيم كه اين ش   

 2600 اين امر نشانگر وجود شعري قوي در         .يافته، اما اصالت خود را حفظ كرده است       
سال پيش از اين است و مهمتر اينكه در اين زمان، شعر به حد كـافي تكامـل يافتـه                    

 البته شعرهاي مربوط به ايـن دوره  .اي به يادگار مانده است بوده است كه چنين نمونه  
الترك فراوان است اما تعيين زمان دقيق اين اشعار فرصـت و مجـال و      در ديوان لغات  

  .پردازيم طلبد كه در صفحات بعدي به برخي از آنها مي ي بيشتري مي مداقه

اسـالم اسـت و تعـداد     ديوان لغات الترك اشعار بسياري دارد كه از دوران پيش از 
آوريـم مربـوط بـه         شعر ديگري كه در اينجا نمونه مي       .عار بسيار فراوان است   چنين اش 

 .ي قهرمان ديگري از تركان يعني آتيالسـت          بعد از ميالد است و آن درباره       چهارقرن  
آتيال حكمران هون بوده كه از آسيا تا قلب اروپا را در نورديد و آثار مكتوب فراواني از                  
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 جمله دفتر ماليات و آمار دربار اوست كه سندي بسيار           خود به يادگار نهاده است از آن      
آوريـم خـصوصيات ايـن         در شعري كه ذيالً مـي      .ارزشمند در تحقيقات امروزي است    

  :حاكم بزرگ هون را به تصوير كشيده است

  به زبان امروزي  /به زبان اصلي

 يئمه ييني دادديران ايدي،  /ايردي آشين تاترقان،

 ياغي دوشمن قووان ايدي، /باوالي ياغين كاتارقان،

 بوينون توتوب قران ايدي،  /بوينون توتوب كاديرقان،

  .اؤلوم باسيب، يئره قالدي /.باسدي اؤلوم آقتارو
  

 يئمه ييني دادديران ايدي،  /ائردي آشين تاتيرقان،

 ياغي دوشمني قووان ايدي، /ياوالق ياغين قاچورقان،

 غيندا دوران ايدي، ياغي قوشون قابا /ياوالن ياغين قاچورقان،

  . اؤلوم باسيب يئره چالدي/.باستي اؤلوم آقتارو
 

  دوشمن اودونو كئچيرن ايدي، /ياقي اوتين اؤچوركن،

  اونو مركزدن قووان ايدي، /تويوين آني كؤچورگن،

  ايشلر گؤروب بيتيرن ايدي، /ايشالر اوزوپ كئچيرگن؛

  .زمانين اوخو دگيب اؤلدوردو /.ته قدي اوقي اولدورو
 

 لي ايدي،  بؤيوك ايشلره متيل /تورقاق اولوق ايشالقا،

 سي آچاردي،  يئمك سفره /تيرقي اوروپ آشالقا،
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  محكم سويوق قيشدا، /توملوق كاديي قيشالقا،

  .خلقي اومودسوز قويوب گئتدي /.كوتدي اريق اومدورو

 

هان ترديد در زمان ساسانيان كه آذربايجان مستقل بوده و حتي بسياري از شـا               بي
ساساني كه درگير برخوردهـاي خـانوادگي بودنـد هنگـام فـرار، بـه آذربايجـان پنـاه                   

توان ادعا كـرد كـه         اما به جرأت مي    .توان ديد   ي آنرا در بهرام گور مي        نمونه .بردند  مي
 م تـشكل يافتـه و زبـان ادبـي           7- 3زبان عموم خلـق آذربايجـان در بـين قرنهـاي            

 .قدرتمندي شده بوده است

هـايي را     هاي ديگر تفاوت     بين تركي آذربايجان با تركي     ه،ان امروز شناس  زباناكثر  
كنند و خصوصيات فونئتيكي، صرفي و نحوي تركـي آذري را متفـاوت از                مشاهده مي 
كه ما امروزه  طوريه دانند و اين حقيقتي است انكارناپذير، ب  هاي تركي مي   ديگر گروه 

 بر اين اسـاس ادبيـات    .كي آذري شاهديم  نيز اين اختالف را به نفع توانمندي زبان تر        
هاي مختلفي تقسيم كرد كه از آن جمله نظر زير مـورد              توان به دوره    آذربايجان را مي  

  :باشد اقم اين سطور نيز مي رتأييد

  ،ادبيات و زبان قديم آذربايجان .1

  ،زبان و ادبيات آذربايجان تا قرن سوم ميالدي .2

 م 7 الي 3 قرن  زبان و ادبيات آذربايجان از.3

 م 16 الي 7زبان و ادبيات آذربايجان از قرن  .4

 م 20 الي 16زبان و ادبيات آذربايجان ازقرن  .5

  .20 زبان و ادبيات آذربايجان در قرن .6
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تـوان از ديـوان       هاي شعري ادبيات تركـي آذري را مـي          فراموش نكنيم كه نمونه   
ي   رد و مـا بـراي جلـوگيري از اطالـه          هاي قبل از اسالم آو      الترك مربوط به دوره    لغات

 .الترك خواهيم آورد كالم در همان بخش ديوان لغات

ي نخستين اثري كه به زبان تركي نوشته شده است هنوز            دربارهالبته در ايران    
 در  قورقـود   دده تا امروز بحث بر اين بوده است كه كتـاب            .داليل متقن وجود ندارد   

ي ترجمه شده و اصل تركـي آن در آذربايجـان           زمان هارون الرشيد از تركي به عرب      
 براي اثبات چنين ادعايي هنوز اسناد الزم در دست نيست و فقط           .موجود بوده است  
كـه در قـرن     ) ع(ي حضرت علـي     نامه  اما اخيراً  .ها مي توان يافت    در البالي كتاب  

در  اين نامه    .آيد پنجم در تبريز ترجمه شده است سندي بسيار ارزشمند به شمار مي           
 ايـن   . قمري در تبريز ترجمه شده و روي چرم پوست نوشته شـده اسـت              450سال  

 هجري به هشام ابن عتبه ابن الوقاص نوشته و      40در سال   ) ع(نامه را حضرت علي   
در آن اين امير اسالمي را از رفتار نامناسب با نصرانيان برحـذر كـرده و از آزادي و                   

 اين امريه .انان را نكوهش كرده استدين سخن گفته است و بدرفتاري با غيرمسلم
 تبريز به تركي ترجمه شده و بـا خـط كـوفي             -  هجري در آذربايجان     450در سال   

ي چهل سـتون اصـفهان        اين سند امروز در موزه     .روي پوست استنساخ گشته است    
   1.شود نگهداري مي

                                                            
  .4 ، ص21477، نمره 1998 نوامبر 2، 11/8/1377اطالعات روزنامه سي، تاريخ . 1

  .1684 و 1682، نمره لري 13/8/1377، و 11/8/1377همشهري، تاريخ 
  .سينده وئرميشدير12نين  بو خبري تلويزيون دا آبان آيي
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  ؟...اوستا به زبان آذربايجاني است يا
 ايـن موضـوع شـايد بـه مـذاق           .زبان تركي در ايران قدمتي چند هزار سـاله دارد         

اي خوش نيايد چراكه مايلند تنها زبان فارسـي را صـاحب اصـالت بداننـد و ايـن                     عده
ي هويت ملي ايرانيـان، زبـان فارسـي           ه مشخصه انديشه را جايگزين حقيقت سازند ك     

ي ايرانيـان     ي علمي روز بر اين امر تأكيـد دارد كـه ايـران از آن همـه                   انديشه 1.است
كنند در ارتقاء و پيشبرد فرهنـگ         هايي كه در ايران زندگي مي      ي قوميت   و همه  2است

ام و اديـان  ي ايرانيـان اعـم از اقـو         فرهنگ و تمدن ايراني ميراث همه      .ايران سهيمند 
  .مختلف است

هـاي اقـوام را نفـي        اند تا فرهنـگ     سال بر طبل تك صدايي كوبيده      70انه  تأسفم
ها وحدت    اين سياست شوونيستي سال    .ي ديگر را از ميدان به در ببرند       ها  زبانكنند و   

ملي ايرانيان را دچار خدشه ساخته و از پيشرفت اجتماعي، فرهنگي و سياسـي مـردم                
ي محققان به ايـن نتيجـه رسـيده     هاي عالمانه  اما بررسي.كرده است ايران جلوگيري   

است، كه زبان تركي در ايران از آنچنان قدمتي برخوردار اسـت كـه ردپـاي آن را در                   
                                                            

  .؟، اميدزنجان...كريمي، اوستا به زبان اذربايجاني است يا. م. 1
  .كريمي، چو ايران نباشد تن من مباد، اميد زنجان.  م.2
  .كريمي، چو ايران نباشد تن من مباد، بهار زنجان. م - 
  .  1376نامه اميد زنجان،  رضا كسگين، زبان تركي و هويت ايراني، ويژه - 

 



 g  201مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

 كتابي كه چند هزار سال پـيش        .توان به وضوح ديد     كتاب مقدس و ارزشمند اوستا مي     
 زبان بومي در امان ماند و بـه         ثيرتأتوان از      نمي .از اين در آذربايجان نوشته شده است      

 را در اين اثر داشته است به عبارت ديگر اوسـتا بـه              تأثيرنظر راقم اين زبان باالترين      
 .زبان بومي آذربايجان نگاشته شده است

هـا و      است كه امروزه آثار گرانـسنگ فرهنـگ ايرانـي در مـوزه             تأسفجاي بسي   
تي به دليل بيداري اروپائيان چنـد دهـه         شود و به راس     هاي اروپا نگهداري مي     كتابخانه

اي حساب شده به غـارت ميـراث فرهنگـي مـا              جلوتر از ما، با برنامه    ) شايد چند سده  (
فروشند و از     دست يازيده و از دستمان ربوده اند و امروز به بهايي گزاف به خود ما مي               

مت آورند و از سوي ديگر س       اين طريق از يك سو سودهاي كالن مادي به چنگ مي          
 جاي بـسي درد و رنـج اسـت كـه            .دهند  و سوي حركت فرهنگي ما را آنان جهت مي        

آن مستشرقيني چـون ادوارد بـراون، ژان         از ) فارسي :بگو(بهترين تاريخ ادبيات ايران     
 و  ؛انـد   نوشته ...ها، آدام متزها و     است، تاريخ تمدن اسالمي را گوستا و لوبون        ...ريپكا و 

محققان خودباخته در برابر تراوشات ذهني غربيان كه اكثراً چه دردي باالتر از اين كه 
اند كه سخنان آنان را       ها نيست آن چنان ضعفي از خود بروز داده          خالي از سوء سياست   

ها  ي پايان بر بحث     نان نقطه هاي علمي با نقل قولي از آ       وحي منزل دانسته و در بحث     
 يك سـرافكندگي فرهنگـي سياسـي         اين خود باختگي در برابر آنان ناشي از        .اند نهاده
 كارهـاي   . ترديدي نيست كه محققان انگليسي، فرانسوي، آلماني، آمريكايي و         1.است
از  درصـد  20 اگـر  .انـد  ي ايرانـي انجـام داده  ها زباناي در بازشناسي فرهنگ و    ارزنده

تحقيقات آنان علمي، صحيح و بدون اغراض سياسي فرهنگي باشد، جاي قـدرداني و              

                                                            
الشعراي بهار، فروزانفر   الدين شفا، ملك    اله صفا، شفاع     اين امر را در تمامي آثار محققان فارسي همچون، ذبيح          .1
  . توان ديد مي.. و 
  .1354كريمي، سرافكندگي فرهنگي، مجله نگين، . م- 
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 بقيـه در جهـت رفـع مطـامع           درصـد  80 اما نبايد فراموش كرد كـه        ؛داردقدرشناسي  
هـاي آن را       امروزه خوشه  ،ريزي سياسي فرهنگي استعماري بوده است كه طبق برنامه       

آري بيش از چند سده است كه دست بـه تعريـف و تحريـف فرهنـگ مـا                    .چينند  مي
ان ايرانـي را بـسته      هاي بيجاي آنان چشم بصيرت محققان و اديبـ          اند و مدحيه   يازيده
دانيم آن چه آنـان از زبـان، فرهنـگ و              با توجه به اين زمينه است كه امروز مي         .است

ي هـا   زبـان  از بيخ و بن غلط است، گرامري غلط براي            درصد 80اند   آيين ايراني گفته  
شان از زمـان    اند و در تحقيقات     معاني و واژگان را ندانسته معني كرده       .اند ايراني نوشته 

 به عبارت   .اند كه در ذهن دارند     ان فراتر رفته و به اثبات آن چيزي مبادرت كرده         و مك 
اند  اند و نخواسته   ديگر براي اثبات ذهنيات خود در آثار فرهنگي ما به كنكاش پرداخته           

 ناگفته پيداست كه اوسـتا بـه ايـن          .آثار ما را به صورت علمي و واقعي حالجي نمايند         
هـاي زبـاني، مكـاني، تـاريخي و آن را در ايـن                 ريـشه  سرزمين تعلق دارد و بايـستي     

 اگر زباني مرده است گويندگان آن نيز بايـستي          .سرزمين و مردم اين مرز و بوم يافت       
 .اند مرده باشند و اگر زنده است صاحبان زبان نيز زنده

اوستا كتابي است ارزشمند و بزرگ كه به تاريخ و فرهنگ و تمـدن ايـن مـردم و      
لق دارد و با تاريخ تمدن، انديشه و روحيات مردم اين ديـار پيوسـتگي               اين سرزمين تع  
 براي كشف محتواي معنوي اين اثر سترگ و پيونـد آن بـا فرهنـگ                .ناگسستني دارد 

مردم، بايستي به مشخصات اصلي اين اثر همچون هر اثر فرهنگي مدني ديگر توجـه    
راحـي شـده بـا آن       انه اكثريت محققان چون بـا ذهنيـت از پـيش ط           تأسفداشت كه م  

  .اند  ره به خطا سپرده و نتايجي غيرواقعي به دست آوردهاند داشتهبرخورد 

هـاي زمـان، زبـان،     توان بـه نـشانه   هاي اين مشخصات مي     ترين نشانه   از برجسته 
  .ها خواهيم پرداخت تاريخ، مكان و هويت آن اشاره كرد كه با نظري گذرا بدان
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اي را تـداعي      قگـران اوسـتا، زبـان اوسـتا دوره        دوران به نظر بـسياري از تحقي       .1
كند كه به عنوان دوران زندگي مشترك هنديان و اروپائيان يا دوراني نزديك بدان  مي

بوده است و به نظر آنان معاني كلمات متون اوستا، نشانگر كاربرد زبان و واژگان هند                
ا را خيلي به زمـان       در حالي كه قبول اين عقيده، دوران آفرينش اوست         ؛و اروپايي است  
 2000توان فهميد كه اين زبان رابطـه          ي ساده مي    كند و با يك مقايسه      ما نزديك مي  

 بايد به دوراني بـسيار جلـوتر و         .اي با زبان هند و اروپايي امروزي ندارد          ساله 2500يا  
ـ  .ي هند و اروپايي امروزين نداشته باشد      ها  زباناي با      يا رابطه  .ها باشد   پيشتر از اين   ه  ب

رسد آفرينش اوستا به دورانـي مربـوط باشـد كـه دو ديـن ميتـرا و اهـورا در                       نظر مي 
خوانيرث يا خـوارزم،    (سرزمين ايرانويچ يكي از هفت سرزمين موجود در آسياي ميانه           

) خيوه يوردو، سغويانه يا سغد يوردو، مرويانه يا مرويوردو، ائيرينه يا اريوردو و ايرانـويچ      
پـدر  (و تـورج    ) پدر ايرانيان ( و طرفهاي درگير اين برخورد ايرج        اند  با هم برخورد كرده   

 ناگفتـه پيداسـت در تبيـين حـوادث          1!كه عين حال دو برادر آريايي هـستند       ) تورانيان
اي و مكاني نيز از اهميت خاصي برخوردار است و معلوم     دوران توجه به مسائل منطقه    

كيانيـان و پيـشداديان وجـود       است كه پيش از تولد اوستا در اين منطقه دو حكومـت             
  .اند بودهداشته است كه از نظر زماني از دوران هند و اروپايي پيشتر 

ي هند و اروپـايي     ها  زباني زبان اوستا را بايستي نه در          نظر ما اين است كه ريشه     
اي بـين تحـوالت واژگـان در          ي بومي جست و گرنه هيچ رابطه      ها  زبانبلكه در ميان    

 مـشخص اسـت كـه از كـشف معـاني            .اند هند كرد و پيدا نكرده    طول زمان پيدا نخوا   
  .اند واژگان و حتي از مفهوم كل متن نيز عاجز مانده

                                                            
ي خود از تمامي حيل بهـره گرفتـه و            مدارك نژادپرستانه ي     فارس براي ارائه   هاي شوونيست گفته پيداست  نا .1

! توسل جسته و تورانيان رانيز آريايي      ي توطئه   چون اسناد تاريخي برخالف ميل آنان بوده است به آخرين شيوه          
  .يستي آنان اينجا ن پاسخ به اين دورنگي و كارهاي غير علمي و ريا كارانه. اند دانسته
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اوستا در اصل حاصل انقالب و برخورد فكري دو نژاد و قومي كه تابع دو ديـن                 
ي ميترا در زبان آذربايجان بـه صـورت تـانگري،          واژه .باشد   مي اند  بودهمزدا و ميترا    

 امروز نيز زنده است و تاننگ، دان به معنـي صـبح و طلـوع                ينتانري هم تنگري و   
از جملـه دان    (رود    مشتق از آن است و به معناي روشنايي و نـور نيـز بـه كـار مـي                  

ي مـزدا در تركيـب         كلمـه  .)رود   به معني ستاره صبح، امروز هم به كار مـي          واولدوز
ي    هـزار سـاله    5-  6 تغييـر    با در نظر گرفتن تحويل و     » مزدااهورا« يا» اهورامزدا«

ي   شـود و بـا كلمـه        از آن مستفاد مي   » روشنايي بخش، خالق انسان   « واژگان معني 
 البته همين جا خاطرنشان .دهد در زبان هندي هيچگونه پيوندي نشان نمي» آسوز«

ي آن    سازيم كه واژگان اوستا را در از نظر زباني تجزيه و تحليل كرده و رابطـه                 مي
سازيم  مي اينجا خاطرنشان    .جان پيش چشم خوانندگان خواهيم گذارد     با زبان آذرباي  

كه اوستا محصول انقالب گذر انسان از دامداري به كشاورزي و اسكان در سرزمين 
 .باشد ايرانويچ مي

با تحول فرماسيون اجتماعي و تغيير نوع زندگي از دامداري به كشاورزي، مـسلماً              
يد در برابر فرهنگ، تفكر و آداب قديم به ميان          فرهنگي جديد، زباني جديد، آدابي جد     

ي تفكر تازه، طرز برخورد، زباني تازه و واژگاني تازه براساس صنايع  آيد و در نتيجه  مي
تواند تفكر و ايماني تازه را تبيين كند لذا واژگان  كند زيرا زبان قديم نمي   تازه طلب مي  

آيد كه خود     كهنه تحوالتي پيش مي    با هجوم تفكر تازه بر تفكر        .شوند  جديد متولد مي  
پذيري هر چند كم باشـد در نهايـت زمينـه را بـراي     تأثير اين .شود نيز از آن متأثر مي  

 .آورد خلق زباني تازه در آينده فراهم مي

گردد و اين     نفوذ واژگان زبان ميترايي، در ميان كيانيان بسيار ارزشمند تلقي مي          
ه در عـين حـال زبـاني مـشترك آفريـده            مصادف است با دوران برخورد دو دين ك       

شك زبـان اوسـتا       شود بي    زبان ميترايي كه اصوالً زبان تورانيان ناميده مي        .شود  مي
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توان از اخالف تورانيان در روزگار        ي اين زبان را مي      ترديد بازمانده   باشد و بي    نيز مي 
د ؟ چطـور    امروزين يافت و آيا اين مرده ريگ در ميان آذريان و تركمنها وجود ندار             

انـد بـه    هـا نگاشـته   است سري به تاريخ بزنيم و بر اساس اسنادي كه خـود فـارس             
 .جستجو پردازيم

هـا   ي مبهمي را در تـاريخ ايـران تـشكيل داده و دهـه             دانيم كه تورانيان نقطه     مي
 دكتر محمـد  .اند شناسان را به خود معطوف داشته ي انديشمندان ايراني و ايران  انديشه

  :عتقد است جواد مشكور م

تورانيان اصالً ترك نبوده بلكه قومي آريايي نژاد، ايراني زبان و صحرا گرد بوده              «
زيستند و بر اثر اين همـسايگي          مي HU» هو«اند كه در پگاه تاريخ در مجاورت قوم         

  1.»زبان و آداب ايشان را فراگرفتند

 Minosinkي مينوسـنك     جالب است كه ايشان گروهي از آنان را ساكن منطقـه          
اش تأكيـد    او در جاي جاي آثـار تحقيقـي        .دانند   مي Yeniseiدر كنار رود يئني سئي      

تورانيان ايراني نژاد بر اثر مجاورت، زبان تركان را فراگرفتـه بودنـد و در               «كند كه     مي
گروههاي متعدد و در مقاطع مختلف تاريخ، كوچ خود را به سوي غرب آغاز كردنـد و                 

در مرزهاي شرقي ايـران بـين سـيحون و          » غز« قوام اوغوز و  در قرون وسطي با نام ا     
همو باز هـم تأكيـد    «2.شد مسكن گزيدند   جيحون كه از قديم توران زمين خوانده مي       

دارد اين تورانيان اصالً ايراني نژاد بودند و بر اثر همسايگي با تركان، زبانشان تركـي                
ن محقق، آذريـان و تركمنهـا   پس به نظر اي .»شده بود از آن زمان نام تركمن گرفتند     
كننـد     در ادامه، آقاي دكتر مشكور تصريح مـي        .از نوادگان تورانيان ايراني نژاد هستند     
ها    نامي است كه بر االن     ) تركان (Tokomongكه بر اساس اسناد چيني توكومونگ       

                                                            
  . مشكور، جواد، نگاهي به تاريخ آذربايجان.1
  . مشكور، جواد، نگاهي به تاريخ آذربايجان.2
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 ظاهراً اين قوم همان غزها باشند كـه بـا           .كه قومي از سكاها بودند اطالق شده است       
ها هـستند     ها همان آس     آرسين .اند  شدهدر قرون وسطي مشخص     » غوز آرسين تو«نام

 يـا   Ayronكنند و خـود را آيـرون          كه در جنوب روسيه در كوههاي قفقاز زندگي مي        
 1.»خوانند ايراني مي

نهيم و توجه خواننـدگان را بـه تـك تـك              هاي آقاي دكتر ارج مي      ما هم بر گفته   
ينه آقاي نادر بيات محقق ديگر تورانيان تحت         در اين زم   .كنيم  جمالت فوق جلب مي   

 2.انـد   به كنكاشي در مورد هويـت تورانيـان پرداختـه         » مهاجرين توران زمين  «عنوان  
ايشان اذعان دارند كه اين اثر پيرامون تاريخ و شناخت اقوام صحرا گرد ايراني زبان و                

 .نها اطالق شده است   ترك زباني است كه در اوستا از آنها ياد شده و نام تورانيان به آ              
 را تورانيان   ...وهمين محقق نيز سكاها، سيتها يا ماساژتها، هياطله، هفتاليتها، سرمتها           

خيونهـا، كيـدارها و هفتاليتهـا كـه در مجمـوع            «دانـد و معتقـد اسـت          ايراني نژاد مي  
هپتاليـان كـه ماننـد      «و بـاز     3»شدند اقوام ايرانـي تبـار هـستند         ناميده مي » ها  هون«

ي تركان نهاده و به تدريج با پذيرفتن  ان از يك ريشه و اصل بودند سر بر ربقهكوشاني
ها قبل در ميان آنان رواج يافته بود با نام قرلقـان يـا خلخيـان         زبان تركي كه از مدت    

باز در صفحات بعدي ايـن اثـر تكـرار         4.»در منطقه حضور يافتند   ) تركان خلج كنوني  (
اليتها در زبان تركي قبايل خلـج ابقـاء گرديـده، امـا             شود كه هر چند آثار زبان هفت        مي

هاي باستان شناسي، زبان هفتاليتها در اصل زبان ايرانـي بـومي رايـج در                 بنابر دانسته 
  5.»بلخ بوده است

                                                            
   همان .1
  . همان.2
  .1364 نادر بيات، مهاجرين توران زمين، تهران، .3
 .47همان ص  .4

  .47 همان ص .5
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زبـان هفتاليتهـا تركـي    » مينورسـكي «ي  يم كه بر طبق نظريهبد نيست اشاره كن   
ركي زبان در ميـان ايـن مـردم         معتقد است كه عناصر ت    » ريچارد فراي «بوده است و    

 .اند داده اكثريت را تشكيل مي

باز بسيار جالب است كه بدانيم كه آقاي نادر بيات نيـز همچـون اسـتادش دكتـر                  
گيـرد    اوغوز و غز در اصل از يك قوم سرچشمه مي          «:محمد جواد مشكور معتقد است    

بـول نـژاد؟ ايرانـي       راقم اين سطور در رد يـا ق        1»كه همان تورانيان ايراني زبان بودند     
گويد و معتقد به سكوت است اما بر تحقيقات اين دانشمندان از نظر نزديك                هيچ نمي 

هـايي از      حـال بـا آوردن نمونـه       .نهـد و خرسـند اسـت        شدن به برخي حقايق ارج مي     
ها و بندهايي از اوستا نشان خواهيم داد كه زبان اوستا به زبان ايرانـي           جمالت، مصرع 

ي منطقـي ايـن زبـان در تركـي يـا فارسـي        نزديك است و ادامه ) ادردو بر (يا توراني   
 .مشهود است

ما معتقديم زبان اوستا كامالً نمرده اسـت و عناصـري از آن هنـوز هـم در ميـان           
پوشي از    سال تغيير و تحول زبان و با چشم        3000مردم زنده است و با در نظر گرفتن         

 ايـن زبـان   .ي امروزي نزديـك اسـت  اه زباناختالفات تلفظي، به هر حال به يكي از    
 كدام است؟ 

 :براي نمونه، بندي از اوستا با تلفظ اصلي آن

 ائيريه ماايشيو 

 :كنيم اين بند را به صورت جز به جز معني تحت الفظي مي

     فارسي          تركي آذري       اوستا 

 اصل زادگان نر          ايي ار                ائير  

                                                            
  .208 همان، ص .1
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  از براي          يمه                يه ما 

     انجمن     اويشو               ايشيو 

 . انجمن دوستي براي اصل زادگان نر:معني اين بند به فارسي

 .اييي ار يمه اويشو: اين بند به زبان تركي امروزي

 معتقـديم مـسائل     .دانـيم   ي زبان را يك واقعيت تاريخي و علمي مـي           ما مسئله 
خي را نبايد با مسائل سياسي ادغام كرد و چنـين موضـوعي را اصـوالً                علمي و تاري  

 ما با داليـل علمـي هـر چنـد كـه         .هاي سياسي كشاند   بايست به بحث و جدل      نمي
بـراهين و اسـلوب شـناخته       باشد اما گريزي از علم نيست بـا           اي نمي   خوشايند عده 

اي  يچ شـبهه  هـ .شناسي خـواهيم پرداخـت   شناسي به طرح مسائل زبان ني زبا   شده
ي ايرانـي  هـا  زبـان يي كه در اين سـرزمين بـوده و هـستند جـزو        ها  زباننيست كه   

شوند و يادمان نرود كه زبان از هفت هزار سال پيش در اين سـرزمين             محسوب مي 
ها زبان به ايران آمده باشـد         جا خوش كرده است و چنين نيست كه با آمدن آريائي          

 مقدسمان تاريخي حدود سه برابـر تـاريخ         بلكه عمر تمدن در اين سرزمين و ميهن       
هايي كه از سه چهار هزار سال پيش در گوشـه و كنـار                 امروزه كتيبه  .ها دارد   آريائي

آيـد     بـه دسـت مـي      ...كشورمان از اهر، سلماس تا شوش، چهارمحال و بختياري و         
دانيم كه هيچ علمي با تعصب كور   مي1.هاست مربوط به دوران پيش از آمدن آريائي

 .رود بلكه تعصب مانع پيشرفت علم است ش نميپي

، نظـرات مختلفـي وجـود دارد برخـي معتقدنـد            ها  زبانبندي    يابي و گروه    در ريشه 
باشـند كـه      ي دنيا سه گروه اصلي هند و اروپـايي، اورال آلتـايي و سـامي مـي                ها  زبان

نـد  اي ديگـر معتقد      عده .باشد  ان مي شناس  زباناي شاخص و مورد قبول اكثريت         نظريه

                                                            
 .ر پيرار، دوازده قرن سكوت، تهران پوناصر .1
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اند و اقاليم جغرافيايي و جدايي انسانها از           سرچشمه گرفته  منشاء از يك    ها  زباني    همه
 دليل اين ادعـا وجـود       .اند همديگر باعث تغيير و تحول و در نهايت اختالف زبان شده          

 در همديگر ها زباني دنياست اما نبايد غافل ماند كه ها زبانشمار در بيشتر    واژگان بي 
 .دهند گيرند و به همديگر وام مي زهم وام ميكنند، ا نفوذ مي

يـابي واژگـان تركـي در كتـاب مقـدس اوسـتا             ما در اين سلسله مقاالت به ريشه      
خواهيم پرداخت و معتقديم به همان اندازه كه برادران فارسي زبان ما خود را در ايـن                 

اري از  آنكه حق آنان را ضايع كنيم نشان خـواهيم داد كـه بـسي               دانند بي   اثر سهيم مي  
واژگان اوستايي امروزه در زبان تركي ما در جريان است و حتـي تركيبـاتي را نـشان                  

 ما در مقاالت متعـدد، هـزاران        .خواهيم داد كه بيشتر از فارسي به تركي نزديك است         
ايم كه با گرفتن اين واژگان       ي تركي را كه امروزه در فارسي رواج دارد نشان داده            واژه

اي   ايم چراكه جـايگزين آن واژه      اين زبان را از توانايي باز داشته       از زبان جاري فارسي،   
ديگر وجود ندارد و چه بسيار واژگاني كه حتي تحصيل كردگان ما به تركي بودن اين                

ي   ي كـالم خواننـدگان را بـه مطالعـه            براي جلوگيري از اطالـه     .واژگان واقف نيستند  
 سال  70لندگي زبان تركي با وجود       با 1.كنيم  هاي پيشين اميد زنجان دعوت مي       شماره

ها بر زبان فارسي مؤثر است و امروزه نيز  محروميت از حضورش در مدارس و دانشگاه      
هاي  هاي اخير بحث    خوشبختانه در سال   .شود  واژگان جديدي از تركي وارد فارسي مي      

علمي فراواني توسط متخصصان اين فن مطرح شده و به نتـايج چـشمگيري دسـت                
هاي سـه    اي در ايران زمين از دوران       اين نتايج تا حدي است كه هر كتيبه        .يافته است 

                                                            
  . به قلم راقم اين سطور...اي مختلف اميد زنجان، بهار زنجان، ارك، فجر آذربايجان وه ك، شماره. ر.1
  . 1377كريمي، زبان تركي در بوته زبانشناسي تطبيقي، زنجان، انتشارات زنگان، . م -
  .1377اي بر تاريخ تحوالت زبان تركي آذري، انتشارات زنگان،  كريمي، مقدمه. م -
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گمارند و در  ي انديشمندان به متون آن همت مي       شود همه   هزار سال پيشتر كشف مي    
 .دهند تركي بودن آنان ترديدي به خود راه نمي

جـوييم، كـسي كـه در         هاي آقاي پورداود استناد مـي      ما در بررسي اوستا به كتاب     
 در پايـان    . بـوده اسـت    متخـصص اش با تركـي ترديـدي نيـست امـا فـردي              يدشمن
هايش، واژگاني را كه در اوستا آمده است به ترتيب حروف الفبـا فرهنـگ لغتـي            كتاب

  .كنيم و سپس به جمالت خواهيم رسيد ترتيب داده است، ابتدا از واژگان آغاز مي

 و امـروز در تركـي    به معني طب و پزشـكي آمـده اسـت    Saenaي    در اوستا واژه  
سيناماق به معني امتحان كردن، معالجـه كـردن و سـيناقچي بـه معنـي پزشـك يـا                    

مـشاهده   .كننده از همان واژه است اما در فارسي امروز معادلي براي آن نيافتيم             معاينه
كـه هـيچ     فرماييد كه در تركي امروزين، تلفـظ اويتـائي موجـود اسـت، در حـالي                مي

 يافت كه بدين معني بوده و تلفظي نزديك بـدان داشـته             وانت  مياي در فارسي ن    كلمه
 . همين روند، در ديگر واژگان نيز وجود دارد.باشد

ي قوجاق، قوجاقالماق آمده است كه غـوش و بـا پيـشوند               قوج در تركي از كلمه    
 قاشتو به معني كمـان آمـده اسـت و           .در آمده است  » آغوش«در اوستا به شكل     » آ«

 .كننـد   به معني ابروست كه آن را به كمان نيـز تـشبيه مـي             » قاش«امروزه در تركي    
 .اثري از آن در فارسي امروزين نيافتيم

 آمده است و شكل ديگر      Ksi به معني آقا و ارباب در اوستا به شكل           Kisiكيشي  
 توان ديد اما آيا امروزه در فارسي كاربردي دارد؟  آن را در تركيب اسم خشايارشاه مي

ر تركي امروز در اوستا به صـورت يئـستني و يئـستا و از يـك                 ك د  ي ايسته   كلمه
 سير تحـول كلمـه      .آمده است »استاك« اين كلمه در پهلوي به صورت        .اند ريشه آمده 

 آپ در .و خواستن سـاخته شـده اسـت    xwastag =در اوستا از اود و كلمات خواسته 
دهـد و وقتـي        مـي  اوستا به معني باال و بلند معني شده است در تركي همين معني را             
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گوييم آپ آستا به معني بسيار آهسته يا آپ آيري به معني تماماً ديگـري بـه كـار                 مي
 .دهـد   رود كه البته آبا و آوا در تركي امروزي بزرگ، برادر بزرگ و باال را نشان مي                  مي

 .ي همان آبا و اجداد فارسي امروزي است در هر حال ريشه

 .اي كرده باشيم شتباهات چندي از محققان اشارهپر بيراه نيست اگر در اينجا به ا

 نـاب معنـي     =بيانگر معنـاي منفـي اسـت ان آپ را بـدون آب              » ان«شكلساز  
ي فتحه دار در واژگـان    بودن عيب همچنين همزه   = آهيتا   + آن   = آناهيتا   .اند كرده

 .اند باعث شده است ره به خطا برونـد  زيسته ي اقوامي كه در ايران مي  مورد استفاده 
در زبان امروزي تركي آذري و تركمني آپ به معني بدون زائد و يا خالص و ناب به 

ي خفـه و خفگـي از آن          دهد و كلمه     هاپا، آشغال معني مي    =كار رفته است كه آپ      
 .ريشه گرفته است

دهنده يـا   آناهيتا در اوستا به صورت ارديسور آناهيت آمده است و به معني پرورش    
كننده از آب آمـده اسـت كـه امـروزه كـدبانو        عبارت ديگر سيرابمادر زيادكننده و به   

  .دهد معني مي

 است و به معنـي كلـي فـاتح و مغلـوب     )زننده( ارويز + )العاده فوق( آپ =اپرويز 
  .باشد نشونده مي

 نام اصلي سرزميني كه در دوران فريدون محل اسكان آريائيان           :ي مكان    نشانه .2
 چه در اوستا و چه در زبان پهلوي . بودAiryanem Vaedjaمتحده بود ائيرينه وئجه 

اي و      ائيرينه در زبان تركي آذري به صـورت        .نام اين سرزمين بدين شكل بوده است      
 ينـه كـه در دو زبـان آذري و           +زاده   در زبان تركمني به صورت ايگ به معني اصـيل         

 كه در پهلـوي      وئجه .تركمني به صورت يان و به معني يورد، يئر و منطقه بوده است            
به صورت ويچ بوده در آذري و تركمني شكل ويـك يـا ايـك را داشـته و بـه معنـي           

 كـشور در درون     7 ايـن سـرزمين داراي       .رفتـه اسـت    مي سرزمين مردم اصيل به كار    
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مرزهاي خود بوده البته نه كشور هنـد و اروپـايي، بلكـه كـشورهاي آسـياي ميانـه و                    
 بدين خاطر هم شرايط تـشكيل و تحـول          .استسرزمين ايران امروزي را در برداشته       

هاي محل زندگي و اسكان آريائيان        واژگان هند و اورپايي را نه، بلكه شرايط سرزمين        
كننـد و     را قبول كرده است و اقوام آريايي مذكور هنوز در همين اراضـي زنـدگي مـي                

 معيـشت   ي فعلي آنان از شرايط محيطي، روابط، افكار و انديشه ها، طرز             زبان و لهجه  
  .پذيرد  ميتأثيرو نوع كار آنان 

 :داراي هفت ديوار ساخته شده از طال، نقره، جواهر و بلور بوده اسـت             » گنگ دژ «
ي آذري و هـا  زبـان انگيـز در    گنگ در اوستا به صورت گنگ و گن بـه معنـي حيـرت             

گرفته شده كـه در زبـان       » كاس سو «ي    از كلمه » كاسپين« نام   .تركمني كاربرد دارد  
كه در زبان اقوام قديمي ايراني بـه        » كوه« :ي آن را جستجو كرد      توان ريشه    مي آذري

 آن گؤي به معنـي      منشاءرود در اوستا به صورت كئوف آمده است كه ريشه و              كار مي 
 رنـگ آن نيـز بـه خـاطر     .باشـد  مي) كؤي (Kaviآسمان و تلفظ اصلي آن به صورت    

  .باشد  ميوجود قطرات آب، رنگ آسماني بين كوه و تماشاچي

 .باشد  يا كاس سوي به معناي درخشندگي آب آسماني مي        ) كاس سو (بدين خاطر   
كه ارتباطش )  ايل آسماني= ايل +گؤي  ( گيل   :اينك به قوم باستاني گيالن بپردازيم     

هـا     هم اينك گيالنـي    .مشخص است ) خصوصيات فيزيكي (با رنگ آبي چشمان آنان      
در ميان تركمنها از ايل آتاباي قومي زنـدگي          .گويند  مي» گاس آقا «به مرد چشم آبي     

بـه  » گـؤگ يـا گـؤي     « زلفاني زرد و سفيد پوست به نـام           كند كه با چشماني آبي،      مي
 .شوند معناي آسماني ناميده مي

كيومرث كه در اوستا به صورت كيه مرث آمده است در زبان آذري به صورت گي 
هـا و افكـار       اشـتن انديـشه   باشـد و در اوسـتا بـه خـاطر د            يا گؤي يا گؤگ مرت مـي      

ي اوسـمك در      ي اوس سو در اوسـتا بـا واژه           واژه .شد  اش بدين نام ناميده مي     آسماني
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به معناي روشـنايي و درخـشان       » سو«ي    زبان تركي آذري به يك معني است و واژه        
  .در فارسي امروز از آن مشتق است

ي و كهن است كـه       متون اوستا از نظرگاه تاريخي آنقدر قديم       :ي تاريخي    نشانه .3
 افالطـون چنـين خـاطر نـشان     .پـردازد  هاي اوليه مي به بررسي و بحث زندگي انسان     

 ارسـطو بـا     .كـرده اسـت      سال پيش از او زنـدگي مـي        شش هزار سازد كه زرتشت      مي
 9600ي افالطون معتقد اسـت كـه زرتـشت            بررسي تاريخي مسئله، ضمن رد نظريه     

ي تحريـر در آمـده    هاي بعد به رشته  هزاره اوستا در.زيسته است   سال پيش از وي مي    
 طبـق القـابي كـه در        .ولي ترديدي نيست كه تغيير و تحول قرون را نيز در خود دارد            

 انساني خدايي كه سـتايش و       .اوستا به كار رفته كيومرث نخستين انسان مدرك است        
يم شـده   ي تاريخي ترس     در اوستا سه دوره    .عبادت پروردگار از او به يادگار مانده است       

ي پيشداديان و كيانيـان اسـامي شـاهان ايـن دوره بـا                قبل از پيشداديان، دوره   : است
 كيكـاووس معتقـد بـه       .حوادث فرهنگي و اجتماعي و روح ايراني پيوندي عميق دارد         

 اقليم است آرزو دارد در آسـمان بـه پـرواز در آيـد و در                 7دين ميترا در حالي كه شاه       
 آري او توسط   .گؤيده كي اوچان معروف شده است      (»كوي كي اوسين  «اوستا به لقب    

ي تخت بسته شده بود توانـست بـه آسـمان             پرندگان گوشتخواري كه به چهار گوشه     
 .پرواز كند

 شـكل آن بـه      .آمـده اسـت   » يئـيم خـشئت   «نام جمشيد در اوستا به صـورت        
ي  صورت يغم گوشا، يئتييغم گوشا اوئو به معني حكومت جمعـي آمـده اسـت واژه         

 .يعني جمعي، از يك ريشه نشأت گرفتـه اسـت         » قوشا«ي    در اوستا با واژه   خشئي  
ضمناً گوشاماك يا قوشاماق به معني به محاصره در آوردن و به سلطه كـشيدن و                

بـه معنـي كمـر بنـد يـا          » خشئت«ي آن در اوستا        هم ريشه  .حكومت كردن است  
 .باشد قورشاق وكست وكشت مي
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 :، آخر اين شعر آمده استدر ابتداي اوستا» يثا اهو«در شعر 

 » يئيم دريگو بيو ددات«

وضـعيت جمعـي بـه بلنـداي         «.انـد  اود آن را به صورت زير معني كرده       آقاي پورد 
اللفظـي بـه فارسـي و تركـي           را به صـورت تحـت      عبارت حال بد نيست اين      .»زايش

  :تر است يا تركي آذري ترجمه كنيم تا بدانيم اين شعر به فارسي نزديك

    :اوستا
 يئيم دريگو بيو ددات 

     :تركي
 ييغيم دوروشو بويو دوغوش 

     :فارسي
 جمعي وضعيت به بلنداي زايش 

  .طلبم  به بلنداي استحكام وضعيت جمعي افزايش خوب مي:ي اصلي آن ترجمه

در اوستا آمـده اسـت و در بـسياري از القـاب             ) تركي( آت   = اسب   =ي اسپ     واژه
ه است كه اشاره به ترتيب و رام كردن اين حيـوان  شاهان به صورت پسوند اضافه شد 

 .تبديل شـده اسـت    » آت«ي    ي تركي به واژه   ها  زباني اسپ در       واژه .باشد  وحشي مي 
ي مـذبور بـه        واژه .ي تبديل و تحول اين واژه به شرح زيـر قابـل تبيـين اسـت                 نحوه

 Thشده است و حـرف سـين در تركـي بـه همـان صـورت                    تلفظ مي  Athpصورت  
 به دليل صامت بودن و بدون حركه بودنش يواش يـواش و  pگردد   تلفظ مي انگليسي

 باقي مانده است كه با مرور زمـان بـه          Athبا گذشت زمان از تلفظ حذف شده و تنها          
Atتبديل شده است . 

يعني اسب سوار چابك و به تركـي        » اورث اسپ «نام سهراب در اوستا به صورت       
فارسي امـروزين   » برو« ي    ي كلمه   ستا كه ريشه  در او » اور «.يوروين آتلي آمده است   
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ي يئوري يا     باشد و اورث اسپ در اوستا با واژه         مي» يورو  « است در تركي به صورت      
 .ي تركي مترادف استها زبانك آت در  يويره

گشتاسب در اوستا به صورت ويشتاسب به معني صاحب اسبان فراوان آمده است             
دهـا، جليـل    ايي كـه هندوانـه زيـر بغـل پورداو         هـ   اما محققان هند و اروپـايي همـان       

 !انـد؟  معني كرده » صاحب اسب از كار افتاده      «اند آن را به معني        داده ...ها و   دوستخواه
پذيرد كه به او     مي آميز را  اما كجاي تاريخ، پادشاهي، لقبي اين چنين سخيف و توهين         

هـا از     هي كه قهرماني  صاحب اسب از كار افتاده دهند ؟ مسلماً چنين لقبي براي پادشا           
 دليل اين محققان هند و اروپـايي، از ايـن جـا             .باشد  خود بروز داده است شايسته نمي     

 وگرنه هيچ ايراني چنين تحقيري را براي        اند  بودهشود كه هيچ كدام ايراني ن       ناشي مي 
  .داند پادشاهش برازنده نمي

ها يـا اقـوام    ن آريائياوستا منسوب به پيامبر ايراني قبل از آمد :ي هويت  نشانه.4
هند و اروپايي؟ است و اين پيامبر ايراني كسي نيست جز زرتـشت كـه از آذربايجـان                  

ي محققان كتاب اوستا، منسوب به هر كشور و ملتي كه باشند از                همه .برخاسته است 
داننـد و     كشورهاي هند و اروپايي يا آمريكايي، زرتشت را برخاسته از آذربايجـان مـي             

 امـا جـاي تعجـب اسـت ايـن      .باشد مي» رغ«ند كه تولد يافته در واليت     ا اذعان كرده 
ي هنـد و اروپـايي مقايـسه     هـا   زبانمحققان در بررسي اوستا، واژگان آن را با واژگان          

كنند و در تحقيقات هيچ يك از اين محققان واژگان اوستا با واژگـان زبـان خـود                    مي
ماً تحريفات يا اشتباهات فراوانـي بـه         مسل .اند آذربايجان به تطبيق و مقايسه نپرداخته     

انه خودباختگي و سرافكندگي فرهيختگان فارس در برابر تأسفهمين دليل رخ داده و م
هاي آنان را كه به ظاهر به نفـع فـارس             اساتيد هند و اروپايي خود باعث گرديده گفته       

 .اند بود وحي منزل دانسته و پذيرفته
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 .همان كوه سهند آمده اسـت     » اسونتاسوند يا   «در برخي منابع محل زرتشت      
اين واژه در زبان تركي آذربايجان به معناي هدايت گـر سـاكت و خـوب بـه كـار                    

ي آب يعنـي هئوروثـاث يـا         زرتشت در اين مكان خوابي ديده و با الهه         .رفته است 
ي چئچـست      برخي منابع ديگر خاستگاه اوستا را درياچـه        .خرداد سخن گفته است   

انـد امـا در        هر چند كه اوستاشناسان معناي خاصي بدان نداده        ؛ندا  دانستهميه  وريا ا 
هـاي    بـا واژه  » اور  « تركي امروز اين واژه چندين معنا را داراسـت اول ايـن كـه               

تركي سومري بـه معنـي شـهر متـرادف دانـسته شـده اسـت، ثانيـاً ايـن واژه بـا                       
ـ        مشخصات فيزيكي درياچه   ن رابطـه  ي اورميه همخواني داشته و معنـاي آن در اي

رود و بـه معنـاي آبـي كـه انـسان              است كه موقع شنا انسان در آب آن فرو نمـي          
  .باشد تواند روي آن راه برود يا شناور باشد مي مي

ي واژگان، عبارات و دعاهاي اوسـتا بـا           با اين مقدمه، به جا خواهد بود به مقايسه        
رات ساده آغاز كرده و      در اينجا سعي خواهيم كرد از عبا       .واژگان تركي آذري بپردازيم   
تر بپردازيم و در مقاالت بعدي به آموزش حروف، واژگان و  به بندهاي بلندتر و مشكل

ي ما گزارشات آقاي پـورداود و         گرامر اوستا خواهيم پرداخت در اينجا نيز منبع مراجعه        
گيري را كه اوسـتا بـه چـه          هاي ايشان مورد نظر خواهد بود و در نهايت نتيجه           ترجمه

 .گذاريم ي فارسي يا آذربايجاني نزديكتر است به خود خوانندگان عزيز وا ميزبان

شود كه نمازهـاي   هاي مختلفي از اوستاي خرد را شامل مي     دعاهاي اوستا قسمت  
ذكـر  » خشنوثره اهورهه مـزداؤ   «ي    ا جمله پنجگانه ذكر شده كه در ابتداي اين نمازه       

ذكر كرده است و به نظر معنـي        » تدعايي اس « آقاي پورداود آنرا فقط      .شده است   مي
 حوش .باشد مي» سي نين خوش يوروشو يا كئچينمه   تانري«يا  » بسم اهللا «آن مترادف   
توان همان عبارت خوش ثورمـك يـا خـوش سـورمك بـه معنـي دوران                   ثر ئو را مي   

هـاي   هـا تـا زمـان       »گـاه «خوشي را گذراندن دانست و در اينجا به جا خواهد بود تـا              
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هاي فارسي و  شده است معني كرد و با معادل ز در آن زمان خوانده ميپنجگانه كه نما
 :تركي به مقايسه نشست

 اوشهين از نيمه شب تا برآمدن خورشيد يا به عبارت ديگر روشـن شـدن افـق           .1
 :كنيم توان ناميد اين واژه را در اوستا، فارسي و تركي بررسي مي مي

 اي  اوشهين                      اوستا   

 اي   اوچاغان             امروزي تركي

 اي  اوچاگن                   تركمني  

 پروازگر روشنايي           امروزي فارسي

 . هاون طرف صبح يا از طلوع آفتاب تا نيمروز.2

انـد بـه اوقـات مختلـف و          اين واژه در فرهنگهاي اوستا كـه محققـين ارائـه داده           
 در اوسـتاي خـرد بـه صـورت          . تقسيم شـده اسـت     هاي سال نيز    روزهاي ماه و فصل   

 :گانه مزبور چنين است ي سهها زبان اين واژه در .آمده است» هااواونئي«

 هائو اوانئي                اوستا   

 اُنن آوانه ئي                تركي   

   اونون آوانماقي       تركي امروزي

  اش مسلط شدن / يا /فارسي او

ين واژه به معني آفتابي كه در نيمروز در باالي آسمان ايـستاده و           رود ا   احتمال مي 
   .بر زمين مسلط است باشد
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 :اوستااي از  نمونه
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  تاريخ هنر آذربايجاننگاهي به 
اين بخش به تاريخ غني، فرهنگ و مدنيت قديمي شكل گرفته درطـول هـزاران               

جا راه پيشرفت و گسترش هنـر آذربايجـان    در اين .سال ديارمان منحصر گشته است    
از دوران كهن تا امروز رديابي شده و موقعيت هنر آذربايجان در پيوند با هنـر كـشور                  

 تـاريخ هنـر مـردم ديارمـان بـه           .عزيزمان ايران و آسيا مورد بررسي قرار گرفته است        
هـاي     تصاوير حك شده روي صـخره      .ي تاريخ سرزمينمان قديمي و كهن است        اندازه

هاي خطي بـه      قوبوستان، اشيا و زيورآالت آهني و مفرغي به جا مانده از آلبانيا، كتيبه            
اي و ظروف سفالي، هنر مينياتور    دست آمده در گوشه و كنار آذربايجان، وسايل شيشه        

هاي رنگارنگ بافته شده به سرانگـشت         تبريز كه از اعتبار جهاني برخوردار است، قالي       
هـاي گرانقيمـت دسـتباف زنـان           هريسي و زنجاني، بافتني    تواناي هنرمندان تبريزي،  

هاي ظريف كنده كـاري شـده، محـصوالت زيبـاي            هاي لعابي، شبكه    روستايي، سفال 
 همه و همه نـشانگر غنـاي هنـر مـردم سـرزمين              ...مليله كاري، منسوجات طاليي و    

معيشت اي هر چند كوتاه به تاريخ زندگي و طرز   بررسي تاريخ هنر بدون اشاره.ماست
 آنچه در اين زمينه انجام گرفته بسيار انـدك و اينـك دور از             .مردم امكان پذير نيست   

  .گيريم  لذا پرداختن بدين موضوع را در حد توان خود به گردن مي.باشد دسترس مي
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 هنر آذربايجان در دوران كهن

گرفـت و   ي قبايل مختلف شكل مي ي سوم پيش از ميالد، اتحاديه در پايان هزاره 
 اين تمدن تـا قـرن نهـم         .كرد  زمينه را جهت تشكيل تمدن و حكومت ماننا آماده مي         

» ايزورتـو « پايتخت حكومـت ماننـا   .ي اروميه پابرجا بوده است   م در اطراف درياچه   .ق
هاي آشوري و اورارتويي روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي داشـته    بوده و با حكومت   

ر بـوده و هنـر آنـان در فرهنـگ و تمـدن               مانناها داراي فرهنـگ غنـي و پربـا         .است
 حكومت مـاد    .ها مؤثر بوده است     هاي همجوار و بعدي همچون مادها و اسكيف         دولت

قرن شـشم و    ( در حكومت ماد     .ي هنر ماننا در آذربايجان روي پا ايستاده است          بر پايه 
  اين فرهنگ را در فرهنـگ      تأثير .فرهنگ و مدنيت ماننا تداوم يافته است      ) م.هفتم ق 

و سـپس فـتح   ) م.قـرن پـنج ق  (هاي ايران و يونان      جنگ .بينيم  و تمدن ايراني نيز مي    
ايران به دست اسكندر مقدوني، باعث نزديك شدن فرهنگي كشورهاي خاورميانه بـه       

 ايـن   .همديگر شد و بعد از اسكندر، حكومت آتروپـاتن در آذربايجـان روي كـار آمـد                
گرفـت و در همـين دوره          دربـر مـي    ميـه را  وري ا   هاي جنوبي درياچه    كومت قسمت ح

هاي باالي درياچه از نظر هنري عقب مانـده و ايـن عقـب مانـدگي در ديگـر            قسمت
 .نمايد ها نيز خودي مي زمينه

براي نخستين بار در تاريخ، در قرن چهارم پيش از ميالد است كه مورخان ايراني               
هـاي پـيش از آن،       ه در آن دوره و دور     .كننـد   به نوشتن تاريخ قبايـل آلبـان آغـاز مـي          

 در ايـن دوره، ايـن       .شـد   سرزمين آذربايجان به خاطر نام اين قبايل، آلبانيا ناميده مـي          
هـا در     هاي رودها و راهنمايي آن      سرزمين به دليل وجود قنوات فراوان و اصالح كناره        

اي در ايـن سـرزمين در         ي قبيلـه     اتحاديـه  .مسير دلخواه به پر آبي معروف بوده است       
 .ها آماده شده بود     ول قبل از ميالد شكل گرفته و زمينه براي ايجاد حكومت          ي ا   هزاره

 آشنايي با اين هنـر      .تر است   تاريخ هنر اين سرزمين از تاريخ تشكيل دولت نيز قديمي         
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هـاي ابتـدايي و تـشكيل نخـستين           تر و حتي به دوران انـسان        ما را به دوران باستاني    
قرن اخيـر آثـار فراوانـي را از زيـر خـاك            هاي    سازد زمين كاوي    جماعات رهنمون مي  

هـاي فراوانـي در زيـر خـاك مـدفون اسـت               ها و نايافته    بيرون آورده و هنوز ناشناخته    
   :ي ي باستاني هنر اين سرزمين را به سه مرحله محققان هنرآذربايجان، دوره

  از ابتداي تاريخ تا قرن ششم قبل از ميالد . 1
  ن اول ميالدي از قرن ششم قبل از ميالد تا قر. 2
  1.كنند قرن يك تا هفت ميالدي تقسيم مي. 3

ي دوازده قبل از ميالد آغاز شده و تـا            ي طوالني از هزاره      اين دوره  :ي اول   مرحله
گيـرد در ايـن دوره اسـت كـه شـاهد تـشكيل نخـستين            م را دربر مـي    .قرن ششم ق  

ها ابتدا وسايل   انسان در اين دوره.اجتماعات بشري از خانواده تا قبايل پراكنده هستيم
ي    سپس در دوره   .اند سنگي ساخته و سپس به ساخت وسايل سنگي فلزي روي آورده          

تـر از   بـه سـاختن آالت محكـم   ) م.ي دوم ق   ي سوم و هزاره     ي دوم هزاره    نيمه(مفرغ  
ايـن آالت و وسـايل تكامـل        ) م.ي اول ق    هزاره(ي آهن     در دوره . اند فلزات نائل آمده  
 در ايـن دوره     .از مفرغ جهت سخات زينت آالت استفاده شـده اسـت          بيشتري يافته و    

گيرد و آمـادگي     است كه ابزار كار تكامل يافته و وسايل دفاع فردي و شكار شكل مي             
 .رسد جهت تشكيل دولت به پايان مي

جا به طور گذرا مطرح گرديد سـاكنين سـرزمين          ي طوالني كه در اين      در اين دوره  
 كه با درجات مختلفي از فرهنگ و تمـدن بـه            اند  بودهشيني  ن ما متشكل از قبائل كوچ    

تـر بـا    ي قـوي  اند و در هر يك از اين رفت و آمدها معموالً قبيله       مده و رفته  اين ديار آ  
 اين قبائل گـاهي بـه       .اند  بودهتر    تر جايگزين قبايل ضعيف     آالت و مصنوعات پيشرفته   

                                                            
  .1992تي، باكي،  رضايف، آذربايجان اينجه صنه. افنديف، ح. ركريمف، . اصالنف، ك.  آ.1
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ـ   شـده دفع يكديگر دست يازيده و گاهي در هم ادغام            در ايـن دوره، نقاشـي روي        .دان
 .انـد  هـا بـه نمـايش گذاشـته     ها هنر خود را روي صخره      صخره به وجود آمده و انسان     

آالت و ابزارهاي گوناگون همچون كمربند و گردن بندهاي مفرغي، زينت آالت             زينت
هـا    ي روي سـنگ   هـا   نوشـته  .باشـد   ي اين هنرها مي     اي و طاليي از جمله      نفيس نقره 

هـا در گوشـه و كنـار           از ايـن كتيبـه     .االي اجدادمان در آن دوره است     نشانگر تمدن ب  
 از تاريخ تمدن اجـداد      ها  نوشتهها و سنگ       همين كتيبه  .آذربايجان به دست آمده است    

 .دهند م خبر مي.هاي چهارم تا اول ق ما در هزاره

شك موقعيت جغرافيايي و غناي طبيعي آذربايجان امكانـات وسـيعي را بـراي               بي
 وجود خاك خوب، آهك، سنگ      . و پيشرفت هنر معماري به وجود آورده است        تشكيل

 .هاي بزرگ نقش مهمي ايفا كرده است و گچ فراوان اين منطقه در ساخت عمارت

هــاي اوليــه و نخــستين  غارهــا در پيــشرفت تــاريخ و زنــدگي انــسان :غارهــا
هاي اوليـه   ن بهترين پناهگاه براي انسا.اند  داشتهاجتماعات بشري نقش به سزايي      

 .اند بودههمان غارها 

برخي از اين غارها طبيعي بوده و برخي ديگر ساخت دست خود آنان بـوده اسـت                 
ها بوده است در آذربايجان كشف شـده اسـت،            دو غار بزرگ كه محل سكونت انسان      

و ديگري در نزديكي شهر فضولي بـه نـام       » اوي داغ « ها در اطراف قازاخ       يكي از آن  
 متر از جمله غارهـاي بـزرگ دسـت    215ده است غار آزيخ به طول      كشف ش » آزيخ«

 150 الـي  100ي آن  هاي آن چند طبقه بوده و در هر طبقـه  هاست اتاق  ساخت انسان 
هـاي طبيعـي زيبـايي     گرفته است ديوارهاي اين غار بزرگ را اسـتاالكتيك    نفر جا مي  

ن غارهـا در ادوار     هـاي طبيعـي درو      زينت بخشيده است ناگفته نماند كه استاالكتيك      
هـاي آذربايجـان الگـو قـرار گرفتـه و مـورد        ها و عمـارت  بعدي در معماري ساختمان   

 .استفاده قرار گرفته است
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 در ميان غارهاي طبيعي .قوبوستان غارهاي فراواني وجود دارد» بؤيوك داش«در 
انـد   ها كنده   ها با دست خود روري صخره       اين منطقه غارهايي نيز وجود دارد كه انسان       

ها بوده و شايد نخستين قبائل بزرگ         رود كه اين غارها محل سكونت انسان        گمان مي 
 غارهاي فراوان و در عـين حـال كوچـك           .اند آذربايجان در اين منطقه سكونت داشته     

ها مناسـب بـوده اسـت ايـن      اين منطقه براي سكونت قبائل بزرگ متشكل از خانواده       
ي اسـت كـه اينـك در اطـراف رود گـن             ي دوران سـنگ     غارها از خصوصيات برجسته   

 غارهـايي از  .زواند، مرزه و ديگر جاها وجود دارد گنجه، قوبادلي، زنگيالن، قوناق كند، 
اين دست در اطراف تبريز و سلماس و ماكو وجود دارد كه هنوز مورد تحقيقات دقيق                

بزرگ  ناگفته نماند كه زمين شناس .شناسان و باستان شناسان قرار نگرفته است     زمين
 1.آذربايجان محمدعلي حسين اف مشغول تحقيق و بررسي اين غارهاست

 در زبان يوناني مگا به معنـي بـزرگ و ليتـوس بـه معنـي                 :محصوالت مگاليتيك 
هاي بزرگ بوده باشد  هاي دست انسان كه از سنگ سنگ است به همين خاطر ساخته

ها وجـود دارد از ميـان       شود انواع مختلفي از اين ساخته       مصنوعات مگاليتيك گفته مي   
 . اشاره كـرد   ...ها و   هاي سنگي، گالري    توان به منهيرها، كرو ملخ ها، صندوق        ها مي   آن

 بيـشتر ايـن يادگارهـا       .در آذربايجان آثاري از اين مصنوعات به يادگـار مانـده اسـت            
 الي 40ها به  باشد گاهي وزن اين يادمان ها و مراسم دفن مردگان مي    بازمانده از سنت  

توان به تعداد افرادي كـه   ها مي رسد و با در نظر گرفتن بزرگي اين سنگ           تن مي  100
 .ها و حمل و نقل آن شركت كرده اند، پي برد و به اهميت آن واقف شد              در ساخت آن  

تر بوده و بيـشتر رنـگ         ها دستاوردي از اجتماعات متمدن      توان گفت اين ساخته     لذا مي 
 .باشد ن سنگي و دوران مفرغ ميمذهبي دارند و مربوط به اواخر دورا

                                                            
 .1996آذربايجان نشرياتي، آذربايجان تاريخي، باكي،  .1
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شود كه به صورت عمودي در زمـين دفـن             به سنگي گفته مي    :Menhir هيرها من
 به مفهوم دراز و     HIR به معني سنگ و      MENي فرانسوي شامل       اين كلمه  .شده باشد 

سنگ «يعني  » چوبان داشي «باشد و در آذربايجان به نام         در كل به معني سنگ دراز مي      
ها يك متر و بيشتر است بلندترين اين منهيرهـا    بلندي اين سنگ .استمعروف  » چوپان

 ايـن   . تـن بـوده اسـت      300 متـر و بـه وزن        21در فرانسه پيدا شده است كه به بلندي         
انـد كـه ايـن       شوند باسـتان شناسـان مـشخص كـرده          ها يافت مي    منهيرها در گورستان  

ـ  ها بعد از دوران مفرغ اهميت خود را از دسـت داده             سنگ  ايـن منهيرهـا حكايـت از        .دان
هـا بـر     كه با قرار دادن اين سنگاند بودهها بر اين اعتقاد      بينش مذهبي مردم دارد انسان    

اند و معمـوالً بـر روي قبـر بزرگـان قبيلـه              ساخته  باالي سر افراد مرده، او را جاودانه مي       
 .انـد  كـرده  يي را حك مـي    ها  نوشتهاند و روي آن عالماتي يا        ساخته  هايي مي   چنين سنگ 

اند كـه    كرده  ها به شكل مجسمه بوده و حتي به قدري روي آن كار مي              گاهي اين سنگ  
هـا شـكل       ايـن سـنگ    .داد  شكل آن نشانگر مرد يا زن بودن فرد مدفون را نـشان مـي             

هـا بعـد از هـزاران سـال هنـوز             مذهبي داشته و از همين روست كه برخي از اين سنگ          
هـا     نقاط مختلف آذربايجان برخـي از ايـن سـنگ           در .شوند  مقدس و محترم شمرده مي    

 در مذهب آنـان،     .هنوز هم مقدس و به صورت زيارتگاه موجودند       » اوجاق« تحت عنوان 
هـا    هايي كه در زيـر ايـن سـنگ          ها و با استمداد از انسان       ها با توسل به اين سنگ       انسان

ي ايـن      جملـه   از .انـد  كـرده    براي باران و ديگر نعمات طبيعـي دعـا مـي           اند  شدهمدفون  
تـوان از سـنگ مقـدس         انـد مـي    ها كه تقدس يافته و به صورت زيارتگاه درآمـده           سنگ

 در مناطق مختلـف     . نام برد  ...خوجالي در قاراباغ، زيارت داغي در داش كسن، قارا مراد و          
ها در ارمنستان     اي از اين سنگ      مجموعه .خوريم هايي برمي   ارمنستان نيز به چنين سنگ    

معروف است و مسلم شـده اسـت كـه توسـط            » قوشون داشي «ه نام   موجود است كه ب   
شناسـان معتقدنـد كـه ايـن          برخي باسـتان   .مردم ترك در اين منطقه ساخته شده است       
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 و  انـد   شـده سـاخته   ) م.ي اول ق    هـزاره ( ي آهـن    منهيرها در آذربايجـان در پايـان دوره       
هـا روي قبـر سـرداران     ايـن منهير   .انـد  معتقدند كه اجداد اوغوز مردم آذربايجان سـاخته       

 جاودانه كـردن سـرداراني   ها مجسمهبزرگ ترك نصب شده است و منظور از نصب اين         
 .اند شدهبوده است كه در آن دفن 

توان به زندگي تركان آذربايجان و اعتقـادات         مي ها  مجسمهي شناخت اين      بر پايه 
نـگ شـناخته   شناسان اين منهيرها را منطبق بـر فره    باستان .مذهبي آنان دست يافت   

 .اند دانستهي تركان  شده

ي يافت شده بـه شـكل مـاهي، گـاو و قـوچ نـشانگر معيـشت مـردم                    ها  مجسمه
ي خزر و اروميه      ي ماهي در اطراف رود ارس، درياچه      ها  مجسمه .آذربايجان بوده است  

ها به    ها و جلگه    ي گاو در دشت   ها  مجسمهي قوچ در مناطق كوهستاني و       ها  مجسمهو  
ها امروزه نيز مردم آذربايجان نـذر و          ناگفته نماند در كنار اين اوجاق      .دست آمده است  

 .كنند و اين رسم همچنان پابرجاست قرباني مي

هاي شاقولي دفن شده به وجود آمده          قبرهايي هستند كه در كنار سنگ      :ها دولمن
 اند تول به معني ماسه و من  هاي بزرگ پوشانده    ها را با سنگ     اند قبرهايي كه روي آن    

به معني سنگ، از زبان فرانسوي گرفته شده اسـت ايـن يادگارهـا نـشانگر معمـاري                  
 تن  10هايي به وزن      ها گاهي از سنگ     باشد و در اين ساختمان      دوران مفرغ و آهن مي    

اي به شكل دايره و بيـضي         ها پنجره   استفاده شده است در قسمت جلويي اين عمارت       
 انـد   بوده آنان معتقد    .باشد  ها مي   ي آن   زندهوجود دارد و نشانگر بينش ديني مردمان سا       

گشته است و در عين    شده و سپس برمي     ها خارج مي    كه روح فرد مدفون از اين پنجره      
ي بـارز ايـن        نمونـه  .انـد  نهـاده   حال از همين پنجره براي مرده خوراكي به داخل مـي          

شــناس   باســتان)ژاك دومورگــان(معمــاري در روســتاي گؤروكــدي كنــدي، توســط 
 .نسوي معرفي شده است كه داراي دو طبقه بوده استفرا
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هـا    ها در روستاي خوجالي نيز يافتـه شـده اسـت و در ايـن يادمـان                  از اين دولمن  
در شاماخي و   » دده گونش « اوجاق   .توان به اعتقاداتي چون جاودانگي روح پي برد         مي
اوانـي  هاي سنگي فراواني كه در اطراف آن ساخته شده اسـت، حـائز اهميـت فر                 خانه
آمده اند و گاهي بيماراني كه براي          مردمي كه براي زيارت اين اجاق مقدس مي        .است

اند در اطـراف آن اقامتگـاهي بـراي سـكونت            آورده  يافتن شفا بدين زيارتگاه روي مي     
 در عـين حـال      .اي از آن اعتقادات اسـت       هاي سنگي بازمانده    اند و اين خانه    ساخته  مي

 اين نام مفهوم .به نام پير دده گونش معروف شده استتصادفي نيست كه اين اوجاق      
 مفهوم دده در آذربايجان مفهومي مقدس و قـديمي      .وااليي در آذربايجان داشته است    

دهند ولي بدون ترديد نامي است كه          گاهي اين نام را به دوران مفرغ نسبت مي         .است
آيـد    ليايي به شمار مـي     از جمله او   قورقود  دده از جمله    .پيش از اسالم رواج داشته است     

توانـد مفهـومي قـديمي         گونش نيز به معني خورشيد مي      .كه سيماي نبي داشته است    
هـا مقـدس و       گردد به زماني كه خورشيد در حد پرسـتش انـسان            داشته باشد و بر مي    
 .محترم بوده است

هايي در اطراف آن پيدا شـده اسـت           در قوبوستان، سنگي بزرگ در وسط و سنگ       
واقع در روستاي شـوالن نيـز از        » آغ داش « .معروف است » ؤيوك داش ب«كه به نام    

 . تحقيقات انجام گرفتـه در ايـن زمينـه نيـز بـسيار انـدك اسـت                 .همين قماش است  
هـا از جملـه       ي سنگي بر روي صخره      روستاي كندوان در نزديكي تبريز با صدها خانه       

شـك حـل     بي.ده اندآثاري است كه هنوز باستان شناسان نظر قطعي خود را ابراز نكر 
شناسي  بسياري از معضالت زيستي آذربايجان در گرو تحقيقات گسترده و علمي زمين

 .رود در اين برهه از زمان به حل آن همت بگماريم شناسي است و اميد مي و باستان

 اين نوع بناهـا از جملـه يادگارهـاي مگاليتيـك بـسيار رايـج                :بناهاي سيكلوپيك 
 گويند اين بناهـا را      .ثار پيوندي تاريخي با اساطير يوناني دارد       اين آ  .درآذربايجان است 
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بـه نـام    ) قورقـود   ددهي  هـا   داسـتان تپه گـؤز در     (الجثه و يك چشم      هاي عظيم   انسان
اند و به همين خاطر در تاريخ هنر جهان به نام بناهاي سـيكلوپيك          سيكلوپيك ساخته 

  .اند شهرت يافته

ها به    ي اين سنگ     گاهي انداره  .اند  شدهساخته  هاي بسيار بزرگ      اين بناها از سنگ   
شود و قفقاز مركـز        از اين بناها در كشورهاي مختلف جهان يافت مي         .رسد  دو متر مي  

هـا    تـرين آن     بناهاي سيكلوپيك تاريخي هزاران ساله دارد، قديمي       .چنين آثاري است  
 از دولت اورارتـو   باشد آثار بازمانده    مي) ي سوم و دوم قم      هزاره(مربوط به دوران مفرغ     

هـاي دهـم و نهـم قبـل از مـيالد              مانند توشپا، توپراق قاال، ته تيشبائي ني و به قرن         
 .شود مربوط مي

هـا از      بنا از اين آثار در آذربايجان به دست آمده اسـت كـه بيـشتر آن                120حدود  
 اين آثار در نخجوان، گده بيك، دسـتفورد،         اند  شدهاي و بزرگ ساخته       هاي دايره   سنگ

ها قاالچا، قاالجيق، هـؤروك        مردم آذربايجان بدان   .اند  به دست آمده   .امخور، تووز و  ش
 جعفرزاده ايـن بناهـا را       .گويند نخستين بار زمين شناس بزرگ م        و هؤروك داشي مي   

هاي به كار رفتـه در ايـن بناهـا گـاه بـه                 سنگ .مورد بررسي و تدقيق علمي قرار داد      
 دانشمندان بناهاي سـيكلوپيك     .اند  بودهل يافته   صورت نتراشيده و گاه به صورت صيق      

  :اند  گروه تقسيم كرده2آذربايجان را به 
 بناهايي كه از نظر حجم بسيار بزرگ بوده و در زمان آرامش از آن بـه عنـوان                   .1

 .اند كرده ي دفاعي استفاده مي محل سكونت و در زمان جنگ به عنوان قلعه

ي دفاعي مورد استفاده قـرار        عنوان قلعه  بناهاي كوچك كه در دوران جنگ به         .2
و بناهاي موجود در مناطق كوهستاني كه صـرفاً بـه عنـوان محـل اقامـت             گرفت  مي

 .شده است ها و حيوانات استفاده مي موقتي انسان
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هـاي     برخي از اين قبرها كه به صورت صـندوق و از سـنگ             :قبرهاي صندوقي 
 كه تاريخي كم و     اند  شده كشف   .ه بيك و  باغ، گد   در لنكران، قره   .اند بزرگ ساخته شده  

صـي تراشـيده شـده و       هـاي خا    ها با سليقه     هزار ساله دارند داخل اين سنگ      سهبيش  
هايي انجام گرفته و سنگي ديگر به عنـوان سـقف بـر              كاري ها، كنده گاهي روي ديوار  
رود اين قبرها مقـارن بـا بناهـاي سـيكلوپيك سـاخته                گمان مي  .اند روي آن گذاشته  

ها در اجراي مراسم مذهبي، هنگـام         هاي جوامع ابتدايي از اين صندوق        انسان .اند شده
كرده اسـت و سـپس        ي دشمن و گاه به عنوان محل اسكان استفاده مي           دفاع از حمله  

 .اند كرده ها دفن مي هنگام مرگ رهبران و بزرگان خود، آنان را در همين صندوق

اي    كلمات گور، قرْغـو، قـوروق رابطـه        اي تركي است و با       كورقان واژه  :ها كورقان
هايي كه بر روي قبر مردگان به صورت هرم يا            ها عبارتند از قبه      كورقان .واژگاني دارد 

 انـد   شـده ها كه در گوشه و كنار آذربايجان كشف            اين كورقان  .اند  شدهمخروط ساخته   
 از همنـد    ها نيـز متفـاوت      هاي مختلف تاريخي هستند و شكل اينها به         مربوط به دوره  

 .باشد  متر مي20 تا 2 متر و قطرشان از 15ها از يك تا  ارتفاع اين كورقان

ها به اين     ، ضمن تدقيق در كورقان    »خانالر«ي     بزرگ يايهومل در منطقه    كاوشگر
صورت پراكنده نبـوده بلكـه يكـي از آنهـا چـون        ه  ها ب   مسأله رسيده است كه كورقان    

 او ايـن    .انـد  هاي ديگر دور تا دور آن گرد آمده         مركز قرار گرفته و كورقان     خورشيد در 
ناميد و ديگر محققين نشان     » سيستم شفق «ي شمسي بوده      نظم را كه چون منظومه    

 در مناطق   .هاي آسياي ميانه نيز عيناً وجود دارد        اند كه اين قانونمندي در كورقان      داده
 محققـان   .انـد   نستهدا» منزل آخرت «اند و به معني      گفته» قره دام « مختلف آن را گاه   

روح  ي اعتقـادي مـردم بـه جـاودانگي          هـا از فلـسفه       كه ايـن كورقـان     اند  داشتهابراز  
 .سرچشمه گرفته است و نشان از ايمان مردم به ابدي بودن روح دارد
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هـاي قـديمي چـه بـه صـورت         از اين سـاختمان    :بناهاي مربوط به اسكان مردم    
 .يار فـراوان كـشف شـده اسـت        حفاري شده در دل سنگ و چه به صورت طبيعي بس          

دهـد    اند نشان مي   ي گن گنجه به دست آمده       ف رودخانه برخي از اين بناها كه در اطرا      
اي سـاخته     هـاي رودخانـه     هاي وسط سـاختمان از سـنگ        هاي دورتا دور و ديوار      ديوار
 گاهي نـصف ايـن      .شود  هاي پيش از ميالد مربوط مي       ها به هزاره     و قدمت آن   اند  شده

هاي ريز روي زمين ساخته       سنگ  در دل زمين كنده شده و نصف ديگر با         ها  ساختمان
بنـدي داخلـي آن      رسد و تقسيم     متر مي  20 تا   15ها به     ي اين ساختمان     اندازه .اند  شده

 .هاي كثيراالوالد بوده است دهد كه محل سكونت خانواده نشان مي

 مينگـه چئـوير كـشف       اند بنايي بـزرگ در     نيز ناميده » قره دام «اين بناها را به نام    
 . سـاله اسـت    4000-3500شده است كه از خشت خام ساخته شده و داراي تـاريخي             

 هزار سال پـيش اجـداد       چهاردهد كه     نشان مي » اوزه رليك تپه  «بناي كشف شده در     
ما در آذربايجان به سـاخت آجـر و تراشـيدن سـنگ جهـت سـاخت عمـارت همـت                     

رسد برخي     متر مي  20تپه با پهناي زياد به      رليك   هاي بناي اوزه    اند طول ديوار   گماشته
 .باشند ها مي از اين بناهاي خشتي و سنگي، داراي تصاوير حك شده روي ديوار

بناهاي بزرگ و اسـتحكامات     ) م.قرن هفتم و ششم ق    (در دوران حكومت ماد     
هاي شاهان ماد در همـدان،        قصرها و كاخ    عالوه بر  اند  شدهنظامي عظيمي ساخته    

ا، بناهايي كه محل اسكان مردم بوده اسـت از آن دوران بـه يادگـار                پايتخت ماده 
 .مانده است

هـا كـه امـروزه اوجـاق          توان به وجود آتشكده     ي مادها مي    در اراضي تحت سلطه   
شوند اشاره كرد كه همچنان پا برجا هستند ناگفته نماند تصاوير حك شـده                ناميده مي 

ق علمي دارد، اما قبل از آن بايستي به ها جاي بررسي دقي هاي ساختمان بر روي ديوار 
 .ها اشاره كرد ترين تصاوير و خطاطي روي صخره قديمي
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ي پترو بـه      اي يوناني است كه از دو كلمه        كلمه :تصاوير روي صخره يا پتروكليف    
معني سنگ و كليف به معني كندن آمده است از اين تصاوير به وفـور در آذربايجـان،          

توان به مناطق     مه به دست آمده است از روي اين آثار مي         آسياي ميانه، سيبري و كري    
هـاي پـيش از       هـاي هـزاره     دهي تصورات ديني و تفكرات بديعي انسان       زيست، شكل 

تـوان بـه    ميالد پي برد آثاري از اين دست كه در آذربايجان به دست آمده اسـت مـي      
ق اشاره  بؤيوك داش، كيچيك داش، جينگيرداش، شونقارداغ، شيخ قايا و داش قيشال          

ي شـووه الن،       كيلـومتري جنـوب بـاكو، قـصبه        50هاي قوبوستان     كرد كه در صخره   
 .اند هاي كلبجر، حكاكي شده آبشرون، ييالقات و اردوباد و كوه

محققان در تدقيقات خـود روي مـضامين ايـن تـصاوير تفكـرات متفـاوتي ابـراز                  
هـاي    و خواسـته  شك براي درك صحيح مضامين آن بايستي به طلبـات              بي اند  داشته
انـد،   هاي آن دوره مراجعه كرد از اين رو دانشمندان نظرات مختلفي بيان كـرده               انسان

هـا را     ، برخي ديگـر آن    اند  دانستهبرخي اين تصاوير را برخاسته از آيين و مراسم ديني           
ي آن دوره تبيين      ها را با نيازهاي روزمره      اي نيز آن    اند و عده   اي جادويي شمرده    وسيله
ها بوده است اكثر اين تـصاوير         ي اصلي خلق اين آثار نياز انسان        اند مسلماً انگيزه   كرده

گوينـد رسـم    باشد برخي مـي   مي.در مضمون شكار، زورآزمايي، كمين كردن، رقص و       
تصاويري از حيوانات بر اين پايه استوار است كه مـردم بـا كـشيدن شـكل حيوانـات                   

اي ديگـر     اند دسـته   تر ساخته   ر آنان را سهل   شكاري، در واقع آنان را جادو كرده و شكا        
تفهـيم بـه ديگـران       ي شـكار و     معتقدند اين تصاوير بعد از انجام عمليات پيروزمندانه       

ي سوم بر اين اعتقادنـد كـه اكثـر ايـن تـصاوير در منـاطقي                   اند و دسته   حكاكي شده 
 و  انـد   داشـته  كه كمينگاه شكارچيان بوده و شكار را از آن باال زير نظر              اند  شدهكشيده  

اند و در حقيقت     پرداخته  ي شكار مي    ريزي نحوه  در واقع با كشيدن اين تصاوير به طرح       
اند در برخي تصاوير، رقـص       ي شكار را روي صخره حك كرده        تمرين و آموزش ساده   
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اند كه شكارچيان پيروزمندانه     دور آتش حكاكي شده است و گويي زماني آن را كشيده          
 .اند از شكار برگشته

رسد در هـر صـورت، ايـن تـصاوير            اريخ اين تصاوير به دوران سنگ و مفرغ مي        ت
هـاي اخيـر،      كننـد در سـال      هـا بيـان مـي       ي هنر را در زندگي انـسان        ي دوگانه   وظيفه

بـه  ) منـاطق مختلـف آذربايجـان      در( گريژمك با تدقيق در اين تـصاوير       .پروفسور ب 
 اين تصاوير نظرات جـالبي      اي دست يافته است وي با تدقيق در خطوط          كشفيات تازه 

هـاي پـيش از مـيالد         را بيان كرده اسـت كـه بـا آنچـه از اجـداد خـويش در هـزاره                  
هاي ايشان، بينش اجتماعي دينـي و         كند و يك بار ديگر يافته       دانستيم، تطبيق مي    مي

توانـد    شك بررسي دقيق اين تـصاوير مـي         سازد بي   طرز معيشت اجداد ما را روشن مي      
 1. آذربايجان را تا امروز نيز رديابي كندي هنر روند توسعه

هـاي    در سرزمين آذربايجان ظروف مختلفي به دسـت آمـده اسـت كـه بـه دوره                
 نـوع  :توان بـه دو دسـته تقـسيم كـرد     تاريخي مختلفي تعلق دارد و اين ظروف را مي       

نخست، ظروف سفاليني است كه از خاك رس ساخته شده و بيـشتر بـا لعـاب سـياه                   
 و نوع دوم ظروفي است يا سـفالي كـه           اند  شده و بصورت دستي ساخته      اند  زينت يافته 

  .اند شده و يا از فلزات ساخته اند شدهبه وسيله دستگاه شكل داده 

ظروف سفالي به دست آمده از آذربايجان انكشاف و پيشرفت تاريخي داشته است          
روف سـاخته    در مرحله نخست، ظ    :توان اين تاريخ را به چهار مرحله تقسيم كرد          مي و

شده اكثراً از نظر حجم بزرگ بوده و به شكل نا منظم و داراي لعاب تك رنـگ بـوده     
 .است و حتي بدون لعاب بوده است

                                                            
  ...تي  آذربايجان اينجه صنه.1
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ي دوم، ظروف ساخته شده از نظر حجمي كـوچكتر شـده و بـه شـكل                   در مرحله 
هاي مختلـف ترسـيم     دايره در آمده و تصاويري از پرندگان، حيوانات و انسان به رنگ           

 تصاوير روي اين ظروف شامل حيواناتي چون اسب، گوسـفند و پرنـدگان              .استشده  
مختلف بويژه طاووس است اما اين تصاوير اكثراً خشن و حالت هندسي دارند و رنگ               

 .باشد آنها اكثراً تند و متضاد مي

اند بـه شـكل كاسـه و        ي سوم كه در جلفا و گول تپه به دست آمده            ظروف مرحله 
 تصاوير روي آنها شكل هندسي دارنـد و داراي          .باشد  هاي بلند مي    هبشقاب همراه با لب   

 . اين حواشي نيز به صورت هندسي است.باشند حاشيه نيز مي

باشـد، در ايـن دوره      ي چهارم اين رشد و پيشرفت مصادف با دوره آهن مي            مرحله
دان و    ظروف از ظرافت و پيچيدگي بيشتري برخوردارند و شـامل كاسـه، قـوري، پيـه               

دار است و معموالً داخل ظروف به يـك رنـگ و بيـرون آن بـه                   وفي پيچيده و لبه   ظر
 شايد بتوان گفت كه خطوط رسم شده در حواشـي ظـروف، آغـاز               .رنگ ديگري است  

 ضمناً از اين مرحله،     .دهد و نياز به بررسيهاي دقيقتري دارد        مرحله نگارش را نويد مي    
ف متداول شده است و تصاوير نيز بـا         استفاده از ابزار مكانيكي جهت شكل دادن ظرو       

 لعاب مشكي نيز از ظرافـت خاصـي برخـوردار شـده             .اند  شدهابزاري نوك تيز حكاكي     
 به منصه ظهور رسيده و يادگارهـاي        ... در اين زمان هنر نقاشي، حكاكي، خط و        .است

وق اي از ذ  نا گفته نماند كه ظروف به دست آمده از هر منطقه          .اند  گرانبهايي بجا نهاده  
 وفور ايـن ظـروف در منـاطق مختلـف           .دهند  و هنر اساتيد و مردم آن سامان خبر مي        

گير بودن اين صنعت هنر دارد و دليلي بـر برخـورداري مـردم      آذربايجان نشان از همه   
 در هر صـورت، بـا آنكـه زمـين كـاوان و              .باشد  تر تمدن مي   اين سامان از درجه عالي    

 نظر ما نيز زماني صحيح خواهد اند داشتهه ابراز انديشمندان نظرات مختلفي در اين بار    
  .هاي چندي از اين آثار را مشاهده كرده باشند بود كه خوانندگان عزيز نمونه
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 در  ...ي مفـرغ، فلـزات چنـدي از جملـه مـس، سـرب، روي، قلـع و                   با آغـاز دوره   
اي جديد از خالقيت هنـري و پيـشرفت بـديعي را              آذربايجان كشف شده و نويد دوره     

 اجـداد مـا در      .آيد  اي مهم و اساسي در تاريخ سرزمين ما به شمار مي            دهد و مرحله    يم
ها توانستند فلزاتي زيبـا و در عـين           اين دوره به ذوب فلزات نائل آمده و با تركيب آن          

ها در ساخت ابزار كار و شـكار و لـوازم مـورد نيـاز      حال محكم به دست آورند و از آن    
ها ابزار كار،      اجداد ما از اين فلزات به ويژه از آلياژ آن          .نندمعيشت آن روزگار استفاده ك    
 .ساختند آالت مي سالح جنگي، ظروف و زينت

 و نفـوذ    تـأثير فراموش نكنيم كه اين فلزات در اعتقـادات اجـداد مـا نيـز عميقـاً                 
ايـم كـه       همه كم و بـيش شـنيده       .ات آن تا امروز نيز باقي است      تأثير و حتي    اند  داشته

 حتي تا چند نسل پيش از ما براي دور كردن ارواح خبيثه از جان با به صـدا   پيشينيان،
نهادنـد،    شدند، سر زن زائو چاقوي مفرغي مي        درآوردن زنجير مفرغي دست به كار مي      

دادند جن نفوذ     كوبيدند، روي لوازمي كه احتمال مي       موقع خسوف و كسوف زينگ مي     
يي از حيوانـات    هـا   مجـسمه هـا     تـر   ديمزدند و قـ     كند، به ويژه البسه سنجاق فلزي مي      

 .كردند حداقل برايشان مقدس و محترم بودنـد         ساختند كه اگر نگوييم پرستش مي       مي
اي از تاريخ دارد، به ويـژه هرچـه از نظـر              ها نشان از ارزش فلزات در دوره        ي اين   همه

نمايـد و بـه زمـاني         گـرديم ارزش و احتـرام آن بيـشتر رخ مـي             تر برمي   تاريخي عقب 
بخشد فلزات سـخت و محكـم را    رسيم كه انسان به قدرت آتش كه او را گرما مي   مي

برد و شايد به پرستش آن        بخشد، پي مي    كند و به اطراف انسان روشنايي مي        ذوب مي 
 .شناسد ايمان دارد و آن را قدرت بخش مي

ـ  انـد   شـده آالت فراواني كه در اين دوره از فلزات به ويژه از مفرغ ساخته               ابزار ه ، ب
 ضروري است اشـاره كنـيم       .باشد  ويژه اشياي مقدس و مورد احترام مردم از مفرغ مي         
باشـند سـاخته شـده و          مـي  منـشأ كه مفرغ توسط تمدن سومريان كه حكومتي ترك         
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 سومريان ترك نـژاد بـا كـشف         .شده است   توسط همانان در آذربايجان استحصال مي     
 اشياي به دست آمـده      . نهادند تأثيره  هاي آسيا و خاورميان     اين آلياژ در تمدن اكثر ملت     

 ديـن زرتـشت را   تأثيرهاي هفت و هشت قبل از ميالد،   در اين مناطق مربوط به سده     
چنـد هنـوز     مسائل ديني زرتشت هر.در خود دارد و پيوندي عميق با متون اوستا دارد     

 ترديد فرهنگ آذربايجـان و      به طور موشكافانه مورد بررسي قرار نگرفته است ولي بي         
 . نهاده استتأثيرزبان تركي آذري در آن عميقاً 

ي مربوط به اين دوران، تصاويري از دو شـير رو در رو               روي اشياي به دست آمده    
ي   نقش بسته است، در اين ميان اشياي بـه دسـت آمـده از منـاطق جنـوبي درياچـه                   

يا  ايـن اشـ    .ميه، به ويژه روستاي حسنلو با تصاويري از خورشيد قابل تأمـل اسـت             ورا
نشان از رشد و بالندگي هنر در اين سرزمين دارد،ز يرا در برخي از اين ظروف، هنري                 

 از جملـه    .سـابقه اسـت     هاي ديگر جهـان بـي       به كار رفته است كه در ميان هنر ملت        
ي آن با فلـزات       ي روي ظروف از جنس طال و تزيين اطراف و حاشيه            تصاوير برجسته 

دهند   اين تصاوير نشان مي. مشاهده شده است  هاي ديگر   ديگر به ندرت در ميان ملت     
اي طوالني و گسترش بيشتري برخـوردار         كه هنر و صنعت در ميان اجداد ما از سابقه         

  .بوده است
هـاي پـيش از مـيالد در          اقوامي كه از هزاره    :ي آذربايجان   هاي كشف شده    كتيبه

رش اسـب و    ي كـشاورزي و دامـداري، پـرو         آذربايجان امروزي سكنا گزيدند بر پايـه      
اند و با استخراج آهن و ديگر فلزات و با ساختن ظروف ظريف     گوسفند روزگار گذرانده  

 .اند سفالين و اشيايي فلزي در تاريخ تمدن ملل ديگر جهان جاي پايي براي خود يافته       
ي   بر اساس تحقيقات طوالني مدت محققان، زبان مردم ايـن سـرزمين نـه از شـاخه                

اي زبـان مـردم ايـن سـرزمين را از       عده.ي ساميها زبانجزء هندو اروپايي بوده و نه  
ي يافثي ها زباني  اي بيشتر جزء خانواده شمارند و عده    ي قفقازي مي  ها  زباني    خانواده
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هايي هم كـه در ايـن سـرزمين تـشكيل شـده تمـامي                  در هر صورت حكومت    .تركي
الي، گـاهي در    است؛ گاهي تنها قـسمت شـم        گرفته    اراضي اين سرزمين را در بر نمي      

 آثاري  .شده است   جنوب، زماني در غرب و گاهي فقط در مركز آذربايجان متمركز مي           
هـا اسـت در جـاي جـاي آذربايجـان             يي كه مربوط به اين حكومت     ها  نوشتهاز سنگ   

 .شود ها به پنج هزار سال پيش مربوط مي كشف شده است كه گاهي تاريخ آن

ها،   ها، پروتوك، هوري    ن ديار را سوباري   ترين اقوام مسكون در اي      محققان، قديمي 
ي پيش از     ها در هزاره     آشوري اند  دانستهها و خزرها      ها، اوغوز   ، آلبان ها  هونها،    كاسپين

راند   برند و هرودت از اسامي مناطقي سخن مي         ميالد از اورارتوها در آذربايجان نام مي      
 پـاي   19ايـل قـرن     ي تركي است الزم بـه قيـد اسـت كـه از او             ها  زبانكه مأخوذ از    

هاي چندي از اين سرزمين       محققان فرانسوي و انگليسي به آذربايجان باز شد و كتيبه         
 با گذشت چند سال تعداد جويندگان كتيبه در اين ديـار            .هاي اروپا سرازير شد     به موزه 

بـاز شـد و ديگـر مستـشرقين          هـا نيـز      طولي نكشيد كه پاي روس     .رو به فزوني نهاد   
  : توان ي اين محققان مي  از جمله.يوستندها پ اروپايي بدان

Saint Martin, Fr. E. Schulz, Edward Hincka, A. H. Lagard, A. 

H. Sayce, Raw Linson, Nikolsky, Golenischeff, W. Belck, Lehman 

Haupt, Franccis Lenormant, A. P. Morttmanm, Stanislas Guyard. 
دانستند و بـه      كثر اين محققان زبان آشوري را مي       ا .ها محقق ديگر را نام برد       و ده 

هاي اين سرزمين با       آنان ضمن اين كه به پيوستگي دولت       .خط ميخي آشنايي داشتند   
 از تـأثير  و برخي ماند  دانستهدادند زبان اينان را گاه متأثر از زبان آشوري            آشور نظر مي  

 .اند دانستهزبان سومريان 
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هـا    ه تبريـز بـه تحقيـق در پيرامـون ايـن كتيبـه             دكتر جواد مشكور، استاد دانشگا    
اي در ارسباران      كتيبه 1330وي در سال     1.پرداخت و به نتايج اميدبخشي دست يافت      

 سـطر نوشـته بـود ايـن     10متر بود و داراي   سانتي 47 ×115ي    يافت كه داراي اندازه   
در اطـراف  ي ورزقان از توابع اهر قرار داشت      كتيبه در سقين دل پنج كيلومتري قصبه      

معروفنـد و از ايـن قبرهـا ظـروف          » گبور قبري «آن نيز قبرهايي كشف گرديد كه به        
سفالين و لعابي به همراه مقداري آالت مفرغي به دست آمد فراتر از كتيبه در بـاالي                 

آمد و چنين به نظـر        ي بزرگي نيز پيدا شد كه اثر دست انساني به شمار مي             كوه، حفره 
پايين كوه ادامه دارد و در عين حال در اطراف آن ديوارهـايي  رسد كه اين حفره تا     مي

دارند كه مردم قريه معتقدند ايـن جـا           شود دكتر مشكور اذعان مي      از قلعه مشاهده مي   
 .جايگاه اشباح و اجنه است و شب هنگام از تردد در آن حوالي بيم دارند

از دوران مادها و    برند و آن را        سال پيش مي   2700محققان تاريخ اين كتيبه را به       
دانند گĤ مليكشيويلي موفق به خواندن اين متن شده و آن را  تر مي هخامنشيان قديمي 

دارد   ي مبسوطي آن را به چـاپ رسـانده و اذعـان مـي               ترجمه كرده است و طي مقاله     
 2.باشد ي آلباني مادآتروپاتن ميها زبانزبان اين كتيبه جزء 

ز توابع شهرستان قره ضـياءالدين در بـين         ي ديگري در دهستان بسطام ا       كتيبه   
ي خوي ماكو قرار دارد اين كتيبه بارها توسط افراد مختلف جا به جاشـده اسـت                   جاده

  باشـد ابعـاد سـنگ         سـطر مـي    16اين سنگ نوشته نيز به خط ميخي اسـت و داراي            
 .دانند باشد محققان اين نوشته را به زبان اورارتويي مي متر مي سانتي11 × 56 × 72

متـر و    سانتي80 × 125ي سوم در رازليق از توابع شهرستان سراب در قطع      كتيبه
 .باشد  سطر مي9داراي 

                                                            
  . 1347هاي اورارتو، تبريز،   مشكور، محمد جواد، كتيبه.1
  . همان.2
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كوه قرار داد اين كتيبه در ابعاد        ي قره   ي چهارم نيز در نزديكي سراب در دره         كتيبه
معروف است و از نظر     » اوجاق« سطر است كه به نام       13متر و داراي       سانتي 85×125

 .نامند مي» ميخچلو«باشد آن را مقدس شمرده و  احترام اهالي ميمذهبي مورد 

ها، غبـار از روي تـاريخ تمـدن ايـن ديـار       ترديد تحقيقي در پيرامون اين كتيبه   بي
  .برخواهد داشت و حقايقي را مطرح خواهد ساخت

  فرهنگ و مدنيت 
 تركان داراي تاريخي كهن و سرزميني وسيع و گسترده هستند، به عبـارت ديگـر              
در درازاي تاريخ از شرق آسيا تا قلب اروپا را درنوريده و در اعصار مختلف مـدنيتهاي                 

 از آنجائي كه ما به تاريخ ادبيـات         .اند  داشتهمختلف پديد آورده و آثاري ماندگار عرضه        
گونـه آثـار در پـيش        هايي كه در ايران بـراي نگـارش ايـن          پردازيم برخالف روش    مي
 پردازنـد، مـا     ي و اخبار پادشاهان بيشتر از خود ادبيـات مـي          گيرند و به تاريخ سياس      مي

هـاي ادبـي، علمـي        بيشتر به تاريخ ادبيات و آثار و هنرهاي پديـد آمـده و شخـصيت              
 بـه همـين خـاطر بيـشتر از مـورد نيـاز روي موضـوع تــاريخي و        .خـواهيم پرداخـت  

آشـنايي  هاي تاريخي تاكيد نخواهيم كرد، اما آنچه مسلم است اينكه بدون             شخصيت
توان به تحقيق در چگونگي آفرينشهاي ادبي نشت و عالمـان             با اوضاع زمان نيز نمي    

اي از تاريخ، نگاهي كوتاه به حوادث و اوضـاع             به همين خاطر در هر برهه      .را شناخت 
 .تاريخي پرداخته و به مسئله ادبيات و فرهنگ برخواهيم گشت

ه اسـت، امـا نخـستين تركـان         دانيم سرزمين اصلي تركان، آسياي ميانه بـود          مي
 .انـد اند و حكومـت و مـدنيت سـومري را بنـا نهـاده             النهرين در آورده  تاريخ سر از بين   

شان يا كوهاي تـانري     مورخين و محققين معتدند سومريان نيز از جوار كوههاي تيان         
در پي يافتن سرزميني حاصلخيز به سرزمين محصور بين دو رود بزرگ دجله و فرات               
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و به دليل شرايط اقليمـي مـساعد در آن رحـل اقامـت گزيـده و بـه زنـدگي                     اند  آمده
اند و ضمن سامان دادن حكومتهاي اداري خود به آفرينش علمي و ادبي نيـز               پرداخته

هـاي آذربايجـان     دارند كه بين سـومريان و سـرزمين          مورخين اذعان مي   .اندنائل آمده 
آنـان از آسـياي ميانـه از طريـق          ي دائمي رفت و آمد وجود داشته است چراكه            رابطه

 بعد از قرنها زندگي راحت، با هجوم .اندقفقاز و آذربايجان به سرزمين بين دو رود آمده
اكديان كه سامي نژاد بودند مجبور به ترك اين ديـار و برگـشت بـه سـرزمين خـود                    

هـاي داخـل ايـران        كوههاي زاگرس مانع از حركت آنان به دشـت         شوند و مسلماً    مي
رسـند و بـسياري از         بنابراين به موازات كوههاي زاگرس به آذربايجـان مـي          .دگرد  مي

 ناگفته نمانـد    .شوند  هاي زاگرس نيز ماندگار مي      مانند و در دامنه     آنان در آذربايجان مي   
مانند و با اكديان به زندگي و موجوديت  النهرين نيز ميكه بسياري از سومريان در بين    

  .دهند خود ادامه مي

هـاي     در دوره  .جان محل گذر اقوام و قبائل از شرق بـه غـرب بـوده اسـت               آذرباي
 كه در دوران پيش از قرن هفـتم قبـل از   اند بودهبعدي سكاها از نخستين قبائل ترك   

اند و سرزمين اصلي آنـان  زيسته  آنان نيز در تيان شان مي      .اندميالد به آذربايجان آمده   
 .ماساژتها يكي از شـاخه اصـلي آنـان اسـت          بين دو درياچه اورال و خزر بوده است و          

و ديگـران از      ي مورخين و محققين تاريخ تمدن از جمله ويل دورانت، تـوين بـي                 همه
 سكاها در طول تاريخ بـا فارسـها در جنـگ    .رانند اسكان آنان در آذربايجان سخن مي 

ارتونقا بوده اند و يكي از قهرمانان و خاقانهاي بزرگ اين ملت يعني افراسياب يا آلپ                
شود سكاها را شكست دهد و قسمتهاي از تركستان را زير              قم موفق مي   624در سال   
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 اما همونيز در جنگ با يك زن قهرمـان          .ي خود در آورد تا سير دريا پيش رود          سيطره
 1.شود حاكم ماساژتها در آذربايجان به نام تامريس يا تومروس كشته مي

هـاي جنـوبي     ي توانست بـر قـسمت     م اسكندر مقدون  . ق 330- 327هاي   در سال 
اسـكندر در بـين      .هـا كـم بـود       البته نفوس تركـان در آن سـال        .تركستان غالب شود  

هاي جنـوبي تركـستان پـيش        م توانست يونانيان را تا قسمت     . ق 330-327اي  ه سال
براند اما در آذربايجان، آتروپات برآنان غلبه يافـت و مـاد آتروپـاتن حكومـت خـود را                   

سياري از تركان از مقابـل اسـكندر بـه شـمال چـين فـرار كردنـد و                   ب .مستقر ساخت 
حكومتهايي براي خود انتخاب كرده و وسعت امپراتوريشان از رود اديل تا كـور ادامـه                

 خاقان نامدار آنان كه يادگارهاي فراوان از خود برجاي گذاشته است، مته             .داشته است 
م . ق 220نام داشت از سال     » ابغوتومان ي « پدر مته كه     .ناميده شده است  » موتون«يا  
مته وليعهد بود اما زن ديگر تومان، براي وليعهد كردن فرزنـد     . حكومت كرد  ها  هونبر

 اما مته موفق    .ها فرستاد    به همين خاطر مته رابراي جنگ يوچي       .چيد  خود دسيسه مي  
 هاي مادر ناتني با خبر شده بـود          مته از دسيسه   . چادر بدو بخشيد   10000شد و پدرش    

 دوران متــه، اوج . نفــري گــرد آورد و حكومــت را بــه دســت گرفــت10000قــشون 
سازي، بافت ابريـشم و      شكوفايي حكومت تركان بود و صنايع ظريف از جمله مجسمه         

 .ديگر صنايع دستي رواج يافت

 م  394 م الي    216ها به حكومت رسيدند و ا ز سال           ي مته، سين پي     بعد از سلسله  
 ادبيات قابل توجهي از آنان به يادگار نماند و بيـشتر وقتـشان              بناي تمدن گذاشتند اما   

 . حكومت تركان به آپارهـا يـا آوارهـا رسـيد           394 در سال    .صرف جنگ با چينيان شد    
گر بعد از مته بود كه لقب يايغو را به           بزرگترين اصالحات » تولون«حاكم مشهور آنان    

                                                            
  .دانند كم ميحاريز را برگرفته از اسم اين زن  بسياري از محققين نام تب.1
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 او تا قلب اروپـا در نورديـد از        .خاقان تبديل كرد و يا بغو نام مقام دوم حكومتي گشت          
 تا اين دوره صنايع ظريفه و       .گيرد  اين زمان به بعد است كه ادبيات كتبي تركان پا مي          

فلز كاري در ميان تركان رواج داشت اما علم و ادب هنوز به صورت مدون گـردآوري               
 بـه  هاي فراوان از خود تركان كه بعد از آپارها به حكومت رسيدند كتيبه        گؤگ .شد  نمي

  .يادگار نهادند و آثار ادبي نضج گرفت و نخستين شاعران ترك در دربارها گردآمدند

هـا،    دانيم كـه تركـان بـا توجـه بـه وضـع معيـشتي و زنـدگي دركوهپايـه                     ما مي 
هايي مقاوم، جسور و خشن بودند اما با طبيعت عجين شده و دينشان به طبيعت  انسان

تانري همان خـداي     گؤگ .دانستند  مقدس مي نزديك بود آنان آسمان، زمين، آتش را        
هايي كه از آسـمان نـازل        هاست و باران   مستقر در آسمانها، ناظر بر اعمال تمام انسان       

شوند منبع خير و بركت است زمين كه منبع تغذيه در ختان،گياهان و دامهاي آنان            مي
 .است مقدس است

 .مقـدس بـود و محتـرم      بخشيد بنابراين     آتش نيز براي آنان گرمي و روشنايي مي       
گردد تركـان     آيد معلوم مي    ي سياحان و مورخان به دست مي      ها  نوشتهآنچه از مجموع    

اند كه تنگري خداي    تورك نوشته  درباره دين گؤگ   .اند  بودهگرا  هاي طبيعت  داراي دين 
كـه تـانري    » اوماي«ها بوده است اما او تنها نبود، بلكه به خداي ديگر به نام               آسمان

ميتـرا   . شامانيزم نيز در ميان تركـان رواج داشـته اسـت        .است معتقد بوده اند   زن بوده   
 اما به محض ظهور اسالم، اهللا اسالم بـه          .ئيسم، پرستش مهر و ماه رواج داشته است       

دليل شباهتهاي فراوان به تنگري و عدالت و مساواتي كه اسالم مژده و بـشارت آنـرا      
 را پذيرا شدند و پرچمدار اين دين تـازه در           داد باعث گرديد تركان به زودي اسالم        مي

 .تمامي آسيا گشتند

هاي مختلف دولـت را مطـرح        توان شكل   هاي كهن در ميان تركان مي      از سازمان 
 در ميان سكاها و هوفها تشكيالت منظم دولتي به صورت اريستو كراسي وجـود               .كرد
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 در زمان گؤگ تورك،     شد اما    رئيس يا حاكم در اين زمان يابغو ناميده مي         .داشته است 
 در انتخاب رئيس دولت يا      .دوققوز اوغوز و اويغور عنوان قاآن و سپس خاقان رايج شد          

كردند و در يك قورولتاي عمومي، خاقـان را انتخـاب             ي مردم شركت مي     خاقان همه 
 او  .شد  داد انتخاب مي    هايي كه نشان مي      خاقان براساس لياقتها و شايستگي     .كردند  مي

بـود در عـين       بايست از نظر جسماني سالم، تندرست، قوي و جوان مـي            يبه تنهايي م  
 .گرفت سفيدان قرار مي  ريشتأييدبايست درايت و تدبيرش مورد  حال مي

 رئـيس هـر   .كردند اي جمع گشته و خاقان را انتخاب مي ساي قبايل در اتحاديه ؤر
 .شـد   ه مـي   ماليـات بـه حكومـت مركـزي داد         .شـد   قبيله نيز توسط مردم برگزيده مي     

شد و در مواقع  گيري نيز برعهده رؤساي ايل بود يعني قشون هر قبيله ايجاد مي    سرباز
هاي ديگر    مناسبات سياسي با ملت    .شد  ضرورت به كمك حكومت مركزي گسيل مي      

تورك، ايـران و بيـزانس در        گؤگ(ك  هاي تر  برقرار بود و سفرا و بازرگانان بين دولت       
 نويسندگان و خطيبان در امـور       . سياسي اقتصادي بودند   هاي  رفت و آمد و رابط مراوده     

 .گرفتند اداري كشور طرف مشورت حكومت مركزي قرار مي

 اكثـر محققـان و      .خانواده در ميان تركان از استحكام خاصي برخوردار بوده است         
 خانواده  .اند همواره از احترام خانواده رواياتي نوشته      اند  بودهسياحان كه در ميان تركان      

شـد كـه زن از احتـرام خاصـي            شكل از يك زن و يك مرد و تعـدادي فرزنـد مـي             مت
نظـر و مـسئول      برخوردار بوده و دوش به دوش مردان در امور اداري خانواده صـاحب            

 شرط ازدواج نيز دو طرفه بوده و اصوالً از پدر و مـادر خـود جـدا گـشته و                     .بوده است 
شـد و     ي خانوادگي همچنان حفظ مـي       بطه اما را  .دادند  اي را تشكيل مي     ي تازه   ه  خانواد

 .آمد احترام خانوادگي مقدس به شمار مي

هاي فارسي نوشته شده و در طول سلطنت طاغوت         تركان برخالف آنچه در كتاب    
 بلكه دامداري و كشاورزي در ميـان        اند  بودهنشين ن  شد، هميشه كوچ    در ايران تبليغ مي   
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هاي قبل از ميالد بـر        بايجان به هزاره   قدمت كشاورزي در آذر    .آنان رونق داشته است   
 مورخين از وضعيت امالك در ميان تركـان         .گونه است وضع دامداري     همين .گردد  مي

اند، قوانين خاصي براي امالك وجود داشته و در دفتري كه از دربار آتـيال پيـدا              نوشته
آيد كه آمار دقيقـي از محـصوالت هـر منطقـه و قبيلـه ثبـت                   شده است چنين بر مي    

 .گرفته است شده است و محصوالت و توليدات امپراتوري تحت نظارت انجام مي مي

 .انـد خوار بوده و در عين حال از لبنيات بيشترين استفاده را ميكـرده            تركان گوشت 
آمده و    هاي مختلفي در ميان تركان پديد مي         شهر .انواع غذاي لبني مرسوم بوده است     

ها توسـط حكومتيـان        قوانين اداري شهر   .شد   مي هاي آباد اضافه    هر روز بر تعداد شهر    
آمـد و اخـالق     دفاع از وطن و قبيله مقدس به شمار مـي         .گرفت  تحت نظارت قرار مي   

 .مردم از جمله شرافت و حريم خانواده مورد احترام بود

باشند آنان در قـرن دوم هجـري،    تورك ميقاراخانيان تداوم بخش حكومت گؤگ  
كردنـد بنـاي      نيان در سرزميني كه قبالً اويغورها حكومت مي       اسالم را پذيرفتند قاراخا   

تمدن نهادند و با خلفاي عباسي روابط سياسي محكمي برقرار ساختند از جمله خاقان              
ســفيري بــه نــام )  م745-775(ي دوم عباســي  قاراخــاني در زمــان منــصور خليفــه

 .اكره و گفتگو كردبه بغداد فرستاد كه در مورد مسائل سياسي با خليفه مذ) باييرچور(

 م بيلگه باينچو و فرزند تابقاچ خان در مراوده و دوستي            840 - 890هاي    در سال 
اند ساتوق بغراخان امپراتور بزرگ قاراخانيان، اسالم را پذيرفت و  با خلفاي عباسي بوده

)  م999-1014(ملت تحت حكومت وي همگي به اسالم روي آوردنـد توغـان خـان             
 .يغ اسالم فعاليت كرد و اسالم را تا قلب چين توسعه دادعليه شاه نام و تبل

ارتونقا دانسته و در اين جهت از ملت و         قاراخانيان خود را از نسل افراسياب يا آلپ       
 مورخين در توصـيف قاراخانيـان،       .فرهنگ خويش در مقابل پارسيان دفاع كرده است       

كـي از اقطـاب دنيـاي       تورك از اعقاب آلپ ارتونقـا دانـسته و ي         آنان را همچون گؤگ   
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 در ميان قاراخانيان رئيس حكومت قاغـان و قـاآن و يـا خاقـان نـام      .اند اسالم شمرده 
سـاي قبايـل كـه      ؤها و ر   رسيده است خان    داشته و اين مقام از پدر به پسر بزرگتر مي         
كردند به صورت انتخابي و گـاه انتـصابي           مناطق تحت سيطره امپراطوري را اداره مي      

 عـدد  9هاي متداول در زمان قاراخانيـان را       رچمي داشتند تعداد پرچم   بوده و هر يك پ    
 .اند و پرچم خاقان از ابريشم و به رنگ سرخ بوده است نوشته

در زمان قاراخانيان قشون از انضباط خاصي برخوردار بـوده اسـت، در آذربايجـان               
هـاي   ي دشمن توسط مشعل     آمده و حمله    ها مقدس به حساب مي      ها و آتشكده    آتشگاه

يا تيغيين معروف بودند    » تيگين«شد فرزندان پسر خاقان با نام         آتشين اطالع داده مي   
شد يوغروش در زمان قاراخانيان مقام دوم كشور بعد از     و زن خاقان، خاتون ناميده مي     

گرديـد و مـاموران       مـشخص مـي   » سـو باشـي   «خاقان بود فرمانده ارتش بـا عنـوان         
 كل كشور تحـت امپراتـوري قاراخانيـان سيـستم           نام داشتند در  » تابوقچو«حكومتي  

 وجود داشت» اوالق«پستي به نام 

هاي ماواءالنهر در زمان قاراخانيان سرو سامان يافته و آباد بودند هر شـهري                شهر
داراي چهار دروازه در چهار سمت بود در هر شهر ميداني در وسط شهر قـرار داشـت                  

ر يك از طبقات شـهري موقعيـت و مكـان       ها، اشراف، دانشمندان، بازرگانان و ه      بيگ
خاص خود را داشتند قاراخانيان در هر شهري كاروانـسرا، مـساجد، قـصر، مـدارس و                 

ها بجا مانـده اسـت امـروزه از           ساختند كه امروزه تعدادي از اين عمارت         مي ...ها و   بازار
 مسجد هاي كاشمر، بخارا، و باالساغون و ياركند همچنان پا برجاست اين آثار در شهر   

م توسط قيزيل ارسالن ساخته شده است امروزه يكي از 1127جامع بخارا كه در سال      
 آثار ديدني آن زمان است
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زبان رسمي دربار قاراخانيان تركي بوده و دانشمندان آثـار خـود را بـه ايـن زبـان       
 خط آنان نيز اويغـوري بـود كـه آثـار            .نوشتند كه امروز آثاري از آنان موجود است         مي

 علـم و هنـر در   .گرفـت   خط عربي رونق مي   . امروزه به اين خط در دست است       زيادي
گرفـت كاشـغر و باالسـاغون مركـز علـوم بـود و                مراكز شهري مورد تشويق قرار مي     

 سـمرقند و بخـارا      .دادند  ها نشان مي    دانشمندان رغبت فراوان براي رفتن به اين شهر       
ربي داشتند و شاعران به زبـان        شاعران ارج و ق    .مركز تجمع طالب علمي و ديني بود      

و بيليـك،   غالتـرك، قوتـاد    ديوان لغات  .سرودند  تركي، حتي به فارسي و عربي شعر مي       
ي ديگـر در همـين دوران         ي ساتوق بغراخان و دهها اثر جاودانـه         الحقايق، تذكره هبعت

  .نوشته شده است
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  ادبيات باستان
هاي شعري    بنابراين فرم  .ن بر گرفت  اما نخستين شاعران ترك را بايد از اين دورا        

 پيـشتر، شـعري كـه       .آينـد   هاي ساغو، قوشوق و غيره به وجود مي        نخستين نيز به نام   
 امـا شـعري كـه هـم         .شود آورده بوديم     سال پيش از ميالد مربوط مي      119مربوط به   

هـاي اورخـون و يئنـي         توان در كتبيـه     اينك نيز از پانزده قرن پيش مانده است را مي         
اي  ي گؤگ تورك در اين كتيبه نمونـه   از آن جمله يوللوق تگين از سلسله   .يافتسئي  

  بونجايازيالر يازان :توان خواند  مي چنيناز شعر آن دوران راآورده است كه
  بن گول تيگين آتاسي

  .بن يوللوق تيگين يازديم
  تام ليير گون اوتوروب
  بو تاشا دامقا قويوپ

  .بن يوللوق تيگين يازديم
 شـعر وي    1.شناسـيم   ور تيگين را به عنوان نخستين شاعر ترك سرا مـي          آپرين چ 

 وپروفـسور رشـيد رحمتـي آرات مـورد          W.Bang، پروفسور   AVONLECOتوسط  
  . اين شاعر از ميان اويقورها برخاسته است.بررسي و ترجمه قرار گرفته است

                                                            
  .9، ص 1358كريمي، ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، .  م.1
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 كـه لقـب تيگـين را دارد        سند ديگري كه از تورفان به دست آمده اسـت در حـالي            
الترك شاعر ديگري كه منسوب به همـين         در ديوان لغات   .باشد  همان يوللوق تيگين مي   

كه اشعاري به اين شاعران نـسبت داده   كنيم در حالي چوچو باشد پس به نام او اكتفا مي     
 نخستين شعر او نيز شعري      . اشعار آپرين چور تيگين را امروزه در دست داريم         .شده است 
اي    شعر زيـر نمونـه     .اي است در عظمت خداوند      ند و مدحيه   در ستايش خداو   .ديني است 

است كه به چور تيگين منسوب گشته و توسط محققـان ارجمنـدي ايـن شـعر تكميـل                   
 :گرديده است كه به صورت زير قابل ارائه است؛ متن اصلي چنين است

  بيزيم تنگريميز ادقوسي رندي تيور
  بيزيم تنگريميز ادقوسي رندي تيور

  ادقوتنگريم آلپيم بگ رگيم برندي ده ييغ
  نگريم آلپيم بگرگيمترندي ده ييغ مننگ ادقو 

  ه گوسوز ييتي واژير تييورلبي
  ه گووز ييتي واژير تييورلبي

  واژيردا اؤتوو بيليگ ليگيم توزونو
  واژريردا اؤتوو بيليگ ليگيم توزونو

  قون تنگري ياروكين تگ گؤگوزلويوم
  قون تنگري ياروكين تگ گؤگوزلويوم

  تله توزون تنگريم گولولوم گوزونچومزگؤ
  1گؤرتله توزون تنگريم گولولوم گوزونچوم

                                                            
  . بانارلي، همان.1
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ي دنيا نيـز    ها  زبانشعر ديگري از آپرين چورتگين به دست آمده است كه به اكثر             
  :بينيد را در زير مي  اين شعر، عاشقانه است كه اصل آن.ترجمه شده است

  نگري لر يارليكازونتياروق 
  ياواشم بيرله

  ن آير يلماليمشيباقيا
  كوچلوگ بير يشتيلر قوچ بيرزون

  گؤزو قارام بيرله 
  .گولو شوقين اولوراليم

اشعار ديگري هم از آپرين چورتيگين در دست است اما از زندگي وي اطالعـاتي               
  .به دست نيامده است

 كـه از    انـد   شـده اما نخستين نويسندگان ترك در زمان گؤگ توركان وارد عرصه           
  .بيلگه تونيوكوك، يوللوق تيگين را نام بردتوان  اين ميان مي

 او وزيـر    1.تونيوكوك به عنوان نخستين نويسنده و مورخ ترك شناخته شده است          
تورك يعني تونلوق خان، قاپاغان خان، بؤگوخان و         اعظم چهار فرمانرواي بزرگ گؤگ    

 ي تونيوكوك اسـت     ي معروف يئني سئي همانا نوشته       بيلگه خاقان بوده است و كتيبه     
 ميالدي روي سنگ حك شده و امروزه به دست ما رسيده            725 الي   720كه به سال    

آينـد    ها كه جزو نخستين اسناد تاريخي و زباني تركان به شـمار مـي                اين كتيبه  .است
هاي زيادي مورد بررسي قرار گرفته تمامي گرامـر آن           توسط مستشرقين و توركولوگ   

ا ترجمه شده است كه اصل و ترجمـه آن را  ي معتبر دني  ها  زبانشناخته شده و به اكثر      
 او از   .تـوان بـاني ادبيـات بنگـو داش دانـست             همو را مي   .در اين كتاب خواهيد خواند    

                                                            
  .، همان بانارلي.1
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داند كه در زمـان حيـات او تركـان             مولد خود را چين مي     .زندگي خود نيز نوشته است    
  .اند تابع چين بوده

 در عـين حـال، اديبـي        اي آگاه و پر تجربـه اسـت         يوللوق تيگين نه تنها نويسنده    
سـرا   گرا و شـاعري غـزل    او همچون خطيبي ماهر، مورخي واقع  .باشد  زبردست نيز مي  

 نثر موزون وي با آگاهي كامل از هنجارحروف صدادار، اثـري هنـري ادبـي بـه      .است
مانندي مـدون     هاي خاقان را با زبردستي بي        كه گفته  1 او مورخي است   .آيد  حساب مي 

 در عين حال انساني ديندار بوده است و در همه           .دگار نهاده است  كرده و براي ما به يا     
هاي ديگران را به شكل خطا        ها از ستايش خداوند آغاز كرده و با صداقت، گفته           خطابه

هـاي     نوشتارهاي او نشانگر دقت و ظرافتي است كه در نگارش گفتـه            .به نوشته است  
  .بزرگان به كار بسته است

 در حقيقـت ادبيـات      .گيرد  كه ادبيات مدون تركان پا مي     از اين تاريخ به بعد است       
هاي   سئي و اورخون با حجم قابل توجهي، نخستين نمونه         هاي يئني   بنگوداش يا كتيبه  

 هرچنـد كـه     .شعر و نثر تركي را بادقت و ظرافت تمام براي ما به يادگار نهاده اسـت               
اويقور بـه جـاي   هاي بعدي مورد استفاده قرار نگرفت و خط    خط گؤگ تورك در قرن    

 بنـابراين بعـد از      .گونه ابهامي دراين خط باقي نمانده اسـت        آن نشست اما امروزه هيچ    
گيرد كه با ايـن       ور پا مي  غتورك كه آغازگر ادبيات مدون است ادبيات اوي        ادبيات گؤگ 

 ميالدي مورد استفاده 13 و 12هاي  هاي زيادي نوشته شده و تا قرن خط و الفبا كتاب
   .استقرار گرفته 
همتاي انسان خردوزر است، در عين حال از كشفياتي اسـت كـه                كشف بي  ،كتاب
گونـه انـسان توانـسته اسـت         ي باالي مدنيت به دست آمده اسـت و بـدين            در مرحله 

                                                            
  . 1380، تهران، )ترجمه كتاب اسكي تورك يازيتالري(هاي باستان تركي  دكتر محمدزاده صديق، يادمان.1
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هـايش را ضـبط و ثبـت         ها و توانمنـدي     تجربيات، انديشه، تاريخ و بسياري از خواسته      
اينك اين ميدان بسي وسـيع و گـسترده          .هاي انساني پل رابط باشد     نمايد و بين نسل   

ي جهان با مردمان ديگر نقاط       شده و در تداوم همين كشفيات قادر است از اين گوشه          
اي از علـوم،       اينك ادبيات يـا همـان كتـاب، گنجينـه          .ي خاكي رابطه برقرار كند      كره

تجربيات، انديشه، خاطرات و خيلي چيزهـاي ديگـر را از نـسلي بـه نـسلي ديگـر، از                    
  .دهد ري به كشور ديگر انتقال ميكشو

 مردم آذربايجـان ازهـزاران      .كتابت در آذربايجان داراي تاريخي بسيار كهن است       
سال پيش با حك تصاويري بر ديوار غارهاي منطقه همچـون غـار قـازليق توانـسته                 

ي هـا   نوشتهاست با مردم امروزي رابطه بر قراركند و در طول هزاران سال به مرور با                
 سـپس بـا ظهـور عالمـان،         .هاي بعدي را بـردارد     ها نيز توانسته است گام     روي سنگ 

هاي ارزشمندي را براي ما به  انديشمندان و هنرمندان، خط را تكامل بخشيده و ديوان 
اي   سئي و دهها كتيبـه     هاي اورخون، يئني     شاهكارهايي همچون كتيبه   .اند يادگار نهاده 

، قورقـود   ددهبيليك،   وغاه كتابهاي قوتاد  كه در جاي جاي آذربايجان حك شده اند،آنگ       
 21آيند كـه امـروز راهنمـاي مـا در قـرن               ي تحرير در مي     الترك به رشته   ديوان لغات 

 در طول هزارسال گذشته، هزاران كتاب تاريخي ادبي، اجتماعي، جغرافيـايي،             .هستند
و در علوم ديگر مانند رياضيات، طب، فلسفه، حكمت و غيره و غيره خلق شده اسـت                 

اند تا از آن بهره      شماري نيز به ما امانت داده       همه آثار علمي، آثار ادبي بي      در جوار اين  
  .گيريم و به زندگي مدني خود ادامه دهيم

درست است كـه امـروز هـر ملتـي بـه تـاريخ ادبيـات خـويش بـه عنـوان سـند                     
ايـن  ريزد اما در اينجا، روي سـتون ديگـر            اش را پي مي    نگرد و آينده    اش مي  فرهنگي

فرهنگ مكث خواهيم كرد و آن ادبيات شفاهي مردم است كه در طول هزاران سـال                
مراحل تكوين و تكامل را گذرانـده و يـار و            نسل به نسل منتقل گشته، صيقل، يافته،      
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 اينك يك قرني است كه اهميـت        .مددكار انسان در مراحل مختلف انسان شده است       
  .المان را به خود جلب كرده استاين بخش از فرهنگ ارزشگذاري شده و توجه ع

چنان غني و ثروتمنـد اسـت كـه          آذربايجان از نظر دارا بودن فرهنگ شفاهي آن       
 .اند در مواجهـه بـا آن حيـرت خـود را مخفـي نگهدارنـد                بسياري از محققان نتوانسته   

اي از احـساسات و تفكـرات پـاك و تميـز، مقـدس و                 ادبيات خلق آذربايجان گنجينه   
كه ادبيات مردم آذربايجان اليق فخـر و افتخـار اسـت و در        طوري هخيرخواه است، ب  

 اين ادبيات در تاريكي تاريخ نمانده است        .ميان ملل مختلف جهان ارزشمند و زيباست      
بلكه با تربيت صحيح خانواده و پيوند محكم انسان در ميان آذربايجانيان باعث گشته              

 اين ادبيات با آنكـه از ظلمـت         .سدها به دست ما بر      است تمامي اين كماالت و زيبائي     
توان گفت كه در اين نوع از ادبيات، فانـاتيزم   اعصار بيرون آمده است اما به جرأت مي    

گوييم خرافـه و موهـوم در ايـن ادبيـات              نمي .و موهومات جاي اندكي را گرفته است      
بـر  تـوان   هاي جهان مـي    مطلقاً وجود ندارد اما در مقايسه با ادبيات شفاهي ديگر ملت          

   .اين امر صحه گذاشت
هـاي نگاشـته شـده بـر روي           ها و حكاكي    ها آثار باستاني از كتيبه      بعد از كشف ده   

ها، زبان و فرهنگ تركي در ميان محققـان غربـي جـايي بـراي خـود يافـت و                      سنگ
ي   نـشين نهادنـد و در نتيجـه        بسياري از اين انديشمندان رو به سـوي منـاطق تـرك           

 همه محققان معتقدنـد كـه شـعر و          .شتري نيز به دست آمد    هاي بيشتر آثار بي     كنكاش
موسيقي در ميان تركان داراي قدمتي بسيار كهن و باستاني است بويژه بعد از كـشف                

هايي كه تـصوير اوزان بـا قوپـوزي در دسـت بـه دسـت آمـد و بـه دوران                        سنگنگاره
اپو واداشـت   شد، اكثر محققان اين عرصه را به تك         هاي پيش ار ميالد مربوط مي       هزاره

 -هاي كهن كه توسط خنياگران ساز بدست و كاهنان معابد  و گستردگي اشعار و ترانه
 شعر و موسـيقي     .شده است مدنظر قرار گرفت      ها خوانده مي     شمن -اوزانها و دراويش    
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 .نمايـد   مفهـوم مـي     همواره دوش بدوش هم باال آمده اند و موسيقي بـدون شـعر بـي              
بايـست آثـاري از نگـارش      اشعار شفاهي خوش داشت و مي       دل با  بنابراين نبايد صرفاً  

هـا    ها و صخره    ي درختان، ديوار غارها و سنگ       اين اشعار بر روي پوست حيوانات، تنه      
 ترديدي نيست كه شعر تركي همپاي موسيقي غني و ديرين تركـان، مراحـل               .گشت

فرهنگي ايـن    از محيط زندگي و      تأثير اي را پشت سر نهاده و بي        رشد و تكوين ديرينه   
 بنـابراين در شـعر آنـان طبيعـت          .مردمان سلحشور، جان بركف و فداكار نبوده اسـت        

 زنـدگي  .شد بايست يافت مي زيباي محيط زندگي، همراه با تعاريفي از اين طبيعت مي 
 .هـا را در خـود دارد   ها در راه ايل و وطن، عشق بـه انـسان      جمعي و پر از جان فشاني     

ز زندگي هماهنگ با موسيقي ايـن مـردم، نمايـانگر جنـگ و              اي ا   شعر به عنوان آئينه   
بايـد    هاي ملحوظ مي    مبارزه، فداكاري و جانفشاني، عشق و دلدادگي و لبريز از زيبايي          

و بيليـك در    غ قوتـاد  -خود نيست كه يكي از بزرگترين آثار فلسفي جهـان             بي .بود  مي
يمش حيرت همگان را كند و با آن حجم عض  ميالدي از ميان تركان بروز مي 11قرن  

 ترديدي نيست كه اين اثر سترگ نما توانست بدون سابقه و            .تا امروز نيز برمي انگيزد    
هاي اجتماعي، اصول حكومتي،       كتابي كه در آن از فلسفه، انديشه       .الساعه باشد  يا خلق 

ميان آيد اما مسبوق به سـابقه        كشورداري، اخالق، علم، رفتارهاي اجتماعي سخن به      
هـاي    در سطر سطر آن و در هر بيت از اشعار اين كتاب از افكار و انديـشه                ! هم نباشد 

ي ارض، چـين، يونـان، روم، ايـران، هنـد و غيـره       هاي بزرگ روي كـره  بزرگان ملت 
هاي تركي به سخن خود جال داده باشد، امـا از             المثل سخن آمده و آگاه با بيان ضرب      

ها پـيش از ايـن اثـر، آثـاري در       د كه سده  توان ادعا كر    لذا مي ! بهره باشد   ها بي   گذشته
  .اند بودهميان آنان بوده و تركان داراي ادبياتي غني 

خوشبختانه جستجوها براي يافتن چنين آثاري زياد هـم طـول نكـشيد و صـدها                
 ما در اينجا تنها به بخشي كوچك        .هاي فراوان به دست آمد      كتاب، دستنوشته و نگاره   
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اي آن در كتابي مستقل مورد بحـث خواهـد            د و مجموعه  از اين آثار اشاره خواهيم كر     
چنـد انـدك داشـته       هاي شعري تركان شـناختي هـر        در اينجا الزم است به فرم      .بود

دانند اعراب از اشكال خاصي از شعر داشته انـد،          گونه كه همگان مي     زيرا همان  .باشيم
اي بعـدي از آن  هـ   كه پارسيان و تركان در قـرن اند داشتهبالفرض فرم غزل را اعراب      

 از اوزان عروضي عربي     گوي و با استفاده     يا مثنوي را شاعران فارسي     .اند  كردهاستفاده  
 اما در مورد تركان بايد گفت از آنجائي كه تركان شعر و كلمات موزون               .اند پديد آورده 
هاي شـعري خـاص       شناخته و آثاري خلق كرده بودند داراي فرم         ها پيش مي   را از قرن  
اي خـود را بـه   كه برخي از آنان تا امروز هم تداوم داشته و برخي ديگـر جـ             خود بوده   

 در اينجا به    .اند كه شناخت اندكي از آنان براي ما ضروري است          هاي ديگري داده    فرم
  .پردازيم هاي شعري مي بررسي كوتاهي از اين فرم

 قوشوق. 1

و از مـصدر    دهد    قوشوق به مفهوم امروزي همان منظوم، منظومه و سروده را مي          
 اين كلمـه در     .قوشماق آمده است كه به زبان امروزي ما به قوشما تبديل گشته است            

 از آن جملـه     . مطرح شده اسـت    ها  نوشتهها و     بسياري از اشعار به دست آمده در كتيبه       
باشـد و بعـدا بـدان خـواهيم            سـال مـي    1500در شعر زير كه داراي قدمتي بـيش از          

  :پرداخت چنين آمده است
  ن خاتون توتينه تگور ميندن قوشوقتوركا

  .گا تاپوقنآيغيل سيزينگ تاپوقچي اؤتنور يا
 بگــو كــه .خواهــد خــاتون تركــان از مــن بــراي ســعادت خــويش قوشــوق مــي 

  .خدمتكارشان از ايشان انتظار لطفي دارد
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 هجـري   446و بيليك از يوسف خاص حاجب، كه در سال          غدر كتاب بزرگ قوتاد   
  : به اين بيت توجه كنيد.كلمه به معني شعر آمده استقمري نوشته شده است همين 

  بو توركجه قوشوقالر توزه تديم سنگه
  !اوقوردا اونوتما دوعا قيل منگه

 وقتـي آن  ! اي خواننده    اين اشعار را براي خاطر تو سرودم،      : شعر بدين معني است   
  !خواني مرا فراموش مكن و دعايم كن را مي

 .ين كلمه را مترادف شاركي و ترانه دانسته است         توركولوگ بزرگ اروپا، ا    - رادلف
هاي مختلف توسـعه يافتـه و         هاي بعدي به شكل     ترديدي نيست كه اين شعر در سده      

ي قوشـقو هـم متـداول          امـروزه، كلمـه    .قوشماي امروزي صورت ديگري از آن است      
  .شود  قوشقوچي نيز به معناي شاعر دانسته مي.است

، »سـيغير «هاي   ن قديم در مراسم خود با نام      قوشوق، اصوال شعري است كه تركا     
 اين اشـعار بيـشتر      .اند خوانده   مي »قوپوز« همراه با    »توي«هاي مهماني با نام      و جشن 

براي اينكه مراسم ديني با نشاط همراه باشد، يا جنگ با دشـمنان بـا هيجـان دنبـال                  
 آهنگ خوانـده    شد و با    ها با شور و شوق هنري پيوند يابد سروده مي           شود و يا مهماني   

رسـاند     موضوع اين اشعار، زندگي روزمره، جنگ، انديشه و ذوق تركان را مـي             .شد  مي
  ...جنگ، غوغا، شكار، عشق، باورها ، طبيعت و : كه عبارت بود از
 در اين اشعار    .، هجائي بوده است   هاي تركي بود و وزن مورد استفاده       زبان قوشوق 

 ايـن شـعرها حالـت عمـومي         .رفـت    مـي   هجائي به كار   11و  ) 3+4( تائي 7هجاهاي  
ها نيز چهار تـائي بـوده و          تعداد مصرع  .ي آنها معلوم نبوده است      داشتند، يعني سراينده  

ي چنين اشعاري را بـراي         نمونه .شد  رديف مي ) الف، الف، الف، ب   (ها به صورت      قافيه
  :آوريم ميش مراسم مختلف
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  :در جنگ
  : به زبان امروزي: به زبان اصلي

  جوشدورور، سوسين قوميتدي، باسميل،عسگرينيباسميل 
  بارچا گليب اوميتدي، هاميسي توپالندي، 

  آرسالن تاپا اميتدي، ارسالن طرفينه يؤنلدي 
  . قورخوب باشي دؤنر.قورخوب باشي تئزگينور

  
  : در شكار

   چاغير قوشو وئريب اووالداراق، چاغري بيريب قوشاليو، 
  الييب ديشله ده رك، تازيني قووا تايغان ائديپ تيشاليو،

   دوغوزو داشالداراق، -تولكو  تيلكيتونوز تاشاليو، 
   . فضيلت له اؤيونه ليم .اردم بيله اؤره ليم

  
 : شعري براي طبيعت

  ديريلدي، قوش بوتون -قورد  قورد قاموق تيريلدي، -قوش 
   ديشي درلندي،-اركك شي تيريلدي،  تي-اركك 

  اغيلديالر اوغور آليب تاريلدي، اوغور آليب د
  . آرتيق اينه گيرمه يه جك.يينكا يانا قيرخوسور

  
 : ي عشق شعري در زمينه

 -اي بنـزي اسـمر         بيرين معنا سؤزكيه، منه سؤزجوك وئرينيز، منلي قارا توزكيه،        
  دادلي يوزلو،
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  يالوين توتار كؤزكيه، گؤزلرين انساني بؤيوله ييجي،
  .ي بيلسينسنين يولوندا چكديك لريم .مؤمين منين بيلينه

ي اين اشعار داراي هفت هجا بوده و آرايـش            شود همه   همانگونه كه مشاهده مي    
  1. بوده است3+4داخلي آنها نيز 

   ساغو.2

 مرگ بزرگـان قـوم، خويـشان و         - »يوغ«ساغوها، اشعاري هستند كه در مراسم       
ي وجـود   در اين اشعار، گريـه و زار .شوند نزديكان به همراه قوپوز خوانده و نواخته مي   

  .شوند دارد و بيشتر براي قهرمانان سروده مي
هـا   هائي كه فرد مرده در جنگها از خود نشان داده است، تعريف اين رشادت          لياقت

ها، شكـست دادن     هاي آن فرد در رزم       موفقيت .شود  موضوع اصلي ساغوها قلمداد مي    
هـا از خـود       يهـا و دالور     دشمنان، نبرد وي در كجاها و چه وقت بوده و چه قهرماني           

 اگر اين فرد در جنگ كـشته شـده          .آيند  بروز داده است در اين اشعار به تصوير در مي         
  .گردد باشد چگونگي گرفتن انتقام وي نيز از دشمنان در همين شعر بيان مي

انگيز از جوانمردي، دالوري فرد كشته شـده، همچنـين از      ساغوها با بياني هيجان   
 .گويند  وي، اهداف زيبايش براي ملت و وطن سخن ميهاي واالي افكار بلند و آرمان

دهنـد از     ي شعر براي هيجان بخشيدن به مردمي كه اشـعار اورا گـوش مـي                سراينده
جويد تـا بزرگـي        يعني از كل طبيعت مدد مي      -ها، خورشيد و ماه، زمين و آسمان         كوه

  .تلخكامي را نشان دهد
سري از او بـاقي مانـده باشـد         اگر فردي كه مرده و يا كشته شده است يار و همـ            

شود با استفاده از هيجانات عشقي، دل شنوندگان را به هيجان آورده و رقتي                سعي مي 
                                                            

  ... و452 ص،1941، آنكارا، 3ديوان لغات التورك، بسيم آتاالي، جلد  .1
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 از زبان خود مـرده       اسين اشعار، در عين بلندي و طوالني بودنش، اكثراً         .به وجود آورد  
ي هـستند كـه سـخن از        يها ي ساغوها، قسمت    هاي برجسته    قسمت .شود  بازگوئي مي 

 اين اشعار متعلـق بـه شـاعر خاصـي           .و فداكاري در راه ميهن و ملت هستند       دالوري  
ي   نيستند و عموميت دارند و آنچنان زيادند كه اگر شاعري هم داشته باشند در نتيجه              

انـد و بـه همـين خـاطر، بيـانگر            ي اصلي آنها گم شـده       كثرت استفاده، ديگر سراينده   
 ساغوهاي سروده شـده در مـورد آلـپ    توان  از اين اشعار مي.ي عمومي مردمند    روحيه

 آلپ ارتونقا همان افراسيب نامداري است كه در جنگ رسـتم و ايـران               .آرتونقا را آورد  
 مسلم است زمان آفرينش اين ساغوها بـه دوران پـيش از             .پايان دارد   هاي بي   دالوري

  :گردد ميالد برمي
  آلپ ارتونقا اؤلدومو؟
  ايزين آزون قالديمو؟
  مو؟اؤدلك اوچون آلدي

  .ايمدي اوره ك ييرتيلور
شوند كه همچون     ي اين چنين اشعاري هجائي بوده و در چند بند سروده مي             همه

 هفـت  چهارم همقافيه هـستند و تعـداد هجاهـا نيـز             -هاي پاياني     قوشوق، در مصرع  
 قوشـوق بـراي   . بنابراين فرقي كه با قوشوق دارد در موضوع اين اشـعار اسـت            .تاست

 .انگيـز اسـت    هاي مرگ و مير و حزن       يجان و ساغو براي آئين    موضوعات شاد و پي ه    
هاي بسياري در ديوان  باشند و نمونه ها داراي قدمتي طوالني در ميان تركان مي    ساغو

  .لغات التورك محمود كاشغري آمده است
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  ساو. 3

بخش ديگري از سخنان موزون و گاه شعرگونه كه داراي ارزش علمي و شـعري               
المثـل بـوده كـه در         ضـرب  - كه امروزه تحت عنوان آتاالر سؤزو        دارند ساوها هستند  

اهميت ي سالها تجربه و آزمون بوده از  دوران ديرين، به دليل آنكه اين سخنان نتيجه     
 ساو، كه .شد ها احترام نهاده مي ي زندگي بدان خاصي برخوردار بوده و همچون فلسفه

ستفاده از تجربيات چندين ساله و يا       باشد در حقيقت، ا      مي »پيام«امروز به معني لغوي     
هـاي فراوانـي از ايـن سـاوها را محمـود               نمونه .شايد قرنها زندگي انسانها بوده است     

 - خـاص حاجـب      . ديوان لغات التورك آورده است     -كاشغري در كتاب ارزشمند خود      
 قوتـادقو   - ميالدي   11ي شاهكار ادبي تركان در قرن         باالساغونلو نويسنده و سراينده   

 خاص حاجب   .يليك نيز به وفور از ساوها بهره برده و در ميان اشعار خود آورده است              ب
تفاده كرده به منبع اليـزال      جا كه از آنها اس     بدين ساوها ارزش فراوان قائل بوده و هر       

  :هائي از ساوهاي تركي باستان توجه نمائيد  نمونه.آن نيز اشاره كرده است
  ارمه گوگه ائشيك آرت بولور،

  .ه ائشيك داغ بئلي اولورتنبل
***  

  .كيشي آالسي ايچدين،  ييلكي آالسي تاشدين
  : به زبان امروزي

  .انسانين آالسي ايچينده، حيوانين آالسي ديشينده
***  

  اوما گلسه قوت گلير، قوناق گلسه خوش گلير
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***  

  .كيشي سؤزله شو، ييلكي ييدله شو
  :به زبان امروزي

  .شار، حيوانالر كوكالشاراق آنالشيرالرانسان بيربيريله قونوشاراق آنال
ماننـد و   هـا مـي   ساوها هرچه قدر كوتاه و كم هجا باشند، بيشتر در يـاد و خـاطره          

 در كتـاب    .انـد  بسياري از اين ساوها با داشتن وزن و قافيه، تا امروز نيـز بـاقي مانـده                
اوها  ساو گردآوري شده است كه بـسياري از ايـن سـ            300التورك بالغ بر     ديوان لغات 

  .امروزه نيز ورد زبان مردمند

  قوژان. 4

باشد كـه هـم اينـك در تركـي            قوژان به معني شاركي، توركو، ماهني و ترانه مي        
گيرد كه در دوران باستان به عنوان نـوعي شـعر             آلتاي همچنان مورد استفاده قرار مي     

اعر  اين فرم شعري بسيار كهن مترادف قوشان، قوشاق ، به معني ش            .مطرح بوده است  
  . اين كلمه امروز هم در ميان تركان آلتايي رايج است.باشد و سراينده مي

   قوشما.5

باشد مترادف با قوشوق و شايد شكل مـدرن و تغييـر              اين كلمه كه بسيار رايج مي     
 امروز در ميان اكثر ترك ربانان جهان مورد استفاده بـوده و             .ي همان كلمه باشد     يافته

 قوشما به مفهوم امروزي بسيار گسترده و داراي كاربرد          .باشد  براي همگان مفهوم مي   
هاي متـداول در شـعر و ادب بـوده            بسياري نيز هست كه در دوران باستان نير از فرم         

است كه با توجه به وسعت آن و شناختي كه اكثر خوانندگان از آن دارنـد و در آينـده                    
  .گذريم  آن مينيز بحث بيشتري از آن به عمل خواهد آمد در اينجا از توضيح
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  تاقشوت. 6

باشـد امـروز هـم در ميـان           هاي شعري تركي باستان مي      تاقشوت كه يكي از فرم    
 هر چند كـه هنـوز مـشتقات و          .تركان اويغور همچنان كاربردي وسيع و گسترده دارد       

 آسـياي   -ي اين كلمه روشن نشده است، با اين حال در ميان تركان شرق آسيا                 ريشه
ي تاقيلماق، ديرماق، تـاقتور        برخي معتقدند كه اين كلمه از ريشه       .رود  ميانه به كار مي   

 .همان ريشه اسـت  برخي معتقدند مصدر تاخماق در تركي آذري نيز از   . آمده است  ...و
التـورك نيـز آمـده        اين كلمه در كتاب ديوان لغات      .باشد  معناي آن شعر و منظومه مي     

 مورد تركيب و سـاختار آن سـخنان          در .كند  است و نوعي از شعر و ترانه را تداعي مي         
قابل لمس بودن آن بـراي خواننـدگان از بحـث در            بسيار گفته شده، ولي به دليل غير      

  1. عالقمندان به كتاب زير مراجعه فرمايند.گذريم اين باره مي

   تاقماق.7

ي تاقشوت به وجود آمده و متـرادف همـان كلمـه              اين كلمه نيز از همان ريشه     
ي هـا   زبـان ي تركي قـزاق و ديگـر        ها  زبانتقات اين واژه در      مش .دانسته شده است  
باشد كه از واژگان كهن در شعر         رود و به معناي شعر و سروده مي         آلتايي به كار مي   

   .باشد تركي مي

                                                            
  . به بعد14، ص1945رشيد رحمتي آرات، اسكي تورك شعري، استانبول،  .1
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  يير -اير . 8

محمود كاشغري هر دو شكل اين كلمه را به كار برده و به معناي شـعر امـروزي                  
هـاي وي،      از جمله نمونـه    .هايي هم ارائه داده است      ه او در اين باب نمون     .دانسته است 
  :باشد شعر زير مي

  بئش يوز قيزالر كوشاتيب
  تگيرميله يو قووشاتيب

  آشايو اركن بير كرو
  منگه ايليچو اير اويون

 نفري از دختران، حضور، شادي و ترانه را در تنـوعي            500ي    درجمع يا مجموعه  «
 ترانـه كـه     .به معني ترانه و مـاهني آمـده اسـت          اير در اين شعر      .»زيبا به كار گرفتند   

  : در جاي ديگري آمده است.جمعي خوانند  به صورت دستهمعموالً
  باري بولدي سكسيز منگه بلگولوگ

  .كؤنگول بوتدي ييالر تيليم اولگولوگ
 دلـم پـذيرفت و زبـانم از عـشق بـه ذكـر آن                .به وجود وي از ته دل باور كردم       «

د اين نوع شعر تحقيقاتي به انجام رسانده و اير يـا ييـر را                رادلف نيز در مور    .»پرداخت
  .ها رايج است ها و قازان نوعي شعر دانسته است كه امروزه نيز در ميان قزاق

   كوگ.9

اين كلمه و اين نوع شعر داراي قدمتي بسيار است كه نوعي از آن در ميان اشعار                 
 معناي آن را همان     . است ترين شاعر ترگ شناخته شده آمده        قديمي -آپرين چوتگين   
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 محمود كاشغري نيز با ذكر كـوگي در ديـوان خـود، كـوگ را بـه                  .اند ت دانسته تاقشو
  :معني شعر و ترانه دانسته است

  ،كوگلر قاموغ توزولدي
  ،ايوريق ايديش ايزيلدي
  ،سنسيز اؤزوم اوزولدي
  .گل گيل آموي اويناليم

تـو    گردش درآمدند، قلبم بي   ها به     ها و قدح    ي شعرها سروده شدند، صراحي      همه«
التورك   اين كلمه در چند شعر ديگر از ديوان لغات         .»تنها ماند، بيا تا باهم شادي كنيم      

  .آمده است كه به همان معني نيز به كار رفته است

  شلوق .10

كلمـه   L.Hodousو  W.E.Soothill: ها ماننـد    بسياري از محققين و توركولوگ    
اي رايج در ميان تركـان         آن را مترادف با شعر و ترانه       را سلوك و شلوق به كار برده و       

هـا و يـسناهاي       هاي مختلف در گات      برخي، اين كلمه را به صورت      .اند  دانستهباستان  
  .اند دانسته برخي نيز اصل آن را سانسكريت .اند اوستا يافته و بدان پرداخته

   پاالق.11

 بـسيار قـديمي بـوده و در     ايـن كلمـه  .اند دانستهپاالق را يك چهارم از يك شعر    
اند نام هر مصرع را  حقيقت اشعار تركي باستان را كه عموما داراي چهار مصرع دانسته      

  .خوريم  در اشعار چندي از ديوان به اين كلمه برمي.اند پاالق گفته
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  كاوي .12
هاي مربوط به دين ماني آمده        ي تركي در سده     كاوي يا قاويا در اشعار كشف شده      

هـا     توركولـوگ  .شده است   لمه به معني بخشي از يك شعر بلند ناميده مي          اين ك  .است
  .اند دانستهآن را يك قسمت از كل شعر 

   باشيق-باش  .13

 بـه معنـي     - اشعار مذهبي    -هاي مربوط به دين ماني        هاي ماني و مدحيه     در متن 
اشـيق   تحقيقات گسترده در اين زمينه انجام گرفته و ب         .شعر ديني، دعاگونه آمده است    

  .اند دانستهرا به معني دعا نيز 

   تركنخستين شاعران
اينك با شـناختي از انـواع اشـعار تركـي در دوران باسـتان بـا شـناخت شـاعران                     

  .پردازيم گوي مي نخستين تركي

  آپرين چورتگين .1

 .انـد   دانـسته گـوي شـناخته شـده تـا امـروز            اين شاعر را نخـستين شـاعر تركـي        
 معروفترين شعر او كه در بيشتر متون .اعر در دست استهاي بزرگي از اين ش   منظومه

ي ديگري نيـز از او بـه         منظومه .تركي آمده است از چند چهار پاره تشكيل شده است         
اند و معتقدند كـه ايـن        ها لقب داده     اورا شاعر منظومه   .صورت چند سه پاره وجود دارد     

ت و بعد از او در ميـان        نوع شعر براي اولين بار توسط آپرين چورتگين سروده شده اس          
 اديبـاني كـه     .تركان رايج شده و سپس همراه با موسيقي و آواز نيز خوانده شده است             
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 .اند  دانستهاند او را شاعري توانمند و خوش قريحه          در مورد اشعار او به تحقيق پرداخته      
  .در صفحات بعدي از اشعار او خواهيم آورد

  قول ترخان .2
هاي كهن آمده است و بـسياري از         ر بسياري از كتاب   ترخان د  چند كه نام قول    هر

اند، با اين حال تا امروز شعري منسوب بـدو بـه دسـت نيامـده                 محققان از او نام برده    
  . شرح زندگي، زمان حيات و آثارش هنوز ناشناخته مانده است.است

   سينقوسلي توتونگ.3

كنند كه ايـن      ه مي  اين منابع اضاف   .اين نام در منابع چيني و بيزانسي آمده است        
 .ي هوئن تسانگ چيني را بـه تركـي ترجمـه كـرده اسـت                نامه شاعر كتاب سياحت  

 گويند، سينقوسـال توتونـگ ايـن    .اند  ميالدي دانسته10 و 9دوران حيات اورا قرن    
اي شعرگونه و در فرم قاوي يا كـاوي سـروده و كتـاب                كتاب را به صورت منظومه    

ز اين اثر به زبان چيني ترجمه شده و در منـابع           هايي ا   تنها بخش  .بزرگي بوده است  
 تا امروز اصل كتاب به دست نيامده و محققين حتي كتاب اصـلي              .چيني آمده است  

   .اند را نيز معرفي نكرده
هاي فراواني وجـود دارد كـه       الزم به ذكر است كه در سرزمين پهناور چين، كتاب         

وان كتـاب فـال و جنگيـري اسـتفاده          هنوز تا امروز خوانده نشده و مردم آنها را به عن          
ها بسيار ارزشـمند هـستند و ضـروري           ترديدي نيست كه برخي از اين كتاب       .كنند  مي

هـا را بـاال بزننـد و اصـل و زبـان ايـن                 است كه محققان بزرگوار در اين مورد آستين       
ها به زبان باستان     از اين كتاب   ي به قول محققي، چه بسا برخ      .را معرفي كنند   ها كتاب

  . از جمله تركان باشد-هاي موجود در چين  لتم
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  كي  كي.4

باشد كه در محـيط دينـي رشـد           ي مذهبي مي    كي نيز از شاعران شناخته شده      كي
 اشعار چنـدي    .باشد  كرده و يا از كاهنان ديني بوده است كه اشعارش در اين مورد مي             

  .كي به دست آمده است كه در جاي خود بدو خواهيم پرداخت از كي

  راتياياپ .5

 اشعار به دست آمده از او نيز رنگ تنـد           .نام اصلي اين شاعر بدرستي معلوم نيست      
 اشـعار چنـدي از وي در        .ها بوده باشـد     مذهبي دارد و چه بسا خود از كاهنان يا شمن         
  .دست است كه در صفحات بعدي خواهد آمد

   آسيق توتونگ.6

وي بـه دسـت آمـده    شانسي است كه كتابي از  آسيق توتونگ جزو شاعران خوش 
اي   بيتي است و به صورت منظومـه      ي چهار    قطعه 15ل از    كتاب شعر وي متشك    .است
 . بدان خواهيم پرداخت    اين اشعار را در اينجا خواهيم آورد و مفصالً         .شود   تلقي مي  دبلن

ي اين منظومـه، بلكـه    دهند كه او ممكن است نه شاعر و سراينده  البته برخي نظر مي   
 اند دانسته به هر حال، او را جزو نخستين شاعران ترك .بوده استمستنسخ اين كتاب 

ي   ونه اطالعاتي در دست نيست، تنها منظومه      گ  زيرا از زندگي و طرز معيشت وي هيچ       
  .وي در دست است

  چيسويا توتونگ .7

اي تركي در دست است كه در بنر پاياني آن، نام شاعر بـه ايـن صـورت                    منظومه
ي ايـن      وزن و قافيه   .اند ي اثر شناخته     را به عنوان سراينده     چيستو توتونگ  .آمده است 
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ترين اشعار تركي ديرين مربوط به بيش از         اثر جاي بررسي و تحقيق دارد و از برجسته        
  .هايي را از آن خواهيم آورد  در اين كتاب نمونه.باشد هزار سال پيش مي

  قاليم كيشي .8

با عنوان قالين كيـشي يـا قـاليم    اي ديني در دست است كه نام شاعر آن   منظومه
اي ناقص به دست ما رسيده است با ذكر نام             اين كتاب كه منظومه    .كيشي آمده است  

 .گـوي باسـتاني و ديـرين آورده اسـت          شاعر، قاليم كيشي را در سلك شاعران تركـي        
هاي ادبي ادبيات تركي جاي وااليي دارد كه    ترديد اين كتاب و شاعر آن در بررسي         بي

  . پرداختماهيبدان خو

  چوچو .9

التورك از او نام     چوچو از شاعراني است كه محمود كاشغري در كتاب ديوان لغات          
 ولي ترديدي نيـست كـه وقتـي    . ولي كتاب يا شعري از او ذكر نشده است       .برده است 
كند، داراي اشعار و آثاري قابل      ي بزرگ و معتبري چون كاشغري از او ياد مي           نويسنده

انه چنين اثري تا امـروز    تأسفه بسا كتاب بزرگي نيز داشته است كه م        توجهي بوده و چ   
   .به دست نيامده است

انـد، امـا     چند كه نخستين شاعران ترك پيش از اسالم به خوبي شناخته نشده            هر
انـد   ي اديباني كه در تاريخ كهن تركي به پـژوهش پرداختـه              براي همه  ندو تن از آنا   

 .كي يوللوق تگين و ديگري آپرين چـورتگين اسـت         نامي آشناست؛ اين دو نويسنده ي     
 متـون مربـوط بـه    .آينـد  تـورك بـه شـمار مـي     ي گؤگ هر دو نيز از نويسندگان دوره    

ها تـا حـدودي بلنـد و           اين كتيبه  .سئي و اورخون منسوب بدانان است      هاي يئني   كتيبه
  اصـول  .توان به عنوان كتابي مسقتل بر روي آنهـا بحـث كـرد              طوالني هستند و مي   

ها از طرف بـسياري از محققـين مـورد            ي بيان اين كتيبه     نگارش، گرامر، زبان و نحوه    
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ي شعر، هنوز      اما در عرصه   .اي از آن را خواهيم آورد       بحث واقع شده كه ما نيز خالصه      
 اينان تحت عنوان عمومي باكسي، اوزان معرفي        .اند  شدهنخستين شاعران ما شناخته ن    

اي است كه برخي اشعار را از   كاشغري نخستين نويسنده   در اين ميان، محمود    .اند  شده
ي اين شاعران، چوچو نيز تنها با         جمله از   .اين شاعران آورده و يا نامي از آنان برده است         

چنان اشعاري بوده است     بردن نامي از او اكتفا شده است، ولي ترديدي نيست كه داراي آن            
  .كند يها، محمود كاشغري از او ياد م كه بعد از قرن

  يوسف باالساغونلو
اين شاعر بزرگ كه شاهكار دنياي تركـان را خلـق كـرده اسـت بـراي همگـان                   

 در تاريخ ادبيات جهـان بـراي خـود          »خاص حاجب « او كه با لفب      .شناخته شده است  
 بـه معنـي علـم سـعادت، از          »و بيليك غقوتاد«اي يافته است با اثر سترگ         نام و آوازه  

   .آيد كه بعدا به وي خواهيم پرداخت  به شمار ميبزرگان انديشه و ادب جهان
هاي پيش از اسـالم و        شاعران فوق، تنها تني چند از شاعراني هستند كه در سده          

 دارد كـه در     تأسـف هاي نخست اسالمي به آفرينش ادبي پرداخته و جـاي             يا در سده  
  .ايران تا قبل از انقالب اسالمي كسي از آنان نامي هم نبرده بود

  دينيادبيات 
هـاي    ي بزرگ و ارزشمند تركي به دست آمده است كه مربوط به سده              منظومه 7

 منظومه نام برده شده و به بررسي        7 در منابع مختلفي از اين       .باشد  آغازين هجري مي  
 هرچند كه اين اشعار داراي پختگي اوزان نيستند يا بـه عبـارت ديگـر                .اند آن پرداخته 

اي   باشند اما تا اندازه      نمي - هجايي يا عروضي     -ي  داراي اوزان ثابت و معروف امروز     
 نيز نه از نظر شكل و فرم، بلكه         اين اشعار هاي     قافيه .بندي خاصي هستند   فيهداراي قا 

دانيم كـه امـروز        مي . هستند  داراي قوافي  -آهنگ و صدا     - از نظر صدا و تلفظ       صرفاً
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موارد از بديهيات شـعر      اين   .بندي سمعي است و نه بصري      هم شعر تركي داراي قافيه    
 :پردازيم  منظومه مي7 به بررسي اين ، با اين توضيح مختصر.ديرين تركي است

چند كه داراي فرم      مصرع هر  20 اين   . مصرع است  20 داراي   ي نخستين   منظومه
 از آن   . حالت شعري را داراست    باشد، ولي از نظر آهنگ و آوا كامالً         و شكل ثابتي نمي   

 بـار طنـين     11 مـصرع    20 به طـور مطـنطن در ايـن          »نگريتانگ تا «جمله، عبارت   
 تكرار شـده و     5×5 دو بار به صورت      .شود   گوئي با طبلي آهنگين نواخته مي      .اندازد  مي

سـمفوني  « برخي از اديباتĤ اين شـعر را         .شود   با طنين خاصي نواخته مي     19در مصرع   
 1:اندازيم ي آن نظري مي  اينك به اصل و ترجمه.اند  ناميده»طبل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .9 و 8  ص،1991رشيد رحمتي آرات، اسكي تورك شعري، آنكارا،  .1
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  :ترجمه
  تان تانري گلدي،

  تان تانري اؤزو گلدي؛
  تان تانري گلدي،

  .تان تانري اؤزو گلدي
  

  قالخينيز بوتون بيگلر، قارداشالر،
  .تان تانريني اؤوه ليم

  
  گؤزل گونش تانري،
  !سيز بيزي قورويون

  !گؤرونن آي تانري، سيز بيزي قورتارين
  

  تان تانري، 
  خولو،گؤزل قوخولو، ميس قو
  پاريلتيلي، ايشيلتيلي،

  .تان تانري! تان تانري
  

  تان تانري، 
  گؤزل قوخولو، ميس قوخولو،

  پاريلتيلي، ايشيلتيلي،
  .تان تانري! تان تانري
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هاي بسياري بر روي اين        معروف است و توركولوگ    »تان تانري «اين شعر به نام     
هاي تورفـان بـه دسـت         ابهنامه در كشفيات خر     اين شعر يا الهي    .اند شعر انگشت نهاده  

 اين شـعر بـر روي       .شود   نگداري مي  THي پاريس تحت عنوان       آمده است و در موزه    
 حـروف بـه كـار رفتـه الفبـاي           . سانتيمتر نوشته شده اسـت     4/9× 16اغذي به ابعاد    ك

 منتشر . م1919 در سال A.R.Le Caq1 اين شعر نخستين بار توسط .اويغوري است
هاي بعدي   هايش در زمان   راي اين شعر به همراه ترجمه      توضيحات كامل ب   .شده است 

  .منتشر شده است
در عنوان اين منظومه، در سطري جداگانه و با مركب قرمـز چنـين نوشـته شـده                  

 البتـه كلمـات ديگـري    .»سي تان تانري الهه« يعني »vam vaginung bas«: است
   .دباش هم در كنار آن با مركب مشكي نوشته شده است كه خوانا نمي

 بـه   . دو مصرع اول و دوم عينا يكي اسـت         .اند  ذيل هم آمده   ،هاي اين شعر    مصرع
 . اش را نيز ارائـه داديـم        هرا آورديم و همراه آن ترجم      جاي توضيح بيشتر، ما اصل آن     

 هجا، مصرع دوم 5يافته است كه مصرع اول داراي   هجا تشكيل10 تا 3 از عهر مصر
، 6،  5،  3،  6،  7،  6،  6،  6،  10،  7،  5 ترتيـب داراي     ها بـه    ي مصرع    هجا و بقيه   7داراي  

   . هجا بودند3 و 3، 6، 5، 3، 3، 3
 نيز همانند منظومه نخـست داراي همـان مشخـصات ذكـر شـده             ي دوم   منظومه

 اين  .ي اين شعر معلوم است      ي حائز اهميت اينست كه شاعر و سراينده          نكته .باشد  مي
بندي   اين شعر داراي قافيه    .روده شده است  منظومه نيز ديني است و در مورد تانري س        

 بنابراين داراي اصـالت شـعري اسـت و          .باشد  بوده و هر بندي داراي چهار مصراع مي       

                                                            
1. Turkische Manichaica aus Chotsche 2 APAW,1919. 
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 . شعريت آن بر روح و روان شنونده بالترديد اسـت          تأثيرتكرر وزن و قافيه بر رواني و        
  1 :بينيم ي شعر را مي اصل و ترجمه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لگي يه يالواريريق،تانري نورلي، قدرتلي بي
  گونش و آي تانريالرا پناه آپاريريق

  شيمشك تانري، تؤره سعادتي،
  .مار ماني و پيغمبرلره

  
  سعادت ايستيريك اي تانريم،

  وجودوموزو قورويون
  !روحوموزو بوش، آزاد بيراخين

                                                            
 .13 و 12  همان، ص.1
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  سعادت ايستيريك نورلي تانريالردان
  تهلوكه لردن اوزاق دوراليم

  !سئوينج ايچينده اوالليم
  

 ايـن  .شود ي پارالق، گوجلو و بيلگه تانري شناخته مي       نامه اين منظومه با نام الهي    
 كاشف آن همان اديب نـامبردار پيـشين         . م چاپ و منتشر شد     1919منظومه در سال    

ي دوم در     ي نخست بر روي يك برگ كاغـذ نوشـته شـده و منظومـه                 منظومه .است
 سانتيمتر و همانند اولي،     4/9× 16مه   ابعاد اين منظو   .ي روبروي آن آمده است      صفحه

   .عنواني ديگر با مركب قرمز دارد
باشد كه     اين شعر در كل داراي سه قطعه مي        .هجاهاي اين منظومه متفاوت است    

ي سوم نيز داراي      ي دوم داراي سه مصرع و قطعه         مصرع، قطعه  4ي اول داراي      قطعه
ست كه هجاي هر مصرع آن       مصرع ا  10 در كل، اين شعر داراي       .باشد  سه مصرع مي  

  .7، 7، 10 - 7، 8، 7 - 8، 7، 9، 13: به ترتيب عبارتند از
 هـر بنـدي در انتهـا        .باشـد    ما، داراي بندهاي سه پاره مي      ي بلند سوم    منظومه

 تـأثير داراي فرم و وزن خاص و مطنطني است كه بر زيبـايي و طنـين شـعري آن                 
 .قبولي از نظر اديبان امروزي نيز داردي قابل   اين شعر داراي وزن و قافيه.گذارد مي

هـا دارد و امـروز هـم شـكل تكامـل       اين نوع شعر در شعر تركي امروز هـم نمونـه     
 بـه اصـل و      .كننـد   ي آن وجود دارد و شاعران از اين فرم و وزن استفاده مـي               يافته

  1:ترجمه آن توجه فرماييد
  

                                                            
 .17و16رشيد رحمتي آرات، همان، ص .1
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  :ترجمه
  ديرلر،بيزين تانريميزن ايي ليگي جوهردور، 

  بيزين تانريميزن ايي ليگي جوهردور، ديرلر،
  جوهردن داها اوستون بنيم ايي تانريم، آلپيم، قدرتليم،
  جوهردن داها اوستون بنيم ايي تانريم، آلپيم، قدرتليم،

  
  الماس اوچون بيلنمه دن كسگين ديرلر،
  الماس اوچون بيلنمه دن كسگين ديرلر،

  م، اصليم، ايشيغيم،الماسدان داها كسگين بنيم بيلگي لي
  .الماسدان داها كسگين بنيم بيلگي ليم، بيلگم، فيليم
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  بنيم گونش تانري ايشيغي گيبي، گؤگوسلوم، بيلگم،
  بنيم گونش تانري ايشيغي گيبي، گؤگوسلوم، بيلگم،

  گؤزل، اصيل تانريم، شهرتليم، قورويوجوم،
  .گؤزل، اصيل تانريم، بوركانيم، بولونمازيم

  
 شـاعر ايـن شـعر، همانـا آپـرين           .وان مدحيه ناميـده شـده اسـت       شعر سوم به عن   

 ايـن   .آيـد   گوي به شمار مـي     باشد كه در عين حال نخستين شاعر تركي         چورتگين مي 
 5/15× 24 ايـن نوشـته در ابعـاد         .شعر نيز در ميان آثار تورفان به دست آمـده اسـت           

 م  1919در سـال     ايـن اثـر      . با الفباي اويغوري نوشته شده اسـت       .سانتيمتر بوده است  
 اين اثر ابتدا بـه زبـان آلمـاني          .كشف شده و توسط همان كاشف به دست آمده است         

ترجمه شده و سپس مـورد توضـيحات مشتـشرقين قرارگرفتـه و بارهـا بـر روي آن                   
 ترجمـه و توضـيح آلمـاني ايـن شـعر توسـط              .تحقيق و ترجمه صورت گرفتـه اسـت       

W.Bang       اين نوشته نه بر روي كاغذ، كـه   انجام شده است الزم به توضيح است كه 
انه توسط موش يا كرم خورده شـده        تأسفبر روي يك تكه پارچه نوشته شده است و م         

   . لذا شعر آن كامل نيست.است
اين شعر در مورد دين ماني كه مدتي تركان بدين دين گرويده بودند سروده شده               

 نام چـورتگين در     .گردد  مهمترين قسمت اين شعر به نام برده شدن شاعر برمي          .است
 بـراي اولـين بـار،       .باشد  اين شعر ذكر شده است شعر بعدي ما نيز از آن چورتگين مي            

 الزم به ذكر    .را معرفي كند   پرفسور بسيم آتاالي توانست نام چورتگين را بخواند و او         
  .است كه بسيم آتاالي بوده است كه نام چوچو را در اشعاري چند كشف كرده است

 تايي است كه به     15 و   12 مصرع است كه داراي هجاهاي بلند        12اين اثر داراي    
  .باشد ي چهار پاره مي صورت سه قطعه
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ي قبلـي اسـت و از ايـن حيـث             هايي نظير منظومه     نيز سه پاره   ي چهارم   منظومه
  1:ي آن چنين است  اصل و ترجمه.ارزشمند است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ترجمه
  ...............آ 

  ...اسمالسيز سئوگيلي
  ...سئوگيلي جانيم

                                                            
 .21 و 20 ، همان، صرشيد رحمتي آرات .1



 g  275مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

  
  ياووقلومو دوشونوب، حسرت چكه رم،
  حسرت چكديكجه قاشي گؤزه ليم،

  .قووشماق ايسته رم
  

  اؤز سئوگيليمي دوشونورم،
   دوردوقجا. . . دوشونوب –دوشونوب 

  .سئوگيليمي اؤپمك ايسته رم
  

  گئده ييم دئسم، گؤزل سئوگيليم
  گئدنميرم دا؛
  .مرحمتليم

  
  وجويومگيره ييم دئسم، كوچ

  گيرنميرم دا؛
  .عنبر مشك قوخولوم

  
  نورلو تانريالر بويورسون

  يومشاق خويلوم ايله
  بيرله شه رك، بير داها آيريلماياليم

  
  قدرتلي ملك لر قوت وئرسين

  گؤزو قارام ايله
 . گوله اوتوراليم-گوله 
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 ايـن   .باشـد    آپرين چورتگين مـي    -سراي    شاعر تركي  يناين منظومه نيز از نخست    
 اين شعر ديگر رنگ ديني      .باشد   بند است و هر بند داراي سه مصرع مي         7داراي  شعر  

 شـايد جـزو نخـستين    .و مذهبي نـدارد، بلكـه از عـشق و ذوق دنيـوي حكايـت دارد            
باشد كه در     ي شعر مي     نكته جالب توجه قافيه    .شعرهاي عاشقانه و ليريك تركان باشد     

ري از شـاعران حروفـي مـسال        خـود نيـست كـه بـسيا         آيد و بي    ابتداي هر مصرع مي   
آذربايجان به اين نكته توجه نموده و در اين باب ذوق و همتي به خرج داده اند، زيـرا                   

 الـي   5 تعداد هجاهاي آن نيـز از        .اين امر در ميان تركان مسبوق به سابقه بوده است         
  . هجا متفاوت بوده است11

  . بوده استW.Bangكاشف و ناشر اين شعر نيز همانا 
ي ديگر در اين شعر آن كه، بندي كه تخلص و يا نام شاعر در آن ذكر شده          نكته

  .شود است ناقص و يا فرسوده شده است، اما نام چورتگين خوانده مي
 گـوئي   .گمشده است هايي   داراي بخش  ناقص و به عبارت ديگر       ي پنجم   منظومه

فرم كامـل آن  اين شعر داراي بندهاي بيشتري بوده كه با گذشت زمان از بين رفته و         
شـباهت    هاي منظمي است كه بـي        اين شعر داراي چهارپاره    .به دست ما نرسيده است    

توان اين شعر را شعر آزاد يـا سربـست بـه             همچنين مي  .هاي امروزي است    پارهربه چا 
اي وجود ندارد ولي داراي آهنگي خوش بوده          چند كه در اين شعر قافيه      شمار آورد هر  

   1.يدآ يي به شمار ميقاو موسي

                                                            
 .25 و 24 همان، ص .1
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  اصيل بيلگه انسانالر توپالناليم،
  تانري نين كتابيني دينله يه ليم؛

  دؤرد حاكم تانرييا تاپيناليم،
  .دؤرد بؤيوك عذابدان قورتوالليم

  
  دؤرد حاكم تانريني انكار ائده نلر،
  تانري سؤزونه ده ير وئرمه ينلر،

  قارانليق شيطانالرا تاپينانالر،
  !ينلرجه گناه ايشله ينلراون ب

  
  سونوندا انسانين يئنه بو اؤلمه سي وار،

  قارانليق حهنم دوشمه سي وار؛
  اون بينلرجه شيطان گلير، ديرلر،

  .دومانلي شيطان ايشيني گؤرور، ديرلر
  

  قارانليق گئجه گيبي، اوزه رينه چؤكر، ديرلر،
  سيخينتي ايچينه دوشر، ديرلر،

  شيك ائده ر، ديرلر، دئ-گؤگسونه اوتوراراق دليك 
  .ن روحالر ديشاري چيخار، ديرلر انكار انده

  
  تارديج گيبي وجودونو بيراخير، ديرلر،

   مِلكي آرخادا قالير، ديرلر؛-مالي 
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  ترس قيللي، قوجا، ديشي شيطان گلير، ديرلر،
  .بوغازيندان قارا دومان چيخار ديرلر

  
  گؤگسونون هر طرفي ييالن دولو، ديرلر،

  يئنگن ييالن، ديرلر،يئنه ري اول 
  ، ديرلر،...پارالماقالرين هر بيري 

   اكسيك دير...........
 هـر بنـد     . گرفته اسـت   »تصويري از مرگ  «باشد نام      بند مي  7اين شعر كه داراي     

 كاشف و ناشـر آن،  .ها نيز در ابتداي مصرع آمده است   داراي چهار مصرع بوده و قافيه     
W.Bangباشد  مي.  

 .دهد كه نياز به بررسي بيشتري دارد ر بلندي تشكيل مي ما را شعششمين شعر

 را دارد كه ابتدا و انتهاي شعر از بين رفته و            »تصويري از جهنم  «ن  وااين شعر عن  
 تعداد هجاها نيـز     .متر نوشته شده است     سانتي 5/13 ×5/13اي در ابعاد      بر روي پارچه  

 1.باشد  هجا متفاوت مي12 الي 8از 

 

                                                            
 .29 و 28 ، ص1991رشيد رحمتي آرات، اسكي تورك شعري، آنكارا،  .1
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  :ترجمه
...............   

  . سوار ديرلر...
  اونون ياپميش اولدوغو ايشلر گؤرونور ديرلر،

  .يئر و سو سعادتي پوزولور ديلر
  اود و سو سعادتي آغالر ديرلر،
  .اوت و آغاج سعادتي اينلر ديرلر

  عادل بويروق آيناداكي عكس گيبي آرتايا چيخيب،
  انكارچي روحو ياخاالييب
  يلر؛ترازو ايچينه اوتوردور د

  ترازو يوكسه ليرسه، ياپديغي ايشلردن دواليي سورغويا چكيلير،



 g  281مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

  تنرس قيللي، قوجا شيطان گليب،
  انكارچي روحالري ياخاالييب

  .قارانليق جهنمه دوغرو گؤتورور ديرلر
  .اونالري باش آشاغي اورايا آتار ديرلر

  جهنمده كي شيطانالر اونالري ياخاالر ديرلر،
  گلير ديلر،مونت رومونتوز شيطانالر 

   قامچي ايله ووروب، قامچيالماق ايستر ديرلر،...
   ...چوخ 

  روح اورادا گؤرور ديرلر،
  .اؤلومو ايستر ديرلر، اما بوالماز ديرلر

 اين .باشد دهد كه خود اثري بزرگ مي  مارا كتاب بزرگي تشكيل مي     هفتمين شعر 
نه نواقـصي در ايـن      اتأسف م .باشد   بند چهارپاره مي   123 صفحه و    50كتاب شعر داراي    

ها و ناقص شـدن وزن و قافيـه           شود و آن هم گم شدن برخي از مصرع          شعر ديده مي  
   .سازد  بنابراين خواننده را دلسرد مي.باشد مي

هـايي    ي بسيار قديمي و ارزشمند كه بگـذريم بـه كتـاب             از اين هفت منظومه   
 واقـع بـا     خوريم كـه داراي ارزش ادبـي بـسياري هـستند و در              بزرگ و زيبا برمي   

 را در ذيـل تحـت عنـوان         ي آن   شويم كه نمونه    ادبياتي مدون و مكتوب روبرو مي     
  1:دهيم سند هشتم ارائه مي

  
  

                                                            
 . به بعد66رشيد رحمتي آرات، بوركاندا يازيالن اثرلر، همان، ص .1
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  : ترجمه
   قات داغالردا- بيرينه باغلي دوران قات -بير 

  ساكن و يالقيز آرليادانادا
  آرديچ آغاجالر آلتيندا
  آخار سوالر بويوندا

  چينده اوچوشان قاشجوقالرسئوينج اي
  توپالديقالري، بير آرايا گلديكلري يئرده،

  هئچ بير شئيه باغالنمادان، حضورا قووشمالي
  !ايشته اؤيله يئرلرده

  
   قيوريم،- ايچه، قيوريم -ايچ 

  اسكي، قديم آرانيادان دا
  يوكسك ، بير پاره قاياليقالرين باسقيسي آلتيندا

  تان بير سس سيزليك ايچينده،
  يرت، چوغورت آغاجالري آراسينداايم

  اينجه جيك سوالرين قييسيندا
  هئچ بير شئيه ايلينمه دن، دايانا يا دالمالي

  !ايشته اؤيله يئرلرده
  

  درين داغالرين كؤشه سينه، اته گينده،
  سئويملي آرانيادان دا

  سوزولوب آخان سوالر آراسيندا
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   ايس سيز بير يالقيزليقدا-ايپ 
   قيميلدانمادانسكيز تورلو يئل ايله
  اورادا سكون ايچينده

  صبرله، يالنيزجا تؤره حضورونو تاتمالي
  .ايشته اؤيله يئرلرده

  
  گؤيه ريب دوران گؤزل داغالردا
  كؤنلو خوشالنديغي تنها يئرلرده
  كيپ، سيخ سؤيودلوكلر ايچينده

  قايناييب كؤپوره ن گؤللر آراسيندا
  سييريليبباشدا گؤز اولماق اوزه ره، بوتون حصه لردن 

  هر شئيين گؤروندوگو، بيلينديگي گيبي اولدوغو يئرده،
  هئچ بير آرزو بسله مه دن، حضور تاتمالي

  .ايشته اؤيله يئرلرده
  

ي شاعران تركي  توان به ذوق و سليقه  ترديدي نيست كه با بررسي اين اشعار، مي       
   .پي برداند  زيسته  سال پيش از اين مي1500گوي باستان، يا شاعراني كه حداقل 

ي  ي پـاريس بـا شـماره     نام دارد كه اينـك در مـوزه  »ي بزرگ نامه الهي«اين اثر  
T3D260  سـانتيمتر و بـر روي پارچـه       6×5/21 اين اثـر در ابعـاد        .شود   نگهداري مي 

 همچنـين در محتـواي آن       . اين شعر رنگ و بوي دين بـودا را دارد          .نوشته شده است  
و اديان هند را به وضوح ديد كـه بـسياري از             چين   سي كنفسيو    فلسفه تأثيرتوان    مي
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انه ما اندر خم يـك كوچـه ايـم و           تأسفمحققين از زوواياي مختلف بدان نگريسته و م       
  .كنيم تنها به معرفي اين اثر بسنده مي

هاي سال، بسياري از اديبان و محققين ادبي جهـان هـم    جالب اين است كه سال  
 است كه پي به زبان آن برده و        1916در سال   اين اثر را يك اثر چيني پنداشته و تنها          

 1.اند دانستهتركي بودن اثررا 

 .باشد  ميع مصر440 داراي  صفحه نگاشته شده و جمعا50ً برگ يا 25اين اثر در 
هـاي يكـسان و        بند هم داراي قافيه    26بندي يكسان،     عدد چهارپاره، داراي قافيه    22
ي اصـل شـعر     بحث بيشتر با مطالعـه .تي يكسان سروده شده اس      بند نيز با قافيه    40

  .ميسر خواهد بود
 بـد نخواهـد     .ي اين آثار داراي رنگ و بوي دين و مذهب مانوي بوده اسـت               همه

  .ي دين بودائي است دربارهبود كه در اينجا به معرفي بخش ديگري بپردازيم كه 
شـعر   25اشعاري كه در مورد دين بودا به زبان تركي به دست آمده است بالغ بـر           

هاي مختلف جهان   اين آثار در موزه    .باشد   مصرع مي  1400است كه در مجموع داراي      
 .ي سراينده و خطاطان اين آثـار وجـود دارد           درباره نظرات مختلفي    .شود  نگهداري مي 

ي آنها آريا سانگ قالين كايشي بوده و ناسـخ يـا خطـاطي                برخي معتقدند كه سراينده   
 باز اعتقاد بر اين است كه شـاعر آن،          .رفته است آنها توسط چيسويا توتونگ صورت گ     

 اثر نخست اين آثار در يك       6 .كيشي، يكي از عالمان بزرگ دين بودا بوده است         قالين
  .مجموعه آمده است

 مصرع است در 948بخشي از اين مجموعه از آن جمله بخش مهم آن كه داراي             
هاي اويغوري نگهداري      تحت عنوان كتاب   .Or ي ي بريتانياي لندن تحت شماره      موزه
 صفحه بوده و    31 تعداد صفحات آن     .باشد   اثر مجزا مي   8 اين اثر، خود داراي      .شود  مي

                                                            
1. P.y.Saeki.The Nestorian Monument in China. London. 1916. 
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 گوينـد  مـي  .انـد  دانسته ديني -كنندگان اين اثر، آن را داراي مضمون فلسفس       بررسي
 تاريخ  .ط واپسي بخشي سروده شده و توسط چيسويا استنساخ گشته است          توس اثر اين

هـاي قبلـي    ، اما تاريخ آفرينش آن به سـده       اند  دانسته ميالدي   11را قرن   استنساخ آن   
  .گردد مربوط مي

 چه از نظر تـاريخي و چـه از          -كتاب و اثر ديگري كه داراي ارزش ادبي بسياري          
ي نخست    ي بزرگواري نامگذاري شده است كه صفحه         است با نام مدحيه    -نظر ادبي   

  1:كنيم آرات مشاهده ميآن را از كتاب گرانبار پرفسور رحمتي 
  
  

                                                            
 .73 و 72 آرات، همان، س .1
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  :ترجمه
   ايچيندهسوترا آدلي آداتامساقابودها 

  ده گيشمه ين تؤره فصلينه گيريش بؤلومونده
  الرينبوديساتراهر ياندان، هر گوشه دن گلميش 

  بولود گيبي توپالنميش اوالن توپلولوغو، جماعتي آراسيندا
   ينزون اوغانتو تولپيبوركان اوغلو، زاهد 

  بولونماز اوستون ايي ليك لري اؤوه ن منظومه ده
  بورق شارق ائديب، اونون اون ايي ليگي اوزه رينه بن آتسانگ

  .ثواب اوچون بالذات قوشموش اولدوغوم بو پارچا باشالدي
  

  بيزيم حؤرمتلي، اوميد باغالديغيميز هر قارشيالشمادا،
  ده سي اوچونشكيل ده گيشتيره رك باشقاالري نين استفا

   گيبيسومئروداغالرين خاني اوالن 
  العاده گؤزل وجود گؤسته رير الپ معظم، فوق

  ساكن، راحت و قيميلدامادان اوتوردوغو وقت
  ياخود دا او باباميز باغداش قوراراق

  هر طرفده، آراماغا هئچ لزوم قالمادان
  . بول گؤرونور-سايي سيز چوخ ديارالردا بول 

  
  لر حكمداري نين مبارك بويونداسعادت و اييي ليك 

   وارديرپراويسا دگيرمي -قاالچ قدر اوالن دپ 
   ايله قوشاتيليبيونانا نئچه يوز بين لر سايي سيني -نئچه 
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  .آلچاليب يوكسه له رك، اوندان ايشيقالر چيخار
  قورتاريالجاق واينه ييكاالر لزوملو اولدوغو اوچون

   مقصدي ايلهلري تامين ائتمك دههر كسه اوستون استفا
  رك ه بير آشاغي، بير يوخاري چئويرههر طرفد

  .قوم گيبي، سايي سيز دونياالرين هر بيرينه ياييلير
  

  داها اؤنجه سارواتهاسيدها شهزاده آدي ايله
  سكسن ياش ياشاميش اولدوغونو گؤسترميشدير؛

   يولچو و رهبر آدي ايلهسارتاواخيياخود 
  ميشدير؛ ييل و آي ياشاقوتي نايوتا يوز بين 

  دوشونمك له هئچ بيتيريلمز، سؤزله اريشيلمز،
  سويي سيز چوخ دورلرده دائما يئرلرينده قالير،

  اؤنونه كئچيلمز، قوتلي سعادت آرزوسو گوجو موجود اولدوغوندان
  .نين اوجو سونا ارينجه يه قدر، ساغالم، ابدي دورورسمسارا

  ي بزرگواري مدحيه
 صفحه شناخته شده است     37بزرگواري در   ي    ي ديگري با عنوان مدحيه      مجموعه

 جالب توجه اسـت     .باشد   مصرع شعر مي   108كه داراي مضموني بودائي بوده و داراي        
گونـه   باشد و اين، نخستين شـعري از ايـن      مصرع مي  8يك داراي    كه بندهاي آن هر   

ي جالـب      بـاز نكتـه    .تري يافته است   هاي بعدي صورت عام     باشد كه در سده     اشعار مي 
 اين شعر در كل .باشد ها مي بندي موجود در ابتداي مصرع ديگر در اين اثر، قافيهتوجه 
 بنـد   8 مصرع بوده و تنها چند بند آن كنتـر از            8 بند است كه هر بند داراي        14داراي  
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 .باشـد    مـصرع بيـشتر نمـي      چهـار باشد كه از آن جمله بند آخرين است كه داراي             مي
صيات خاصي است كه تنها در شعر تركي وجـود          هاي آخر بندها نيز داراي خصو       قافيه

هـاي پيـشين    توان در هـزاره     هاي آن را مي     دارد و جاي بررسي و تحقيق دارد و زمينه        
  .نيز يافت

  احترام به بوركانچي
 بند و كال    36 صفحه داراي    46ي ديگري است كه در        اين، عنوان اثر يا مجموعه    

 هر بند، بـه موضـوع خاصـي    .ست مصرع ا8باشد و هر بند هم داراي   مصرع مي 295
هـا نيـز در ابتـداي         بندي خاص خـويش اسـت و قافيـه         پرداخته و هر بند داراي قافيه     

 ارزش ادبـي و شـعري ايـن         .باشـد    آخر بندها نيز داراي قافيه مي      .ها آمده است    مصرع
  . بورگانچي را بايد از آثار ارزشمند شعر باستان تركي دانست.اشعار بسيار است
 دنياي تـورك  هاي عالم بزرگ توان در پژوهش گ و ادبي را نيز مياين اثر بزر 

ي نخـست آن      ي صـفحه     پرفسور آرات مشاهده كرد كه در اينجا تنها بـه ارائـه            - 
  1:كنيم اكتفا مي

  

                                                            
 .85 و 84  صهمان، .1
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  :ترجمه
  !جماعته حؤرمت! تؤره يه حؤرمت! بوركانا حؤرمت

  ون،اسواستي سيدهام، شرف و سعادت ايچينده بولونس
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  :باشالدي
  بؤيوك قاشيت عقيده سينده ياشاماغا ايستكلي اوالن

  .الر اوچون هر زمان دوشونوبيوغاجارا
  سئوه رك توتولماغا ده ير اوتوز بئش

  بوركانالرا اؤنونده تعظيمه اگيلمك آدلي
  . قانون كتابي، بير طومارشيداپ

  
  ، ايكي ياندا،ساماتها ويپاسيانا

   قارشيليقلي ائشله دير؛بير مرديوانين قوالري گيبي،
  ، اؤگود، نصيحت و اييي تؤره لرينساسانا

  كؤرشيشان و اشارت تاپدوقالري 
  . يولونو گؤسترمك اوچونسانداپور
  العاده بؤيوك اوالن،  گوجو، فوقساققي

   آدلي گوجلو زاهديساكياموني
  .خوجا اؤنونده حؤرمتله اگيليرمسانتا 

  
  شمز كؤكلو،يابانجي تاثيري ايله پوزولماز، ده گي
  ياواشالتماغا مقتدر، يئنيلمز ايشلي،

  ،واژراياواشالماز، قيميلداماز، صاف طبيعتلي 
  .ضعيفله مز، پوزولماز، ساغالم، قاتي تونگ شعر

  كؤتو، شيطان دوشمنيني مغلوب ائديب،
   ازه ن دئيه آدي ياييلميش اوالن،–ووروب 
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  انسانالرين، تانريالرين تك خوجاسي،
  .ؤنونده حؤرمتله اگيليرمآتشلي و آلوولو ا

  
  وجودو قصورسوز اولدوقدان باشقا،
  انگرويوك تؤره ايشيغيني ساچيب،

  اييي ليك لري آزالميش اوالن جانلي الري،
  استيريپ گئجه سيندن قورتاريجي،

  باشدا حاكميت اولماق اوزه ره، آلتي تورلو
  اييي مزيت لر ايله تانينان،

  انگينچيك مبارك جوهر علوينه صاحب
  .يي ليكله گئتميش اوالنين اؤنونده حؤرمتله اگيليرماي

 166 مـصرعي و در كـل داراي   8 بنـد  21 صفحه داراي 51در اي ديگر   مجموعه
مصرع، اثر ماندگاري از اشعار ديرين تركان است كه بازي با حـروف اويغـوري و ذوق    

س حـروف    بندهاي آن نيز بر اسـا      .آيد  هاي اين شعر به شمار مي       ادبي شاعر از زيبايي   
 زبان و حروف اويغوري، همچنين اعداد به كار گرفتـه شـده             .الفبايي تنظيم شده است   

  .بايست از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد در اين شعر مي

  ليك بوياسي از چيسويا توتونگل زهؤگ
 ايـن اثـر، داراي   .باشـد  اين اثر ماندگار نيز از آثار با ارزش ادبيات ديرين تركي مي        

اي است كه چند بيـت نيـز           بندهاي آن به صورت چهارپاره     . مصرع است  66د و    بن 16
ي اين اثر در پايان كتاب         چيسويا توتونگ نويسنده   .بيشتر و بيرون از بندها آمده است      

 سـپس نـام     . اين اثر در سال موش، دهمين روز ماه نهم نوشتم          ،نويسد   مي 53صفحه  
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 از واپـسي بخـشي      »كؤنول گؤيو «شبيه اثر    اين اثر، بسيار     .خود را نيز ذكز كرده است     
پرفسور آرات كه اين اثر را به زبان امروزي برگردانده است سعي بر اين دارد                .باشد  مي

  .تا شكل منظوم آن را حفظ نمايد
 در كـه  را تـرك  بـزرگ  اثر 35 آرات، رحمتي -نمايد كه عالم بزرگ       يادآوري مي 

 نشسته ادبي - بررسي دقيق علمي     به اند شده نوشته ميالدي هفت الي پنج هاي  قرن
 ادبـي  بـزرگ  خـزاين  از بايـد  را گنجينه اين .است كرده هديه ادب و علم دنياي به و

   .دانست بشريت و جهان
باشند كه با نگارش اثر بـسيار         ون مي رخ او ق حسين نام  ،وگ دنيا لديگر عالم توركو  

هـاي   نـده از قـرن  ام تركـي  هـاي  كتيبه اكثر يازيتالري، تورك اسكي -ارزشمند خود  
 همراه و آورده گرد را دنيا كجاي درهر - ميالدي   7 و 6هاي    نخستين تارخ را تا سده    

 اين از زيبايي هاي  عكس آوردن به كتاب اين در .است داده ارائه زيبايي هاي  ترجمه با
 ايـن  در منـدرج  هـاي  عكـس  از برخي به اينجا در كه است كرده مبادرت نيز ها  كتيبه
 1.مكني يم رجوع كتاب

 و ادب، مهمانگونه كه قبال گفته شد نخستين متن تركي شناخته شده در عالم عل           
اي    سال پيش است و آن سطري نوشته شده بر روي يك سيني نقره             2500مربوط به   

 اين اثر در .ي ترك در اوالن باتور به دست آمده است    باشد كه از قبر يك شاهزاده       مي
نشين جهـان بـويژه آسـياي        فراواني در مناطق ترك    اما متون    . خوانده شد  1970سال  

 جالـب  .تورك تعلق دارد گؤي گ ميانه به دست آمده است كه مهمترين آنها به سلسله    
ها با متن نوشته شده بـر روي سـيني مـذكور              ي زماني بين اين كتيبه      است كه فاصله  

ط  سـاله، خـ    1000ي     مسلم اين است كه در ايـن فاصـله         .باشد   سال مي  1000حدود  

                                                            
 .1994 آنكارا،  اسكي تورك يازيتالري،ون،خ اورقحسين نام .1
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 اما انتظارها هميشه بر اين بوده است كه         .مربوط به عنوان خط ملي تركان تلقي شود       
   .ها و صدها متن ديگر نيز بوده باشد بايست ده ي طوالني مي در اين فاصله

تورك شناخته شد، گرامر آن تدوين گـشت و           خط گؤگ  18چند در اوايل قرن      هر
انه در ايـران هـيچ      تأسـف  م .شر شـد  ها چاپ و منت    تورك هاي فراوان گؤگ    سپس كتيبه 

شـد و هـر حركتـي در          آگاهي و اطالعاتي در اين باب نه وجود داشت و نه منتشر مي            
  1.گشت ها روبرو مي اندازي اين مورد با سنگ

 توركولوژي امروز جهان بويژه در تركيه، آثار اساسي بسياري نوشته شده و      مدر عل 
  : تائي از اين آثار را معرفي نمائيمهاي ارزشمندي صورت گرفته است كه چنر پژوهش

  .1994 حسين نامق اورخون، اسكي تورك يازيتالري، آنكارا، -
  .1991 رشيد رحمتي آرات، اسكي تورك شعري، آنكارا، -
  .2002، اسكس تورك ادبياتي متن لري، استانبول، اورخان سويسال . م-
   .1998ي، استانبول،  دكتر عامل چلبي اوغلو، اسكي تورك ادبياتي آراشديرماالر-
  .1996 جي باسكي، 20لري، استانبول،   محرم ارگين، اورخون آبيده-
  .2000سي گرامري، آنكارا،   طلعت تگين، اورخون توركجه-

هـاي   هاي بيشمار ديگرو البته فراموش نبايد كـرد كـه تنديـسي از كتيبـه             و كتاب 
 زحمـات   .م مـشاهده كـرد    توان در دانشگاه آتـاتورك ارزرو       سئي را مي   اورخون و يئني  

  .بيدريغ پرفسور محرم ارگين و پرفسور رحمتي آرات در اين عرصه قابل ستايش است

                                                            
 منتشر شـد  »ادبيات باستان آذربايجان« كتاب راقم اين سطور با نام 1358قابل ذكر است كه وقتي در سال         .1

ـ                  بسياري از اديبان و محققان شناخته شده       ا ايـن   ي خود ما را از اين عمل خوش نيامد و از زوايـاي گونـاگون ب
امـروز  چند كه عليرغم ميل اين بزرگواران، اين كتاب در عرض چند ماه ناياب شـد و                  هر. مساله برخورد كردند  

اينجانب متن كامـل آن را در جلـد نخـست تـاريخ ادبيـات       ها هستند و   همانها طرفدار پر و پا قرص اين نوشته       
 .آوردم و اين بار، اين متن را كاملتر از پيش ارائه خواهم داد
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هـائي   هـا و نوشـته   آنچه امروز داراي اهميت بسياري است كنكاش در مورد كتيبه         
ي روي سـيني       سـال پـيش، بـا نوشـته        1500-هاي گؤگ تـور       است كه مابين كتيبه   

يي كـه در  هـا  نوشـته   عـالوه بـر سـنگ   .گيرد در بر مي سال پيش را 2500اي در     نقره
هاي تركان به دست آمده و هنوز تاريخ نگـارش آنـان بدرسـتي               اقصي نقاط سرزمين  

آالت و وسايل خانگي ماننـد سـيني،         اي و مسي، رينت     معلوم نشده، اشيا مفرغي، نقره    
   .واهيم دادهائي را در اينجا نشان خ هايي به دست آمده است كه نمونه ظروف و مشربه
هاي اونگين توجه كرد كه در        سئي، بايد به كتيبه    هاي اورخون و يئني     بعد از كتيبه  

 8كنار رود اونگين و از زبان يك سلطان و خاقان محلي نوشته شده است و به قـرن                   
رادلف و سپس تامـسون روي ايـن   :  محقق بزرگ و توركوگ   .شود  ميالدي مربوط مي  

  .اند نجام دادهكار تحقيقاتي را ا كتيبه نيز
اي بـه همـين نـام     باشد كه در منطقـه   مهم و ارزشمند ديگر ايهه هوشتو مي   نبعم

 ايـن كتيبـه توسـط       .بينيـد   ي مقابـل مـي      كشف شده است و تصوير آن را در صـفحه         
 م  1928محققي به نام سالمو ليويچ كشف شد و به زبان فرانسوي ترجمه و در سـال                 

 نام اصلي او .ترك با نام كولي نوشته شده است     اين كتيبه توسط خاقان      .منتشر گشت 
 716اند كه اين كتيبـه را بـه زبـان وي در سـال                چور دانسته  چور و يا كولوك    را كوك 

يي در سمت شـمال، جنـوب، شـرق و          ها  نوشته اين كتيبه داراي     .اند ميالدي برپا كرده  
آن   سطر و شمال و جنـوب      13 سطر، شرقي    12ي غربي داراي      غرب است كه نوشته   

  .باشد  سطر ميچهارهر يك فقط 
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  ي سوجي كتيبه
 قـرار  شـمالي  مغولستان در آشاتو -ي ارزشمند در كنار كوهي به نام آر           اين كتيبه 

 توسط رامستد كشف شد و توانست مـتن كامـل آن را             1900به در سال    كتي اين .دارد
ي    م با يـك كتيبـه      1909ي آن به زبان انگليسي در سال           اصل متن و ترجمه    .بخواند

   .باشد  سطر مي11 اين سنگ نگاره داراي .ديگري چاپ و منتشر شد

  ي سينه اوسو كتيبه
 مـتن  .اي به همين نام در مغولستان شمالي واقـع اسـت   اين كتيبه در كنار درياچه 

 ادامـه يافـت و مـتن    1909م منتشر شد و تحقيقات بيشتر تا سـال       1818آن در سال    
 اين كتيبه از زبان يك خاقان تـرك نوشـته           .ده و منتشر گشت   كامل آن نيز ترجمه ش    

 .شده است كه نام پدرش گول بيگه آمده است و مربوط به قرن هشتم ميالدي است               
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 م بر تخت    746ورخون، نام اصلي اين خاقان را مويون چور دانسته كه در سال             انامق  
   . م درگذشته است759نشسته و در سال 

 متن بيشري است كه تحقيقات بر روي آن ادامه دارد و            ي سينه اوسو داراي     كتيبه
 2هائي از آن ترجمه و منتشر شده است كه از آن ميان نامق اورخـون آن را در                    بخش

هـايي در روشـن        مسلم است كه نشر چنين كتيبـه       . منتشر ساخت  1938جلد به سال    
  .كردن تاريخ تركان نقش بسزايي خواهد داشت

ي چينيـان و ديگـر      هـا   نوشـته هـاي خـود بـه        نامق اورخـون در عـين بررسـي       
هاي تك   پژوهشگران اين عرصه توجه الزم را داشته و سعي كرده است از ياداشت            

ي بخـشي از ايـن        به تك اين محققان نيز مطالبي را دريافت نمايد كـه در صـفحه             
هـاي فرانـسوي و        را بـا ترجمـه     ها  نوشته وي، اين    .كنيد  ها را مشاهده مي    يادداشت

 او به يادداشتهاي    .رد مقايسه قرار داده و نتايج خوبي به دست آورده است          آلماني مو 
 كه   نيز توجه نموده   ...تورك در تورفان، استين، ايرك و        ي خط گؤگ    دربارهديگران  

  :دهيم بخشي از آنها را نشان مي
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 به دست آمده است كه شايد در        ي بسياري نيز  ها  نوشتهها و     از اينها گذشته، كتيبه   
رابطه با تاريج مهـم نباشـد، امـا از نظـر تـاريخ زبـان و ادبيـات تركـي داراي ارزش                       

باشند كه داراي چند سـطري بيـشتر نبـوده، ولـي جـزو تـاريخ زبـان و             مانندي مي   بي
  .آيند نگارش تركي به شمار مي

 توجه خواننـدگان را بـه       دانم  ي كوتاه، الزم مي   ها  نوشتهي چند تائي از اين        با ارائه 
تورك در گوشه و كنار جهان تركان وجود         ئي به خط گؤگ   ها  نوشتهاشياي ديگري كه    

 در .نمـايم  شـوند جلـب مـي     دارد و روزبروز بيشتر و بيشتر بر دنياي علم شـناخته مـي            
تورك  ئي بر دور آنها به خط گؤگ      ها  نوشتهبينيد كه     آالتي را مي   صفحه بعد، شما زينت   

هائي به دست آمده است كـه    از اين گذشته بسياري از ظروف و مشربه        .اند شدهنوشته  
تـورك  در جاهاي مختلف به دست آمده و در دور آنها خطوط و نوشته هائي به گـؤگ                

   .نوشته شده است
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 ادبيات بنگوداش 

تـورك آغـاز     هاي گـؤگ    بايست از كتيبه    تركي را با ضرس قاطع مي     ادبيات كتبي   
چند آثار پيش از اين دوره نيز در دسترس قـرار دارد امـا ادبيـات مربـوط بـه           هر .كرد

ها كه بـيش از يـك و           اين كتيبه  .استتركي  تورك، سلفي مطمئن براي ادبيات       گؤگ
ورت كامـل مـورد     نيم قرني است كه تمامي جوانب آن بررسي شده، واژگـان بـه صـ              

هـا،    زبان ايـن كتيبـه  .ي مبهم در زبان آن وجود ندارد   حالجي قرار گرفته و هيچ نكته     
ي ابهـامي     همتايي براي بررسي تاريخ تحوالت زبان امروز ماست و هيچ نقطـه             اثر بي 

    .باقي نمانده است
زنيم هرچند كه ممكـن اسـت         براي درك اين ادبيات، گريزي به تاريخ تركان مي        

 .آيـد   كننده به نظر مـي     اي مطمئن و اقناع      مطالب به نظر تكراري بيايد اما شيوه       برخي
تورك بسيار زياد است كه ما در اينجا سـه يادمـان ارزشـمند و                هاي تركي گؤگ    كتيبه

ها را به اثري مستقل وا    ي كتيبه   دهيم و بررسي همه     را مورد بررسي قرار مي     كامل آن 
نين كاري به صورت مستقل و كامـل انجـام دهـيم و             گذاريم و اميدوارم بتوانيم چ      مي

 اينـك بـا     .آيد  انجام چنين كاري، گامي استوار در علم توركولوژي معاصر به شمار مي           
   .پردازيم نگاهي گذرا به تاريخ، به ادبيات بنگوداش مي

زبـان تركـي بدسـت مـا رسـيده اسـت؛ لـذا              ه  ي اندكي از دوران كهن ب     ها  نوشته
ي آنـان     ي تركـان، بـه منـابع همـسايه          هتـر تـاريخ گذشـته     مجبوريم براي شناخت ب   

ي هـا   نوشـته  در اين جا نيز نبايد از نظر دور داشت كـه             .بخصوص چين مراجعه كنيم   
غـرض    خاطر وجود عداوت و دشمني ديرينه بين آنهـا بـي          ه  آنان نيز در مورد تركان ب     

   .روح است نيست و در عين حال بسيار سرد و بي
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هاي جدي همـوار      راه را براي بررسي    18شناسان در قرن     نهاي باستا   برخي يافته 
 اكتشافات بيشتري بعمل آمـد و نظريـات مختلفـي ابـراز             19ساخت تا اينكه در قرن      

انگيـز   گرديد و در قرن حاضر مواردي مشخص شده است كـه در عـين حـال حيـرت                 
يت دارد و كند كه از قدمتي بسيار و تمدني دير پاي حكا  زيرا تاريخي را بيان مي.است

در جوار آن دهها سؤال ديگر پيش آمده است كه هنوز مورخين و دانـشمندان جـواب                 
   .اند قطعي بر آنها نيافته

ي خطـاس      در منطقه  1721تاريخند در سال     بي و سئي كه مختصر   هاي يني   كتيبه
ير خاك بيرون آمد كه شامل       از ز  1889 آثار بزرگ اورخون در سال       .و تووا كشف شد   

ي    كتيبه .باشد  دار از بيلگه خاقان گون تگين و تونيوكوك مي         د بزرگ و تاريخ   بوسه ياد 
ي اونگين كـشف شـد كـه نظـر محققـين        در كنار رودخانه1891اونگين نيز در سال     

   . بسوي خود جلب كرد19تاريخ را در قرن 
 . شاوان، لـوئي مائوتـسه، ج      .، ا )1799 187(شناسي فرانسوي    استانيسال ژولين شرق  

 كلوزون، ويليام سامولين، وايدن گـرن،       . ژيرو، ج   هاميلتون، .يك، ويلهلم بارتولد، ج   مرادس
 الزين، به تحقيقـات خـود در ايـن          . تورن، ل  . تامسون، او  .رادلوف، البرت فن لوكوك، و    

   .ي مبهم تاريخ تركان را روشن كردند مورد ادامه دادند و هر يك جوانبي از گوشه
 مورد تركان وجود دارد، ولي در عين حـال جـامع و             زبان فارسي منبع كمتري در    ه  ب

 1اي  ولي تاكنون نه تحقيقات جدي در اين مورد به عمل آمده و نه ترجمه              .موثق هستند 
اهللا  التـواريخ اثـر فـضل      جامع:  منابع فارسي در دسترس ما عبارتند از       .صورت گرفته است  

   . كامل ابن اثيررشيدالدين همداني؛ تاريخ جهانگشاي جويني اثر جويني؛ تاريخ
                                                            

 LEmpire des Steppesنخست بايد از كتاب رنه گروسه بنام . زبان فارسي ترجمه شده استه  كتاب خوب بالبته دو .1
ي آقـاي   انـد و كتـاب دوم ترجمـه       ترجمه و چاپ كـرده    ) امپراتوري صحرانوردان (نام برد كه آقاي عبدالحسين ميكده با نام         

اند، فعالً از اغراض سياسي در نوشتار اين         ترجمه كرده » ريخ فتوحات مغول  تا«ابوالقاسم حالت است كه كتاب ساندرز را بنام         
  . ايم گذريم در كتابي ديگر بدانها پرداخته ي فارسي آنها مي هاي انجام گرفته در ترجمه ها و تحريف كتاب
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هـاي   ها و اسـاطير اسـت و همـواره واقعيـت            تاريخ هر ملتي مشحون از افسانه     
 تاريخ تركان نيز با افـسانه       .اند ها فرا گرفته   ها و حكايت    اي از افسانه    تاريخي را هاله  
 در اينجا جالب خواهد بود كه به پيدايش انسان بـر روي زمـين و                .در آميخته است  

 نخستين كتـاب مـورد نظـر        .ها در دو كتاب ايراني توجه كنيم       تقسيم مردم به ملت   
ي زمين را      فردوسي در اين اثر نخستين انسان روي كره        .ي فردوسي است    شاهنامه

 پس از او هوشنگ، طهمورث، جمشيد و فريدون سـلطنت           .كند  كيومرث معرفي مي  
 ملـت و    ي زمين سه     در زمان فريدون است كه در كره       .روي زمين را بر عهده دارند     

 فريدون داراي سه    .شوند  پيدا مي ) تورانيان، ايرانيان و روميان   (سه امپراتوري بزرگ    
 نام آنها به ترتيـب سـلم، تـور و    .گذارد فرزند است كه طي مراسمي بر آنها اسم مي 

كند و هر قـسمت را بـه       آنگاه فريدون، زمين را به سه بخش تقسيم مي         .ايرج است 
   .سپارد يكي از فرزندانش مي

  خاناهللا رشيدالدين همداني است كه وزير غازان التواريخ اثر فضل   كتاب دوم جامع  
 در ايـن كتـاب      .هاست بوده و منابع موثقي در دست داشته و يكي از معتبرترين كتاب           

در تواريخ مـسلمانان مـذكور اسـت و در تـورات            «: خوانيم  ها را چنين مي    قسيم ملت ت
السالم زمين را از جنوب تا شمال سـه قـسم            ليهاسرائيل مسطور كه نوح پيغمبر ع      بني
اول را به حام از فرزندان خود داد كه پدر سودان بود و ميانه را به سام كـه پـدر                     : كرد

كه پدر اتراك بود و او را بـه جانـب مـشرق             » يافث«اعراب و فرس بود و سوم را به         
خـان   را ابوبجه گويند ليكن تركان، يافث       فرستاد مغوالن و تركان نيز همين سخن مي       

بـوده يـا    ) ع(دانند كه اين ابوبجه خان پسر نـوح         اند و محقق نمي    خوانده) خان ابوالجه(
 .العهـد بـه وي   ند بر آنكه از نـسل او بـوده و قريـب     ا  اال آنكه متفق   .ي او   فرزند زاده 

كننـد    اند و شرح برين موجب تقرير مي       تمامت مغوالن و اصناف اتراك از نسل وي       
صحرانشين بود و يايالق او در اورتاق و كرتاق كه كوههاي عظيم            كه ابوبجه خان    
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و بلند است و در آن حدود شهريست اينانج نام، و قيشالق او هم در آن حـدود بـه                    
موضعي كه نام او يورسوق و قاقيان و قرا قوروم است و شهرتالس و قاري صـيرم                 

   ...در نزديكي آن افتاده 
م و اين پـسر بـه    يعني بزرگ جمهور قو باقويديب خان را پسري بود بنام    ابوبجه

قراخـان،   شاهي زيادت از پدر بود و چهار پسر داشت نـام ايـشان            شوكت و اسباب پاد   
 قراخان قائم مقام پدر شد و       .و مجموع آن اقوام كافر بودند     اورخان، كرخان و كزخان     

 .خـورد  گرفـت و شـير نمـي        روز پستان مادر نمي    هازو پسري در وجود آمد كه سه شبان       
كرد و هر شب در خواب چنان ديدي كـه            گريست و تضرع مي     بدان سبب مادرش مي   

اي مادر اگر خداپرست شوي و محب خدا گـردي، شـير تـو                 آن بچه با وي گفتي كه     
ي آنكه شوهرش و تمامت اقوام ايشان كافر بودند ترسيد كه             واسطهه   آن زن ب   .بخورم

خـداي تعـالي ايمـان      ه  ك گردانند؛ پنهان ب   اگر اظهار خداپرستي كند او را با بچه هال        
آورده و به اخالص تمام محب خدا شد و آن بچه پستان مادر گرفته و شـير خـورده و    

ي او    چون يكساله شد بغايت پاكيزه و خوب صورت بود و آثار رشد و هدايت از ناصيه               
،  پدرش چون آن معاني در وي ديد، گفت از قوم ما بدين شكل و صورت               .تافت  بر مي 

هيچ فرزندي در وجود نيامده و اين پسر از ميان اقران و اكفا معظم و معتبر گردد و به             
ي يكساله به      بچه .مراتب كمال برسد و جهت نام نهادن وي با خويشان مشورت كرد           

 حاضران از آن حال بغايت متعجـب شـدند و           .نهيد اوغوز آواز آمده و گفته كه نام من      
 چون بحد بلوغ    ... حق تعالي بود او را اوغوز نام كردند        موجب سخن او كه اثر ارشاد     ه  ب

رسيد پدرش قراخان از برادرزادگـان خـويش دختـر كرخـان كـه در غايـت خـوبي و                    
 اوغوز در خفيه با آن دختر گفته كه اگر خداپرست شوي و .پاكيزگي بود جهت او بستد

نمـود و آن     او اسـتبعاد عظـيم       .محب حق گردي ترا دوست دارم و با تو نزديكي كنم          
سبب بوي التفات ننمود و چون پدرش ديد كه او را             اوغوز بدان  ...نصيحت قبول نكرد  
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 چـون او را بـه اوغـوز         .دارد دختر برادر ديگر كزخان را جهـت وي بـستد            دوست نمي 
 اوغـوز او را     .تسليم كردند با وي همان گفت، دختر قبول نكرد و بخداي ايمان نياورد            

 . روزي اوغوز راز خود با دختر اورخان بگفت        ... .رفت   نمي نيز دوست نداشت و پيش او     
   .دختر اورخان قبول كرد و ايمان آورد و محب حق تعالي شد

 چـون خداشـناس و بانيـاز بـودي          .بعد از آن اوغوز او را بـستد و دوسـت داشـت            
 روزي قراخـان  ...نخواستي كه به پدر و اعمام آميزش كنـد چـه، ايـشان كـافر بودنـد          

 ...طوي كرد و حال آنها و اوغوز از آنها پرسيد و بر اسرار اوغوز آگاه گشت               عروسان را   
 اوغوز مصاف ...آنگاه با خويشان و امرا مشورت كرد و جمله بر قتل اوغوز اتفاق كردند  

و محاربه را مستعد شد و تمامت نوكران و دوستان را خبر كرده پيش خواند و همه در                  
 و اعمام و خويشان بـه قـصد او بـر نشـستند و از                شكارگاه به همديگر پيوستند و پدر     

ها بر آراستند و جنگ كردند و در جنـگ قراخـان را شمـشيري رسـيد و                   جانبين صف 
 عاقبت االمر اوغوز غالب آمد و آن مناطق را از تالس و صـيرم تـا                 ...بدان زخم نماند  

ـ         ...بخارا بگرفت و آن ملك بر وي مسلم شد         زرگ  آنگاه خرگاهي زرين بزد و طـوي ب
نام  اويغور ي لشكريان را بنواخت و آن اقوام را كه با وي متفق شده بودند               كرد و همه  

نهاد كه معني آن بهم پيوستن و مدد كردنست و تمامت اقوام اويغور از نسل ايـشانند                 
 هم از ميـان آن      آغاجري  و قبچاق، قلج، قارلوق   نام كرد و اقوام    قنقليو قوم ديگر را     

   ...وز متفق شده بودند و با اروغ او در آميختهاند كه با اوغ جماعت
 .هايش تا دربند همراه او بودند      كشيهمواره با اوغوز بودند و در لشكر      اين جماعت   

اوغوز تمامت ممالك ايران و توران و شـام و مـصر و روم و افـرنج و ديگـر واليـات                      
كه يورت اصـلي  بگرفت و بعد از آنكه جمله را مسخر گردانيده بود به اورتاق و كرتاق    

   .او بود مراجعت نمود
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اوغوز شش پسر داشت و هر يك از ايشان چهار پسر داشته و اوغوز دست راست                
  : و چپ لشكر بديشان داده بدين تفصيل

،  آوشر ، دوكر ، يارز ، بايات ، تايي ، اولدوزخان ...ي خان   آ  ، گؤي خان  :دست راست 
   . قارقين،دلي بيگ، يايرلي، دو دورغه، قرا اويلي،قريق القراولي

 ، بيكدير ، ايمور ، بجنه سلود  ، بايندور ، دنيگيزخان ،خان خان، طاق  گؤگ: دست چپ 
   . بيوه قتيق، اوركز، آاليونتلي، چيني، جاولدور،بوكدور

 سـال   70خـان بـر تخـت نشـست و           بعد از وفات اوغوز بر وفق وصـيت او گـون          
جـه، مـشير و مـدبر و وزيـر           پدر او را نايبي بود نام او ايكيت ارقيل خوا          .پادشاهي كرد 

خان گفت مصلحت در آن باشد كه منـصب و راه و نـام و                 روزي با گون   .خان بود  گون
لقب هر يك عليحده معين و مقرر گردد و هـر يـك را نـشاني و تمغـايي باشـد كـه                       

 تا هيچكـدام بـا      .ها و خزائن و گله و رمه بدان نشان و تمغا مخصوص گردانند             فرمان
 تركان  .ي اوغوز شكل گرفت      قبيله 24اد نتوانند كرد، و بدينسان      يكديگر مجادله و عن   

گذراندنـد و بـدين    كردند و از راه دامـداري زنـدگي مـي    اي زندگي مي صورت قبيله ه  ب
اند و اين امر كار مورخ       خاطر صدها قبيله از يكديگر منشعب شده يا باهم متحد گشته          

   1.را مشكل ساخته است
اي مربوط به دوران كهن بدست نيامده          هنوز نوشته  از آنجايي كه از خود تركان     

 ايـن   .هـا دنبـال كنـيم       مجبوريم اين تاريخ را از آثار همسايگان متمدن آنها چينـي          
) Hisuny – Nu(ها آنها را هسيونگ نو  زبان كه چيني بدوشان چادرنشين ترك خانه

اوراسـي  ترين ساكنين انتهاي شـرقي اسـتپ         اند قديم  هون ناميده ) Hun(و غربيان   
ي هند ها زبان بجز ها زبانها نسبت به ساير   زبان تركي در پرتو قابليت استپ.بودند

                                                            
  .322، ص 1362التواريخ، دكتر بهمن كريمي، تهران،  اهللا همداني، رشيدالدين، جامع  فضل.1
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ي سـامي قـرار     هـا   زباناند و بعد از آن       و اروپايي از پراكندگي خاصي برخوردار شده      
 اقوام چادرنـشين    .دنبال اهلي كردن اسب اتفاق افتاده است      ه   خروج از استب ب    .دارد

هـاي حيـواني      يي جهت ازياد تعداد احشام مجبور بودند گلـه        بخاطر ايجاد مرغزارها  
هاي مختلف مدام از جايي به جاي ديگـر حركـت دهنـد و اينكـار                 خود را در فصل   

حـال   ر هـ  بدون كمك وسايل انساني مانند اسب و شتر مشكل بوده است ولي بـه             
كـه  افزايش جمعيت، اقوام را وادار به مهاجرت كرده است و به اين ترتيب اقـوامي                

هـاي   انـد از اسـتپ   داراي زبان متقدم سنكريت، ايراني، تركي، تنگوز و مغولي بـوده  
   .اند اوراسي قدم به بيرون گذاشته

در اسناد تاريخي از هسيونگ نو سخن آمده است كه در قرن هشتم قبل از ميالد                
 در ي ايـن اقـوام   اند؛ از جمله از حملـه  با چينيان دشمني داشته و همواره در ستيز بوده     

 در مـورد    .آيـد   ي چـو سـخن بميـان مـي           م به چين و شكـست سلـسه        . ق 771سال  
اند كه به تناسخ اعتقاد داشتند و حتـي اقـوام متمـدن، ايـن                اعتقادات اين اقوام نوشته   

 آنان به ارواح خوب و بـد        .اند ها گرفته  ي آميزش با آنان از همان       اعتقادات را در نتيجه   
را ستايش كرده و با نيروهاي مرموز طبيعت به جنـگ           معتقد بوده، درختان و حيوانات      

   1.اند خاسته برمي
 در جريـان    .اند  بودهنو همواره در نبرد با چينيان         در تاريخ قبل از ميالد، هسيونگ     

 حـاكم دولـت     .قرن چهارم پيش از ميالد دولت چين در همسايگي هسيونگ نو بودند           
بدوشـان تـشكيل     ام به سبك خانه    م يك نيروي سواره نظ     . ق 307در سال   ) چائو(چو  
 در اواخر قرن چهارم قبل از ميالد سه دولت از دولتهاي مرزي چين در مقابل اين        .داد
  .)ديوار چين(بدوشان در مرزهاي خود ديوارهاي بلندي ايجاد كردند  خانه

                                                            
  . 1366لد توبن بي، تاريخ تمدن، ترجمه يعقوب آژند، تهران،  آرنو.1
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نـه تنهـا    را  بدوشان طوري بود كه مجبور بودند كه خـود           ي زندگي اين خانه     شيوه
 زنـدگي در ايـن      .جنگ بلكه براي سازماندهي و حكومت نيز بار آورنـد         براي هجوم و    

توانست بدون طرحريزي و انضباط براي مردم و حيوانات اهلي آنان عملي  مناطق نمي
 م چـين را از      . ق 221رو جاي تعجب نيست كه وقتي هوانگ تي در سال             از اين  .باشد

ت يك خط دفاعي مدام     نظر سياسي وحدت بخشيد و ديوارهاي مرزي محلي را بصور         
نو با ايجاد يك امپراتوري مشابه در سوي ديگر ديوار چين دست به              در آورد هسيونگ  

 م  . ق 209 203هاي    هرج و مرج كوتاه مدت و شديدي كه چين را در سال            .مقابله زد 
 .خـود بگيـرد   ه  نو داد تا متقابالً حالت تهاجمي ب       فرا گرفت اين فرصت را به هسيونگ      

طرف غرب نيز توسعه يافتند و مهاجرت آنان بسوي غـرب    ه   م ب  . ق 174آنها در سال    
   .ي سيحون جيحون و سكاها بسوي هند سرازير شوند چيه به حوضه باعث شد يوه
نو براه   اي را عليه هسيونگ      م هان ووتي امپراتور چين ضد حمله       . ق 128در سال   

 كنند و يا اينكـه بـراي   نو را يا قلع و قمع ها اين بود كه هسيونگ  هدف چيني .انداخت
 در .ثمري نداشت)  م. ق128-36( ولي جنگ صد ساله بين آندو .هميشه مطيع سازند

ي امپراتوري چـين      الرقابي و سلطه   نو مالك   م نزديكترين بخش هسيونگ    . ق 52سال  
نو توانـست بـا      ها ظاهري و موقتي بود و هسيونگ        را پذيرفت ولي اين موفقيت چيني     

هاي چيني پشت ديوار چـين بـود از          ه خارج از دسترس ارتش    مهاجرت بسوي غرب ك   
   .ي چين فرار كنند زير سلطه

هـاي بعـد از      در تاريخ چينيان نام هسيونگ نو ياهون در تـاريخ غربيـان در قـرن              
نو نام  شد و از آنها به نام اخالف هسيونگ تبديل مي) Tu chueh(ميالد به تائو چوئه 

 عوامـل چنـدي در      .عد از ميالد مجبور به مهاجرت شد      نو در تاريخ ب     هسيونگ .برند  مي
شـد و زمينـي كـه محـل            نخست اينكه نفوذشان افزوده مي     .اين مهاجرت مؤثر بودند   

كـرد و بـه ايـن جهـت ناچـار بودنـد بـه                 سكونتشان بود كفاف زندگي ايشان را نمـي       
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 زنـدگي    ثانيـاً  .هاي تازه و قابل سكونتي براي خود پيدا كنند         مهاجرت بپردازند و زمين   
اي بـدنبال   كند با پيش آمدن خشكسالي در منطقـه      چادر نشيني و دامداري ايجاب مي     

 دليـل ديگـر و مهمتـر ايـن          .چراگاههاي بهتر براي دام، دسـت بـه مهـاجرت بزننـد           
آمـد و مـورد    ها فشارهايي است كه از طرف اقوام همسايه بـر آنهـا وارد مـي      مهاجرت

هـاي ديگـر     ي خويش به سـرزمين       خود به نوبه   شدند، لذا مجبور بودند     حمله واقع مي  
توان به اين اقوام مهاجر بعنوان مهاجم نگريست اگر چـه              در مجموع نمي   .حمله كنند 

  1.كنند اكثراً هم دست به غارت و چپاول نيز دراز مي
 م هان ليوپانك موس دوبـاره امپراتـوري چـين را            . ق 200نوها در سال     هسيونگ
 كرد و دولت چين مجبور شد بخشي از سـرزمين خـود را               امپراتور فرار  .شكست دادند 

 م و   . ق 177 آنان در سـال      .به آنان واگذار كند و در عين حال باج و خراج نيز بپردازد            
  م. ق128ي چـين در سـال     ضد حمله. م به چين حمله بردند. ق 158بار ديگر در سال     

ستپ، در مقابـل    ها در انتهاي غربي ا     شروع شد ولي هسيونگ نو هم همچون اسكيت       
نـو ماننـد      اما هـسيونگ   .ي داريوش اول به چراگاههايشان تسامح به خرج دادند          حمله

   .اسكيتها قلع و قمع نشدند، آنها حتي تحت انقياد مؤثر يا اخراج قرار نگرفتند
هـاي دوم و سـوم پـيش از مـيالد            نو در قرن   الزم به يادآوري است كه هسيونگ     

 آنهـا تمـام هـم و غمـشان را           .آمدند  ها بحساب مي   نيي چي  مهمترين عامل در معادله   
   .نوها كرده بودند و در هر حركتي آنان را منظور نظر داشتند متوجه هسيونگ

ي سياسي بنام چانگ      ي چين يك فرستاده     هان ووتي بعنوان در آمدي بر ضد حمله       
 م  . ق 174 م پيش يـوه چيـه قـوم بيـانگردي كـه در سـال                 . ق 139چه اين را در سال      

 مأموريت چانگ چـه     .طرف غرب كانسو رانده شده بود فرستاد      ه  توسط هسيونگ نو ب   

                                                            
 . 1353،  رنه گروسه، امپراتوري صحرا توردان، عبدالحسين ميكده، تهران.1
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نو دشمن مشتركشان را     چيه براي همكاري با چين بود تا هسيونگ        اين قانع كردن يوه   
 م بـه چـين      . ق 128ايـن در سـال       چـه   چانـگ  .صورت گاز انبري در ميان بگيرنـد      ه  ب

هاي مهم فرهنگي در     را از وجود تمدن   ها    اين، چيني  چه هاي چانگ   مأموريت ...برگشت
  1.غرب چين آشنا ساخت

شـود تمـام      مهاجرت يوه چيه از جايي كه امروزه ايالت كانسوي چين ناميـده مـي             
حركت در آورد و آنهايي را كه در خـالل پـنج   ه  اقوام خانه بدوش اوراسي را تا غرب ب       

   .د بسوي جنوب راندها تا شرق درياي خزر گسترش يافته بودن قرن سابق از اين استپ
 نو كه در قرن اول پيش از ميالد مجبور به مهاجرت شده بود بـه قبيلـه و                   هسيونگ

 آنان كه از چراگاههاي خود رانده شده بودند بـا مـردم   .بزرگ به شمال هند رسيدند   ايلي
 ايـن  .شمال هند در آميختند و مدتي بعد حكومت كوشان را در شمال هند بر پا سـاختند   

ج به يك امپراتوري وسيعي مبدل گشت كـه حـدود آن بنـارس در شـرق و                  دولت بتدري 
در ) پارتيـا (كوههاي ويندهيا در جنوب، كاشنو و يارقند وختن در شمال و مرزهاي ايران              

نويـسد كـه از     نهرو مـي .اي از تركان و مردم محلي بود  اين دولت آميزه.رسيد مغرب مي 
مين اصـلي تركـان وجـود داشـت و          پايتخت كوشانها يك رفت و آمد دائمـي بـه سـرز           

 بـه   2.دانشمندان بودايي و فرهنگ بودايي بايد از آن راه به چين و تركستان رفتـه باشـد                
همين قرار قاعداً آسياي غربي نيز از همين طريق با افكار بودايي تماس و ارتباط حاصل                

 كه به   كوشانها هم همانند ساير مردمان سكايي و ترك       : كند   نهرو اضافه مي   .كرده است 
هاي ارتباط مذهبي، آنها را بـا    رشته.هند آمدند كمتر صورت حكمرانان خارجي را داشتند   

 عالوه بر اين آنان اصول حكومـت مردمـان آريـايي            .ساخت  هند و مردم هند مربوط مي     
   .هند را نيز پذيرفتند و خود را با آن منطبق ساختند

                                                            
 .  توين بي، تاريخ تمدن، دكتر يعقوب آژند، تهران.1

 .1344، تهران، تاريخ 1 جواهر لعل نهرو، نگاهي به تاريخ جهان، جلد .2
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 304 در سـال     .ت يافت نو و چين شد    در قرن چهارم ميالدي جنگ بين هسيونگ      
ه  ولي در اين زمان خروج و مهاجرت خود ب   .نو بر چين حمله برد     م اردويي از هسيونگ   

   .سوي غرب را شدت داد
دهد كه نخستين تماس بين تركان        آنچه از تاريخ مستند در دست داريم نشان مي        

ايـت   در اين سـال تركـان بـه حم     .گردد   م بر مي   352و ايرانيان بعنوان متحد به سال       
را بـه   ) ديار بكـر  (ي آمد     ايرانيان آمدند و باعث شدند ايرانيان در جنگ با روميان قلعه          

 م بين تركان و ايرانيان بوجـود آمـد          484 سپس در جنگي كه بسال       .تسخير در آورند  
 اين اردو در اين سـال تمـامي   .تركان فيروز امپراتور ساساني را شكست داده و كشتند       

ا در دست گرفت و امپراتوري ايران مجبور شـد پـس از   ي سيحون و جيحون ر   حوضه
اين جنگ بدانان باج و خراج بپردازد و پرداخت اين بـاج و خـراج تـا زمـان سـلطنت                     

  1.ادامه يافته است)  م531 579( خسرو انوشيروان 
تركان در قرن چهـارم و پـنجم امپراتـوري عظيمـي بوجـود آوردنـد كـه شـامل                    

 آنان در اين دوره     .شد  يحون چين، هند و ايران مي     سرزمينهاي وسيعي از سيحون و ج     
هاي اوراسي    پنجمين خروج ايشان از استپ     ها  هون اين خروج    .بر اروپا نيز حمله بردند    

 م در انتهاي مقابل استپ، چادرنـشينان سـرمتي را كـه زبـاني               375 آنان در سال     .بود
مانده نظامي آنان در قرن  آتيال فر  .ي ولگا و دن كوبيدند      ايراني داشتند در بين رودخانه    

 452 به گل حمله كرد، در سال 451پنجم به امپراتوري روم غربي حمله برد، در سال 
   .به شمال ايتاليا حمله كرد

هـاي   يادآوري اين امر حائز اهميت است كه اتروسكهايي كه در ايتاليا در قـرن             
 در  .د هـستن  هـا   هـون ي ظهـور رسـيد بازمانـدگان          پنجم و ششم ميالدي به منصه     

                                                            
 .453 ص  توين بي، همان،.1
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ان پس از تحقيقات جدي روي زبـان  شناس زباناي از محققين و      هاي اخير عده   سال
ـ 1986هاي تركي دانستند و سـال      اتروسكها زبان آنان را از شاخه      عنـوان سـال   ه  ب

 جالب توجه است كه اين زبان اينك در ايتاليا همچنان زنده و            .اتروسكها ناميده شد  
   1.پوياست

 .م550- 423هـاي     آنها بين سال   . را در ايتاليا بنا نهادند     هاي چندي  اتروسكها دولت 
 نـه تنهـا تمـامي شـبه         525وجود آوردنـد، آنـان در سـال         ه  وحدت سياسي ايتاليا را ب    

 550 در سـال     .ي رود پورا نيز تحت انقياد خود در آوردنـد           ي ايتاليا بلكه حوضه     جزيره
ند و حكومت آنهـا اوراقـي       ها دولتي قوي و مستحكم بود       اتروسك .رم را ايجاد كردند   

   .آيند حساب ميه ي عطفي در تاريخ اروپا ب جالب از تاريخ تمدن جهان است و نقطه
 اگـر قبـل از      .ي پنجم ميالدي، تركان بزرگترين امپراتوري خود را بنا نهادند           سده

ي فراوانـي فراوانـي از      هـا   نوشتهاند از اين به بعد آثار و         اين زمان آنان تاريخي نداشته    
، )Hiung – Nu(نـو   نو يا هيونك  اگر چينيان آنان را هسيونگ.اند خود بيادگار گذاشته

اند آنان اينك خود را تورك  خوانده) Tu – chueh(، تو چوئه )T ou – Kiue(تو كيو 
)Turk (را بـه مفهـوم       آن .انـد   براي اين واژه معاني مختلفي بيـان كـرده         2.خوانند  مي
 و علـت    انـد   دانـسته » كالهخـود «اند و گاه به معني       معني كرده » توانايي«يا  » ونير«

ترين اقامتگاه آنان بوده     اي كه قديم    هاي آلتايي، تپه    معني دوم آنست كه در رشته كوه      
   .است شباهت بسياري به كالهخود داشته است

 در اين امپراتوري بزرگ صنايعي چون معدنكاوي و آهنگـري رشـد كـرده بـود و                
ساختند و از آن در مقابل دشمنان براي دفـاع از             آهنگران براي ارتش خود اسلحه مي     

                                                            
  . محله تورك ادبياتي، استانبول.1
   .ي بهار زنجان كريمي، نشريه. م
 .1375، 4و3و2و1هاي  ي ياشيل خيال، شماره كريمي، تاريخ زبان تركي، اميد زنجان، ويژه نامه.  م.2
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 در اين زمان در ميـان دولتـي كـه نـامش را جـووان                .كردند  سرزمين خود استفاده مي   
 سـرداري بنـام   .دارنـد   سر به طغيان بر مياند دانستهيا آوارها ) Juan– Juan(جووان 
صميميت نسبت به سلطان خود ايـن شـورش را          از روي وفاداري و     ) Bumin(بومين  

را رد    بومين، دختر خاقان را خواستگاري كرد ولي خاقـان بـاتكبر آن            .كند  سركوب مي 
ي وئـي   كـه در تـاريخ چـين بنـام سلـسله     » توبا« فرمانروايان ديگري كه با نام  .نمود

)Wei (        روهـاي   نيروهاي توبـا بـا ني      .معروفند دست بومين را گرفتند و بدو دختر دادند
 خاقـان آنـان     .م پيوستند و از سـلطان جـوان جـوان انتقـام گرفتنـد              ه ترك بومين به  

 و  . بومين رهبري شايسته و كاردان بود      .خودكشي كرد و عنوان خاقان به بومين رسيد       
 بـومين در سـال      .نخستين كس از تركان است كه تاريخ مسطور از او در دست داريم            

و ) (Mu – Hanاو بـين پـسرش موهـان     م در گذشـت و امپراتـوري   553 يـا  552
 موهان بالقب خاقان فرمانروايي كرد وايستمي       .تقسيم شد ) Jstemi(برادرش ايستمي   

   .تابع خاقان بود) امير(ي يبغو  بارتبه
 جـوان  .ي تركـان در سراسـر آسـيا پيچيـد     با پيروزي بومين بر جوان جـوان آوازه  

ورال خود را به اروپا رساندند و بـا         ها بسوي باختر گريختند و از پشت كوههاي ا          جوان
 بـومين در ميـان مـردم خـود از           .هاي مجارستان سكني گزيدنـد      در دشت  1نام آوارها 

 بعـد از مـرگ      .آمـد   حـساب مـي   ه  احترامي خاص برخوردار بود و فرمانروايي مردمي ب       
 ايـستمي فرمـانرواي    .بومين اين امپراتوري به دو بخش غربي و شـرقي تقـسيم شـد             

 . شـاه ايـران انوشـيروان بـود        .وري دست اتحاد به سوي ايـران دراز كـرد         غربي امپرات 
 در  .دوستي او و همچنين همسري يكي از دخترهـاي او بـا خوشـوقتي پذيرفتـه شـد                 

يكي (هم هفتاليان ي مشتركي ترتيب يافت و با مبارزه 567 و 563هاي  نتيجه در سال

                                                            
  .262 توين بي، تاريخ تمدن، ص .1
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 در آوردند و سرزمين آنـان بـين         را كه ايران باجگزار آنان بود از پا       ) هاي ترك   از شاخه 
 خراسان به ايران ملحق شد و ايـستمي سـغد را كـه              .ايستمي و انوشيروان تقسيم شد    

ي قلمرو خود سـاخت؛ در نتيجـه،          سرزمين حاصلخيز در كنار رود جيحون بود ضميمه       
 ايستمي مأموران در طول اين راه گماشت و راهها          .ي ابريشم بدست تركان افتاد      جاده

ساخت و جريان بازرگاني را تشويق كرد و سپس بر بازرگاناني كه از ايـن راه                را ايمن   
   . اين امر قدرت ايستمي را قوام بخشيد.گذشتند مالياتي برقرار ساخت مي

 .نين فرمانرواي روم عالقه داشـت صـنعت ابريـشم را در آنجـا رواج دهـد               ژوستي
 . در رم به قسطنطنيه فرستاد     ايستمي سفيري بنام مانياخ را براي پيشنهاد رواج ابريشم        

مانياخ به دربار ژوستن رفت و پيشنهاد دوستي داد، در برگشت مانياخ سفير رومي بنام               
 سفير بـا    .زمارخوس پيش فرمانرواي ترك آمد تا شاد باش امپراتور روم را عرضه دارد            

هـاي     در دربـار ايـستمي پـرده       .صنعت آهن و ابريشم تركان از نزديك آشنايي يافـت         
 ايـستمي   .هـا و ظـروف سـيمين را مـشاهده كـرد            شمي، صندلي طالئي، بـشقاب    ابري

 ايرانيان كه با روميان دشمني      1.زمارخوس را به ديدن يك مانور نظامي در تاالس برد         
 از سوي ديگر زمارخوس     .ي تركان با روم مطلع شدند       ديرينه داشتند از روابط دوستانه    

حد آنان  فت و تصويري از قدرت بي    در برگشت به كشور خود از قدرت تركان سخن گ         
 در اين زمان جوان جوان يا آوارها كه بـه           . امپراتور از اين قدرت آنان پربيم شد       .كشيد

شمال درياي سياه رسيده بودند از امپراتور روم حمايت و دوستي طلبيدند و امپراتور با               
 .ا پـذيرفت  توجه به ترسي كه از تركان در او پيدا شده بود دعوت و درخواست آنـان ر                

   2.تركان از اين كار رنجيدند

                                                            
  . 1364 ساندرز، تاريخ فتوحات مغول، ترجمه ابوالقاسم حالت، تهران،. ج. ج.1
   .270 تاريخ تمدن، همان، ص.2



 g  319مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

بـر جـاي پـدر      ) Tardu(و تـاردو    )  م 575درسال  (در اين اثنا ايستمي در گذشت       
گويي به دربار تركان      امپراتور روم با آگاهي از اين امر هيئتي را براي شادباش           .نشست
 بودنـد   آميز آنان را بخاطر خيانتي كه مرتكب شده         ولي تاردو با لحني خشونت     .فرستاد

 سپس لشكري گسيل داشـت تـا آوارهـا را در هـم بكوبنـد و                 .مورد سرزنش قرار داد   
ي كوبال حركت      آنان از دره   .كريمه را كه روم در اختيار آنان گذاشته بود تسخير كنند          

سفر را گرفتند و در سـال       گذشته شهر بKerch (  (ي كرچ      از تنگه  576كردند در سال    
  .وپا را به تسخير در آوردند قسمتي از يونان و خاك ار580

 امـا  .تاردو با قدرتي كه بدست آورده بود خود را خداوند هفت اقليم جهان لقب داد  
 598ه را تخليـه كنـد و در سـال       مـ  كري 590تحت فشار ايرانيان مجبور شد در سـال         

 ميالدي در گذشـت و جنـگ ايـران          603 تاردو سال    .دست از جنگ با روميان بكشد     
ي   تر ساخت و زمينه را بـراي غلبـه           ادامه يافت ايران را ضعيف     628  تا 603روم كه از    

   .تازيان بر ايران فراهم آورد
 كـه نياكـان اويغورهـا       Toleesh يا تـولش     Tolosي تولوس     با مرگ تاردو قبيله   

 بخـشي از خـاك امپراتـوري تـاردو را           603هستند سر به شورش برداشتند و در سال         
   .بدست گرفتند

د بار سعي كرده بود بخش شرقي را نيز بر قلمرو خود بيفزايـد ولـي                البته تاردو چن  
ها نيز بخش شرقي را گاه با رشـوه سـاكت              چيني .نتوانست اين امر را به انجام برساند      

   .كردند كردند و گاه به زور اسلحه سركوب مي مي
هـا بـراي الحـاق        ي چيني    در اتحاد ميان تركان شكاف افتاد و حمله        638از سال   

 تركـان متفـرق    .شـدت گرفـت   ) ي تانگ   سلسله(آنان با امپراتوري نو بنياد خود       خاك  
 اسـتقالل   .يافتند بدنبال فرصتي براي اتحـاد خـود بودنـد           شده هر كجا كه امكان مي     

 ولي مردم ايران يكبـاره تـسليم   . م با مرگ يزدگرد پايان يافته بود     651ايران در سال    
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ي بلـخ بـه كمـك تركـان توانـستند             حيـه در نا ) ـ هـ  41( م   661نشدند بلكه در سال     
   .فرزند يزدگرد سوم را شاه ايران اعالم بكنند» پيروز«

 670 م جنـگ بـا چـين را نيـز شـدت بخـشيدند و در سـال                665تركان در سال    
 لشكريان خليفـه از جيحـون   667 در سال .ي ارتباطات چين را با غرب گسستند  رشته

ن رو در روي يكديگر قرار گرفتند و قسمت         گذشتند و براي نخستين بار تازيان و تركا       
 م اسـتقالل خـود را   682 اما خان نشين شرقي توانـست در سـال   .غربي از هم پاشيد  

) به معني خوشـبخت   (» قتلغ«اي كه به نام        اين استقالل توسط خان تازه     .بدست آورد 
بـود كـه وزيـري    ) Tonyukuk( وزيـر او تـون يوكـوك    .معروفست امكان پذير شـد    

 قتلغ در سال    .و خردمند بود و رموز سياستمداري چيني را بخوبي آموخته بود          دانشمند  
كه نام اصليش قپقان يا كپكان ) Mo – cho) (716 - 691( در گذشت و موچو 690
 او اميـري اليـق و   .اي بر پيكر چين بود ي تازيانه   او به منزله   .جاي وي نشست  ه  بود ب 

هاي استوار بردارد و در      اتوري تركان گام  بلند همت بود و توانست در جهت تثبيت امپر        
 بـا  699ميان مردم خـود محبوبيـت فـراوان يافـت بطوريكـه وي توانـست در سـال                   

حتـي در بخـشي غربـي نيـز بدسـت آورد و         » خاقان بـزرگ  «پشتيباني مردمش لقب    
 در كنار رود توال گرفتار 716 موچو در سال .بدينوسيله اتحاد تركان مجدداً بوجود آورد

و بيلگـه  ) Kue – Teyin(ي او گـول تگـين     به هالكت رسيد و دو بـرادر زاده آمد و
)Bilge] (ها او را موكي لي ين  چينيMoki lienقدرت را بدست گرفتنـد ] نامند  مي. 

گرفتند و آخرين خاقانان با نفـوذ تركـان           ي امور، قدرت مشترك بكار مي       آندو در اداره  
چين بود، تون يوكوك سـالخورده او را از ايـن           ي حمله به       بيلگه كه در انديشه    .بودند

 .ي تانگ به مذاكره نشست       براي صلح با سلسله    722 وي حتي در سال      .امر باز داشت  
ي  اي در كنــار درياچــه  بيلگــه بــراي او كتيبــه. م درگذشــت731گــول تگــين ســال 

كوچوتسائيدام بنياد نهاد كه يادگاري گرانبها از خط و فرهنگ تركان است و مـدركي               
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 توسط يكي از وزيرانش مسموم گرديـد        734 بيلگه سال    .از يك فرهنگ مترقي است    
ي شورشـي اويغورهـا،        سـه قبيلـه    .و موجبات اضمحالل اين امپراتوري را فراهم آورد       

 و بدينوسـيله بـا      .باسميل و قارلوق قلمرو اين امپراتوري را ميان خود تقـسيم كردنـد            
را بـر   » خاقان«ن به چين، اويغورها لقب      هاي خاندان بومي    پناهنده شدن آخرين دسته   

   . م حكومت كردند840 تا 744خود گذشتند و از 
تـرين    يكـي از درخـشان    )  م 550 734(ي بـومين      ترديد دوران حكومت سسله     بي

 .رود مـي  بـشمار » ها خاقان«ي روزگار پرزرق و برق        دوران امپراتوري تركان و خاطره    
چـين، هنـد، ايـران و    (مدن و امپراتوري بزرگ در اين دوره تركان در تماس با چهار ت      

 در اين دوران توجه به هنر نوشتن انتشار يافت، ادبيات پا گرفت             .بودند) روم يا بيزاس  
ي   بـا ظهـور اسـالم دامنـه    .هاي مكتوب از اين زمان به يادگار مانـد  و نخستين نمونه 

 م  715 تـا    705امپراتوري تركان بسوي شرق محدودتر شد زيرا تازيـان توانـستند از             
 در اين زمـان تركـان       . پايان يافت  741النهر را تسخير كنند و اين امر تا          سراسر ماوراء 

   .در سراسر ايران و آذربايجان پراكنده بودند و تا آسياي صغير پيش رفته بودند
با تضعيف اين امپراتوري، امپراتور چين هسوان تسونگ تالش كرد تا قدرت چين            

 م تركـان سـغدي بـه فرمانـدهي     755 اما در سـال     .مستقر سازد ي ابريشم     را بر جاده  
 ايـن شـورش   763سر به شورش برداشـتند و تـا سـال    ) An Lu – shan(لوشان  ان

   . جنگ بين آنان و چين با كشتار فراوان همراه بود.سركوب نشد
 بخشي از امپراتوري تركـان را بدسـت گرفتنـد بخـش             744اويغورها كه در سال     

 اويغورهـا كـه قـومي       .تحت انقياد خود آوردنـد    ) م751در سال   (قارلوقديگر را تركان    
دار و كهن بودند در اردو باليغ در قـسمت بـاالي رود اورخـون اردوي خاقـان را                    ريشه

اي با چين برقرار كردند و خط اويغوري را ميـان خـود                آنان روابط حسنه   .اسكان دادند 
وسـتند ولـي در ميانـشان دينهـاي          به آئين مـاني پي     763 آنان در سال     .مرسوم كردند 
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 اويغورهـا از تمـدني بـاالتر برخـوردار     .مسيحيت، نسطوري و بودائي نيز وجود داشـت   
جهـت   ي ابريشم را در دست داشتند و از اين          اي از جاده     اويغورها قسمت عمده   .بودند

ي چينـي بنـام        يـك فرسـتاده    .شدند  بردند و ثروتمند مي     سودهاي بازرگاني زيادي مي   
 م در قلمرو پادشاهي اويغـور سـفر   982كه در سال ) Weny Yen –te( ته ونگ ين

: نويـسد    او مـي   .آميزي از دارائي و رفاه آنان برجاي نهـاده اسـت           كرده تصوير ستايش  
 تنگدسـتان   .اي هستند و در فلزكاري استادي و مهارت دارند          مردم درستكار و فهميده   

ها پـر از كتـب چينـي اسـت؛ پنجـاه            هكنند؛ كتابخان   ي دولت غذا دريافت مي      به هزينه 
 سـاكنان آن    .ي بودايي، يك پرستشگاه مانوي با روحاني ايرانـي در آنجاسـت             صومعه

  1.رسند هاي پيري مي كنند و تا آخرين سال عموماً عمر زيادي مي
 آثار بسياري از آنان     . بدست قرقيز از مراكز خود رانده شدند       840اويغورها در سال    

گروهي از اويغورها به كانسوي غربـي رفتنـد تـا اينكـه در سـال                .بر جاي مانده است   
   .ي قدرت آنان را نيز برچيد  تنگوتها، باقيمانده1028

تنگوتها در كائوچنگ يا خوت چو اسكان داشتند كه در نزديكي تورفان امروزي و              
   .اند ي اويغورها بوده ها تحت سلطه ها مدت  تنگوت.بئش باليغ قرار داشت

دوران اگرچـه امـراي تركـي در          نكته ضروري است كه پس از ايـن        يادآوري اين 
هـاي سـستي داشـتند و بيـشتر           كردنـد ولـي پايـه       قسمتهايي همچنان حكومـت مـي     

آمدند و حتي برخي از اين حكومت مداران نام چيني            هاي چين بشمار مي     نشانده دست
ها  د كه چينيسرداري رشيد بو) Liko – Yan(ي كويانگ   از جمله.برخود نهاده بودند

 ولي در اين زمـان در چـين نيـز حكـومتي ديـر پـاي       .ها ياري داد   را در جنگ با تبتي    
   .ها عمري كوتاه داشتند  و سلسله.استحكام نيافت

                                                            
  . چاپ كرده است. 9ي آسيايي، ج   در مجله1847 اين مطالب استانيسال ژولين ترجمه كرده و سال .1
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 ن م ديگـر دولتـي بـا آ    734تـورك در سـال       ي گؤگ   پس از برچيده شدن سلسله    
ر بين دولت ترك قدرت و وسعت در ميان تركان بوجود نيامد، بلكه اين سرزمين پهناو           

 به فرمـانروايي  840 تا 744تقسيم گرديد كه اويغورها مهمترين آنها بودند كه از سال  
هـاي    در بخش شرق آسيا دولتهاي ترك بيشتر تحت نفوذ حكومـت           .خود ادامه دادند  

ها هراز چند گـاهي مـشكالتي را بـراي چينيـان بوجـود                اين دولت  .چين قرار داشتند  
   .گسترد ي خود را بر آنان مي يافت و چين سلطه  تداوم نميآورد ولي اين وضعيت مي

شـود    ها كه براي نخستين بار در قرن پنجم نامي از آنها در تاريخ برده مـي                كيتان
 آنان در قرن نهم و دهم قدرتي كسب كرده .اند شدهها  چندين بار موجب دردسر چيني

 شمرده بر قلمـرو خـود       ي تانگ در چين، فرصت را غنيمت        دنبال انقراض سلسله  ه  و ب 
كه توسط قيرقيزهـا در سـال       [ م اويغورها را از كانسوي غربي        924افزودند و در سال     

به زادگاه ديرين خود بازگـشتند و حكومـت آنـان تـا             ]  م بدانجا رانده شده بودند     840
   .زمان چنگيزخان دوام داشته است

در حكومت چين ي مهمي كه در اين دوران قابل اهميت است تحليل تركان  نكته
هاي ترك بيشتر اسامي چينـي اسـت و از سـوي             باشد تا جايي كه حتي نام خاقان        مي

 در يك زمان چند دولـت       .هاي آنان بسيار پراكنده و كم دوام بوده است         ديگر حكومت 
اي صـورت   آمـد و بـين آنـان دوسـتي و مـراوده       ترك در جـوار يكـديگر بوجـود مـي         

   .گرفت نمي
ها هستند مدتي قلمرو خود را گسترش دادند، به روابـط             يها كه همان ختائ    كيتان

 وارد  1128 در سـال     .بازرگاني اهميت دادند و به چين و بـه غـرب پيـشروي كردنـد              
را بـراي   » خداونـد جهـان   «يا  » گورخان«كاشغر شدند و به قراخانيان پيوستند و لقب         

كومت قراختـائي  به ارمغان آوردند و بدين ترتيب ح) Ta – sheh(رهبر خود ليو تاشه 
   . مركز آنان كاشغر و اطراف ايستي گؤل بود.يا ختائيان را بنا نهادند
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بـود  ) Satuk(ترين سردار آنان ساتوك   قديم.حكومت مستقل ديگر قراخانيان بود    
 آنان در بخش غربـي  . اين قبيله از اوغوز بودند     .كرد  كه با نام بغرا قراخان حكومت مي      

 م دين اسالم را پذيرفتند و نخستين بـار  960 لذا سال  كردند و   امپراتوري حكومت مي  
 از جيحون گذشـتند     992 آنان در سال     .ناميدند» تركستان«در تاريخ، سرزمين خود را      

   .و بخارا را به تصرف در آورده و به كمك غزنويان قلمرو سامانيان را فتح كردند
 اسالم آوردند    م به كمك اسالم شتافتند و      751در بخش غربي تركان قارلوق در       

 از سـوي ديگـر بيـشتر تركـان بـصورت            .و اسالم را در سرتاسر آسيا پراكنده ساختند       
سرداران رزم ديده و آزموده در خدمت خلفا در آمدند و از همان قرن هفـتم بـر خلفـا                    

ه مؤثر واقع شدند، اين تركان كه تا قلب اسالم در سراي خلفا نيز نفوذ داشتند بيشتر ب                
 در هـر    .از طريق نشان دادن لياقت شخصي بـدانجا رسـيده بودنـد           صورت انفرادي و    

   .گرائي تمامي تركان است ي اسالم دهنده  م سالي است كه نشان960صورت سال 
 دربار خلفا   .تركان در تمامي اركان دولتي ايرانيان و اعراب سريعاً نفوذ يافته بودند           

ي يك ترك بود كه در  يحيي بن داود خرس.كردند روي سرداران ترك خود حساب مي
 به امارت مصر دسـت يافـت و منـصور او را مـردي رشـيد                 ـ ه 162-04زمان منصور   

 در دربـار    1.»ترسـد   گفت مردي است خدا ناترس كـه از مـن مـي            مي«دانست كه    مي
 .هـاي مـستقل ايرانـي از جملـه سـامانيان نيـز تركـان نفـوذ فـراوان داشـتند                      سلسله

 و از همـين روسـت كـه         .ر را در دست داشتند    سركردگان نظامي ترك رتق و فتق امو      
مـردم چـين در صـنعت، يونانيـان در          «: گفـت   مي» مناقب االتراك «جاحظ در كتاب    

 2.»داري و تركان در كشورگشائي سرآمد ملـل جهاننـد          حكومت، ساسانيان در مملكت   

                                                            
  .96، ص 1362گؤزلو، تهران،   آدام متز تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري، ترجمه عليرضا ذكاوتي قره.1
  .104 همان، ص .2
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بينيم از قرن دوم هجري سرداران ترك بتدريج در نهادهـاي بـاالي كـشوري                لذا مي 
   .كنند يرند و رفته رفته موقعيت را براي استقالل آماده ميگ جاي مي

البتكين يـك سـردارترك بـود كـه در دربـار سـاماني پـس از طـي مراحـل بـه                       
 . ه به حكومت خراسان رسيد     394سپهساالري اردوي سامانيان دست يافت و در سال         

  محمـود غزنـوي  .سپس سبكتكين داماد او بر جاي وي نشست و بر قدرت خود افزود     
 حكومـت غزنويـان     396طلبانه را پيش برد و در سـال          به ياري وي مبارزات استقالل    

ـ    در اين زمان حكومت محمـود غزنـوي از طـرف خليفـه             .بنياد نهاده شد   رسـميت  ه   ب
   .شناخته شد و محمود خود را سلطان ناميد

ديده عليه غزنويان شوريد و بـا شكـست غزنويـان در              ستم مقتلمش به ياري مرد   
 طغـرل در نيـشابور بـر تخـت شـاهي            .انقان حكومت سلجوقي بوجود آمـد     جنگ دند 

نشست و چغري بيـگ در مـرو زمـام امـور را بدسـت گرفـت و آل سـالجقه سـريعاً                       
   .امپراتوري بزرگ خود را بر پا نهادند

بوجـود  ) افغانستان( م حكومت خود را در بخشي از خاك غزنه         962غزنويان سال   
سامانيان را منقرض كردند، آنان امپراتوري بزرگـي را در          آوردند و با كمك قراخانيان،      

   .سوي ماوراءالنهر را به قراخانيان واگذار كردند ايران تا ماوراءالنهر بوجود آوردند و آن
 بـه همـين خـاطر بـه ايـن           .زبان و ادبيات مدون به زبان تركي نوشته شده است         

   .اند ي ابدي نام نهاده ها بنگوتاش يعني سنگ يا كتيبه كتيبه
پس از امپراتوري معظم هون از آسيا تا قلب اروپا، دومين امپراتوري بزرگ تركان              

 اين امپراتوري به لحاظ ساختار اداري، همچنين        .تورك به شمار آورد    توان گؤگ   را مي 
 عميقي در روند تـاريخ      تأثيرهاي اقتصادي فرهنگي      سازماندهي لشكري و ديگر جنبه    

ي ابريـشم     سياسي بين شرق و غرب چين و روم و جاده         ي جهان و مناسبات       آن دوره 
ي آوارهـا     هاي چهارم و پنجم ميالدي تحت سـلطه         توركان در سده    گؤگ .داشته است 



326g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

 مسقط الرأس اصلي آنان ديار ارگنه قون بود و طبق اساطير آنان جد كبير               .زيستند  مي
 توتم آنان به    آنان، در كودكي توسط گرگي ماده، شير داده شده و از اين لحاظ گرگ،             

 439ي ارگنـه قـون در سـال           تـورك، بنـا بـه اسـطوره         جد بزرگ گؤگ   .آمد  شمار مي 
 ميالدي از آن ديار خارج 535ميالدي از يك قتل عام جان سالم به در برد و در سال              

   . و به مرور نيرو گرفت و حكومت گؤگ تورك را بنا نهاد1شد
نده و به همـين دليـل، بـوز قـورد      بؤز قورد راهنمايي گؤگ تركان را به انجام رسا        

 بومين خاقان سـردار رشـيد       .در بين آنان مقدس شمرده شده است      ) گرگ خاكستري (
ي آوارها، مورد غضب قرار گرفت        آوارها بود كه به دليل خواستگاري از دختر شاهزاده        

و چون احترامي نديد به فكر تأسيس حكومت خود افتاد و در انـدك زمـاني بـا يـك                    
 552(ي گؤگ تورك را بنياد نهاد  لسلهابغاچ ازدواج كرد و يك سال بعد سي ت شاهزاده
 به سرعت امپراتوري خود را گسترش داد بطوريكـه از شـرق بـا چـين و از                   .)ميالدي

   . او توانست تمامي ملتهاي ترك را زير يك پرچم گرد آورد.غرب با روم همسايه شد
 سرزمين پهنـاور خـود را بـه دو     بومين خاقان در زماني كه هنوز در قيد حيات بود         

 ايستمي خاقان برادر بومين خاقان، رياسـت بخـش          .بخش شرقي و غربي تقسيم كرد     
 م حكومت كرد و تـا دريـاي خـزر و            576 الي   553غربي را به عهده گرفت و از سال         

 وي بعدها امپراتوري خود را .حتي بخش غربي درياي خزر را تحت حكومت خود آورد         
قسمتي از بخش شـرقي را نيـز تحـت انقيـاد خـود در آورد و از                  وسعت بخشيد، حتي    

هـاي شـرقي ماننـد       هاي ترك در قـسمت      او با ديگر خاقان    .ي چيني نجات داد     سلطه
هـا   تر از ديگر خاقـان      قاراقوال، موغان و تاپو متحد شد و طول عمر حكومتش طوالني          

 امـا چـين،     . پراكنـد   اين سلسله با اقتدار تمام فرهنگ ترك را در سراسر آسـيا            .گرديد

                                                            
  . 1971رك ميتولوژيسي، استانبول، تو بهاءالدين اوگان، .1
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اي از دسيـسه چينـي       تورك، لحظه   گؤگ يكب شماره   يپيوسته به عنوان دشمن و رق     
هاي شرقي    توانست سرزمين  630كه در سال     طوريه  عليه اين سلسله آرام نگرفت ب     

تـورك    م ديگر خاقـان گـؤگ    680 اما در سال     .گؤگ تورك را زير حكومت خود كشد      
لداريز خاقان معروف است چين را بر جاي خود نـشاند           يعني قوتلوق خاقان كه با نام ائ      

 رسـيد   نخا  بعد از قوتلوق خاقان نوبت حكومت به قاپغان        . حكومت كرد  681و تا سال    
   .تورك را زنده كند ي گؤگ كه او نيز توانست شوكت و عظمت دوران اوليه

پغان در بيلگه خاقان و گول تگين دو فرزند ائلداريز خاقان بودند كه بعد از مرگ قا
ر، شـكوه   ت تورك را به دست گرفتند و با قدرت هرچه تمام           م حكومت گؤگ   716سال  

 آنان عمويي بـه نـام تـان يوكـوك           .تورك را بر سراسر آسيا گستراندند      و جالل گؤگ  
داشتند كه وزارت آنان را نيز بـه عهـده داشـت و وي توانـست بـا كـارداني و تـدبير،             

 همين زمان بود كه فرهنگ و ادبيات تركي به          ي حكومت را رونق بخشد و در        شيرازه
 بيلگـه  .سـئي نوشـته شـد     اوج بالندگي دست يافت و دهها كتيبه در اورخـون و يئنـي            

 م وفات كردند و حكومت گؤگ تورك 731 و گول تگين در سال 724خاقان در سال 
 البته اويغور حدود دو قـرن بـر دنيـاي    . م توسط اويغورها منقرض گرديد 745در سال   

ركان حكومت كردند و در اين زمان ادبيات اويغوري رونق فراوان يافت و خط اويغور               ت
ها به خط اويغوري   بسياري از كتاب   هو امروز  نيز به جاي خط گؤگ تورك رايج گرديد       

   .هاي دنيا موجود است ها و كتابخانه در موزه
در هاي مفصل و كامل از گؤگ توركان در زمـان حكومـت دو بـرا                نخستين كتيبه 

 نخستين كتيبـه در  .اند  شدهبيلگه خاقان و گول تگين و در وزارت تون يوكوك نوشته            
 م توسط فرزند بيلگه خاقان و بـه دسـتور وي            735 و دومين كتيبه در سال       732سال  

ي كتيبه از آن پدر وي بوده است و سـومين كتيبـه بـين                حكاكي شده است اما نوشته    
   .به نام تان يوكوك معروف است برپا گشته است كه 720- 725هاي  سال
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هـاي     ميالدي رخ داد كه يكي از موفقيـت        18كشف اين سه كتيبه در اوايل قرن        
هـاي تـاريخ چينـي و ايرانـي      چند در كتـاب   هر.شود شناسي محسوب مي   علم باستان 

تورك اطالعات فراواني ذكر شـده بـود امـا ايـن      ي گؤگ هاي و سلسله پيرامون كتيبه 
 در ظلمت و فراموشي باقي مانده بود تا اينكه مـستر اشـميدت در               18ها تا قرن      كتيبه

طور اتفاقي به چند سنگ نوشته برخورد و بـزودي توجـه باسـتان              ه  سئي ب  دشت يئني 
 در اين جريان عملكرد استرالنبرگ حائز اهميت        .شناسان به آن منطقه معطوف گرديد     

ها شده و به سـيبري        م اسير ارتش روس    1709 اين افسر سوئيسي كه در سال        .است
هـايي   ي گـزارش    كرد توانست با ارائـه      تبعيد شده بود و با مستراشميدت همكاري مي       

 م به كشور خويش برگشت و 1722 او به سال .بدان منطقه جلب كندرا توجه عالمان   
 بـه دنبـال ايـن حركـت،       . منتـشر سـاخت    1730هـاي خـود را در سـال          نتايج كاوش 

هاي ديگري نيز كشف كردند تـا اينكـه در            مده و كتيبه  دانشمندان ديگري به منطقه آ    
سئي و اورخون مورد مطالعه قرار گرفت، متن         هاي يئني   اواخر قرن نوزده تمامي كتيبه    

ي مختلف  ها  زبانتورك در آورده شده و به        آنها خوانده شد، گرامر و قواعد زبان گؤگ       
 اورانـسكي، مـالوف،     تـوان يادرينتـسوف، ميلـي        از اين دانشمندان مـي     .ترجمه گرديد 

ي مختلف انجـام    ها  زبانها به     ي اين كتيبه     ترجمه .تامسون هئيكل و رادلف را نام برد      
  .هاي مختلف را به خود جلب نمود گرفت و در اندك زماني، توجه آكادمي

هـاي تونيوكـوك، گـول     ها شش تاست و مهمترين آنها كتيبه مهمترين اين كتيبه 
هـاي    جود اينكه در تاريخ جهانگشاي جويني از كتيبـه        با و  .تگين و بيلگه خاقان است    

   .اورخون ياد شده بود تا اواخر قرن گذشته براي دنياي علم ناشناخته مانده بودند
عـالم روس   ) Yadrinstev( توسـط يادرينـستوف      1889هاي اورخون سال      كتيبه

 .عالم دانماركي خوانـده شـد     ) Thomsen(ي تومسن      بوسيله 1893كشف شد و سال     
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اي كه راجع به دين شمن بود، بهمراه چند سند            ها در كتاب صد صفحه      تن اين كتيبه  م
   .) م1914-18(توسط تومسن منتشر گرديد 

 ايـن الفبـا متـشكل از    .هاي اورخون با الفباي گؤگ تورك نوشته شده است      كتيبه
   .صداست  حرف است كه چهار تاي آن صدا دار و بقيه بي38

 هر حرف صـدا دار بـر اسـاس          .ونم صدا دار وجود دارد     ف 8در زبان تركي اورخون     
 بـراي جبـران ايـن نقـصان، بـراي      .آورد زبر و نرم بودن، دو فونم صدا دار بوجود مـي  

ي هر يك داراي دو حرف زبـر و            ن، ر، س، ث، و     .صداي ب، د، ك، گ، ل       حروف بي 
 در جوار ب نرم، اَ      الفي كه در كنار بِ زبر قرار دارد آ و الفي موجود           : مثالً .باشد  نرم مي 

   .شود خوانده مي
تـورك بـا در نظـر گـرفتن قـانون تطـابق              دهد كه الفباي گؤگ     اين امر نشان مي   

   .صداهاي زبان تركي تنظيم شده بود
ايك، :  حرف دو صدايي وجود دارد كه عبارتند از9تورك همچنين  در الفباي گؤگ

   .ايچ، اؤك، اوك يا اوخ، لت، نت، نچ، ني يا ين، نگ
 برخـي   . اين الفبا نظرات مختلفي توسط مؤلفين ابـراز شـده اسـت            منشاءر مورد   د

 نامق اورخون و احمدجعفر اوغلو ايـن الفبـا را           .مؤلفين از جمله آريستوف، پوليانوف، ج     
  .اند  پديد آمدهاهه اينان اين الفبا بر اساس دامغا از ديدگا.دانند  تركي ميمنشاءداراي 

توركـان در   تان آذربايجان برگرفته از ادبيات گـؤگ   تورك يا زبان باس    زبان گؤگ 
ها را به خود معطوف داشته و نتايج مطمئني به دست آمده              لوگ نظر توركو  19 قرن
هاي بعدي آذربايجان ايفا      ها نقشي عظيم در زبان ادبيات سده         زبان اين كتيبه   .است

سـتاني  هـاي زبـان با   سـت كـه شـيوه    ا آنچه بايد بدان تأكيد كـرد ايـن  .كرده است 
هـايي از تركـي غربـي اسـت كـه             ي چهارم قبل از ميالد شـيوه        آذربايجان از هزاره  

شاهي در ايران، تحريف شده و  ي رژيم ستم هاي نژادپرستانه انه بر اثر سياستتأسفم
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 خبر مانده، در حالي توركان و تا امروز بي هاي گؤگ ملت ما از الواح سومري تا كتيبه
 .انـد  را به خورد ملت داده! ي آرياييها زباناتي آموزشي هاي تبليغ كه به زور سيستم  

توركان در دنيا از قدمت ارزشمندي برخوردار اسـت و بـدون    هاي گوگ قدمت كتيبه 
تورك را سـلف راسـتين زبـان و ادبيـات            توان زبان و ادبيات گؤگ      ريب و ريايي مي   

   .معاصر آذربايجان دانست
ها بـه كـار    ركي باستان كه در اين يادمانفرجامين اثر كامل در باب دستور زبان ت    

 و نشر 1رفته، از آن پروفسور طلعت تكين بود كه در آمريكا به زبان انگليسي چاپ شد          
 و مرحـوم پروفـسور دكتـر محـرم          2»حسين اورخـون  «متون تنقيدي و علمي نصيب      

 و چـاپ دوم آن در       1940 نخستين چاپ متن حـسين اورخـون در سـال            3.ارگين شد 
 و متون تهيه شده از سوي مرحوم پروفسور دكتر محرم ارگـين        .تشر شد  من 1987سال

  .بارها چاپ شده است و متن درسي در دانشگاهاي جهان است
 بـه روسـي     4 نيز از سوي ميلـي اورانـسكي       1899 هاي اين يادمان، در سال      كتيبه

 عـضو   5 از طـرف مـالوف     1951ي كامل روسي آن در سال          ترجمه .ترجمه و نشر شد   
  .لوم اتحاد شوروي منتشر گرديدآكادمي ع

 كتـابي بـه نـام       1967اوف در سال   م محرم . آذربايجان، نخستين بار آ    در جمهوري 
علـي  « همـراه    1976 سپس در سال     .چاپ كرد » لر قديم تورك رونيك يازيلي آبيده    «

 1993 صفحه در سـال   300با همين نام، كتاب مستقلي در بيش از         » عيسي شوكورلو 
ي   هـا، تـالش گـسترده      هائي از متـون يادمـان      ي نمونه   ضمن ارائه نشر داد كه در آن      

                                                            
1. Talat Tekin, A Grammar of Orlhon Turic, lndiana University Pulications, 1968. .  
2. Huseyin Namik Orun, Eski Turk Yaziltlari, lst. 1940.            
3. Prof. Dr. Muharram Ergin Abideleri, lst. 1983.              .  
4. Melioranski P.M.                         .  
5. Malov C. J.. 
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 در همـان    .علمي در تدوين قوائد، امأل، صرف و نحو زبان تركي باستان كـرده اسـت              
از سوي دو   » لري سئي آبيده  اورخون يئني «سال در شهر باكو كتاب ديگري تحت نام         

 اينـان   .شـد صـد صـفحه منتـشر       وف در چهار  ابولفضل رجبوف و يونس محمد    : مؤلف
ضمن بر گرفتن متون هر سه يادمان از نشر مرحوم پروفسور دكتر محرم ارگين و بـا                 

هـا و سـنگ       هـاي آن اسـتاد فقيـد، بيـشتر يافتـه            بهره گيري از زحمـات و پـژوهش       
 .هاي اورخون و يئني سئي را با دادن ليست لغات و قوائد دستوري منتشر كردند            نبشته

حسين اورخون گرفته و به قرائت دقيق مرحوم ارگين         آنان متون آوانويسي را از چاپ       
   2.سازد ها را دشوار مي  واژه1شناسي توجه نكردند كه تحليل ريشه

 و بـا    3ي ايالتي بوده است     مرحوم پروفسوردكتر محرم ارگين از آنجا كه خود زاده        
يغـوري  هـا متـون اورخـوني و او         بود، و سـال   گويش تركي آذري از كودكي آشنا شده        

ي آلماني، فرانسه، انگليـسي، روسـي، عربـي و فارسـي نيـز              ها  زبانكرده و با    تدريس  
آشنائي داشت، بهتر توانسته دقائق اين سه يادمان را كشف كند و قرائت ايشان بيشتر               

ي   از سوي دانشكده.م1980 يك اثر با ارزش ديگري در سال .مقرون به صحت است
اثـر پروفـسور دكتـر      » ه ده اسم فعللـر    اسكي توركج «ادبيات دانشگاه استانبول با نام      

گـؤي  «كمال ارسالن، منتشر شد كه گام بلندي در تدوين دستور زبان تركي باستان              
  4.و شكافتن واژگان متون اورخوني و اويغوري است» تورك

هـا در آن عـصر        زنند كه متون كتيبـه      برخي از پژوهشگران اين يادمان حدس مي      
ها را  ندان روسي، اشكال شعري و اوزان اين نت       منظوم بوده است، حتي يكي از دانشم      
رسد كه ايـن برداشـت درسـت           ولي به نظر مي    .بررسي كرده و به چاپ رسانيده است      

                                                            
1. Etimo logie. 

  .باشد  البته اين نظر، از آن پروفسور دكتر صديق مي.2
   .به دنيا آمده است» تره كمه«در شرق تركيه در ميان ايل » موش« آن مرحوم در شهر .3

4. Araslan, Kemal. Eski Turkcede lsim – Fiiller, lU., lst., 1980. 
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هاست كـه در     نباشد و ناشي از وجود ريتم و آهنگ و قوافي داخلي در جمالت يادمان             
وم  مرحـ  .اي وا داشته اسـت      زبان تركي ذاتي و فطري است و برخي را به چنين شبهه           

ها بـه نثـري خـوش آهنـگ و ريتميـك              اركين نيز اعتقاد بر اين دارد كه متون كتبيه        
  1.نگاشته شده است

هاي فراواني كشف شـده اسـت         همانگونه كه گفتيم در كنار دشت اورخون، كتيبه       
ي معروف است و از آن ميان، سه يادمان زير را در اين جا             ها شش كتيبه    ترين آن   مهم

  :كنيم معرفي مي

  :ان گول تيگينيادم
ي كم نظير بيلگه خاقان به برادر         اين يادمان در واقع بيان تأثرات و عشق وعالقه        

تورك  خود است كه براي تشكيل حكومت جانفشاني كرد و در تحكيم حكومت گؤگ            
انگيز از برادر بزرگ خـود       اي ستايش    بيلگه خاقان با روحيه    .همت عظيمي داشته است   

 در واقـع نويـسنده، سـراينده و سـخنگوي اصـلي             . اسـت  به برپائي يادمان امر كـرده     
  . است»بيلگه خاقان«هاي اين يادمان خود  كتيبه

پـشت مـستقر شـده     اي سنگي بـه شـكل الك       يادمان گول تيگين بر روي پايه     
 در اثر باد و باران و طوفان        . هنگام كشف، از روي قاعده به كناري افتاده بود         .است
 . متـر اسـت    75/3 ارتفـاع آن     .شـده اسـت   ه، پاك   ي نقر شد  ها  نوشتههائي از    بخش

هاي بـاالئي پهنـاي آن كمتـر       جنس سنگ از نوع مرمر ناصاف است كه در قسمت         
در بـاال    و132هاي شرقي و غربي در پائين   سوي. داراي چهار سوي است   .شود  مي

 سانتي 44 و در باال 46هاي شمالي و جنوبي در پائين   و سوي.متر است  سانتي122
  .ستمتر ا

                                                            
 .1983لر، استانبول،  يدهآبوفسور محرم ارگين، ر پ.1
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 و مانند   .رأس يادمان و قسمت فوقاني آن به پنج سوي و كتيبه تقسيم شده است             
 در رأس سوي    .اي پنج ضلعي است كه در هر ضلع يك تصوير اژدها وجود دارد              ستاره

راست عالمت خاقان حك شده است و به شكل بـز كـوهي اسـت و در سـوي چـپ                     
 .اسـت » ي چينـي    كتيبه«ه   و معروف ب   .مطالبي به خط و زبان چيني نوشته شده است        

هاي هر    سه سوي ديگر به خط و الفباي تركي باستان و داراي چند بند است در كناره               
 طـول   .ي تركي اورخوني وجـود دارد     ها  نوشتهي سوي چيني      سه سوي و نيز در كناره     

   .متر است  سانتي35 متر و دوسطرها 
وب و شـمال    هاي جنـ    ها و كتيبه     سطر ودر سوي   40ي راست     در سوي و كتيبه   

 طـول   .اند  سطرها از باال به پائين و از راست به چپ حك شده            . سطر وجود دارد   13
ها بسيار با نظـم و ترتيـب حـك            حرف.متر است   سانتي 235طور متوسط   ه  سطرها ب 

اي كه در نظر اول شـبيه   گونهه ي خاص تركي ترتيب يافته است، ب       شده و با سليقه   
  .نمايد جدول مي

ادمان، از دوستي تركان و چينيان، از عزت امپراطوري تـرك و          ي چيني ي    در كتيبه 
ايـن  «:  در پايان مطالب چيني، جمالتي نظيـر       .حشمت بيلگه خاقان سخن رفته است     

اين كتيبه را چون كوه به يادمان اين        «و  » كتيبه را براي عبرت آيندگان بر پا ساختيم       
  .شده استو تاريخ كتابت حك » بزرگان براي آيندگان بر جاي نهاديم
 كيلـومتر وجـود دارد كـه طـول راه پـر از              4- 5در كنار يادمان، راهي بـه طـول         

ي سنگي است و در همين مـسير سـر پيكـر            ها  مجسمههاي كوچك و بزرگ و        پيكره
 .ي پيكر همسر او و بخشي از صورت وي كشف شده اسـت              سنگي گول تيگين و تنه    

ري و رو در روي هـم چيـده          متـ  4-5هاي    ها، طبق سنت كهن تركي در فاصله       پيكره
ي خـشن و بـد هيئـت    هـا  مجـسمه  بالبال عبارت از   .اند»بالبال« و معروف به     .اند شده

كردنـد، و اغلـب از        دشمناني بود كه قهرمانان در طول زندگي خود آنان را نـابود مـي             
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به رو سياهي و دل     » بالبال«هاي كهن تركي،       در حماسه  .شدند  سنگ سياه ساخته مي   
ه است و حيله و نيرنگ صفت اصلي آنان اسـت كـه فقـط بـا ايـن                   سياهي وصف شد  

(= ي آلـپ ار تونقـا          در مرثيـه   .توانند قهرمانان ترك را از پاي در آورنـد          حيله، گاه مي  
هـا را در اصـل         كتيبـه  .نيز دشمن سياه چـرده، بالبـال ناميـده شـده اسـت            ) افراسياب

در سـاختن و بـر پـائي آن،          وانـد    فرهيختگان و هنرمندان با استعداد ترك بر پا كرده        
هاي اين يادمان از       كتيبه .بويژه در بخش چيني از غالمان چين نيز استفاده شده است          

  .بيان شده است» گول تيگين«ي  برادرزاده» يوللوق تيگين«و » بيلگه خاقان«زبان 
گول تيگين سردار بزرگ، برادر كوچك بيلگه خاقان، بسيار جسور و شـجاع بـوده             

خاقان پس از آنكه بر تخت امپراطوري جلوس كرد، او را بـه فرمانـدهي                بيلگه   .است
 چندين سرزمين را    . م 731 وي در مدت فرماندهي تا مرگ خود در          .گزيند  سپاه بر مي  

دهـد و     كند و قلمرو امپراطوري گؤي تركان را گسترش مـي           در شرق و غرب فتح مي     
گـاه   كنـد، هـيچ     كت مـي  شر) 730 726(هائي كه در پنج سال آخر عمر خود          در جنگ 

  .خورد شكست نمي
ي يادمان گول تيگين از زبان بيلگه خاقان    شتهوگونه كه گفتيم متن سنگ ن      همان

 بيلگه خاقان در اين متون از زحماتي كه برادرش و نيز خودش بـراي               .بيان شده است  
گويد و  ها و شجاعت سران سپاه سخن مي      اند و نيز از پيروزي     حفظ عزت مردم كشيده   

  .كند  ميتأسف مرگ برادر اظهار از
در جهان تاكنون هيچ «: »لري اورخون يئني سئي آبيده«ي فراهم آورندگان    بگفته

  1.»ي برادر كوچك خود با صميميت سخن نگفته است گونه درباره پادشاهي اين

                                                            
  .58، ص 1993سئي آبيده لري، باكو،  اورخون يئني.  رجبوف، ابوالفضل و محمدوف، يونس.1
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سـازد و     بيلگه خاقان براي دفن جسد برادرش مراسمي بسيار با شكوه بـر پـا مـي               
  .كند  شركت در اين مراسم، هيئت سياسي عالي رتبه اعزام ميحتي دولت چين براي

 برپـا سـاخته و كـار        . م 732سنگ يادمان گول تيگين را بيلگه خاقان در تابستان          
 اين يادمان در واقـع در       . به فرجام رسيده است    .م 733نقر وحك آن در زمستان سال       

هـاي    معبد، صـحنه اي قرار داشته است كه در ديوارهاي سنگي   مركز معبد و مجموعه   
  .نبرد گول تيگين به تصوير در آمده بوده است

 و النهايــه گــول تگــين) kuItegin(يــا گــول تگــين ) kuItigin(گــول تيگــين 
)GuIegin (       چشم به جهـان گـشوده و در         . م 684سردار بزرگ گؤي تورك در سال 

  .ستدر آسياي ميانه چشم از جهان فرو بسته ا» ماگاگورگان« در . م741 شباط 27
 در كودكي پدر خـود      .چنانكه گفتيم او، فرزند ائلداريز خاقان و برادر بيلگه خاقان بود          

 692حكومـت   (همراه بـرادرش بيلگـه قاپغـان خاقـان           .م 698را از دست داد و از سال        
 با دولت چين نبرد كرد و پيـروز شـد و در   . م705و  704هاي  جنگيد و در سال  ) .م716
  . را به تصرف خود در آورد2هاي سونقا  واستپ1»كوگمن«هاي كوه   دامنه710سال 

حـسين نـاميق   «ي تركي اين يادمـان از آن   همانگونه كه گفتيم، نخستين ترجمه   
 1987 انتشار داد و ويـرايش جديـد آن را در سـال              1940است كه در سال     » اورخون

ن بـه   گردان علمي آن را مرحوم پرو فسور ارگـي         اما پژوهش نهايي و بر     .منتشر ساخت 
هاي ديگر كه در با كو و جاهاي ديگر انجـام پذيرفتـه،                نشرها و ترجمه   .فرجام رسانيد 

   .متكي بر تحقيقات آن مرحوم است

                                                            
1. Kogmen.  
2. Songa 
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  :يادمان بيلگه خاقان
 .تر از يادمان گول تيگين قـرار دارد     اين يادمان در همان مكان و يك كيلومتر دور        

  .تيگين است شبيه يادمان گول شكل و ترتيب و ساخت آن، كامالً
 . سـطر دارد   15 سـطر و حـداقل       41ي سمت شرقي حداكثر       در اين يادمان كتيبه   

هاي سمت چپ، يك كتيبه به خط و زبان چيني موجـود اسـت                دراين يادمان دركتيبه  
 بقيـه  .اي تركـي نقـش بـسته اسـت          محو شده است و بـر صـدر آن كتيبـه           اًكه تقريب 

  .باستان استهاي يادمان، همگي به خط و زبان تركي  كتيبه
 يك سال پس از مرگ او، از سوي فرزندش          . م 735يادمان بيلگه خاقان در سال      

  .گويد هاي اين يادمان نيز بيلگه خاقان است كه سخن مي  دركتيبه.بر پا شده است
 سطر از سمت شمالي يادمان، شـبيه سـمت جنـوبي يادمـان گـول                8نخستين  

ي   سـطرهاي روبـروي جبهـه      از سمت راست، شـبيه       2- 34تيگين و نيز سطرهاي     
راست يادمان گول تيگين است كه دنبال آنها شرح وقايع پس از مرگ گول تيگين               

  .افزوده شده است
صورت شكسته و چند قطعه كشف شـده        ه  اين يادمان نيز سرنگون شده است و ب       

 اين يادمـان را يونقـوق       .است پاك شدگي و سائيدگي و خراب شدگي آن بيشتر است          
  .اي بيلگه خاقان نگاشته و حك كرده است دهتيگين برادر زا

هـاي    هـا و نگاشـته      در هر دو يادمـان گذشـته از سـخنان بيلگـه خاقـان افـزوده               
هـاي     در اطراف اين يادمان نيز تعـداد زيـادي از سـنگ            .تونيونقوق تيگين آمده است   

  .ها موجود است ها و بالبال تراشيده شده و پيكره
 آن  . يادرنتسوف كشف شد   .م.حقق روسي ن   از سوي م   1889اين يادمان در سال     

 مالوف به روسـي ترجمـه       .ي. تامسن و بعدها س    .رادلف و سپس و   .و.را نخستين بار و   
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حـسين نـاميق    «ي تركـي هماننـد يادمـان پيـشين از آن              كردند و نخـستين ترجمـه     
  .است و برگردان نهايي را در تركيه مرحوم پرفسور ارگين انجام داد» اورخون

 :قوقيادمان تان يو

يادمان تان يوقوق قرار     تر از دو يادمان گول تيگين و بيلگه خاقان،         كمي آن طرف  
بر پا شـده    » باين چوققوا «و نزديك   » يازاوال« اين يادمان، در باالي رود       .گرفته است 

 . برخالف دو يادمان ياد شده در باال، هنوز پا برجاست و بر زمين نيفتـاده اسـت                 .است
ها يك متـر    يكي از سنگ.شود وشته به چهار سو تشكيل مياين يادمان از دو سنگ ن    

هـاي شكـسته و       هـاي مـزار و پيكـره         اطراف اين يادمان را سـنگ      .و نيم بلندي دارد   
 در اين يادمان از حوادث مهـم دولـت گـؤي تـورك شـرقي                .ها فرا گرفته است     بالبال

  .رود سخن مي
و بيلگه  ) قاپغان(= اغان  ائلداريز، قاپ : تانيوقوق خود، وزير سه خاقان بزرگ ترك      

 در جـواني در     . او نخستين وزير دانشمند تاريخ حكومتهاي تـرك اسـت          .خاقان بود 
داده اســت و بعــدها در سياســت خــارجي  دربــار چــين بــه شــاهزادگان تعلــيم مــي

ي تامسن، اين يادمـان در سـال           بگفته .نشين ترك خدمات شاياني انجام داد      خاقان
  . بر پا شده است.م725

 كلمنـتس كـشف شـد و در سـال           .ن. از سـوي ي    .م1897ادمان در سـال   اين ي 
 نخستين قرائت را رادلـف انجـام داده اسـت و            . متن و ترجمه آن چاپ شد      .م1898

 التو . وپ1925 وال ديمير تشنف در سال . ي.، ب1909 رامستد در سال .سپس گ
د دو يادمان    در تركيه نيز، مانن    .هاي روسي آن را بيرون دادند        ترجمه 1957در سال   

سـپس بـه دسـت پروفـسور ارگـين           فوق، نخست از سوي حسين ناميق اورخون و       
 .ترجمه و نشر شد
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ي هر كتيبـه اي، مـتن اصـلي آن از     ي ترجمه الزم به ذكر است كه بعد از ارائه     
ايم كـه در صـفحه مقابـل آن تلفـظ دقيـق مـتن و در            كتاب نامق اورخون را آورده    

 استانبولي توسط دكتـر حـسين نـامق اورخـون           ي تركي   پانوشت هر صفحه ترجمه   
، بـا تلفـظ آن،   كي مـتن گـؤگ تـور       بنابراين شما ضمن مشاهده    .آورده شده است  

 اين امر را بدين .شويد ها آشنا مي ي تركي و همچنين با ترجمه فارسي كتيبه ترجمه
هـا را فراگيرنـد و        دليل انتخاب كرديم تا عالقمندان بتوانند متن كامل ايـن كتيبـه           

  .كمبودي احساس نكنند

  ترجمه يادمان گول تيگين 

  سمت شمال

 .من بيلگه خاقان ترك، بسان آسمان خداي، هـم اينـك بـر تخـت نشـستم                                                          ).1(
كهترم كـه بعـد از مـن بـر تخـت خـواهي               برادر:  من سروران: سخنم را گوش دهيد   

 و  1 سروران راست گـزين شـاه آپيـت          فرزندم، تمامي ايلم، مردمم،   : نشست، خويشانم 
ي اوغـوز،   سروران نه گانه  ) .2( 3}...تاتار{ چپ نشين سي     2هاي فرمانروايان و طرخان  

  . گوش كنيدخوبو  مردم اوغوز، اين سخنم را نيك بنيوشيداي 
هـا ودر   در خاوران تا خورشيد زايان، در جنوب تا نيمروزان، در باختران تا غروبگان  

   ...همـه مـردم را      ايـن  .دنتمامي از آن من   ه  شان ب   و مردمان اندرونه   شمال تا نيم شبان   

                                                            
  . اي است رتبه. 1
 . اي است رتبه. 2

باشد و ما در ترجمه به اين        مق اورخون مي  توجه فرمائيد كه تمامي عالمات در اينجا از طرف استاد حسين نا            .3
ي فارسي دكتر صديق داشته ايم، اما اصل كـار   عالمات صادق مانديم و در عين حال نيم نگاهي هم به ترجمه    

همچنين براي پژوهندگاني كـه بخواهنـد بـر ايـن اسـاس بـه        .اورخون بنا كرديمحسين  بر مبناي كار دكتر      را
 .ي كار نويسنده و مترجم را به عنوان امانت ارائه داديم همت گمارند تمامي دقيق مطالعه
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سايه » اؤتوكن«ي     اگر خاقان ترك بر گستره     .اكنون در آسايشند    هم .سامان دادم ) .3(
  .زند، غمي نيست

 در  .اي بـا دريـا      م، تا اندك فاصـله    رانداردو  » شان تونگ «در خاوران، تا صحراي     
 در غـرب از     .اي با تبت     كشيدم، تا اندك فاصله    قشون» دوققوزارسن«سمت جنوب تا    

 در شـمال تـا مكـان        .سپاه بردم ) دربند(» دمير قاپي « گذشتم وتا   ) .4(» اينجي«رود  
 .نيـافتم » اؤتـوكن « ي     اينهمه سرزمين گشودم، بهتر از گستره      .تاختم» يير با ييركو  «

   .سزاوار ايل است» اؤتوكن«ي  گستره
 دولـت تبغـاچ زر   .سازش كـردم » تبغاچ«ا خاقان   بر اين سرزمين جلوس كردم و ب      

 بـا سـخن     .د، سخن دلنشين و هداياي ظريـف دارد       دد  وسيم، غالت و ابريشم فراوان      
سازد و سـپس پتيـارگي        خواند و نزديك مي     انگيز و هداياي ظريف ياران را فرا مي        دل
  .آموزد مي

 خـود فـرا     بـاك و شـجاع را بـه        ورز آدميـان بـي     هاي هوشمند و دانش     انسان) .6(
 .دگـذار   اگر شخصي گمراه شود، ايل و مردم او تا آخرين فرد بر جـاي نمـي                .خواند  مي

ي ظريـف او را خـوردي و فـراوان مـردي،        فريب سخن دلنشين و هديـه     ! مردم ترك 
در انديشه داشته باشي و يا بـه        ) .7(را  » چوغاي«ي    مردم ترك، اگر در جنوب گستره     

  !م ترك مرد.بروي، خواهي مرد» تؤگولتو«
 هاي هبه ياران هداياي ناچيز و به نزديكان تحف       «: درآنجا، پتيارگان چنين انديشند   

 نادان آنكـه بـه ايـن سـخن بـاور آورد،             .و چنين گويند و فريب دهند     » .گرانبها دهيد 
اي مردم ترك، اگر بدان سوي بروي، خواهي          ).8( .نزديك رفتيد و فراوان نابود شديد     

ـ    هـا روان    قام كني و كـاروان    م» اؤتوكن«  اگر بر  .مرد  اگـر   .را غمـي نيايـد    و  سـازي، ت
  .مقام كني، ايلي جاودانه خواهي داشت، خواهي ماند» اؤتوكن«بر
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هنگام سـيري،   ه   ب . سيري و گرسنگي نداني    .نشناسي بهاي سيري ! مردم ترك اي  
سخن خاقان سرافراز را نشيندي، بـه هـر         ) .9(  هم از اين روي    .از گرسنگي ياد نياري   

 آنچه در آنجا از تو بـر جـاي مانـد، ضـعيف و               .ه گام نهادي، همانجا نابود شدي     جا ك 
 خاقـاني  ر تخـت ي خداي آسمان و با بخت بلند خود، ب        اراده به فرمان و   .ناتوان گشت 
چيزان را دارا      بي . آوردم گردچيز را     مردم گرسنه و بي   ) .10( خاقان شدم،    .جلوس كردم 

  در اين سخنم دروغي هست؟  آيا .كردم، اندك مردم را بسيار ساختم
گشايش و فراهم آمدن تركان      اين را گوش داريد، همين جا     ! مردم! سروران ترك 

 گونه سخن خود را بـر سـنگ         مه ه .حك كردم ) .11(و نيز گمراهي و نابودي آنان را        
نيـوش    مردم امروزين و سروران ترك، سروران سـخن     . بر آن بنگريد و بدانيد     .نگاشتم

  در اشتباه خواهيد افتاد؟امروزين، آيا 
 . من از سوي خاقان تابغاچ سنگ نگار بيـاوردم         ...من بر سنگ جاودانه حك كردم     

 براي او كـاخي     .خاقان تابغاچ سنگ نگاران دربار را بفرستاد      ) .12( .سخن مرا پذيرفت  
 فرزنـدان   ... سخن دل بر آن بنگاشتم     . دروني و بيروني آن نگارينه كردم      .بر پا داشتم    

يادمـان سـنگي جاودانـه بـر پـا          ) .13( . بنگريد و بدانيد   1،»تات ها «و نيز   » خاون او «
اي، در ايـن جايگـاه، يادمـان سـنگي جاودانـه برپـا                در چنين جايگاه فرخنده    ...داشتم

ي اين     نگارنده . اين سنگ را بپرداختم    . بنگريد و بدانيد   .ساختم، بر آن نگارينه بفرمودم    
  .ش آن شادروان استخوي» يولوق تيگين«سنگ نگارينه، 

  سمت شرق

چون بر فراز، آسمان آبي و بر فرود، زمين خاكستري بر ايستاد، بـر ميـان آن                 ) 1(
ايـستمي  «و  » بـومين خاقـان   « بر فراز فرزند آدمـي نيـايم         .دو، فرزند آدمي پديد آمد    

                                                            
  . در معناي فارسي زبان و غيرترك و عجم آمده است» تات «.1
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 به خاقاني خود، براي مردم ترك، حكومت و قـانون ارزانـي    .بر تخت نشستند  » خاقان
 قشون كشيدند و هر چهار سـوي        .اما دشمني كردند   ب .چهار سوي همگي  ) 2( .داشتند

 سر كشان را خم كردنـد       .را به فرمان خويش در آوردند و همگي را به صلح وا داشتند            
و در  » قـادر قـان   «ي     در خـاوران تـا گـستره       .و بر پا ايستندگان را به زانو در آوردنـد         

مـردم گـؤي تـورك درايـن        ) 3( ن ميـان   در اي  .فرمان راندند » دمير قاپي «اباختران تا   
 سروران و مردمان آنان   . خاقان آنان، مردي با دانش بود، جوانمرد بود        .گستره ايستادند 
 هم از اين روي، يكپارچگي مردمي را نگه داشت و قـانون بـر            .بودند نيز راست سخن  

 از خـاوران از     . بـر او، بـسيار بگريـستند       .چشم بـر جهـان بـست      ) 4( سپس خود    .نهاد
، از  »قرغيـز «، از   »روم«، از   »آوار«، از   »تبـت «، از   »تبغاچ«از  » بؤكلوچولو«ي    سترهگ
اينهمــه آمدنــد، بــر او » تاتــابي«، از »ختــاي«، از »اوتوزتاتــار«، از »اوچ كوريگــان«

   . بودنداي  آنان چنين خاقانان پر آوازه.گريستند، به خاكش سپردند
 سـپس فرزندانـشان نيـز خاقـان         )5( سپس فرزند كهتر آنان به خاقاني بر نشست       

 سپس برادر كهتر چون برادر مهتر نشد و فرزند از پدر دوري جـست و خاقـاني                  .شدند
از ) 6 (. فرماندهان او نيز نادان بودند، بـد بودنـد         . او، بد بود   .نادان بر تخت جلوس كرد    

و آنجا كه سروران و مردم هماهنگ نبودند، و از آنجا كه دولت تبغاچ توانست به ريـا                  
نيرنگ دست يازد، برادر كهتر را بر برادر مهمتر بشورانيد، سروران را با مردم رو در رو                 

خاقاني را كه خـود خاقـان سـاخته بـود، از دسـت              ) 7( نهاد و ملت ترك از هم پاشيد      
 سروران جوانمرد ترك به بردگي تبغاچ در آمدند، خائنان به كنيزي گرفتـار              .فروهشت

 فرمـان   )8(برداشـتند واز خاقـان چـين        ] از روي خود   [ سروران ترك، نام ترك    .شدند
بتاختند و در   » بؤكلو« و در خاوران بر حكومت       . بدينگونه پنجاه سال سپري شد     .بردند

 امـا مـردم خـود، حكومـت خـود و نوادگـان       .قشون كشيدند » دمير قاپي «اباختران تا   
: گفـت ملـت تـرك چنـين سـخن         ) 9( .خويش را به اسارت حكومت تبغاچ در آوردند       
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حكومتم چه شد؟ براي كـدامين كـس         ملّتي بودم، حكومتي داشتم، اكنون ملّتم كو؟      «
دارم؟ ملّتي بودم، خاقان داشتم، اكنون سروري را به كدامين خاقـان              حكومت بر پا مي   

اما در ياغيگري نيز نتوانستند گرد      ) 10(و تبغاچ را ياغي شدند       چنين گفتند » واسپارم؟
 ديگر براي تبغـاچ حكومـت بـر پـاي           .ديگر باره تسليم شدند   و  ) متحد شوند (هم آيند   
 چنين گفتند كه مردم ترك را نابود خواهيم ساخت، نسل تركان را بر خواهيم   .نداشتند

  .سوي روانه بودندهر انداخت و به 
خداونـد  : ها، آب و خاك مقدس ترك در زمين، چنين گفت          خداي ترك در آسمان   

خـاتون را بـر افراشـت و    » ائـل بيلگـه  « و مـادرم  1»ائلداريز خـان «ها پدرم  از آسمان 
 نيايم، خاقـان، بـه همـراه        .برهانيد كه مردم ترك نابود نشوند و تركان استوار بايستند         

 آنان كـه    .نهادند ، وحي از كوه آمد، بدان سوي روان شدند         ) 12(هفده تن پاي بيرون     
خداونـد بـر آنـان نيـرو        بر باالي كوه بودند، پايين آمدند، هفتاد تن مرد جنگي شدند،            

 در  . قشون نياي خاقانم چون گرگ شدند و دشمنان آنان گوسفند وار گـشتند             .بخشيد
  .هفتصد مرد جنگي بودند) 13(شرق و غرب بتاختند و جنگيان فراهم آوردند، همگي

نياي سرافرازم با هفتصد مرد جنگي، مردم ترك دولت از دست فـرو هـشته را،                
حكـومتي ديـده را       دولتي و بي    خاقاني كشيده را و بي      ، بي برده گشته را، كنيز شده را     

و » تـوليس «فراهم آورد، بياموخت و حكومت نخستين را بر پاداشت وسپس مـردم     
» شـاه «و  » يـابغو «هـاي     به آنان درجه   و) 14(را نيز از اسارات برهانيد      » تاردوش«

  .عطا بفرمود
ران مـردم دوققـوز     حكومت تابغاچ در سوي خاوران دشمن ماشد و در سوي بـاخت           

ها، اوتوز تاتاران، ختاي، تاتابي، همگي       بر ما بشوريد، قرقيزان، كوريكان    » بذ«اوغوز از   
                                                            

بـه  . انـد  خوانـده » ائل داريز «و  » ائل تريس «،  »ايل تريس «و ديگران   » ايلته ريش « مرحوم پروفسور ارگين     .1
  . ه استكنوني، تكاملي از همين واژ» ائلدار«ي  رسد كلمه نظر مي
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چهل و هفت بار قشون كشيد، بيست بار        ) 15( پدرم خاقان، در اين ميان،       .ياغي شدند 
 فرمانروا سـاخت،    فرمانبر، فرمانبران را بي      به فرمان خداوند، فرمانروايان را بي      .بجنگيد

دشمنان را به صلح و آشتي وا داشت، سر كشان را سر خم كرد و بر پا ايـستندگان را                    
  .به زانو در آورد و به سوي آسمان خدا به پرواز در آمد و رفت

هنگام مرگ پدرم ، عمـويم  ه  ب.خاقان بذ، بر سرمزار پدرم، سنگ مزار بر پا داشت     
 گرد آورد، سـرافراز كـرد،       به آئين دولتي بر تخت نشست و خاقان شد و ملت ترك را            
 هنگامي كـه عمـويم بـر        .گرسنگان را سير ساخت وكمي و كاستي را به فراواني آورد          

 به همراه عمـوي خاقـانم، در        .، شاه بودم  »تاردوش«تخت نشست من در ميان مردم       
دميـر  «قشون كشيدم، در غرب تا      » شان تونگ «ي    و گستره » ياشيل«خاوران تا رود    

 .گذشتم و به سرزمين قرقيـز گـام نهـادم         » گوگمن«هاي     از كوه  با سپاه تاختم  » قاپي
 فرمانروايـان را    . سيزده بـار جنگيـدم     .روي هم بيست و شش بار قشون كشيدم       ) 18(

فرمانروا ساختم، سر كشان را به تعظـيم وادار كـردم و بـر                فرمانبر، فرمانبران را بي     بي
  .كنندگان را به زانو در آوردم قيام

امـا، ايـن را بهـا نـداد و رو در            ) 19(ود ترك ما، ملّت ما بود       ، خ »توركش«خاقان  
اون « مـردم    .گونه خاقان بمرد، فرمان او، سروران او نيز مردنـد          روي ما ايستاد و بدين    

صاحب نماند، فـراهم      براي آن كه آب و خاك نياكان ما بي        » آذ« مردم   .آزار ديد » اوخ
  .آوريم
 . خواهركهترم را بـراو بـانو سـاختم        .اديمرا ما به او د    » خاقان «.سروربود» بارس«

  .سپس خود راه خطا رفت، خاقانش بمرد، مردم نيز برده و كنيز شدند
ها »قرقيز«صاحب نماند، و نيز       را، براي آنكه آب و خاك نياكان ما بي        » آذ«مردم  

  .سامان داديم) 21( مردم را ...را گرد آورديم، جنگيديم
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را پشت سر نهاديم و مردم را در آنجا         » انقادرق«هاي كوهستاني     در شرق، جنگل  
» كـن گـو تارمـان     « و در غرب، مردم ترك را نيز به همان سان تا             .به سامان آورديم  

  .سامان داديم
 برادر كهتر، بـرادر مهمتـر       .در آن روزگاران، برده، برده دار بود، وكنيز، كنيز داشت         

مـردم مـا، ايـل دولـت مـا      ) 22(.نهـاد  شناخت، فرزند پدر خود را ارج نمـي      خود را نمي  
  .گونه فراهم آمدند بدين
نابود نـسازد،   » تانري« اگر از باال،     .اي مردم بشنويد    اي سروران اوغوز،   اي ترك،   

، زمين از هم ندرد، كدامين كـس را آن تـوان را دارد كـه مـردم، ايـل و                     يو در فراوان  
كردي، به خاقان   اي مردم ترك به خود آي، كه ده گم             )23(دولت ترك را نابودكند؟     
   .دانشورز خود، بدي كردي

آيا جنگ افزار به دستان، سر رسيدند و تو را آواره سـاختند؟ آيـا نيـزه بردوشـان،                   
از چـه روي گـاه      » اؤتوكن«اي مردم سرزمين مقدس       آمدند و تو را به اسيري بردند؟      

گـام  هـا كـه        بر آن سرزمين   .و گاه نيز غرب را در نورديدي      ) 24(به سوي شرق رفتي     
 جـوانمردان   .هايت چونان تلي بر انباشـت      نهادي خونت چون آب جاري شد، استخوان      

 تـو ندانـستي، تـو       .راست قامتانت برده شدند و دختركان دوشـيزه بـه كنيـزي رفتنـد             
  )25( .پتيارگي كردي و عمويم خاقان چشم بر جهان بست

ادر خـاتونم را بـر      خداوند پدر خاقانم و م     .غيز را، يادمان بر پا داشتم     سرور مردم قر  
ي ترك بر جاي ماند، خداوند من را خاقان سـاخت كـه نـام و                  افراشت كه نام و آوازه    

 فرمانرواي مردمـي    .من مردمي دارا را خاقان نگشتم     ) 26 (.ي ترك بر جاي ماند      آوازه
» گول تيگين « به همراه برادر كهترم      .شكم گرسنه، لخت و برهنه ناتوان و نادار شدم        

ي مردم خود كه پـدرمان و عمويمـان بـر     يم كه براي حفظ نام و آوازه   سوگند ياد كرد  
براي مردم ترك، شب، خواب را آشنا نبودم، روز، شـادي           ) 27(اند،   پايشان فراز ايستاده  
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اين همه بـه    » شاه«و به همراه دو     » گول تيگين « به همراه برادر كهترم      .را نشناختم 
  .ب و آتش نگذارندم اين مردم به هم پيوسته را از آ.چنگ آوردم

مـردم، آواره، از پـا افتـاده، گرسـنه و           ) 28(بدان زمان كه من خود خاقان گـشتم         
 به نام سرافرازي مردم از شمال به سوي اوغـوزان، در خـاوران بـه طـرف                  .برهنه بود 

سـپس بـه    ) 29(كيدان، تاتابي از جنوب به سوي تابغاچ قـشون كـشيدم، دوازده بـار               
خت خود، و سرنوشت خويش مردم رو سـوي مـرگ را بـه              به نداي ب  » تانري«فرمان  

حيات باز آوردم، بر پاي داشتم، مردم گرسـنه را جامـه پوشـانيدم، مـردم نـادار را دارا                    
) 30(ها را در هر سـوي         ساختم، مردم اندك شمار را بسيار شمار كردم، به هم پيوسته          

 . مـن فرمـان بردنـد      ها را فراوان كردم، همه از       به صلح و آشتي روي آوردم، دلبستگي      
برادر كوچكترم گول تيگين با آن همه رنج بسيار كه برد و اين همـه پيـروزي را فـرا                    
چنگ آورد، خود چشم در نقاب خاك كشيد بدان زمان كـه پـدر خاقـانم دنيـا را وداع            

به فخر مادر خـاتون چـون همـايم،         ] و چون بباليد  [گفت، گول تيگين هفت ساله بود       
 چون شـانزده سـاله   .ناميده شد، نام جوانمردانه بر گرفت   » ينگول تيگ «برادر كوچكم   

 بر سـغديان شـش بـار بتـاختيم، آنـان را             .شد، دولت و ملت عمويم را فرا چنگ آورد        
پنجاه هزار نفـري فـرا      [با لشكري   » اون توتوق «ي شكست افتاد، سپس از تبغاچ         مزه

بهمر جنـگ   را  » ونوقاون ت  «.جنگيد  گول تيگين پاي پياده مي     )32 (.]رسيد جنگيديم 
  . لشكر او را همانجا نابود ساختيم.افزارهايش و يارانش گرفت و پيش خاقان برد

 در آغـاز نبـرد گـول        .به نبرد پـرداختيم   » چچه سنون «در بيست و يك سالگي با       
 . اسب او را نتابيـد و افتـاد و مـرد           .برنشست» تاديقانچور«تيگين بر اسب خاكستري       

سوار شد و نهيـب زد آن اسـب نيـز           » ايشبر ايامتار «كستري  دومين بار، اسب خا   ) 33(
را بر نشست، آن اسـب      » يئيين سيليك باي  « سومين بار اسب خاكستري      .تاب نياورد 
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 سـرور اردو سـر      .نيز همانجا بمرد، بيش از صد خدنگ بر زره و بر گستون او بنشست             
  .خم نياورد

ورديـم، همگـي را     شمايان دانيد كـه چـه سـان هجـوم آ          ! اي سروران ترك     )34(
ما را دشـمن شـد، در       » اولوق ايركين يير با يير كو     « از آن پس     .همانجا نابود ساختيم  

 .ديديم و او را از هـم فـرو پاشـيديم          » تورگي يارغو «ي    بازگشت او را در كنار درياچه     
  .با اندك سپاهي باز مانده پاي به فرار نهاد» اولوق ايركين«

ود كه بر قرقيزان هجوم آورده و بـه بيـشه   گول تيگين در بيست و شش سالگي ب   
گام نهاديم و بر قرقيزان، بدان هنگام كه در خـواب بـود             » گؤكمن«زاران كوهستاني   

با « گول تيگين اسب سپيد   .به ستيز ايستاديم  » جونا«هجوم برديم و در كوه بيشه زار        
 از ديگـري  را بر نشست، يكي از سپاهيان را با تيرزد ودو نفر را نيز يكي پـس   » ييرغو

را بر نشست، يكـي   » باييرغو« چون به حمله دست يازيد، پاي        .به نيزه از پاي در آورد     
 .از سپاهيان را با تير زد و دو نفر را نيز يكي پس از ديگري بـه نيـزه از پـاي در آورد                       

بشكست، خاقان قرغيز را بكـشتيم، در آن  » با ييرغو«چون به حمله دست يازيد، پاي  
بـدان هنگـام كـه در    » توكش« بر   .گام نهاديم ) 37(» توركش« و به    سال، باال رفتيم  

توفان ساي و آتش مثال فـرا       » بولچو«در  » توركش« سپاه   .خواب بودند، حمله برديم   
 .را بر نشست و حمله كـرد      » باشغو«اسب خاكستري   » گول تيگين  «.رسيد، جنگيديم 

» تـوركش « بر سپاه     سپس ديگر باره   . خود هر دو را خود باخت      ...خاكستري» باشغو«
 .سـپوخت » تـوركش « سپس ديگر باره بـر سـپاه         . فرمانده خاقان خود باخت    .سپوخت

 خاقانشان را در آنجا بكشتيم، سـرزمين  .برگرفت» آذ«خود » توركش«فرمانده خاقان  
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 . اسكان داديـم   1»تبار« مردم را در     .به ما گردن نهادند   » توركش«، مردم   را بر گرفتيم  
بـر گذشـتيم تـا      » اينجـي «را به سامان آورديـم از رود        » سغد«مردم  ) 39(بازگشتيم  

هـا بـر      »توركش  «، كه   »گنه رس « از آن پس، به سوي       .دمير قاپيز قشون كشيديم   «
پلـشت  ) .40 (. اسبان اردوي ما الغر بودند، آذوقـه نداشـتيم         .آنان ياغي بودند، تاختيم   

را با انـدك سـپاهي   » ينمردان و پتيارگان بر ما هجوم آوردند در اين حال، رگول تيگ      
آغ آلـپ   « او، اسـب     . گـول تيگينـز در آنجـا سـخت نبـرد كـرد             .مردان روانه ساختيم  

  ...را در آنجا ساخت باز راه افتاد» توركش«را بر نشست، هجوم آورد، » شالچي

  سوي شمال

جنگيد، سر بازانش را بكشت، خاقـان و دولـت را بـه             » كوشوتوقوق«و با    ...با) 1(
ه هنگامي كه گول تيگين بيست و هفت ساله بود، مردم قارلوق ب           ه   ب .تمامي گرد آورد  

   .مقدس جنگيديم» تا ماق« برروي .لحاظ آنكه در اسارت بودند، بر ما دشمني كردند
را » آلـپ شـالچي   « اسب سپيد    .سي سال داشت  » گول تيگين «در آن هنگام    ) 2(

ـ          .برنشست و به هجوم دست زد       .ا نيـزه انـداخت       دو رزمنده را يكي پس از ديگـري ب
سي و يك سال    » گول تيگين «ياغي شدند،   » آذان  «  سپس   .قارلوق بر ما تسليم شد    

بر نشست و هجوم آورد و آنان را بر سر جـاي            ) 3(را  » آغشالچي«بود كه اسب سپيد     
ايـز  «هـا برخاسـت و مـا بـا             خان عموي من ناتوان بود از اين رو شورش         .خود نشاند 

هجوم ) 4(خود نشست و    » آلپ شالچي «بر اسب سپيد    » گول تيگين «جنگيدم  » گيل
 آسمان و زمين به هـم پيوسـت، بـا           .نيز نابود شد  » ايز گيل «آورد اسب را كشتند، اما      

                                                            
سالمي ي ا در تركي دوره. دهد   اين كلمه، به همين تلفظ به فارسي داخل شده است و معناي اصل و نژاد مي                .1

نيز همين اسـت كـه بـا        » تبريز«ي    جزء اول از كلمه   . شد  در معناي ايل و جمعيت نوشته مي      » طبور«با امالي   
  . جوش خورده است» ايز«عالمت جمع 
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» توغـو «دشمنان خود در يك سال پنج بار در افتاديم و نخستين جنگ مـا در شـهر                  
   .اتفاق افتاد

رد، صد رزمنده را    بر نشست، هجوم آو   » آزمان«بر اسب سپيد    » گول تيگين «) 5(
 دومين بار .نيزه زد و بر ساحل رود، هشتمين رزمنده را به شمشير آخته از پاي در آورد    

خود را سوار شد و يك » آذ«اسب سپيد   » گول تيگين  «.نبرد كرديم » كوشالغاق«در  
  .رزمنده را با نيزه بر انداخت

   .بنيان بر افكند» اديز«نه رزمنده را در محاصره آورد و ) 6(
 گول تيگين اسب سـپيد آزمـان را         .با اوغوزان در آويختم   » ...بول«سومين بار در    

سوار شد و هجوم آورد و با نيزه در آويخت سـپاهيان او را پراكنـديم و سـرزمينش را                    
پا پـس نهادنـد و     ) 7(  مردم ترك  .نبرد كرديم » چوش« چهارمين بار بر فراز      .گشوديم

 پنجمـين بـار بـا    .ن را نقش بر زمين كـرديم   اما سپاهيان دشم.آشفته و در هم شدند 
را بر نشست » آذ«اسب ) 8(» گوي تيگين «.در آويختيم» از كندي قاداز«اوغوزان در 
 . همگي را در آنجـا كـشتيم       . دو تن را با نيزه برانداخت به شهر وارد نشد          .و حمله كرد  

را بـه   » نگـول تيگـي    «.قشالق كرديم، در باران، از مرز گذشتيم      » ماغي قورغان «در  
اسب سپيد  » گول تيگين  «. دشمن به دربار حمله آورد     .سرپرستي امور دربار برگزيديم   

 مـادر خـاتونم،     .يتيم خود را سوار شد ون ه سپاهي را با نيزه برانداخت و تسليم نـشد               
ي   خواستند شما را بـه كنيـز        مادران ايلم، برادران بزرگم، عروسانم، خانم سرورانم، مي       

گـول  « برادر كهتـرم  .بود، همگي نابود شده بوديد  نمي» گول تيگين «اگر  ) 10 (.دهند
بينايان  ديدگان بينايم چون نا    .از نيا كوچ كرد، خود غمگين و اندوهگين شدم        » تيگين

هـا همگـي       انـسان  .در دست خداوند است   ] آدمي[دانم كه سرنوشت      گونه مي   اين .شد
  .خواهند مرد



 g  349مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

 سرازير شد، از ژرفاي دلـم بگريـستم،          اشك از ديدگانم   .من چنين انديشيدم  ) 11(
مردمم از گريه    غمين و اندوهگين شدم كه دو شاهم، خويشانم، سپاهيانم، سرورانم، و          

   .به هم خواهند پيچيد
بود، در رسـيد، از ميـان       » تاتابي«و  » قيدان«كه سرور مردم    » اودار سنون «) 12(

» بؤلون«شمار آورد،     ر بي آمد، ده هزار برده و سيم وز      » ايسيي لي گن  » «تبغاچ«مردم  
از » ترخان«و  » بر چكر «از  » اوغول«و  » سغديان«از پادشاهي تبت آمد، نن سنين از        

] بـود [كـه فرزنـدم خاقـان آنـان         » اون اوخ تـوركش   «از ايـل    ) 13 (.آمدنـد » بخارا«
 .صـدر اعظـم خـود را فرسـتاد        » اوغـوز بيلگـه   «صاحب مهر آمـد، خاقـان       » مكراچ«
سـنگتراش،  » چـان سـنون   «از سوي مردم قرغيز آمد، و نيز        » تاردوش اينانچي چور  «

  ) 3( .معمار و رسام تبغاچي در رسيد

   شرق شمالمتس

 در روز بيست وهفت     1.در گذشت » قويون«در روز هفدهم از سال      » گول تيگين «
ي او را در روز بيست و هفـت از    آرامگاه، پيكره و سنگ نبشته  .از ماه نهم دفن كرديم    

به هنگـام مـرگ چهـل       » گول تيگين  «. ميمون به فرجام رسانيديم    ماه هفتم از سال   
   .آوردند» ائلده بر«و » تويغون« اين همه حكاك ورسام را ...وهفت سال داشت

                                                            
ها در ميان ملل دنيا نيز رايج بوده است و در زيجها و كتب نجـومي اسـالمي                   ي قرن هاي باستاني ترك     تقويم .1

 . معروف است» هاي تورفاني تقويم«شود كه به  ها شمرده مي ي تقويم ي تركي مبداً همه هاي پيچيده تقويم
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  مت جنوب شرقس

 بيست روز   .اين همه را نوشتم   » گول تيگين «من يوللوق تيگين فرزند برادر كهتر       
 فرزندان وفادارتان بر شما درود      نشستم، بر اين سنگ تخته و بر اين ديوار حك كردم          

  ...ها بر شديد، در آنجا بيارميد فرستند، به پرواز در آمديد و بر آسمان مي

  مت جنوب غربس

دارائي و ثروت او، چهـار هـزار گلـه          » گول تيگين «ي جواهرات سيم وزر       گنجينه
  ن يوللوق تيگي... بر سنگ نوشتم... در آسمان ها...اسب او، از آن مردم ترك باد

  مت غربس

در گذشت، بـه دنبـال      » گول تيگين  «...در اباختران زمين، سغديان شورش كردند     
 نـام   .من بر تخت نشستم   » بيلگه خاقان «به امر خاقان هوشمند ترك      » گول تيگين «

  .اينانجي آپاير غان طرخان برگرفتم
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  هاي دوم بيلگه خاقان كتيبه

  ها متن اصلي كتيبه
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  ترجمه متن يادمان بيلگه خاقان

  سمت شمال

پـدرم  : من بيلگه خاقان ترك را، آسمان خدا آن يگانه خدا بيافريـد؛ سـخنم               ) .1(
ي اوغوزان، و     خاقان هوشمند ترك چون بر تخت نشست جوانمردان، سروران نه گانه          

به خاطر مردم و سرزمين مقدس تركان بر        ) .2(فرمان خداوند تركان،     به   ...مردم ترك 
 . مردم ترك و سروران تركان خشنود شدند، بر بلندا بنگريـستند           .تخت خاقاني نشستم  

  ...خود بر تخت نشستم و بر مردم چهار سوي خود، رسم و آئين سنگين بر نهادم
 ايستاد، در ميان آن دو،      چون بر فراز، آسمان آبي و بر فرود، زمين خاكستري         ) .3(

» ايستمي خاقـان «و » بومين خاقان « بر فراز فرزند آدمي، نيايم       .فرزند آدمي پديد آمد   
 . به خاقاني خود، براي مردم ترك، حكومت و قانون ارزانـي داشـتند             .بر تخت نشستند  

 قشون كشيدند و هر چهار سوي را به فرمـان           .چهار سوي همگي با ما دشمني كردند      
 بـر پـا     . سر كشان را سر خم كردنـد       .وردند و همگي را به صلح وا داشتند       خويش در آ  

) .4(و در ابـاختران    » قادرقان«ي     در خاوران تا گستره    .ايستندگان را به زانو در آوردمد     
 خاقان آنان ، . در اين ميان مردم گؤي تورك فراز ايستادند.فرمان راندند» دمير قاپي«

 .بودنـد    سروران و مردمان آنان نيز راست سخن مـي         .مردي دانشمند بود، جوانمرد بود    
هم از اين روي يكپارچگي مردمي را نگه داشت و رسم قانون ب نهـاد سـپس خـود                   

» بؤكلوچولو«ي   از خاوران از گستره.بر او، بسيار بگريستند) . 5 (.چشم بر جهان بست   
ــاچ«از  ــز«از » روم«از » آوار«از » تبـــت«، از »تبغـ ــ«از » قرغيـ از » اناوچ كوريگـ
همـه آمدنـد، بـر او گريـستند، بـه خـاكش          ايـن » تاتابي«از  ،»ختاي«از  » اوتوزتاتار«

   . آنان چنين خاقانان پر آوازه بودند.سپردند
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سپس فرزند كهتر آنان به خاقاني بر نشست سپس فرزندانشان نيز خاقـان شـدند               
 و خاقاني   نشد و فرزند از پدر دوري جست      ) .6(سپس برادر كوچكم چون برادر بزرگتر       

 او بد بود، فرماندهان اونيز نادان بودند، بد بودند از آنجا كه  .نادان بر تخت جلوس كرد    
سروران و مردم هماهنگ نبودند، و چون دولت تبغاچ توانست به ريا و نيرنـگ دسـت              

خاقاني را كه خود خاقان ساخته بـود،        ) .7(يازد، برادر كوچك را بر برادر بزرگتر پاشيد         
 سروران جوانمرد ترك به بردگي تابغاچ در آمدند، خاتونان سرافراز . هشتاز دست فرو

به كنيزي گرفتار شدند، سروران ترك، نام تـرك از روي خـود برداشـتند و از خاقـان                   
 سپس در شرق بر حكومـت  .سپري شد) . 8(گونه پنجاه سال      بدين .چين فرمان بردند  

مردم خود، حكومـت    ] اما[ كشيدند   قشون» دمير قاپي «بتاختند و در غرب تا      » بؤكلو«
  ) .9( .خود و نوادگان خويش را به اسارت حكومت تبغاچ در آوردند

ملّتي بودم حكـومتي داشـتم، اكنـون ملّـتم كـو؟            «: ملت ترك چنين سخن گفت    
دارم؟ ملّتـي بـودم، خاقـاني     حكومتم چه شد؟ براي كدامين كس حكومت بـر پـا مـي         

چنين گفتند و تابغاچ را يـاغي       » سپارم؟  اقان مي داشتم، اكنون سروري را به كدامين خ      
 امـا،   .ولي در ياغيگري نيز نتوانستند گرد هم آيند و دو باره تسليم شـدند             ) .10(شدند  

ديگر براي تابغاچ حكومت بر پاي نداشتند چنين گفتند كه مردم ترك را نابود خواهيم               
  .انه بودندساخت، نسل تركان را بر خواهيم انداخت و آنان به سوي مرگ رو

خداونـد  : ها، آب و خاك مقدس ترك در زمين چنين گفت          خداي ترك در آسمان   
خاتون را بر افراشت و برهانيد      » ائل بيلگه «و مادرم   » ائلداريز خان «ها پدرم     از آسمان 

 نيايم، خاقان، به همراه هفده تن پاي        .كه مردم ترك نابود نشوند و تركان فراز ايستند        
 آنان كه بر بـاالي كـوه        . وحي از كوه آمد، بدان سئي روان شدند        نهادند،) .11(بيرون  
 پايين آمدند هفتاد تن مرد جنگي شدند خداوند بر آنان نيرو بخشيد قشون نياي         ،بودند
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 در شرق و غرب بتاختند و .خاقانم چون گرگ شدند و دشمنان آنان گوسفندوار گشتند   
  .جنگيان فراهم آوردند، همگي هفتصد مرد جنگي بودند

نياي سرافرازم با هفتصد مرد جنگي، مردم ترك دولـت از دسـت فـرو هـشته را،                  
حكـومتي ديـده را       دولتـي و بـي      خاقاني كشيده را و بي      برده گشته را، كنيز شده را، بي      

سـپس مـردم     و) .12(فراهم آورد، بياموخت و حكومت نخستين را دوباره بر پا داشت            
و » يـابغو «هـاي     هانيـد و بـه آنـان درجـه        را نيز از اسارت بر    » تاردوش«و  » توليس«
   .عطا بفرمود» شاه«

حكومت تابغاچ در سمت شرق دشمن ما شـد و در سـمت غـرب مـردم دو ققـوز                    
هـا، اوتـوز تاتـاران، ختـاي، تاتـابي،           بر ما بشوريد، قر غيزان، كوريكان     » بذ«اوغوز از   

ر قشون كشيد،   چهل و هفت با   ) .13 (... پدرم خاقان، در اين ميان،     .همگي ياغي شدند  
فرمانروا  فرمانبر، فرمانبران را بي  به فرمان خداوند، فرمانروايان را بي.بيست بار بجنگيد

ساخت، دشمنان را به صلح و آشتي وا داشـت، سركـشان را سـر خـم كـرد و بـر پـا                        
  .به پرواز در آمد و رفت] و به سوي آسمان خدا[ايستندگان را به زانو در آورد 

هنگام مرگ پدرم ، عمويم     ه   ب .زار پدرم، سنگ مزار بر پا داشت      خاقان بذ، بر سر م    
به آئين دولتي بر تخت نشست و خاقان شد و ملت ترك را فراز آورد، سر افـراز كـرد،        

 هنگامي كه عمـويم بـر       .گرسنگان را سير ساخت و كمي و كاستي را به فراواني آورد           
 بـه   . خداوند، شاه بـودم     به قرمان  ...»تاردوش«من در ميان مردم     ) .15(تخت نشست   

 روي هم بيست و شش بار قـشون      .همراه عموي خاقانم، بر سرزمين قرقيز گام نهادم       
فرمانروا ساختم،    فرمانبر، فرمانبران را بي      فرمانروايان را بي   . سيزده بار جنگيدم   .كشيدم

   .)16( سركشان را وادار به تسليم كردم و بر قيام كنندگان را به زانو در آوردم
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 اما، اين را بهـا نـداد و رو در روي مـا              .، خود ترك ما، ملّت ما بود      »توركش«ان  خاق
آزار ديد  » اون اوخ «ايستاد و بدينگونه خاقان بمرد، فرمان او، سروران او نيز مردند مردم             

  ... .صاحب نماند، فراهم آورديم را، براي آن كه آب و خاك نياكان ما بي» آذ«مردم 
 خـواهر كهتـرم را بـر او بـانو           .را ما بـه او داديـم      » انخاق«بگ بود نام    » بارس«

  ) .17(ساختيم، سپس خود راه خطا رفت، خاقانش بمرد، مردم نيز برده وكنيز شدند 
ها »قرغيز«صاحب نماند، و نيز       را، براي آنكه آب و خاك نياكان ما بي        » آذ«مردم  

   . مردم را سامان داديم...جنگيديم) 18(را فراهم آورديم، 
را پشت سر نهاديم و مردم را       » قادرقان«زاران كوهستاني    نجا به سامان بيشه   در آ 

كـن  «در آنجا به سامان آوريم و در اباختران مردم تـرك را نيـز بـه همـان سـان تـا                 
 در آن روزگاران، برده، برده دار بـود، وكنيـز، كنيـز داشـت               .سامان داديم » گورتارمان

مردم ) .18(نهاد    خت، فرزند پدر خود را ارج نمي      شنا  برادر كهتر، برادر مهتر خود را نمي      
  .گونه فراهم آمدند ما، ايل ما، دولت ما بدين

نابود نسازد، و   » تانري«اي مردم بشنويد اگر از باال،         اي سروران اوغوز،      اي ترك،   
در پائين، زمين از هم ندرد، كدامين كس را آن يارائي است كه مـردم، ايـل و دولـت                    

اي مردم ترك به خود آي، كه ده گم كرديد، مقابـل خاقـان         ).19(د؟  ترك را نابود كن   
   .دانشورز خود، بدي كرديد

افزار به دستان، سر رسيدند و تو را آواره ساختند؟ آيـا نيـزه بـر دوشـان،                   آيا جنگ 
از چـه روي گـاه      » اؤتوكن«اي مردم سرزمين مقدس       آمدند و تو را به اسيري بردند؟        

) .20 (.گاه نيز اباختران را در نورديـدي بـر تلـي بـر انباشـت            به سوي خاوران رفتي و      
جوانمردان راست قامتانت برده شدند و دختركان دوشيزه به كنيزي رفتند تو ندانستي،             

  .تو پتيارگي كردي و عمويم خاقان چشم بر جهان بست
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سرور مردم قرغيز را، يادمان بر پا داشتم خداونـد پـدر خاقـانم و مـادر خـاتونم را                    
ي ترك بر جاي ماند، خداوند من را خاقان ساخت كـه نـام و              فراشت كه نام و آوازه    برا

من مردمي دارا را خاقان نگشتم فرمـانرواي مردمـي          ) 21(ي ترك بر جاي ماند        آوازه
» گول تيگين «شكم گرسنه، لخت و برهنه، ناتوان و نادار شدم به همراه برادر كهترم              

و بـه همـراه     » گول تيگين « آوازه مردم كهترم     سوگند ياد كرديم كه براي حفظ نام و       
   . اين مردم به هم پيوسته را از آب و آتش نگذراندم.اين همه به چنگ آوردم» شاه«

مـردم، آواره، از پـا افتـاده، گرسـنه و           ) 23(بدان زمان كه من خود خاقان گـشتم         
 طـرف   برهنه بود، به نام سرافرازي مردم از شمال به سوي اوغـوزان، در خـاوران بـه                

  .كيدان، تاتابي از جنوب به سوي تبغاچ قشون كشيدم، دوازه بار جنگيدم
قشون كشيدم آن كشور را در نور       » تا نقوت «به سن هفده سالگي به سوي       ) 24(

  .ديدم، سپاهيان، اسبان، زنان و دارائي هاشان را بر گرفتم
ت ي سغديان را تصرف كردم و حكومـ         در هيجده سالگي واليات شش گانه     ) 25(

   .آنان را بر انداختم
از تبغاچ بر من هجـوم آورد در  » اونگ توتوگ «پنجاه هزار سپاهي به سر كردگي       

نبرد كردم، همانجا آنـانرا پريـشان سـاختم در بيـست سـالگي، قـوم                »  باش 1ايدوق«
 تـابع خـود   ... بر كاروان خراج قشون كـشيدم   .بود» با سميل ايدوق قوت   «مقدس من   

  .اوان به سرزمين خود آوردم غنائم جنگي فر...ساختم
ور شدم با سپاهي هشتاد هزار       شش سالگي به سوي تبغاچ حمله      در بيست و  ) 26(

بـر مـن    » قر غيزان «و  » ها چيك« بيست وشش ساله بودم كه       2»چاچا سنون «نفري  

                                                            
  .  ابدوق در معناي مقدس.1
   . سنون درجه لشكري، معادل سردار.2
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جنگيـدم  » رپـن .ا«ها حمله كردم در       برگذشتم و بر چيك   » كم«هجوم آوردند از رود     
  . تابع كردم...را بر گشودم» آذ«ر انداختم كشور سپاهيانش را با نيزه ب

برانـداختم،  ) 27( به نيزه همه را      .در بيست وهفت سالگي به قرغيزان حمله كردم       
بـا خاقانـشان    » سونقا«زاران   گذشتم و بر قرغيزان وارد شدم و در بيشه        » كؤگمن«از  

   . او را كشتم، سرزمينشان را به چنگ آوردم.نبرد كردم
را پشت سر نهـادم و      » ايرتيش«گذشتم و رود    » آلتون«زاران    بيشه در آن سال از   

و چـون  ] غريد مي[ سپاهيان خاقان تورگيش چون آتش       .ها حمله بردم    »تور گيش «بر  
   .طوفان بود

   .جنگيديم خاقان، يابغوو شاه را كشتم و سرزمين را گشودم» بولچو«در ) 28(
را كـشتم   » شاه«ار جنگيدم   بئش باليقز شتافتم، شش ب    «در سي سالگي به سوي      

 به شهر حمله نكردم مـردم شـهر، همگيـة بـر مـن               ... سپاهش را پريشان ساختم    ...و
  .رها شد» بئش باليق« از من دعوت كردند و شهر ...گردن نهادند

» تماق ايدوق بـاش   «ها بشوريدند در    »قارلوق  « يك سالگي   ) 29(در سن سي و     
 مـردم قـارلوق    ... مردم با سـميل    ...بگشودمجنگيديم قارلوقها شكست خوردند آنجا را       

 در نه اوغوزان كه تابع مـن  ... سپاهيان را با نيزه بر انداختيم...گرد آمدند وسويم آمدند  
 در يـك سـال      .كردند) 30(بودند، زمين و آسمان به هم ريخت، بر من رشك رفت و             

   .چهار بار جنگيدم
شنا كنان رد شـدم بـا       » تو غال « از رود    .نبرد كردم » توغو باليق «نخستين بار در    

  ...سپاهيان
 سـومين  ... و سپاهي را به نيزه بر انـداختم .نبرد كردم » آندارگو«دومين بار در تپه     

) 31( مردم ترك را يـأس برداشـت كـم مانـده بـود               .نبرد كردم » چوغاي«بار در تپه    
دند، زنده  مر   بسياري كه بايد مي    .پريشان شود تقدير نبود مردم را از محاصره در آوردم         
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دور زدم  » تو نا تيگين  «را در مراسم دفن     » تو نرا ييلپاق  « بسياري از سپاهيان     .ماندند
   .و نابود ساختم

 سـپاهيانش را بـه نيـزه برانـداختم،          .در آويختم » از كندي قاداز  «چهارمين بار در    
   ... پريشان...پريشان ساختم 

 در آغـاز بهـار      . آوردم زمستان را به سر   » ماغو «1در سي ودو سالگي در قورغان     
به سوي اوغوزان حمله بردم نخستين رده سپاه در بيرون بود، دومـين رده بـر    ) 32(

در رسيد آنان چنين انگاشتند كه پيادگان مـا نـاتوان           » اوچ اوغوز «جاي بود قشون    
شان براي غـارت خانـه هامـان رفتنـد و گروهـي بـراي                اند، بر ما آمدند برخي     شده

 .... دشمن   .... اندك بوديم جنگ افزار، اندك داشتيم كه اوغوز         ما .جنگيدن ايستادند 
به فضل الهي و بـه نيـروي   ) 33(خداوند نيرو عطا فرمود، همه را به نيزه برانداختم        

من، ملت ترك ظفر يافت اگـر مـن و بـرادر كـوچكم ايـن پيـروزي را فـرا چنـگ                       
ك، بينديـشيد و    اي ملت تـر     اي سروران ترك،     .شد  آورديم، ملت ترك نابود مي      نمي

  ! بدون باد! بدون باد! چنين دانيد
سراي و دولتشان را بانداختم اوغوزان با تاتارهاي نه گانه          ) 34(بر آنان حمله بردم     

 .دو نبرد سخت در گرفـت، بـر آنـان شكـست آوردم    » آغو«يكي شدند و در آمدند در      
  ...مردم مطيع من شدند اين پيروزي

خاقان بر گزيده، شـكوهمند و      ) 35( به   . شد ...سه سالگي  به فضل الهي در سي و     
نيرومند خود خيانت روا داشت در فرا سوي، بزرگ آسمان خـدا، در فـرو سـوي آب و                   
خاك مقدس ياري از خاقان دريغ داشت مردم اوغوزان نه گانه سرزمين خـود را رهـا                 

 ... به اين سرزمين رسيد ماندگاري خواسـتند       ...ساخت و به سوي تبغاچ روان شد تبغاچ       

                                                            
  . قلعه:  قورغان .1
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نام و نشان ماند در اينجا اسير ما شدند چـون مـن خـود                 نيمروزان بي ) 36( در   ...مردم
 برهانيدم مـردم و كـشور را نظـم و نـسق و ياسـا                ...خاقان شدم، ملت ترك را از رنج      

سپاهيان آنان را به نيزه برانداختيم هر       ) 37 (. در آنجا نبرد ساختيم    ... گرد آمديم  ...دادم
بمرد بـه درازاي   ] گردن كشيد [ ه ميان مردم رفت و آن كس كه       كس كه گردن نهاد ب    

 ...بگرفتم و دربار و سراي را در هم كوبيـدم         » قارغان«يورش بردم و گستره     » سلنقا«
ملت ترك گرسنه   ) 38 (...فرمانده اويغورانبا يكصد مشاور خود به سوي خاور فرار كرد         

  .به سامان آوردم] تيز رو[هاي اسبان  بود، به گله
 سي و چهار سالگي اوغوزان به سوي تبغاچ فرار كردنـد مـن غمـين گـشتم و                   در

 مردم  ...)39 (... مردمي كه دو رهبر داشتند     ... مردم را تابع خود ساختم     ...قشون كشيدم 
تاتابي تابع تبغاچ شد ايلچي و پيغام نيك و خبر خوش نرسيد، به تابستان يورش بردم                

) 40(  در سـرزمين   . سـربازان گـرد آمدنـد      ...هاي اسـب را     حكومتش را بر انداختم گله    
  .فراهم آمدند» قادرقان«

 ...را فرستادم، رفت » تودون يامتار «لشكر كشيدم   » قارلوق«در نيمروزان به سوي     
كـاروان او نرسـيد بـراي       ) 41 (... برادر كهتر او در يـك قلعـه          .رهبر قارلوق نابود شد   

هـاي مـردم       تـوده  .ن فـرار كـرد    مجازات او قشون كشيدم به همراه دو سه نفر نگهبا         
   ...هاي كوچك سواره  دسته. اسب بخشيدم...گويان بشكوهيدند» خاقانم آمد«

  سمت جنوب شرقي 

آبـي كـشيدم بـه     روز بـي  هقشون فراز بـردم، هفـت شـبان    » اؤ توك «  به سوي    ...
   ...»بئش كچن« تا ...»يولوقچا«رسيدم، » چوراق«
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  سمت جنوب

زار سواره نظام تبغاچ را بر انداخنم، پياده نظام او را به             نخستين روز هفده ه    ...) 1(
   . بار قشون كشيدم...دومين روز نور ديدم

  در سـي و    .لشكر آوردم » قيتا«در سي و هشت سالگي، به زمستان گاه، عليه          ) 3(
) 4 (... نـابود سـاختم    ... مـن  ...تـاختم » تاتـابي «نه سالگي به بهاران گـاه، بـه سـوي           

   ... نابود ساختم... جنگيدم...)6 ،5( ...هاي اسب، دارائي شان لهذسپاهيان، زبان، گ
) 8 (... در كوهساران تونگر   ...حمله آورد » قيتا«به  » تاتابي«مرا پنجاه سال بود كه      

» تـونگر «فـراز رسـيد در كوهـستان        » قـوغ «چهل هزار سپاهي به فرماندهي سردار       
 ...ده هـزار  ) 9 ( ... تاتـابي  ...ميورش بردم و نابود ساختم، سي هزار از سپاهيان بكـشت          

  . مرا فرزند بزرگ بيمار شد و بمرد و سردار قوغ را چون يادمان مزار افراشتم...تاتابي
گشتم، مردم را صاحب شدم، » خاقان«شدم و نوزده سال » شاه«من شانزده سال   

  .ها را ارزاني داشتم براي مردم ترك و براي ملتم خوبي) 10 (...يك سي و
ا فرا چنگ آوردم، پدرم خاقـان، در سـال سـگ مـاه دهـم روز بيـست             اين همه ر  

) 11 (.هفتم مدفون ساختم    در سال ميمون، ماه پنجم، روز بيست و        .وششم وفات كرد  
 1... هراسـه را .پانصد سپاهي بـه همـراه مـن آمـد    » ليسون تاي«به سركردگي سردار  

ايـن همـه    ) 12(...خودها بر پا داشت چوب صندل آورد،          شمار آورد، شمع    نيمروزان بي 
شـمار    خراشيد، اسب خـود، سـمور خـويش بـي    ...گوش وگرنه خود مردم، موي كند و 
   .آورده و نثار كرد

]: بنيـوش [، خاقان ترك را بيافريد، سخنم       خداي، آن يگانه خداي، من بيلگه     ) 13(
 سپس سـروران    ...پدرم، خاقان هوشمند ترك چون جلوس كرد، سروران كنوني ترك         

                                                            
  . »قورخولوق«ابل  در مق.1
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و سـروران   » كول چـور  «و سروران پيشتاز    » شاه پات « سپس سروران    ...»تار دوش «
 ...ايـن » پـات شـاه   «و ديگر سـروران پيـشتاز       ) 14(...»آپاطرخان«،  »تؤليس«پيشين  

ديگر سروران فرمانبر، فرمـانبران     » بويال باغا طرخان  «،  »تونيوقوق«،  »تمان ترخان «
 سر او، و سروران كنوني،      سر سروان و فرمانبران پشت    » سبيق كول ايركين  «اندرون،  

 سروران ترك، ملت خود را بـسيار بلنـد آواره           ...بسيار پناه آوردند  ) 15(به پدرم خاقان    
 سنگ سنگين و درخت بـزرگ سـروران تـرك،    ... پدرم خاقان...ساخت، حماسه پرورد  

   ... به خودم، اين اندازه ...مردم ترك، 

  سوي شمال

 .نشـستم ] بر تخـت  [ن خداي، هم اينك     بيلگه خاقان ترك، بسان آسما    ] من) [1(
بـرادر كهتـرم، خويـشانم، فرزنـدم،        : باز پسينيان مـن   : سخنم را تا پايان فرا گوش دار      

 2هـاي    و فرمانروايـان و طرخـان      1تمامي ايلم، مردمم سروران راست گزين شاه آپيـت        
ايـن سـخنم را     ] اوغـوز [ي اوغوزان، مردم      سروران نه گانه  ) 2 (...چپ نشين سي تاتار   

   .يك بنيوش، سخت فرا گوش دارن
در خاوران تا خورشيد زايان، در جنوب تا نيمروزان، در باختران تـا غروبگاهـان در         

 ...همـه مـردم را      اين .مردمان اندرونه شان بتمامي از آن منند      ] و[شمال تا نيم شبان     
 سايه» اؤتوكن«ي     اگر خاقان ترك بر گستره     . هم اكنون در آسايشند    .سامان دادم ) 3(

   .زند غمي نيست
 در  .اي بـا دريـا      اردو تاختم، تا اندك فاصـله     » شان تونگ «خاوران، تا صحراي     در

 در بـاختران از  .اي با تبت قشون كشيدم، تا اندك فاصله   » دو ققوز ارسن  «نيمروزان تا   

                                                            
  . اي است  رتبه.1
  .اي است  رتبه.2
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ييـر بـا    « در شمال تـا مكـان        .سپاه بردم » دمير قاپي «گذشتم و تا    ) 4(» اينجي«رود  
ي  نيافتم گستره» اؤتوكن«ي  ، بهتر از گسترهگشودمهمه سرزمين  ن اي.تاختم» ييركو

   .سزاوار ايل است» اؤتوكن«
سازش كردم دولت تبغـاچ زر و       » تبغاچ«بر اين سرزمين جلوس كردم و با خاقان         

 با سـخن    .دهد، سخن دلنشين و هداياي ظريف دارد        سيم، غالت و ابريشم فراوان مي     
سـازد و سـپس       خوانـد و نزديـك مـي        اران را فرا مي   انگيز و هداياي ظريف دور دي      دل

   .آموزد پتيارگي مي
بـاك و شـجاع را بـه خـود فـرا            هاي هوشمند و دانش ورز و آدميان بي         انسان) 6(
اي مـردم      .مانـد   خواند اگر گمراه شود ايل و مردم او تا فرجامين تن بر جاي نمـي                مي

 فـراوان مـردي، مـردم    ي ظريـف او را خـوردي و   ترك، فريب سخن دلنشين و هديه     
» در انديشه فرا داري و يا به رتؤگو لتـو         ) 7(را  » چوغاي«ترك، اگر در جنوب گستره      

  ! مردم ترك.بر وي، خواهي مرد
به دور دياران هـداياي نـاچيز و بـه نزديكـان            «: در آنجا پتيارگان چنين انديشيند    

 سخن بـاور آورد،      ناداني كه به اين    .و چنين گويند و فريب دهند     » تحف گرانبها دهيد  
 .مردم ترك اگر بدان سوي بروي، خواهي مرد       ) 8 (.نزديك رفتيد و فراوان نابود شديد     

» اؤتـوكن «ها روان سازي، ترا غمي نيايد اگر بر           مقام كني و كاروان   » اؤتوكن«اگر بر   
   .مقام كني ايلي جاودانه فرازخواهي داشت، و خواهي ماند

هنگام سـيري   ه  سيري و گرسنگي نداني ب     .نشناسي] را[بهاي سيري   ! مردم ترك 
پدرم به خاقـاني و عمـويم بـه خاقـاني، از     ) 9( هم از اين روي      .از گرسنگي ياد نياري   

ن خود بر تخت جلوس كـردم،  . و به فضل الهي چ ...چهار سوي مردم را فراهم آوردند     
تـرم را    دارا كردم من دخ    ... آفريدم ...مردم را از چهار سوي فراهم آوردم و سامان دادم         

   .بر پايه عادات سترگ خود و به آئين بزرگ به خاقان تورگيش دادم
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ي عادات سترگ خود و به آئـين بـزرگ بـه              بر پايه ) 10(دختر خاقان تورگئش را     
 سركش را سر خم كردم و بر پا ايستندگان را به زانو در آوردم بر فرازم                 ...پسرم گرفتم 

 در  ...ن بـه خورشـيد زايـان، در نيمـروزان           آسمان و بر فرو دينم ياورم شدند در خاورا        
) 12( طالي زرد، سيم سپيد، حرير كنار بافته، اسبان تيز پـا، سـمور سـياه،             ...اباختران  

سنجاب آبي و اين همه را ارزاني ملت ترك خويشتن ساختم خداوند بر فراز ما، ملـت                 
ئـي ملـت     دارا ... سـنگ تـراش    ... بخـشيدم  ... اوج گيريـد، فـرازان ايـستيد       ...ترك من 

  .اي ملت ترك از خويشتن خود جدائي مگزين ...ترك
ات خـواهي    خويشتن خود را بهتر برس، بهتر خواهد شـد، در انـدرون خانـه             ) 14(

تـراش و     سـپس از ميـان تبغاچـان بـسيار سـنگ           ...خـواهي بـود    غم و اندوه    آرميد، بي 
رسـتاد   نقاشـان دربـار خـود را ف        ... سخن من را فرا گـوش داشـت        ...تراش آوردم پيكر

ي نـامش     اي مزارستان ساختم اندرون و بيـرون آن را شايـسته            شايسته نام او، سردابه   
تـا پـسر    ) 15 (...نقش و نگار پرداختم سنگ نبشته گذاشتم، سخن دلم را نقش كردم           

 حك كـردم،    ...اون اوخ، تا ديگران، همه ببينند و بدانند يادمان جاودانه بر پاي داشتم            
   ... آن سنگ، مزار...نوشتم

  سمت جنوب غربي

 اين مزار ستان را، حجاري را، هنر        .يوللوق تيگين يادمان بيلگه خاقان را بنگاشتم      
چهـار روز نشـستم و       را من، يولوق تيگـين فرزنـد بـرادر كهتـر خاقـان، يـك مـاه و                 

  ...بنگاشتم
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  سمت غرب

  ... بر باال...) 1(
  .خاقان بيلگه، به پرواز در آمد) 2(
  ...الي سربه تابستان، بر با) 3(
  ...پل آن) 4(
  ...در كوهستان آهو برود) 5(
  ... پدرم، خاقان.شوم غمين مي) 6(
  سنگ او را خودم خاقان ) 7(
)8(....  
)9 (... 
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  :متن اصلي كتيبه ها
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  )تاتيوكوك( متن يادمان تان يوقوق ترجمه

  سمت غرب

 مـردم تـرك زيـر يـوغ         .، در ميان تبغاچيان زيستم    من خود بيلگه تان يوقوق    ) .1(
 اما  .مردم ترك را خاني، خاقاني نبود، از تبغاچ ببريد صاحب خان شد           ) .2 (.تبغاچ بودند 

تو را خان «:  خداوند چنين گفت.خان خود را فرو هشت و ديگر بار تسليم تبغاچ گشت
 اسرت پـذيرفت،    چون» !خان و خاقان فروهشتي و تسليم تبغاچ گشتي       ) .3(بخشيدم،  

خداوند نابودش ساخت، مردم ترك زبون شد، ضعيف گشت، نابودگرديـد در سـرزمين              
 آنان كه در كوه و كمر بر جاي .بر جاي نماند) .4(تركان، نشاني از فرمانروائي » سير«

مانده بودند، گرد هم آمدند، هفتصد تن شدند نيمي سواره، نيمي ديگر پياده بودنـد او                
   .بود» شات«) .5(بر چهار سوي خود فراهم آورد كه هفتصد تن را 

او گفت فراهم آييد، من به او نزديك شدم، من بيلگه تان يوقوق با خود گفـتم                 
اي تناور    گويند دالور تنومند، بر پشت نرينه     ) .6(آيا اورا خاقان سازيم؟ با خود گفتم        

د شـدم،  يا ناتوان شناخته نگردد سپس خداي بر من دانـش داد، و مـن دانـشي مـر      
ائلـداريز، خاقـان    ) .7(خاقان بر گزيدم بهمراه بيلگه تان يوقوق، بويال باغا ترخـان،            

را به زانـو    » اوغوزان«و در شمال    » ختاي«در خاوران   » تبغاچ«شديم، در نيمروزان    
در آورديم، من همياري دانـشي و همراهـي پـرآوازه گـشته، در چوغـاي شـمالي و                

   .قاراقوم سمني گزيديم

  تفسيرهاي كتاب

علم تفسير، علمي است كه براي توضيح و تشريح بيشتر قـرآن بـه وجـود آمـده                  
ي قرآن را مفسر گويند اين علم از زمان حيات پيـامبر و بـا نوشـتن                   است تفسيركننده 
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 نخستين تفسير قرآن    .آيات قرآني به وجود آمده و در ميان مسلمانان رواج يافته است           
اي از ايـن تفـسير        ي ارزنـده     نسخه .م هجري است  به زبان تركي مربوط به قرن چهار      

ي لنينگراد داده شده است و هم اينك          توسط پروفسور زكي وليدي توغان به كتابخانه      
همتـا     انديـشمند مزبـور در معرفـي ايـن اثـر بـي             .شـود   در اين كتابخانه نگهداري مي    

دانيم كـه    آيد مي    آنچه از اين نوشته به دست مي       .اطالعات سودمندي ارائه داده است    
اين تفسير، كامل نيست، به عبارت ديگر قرآني است كه با خط زيبا استنساخ شـده و                 

ي تركـي آيـات، مطـالبي     هاي آن ضمن ترجمه      اما در ميان سطر    ،به زبان عربي است   
ي زنـدگي، رفتـار و سـكنات پيـامبر و             راجع به موضوع شأن نزول و اطالعاتي درباره       

 .وادث تاريخي به زبان تركي نوشته شده استروايات مختلف در اين زمينه و ح

شود و صـفحات پـيش از آن مفقـود             آغاز مي  18ي     سوره 4ي    اين تفسير از آيه   
انه تاريخ دقيق نگارش و استناخ آن معلوم نيست اما زبان تركي        تأسفگرديده است م  

رساند تـا امـروز        ميالدي را مي   11 و   10هاي    به كار رفته در آن سبك نگارش سده       
شـود ايـن    ترين تفسير قرآن به زبان تركي شناخته مـي    تفسير به عنوان قديمي    اين

شرح در عين حال كه ارزش علمي ديني دارد براي زبان شناسـي توركولـوژي نيـز                 
 .باشد حائز اهميت مي

 تذكره ساتوق بغراخان

اين اثر منثور كه توسط احمد بن سعد االرعفوني نوشته شده است مربوط به قرن               
ي امپراتـور    ي فرزنـدان و خـانواده       ري است در اين كتاب اطالعاتي درباره      چهارم هج 

ي ارزشـمند از ايـن          بزرگ قاراخانيان يعني ساتوق بغراخان ارائه شده است يك نسخه         
انه ايـن  تأسـف هاي ديگـري از آن يافتـه شـده اسـت و م        كتاب به دست آمده و نسخه     

خـاطر مطـالبي كـه ناسـخان و         ي منحصر به فرد نيز در طول ساليان دراز بـه              نسخه
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اند فرسوده شده و ارزش اصلي آنـرا         محرران و مورخان در حواشي صفحات آن نوشته       
شود و تالش قاراخانيان را در         اين اثر يك اثر اسالمي محسوب مي       .پايين آورده است  

 .دهد ي خودشان مي ي اسالم در مناطق تحت سيطره توسعه

 داستان ماناس

اي ملـت تـرك بـه حـساب       از جمله قهرمانان اسـطوره قابل ذكر است كه ماناس  
 اما تـاريخ    ،ها پيشتر اتفاق افتاده است      ها و سده    آيد و آنچه سبب خلق اين اثر دهه         مي
 قاراخانيـان كـه اسـالم آورده و در    .شـود    آن به عـصر قاراخانيـان مربـوط مـي          داستنا

هبي دوران  كوشيدند در نگارش ماناس نيز، شـرايط اجتمـاعي مـذ            گسترش اسالم مي  
 در جلد ديگر اين مجموعه به اين اثر         . گذاشته و رنگ اسالمي بدان خورده است       تأثير

 .اشاره خواهيم كرد

حاجب، اديـب احمـد،      بايست به يوسف باالساغونلو خاص      از عالمان اين دوران مي    
محمود كاشغري و خواجه احمديسوي، همچنين حكيم سـليمان آتـا اشـاره كـرد كـه                

  يك به صورت مستقل بررسي خواهد شدزندگي و آثار هر

 حكيم سليمان آتا

باشد كه  ي قاراخانيان مي هاي ادبي تركان در دوره حكيم سليمان آتا يكي از چهره  
و د كاشغري، خاص حاجب و اديب احمـد  بايست در رديف دانشمنداني چون محمو    مي

 اسـالم   يسوي نام برد كه اسالم را در ميان مردم تبليغ كـرده و همـت بـه گـسترش                  
هـا   ي اين تكليف بر آمـده و بعـد از سـال         گماشته بود او با توان بسيار بااليي از عهده        

 از خود   ،ها به دست ما رسيده است       علم آموزي و نگارش آثار بسياري كه اندكي از آن         
در آغ گورمات فوت كرده    )  شمسي ـ ه 565( م   1187 او در سال     .به يادگار نهاده است   



374g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

ت آثار حكيم سليمان آتا در سبك استاد خويش خواجه احمد           و همان جا دفن شده اس     
 آثـار بجـا مانـده از ايـن          .يعني ديـوان حكمـت اسـت       يسوي و به تبع اثر معروف او،      

  :انديشمند عبارتند از
  مريم كيتابي.1

  آخر زمان كيتابي.2

  باكير خان كيتابي.3

  ديوان حكيم سليمان آتا.4

ر صرفاً مذهبي بـوده و ارزش علمـي كمتـر و            برخي از محققين بر آنند كه اين آثا       
هاي سطحي باعث شده اسـت ايـن          ارزش ادبي كمي دارند همين بررسي و اظهارنظر       

 آثار به دست ما نرسد

 اوزان و رسالت او 

ها با الهـام از     اوزان .گشت  اوزان قوپوز بدست گرفته، ايل به ايل و ديار به ديار مي           
ها با مـردم      ها و تپه   ها، باغ   همواره در كوهها، دره    ها  اوزان .گفتند  زندگي مردم شعر مي   

 اين شاعران از حيات مردمي ابتدايي سـخن         .اند بخش شادي آنها بوده    جوشيده و الهام  
نامي اسـت كـه        شعر خلق، حاصل آفرينش مردان بي      .اند گفته و شعر خلق را بنا نهاده      

 1.اند زندگي خود را وقف خدمت به مردم كرده

 هـاي كتـاب     مان رسيده اسـت، بـوي      دسته   باستاني كه مقداري ب    عالوه از اشعار  
اولين اثري اسـت كـه از ايـن حماسـه سـرايان و خنيـاگران قـديمي                  » دده قور قود  «

ي   اند؟ چگونـه وارد صـحنه      ها كيستند؟ چهكار كرده     اوزان .دهد  مان سراغ مي   سرزمين

                                                            
  .1358كريمي، ادبيات باستان آذربايجان، تبريز، انتشارات ايشيق، .  م.1
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ختـصر بـه جـواب ايـن        ي م   اند؟ در اين مقالـه     ها كرده   اند و چه   تاريخ شده و درخشيده   
  .ها اشاره خواهد شد سؤال

شـود و از زبـان        اگر چه امروز در زبان معاصر آذري استفاده نمي        » اوزان«ي    كلمه
زياد » اوزان«ي    ها و اشعار فولكلوري به كلمه      محاوره دور افتاده، ولي در اسامي محل      

حفظ كـرده اسـت،     هاي عاميانه و فولكلور       خوريم كه جاي خود را در ميان ترانه         بر مي 
   :به چند باياتي توجه كنيد

  روز را نديد،   اوزان آن/گؤرمه دي اوزان گوني،
  .پيمان بشكست و روزي كه عهد /.ايلقاري پوزان گوني

 شكست،  ات مي فالچي تاس /فالچي تاسون سينايدي،

  .روزي كه بختم را نوشتي  /بختيمي يازان گوني

***** 

 سرحال و پر سرور باد، دخترم / قيزيم قيزيم قيزانا،

 دهم،  دخترم را به اوزان مي /قيزيمي وئرم اوزانا،

  بدست آورد، )پول(اوزان آقچه  /اوزان آقچا قازانا،

  .دخترم بپوشد و آرايش كند /،قيزيم گييه بنزنه

***** 

  جوشد،  ديگ بختم مي /قاينار قازانيم منيم،
 رقصد،   اوزان من مي/اوينار اوزانيم منيم،

 قلم از دستت بيفتد،  /ون قلمون الدن،دوشس

  .اي كه بخت مرا نوشتي  /يازي يازانيم منيم،

***** 
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 ام اوزان آمده است،  خانهه  ب/ائويمه اوزان گليبدي،

 زند،  مي برهم را كه تقدير كسي /پرگار پوزان گليبدي،

 افتد،  اتفاق روزها كه كارهايي را /گونوزاوالن ايشلري،

  .آمده است نويسد، مي نكه شبها آ /گئجه يازان گليبدي

***** 

 مادرم اوزان شده است،  /آنام اوزان اولوبدي،

   متحمل دردها شده است،/درده دؤزن اولوبدي،
 زباني كه از حق بسته شده، / حقدن باغاليان ديليم،

  .نويس شده است عرضه/  1.عرضه يازان اولوبدي

***** 

در شهر گنجه و همزماني و قدمت آن        ) ها اناوز(=  »اوزانالر«اي بنام     وجود محله 
قـرن پـنجم و شـشم      ( با دوراني كه گنجه مركز علم و هنر وشـعر وادب بـوده اسـت              

  .جالب توجه است) هجري

هـا و شخـصيت تـاريخي و     كاوشي در ادبيات باستان آذربايجان مـا را بـا اوزان       
زيـسته و     ايي خود مي  هاي ابتدايي با اعتقادات ابتد      انسان .سازد  سياسي آنها آشنا مي   

 ايـن اعتقـادات فهـم و درك و          .اي داشـتند    در مورد حوادث و اتفاقات جهان نظريه      
شناخت آنها را از طبيعت و فكرشان را در مورد طبيعت و ماوراءالطبيعه به ما نـشان                 

اند كه با مراسم خاصي بـه عبـادت و سـتايش        هاي اوليه را داشته     آنها دين  .دهد  مي
ر اين ميان شعر و موسيقي نيز قسمتي از مراسم دينـي آنهـا را                د .شدند  مشغول مي 

ها با قوپوزي در دست در هدايت مردم، مقـام           ها اوزان  كرد، از آن زمان     همراهي مي 
                                                            

  .  باياتيالر، باكي.1
  .1346 محمدعلي فرزانه، باياتيالر، تهران، .2
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 نيز در حقيقت از ميان اين افـراد بـوده           ها  ترك اولين شاعران    .روحاني را داشته اند   
فـي از جملـه در ميـان        هـاي مختل   هاي مختلف تـرك بنـام       است كه در ميان قبيله    

و  »باكسي«، قيرقيزها   »اويون« ، ياخوتها   »گام «ن آلتاي ، توركا »شامان«تونقوزها  
  .بوده است» اوزان«اوغوزها 

سحر و جادو، رقاصي، موسيقي، حكيمي و شاعري كار اين افراد بوده اسـت و در                
وپـوز، از   اند و همين طور آلت موسـيقي آنهـا ق          ميان قوم خويش مقام و منزلتي داشته      

 مردم آن دوران نسبت به دين ابتـدايي خودشـان،           .احترام خاصي برخوردار بوده است    
انـد و آنهـا را اعمـالي از     اعتقادات عجيبي در مورد روح، مرگ، تولد و بيمـاري داشـته    

ها براي دفـع ايـن     ها و اوزان   اند كه باكسي   دانسته  طرف ارواح خوب يا ارواح خبيثه مي      
  .اند گفته كرده و شعر مي ن ايل و قوم خويش دعا ميارواح خبيثه از ميا

يـا حتـي مـيالد       ي شعر تركي را در قـرون قبـل از اسـالم و              ها شكل اوليه   اوزان
اند ويا تحت     زير تسلط چين، هند و ايران بوده       ها  ترك حتي زماني كه     .اند  تشكيل داده 

 ارزش اجتماعي خـود را  ها ها و اوزان    مدنيت اسالمي قرار گرفته بودند باز باكسي       تأثير
از دست نداده و در حفاظت از دين و اعتقادات خودي و تبليغ آنهـا، نفـوذ بـه مراتـب                     

 .اند زيادي داشته

 تـأثير ها پروردنـد و بعـد از    ها و گام ها، اوزان قبل از اسالم ادبيات تركي را باكسي     
ها،   بزرگ تمدني تقسيم كار اجتماعي در مراكز  نتيجه اسالم هرگز از ميان نرفتند، در     

يافتـه، بيمـاران را      تـدريج افـزون   ه  گري و منجمي و غيره ب      بيني، افسون  شاعري، فال 
نواختنـد،    كردند، آالت موسيقي را موسيقي دانان مـي         گران مداوا مي   حكيمان و افسون  

هـا پـيش    گرفتند و به ايـن ترتيـب اوزان   هاي علمي را دانشمندان به عهده مي      كاوش
  .ها بسپارند رسالت تاريخي خود را به آشيقآيند تا اينكه  مي

ها نيز قوپوز زده، شعر سروده       خوانند، اوزان   زنند و مي    ها ساز مي   كه آشيق  همچنان
هـا بعـضي     از نظر ماهيـت و چگـونگي هنـر بـديع، هنـر اوزان            .اند   ساخته ها  داستانو  
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 و سـخن    هاي ادبيات بديعه كتبي را يكي كرده، ايفاگري، موسـيقي، هنرنمـايي             ساحه
 به هر حال هنر آنها به طالع بعديشان بستگي          .سرايي را در هنر خود جمع كرده است       

هـا تنهـا    شود كـه اوزان  رويم، معلوم مي داشته است و هر چه به زمان قديم پيشتر مي     
ها و شعرها نبوده بلكـه بـه عنـوان            ي ترانه    و سراينده  ها  داستاني    سرايان ساده  سخن

 .اند بودهان ايل خود نيز مشهور ريش سفيد، عالم و قهرم

ها نشست و برخاسـت   مردم به روزهاي سخت زندگي با نصيحت و مشورت اوزان    
ي     كردند، به روزهاي سختي و مـشقت، ظلمـت و تيرگـي بـا انـدرزهاي عاقالنـه                   مي

ها از بدبختي رها شده و روزهاي شادماني و خرسندي خود را با اشـعار مـسرت                  اوزان
گذاشـت    ها نيز دده اوزان اسم مي        براي بچه  .بخشيدند  ها دوام مي  آور آن  بخش و شادي  

 قوپـوزش احترامـي بـزرگ       .و در لقب گرفتن قهرمانان، سخن اوزان سخن آخـر بـود           
  .داشت و سخنش با دل و جان مورد قبول بود

 بنا به فكر محققي     .اند ها مطالب مهمي را ارائه كرده      محققان ضمن بحث از اوزان    
  اووزان يعني كـسي    . اووزان بوده، سپس به اوزان تبديل شده است        اين كلمه در اصل   

 يعنـي  .كنـد  كه مصراع را با مصراع، بند را بـا بنـد و قافيـه را باقافيـه هماهنـگ مـي             
آفرينـد، در واقـع اووزان يعنـي     سـازد و مـي     سرايد، وزن و قافيه مـي       هنرمندي كه مي  

 ...دوزن، قوشان، يارادان و

 به فكر محقق ديگري اوزان      .باشد  م آلت موسيقي اوزان مي    اي اوزان نا    بنا به گفته  
باشـد كـه ايـن كلمـه بـه           رهبـر و راهنمـا مـي       از فعل اوزماق يعني از پيش رونـده و        

 عـالوه از اينهـا محققـان نظريـات          .هاي اوزغا و اوالن نيز به كـار رفتـه اسـت            شكل
ينكـه كـدام مطلـب       گفـتن ا   ، اوزان منشأي     درباره .اند مختلفي در مورد اين كلمه داده     

رسـند   ي واحد و اصلي مي  ولي تمامي آنها به يك نقطه .باشد  درست است، مشكل مي   
شد كه رشيد ايل خود بـوده و مـردم بـه              و آن اينكه اوزان در قديم به كسي گفته مي         

 .داشتند هاي او ارج نهاده، او را عزيز و گرامي مي ها و سروده ها، آفريده حرف
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عيل آمده است كه اوزانها به روزهـاي جنـگ در ميـدان             در جهان آراي شاه اسما    
هاي تركي و همراه بـا موسـيقي و سـاز رزمـي خـود،                 كارزار با سرودها، آوازها و ترانه     

ي جنگــاوران و   عــزم و اراده.كردنــد جنگــاوران را در مقابلــه بــا دشــمن تهيــيج مــي
آنهـا پـرورش    شـد، روح جنگجـويي        ها بيشتر مي   پيكارگران با خواندن آوازهاي اوزان    
  .زدند يافته، خود را به درياي جنگ مي

 رهنمـون   15ي    هاي قبل از سده     ها در سده   اين معلومات، ما را به چگونگي اوزان      
 اين صحنه چگونگي مبارزات، آثار و سـيماي مبـارزات قبـل از اسـالم نيـز                  .سازد  مي
ت ديگـر   هـا در دسـتي قوپـوز و در دسـ           باشد، يعني سيماي آن روزهايي كه اوزان        مي

  .گرفتند شمشير مي

ها با گذشت زمان، با سعي و كوشش و جديت فراوان در آفرينش آثار بـديع                 اوزان
تر شده و تا حال حفـظ         ، كه اين آثار با افكار اجتماعي سياسي خلق غني           اند موفق بوده 
زننـد، قـازان خـان،        بينيم كه قهرمانان قوپـوز مـي         مي قورقود  دده در كتاب    .شده است 

ها و آرزوهاي مـردم       ديگران هنرمندان و قهرماناني هستند كه افكار، خواست        بيرك و 
 نيـست بلكـه در   قورقـود  ددههـاي    كنند، اين مـسئله تنهـا در بـوي          را با قوپوز ايفا مي    

ي با شكوه كوراوغلي نيز تنها عاشق جنون هنرمنـد پرقريحـه نيـست، بلكـه                  منظومه
 زنـي اسـت، عاشـيق بـا اسـتعداد و            كوراوغلي نيز در عين حالي كه قهرمان شمـشير        

ها تصادفي و اتفـاقي نبـوده اسـت، بلكـه              اين مسائل در منظومه    .باشد  ماهري نيز مي  
  .همراه ايل و همدست ايل بوده استه دست قهرمان ب

 .، آثار بديعي بوجود آورده اسـت      ها  داستانها در خلق     ها در طي قرن    مبارزات اوزان 
هايي است كه مبـارزات خلـق، حيـات و طـرز             آور سال هاي آنها ياد    ها و آفريده    سروده

ها به سخن گفته و يك بيـك آنهـا را بيـان              هاي خلق را اوزان    معيشت مردم، عصيان  
ي مردم در     طلبانه حق  مبارزات ملي و   .اند  كرده و براي جاوداني كردن حقيقت كوشيده      

   .ها جاودان مانده و بدست ما رسيده است راه وطن و ملت در زبان اوزان
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طرز معيشت، حيات، طبيعت، مبارزات مردم با دشمن و ياغيگران و اشغالگران در             
 .زبان اين خنياگران زنده مانده و به زمان ما رسيده و در ميان ما زندگي كـرده اسـت                  

ها گذشته تا هنر اوزان با هنر آشيقي جا عوض كرده و هنـر آشـيقي دوام بخـش        قرن
  .اند شدها ه ها وارث اوزان هنر اوزاني و آشيق

هاي بعد، اوزان كلمه و معناي اصلي خود را عـوض كـرده و بـه پانـشاق                   اما سال 
 .يعني پر حرف تبديل گشته است

 .تـوان رو در روي هـم قـرار داد           هنر آشيقي را با هنر اوزاني و قوپوز را با ساز، مي           
 در طـي    .سـازد   گر مـي   عوض شدن و تغيير و تبديل آن، كيفيت معيشت خلق را جلوه           

ها بهره گرفته و در غني ساختن آثـار          شد اوزان  آثار و آفرين   هزار سال بزرگان ادب از    
 .اند خويش سود جسته

ها كه وارث اصلي اوزانها هـستند، در اجتمـاع امـروزي مـا در ميـان          امروزه آشيق 
هـاي دانـشگاهي    طبقات مختلف مردم جا باز كرده و جـايي در تحقيقـات و پـژوهش       

هـا بحـث شـده و         تا حال كمتر در مورد رسالت اصلي آشيق        .ستبراي خود باز كرده ا    
ها هميشه مردم    دانيم آشيق   كه مي   در حالي  .نظري به رسالت سياسي آنها نشده است      

ها تهيـيج كـرده و در اسـترداد حقـوق            عدالتي  ها و بي   ها و بيدادگري   را عليه ستمگري  
انـد؛   و يگانگي دعوت كـرده     و همواره خلق را به اتحاد        اند  بودهخويش، پشتيبان مردم    

ي خويش، قهرمانان برگزيده و راستين مـردم از جملـه             هاي آفريده   ها در چكامه   آشيق
ي   را كه از ميان مردم برخاسته و براي استرداد حقـوق حقـه             ...، نبي و  وبابك، كوراوغل 

انـد،   اند و از طرف مردم نيز همواره مورد حمايـت قـرار گرفتـه     مردم به مبارزه پرداخته   
هـا    آشيق .دهند  كنند و سمبلي از اين قهرمانان را بدست مردم مي           تعريف و تمجيد مي   

ها مبارزات ملي و ميهني را ادامه داده و متحمل زحمـات فـراوان شـده و      در طي قرن  
جملـه آشـيق عبـاس توفارقـانلي در          انـد از آن    آزادي خود را فداي آزادي مردم كرده      

عاشيق آيدين توسط تـزار روس بـه سـيبري          پوسد،    هاي شاه عباس صفوي مي     زندان
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شوند عمر خـود را       شود و صدها آشيق ديگر در راه آرمانهاي خلق مجبور مي            تبعيد مي 
  .به صورت فراري بگذرانند و از وطن و ايل خود جدا بمانند

هاي سـرور انگيـز و        ها، موسيقي اصيل آذربايجاني را به نغمه       موسيقي غني آشيق  
ها زيبا و دلنواز   موسيقي آشيق.اتحي سرافراز تبديل كرده است فريادهاي غرورآفرين ف  

نـواز   كه بايد باشد، گاه خشن و رزمجويانه و گاه لطيـف و آرام و روح               طوري است، آن 
 اين موسيقي متعلق به مردمي ساده با قلبـي آكنـده از             .آميخته با شعر و صدا و رقص      

ندگي مردمي است كه پيوسته بـا        بازتاب ز  .ها و مبارزات است    ها، رزم  ها، حسرت  شوق
 .انـد  گران جنگيده و با مشكالت سخت زندگي دست به گريبان بـوده            دشمنان و ياغي  

ي هـا  داسـتان تـرين   ي عـشقي و مهـيج   هـا   داستانها زيباترين و شورانگيزترين      آشيق
 زماني كه احساسي به ژرفاي دريا و        .اند حماسي را به زبان گفتار و موسيقي بيان كرده        

گردد، لب از سخن فرو بـسته، بـه            عظمت صحرا به جسم آشيق مستولي مي       غمي به 
 وقتي زبـان از گفـتن احـساسات         .آيد  برد و همراه با ساز خود به فغان مي         ساز پناه مي  

آورد، آنگاه كه غمي از ايل بر وجـود   ماند، روي به موسيقي مي عميق انساني عاجز مي   
هـا و     تـرين ترانـه    انـدازد سـوزناك    گردد و غم به جانش چنگ مـي         آشيق مستولي مي  

گاه شادي و مسرتي     هر .سرايد  بارترترين اشعار را با زبان شعر و بيان موسيقي مي          اندوه
هـا   فشارد و در دوام هرچه بيشتر شـادي     ساز بر سينه مي    در ميان ايل وجود دارد آشيق     

 و ي مـردم را بـا تمـام پـيچ و خـم و فـراز             كوشد، خالصه آنكه تمام زندگي تـوده        مي
   .بينيم هايش در پيوند زندگي مردم با ساز آشيق مجسم مي نشيب
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  زبان آذربايجان 
ا، احساسات و عواطف    ه اي براي بيان افكار، انديشه      زبان نعمتي خداوندي و وسيله    

هـا و انـسانيت بـا     رسان علوم و فنون و هنرهاست؛ فقط دشـمنان انـسان        انساني، پيام 
  .كنند  دشمني ميها زبان

 600 زبان وجود داشته است و اينك در انتهـاي قـرن،             2780غاز قرن بيستم    در آ 
 اين روند اضمحالل در عين حال كه طبيعي است اما موجـب             .زبان بيشتر وجود ندارد   

اي از فرهنـگ و       باشد چرا كه هر زبان حامل گنجينه         و تأثر انديشمندان نيز مي     تأسف
ي زنده بـا    ها  زبان .همچنان ادامه دارد   ها  زبان روند اضمحالل و بالندگي      .مدنيت است 

تر شده و ياور انسانها در حل معضالت امـروز و فـردا خواهنـد                بالندگي روزافزون غني  
 اما تالش براي نابودي هر زبـاني        .ي ضعيف ميدان را ترك خواهند كرد      ها  زبانبود و   
  .انساني و مذموم استقدر هم كه ناتوان باشد حركتي غيرهر چ

تـرين   ماننـدش جـزو بالنـده       ميليون سخنگو و قانونمنـدي بـي       270زبان تركي با    
خـرد بـا      انه توسط برخي افـراد نااهـل و بـي         تأسف اما در كشور ما م     ،ي دنياست ها  زبان

اي از قلم بدستان شوونيست        در كشور ما عده    .شود  سالح تهمت و توهين تضعيف مي     
هـا را     قـت جـو، سـليقه     تازند و برخالف جريان حقي      هاي غيرفارسي زبان مي    به قوميت 

ي صدري كه      مطمئناً هموطنان آگاه و دردشناس ما با سعه        .سازند  جانشين حقيقت مي  
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ي ديگـري مهـر       رود نسبت به زبان تركي آذري و هر زبـان زنـده             از ايشان انتظار مي   
ي ناقابل را بـدون حـب و بغـض از     شمارند و اين جزوه     ورزند و آيات خداوندي مي      مي

 اگـر ايـن دفتـر، زمينـه را          .قادات علمي خود را مطرح خواهند ساخت      نظر گذرانده، انت  
ي زبان تركي آذري هموار سازد بـه هـدف نزديـك شـده                براي بحث و گفتگو درباره    

است؛ در هر حال عامـل وحـدت ايرانيـان، مليـت ايرانـي و اسـالم بـوده و هـست و          
ي اتحـاد      سـايه   ايرانـي مقتـدر و يكپارچـه در        .معتقديم همدلي از همزباني بهتر است     

اي متـصور اسـت و هرگونـه دامـن زدن بـه               ي مردم ايران با هر زبـان و لهجـه           همه
  .اختالف زباني در كشور جز به نفع دشمنان كشور نيست

شكي نيست كه در طول تاريخ پيچ در پيچ، طـوالني و كثيرالجوانـب           « :نويسد  مي
ده، حتـي در بعـضي   پيدايش مردم آذربايجان، عنصر نژادي ماد نقش مهمي بازي كـر    

 :نويسد  در ادامه مي.»عهده داشته استه ي هدايت و رهبري را ب       ادوار تاريخي، وظيفه  
 غيرايراني داشتند وجـود     منشاءهاي ديگر كه      ي قبيله ها  زباندر دوران ماد آتروپاتن،     «

اي ميـان عناصـر       در طي تاريخ ماد، مبـارزه     «سازد كه     خاطرنشان مي   و 1»داشته است 
در ايـن گيـر و دار، مقـام اصـلي را بـراي              « اوپر   .»ريايي وجود داشته است   توراني و آ  

  .عناصر توراني قائل است

از قبايـل مختلـف     » تـاريخ مـاد   «دياكونف در جاي جـاي كتـاب ارزشـمند خـود            
اگـر بگـوييم    « :نويـسد    مـي  211ي    راند، از جمله در صفحه      غيرايراني زبان سخن مي   

از  «:نويسد  همو مي » اند درست نيست   ي زبان بوده  مادهاي قرن هشتم قم بالتمام ايران     
ي دوم قم، مردم ساكن سرزميني كه       آيد كه در هزاره     منابع مكتوب چيني چنين بر مي     

بعدها ماد ناميده شد كماكان ناهماهنگ بوده و از لحاظ تمدن و فرهنگ نيز يكدست               
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به » ه كيان تپ«به كوتيان گرايش دارد، فرهنگ      » گؤي تپه « فرهنگ و تمدن     .نبودند
 .ظاهراً با آسياي ميانه مربـوط اسـت       » توزنگ«و  »تپه سيلك «و  » تپه حصار «عيالم،  

ي سـوم     وتيان مربوط به هـزاره    گي سر پادشاهان      از مجسمه  آثار مكشوف از سلماس   
نـام گروهـي قـومي اسـت كـه در           «: نويـسد   وي در تعريف گوتيـان مـي       « .قم است 

 1.»زيستند آذربايجان مي

 :كنـد   آذربايجان را از نظر جسماني و ظـواهر، چنـين معرفـي مـي             دياكونف مردم   
قديميترين ساكنان سرزمين ماد از لحـاظ مـردم شناسـي سـيه چـرده، دراز كلّـه و از                    

 2.»كنند ي شبه اروپايي بودند كه اكنون در خراسان و آذربايجان زندگي مي خميره

گيـرد و     يدياكونف براي شناخت زبان مـردم مـاد از علـوم ديگـر نيـز كمـك مـ                  
هاي اماكن جغرافيايي توپونيميـك و نـام قبايـل اتنونيميـك             به ياري نام  «: نويسد  مي
 اسامي  .توان تركيب قومي مردم سرزمين ماد را در ادوار گوناگون تاريخ تعيين كرد              مي

بـراي بـيش از     «: نويـسد  آنگاه مـي   »تواند كمكي باشد    اتوماستيك نيز مي   خاص افراد 
هاي نهم و هشتم قبل از ميالد در ماد به مـا رسـيده       از قرن نيمي از اسامي خاص كه      

 3».اي براي آنها يافت ي ايراني ريشهها زبانتوان در  است، به صعوبت مي

دياكونف در تعيين زبان مردم ماد به نظريات دانشمندان ديگر از جملـه نـي مـار،                 
آن خـواهيم  ژاوپر، پراشك، لئورمان و ديگران توسل جسته است كه بعداً بـه بررسـي         

شود اين است كه در سـرزمين مـاد و             آنچه از تحقيقات دياكونف مستفاد مي      .پرداخت
 سند ديگري كـه بـه       .اند زيسته  مادهاي غيرايراني زبان مي   ) اكباتان( مركز آنها همدان  

خـوريم اثـر اِآ       زندگي مادهـاي غيرايرانـي زبـان در همـدان پايتخـت مادهـا بـر مـي                 
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دارند، امـا در ميـان         ديگري نيز نظريات مشابه ابراز مي       دانشمندان .گرانتوفسكي است 
حاجيف نظر و توجه خود را روي       .ها، ت  ها و تئوري    ي اين اسناد تاريخي و فرضيه       همه

يك مسئله، يعني زندگي مادهاي غيرايراني زبان در همـدان پايتخـت مـاد معطـوف                 
ان همانا تركان بوده  رسد همين طوايف غيرايراني زب      به نظر مي  «نويسد     او مي  .دارد  مي
تواند شروع منطقي باشد كه در آينده آذربايجـان را             فقط چنين شرايط تاريخي مي     .اند

 در اينجا صرفاً موقعيت فعال اقوام ترك زبان است كـه            .به مركز زبان تركي برگرداند    
و زبـان   اين قسمت از زبان مردم ايران را به تدريج از اراضي ايراني زبان جدا سـاخته                 

 1.»سازد  رادرآن غالب ميتركي

 بـه   )حـاجيف .ت(گيري را نويسنده     جالب توجه اين است كه چنين نظريه و نتيجه        
كه عالم بزرگ قرن بيستم پرفـسور دكتـر          صورت احتمال بيان داشته است، در حالي      

با بيـاني قـاطع     » تاريخ ترك «ي بيست قرن حاضر، در اثر خود به نام            رضانور در دهه  
اين اثر گرانقـدر پرفـسور نـور شـامل چنـدين مجلـد اسـت كـه در              .ابراز داشته است  

جلدهاي چهارم و پنجم توجه خود را بـه بررسـي ايـن نظريـات معطـوف كـرده و از                     
 از جلـد چهـارم از اثـر         225ي     وي در صفحه   .ي خود قاطعانه دفاع كرده است       انديشه

ـ .آذربايجان قسمت غربي و جنوب غربي درياي خزر است  «:نويسد  خود مي  ه عبـارت   ب
ي اوروميه    ديگر سرزميني است كه از حوالي تهران آغاز شده، همدان، زنجان، درياچه           

 نام قديم اين سرزمين ماد بوده       .كشيده شده است  ) قفقاز( را در برگرفته و تا كوه قاف      
نويـسد     نويـسنده در ادامـه مـي       2».گفتند  مي  روميان و بيزانسيان بدان آتروپاتن     .است

 آنان ابريشم را از چين آورده و به         .ي ماد، تركان هستند     خته شده نخستين اهالي شنا  «
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 جلد پـنجم نيـز تكـرار        73 و 72 همين انديشه در صفحات      1».فروختند  بيزانسيان مي 
نخستين صاحبان سزرمين ايران پيش از ميالد مادها هـستند          « :نويسد  گردد او مي    مي

ي سـرزمين را در       مـت همـه    مـاد حكو   .و پيش از آنان نام ايران و عجم وجود نداشت         
هاي شمالي و شـمال    اين تركان در تمامي قسمت. مادها نيز ترك بودند .دست داشت 

 :كنـد   ي سخنان خـود اضـافه مـي          باز در ادامه   2».اند شرق ايران امروزي سكني داشته    
 بـه   .انـد  اند داراي تمدني واال بـوده      اين تركان كه به مدت چهار قرن حكومت كرده        «

ي مدنيت مادها پا گرفتـه و رشـد            اروپايي، تمدن ايراني صرفاً بر پايه      ي محققان   گفته
كرده است، به عبارت ديگر تمدن ماد در تمدن ايراني همانا تمدن توران بوده است و                

 3».باشد آغاز گر دولت ايران همانا دولت ماد ترك مي

ي تـرك   جا دارد كه متذكر شويم كه پرفسور بسيم آتاالي نيز با قاطعيـت تمـام، رو               
ي   دولت ماد تنها در سايه    « به نظر مؤلف،     4،بودن نخستين اهالي مادها تأكيد كرده است      

 5».هاي علمي، فرهنگي و هنري دست يابد تركان ماد توانسته است به موفقيت

ي شاهنـشاهي در ايـران        سند ديگري حاكي از اين اسـت كـه بنيانگـذار سلـسله            
كـه رهبـري سـرزميني در      او در حالي.ه استاحتماالً تركي به نام ارشن يا ائلشن بود      

همسايگي ايران را به عهده داشته مردم ايران زمين را به قيام فراخوانـده و بـه آنـان                   
  . قم در جنگ كشته شده است876استقالل بخشيده است او نهايتاً در سال 

مسلماً طرح ترك بودن مردم اصلي ماد و موقعيـت غالـب آنـان و بيـان افكـار و                    
اي را به دنبال خواهد داشت به ويـژه در كـشور    تي از اين دست، اعتراض عده    مالحظا
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خودمان، كه پنجاه سال رژيم خفقان پهلوي كوشيده است تا فقط يك صـدا صـداي                
خواهيم سـندي را مـورد بررسـي           ما در اينجا مي    .شووينيزم را در گوش مردم فروكند     

اسـر اراضـي موجـود در       تـوان دريافـت كـه در سرت         قرار دهيم كـه براسـاس آن مـي        
تر آسـياي مقـدم و سـاكنان شـناخته            همسايگي ماد، در طول اعصار، نمايندگان كهن      

 معلوم است كـه سـومريان و        .كرده اند   ي آن يعني سومريان و اكديان زندگي مي         شده
ي نزديكي ژنتيكي آنان با زبان تركي و حتي ترك بودن كلّي آنـان،                اكديان و انديشه  

 با اينحال انكار كننـدگان      .كه مباحث آتشيني را سبب گشته است      ساليان درازي است    
ي سومري، اكدي و تركي اين پاراللهاي مـشهود     ها  زبانقرابت ژنتيكي و خويشاوندي     

 البتـه   .بـازد    در برابر اين همه مـشابهات موجـود زبـاني، خـود را مـي               ها  زبانبين اين   
كننـده نبـوده و      فيـد و قـانع    مشابهات و پاراللهاي مطرح شده، هميشه به يك اندازه م         

هيچ شك و ترديدي، اين مشابهات و پاراللها داراي            بي .شوند  گاهي با ترديد روبرو مي    
ي عناصـر     در مقايسه «:نويسد  پروفسورحاجيف مي .باشند  اي مي   داليل عيني قانع كننده   

ي   زباني شش هزار سال پيش از اين زبان سومري و عناصر زباني مربـوط بـه هـزاره                 
 الزمـه را ارائـه نـداده و         تأثيركند كه     ان تركي، توجه ما را به اين امر جلب مي         اخير زب 
ي پـنج      بين اين دو قطب مقايسه، فاصله      .آورد  هاي صحيح علمي به وجود نمي      تطابق

ي گـسترده و پرتگـاه        اي وجود دارد كه مسلماً مشابهات زبـاني در ايـن دره             هزار ساله 
هم جهـات مـشابه مـوردنظر براسـاس مقـوالت           همين خاطر  به .رود  بزرگ از بين مي   

 1.»دهد معين، سيستم منسجمي را تشكيل نمي

ي سـومري و    هـا   زبـان ي ارتبـاط      نويسنده براي اثبات و تحكيم افكار خود درباره       
گيـري گرامـري ايـن     هاي مشخصي در شـكل    تركي و قرابت ژنتيكي آنها، به مقايسه      
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سـازد و     شابه و هماهنگي را مطرح مي     يازد و نكات قابل توجهي از ت         دست مي  ها  زبان
كند كـه     رسد كه اسناد ارائه شده حداقل اين امر را تصديق مي            نهايتاً به اين نتيجه مي    

اند كـه امكـان    كرده در دوران سومر و در همسايگي آنان، اقوام ترك زباني زندگي مي      
 1.اند روابط فرهنگي و اقتصادي را حفظ نمايند داشته

ــانيــشاوندي مــا در اينجــا روي خو ي ســومري، اكــدي و تركــي كــه در هــا زب
كنـيم،    ي معاصر و توركولوژي مباحث عميقي را پديد آورده است مكث نمي           شناس  زبان

 در اين رابطه تنها به يادآوري برخـي افكـار و            .ي معلومات ما خارج است      زيرا از دايره  
 .كنـيم   ي اكتفـا مـ    20ي    مالحظات عالم بزرگ ترك، پروفسور بسيم آتـاالي در دهـه          

اكديان كه پنج هزار سال پيش از ايـن در عـراق           « :محقق نامبرده در آن زمان نوشت     
اند يك دولت ترك را بـه وجـود آورده و خـط              عليا زندگي كرده و دولتي تشكيل داده      

 آنان نيـز در     . در عراق سفلي نيز عنصر تركي ديگري سكني داشت         .ميخي را آفريدند  
 اينان سـومريان بودنـد كـه در    .اند ي شايان داشته  علم، كشاورزي و فرهنگ پيشرفتها    

ــه صــورت   ــورات ب ــونار«ت ــه.ضــبط شــده اســت » س ــن واژه در مقدم ــاب   اي ي كت
»Buroypykc«   ي سخنان خود     مؤلف در ادامه   2.ثبت شده است  » سونقار«به صورت

تـر از خـط      آنان پيش از مصريان خطي را بـه وجـود آوردنـد كـه كامـل               «: نويسد  مي
ها از شـرق بـه     باالخره آرامي.كردند ان در امنيت و آسايش زندگي مي    آن .مصريان بود 

هـاي عربـستان بـه        به همين علت از قبايل سامي كـه در بيابـان           .آنان هجوم آوردند  
كردند ياري خواستند و آنـان را در داخـل قـشون خـود         صورت چادرنشيني زندگي مي   

 حـاكم   .به دسـت آوردنـد     بدين ترتيب، مدتي بعد طوايف سامي حكومت را          .پذيرفتند
سامي به نام حمورابي با نابود كردن زبـان و قـوانين اكـديان، زبـان و قـوانين ملـت                     
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 حكمرانان سامي نژاد تا آن موقع خود را فرمانرواي سومر و .خويش را رسميت بخشيد
هـا و     بـه نظـر بĤتـاالي، آشـوري        .» حمورابي اين امر رانيـز تغييـر داد        .ناميدند  اكد مي 
 سال پيش در حالي كه داراي اسامي تركي بودنـد و از فرهنـگ و                4500در  ها   كلداني

 به حكومت رسـيدند و بـا تعـدي و ظلـم قـوانين                مدنيت سومري و اكدي متأثر بودند     
ي    مؤلـف دربـاره    .سومري و اكدي را نابود كردند بطوريكه اثري از آنان باقي ننهادنـد            

اكـديان و سـومريان نيـز       «: يـسد نو  بينشهاي ديني و عقيدتي اين دو ملت قديمي مي        
 نيروهـاي   .پرسـتش مـاه، خورشـيد، سـتارگان        همچون تركان باستاني به سـتايش و      

 1.»پرداختند طبيعت مي

 اقرار عليف مادها با طوايف ايرانـي        ، ديگر آذري  شناس  زباني قطعي     به عقيده 
ن، بلكـه   اي ماد، نه ايراني زبا      ي طايفه   نخستين اتحاديه « .اند اي نداشته   زبان رابطه 
ي نزديـك بـه زبـان عيالمـي     هـا  زبـان ي كاسپي بودند كه جزو   ها  زبانوابسته به   
 2.»آيد بشمار مي

 مـار  .ي.اي ماننـدن  دانـشمندان برجـسته   در اينجـا قطعـاًمي بايـست اززحمـات    

(N.Marr)، ي هـا  زباني سومري، اكدي و عيالمي را از   ها  زباناوپر  . ژ .اوپر ياد كرد  .ژ
ي    او نيز به مطالعـه     .ي او را احيا كند       مار نيز كوشيد تا فرضيه     .دانست  مي) ترك (يافثي

ي جهـان   هـا   زبـان خـود در تمـام      » يـافثي «ي    زبان عيالمي پرداخت تا براي فرضيه     
 البته بسياري از دانشمندان زبان عيالمي       . مار آن زبان را مادي خواند      .هايي بيابد   نمونه

ونف احتمال چنين ارتباطي را بسيار قـوي         و دياك  اند  دانستهي ترك     را خويشاوند السنه  
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ي اول پيش از ميالد       از سوي ديگر دياكونف زبان عيالمي در هزاره        1.كند  توصيف مي 
  2.دهد كردند نسبت مي هايي كه در جنوب غربي درياي خزر زندگي مي را به كاسپي

از  3؛ي عيالمي و تركي قرابت ژنتيكي وجـود دارد        ها  زبانبه نظر متخصصان، بين     
ي هـا   زبـان هاي معين لكسيك و جهـات مـشترك در           جمله زژامپولسكي وجود پارالل   
هايي چون اؤكـوز،      گويد در زبان عيالمي واژه      سازد و مي    عيالمي و تركي را مطرح مي     

و داراي همـان مفـاهيمي       4دگـرد    با همان مفاهيم آشناي تركي مشاهده مي       .مئشه و 
 .هستند كه امروز در زبان آذري فعالند

ي اول پـيش      ر عليف بر اين باور است كه طوايف ايراني زبان در اواسط هزاره            اقرا
 و در اواخر    اند  شدهي دوم اين هزاره از شرق به سرزمين ماد وارد             از ميالد و يا در نيمه     

كنـد و مـشاهده       اين هزاره است كه زبان هند و اروپايي در آنجا كسب موقعيـت مـي              
ي باستاني، در شمال      كند كه در دوره      اثبات مي   مؤلف براساس اسناد تاريخي    .گردد  مي

غرب ايران امروزي، آذربايجان و اطـراف خـزر، طوايـف و قبايـل غيـر ايرانـي زبـان                    
 .اند كرده بسياري زندگي مي

 لوكونين نيـز كـوچ قبايـل ايرانـي زبـان بـه سـرزمين مـاد         .ق.آ گرانتوفسكي، و . ا
 گرانتوفـسكي   مـثالً  .داننـد    عايد مـي   ي اول پيش از ميالد      آتروپاتن را به اواسط هزاره    

ورود طوايف ايراني زبان به اراضي ايران امروزي در قرن شـشم پـيش از         «: نويسد  مي
 در اين زمينه، نظريات لوكونين بسيار جالـب توجـه           .»ميالد از طريق قفقاز بوده است     

رتو هاي آسوري، اورا   به سرزمين ) ها مادها و فارس  ( طوايف مهاجم    :نويسد   او مي  .است
هـا    مادها و فارس   ...دهند  و عيالم در اراضي به دست آورده دولت جديدي تشكيل مي          

                                                            
 .همان .1
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اند بلكه ورود آنان به تدريج بـوده اسـت آنـان در طـول          يكباره به اين سرزمين نيامده    
  .اند زيسته ها مي ها و ديگر ملت ها، كاسپي ها، حوريت ها در همسايگي آسوري سده

ها را از همديگر مجزا دانسته و آنـان          مادها و پارس   ،همانگونه كه ديديم لوكونين   
 جا دارد متـذكر شـويم كـه در          .كند  را دو قبيله و داراي دو زبان جدا از هم قلمداد مي           

قرن پنجم قبل از ميالد هرودت مورخ بزرگ يوناني نيز اين دو طايفـه را از همـديگر                  
  1.متمايز ساخته است

 مشاهده شده، جهات مشترك و مشابهات هاي لكسيكي و لكسيك گرامري پارالل
ي تركي نظريات ارائـه     ها  زباني عيالمي و تركي، حوريت اورارتو و        ها  زبانموجود در   

 2.تصادفي نبوده است شناسان به هيچ وجه امري اتفاقي و شده توسط باستان

ي  هاي ماد آتروپاتن طوايفي كه با مشخـصه  زيرا مطرح شده است كه در سرزمين      
اند و به عنوان طـوايفي       هند و اروپايي معرفي گشته     غير منشاء زبان و داراي     غيرايراني

هـا در همـسايگي       شـده اسـت در طـول سـده          ساكن كه قبايل ترك از آن مفهوم مي       
 :اند زيسته حوريت اورارتوها در انس و دوستي مي ها، ها، آشوري عيالمي

 سال پيش،   3500 قم   14دهد كه حتي در قرن         تحقيقات تاريخي نشان مي    -الف
 اين  .اند زيسته  ي اوروميه طوايف ترك زباني مي       در آذربايجان قديم، در اطراف درياچه     

رساند كه از ملـل قـديمي آسـياي مقـدم      هايي به خط ميخي به ثبوت مي   امر را كتيبه  
 سـال پـيش از ايـن تركـان در منـابع             3500 از جمله    .امروزه به دستمان رسيده است    

 سـال  3000ي اول پـيش از مـيالد يعنـي     و در آغاز هزاره» اه توروك«آشوري با نام  
 ايـن سـند خـود       3.اند معرفي شده » توريخي«ي ميخي اورارتو با نام      ها  نوشتهپيش در   
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هـا و    ي آشوري    سال پيش از اين تركان همسايه      3500 و   3000نشانگر اين است كه     
  .اند بودهها  اورارتويي

ن از قـديم االيـام در اراضـي مـاد            براي اثبات موجوديـت قبايـل تـرك زبـا          -ب
هاي زميني انجـام شـده در آذربايجـان، كـشف اشـياي مربـوط بـه                  آتروپاتن، كاوش 

  .نمايد اي ارائه مي دامداري و كشاورزي داليل قانع كننده

 سندي ديگر دالّ بر اينكه طوايف ترك يكي از ساكنان قديمي در اراضي ماد               -ج
ت     گان دنياي باستان از جملـه آسـوري       آتروپاتن و همسايگي آنان با نمايند      هـا، حوريـ

 در اطالعاتي كه هرودت مورخ قرن پنجم پيش از ميالد يونان ارائه             .اند اورارتوها بوده 
هـا،   و در همـسايگي كلـخ     ) ارس(ي ساسپرهاي ماد، در اطـراف آراز          داده است درباره  

ويلين، قبايل حوريت    بنا به احتمال قĤ مسكيش     1.كنند  اورارتوها و آالروئيدها زندگي مي    
  .اند شدهاي ساسپرها وارد  ي طايفه ها در اتحاديه اورارتو و اسكيت كيمري

هـاي ساسـپر، اسـپر، سـپر،      ي، بين اتنونيمشناس زبانگردد كه در ادبيات    معلوم مي 
گردد جالب است كـه       ساسپير و ساوير در عين مشابهت و قرابت، عينيتي مشاهده مي          

نوشته  »ساپر«يكي از طوايف ترك قديم به شكل        » سابير«يز  هاي اورخون ن    در كتيبه 
ي نخـست و آغـازين        در مرحلـه  ) ساپروساسـپيرها  ساوير،( وارد شدن آنان     .شده است 
هـاي هـون بيرونـي     طور به عنوان يكي از شـاخه   اي هون و همين     هاي طايفه   اتحاديه

يـا  ( هامعلـوم اسـت سـاوير     «: نويـسد   گوكاسـيان در ايـن مـورد مـي        . و .محتمل است 
پس » اند در اتنوگزنيزم مردم آذربايجان از نزديك مشاركت داشته       ) سابيرهاوساسپيرها

ت اورارتـو در      آشـور،  ي طوايـف عـيالم،      توان گفـت زنـدگي صـدها سـاله          مي حوريـ
  .همسايگي قبايل ترك زبان يك حقيقت است

                                                            
  .1991جهانگير قهرمانف، يوسف و زليخا، باكي، . 1
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علـم  كه تا امـروز بـر عـالم          1اها با ماده     نخستين ارتباط تاريخي اسكيت    -الف 2
معلوم گشته است اثبات ديگري بر اين مدعاست كه آذربايجان از قديم االيـام محـل               
اسكان تركان بوده و سندي معتبر بر تبديل قبايل ترك زبان ايـن اراضـي بـه مـردم                   

بايست نخست    باشد براي اثبات اين امر مي       اين اراضي مي  » اهالي بومي «و  » ساكن«
اي   ان، عدم انتصاب آنان به يك تركيب قبيلـه        ها به سرزمين آذربايج     به آمدن اسكيت  

ي مختلف و در عـين حـال        ها  زباناي با     ي طايفه   واحد، تشكيل يافتن آنان از اتحاديه     
  .ي قبايل ترك در اين اتحاديه و مسايلي ديگر از اين دست، برخورد نمود غلبه

ز ها در قرن هفتم پـيش ا        شود كه قسمت اعظم اسكيت      از تاريخ چنين مستفاد مي    
ميالد از سواحل درياي سياه و شمال قفقاز حركت كرده و بـه خـاك آذربايجـان وارد                  

م وارد اراضـي    . ق 674دهند كه آنان در سـال         مĤخذ نشان مي   اند از جمله منابع و     شده
تــاريخ «در كتــاب  2.انــد م وارد ســرزمين مــاد گــشته. ق673ماننــا شــده و در ســال 

هـا، ايـشكوزاو     ن هفتم پيش از ميالد، اسكيت     در ربع اول قر   « :خوانيم  مي» آذربايجان
 اينان اساساً در اراضي كُـرو ارس        .يا اشكنازها، از شمال وارد خاك آذربايجان شده اند        

 سـال دوام يافتـه بـه وجـود          100هـا را كـه حـدود          مسكن گزيده و پادشاهي اسكيت    
 3.»اند آورده

هـا را مـورخ      يفهـا يـا اسـك      يادآوري اين مسئله خالي از فايده نيست كه اسكيت        
الدين اوگال با نام طوايف     هاي مهاجر و پروفسور بهاء     ن اسكيت يوناني هرودت با عنوا   

  .اند قونار كؤچر معرفي كرده

                                                            
 مورخ يوناني هر دولت با عنوان اسكيتهاي         و از فايده نيست كه اسكتها يا اسكيتها      يادآوري اين مسئله خالي      .1

 .اند في كردهعرالدين اوگال با نام طوايف قونار كؤچر مءمهاجر و پرفسور بها

  .270دياكوف، ص  .2
 .9، ص 1آذربايجان تاريخي، ج  .3
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ها به اراضي    در منابع ديگر نيز به همين ترتيب يا به نوعي ديگر به آمدن اسكيت             
اي   ي طايفـه    گونه كه قـبالً ذكـر آن رفـت در اتحاديـه             همان .خوريم  آذربايجان بر مي  

ت اورارتـو از اسـكيت                   ساسپرها كه در سواحل ارس مأوا گزيده بودند همراه بـا حوريـ
در آثار اآ پاخومف نيز به آمدن طوايف اسـكيت و            1.ها نيز نامي ذكر شده است       كيمري

  .ين اشاره شده استكيمري به آذربايجان و امتزاج آنان با مردم بومي اين سرزم
: نويـسد   اين مؤلـف مـي  .ق لوكونين نيز بازتابي داشته است اين امر در تحقيقات و    

م در . قـرن هفـتم ق  70ي  در دهـه ) ... ها، سـكاها،  ها، اسكيت كيمري(ها    اين طايفه «
نماينـد و بعـدها در آذربايجـان     سياست خارجي آسياي مقدم نقش فعـالي را ايفـا مـي          

  2.»ه استآفرينند كه عمر چنداني نداشت جنوبي ماننا حكومت اسكيت را مي

هـا و اعتبـاراً از        آيد كه در اواخـر قـرن هـشتم قـم كيمـري              از تاريخ چنين بر مي    
ها براي دولـت آشـوريان براسـاس منـابع آشـوري       م اسكيت. ق680- 677هاي   سال

دهد كه منابع آشوري اسـكيتها را          آ گرانتوفسكي چنين اطالع مي     3.اند خطرآفرين بوده 
كنند و زندگي و اسـكان        م قلمداد مي  . ق 680 677هاي   بعنوان متّفقان مانناها در سال    

هايي  ي اسكيت   درباره 4.نمايند  قيد مي ) آذربايجان ايران كنوني  (آنان را در اراضي ماننا      
كردند منابع اروپايي نيز در اواخر قرن اول پـيش         كه در سواحل درياي خزر زندگي مي      

 5.دهند از ميالد اطالعاتي ارائه مي
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ها از نظر تاريخي به آذربايجـان و     گر اين است كه آمدن اسكيت     ي اينها نشان    همه
امتزاجشان با مردم بومي، حقيقتي انكارناپـذير اسـت و اكثريـت متخصـصان در ايـن                 

 1.دهند نظريه ترديد به دل راه نمي

هـا را در مـاوراء قفقـاز از جملـه            عالوه بر منابع تـاريخي، سـند اسـكان اسـكيت          
ها نيز   و كشف اشياء مربوط به فرهنگ و تمدن اسكيت        هاي زميني    آذربايجان، كاوش 

هـاي   اطالعات به دست آمـده از كـاوش       «: نويسد   اقرار عليف مي   2.رساند  به ثبوت مي  
ي هجـوم     دارنـد در دوره     گونه كه منابع مكتوب بيـان مـي        دهد همان   زميني نشان مي  

فن به وجود   كيمر اسكيت، در نواحي جنوب شرقي ماوراء قفقاز آداب و مراسم جديد د            
اي جديـد     آيد و اينهـا ضـمانتي بـراي قبـول آفـرينش و پيـدايش عناصـر قبيلـه                    مي
اي نيست كـه      هيچ شبهه «: كند  ي سخنان خود يادآوري مي       مؤلف در ادامه   3»باشد  مي

 عالوه بر آداب و مراسـم تـدفين، تـصاوير           .باشند  اينها گورهاي مردم سكا اسكيت مي     
 هاي مكشوفه در اين مدفنها نيز دليلي قاطع بـر         ها و مهر   حك شده بر روي انگشتري    
 .»هاي ماست صدق غيرقابل انكار گفته

 توان گفت؟  ي دولت و مرزهاي پادشاهي اسكيت چه مي درباره

ي اول قـرن   برقراري دولت اسكيت در نيمـه    «: نويسد  اقرار عليف در اين مورد مي     
اين باره تمامي منابع  در .دانگيز اي برنمي هفتم پيش از ميالد در آذربايجان هيچ شبهه

دهنـد كـه پادشـاهي     نمايند اسناد نـشان مـي    مكتوب ما اطالعات يكساني را ارائه مي      
ي دوم قرن هفتم پيش از ميالد در شرق آسياي مقدم يكسره از بـين              اسكيت در نيمه  

شمارد كه از جوار ماد به ويژه ماننا تا اراضي محـصور              دياكونف چنين مي   .»رفته است 
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 بنـا بـه   .ها بـوده اسـت   ي اسكيت  و ارس، آلبانيا و اراضي سكاها جزو محدوده       بين كر 
 لوكونين نيز بر ايـن عقيـده        .ي مؤلف پايتخت آنان ساكاسناي آلبانيا بوده است         عقيده
شـمارد و نـشان     ها مي   او تمامي سرزمين ساكاسناي آلبانيا را جزو قلمرو اسكيت         .است
  .اند آورده ه آسيا و قلمرو اورارتو هجوم ميها از همين منطقه ب دهد كه اسكيت مي

فرايا مركز اصلي پادشاهي اسكيت همانا مغـان آذربايجـان بـوده            .ي ر   به عقيده 
هـاي سـاكن در ايالـت ساكاسـنا          برد كه اسـكيت     است ر بارنت نيز چنين گمان مي      

ز هـا ا    پندارد اسـكان اسـكيت      اف نيز چنين مي    اله  غيب .اند تمامي قفقاز را درنورديده   
نظر تاريخي در قفقاز به ويـژه جمهـوري آذربايجـان امـروزي و آذربايجـان ايـران                  

ي نتايج بـه دسـت آمـده از     ي خود را بر پايه      مؤلف عقيده  .حقيقتي انكارناپذير است  
در اراضـي   «: نويـسد   ريـزي كـرده مـي      هاي زميني و اشياء كشف شـده پـي         كاوش

هـا در   انـد اسـكيت   زيـسته  ميها  آذربايجان قبايل مختلف همچون سكاها و اسكيت  
هـاي رود كـر و        شمال و جنوب ارس، اراضي مغان، بالساغون، سكاها هم در كرانه          

 1.»اطراف گنجه اسكان يافته بودند

اي از طوايف  ي واحدي نبوده بلكه اتحاديه      ها طايفه   معلوم است كه اسكيت    -ب 2
هـاي    كـاوش  اند  بوده) اي هاي مختلف قبيله    منشاءداراي  (ي مختلف   ها  زبانمختلف با   

دهند كـه در تركيـب طوايـف اسـكيت،            شناسي و اسناد انتروپولوژيكي نشان مي      زمين
ي اسـنادي چنـد دسـت          جهت اثبات اين امر به ارائه      .اند  داشتهقبايل ترك زبان وجود     

ها، آنان را     سيموكاتتا مورخ قرن ششم هنگام نگارش تاريخ اسكيت        . ف مثالً .يازيم  مي
  . طوايف ترك شناخته استصرفاً به عنوان

                                                            
 .همان .1
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يعنـي  » آناختـارخ «بـه عنـوان     »اسـكيفيا   «طايفه   جغرافياي ارمني قرن هفتم،    در
شـود كـه تركـان در سـرزمين         شـود و چنـين نـشان داده مـي           ترك توضيح داده مـي    

 محمدحسن خـان يكـي از مـورخين ارمنـي نيـز سـكاها،               .كنند  ها زندگي مي    اسكيت
  .داند مي) ترك( توراني ها را از طوايف ها و سكاسه اسكيت

ي اشـياء     شناسـي بـر پايـه      هاي زمين   هنگام كاوش  1896فق ميسشنكو در سال     
هـا را متـشكل از       مكشوفه از قبر اسكيف ها، با قاطعيت تمام اساس پادشاهي اسكيت          

هـاي    طايفـه ) 19 و اوايـل قـرن       18اواخر قـرن    (راسك   . ر .تركان قلمداد كرده است   
جور، فين و اوقور را از طوايـف اسـكيف بـه شـمار آورده               تورك منگول، تونقوس، مان   

  .است

پروفسور بهاءالدين اوگال عالم بزرگ ترك نيز از نظرگاه تـاريخي وجـود طوايـف          
هاي مدلل و باور كردنـي بـه          ترك و حتي مغول را در داخل طوايف اسكيف با برهان          

راسگ به يك معنا و      .ي ر   اين جهت افكار او با عقيده و انديشه         از .اثبات رسانده است  
  .مفهوم همخواني دارد

هـا از    دهـد اسـكيت     نشان سازيم كه نشان مي    وجود سندي ديگر را بايستي خاطر     
م .نظر تاريخي در اراضي محصور بين كر و ارس اسكان يافنه اند كه از قرن سـوم ق                 

 منشاءداراي  » اران« همچنان كه معلوم گشته است كلمه        1.بدان اران گفته شده است    
» دوزه نگـاه  «و  » جاي گرم «تركي است و امروزه هم در زبان تركي آذري به معناي            

 2.ي اران در منابع قديمي تركي نيز آمده است  جالب است كه كلمه.رود به كار مي

 از جمله گوكاسيان ايـن      .دانند  اي تركي مي    ي اران را واژه     مورخان ارمني نيز كلمه   
دهـد كـه       در عين حال همو نـشان مـي        .داند  ي مي  ترك منشاءكلمه را داراي اصالت و      

                                                            
  .همان .1
 .همان .2
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 .نظر موسي خورنلي مورخ بزرگ ارمني را نيز به خود خلب كرده است            » اران«اتنونيم  
نويسد كه واالرش حكمران پارفيا، در قرن اول ميالدي، ارن جوان             موسي خورنلي مي  

ن بـه خـاطر      ايـن سـرزمي    .گزينـد   جسور و دلير را به عنوان امير سرزمين الوان بر مي          
و » ارو«را   ناميده شده اسـت زيـرا آن      » آروئان«آرامش، نرمش و سكوت خود به نام        

 1.اند ناميده» عاقل«

 بـه كـار     .در زبان تركي قديم به مفهوم ماليم، حليم، نرم، ساكت، عاقل و           » آرو«
 آروئان به معني سرزمين مردم آرام، ساكت و عاقل بوده است مورخاني             .رفته است   مي

ترابن، خورنلي و ديگران ضمن ارائه اطالعاتي در مورد الوانيان ارانيان، آنان را چون اس
  .اند مردمي آرام، حليم، عاقل و ماليم معرفي كرده

 ها ها يا اسكيت   شود وجود قبايل ترك زبان در تركيب اسكيف         چنانچه مشاهده مي  
يم كـه راجـع بـه       بينـ   هايي مي  را نخستين بار در كتاب    » اران« توپونيم   .حقيقتي است 

 م كه بر اين سرزمين تسلط       266اند كتيبه وي در سال       شاپور اول شاه ساساني نوشته    
 در ايـن كتيبـه و       . نوشـته شـده اسـت      )پارفيـا، يونـاني و پهلـوي       (يافت به سه زبـان    

 »اران دولت« »كشور اران«هايي كه راجع بدان نوشته شده است عناويني چون      كتاب
  .ر رفته استبه كا» زبان اراني« و

آيـد كـه اران اعتبـاراً از قـرن اول مـيالدي همچـون دولتـي                   از تاريخ چنين بر مي    
 2. م به اوج خود رسيده است      7 - 5هاي    قدرتمند رشد يافته و اين رشد و توسعه در سده         

 Cypnja xpohnkacbiدر اثـر خـود   ) قرن شـشم مـيالدي  (از جمله ميتيلنلي زاخارين 
مستقلي است داراي مردمي دين دار و مـسيحي كـه تـابع شـاه               اران كشور   « :نويسد  مي

                                                            
 .همان .1

 .29، صفحه 1988دده قورقود كيتابي، آنكارا،  .2
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رانـد و ايـن زبـان بـه زبـان              مؤلف از زبان مخصوص اران نيز سخن مـي         .»ايران است 
 1.هيچيك از قبايلي كه در كتاب خود از آنان نام برده است شباهتي ندارد

ـ توجه به     دارد كه بي    پوغولئو سكايا با تكيه بر اثر فوق ابراز مي        .و.ن  نيرومنـد   أثيرت
دهنـد   اسناد نشان مـي  2.زبان ارمني، اران توانسته است زبان اصلي خود را حفظ نمايد      

 اين  . ميالدي خود را حفظ كند     10 و   9هاي   كه زبان اراني توانسته است حتي در قرن       
   از جملــه اصــطخري، .كننــد امــر را مورخــان و جغرافيــدانان عــرب نيــز تأييــد مــي 

اند كـه اهـالي دبـل و اطـراف آن بـه              يگران بارها نشان داده   ابن حوقل، المقدسي و د    
  .اند گفته ارمني و اهالي بردع اراني سخن مي

ورسـكي، سـعيد نفيـسي، زايامپولـسكي و         ينم .كريمسكي، و  .اي(محققان معاصر   
هاي نهم و دهم وسـيله انـسيت اهـالي بـردع و              اند كه در قرن    بر اين عقيده  ) ديگران

زكي وليـدي   ( به نظر برخي متخصصان با نفوذ        .راني بوده است  اطراف آن فقط زبان ا    
مفهـوم زبـان ارانـي از       ) حاجيف و ديگران   طوغان، ميرزه باال، مسيدف، سĤشوربيگلي،    

  3.نظر تاريخي بالفاصله بعد از زبان آذربايجان زباني با سيستم تركي قرار گرفته است

ربايجـان، در اوايـل قـرن       دهند كه اران قسمت شمالي آذ       منابع تاريخي نشان مي   
پنجم داراي الفباي خاص خود بوده و ادبياتي غني داشته است، اما همـين ادبيـات در                 

از همين منابع تاريخي چنـين       4.داري نابود شده است    طي قرون بعدي به داليل ريشه     
گيري كليساي آلبان از يك سو و استيالي اعراب از سوي ديگـر              آيد كه موضع    بر مي 

  .اشيدن همين ادبيات شده استموجب از هم پ

                                                            
 .36بار تولد، صفحه  .1
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ناگفته نماند كه قسمت اعظمي از سرزمين آذربايجان توسط مورخـاني يونـاني و              
شده و در منابع فارسي و عربي نيز نوشته           رومي به اسامي آلبان اران آروانگ گفته مي       

، در منابع يوناني    »آلولنگ«، در منابع ارمني     »اران« اين نام در منابع عربي       .شده است 
رود اعـراب     گمان مـي   .ذكر شده است  » آردان«و  » آران«و در منابع فارسي     » آلبانيا«

اين نام را از منابع فارسي گرفته باشند زيرا تصادفي نيست كه كلمـه آلبانيـا در هـيچ                   
توان گفت آنان      در مورد اين نام در منابع ارمني نيز مي         .خورد  منبع عربي به چشم نمي    
ن گرفته و براساس قوانين فونتيكي ارمني به صورت آلوانـگ           اصطالح آلبانيا را از يونا    

گونه كه قبالً گفتيم نام بومي و اصيل اين   ناگفته پيداست همان1.اند و آقوانگ درآورده
  .باشد مي» آران«قسمت از آذربايجان 

ي ماد و اسكيف را به ثبوت ها زبانبرخي از محققين در عين حاليكه قرابت بين 
بينند از جمله استرابن مورخ  ي اسكيت و هون نيز يكساني ميها بانزرسانند بين  مي

 تحاجيف معتقـد اسـت   .شمارد  ها و مادها را يكي مي      قرن اول ميالدي زبان اسكيت    
ي   شود كه چه در داخـل اتحاديـه مـاد وچـه در اتحاديـه                اين نظر از آنجا ناشي مي     

انـد و بـه      برخوردار بوده اسكيف، طوايف ترك زبان وارد بوده و از كميت بااليي نيز            
دليل وجود طوايف ترك در هر دو اتحاديه، قرابت زبان نيز توسط مورخان مختلـف               

  .ادعا شده است

شـمارد و بـين آنهـا          را يكـي مـي     هـا   هـون هاي اطراف خـزر و       رادلف اسكيف  .و
 اما نĤ باسكاكف با اين نظر مخالف است و امكان           .كند  هاي فراوان مشاهده مي    شباهت
 2.داند   ممكن مي  ها  هوني اشغال اين سرزمين توسط        باهتي را فقط در نتيجه    چنين ش 

                                                            
  .58آشور بيگلي، صفحه  .1
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ي ديونيسي پرينگه نين مورخ قرن دوم پيش از ميالد در مورد طوايـف اطـراف        نوشته
ي    را در دهانـه    ها  هونها را در نزديكي درياي خزر،         او اسكيف  .خزر حائز اهميت است   
بـا   1.كشد  ها را به تصوير مي      و آنگاه كادوس   ها ها، سپس آلباني   خزر، بعد از آن كاسپي    

 بـراي   .هاي موازي بين زبان اسـكيف و هـون وجـود دارد            اين توضيح امكان شباهت   
ي اين طوايـف در كنـار هـم و امتـزاج آنـان بـا                  قبول اين امكان، زندگي صدها ساله     
  .دهد همديگر داليل كافي به دست مي

راء وتيجه گرفت كه در تمامي اراضي ما      توان ن   بندي اين دوره از تاريخ مي      جمع در
ي خاصـي     قفقاز در طول هزار سال، قبايل ترك زبان و زبان تركي بـراي خـود وزنـه                

اي در ايـن منطقـه، تركـان حـرف اول را      هـاي قبيلـه   داشته است و در تمامي حركت 
توجـه    حتي بي «دهيم بنويسد كه      الكسيف حق مي  .ب. در اينجاست كه به و     .اند زده  مي

دهد كه    هاي سوماتولوژي نشان مي    هاي آنتروپولوژيكي، ماتريال    وجود ماتريال  به عدم 
 2.»هـاي آسـياي مقـدم جـستجو كـرد          اجداد مردم آذربايجان را بايستي در بين خلـق        

زيسته و در منابع آشوري  تركاني كه در طول اعصار در ميان خلقهاي آسياي مقدم مي    
نـان يـاد شـده اسـت و داراي جهـات            از آ » تـوريخي «و  » توروك«اورارتو به اسامي    

ي حوريت و عيالمي بوده و در تركيب حكومت ها زبانمشترك لكسيكي و گرامري با      
انـد و در      غيرايراني و غيرهند و اروپايي ناميـده شـده         منشاءماد آتروپاتن قبايلي داراي     

ي اند همانا مردم اصيل آذربايجان هستند كـه در طـ           ها نفوذ فراوان داشته    بين اسكيت 
ها و به مرور به مردم اصلي و بومي اين سرزمين تبديل شده و اكثريت مطلـق را                   قرن

  .اند به دست آورده

                                                            
  .همان .1
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، هـا   هـون  با مردم آذربايجان بد نيست كه دو بار هجـوم            ها  هوني اختالط     درباره
 كـه بـه تـرك زبـان شـدن           .)م. ق 179 الـي    209(يكي در دوران حاكميـت مـدنين        

ري به رهبري آتيال در قرن چهارم ميالدي اشاره كنيم كـه            ها انجاميد و ديگ    فنالندي
اي در همين جـا سـاكن         توانست شرق اروپا را ضبط كند و در عبور از آذربايجان عده           

  .اند بوده نتأثير شدند و در هر حال در قوام گيري مردم ترك زبان اين منطقه بي

ان، زبان تركـي    ي تكامل مردم آذربايج     توان گفت كه در پروسه      هيچ شكي مي   بي
 وپالكسيف  .هاي زباني خود را حفظ و تقويت نمايد        توانسته است خصوصيات و ويژگي    

ي تمـاس ايـن مـردم،         در گذر مردم آذربايجان به زبان تركـي در نتيجـه          «: نويسد  مي
گيـري آن از نظرگـاه       انـد در شـكل     گفتـه   هايي كه بـه زبـان تركـي سـخن مـي            خلق

هيچ ترديدي نيست كـه تركـي سـخن          1»اده است  جدي خود را نه    تأثيرآنترولوژيكي  
 .ي اين مردم به اجداد ترك زبان خود بوده اسـت         گفتن آذربايجانيان برگرفته از عالقه    
 تـصادفي   .اي براي زبان اين سرزمين نيست       كننده زيرا تماس با قبايل ترك دليل قانع      

آسـياي  هـاي جنـوب شـرقي     نيست كه مردم آذربايجان از نظر آنترپولوژيكي با خلـق         
اكثريـت  «: نويـسد    حتي زيفلد سـيمومياگي مـي      .مقدم نزديكي غيرقابل انكاري دارند    

 مردم آذربايجـان و آنـاتولي       .مردم آناتولي از جهت نژادي ترك نيستند اما ترك زبانند         
 2».پيش از آنكه ترك باشند يافثي هستند

 تـرك   ي آن   شناسان معتقدند بوميان آذربايجان يـا بخـش عمـده          بسياري از زبان  
هاي پيش از ميالد مربـوط        ي زبان تركي در اين سامان به هزاره         اند و ريشه   زبان بوده 

، خزرها،  ها  هونكنند كه اگر چنين نبود آمدن         شود همين انديشمندان استدالل مي      مي
هـا و     )غـز (ي ساسانيان و حتي آمدن اوغوز         سكاها و ديگر طوايف ترك زبان در دوره       
                                                            

  .همان .1
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تغيير كامـل زبـان    از اسالم به ويژه در زمان سلجوقيان براي      ي بعد     ها در دوره   قبچاق
كرد زيرا در هـر صـورت         اين خطه و تركي زبان شدن صد در صد منطقه كفايت نمي           
اند زبان خود را به      توانسته  نوآمدگان در قياس با اهالي بومي اقليتي بيش نبودند و نمي          

را به كناري نهنـد و زبـان        كه بوميان زبان خود      طوريه  اكثريت بومي تحميل كنند ب    
 حداقل چنين فعل و انفعاالتي در صورتي قابل قبـول اسـت كـه               .مهاجمان را بپذيرند  

 و زبـان بـا سـاكنان پيـشين منطقـه يكـي باشـند يـا الاقـل                    منشاءنوآمدگان از نظر    
تواننـد بـا     صرفاً در اين صورت است كه نوآمدگان مي.هايي بين آنان بوده باشد   قرابت

  .بجوشند و ممزوج شونداهالي بومي 

اي كه در فوق به طور خالصه مطرح گرديد مورد قبول اكثريت محققـان و        نظريه
 البتـه در    .انـد  ها تحقيق و بررسي بدان دست يافتـه         شناساني است كه بعد از دهه      زبان

ي   خـورد و ايـن اخـتالف دربـاره          بين اين انديشمندان اختالفاتي نيـز بـه چـشم مـي           
 بدين معنـي    .هاي مختلف است    دن زبان تركي آذري در سده     گيري و يكسان ش    شكل

هاي پـيش از      اي تكوين زبان تركي آذري را به قرن پنجم ميالدي يا به سده              كه عده 
 مـيالدي تمـام شـده تلقـي         11دهند و برخي تكوين آن را در قـرن            اسالم نسبت مي  

اي    كميـت عـده    هاي بعد از مـيالد از       كنند و معتقدند اقوام ترك زباني كه در سده          مي
 م يكدسـت    11برخوردار بودند با نفـوذ طوايـف اوغـوز، قبچـاق و سـلجوق در قـرن                  

 در ايـن    هـا   زبـان ي نـيم      شوند و زبان تركي آذري زبان غالب منطقه شده و بقيـه             مي
  .گردند سامان مستحيل مي

  :كه اهم آنها از اين قرار است در دگرگشت زبان آذربايجان عوامل چندي مؤثرند

هـاي چهـارم و پـنجم مـيالدي و            رش طوايف ترك زبان به ويـژه در سـده          يو .1
در جوار شاهنشاهي ساساني كه باعث قـوام      » تورك گؤگ«پيدايش امپراطوري عظيم    

 .يافتن ملت ترك زبان در تمام آسيا و از آن جمله در آذربايجان و شمال خراسان شـد            
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هاي اين زبـان را      ررسي ويژگي ي بجا مانده از اين دوران به زبان تركي، ب           دهها كتيبه 
 .پذير ساخته است كه در آتيه بدان خواهيم پرداخت امكان

 در دگرگـشت زبـان آذربايجـان، در         تـأثير  آمدن طوايـف تـرك زبـان ضـمن           .2
گيري شرايط اجتمـاعي سياسـي و تـشكيل وحـدت ملـي ايـن سـازمان نقـش                    شكل
  .اي داشته است كننده تعيين

هاي ساختاري و به ويژه پيوندي بودن اين         ويژگي سادگي زبان تركي به خاطر       .3
همچنين قانونمندي و توانمندي زبان تركي، فراگيري آن را افـزايش داده و بـه        زبان،

  . غالب گشته و آنها را از ميدان به در برده استها زبانراحتي بر ديگر 

هاي مختلف    توان پذيرفت كه طوايف ترك زبان در طول سده          به طور خالصه مي   
شـدند و بـه همـين      رسيد با همزبانان خود مواجـه مـي         قتي پايشان به آذربايجان مي    و

ي مختلفـي از    هـا   زبـان  معموالً همين طوايـف بـه        .شدند  خاطر به راحتي پذيرفته مي    
انـد كـه امـروزه زبـان آذري برآينـدي از همـين               گفتـه   هاي تركـي سـخن مـي        شاخه
  .ستها زبان

ي ظهـور     ت كـه اكثـر مـورخين در دوره        آنچه حائز اهميت فراواني است اين اسـ       
 زيـرا منـابع     .اسالم معتقدند آذربايجان به طور يكپارچه در دست تركـان بـوده اسـت             

هاي اولين اين سـده، در        ي نخست و در دهه      دهد كه در همان سده      تاريخي نشان مي  
 .انـد   شـده ي دوم مسلمين لشگر اسالم در آذربايجان با تركان مواجه             زمان عمر خليفه  

 .)ـهـ  67متـوفي  (  عبيـد .اسـت » ي اخبـار عبيـدبن شـديه     « از اين اسناد معتبـر       يكي
دهـد    جهانگرد عالم اسالم وقتي از وضع آذربايجان به معاويه خليفه اموي گزارش مي            

التيجان في ملوك   «  همين روايت دو بار در كتاب      .داند  اين سرزمين را ديار تركان مي     
 از  735 و   402ابن هشام در صـفحات      نوشته شده در سده دوم هجري توسط        » حمير

 همين موضـوع در تـاريخ طبـري         .آذربايجان به عنوان وطن تركان سخن رفته است       
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و سـاير منـابع     ) 72الكامل ص ( ، ابن اثير  )131ص  (، تاريخ بلعمي    )292جلد اول ص    (
 و 92 جوامـع الحكايـات و لوامـع الروايـات ص    ( محمد عوفي در اثر  .تكرار شده است  

 هـزار تـرك     20از قيام    )ـ ه 101 الي 99سال  (بن عبدالعزيز   الفت عمر در ذكر خ  ) 93
فتوح « در كتاب .آذربايجان و برخورد آنان با چهار هزار نيروي عرب سخن رانده است       

 . نيز از آذربايجان موطن اصلي تركان سخن رفته است292ص» البلدان

دي يعنـي  ي اسناد عربي، مردم آذربايجـان را در قـرن شـشم و هفـتم مـيال       همه
تـوان نظـر داد كـه      با قبول اين مسئله مـي   .دانند  مقارن با ظهور اسالم ترك زبان مي      

 از طرفـداران ايـن      .هاي پيشتر شروع شده اسـت       گيري اين زبان از سده     جريان شكل 
 گĤمليكيـشويلي،   :نـام بـرد    تـوان بـه طـور خالصـه انديـشمندان ذيـل را              نظريه مـي  

 شيل گوكاسـيان، از دانـشمندان عـرب، سـمعاني         ارانسكي، ورو  زيامپولسكي، استرابن، 
  در مجمع االنساب، يعقوبي قرن سوم هجري، ابوالعال معري، ايرانيان          .ـ ه 562متوفي  

 بسيم آتـاالي،    :تيمور پير هاشمي، از دانشمندان ترك     » نامه دانشوران « نويسندگان   و
، اقـرار  پروفـسور توفيـق حـاجيف      :ان بـزرگ آذربايجـان    شناس  زبانپروفسور اوگال، از    

  ...اصالنف، پروفسور جهانگير قهرمانف و عليف، فريده ممداوا، اي

اي از پژوهشگران تاريخ زبان آذربايجان، زبـان غالـب و             همانگونه كه گفتيم عده   
 ما معتقـديم تـا   .كنند هاي پيش از ميالد جستجو مي عموم مردم آذربايجان را در دوره     

 مـيالدي بـا اسـناد و        4 -10هاي    ي سده كه راه تكامل زبان تركي آذري در ط        زماني
شواهد غيرقابل انكار روشن نشده باشند نظريات مربوط به ادوار پيشتر همواره با شك   

  .و ترديد و دودلي مواجه خواهد شد

هر چند كه ارزش چنين تحقيقاتي همچنان پابرجاست اما تا روشن شـدن تـاريخ               
ي تاريخ زبان در دوران پيش از  اره، اظهار نظر درب4 -10هاي  ي سده زبان در بحبوحه  
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هيچ ترديـدي وجـود       ميالد پا در هواست؛ لذا ما سعي داريم اسنادي ارائه دهيم كه بي            
  .زبان تركي را در دوران بعد از ميالد تا ظهور اسالم اثبات نمايد

ي ميالدي به حضور طوايف ترك زبان در آذربايجـان     منابع يوناني در دوران اوليه    
 اســترابن و پلينــي دو مــورخ بــزرگ يونــان در قــرن اول مــيالدي و  .اذعــان دارنــد

ديونيسوس پريگت جغرافي نگار قرن چهارم ميالدي ساكنان غربـي دريـاي خـزر را               
هـا،   هـا، آلبـان    هـا، كـادوس    ، سكاها، كاسـپي   ها  هونقبائلي چون سابيرها، كنگرلوها،     

تـرك زباننـد و ايـن امـر      ايـن قبائـل همـه    1.بـرد  ها، ماردها و تاپيرها نام مي    گيركان
ي ميالدي قبائل ترك زباني كه از نظر تعداد نيز اندك     هاي اوليه   رساند كه در سده     مي

ي   در سده » تاريخ بيزانس «ي     پروكوپيوس نويسنده  .نيستند در آذربايجان سكني دارند    
 .دهـد   و ساويرها را حتي در دوران ارتش ساساني خبر مي         ها  هونپنجم ميالدي وجود    

جنگ آنان با قباد ساسـاني و قيـام منـسجم آنـان در برابـر فيـروز ساسـاني و                     وي از   
 منابع سرياني چندي به تاريخ اين مقطع از تاريخ پرداختـه و    .راند  انوشيروان سخن مي  

ي    دربـاره  .انـد  از جنگاوري طوايف ترك ساكن در اين سرزمين اطالعـاتي ارائـه داده            
هـاي كهـن اطالعـات مـشخص را          مـان اسكان قبائل ترك زبـان در آذربايجـان از ز         

 از آن جمله در يكي از اين منابع آمده است كه            .توان از منابع يوناني استخراج كرد       مي
صـحبت در اينجـا بـه        2.اند زيسته   در ييالقات شروان و ميل تركان مي       . م 44در سال   

بـان  گويند كه در اين سال طوايف ترك ز رسد زيرا اين منابع نمي تر مي دوران باستاني 
 آشـوربيگلي  . س .راننـد   به اينجا آمده اند بلكه از زنـدگي و اسـكان آنـان سـخن مـي                

در آغاز قرن اول ميالدي در اراضي شروان طوايف ترك زبان به صـورت           «:نويسد  مي

                                                            
  .42، ص 1991جهانگير قهرمانف، آذربايجان ديلي تاريخي، باكي،  .1

2. Rmitosbckun. 3 Rpebheuwne 3 ohe cbeaehnr o tiopkax B Abep 5 anr aha 3 ohe 
c 64. 
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اند و به اهـالي      زيسته  اي عظيم همراه با مردم ايراني زبان چند صد سالي مي            مجموعه
 1.»اند بومي آذربايجان تبديل گشته

ي اسـكان تركـان در آذربايجـان          تري درباره   منابع ارمني اطالعات بسيار وسيع    
هر چند كـه زبـان ارمنـي        :  نوشت 19 قرن   70 دكتر موردان در دهه      .دهند  ارائه مي 

توجه به اين امر، زبان ارمني تحـت          ي هند و اروپايي است اما بي      ها  زبانجزو گروه   
ته اين عناصر تركي موجود در زبـان ارمنـي          قرار دارد و الب   )  توراني تركي  ن زبا تأثير

هاي چهـارم      زبان عثماني نيست، عناصر موجود در زبان ارمني به سده          تأثيرحاصل  
شود كه در آن دوره نه عثمانيان در كـار بودنـد و نـه                 الي هفتم ميالدي مربوط مي    

 عظيم زبان تركي را كه در منابع ارمنـي نوشـته شـده و در                تأثير اين   2.»سلجوقيان
توان به طوايفي نسبت داد كه كوچ نشين          هاي چهارم به بعد مشهود است نمي        سده

از هر چيز به طوايف ترك زباني منسوب          قبل تأثير اين   .باشند و يا تازه آمده باشند     
ي   هاي پيشتر در همسايگي ارمنيان و گرجيان اسكان يافته و نتيجـه             است كه سده  

ها نيست بلكـه       سده تأثيربتوان گفت اين    فعاليت مردمي اسكان يافته است يا شايد        
  .تواند باشد ها مي محصول هزاره

ي هـا   زبـان ات موجود در    تأثير«: نويسد كه   محقق ارمني مي   گوكاسيان مورخ و   .و
هاي طوالني همراه ارمنيان      دهد كه مردم ترك زبان در سده        ارمني و گرجي نشان مي    

هـايي   يادداشـت « وي در كتـاب  3.»نـد ا بودهاند و با هم در تماس  زيسته و گرجيان مي 
ي شناسـ   زبـان از مطالب تاريخي    «: نويسد  مي» پيرامون تاريخ تشكيل زبان آذربايجان    

 م موجـود بـوده   11شود كه زبان آذري خيلي پيشتر از سده  ارائه شده آشكارا ديده مي  

                                                            
 .67آشور بيگلي، صفحه . س .1

  .25اصالنف، صفحه .گوكاسيان، د.ن.م .2
   .45قهرمانف، ص  .3
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 هنوز هم در آذربايجـان      5 -7هاي    اي پديد آمده در سده       زيرا خصوصيات لهجه   .است
 م هم عينـاً بـه عناصـر    11هاي بعد از      تصادفي نيست كه ما در سده      .ظ شده است  حف

 .كنـيم    م برخورد مي   5 -10هاي    آوايي لغوي و لغوي گرامري ثبت شده در منابع سده         
ي يـك زبـان عمـوم         ي اينها نظر مرا داير بر موجوديت زبان آذربايجاني به مثابه            همه

 1.»رساند  م به اثبات مي7ي  هخلقي جاري در زبان مردم، دست كم در سد

هايي از كلمـات آذري موجـود در           نمونه 19ي ارمني در قرن       پاتكانيان نويسنده  .ر
از موسـي  » تـاريخ آغـوان  « كتـاب  . م به دست داده اسـت 4 -5زبان ارمني در منابع     

 گوكاسيان  .كاالنكاتي مربوط به قرن هشتم ميالدي داراي كلمات تركي زيادي است          
اي انجام داده است و بـا قاطعيـت سـاكنين اصـلي و                ات كارهاي ارزنده  روي اين كلم  

  .شناسد بومي آذربايجان را تركان مي

 الزار پارپي مورخ    .ي مختصري به ديگر مورخان ارمني خالي از لطف نيست           اشاره
راند و محل     ارمني قرن پنجم ميالدي از قيام قبايل ترك در برابر ساسانيان سخن مي            

 وجود كـوهي بـه نـام كنگـر داغـي در ايـن دوره           .داند  را كنگر داغي مي   استقرار آنان   
از » تـاريخ ارمنـستان  « موسي خورني مـورخ ديگـر ارمنـي نيـز در     .شايان توجه است  

 مــيالدي در 5 و 4هــاي  اي تركــان در قــرن ي طايفــه هــا در رأس اتحاديــه بارســيل
  .راند آذربايجان سخن مي

هاي اوليه ميالدي تا ظهور اسالم در          سده آنچه گذشت نشان از اسكان تركان در      
 ميالدي معتقدند تـا ايـن       14و   13هاي   آذربايجان دارد و محققان زبان آذري در قرن       

  .دوره زبان آذري حداقل راه هزار ساله تكوين و تكامل را پشت سر نهاده است

                                                            
 .78گوكاسيان، صفحه  .1
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شناسـي   هاي زمين  براساس منابع تاريخي، همچنين اشياء به دست آمده از كاوش         
توان ادعا كرد كه اسكان يافتن قبايل ترك زبان در آذربايجان و تبـديل آنـان بـه                    مي

 پروفـسور  .مردم بومي و اصيل اين ديار داراي تاريخي بـيش از دو هـزار سـال اسـت      
ها تحقيق و تدقيق، به ويژه در تحقيقات اخير خويش، بدين             توفيق حاجيف بعد از دهه    

ان از قبايل اصيل و بـومي آذربايجـان بـه    نتيجه دست يافته است كه طوايف ترك زب       
 م  7 -12 درست به همين سبب اسكان يافتن تركـان را نـه در قـرون                .آيند  شمار مي 

منـابع  « :نويسد  وي مي  .كند  جستجو مي  ميالد هاي پيش از     آن را در دوره    منشاءبلكه  
ي دوم و سـوم پـيش از مـيالد در اراضـي آذربايجـان،                 دهـد كـه در هـزاره        نشان مي 

ها تكـوين     رفته رفته اين اتحاديه    ... گيري كرده  اي شروع به شكل     هاي طايفه   اديهاتح
 مؤلف برعكس برخي از محققان، نقـش اصـلي را در ايـن              1.»شوند  يافته و بزرگتر مي   

  .اي براي طوايف ترك زبان قائل است هاي طايفه بندي اتحاديه شكل

ان شناسـ   زبـان  محققان و    همچنين بايد به سند ديگري اشاره كنيم كه بسياري از         
كننـد و آن شـيوه خـاص تركـي            ي زبان آذربايجاني روي آن تأكيد مـي         معاصر درباره 

هاي مختلف زبان آذري كه نشانگر        دهند كه شيوه     اين محققان نشان مي    .آذري است 
 .هاي قديمي در آذربايجان وجود داشته است اي و ايلي است از دوران هاي قبيله تفاوت

ان تركي آذري كه مورخان نيز از قرون اوليه هجري بـدان اسـتناد              خود مشخصات زب  
ي تركي است امـا بـا       ها  زباناند نشانگر اين است كه اين زبان هر چند كه جزو             جسته

ي اسالمي، وقتي زبان تركي       توان گفت كه در قرون اوليه        يعني مي  .آنها متفاوت است  
كند خود   تلفظ و واژگان تفاوت ميي تركي آسياي ميانه از نظر گرامر،    ها  زبانآذري از   

ي زباني در آذربايجـان، تكامـل مـستقل و طـوالني را      نشانگر اين است كه اين شيوه   

                                                            
  ...حاجيف . ت .1
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 براساس نظـرات    .پشت سر نهاده و به خصوصيات يك زبان مستقل دست يافته است           
 لذا همين .باشد پذير نمي ان چنين تكاملي در مدتي كمتر از هزار سال امكان      شناس  زبان
ي تكوين و تكامل زبان تركي در آذربايجان تا            نشانگر قدمت حداقل هزار ساله     فاكت

  .ي اسالمي است قرون اوليه

***** 

ي مورخـان ارمنـي، عـرب و تحقيقـات انديـشمندان           ها  نوشتهاز   از اسناد تاريخي،  
ترك زبان آذربايجان دو    توان چنين نتيجه گرفت كه از نظر تاريخي قبايل            معاصر مي 

ردم اصيل و قبايلي كه از دوران كهن دراين سرزمين اسكان داشته، م. 1 :اند بودهگونه 
قبايلي كه احتمـاالً از آغـاز قـرون اوليـه مـيالدي بـه               . 2 .اند  بودهبومي اين سرزمين    

  .اند آذربايجان آمده

ــا طوايــف    همانگونــه كــه گفتــيم قبايــل نــوع اول مــردم تــرك زبــان بــومي ب
دار و اصيل اين مرز      ج گشته و در نهايت مردم ريشه      اللسان اين سرزمين ممزو    مختلف

اند مشخصات زباني خود را      اند توانسته   و بومند و نوع دوم قبايلي كه بعد از ميالد آمده          
  . و فرهنگها، رنگ خود را نشان دهندها زبانحفظ كرده و در برآيند برخورد 

 در  طوايف تـرك زبـان مهـاجر و مهـاجم، از نظـر تـاريخي هـر چقـدر هـم كـه                      
گيري مردم آذربايجان ايفاي نقـش كـرده باشـند، بـه قـول پروفـسور حـاجيف                   شكل
گيري مردم واحد آذربايجان و صاحب شدن آن به زبان تركي بـه عنـوان زبـان                  شكل

ي فعاليت تاريخي سياسي قبايل ترك زبان مهاجر و مهاجم نبـوده              عموم خلق، نتيجه  
زبان به آذربايجـان     وم طوايف ترك   قرني كه آمدن و هج     5- 6در نتيجه فعاليت     است

 بنـا بـه     .دار و اينچنين پر حجم را شكل بدهد        توانست تاريخي ريشه    ول كشيده نمي  ط
انـد،   اطالعات تاريخي، از يكسو قبايل ترك زبان كوچ نشين در يك جا اسكان نيافته             
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ي   انـد كـه ايـن فاصـله        از سوي ديگر، اين قبايل با فاصله زماني بيشتري از هم آمده           
در اينجـا دو    : »نويـسد    حاجيف مي  .كند  ي پروسه را طلب مي      ماني، هر بار آغاز دوباره    ز

 اوالً اين طوايف ترك زبان در آذربايجان با يكـديگر           .جهت ديگر را نيز بايستي افزود     
ي ديگر را      گاه يكي از اين قبايل با مردم بومي متحد شده، قبيله           .خيزند به جدال برمي  

آيد قبيلـه      آنگاه شرايط تاريخي ديگري كه فراچنگ بوميان مي        .كنند  وادار به كوچ مي   
 از سوي ديگر هر يك از قبايل تازه آمده به زبـان             .سازند  ديگر را نيز به كوچ وادار مي      

 به عبارت ديگر طوايف تـرك زبـان تـازه           .اند گفته  اي سخن مي    واحد و مستقل طايفه   
تصادفي نيـست كـه مورخـان در     1.»اند بودههاي مختلف زباني منسوب   آمده به شاخه  

 2.اند  ميالدي حداقل وجود چهار ديالكت را نشان داده4-8هاي  ميان قرن

 است كه در ادبيات علمي، به هنگـام صـحبت از مـردم آذربايجـان و       تأسفجاي  
نشين و مهـاجم تـرك       اسكان مردم ترك زبان اين سرزمين، همواره روي قبايل كوچ         

 تأكيد خود روي قبايل ترك زبان بومي، تحقيق خود           ما نيز ضمن   .شود  زبان تأكيد مي  
 از  .كنـيم   اند متمركز مـي    را روي قبايل ترك زباني كه بعد از ميالد به آذربايجان آمده           

ي قبايـل تـرك زبـان مختلـف ماننـد             قرون اوليه ميالدي، هجوم پر حجم و گسترده       
هـا و ديگـران در       اق، ساويرها، آوارها، بلغارها، كنگرها، خزرها، اوغوزهـا، قبچـ         ها  هون

هـا تـا قـرن        دهد كه ايـن هجـوم        تاريخ نشان مي   .شود  اراضي آلبان آران مشاهده مي    
گيـري،   هـاي عظـيم در شـكل        مسلماً اين حركت   .هشتم ميالدي همچنان ادامه دارد    

در  انسجام، تكوين و تكامل زبان تركي آذري عاملي پاسيو نبوده است بلكه برعكس،            
  .ت كرده و حرف خود را به كرسي نشانده استهمين پروسه از نزديك شرك

                                                            
  .23حاجيف، صفحه  .1
 .48اف، صفحه  خليل .2
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ي جوانـب ايـن پروسـه و تـدقيق علمـي آن               آشوربيگلي با در نظر گـرفتن همـه       
ضـمن اسـكان در     ) ، ساويرها، اوغوزها و غيره    ها  هون(طوايف ترك زبان     «:نويسد  مي

 تحقيق در اسكان    .اند  بودهگيري مردم آذربايجان بسيار مؤثر       شيروان و آران، در شكل    
شناسي خلـق آذربايجـان و روشـن شـدن مـسئله             همين طوايف در كار تدقيقي قبيله     

 با در نظر گـرفتن ايـن        1.»كند  زبان شدن آذربايجان، اهميت خاصي را كسب مي        ترك
ي قبايلي كـه بـه آذربايجـان          هاست كه بايستي براي روشن شدن قضايا، درباره        گفته
، اطالعاتي هر چند مختصر اند بودهخيل گيري زبان اين مرز و بوم د اند و در شكل آمده

هاي فرعي اين قبايل نخواهيم پرداخت و به          شك اينجا به شاخه بندي       بي .ارائه دهيم 
بندي مـا     اما كسب اين اطالعات در جمع      .ارائه اطالعاتي مختصر بسنده خواهيم كرد     

  .مؤثر و كامالً ضروري است

طول تاريخ به عنـوان قبايـل       زبان كه در      يكي از طوايف بزرگ ترك     :ها  هون .1
  .باشند  ميها هوناند همانا  مهاجر به آذربايجان آمده

هاي دوم قبـل از مـيالد مربـوط            در تواريخ مسطور است به هزاره      ها  هونآنچه از   
  .ي دوم پيش از ميالد پا گرفته است  در هزارهها هون امپراطوري و تمدن .شود مي

اكنان انتهاي شرقي استپ اوراسي بودنـد      ترين س    يا هيونگ نوها قديمي    ها  هون
 .ستها هونهاي پياپي  در قرن چهارم قم تاريخ چين مشحون از جنگاوري و هجوم

 وقتي هوانگ تي حاكم چين . كردها هوندولت چائوهم خود را مصروف درگيري با  
م چين را از نظر سياسي وحدت بخشيد و ديوارهـاي مـرزي را بـه                . ق 221در سال   

دفاعي درآورد هونگ نو با ايجاد يك امپراتوري مـشابه در سـوي             صورت يك خط    

                                                            
  .همانجا .1
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م . ق174 در سـال  هـا  هـون  حالـت تهـاجمي   .ديگر ديوار چين دست به مقابلـه زد       
   .متوجه غرب شد

ي سـيحون و جيحـون بلكـه      نه تنها بر حوضـه ها هونهاي بعد از ميالد،  در سده 
 م با ايرانيان متحـد شـدند و بـا           359 آنان در سال     .هند، ايران و اروپا نيز حمله كردند      

 م فيروز امپراتور ساساني را شكست داده و كـشتند           484 اما در سال     .روميان جنگيدند 
هـاي حكومـت خـسرو       و از اين سال ايران باجگزار آنان شـد و ايـن وضـع تـا سـال                 

 در هنـد و چـين       هـا   هـون معتقد است      توين بي  .ادامه داشت  )م 579/531(انوشيروان  
 جاي گزين شدند، در تمدن ايراني اثر نهادند، تمدن يونـاني رومـي نيـز                براي هميشه 

 . بوده استها هونپذيراي تغييراتي به نفع 

كوههاي قفقاز مانع عمده بـراي      « :نويسد   مي 100ص» تاريخ تمدن «همو در اثر    
يك از اقوام هند و اروپايي نتوانستند كوههاي قفقاز يا حتـي             اقوام مهاجر بوده و هيچ    

 بدون جنگ و خونريزي در قفقاز جاي        ها  هونكه   در حالي » را درنوردند  هاي آن   دامنه
 1.گرفته و اسكان يافتند

 .ي    برگمان، . كايون، ب  . پاكر، ل  . كاسترن، ا  .آ. پاالز، م  .اكثر محققان از جمله س    
كف نيمان و سامولين، اپريتـساق و       و پيتر .ب سيمونف، تيانشانسكي، ك   .ايالويچي، پ 

 قبايـل   هـا   هـون ي    شمارند و معتقدنـد در اتحاديـه         را اجداد تركان مي    اه  هونديگران  
 بـسياري از توركولوژهـاي      .شك اجداد تركـان هـستند       پروتوتورك وجود داشتند و بي    

جهان همچون رضا نور، ب اليفر، ا فرانگه، ابرهارد، هيرت، جيـوانس، و برتوليـد، ك                
الف، حــاجيف، حــسين اف، يرميــف، زينــ .پالتنــوا، نــك آنتونــف، پرفــسور اوگــال، د

 .شماردند  را اجداد تركان ميها هونآشوربيگلي، گوكاسيان و سايرين 

                                                            
 .100، صفحه 1364، ترجمه يعقوب آژند، تهران، آرنولد توين بي، تاريخ تمدن .1
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اي    به عنوان اتحاديه طايفـه     ها  هوندر قرن پنجم ميالدي     «: نويسد   بنيادف مي  .ز
 را هـا  هونبارتولد و پرفسور رضا نور      .و »ترك زبان در اراضي آذربايجان جاي گرفتند      

» امپراطـوري بـزرگ هـون     «پرفسور بهاءالدين اوگال در كتاب       .اند ترك زبان دانسته  
 1.شمارند  ميها هوني حكومت  ي گؤگ تورك را ادامه سلسله

گيـري مـردم و زبـان آذربايجـان مـؤثرترين و              را در شـكل    ها  هوناف   يوسف .ي
 او ترك زبان شدن مـردم آذربايجـان را در طـي             .شمارند  ترين عامل قومي مي     اساسي

شـناس    تـرك  .داند   ميالدي در اختالط مردم هون مي      2 -11له قرون   پروسه هزار سا  
ــزرگ انگليــسي اي ــورك و پروتومنقــول در داخــل  .ب ــسينگ از وجوديــت پروتوت بنت

راند و وجود زباني واحـد را در داجـل امپراتـوري عظـيم                 سخن مي  ها  هوني    اتحاديه
 .كند هون تصديق مي

رك زبان را كه تا قلب اروپـا نفـوذ          باسكاكف طوايف خزر، بلغار و ديگر طوايف ت        .ن
 هـا  هونرميف محقق ديگر نيز در تركيب ت دي .شناسد  اند در داخل اتحاديه يهون مي      كرده

 را بـه تركـان   هـا  هـون  سĤ پلتنوا اكثريت تركيب .برد اقوام بلغار، ساوير، سرمت را نام مي      
 .برد رها را نام ميبلغارها و آوا خزرها، ها، ساويرها، دهد و قبايل ترك زبان بارسيل مي

، ساويرها و خزرها به     ها  هوني آمدن     قيمتي درباره  در منابع تاريخي اطالعات ذي    
 و سـاويرها در طـي       هـا   هـون  گوكاسيان از اسكان     .اراضي آلبان آران ارائه شده است     

 ميالدي در اراضي ارمنستان و والياتي چون چول، شكي، زاقاتـاال سـخن              4-2 قرون
  .اند ندارد كه آنان از شمال به اين سرزمين آمدهپ راند و چنين مي مي

ي    در دهه  ها  هوننويسد كه     مي» تاريخ الوان «كاتانقاتلي موسي در اثر خود به نام        
را » اوتـي «ي خود داشتند و واليـت   چهل قرن پنجم تمامي ماوراء قفقاز را در سيطره  

                                                            
 .1992 جلد، باكي، 2اوگال، بهاء الدين، بوتوك هول امپرياسي،  .1
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 را بـه دربنـد و       اهـ   هـون  مورخان ارمني آمـدن      .به عنوان پايتخت خود برگزيده بودند     
داننـد و     تسخير تمامي اراضي آلبان اران را در اواخر قرن سوم و اوايل قرن چهارم مي              

 .كننـد    ميالدي تمـام شـده تلقـي مـي         395استيالي كامل بر تمامي قفقاز را در سال         
 دربند، شيروان، بردع، مغان و ديگر واليات        ها  هونهمين مورخان و محققان معتقدند      

 جـا دارد اشـاره   . ميالدي بدون خونريزي تصاحب كـرده بودنـد  6 -4را در طي قرون   
هاي پياپي طوايف ترك زبان هـون از شـمال بـه اراضـي               كنيم كه مهاجرت و هجوم    

  .قفقاز تغييرات شگرف اجتماعي و سياسي در اين منطقه را موجب گشته است

 ندي موجود  در آذربايجان اطالعات ارزشم    ها  هوني اسكان     منابع يوناني درباره   در
نويسد كه در آلبانياي قفقاز  است از جمله ديونيسي پريگت مورخ دوم قبل از ميالد مي          

 .زينـد   ها و طوايف ديگر در همسايگي يكديگر مي        ها، آلبان  ، كاسپي ها  هونها،   اسكيت
 را  هـا   هون قبل از ميالد است و اسكان        150- 160هاي   اين اطالعات مربوط به سال    

 ناگفتـه نمانـد     1.دهد  چي، خاچماز تا ساليان و ميل نشان مي        ، دوه در واليتي چون قوبا   
 در  هـا   هـون دهنـد كـه       برخي از محققان معاصر با تكيه بر اثر پريگت چنين نظر مـي            

  .گويد كه پرگيت از اسكان آنان سخن مي اند در حالي همين قرن به آذربايجان آمده

كـه   دانـد در حـالي       مـي   را در قرن دوم پـيش از مـيالد         ها  هونآشوربيگلي آمدن   
 در مورد اسكان يا هجـوم       .داند  هاي پيشين مربوط مي    تحاجيف اسكان آنان را به قرن     

كنند وجود ديگر      در قرن دوم ميالدي به سمت غرب، آنچه روي آن تأكيد مي            ها  هون
 در ايـن تركيـب از       .سـت ها  هـون اي    ي طايفـه    طوايف ترك زبان در تركيب اتحاديـه      

  .برند ا و ساويرها نام ميبلغارها، خايالندوره

                                                            
 .56اف، صفحه  خليل .1
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گونه كه تمـامي مهاجمـان اروپـاي         جا دارد اشاره كنيم كه در منابع قديمي همان        
 .انـد   را هون ناميده   ها  هوناند تمامي طوايف موجود در تركيب        شرقي را اسكيف ناميده   

 آذربايجـان بـه ويـژه سـاويرها در داخـل            منـشاء اهالي ترك   «: نويسد  وگوكاسيان مي 
 به طور كلـي منـابع       .اند  شده و در تاريخ با نام هون شناخته         اند  بوده هون   كنفدراسيون

اي هـون شـركت       ي طايفـه    زبان كـه در اتحاديـه      تاريخي قرون وسطي، طوايف ترك    
 1.»اند نام هون تقديم كرده با اند داشته

ي ميالدي وارد آذربايجان شده و   از قرون اوليه ها  هوندهند كه     اسناد نشان مي  
 دوبار به اروپا ها هونگونه كه گفتيم   همان.اند شده ترك زبان بومي ممزوج با اهالي

 .بار در قرن دوم قبل از ميالد و بار دوم در قرن چهارم مـيالدي               اند يك  هجوم برده 
دانند كـه     منابع چيني اوج شكوفايي امپراطوري هون را قرن دوم پيش از ميالد مي            

 پروفـسور اوگـال     .ر گسترده شده است   سرحدهاي آن از مرزهاي چين تا درياي خز       
ي هـون را گـرد آورد و          مته در قرن سوم قم موفق شد قبايل پراكنـده         «: نويسد  مي

مته «: نويسد  پروفسور بسيم آتاالي نيز مي2».امپراتوري بزرگ هون را شكل بخشد
 . هيچ وقت بدون دليل تن به جنگ نداد و خون تركان را نريخت             .خاقاني عاقل بود  

ي همين سياست بود كه توانست اتحاد تركان را           ن در صلح بود و در نتيجه      با چينيا 
 آنان در همين    . توانستند به اروپا روي آورند     ها  هوندر همين قرن     3.»به دست آورد  

ـ       طـوري ه زمان وارد اروپاي شرقي شده و با اهالي بومي فين و آري ممزوج شدند ب
 همـين   .باشـند   ند تـرك زبـان مـي      كه امروز هم برخي از اين كشورها از جمله فنال         

ي مهاجم به رهبري ها هوني اسكان يافته، وقتي در قرن چهارم ميالدي با ها هون

                                                            
 .33، صفحه نگوكاسيا .1

  .238، صفحه 1992ياسي، باكي، مپرالدين اوگال، بؤيوك، هول اءبها .2
 .106بيسم آتالي، صفحه  .3
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ي هـا  هوني آتيال را ها هونشوند خود را اهالي بومي اروپا دانسته و       آتيال روبرو مي  
  .خارجي ناميدند

الدي در مغان را در قرن پـنجم مـي  » آغ هون«ماركوارت وجود شهري به نام       اي
ي بـزرگ خزرهـا        به رهبري آتيال، از قبيله     ها  هون مورخان در تركيب     .سازد  مطرح مي 
ي داخلي در اروپاي شرقي     ها  هون البته خزرها قبل از آتيال در تركيب         .برند  نيز نام مي  
» آغ خزرلـر «: اند شده به دو نوع تقسيم  ها  هون خزرها نيز همچون     .اند  داشتهمشاركت  

هاي پيش از ميالد به اروپا راه يافته بودنـد رنـگ           يي كه در قرن   خزرها» قاراخزرلر« و
 .اند سفيدتر شده بوده است     پوستشان نسبت به خزرهايي كه بعد از ميالد به اروپا رفته          

 .اند ي خزرها اطالعات مفيدي ارائه داده       ابوالفدا و االصطخري از مورخان عرب درباره      
كـه آغ خزرهـا را       حمتكش دانسته، در حالي   ي كارگر و ز     آنان قارا خزرها را جزو طبقه     

 .اند بيشتر به صورت حاكم، اريستوكرات و ثروتمند معرفي كرده

هاي هون در قرن دوم پيش از ميالد به اروپـا راه             آغ خزرها در هجوم    : خزرها .2
كه قاراخزرها در قرن   در حالياند شدهيافته و در آنجا اسكان يافته و بعدها بومي اروپا        

  .عد از ميالد بدانجا راه يافتند و مجبور بودند با دسترنج خود زندگي كنندچهارم ب

 م در واليـت باالسـاغون از آلبانيـاي قفقـاز اسـكان       5- 7هاي   آغ خزرها در قرن   
گيري مردم ترك زبان آذربايجـان نقـش         آغ خزرها كه در فرم بندي و شكل        .اند يافته

رضـانور   پروفـسور  .انـد   بـوده امي مختلفي    در منابع تاريخي داراي اس     اند  داشتهبسزايي  
ناگفتـه  » اند گفته  يونانيان آغاتيرس مي   تركان باستاني به خزرها آغاچري،    «: نويسد  مي

همچـون  ( و در اكثـر منـابع تـاريخي فارسـي            قورقـود   ددهها در كتـاب       نماند آغاچري 
 را بـه صـورت آغـاچ ايـري          منـابع فارسـي آن     .و عربي ذكر شده است    ) التواريخ جامع

 چرلـي   .هاي مختلف آمده است     اين كلمه در متون قديمي تركي به صورت        .اند  دانسته
  .باشد به معني جسور و دالور مي
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 م در آذربايجان و از قيام آنـان در سـال            460هاي   تاريخ از اسكان خزرها در سال     
 در كتـاب ارزشـمند و       .رانـد    م با همدستي ساراقورها عليه ساسانيان سـخن مـي          468

همـراه  ) همـان خزرهـا   (هـا     شود كـه آغـاچري       چنين روايت مي   قورقود  ددهي    جاودانه
 در ايـن كتـاب بارهـا از خويـشاوندي آنـان بـا       .انـد  اي به قفقاز آمده     اوغوزخان افسانه 

  .اوغوزها سخن رفته است

 م در تاريخ سلجوقيان، اسكان آنان در مناطق مـاراش و البـستان              1195در تاريخ   
م به همراه قبايل بيـات و       1246ها در سال       اين كه آغاچري    جالب توجه  .شود  ذكر مي 

 همـين منـابع نـشان       .انـد  افشار در كوههاي ماراش عليه بايغوها به مبـارزه برخاسـته          
  .اند هاي سال در خلخال حكومت كرده ها سال ي غربي آغاچري دهند كه شاخه مي

هـاي    ان در سـده   تمامي منابع عربي، يوناني و فارسي از اسكان خزرها در آذربايج          
  .رانند چهارم الي ششم ميالدي سخن مي

ساويرها از نخستين اقوام ترك زباني هستند كه منـابع تـاريخي از             :  ساويرها .3
 آنان در طـول تـاريخ و در منـابع مختلـف بـه               .دهند  آمدن آنان به آذربايجان خبر مي     

 ...، سـوبار، سـاپير و     ساسپير، سابير، سيبر، سوار، ساوير، ساوار     : اسامي مختلفي از جمله   
شناس بر اين اعتقادند كـه زبـان سـاويرها خويـشاوندي              محققان زبان  .اند  شدهناميده  

 قابـل توجـه اسـت كـه دانـشمند           .بسيار نزديكي با زبان خزرها و بلغارها داشته است        
بزرگ تـرك در قـرن پـنجم هجـري محمـود كاشـغري در كتـاب ارزشـمند ديـوان                     

هايي از زبان و ادب ساويرها به خويشاوندي زبان آنان            هي نمون   الترك ضمن ارائه   لغات
  .كند با خزرها و بلغارها نيز اشاره مي

آيد كه آمدن سـاويرها بـه آذربايجـان در دو مرحلـه صـورت                از تاريخ چنين برمي   
ي دوم در چهـارم بعـد از          ي اول در قرون پيش از ميالد و مرحلـه            مرحله .گرفته است 

 هرودوت مورخ يوناني از اسكان ساسپرها در اطراف رود ارس .ميالد اتفاق افتاده است
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 بـراي اثبـات اسـكان       .شمارد  گويد و آنان را جزو اقوام بومي اين منطقه مي           سخن مي 
توان ارائه    هاي پيش از ميالد در آذربايجان، اسناد تاريخي فراواني مي           سابيرها در دوره  

ي    اقوام بـومي و اسـكان يافتـه         منابع گرجي قرن هشتم ميالدي ساويرها را جزو        .داد
هاي ارمنـي و كليـسا در         منابع آسوري ارمني از فعاليت اسقوف      .برند  آذربايجان نام مي  

هاي كليسا به زبان تركي ساويرهاي  ي كتاب رانند و از ترجمه  ميان ساويرها سخن مي   
  منابع بيزانـسي نيـز اتحـاد دولـت بيـزانس بـا      .آورند  آذربايجان نيز سخن به ميان مي     

راننـد و گـاه آنـان را           مـيالدي سـخن مـي      576 و   538هـاي    ساويرها در ميان سـال    
  .نامند ي سوير ميها هون

 و اين امر ممكن نيـست       اند  دانستهناگفته نماند كه منابع بسياري ساويرها را هون         
 از اكثريـت قابـل تـوجهي        هـا   هـون مگر اين كه بپذيريم ساويرها در تركيـب قـومي           

هـاي كـر و       منابع بيزانسي اسكان ساويرها را در اطـراف رودخانـه         « .اند برخوردار بوده 
تـوان گفـت كـه در         بـا قاطعيـت مـي     : »نويسند   گوكاسيان مي  .دانند  ارس و گنجه مي   

اشاره به اين   » اند  شناخته شده  ها  هونهاي دوم و سوم ميالدي سابيرها با عنوان          قرن
  .شناسند اي از خزرها مي شاخهفايده نيست كه برخي منابع تاريخي ساويرها را  امر بي

در ادبيات توركولوژي، زبان ساويرها، خزرها و بلغارها تركي دانسته شده و از نظر              
هـاي    منابع تـاريخي قـرن     .قومي نيز خويشاوندي آنان اثبات شده تلقي گرديده است        

زبـان بـودن     پنجم و ششم ميالدي از اسكان خزرها و ساويرها در آذربايجان و تـرك             
  .اند  صراحت تمام سخن گفتهآنان به

آوارها يكي ديگر از طوايف ترك زباني هستند كه به آذربايجان آمـده              :آوارها. 4
 آوارها از نظر تاريخي با خزرها و        .اند گيري زبان آذربايجان نقشي ايفا كرده      و در شكل  

  اين طايفه در قرن نهم مـيالدي در درون طوايـف           .آيند  بلغارها خويشاوند به شمار مي    
 به  .شود  زبان ديگر رو به اضمحالل نهاده و ديگر در تاريخ نامي از آنان برده نمي               ترك
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ي ميالدي با آوارهايي كـه اينـك در    نظر مورخان و محققان بين آوارهاي قرون اوليه     
اپويوف نام قديمي آوارهـاي      . به نظر آ   .اي وجود ندارد    كنند رابطه   داغستان زندگي مي  

  .استبوده » آروالن«داغستان 

آبـار،   آويـر،  نام قديمي آوارها در متون و منابع اروپايي و بيزانسي به صورت آوار،            
 آوارها خود را .هاي روسي اوبري آمده است   خاوير، آوير، آقيور، آباز و در سالنامه       آيران،

ضـبط شـده   » آپار«هاي اورخون به صورت   نام اين طايفه در كتيبه   .ناميدند  مي» آبار«
تغييـر نـام    » آوار«عتقدند همين آپارها هنگام ورود به خاك اروپا بـه            محققان م  .است
اي ارائـه   اند و بار تولد در اين زمينه تحقيقات جامعي انجام داده و نظرات عالمانـه            داده

  .شده است

 م از آوارها در تركيب قومي هـون در جنـوب شـرقي              463منابع تاريخي در سال     
 م آوارها در قفقاز با سـاويرها  461 465ابع در سال  بنا به همين من .دهند  اروپا خبر مي  
 م تمامي آلبانيا، آذربايجان و ارمنستان را زير سيطره          555 در سال    .خيزند به نبرد برمي  

ها كه امپراطوري وسـيعي را بـه    تورك  آنان در اين زمان از دست گؤگ      .گيرند  خود مي 
 568در سال   ( اين زمان     در .گريزند  خان تشكيل داده به طرف غرب مي       رهبري بومين 

 در سـال  .پذيرد  اين برخوردها با غلبه ساويرها پايان مي.شوند  با ساويرها روبرو مي    .)م
گيرنـد و ايـن بـار آوارهـا غلبـه              م اين دو طايفه باز هم رو در روي هم قرار مي            586
هاي بـزرگ هرگـز       جالب توجه اينكه آوارها با وجود غلبه بر اقوام و حكومت           .كنند  مي
 م در منابع تاريخي سـخن    599اند حكومتي ثابت برپا سازند تا اينكه در سال           توانستهن

  .آيد از اضمحالل آنان به ميان مي

ي جالب ديگر اينكه در منابع شرقي به ويژه چيني حتي يك بار هم بـه نـام                    نكته
 هـا يـا    هاي خود آوارهـا را تحـت عنـوان جـوان            كنند آنان در سالنامه     آوار برخورد نمي  

  .نامند ها مي ژوان
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اسكان آوارها در قرن ششم ميالدي در آذربايجان به مدت يك قرن ادامه داشـته     
گيري و تكوين زبان تركي آذربايجان با توجه به شرايط تاريخي            و نقش آنان در شكل    

 وجود برخي اسامي مناطق در رابطه با اسامي آوارها از نظر توپـونيم              .انكارناپذير است 
گيـري زبـان ايـن       بخشد كه به هر حال در تكامل و شكل          شه را قوت مي   نيز اين اندي  

 .اند داشته تأثيرسرزمين 

گيـري زبـان     يكـي از طوايـف تـرك زبـاني كـه در تكـوين وشـكل                : كنگرها 5
 آنـان در تركيـب قـومي        .انـد   بـوده  كنگرلوهـا    انـد   بودهآذربايجان در طول تاريخ مؤثر      

هـاي مربـوط بـه       دهـد كـه توپـونيم       نشان مي  منابع تاريخي    .اند  شدهها وارد     پئچينگ
  .رسد ي ميالدي مي هاي اوليه اتنونيم كنگرها در آذربايجان به دوره

شمارند كه در قرن اول       بسياري از محققان كنگرها را جزو تركيب قومي هون مي         
هـا و ايرانـي      اي از پچنق     احمد كسروي كنگرلوها را طايفه     .اند ميالدي وارد قفقاز شده   

اي از   تحقيقات علمي در مـورد نـژاد و زبـان كنگرهـا، آنـان را طايفـه             .شمارد  نژاد مي 
 مورخان بيزانـسي قـرن   .شمارند ها مي  اكثر محققان آنان را از پچنق     .دانند  اوغوزها مي 

داننـد    ها مي   ي محققاني كه كنگرها را پچنق        از جمله  .پنجم ميالدي نيز بر اين نظرند     
اي    اين تحقيقات جاي شبهه    .ارتولد و ديگران نام برد    توان از زقوميوتس، وبانق، وب      مي
 مورخـان ايرانـي و      .باشـند   ي بزرگ اوغوز مي     اي از طايفه    گذارد كه كنگرها شاخه     نمي

اهللا همداني، يازيچي اوغلـي      ترك و عرب از جمله محمود كاشغري، رشيدالدين فضل        
هـا    ته پيداسـت پچنـق    شمارد ناگف   اي آنان را از اوغوزها مي       علي، ابوالقاضي خان خيوه   

  .باشند ها مي اي از اوغوزها بوده و كنگرها نيز جزو پچنق شاخه

ها يكي از طوايف ترك زباني هـستند كـه در تركيـب               قانقلي يا قنقلي  :  قنقلي .6
هـا را     اي از مورخين و محققين قنقلي        عده .اند  شدهاي با كنگرها وارد آذربايجان        طايفه

 .هـا پـيش از مـيالد در قفقـاز اسـكان يافتنـد              بيله قرن  اين ق  .دانند  همان كنگرها مي  
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هـا را جـزو ديگـر         قنقلـي » ي تـرك    شجره«ي   ابوالقاضي بهادرخان در كتاب جاودانه    
هـا، اويغورهـا،     طوايف اسكان يافته و بومي ترك زبـان آذربايجـان همچـون قبچـاق             

قومي اوغوزهـا   ها را در تركيب        نعاصم عالم ترك، قنقلي    .شمارد  ها مي  ها، قارلوق  قاالج
ي نام اين قبيله      همين مؤلف درباره   .دانند  داراي اهميت كمي و كيفي قابل توجهي مي       

داند كه    اي مي   كند و نام اين قبيله را برگرفته از ساخت ارابه           يي را روايت مي   ها  داستان
اين قبيله در دوران قديمي به ساخت آن نائل آمده و از آن براي حمل و نقل اسباب و 

  .اند كرده ي زندگي استفاده مي يهاثاث

اند و   ها و محققان بسياري به تحقيق در تاريخ و احوال اين قبيله پرداخته              نويسنده
ي تـرك زبـان بـه          اين طايفه  .اند از اسكان اين ترك زبانان در آذربايجان سخن رانده        

 تحليل مرور به مردم بومي آذربايجان تبديل شده و در درون ديگر اقوام ترك زبان به              
دانند كه در قـرن دوازده مـيالدي           مورخان، خوارزمشاهيان را از اين قبيله مي       .اند رفته

هاي ايران، عراق، آسياي صغير و آذربايجـان         امپراطوري بزرگي را در تمامي سرزمين     
هـاي پـنجم    ها را در آذربايجان در بين سده  محققان، تاريخ اسكان قنقلي    .پديد آوردند 

 .بارتولـد، ز   .تـوان از و     ي ايـن انديـشمندان مـي         از جمله  .دانند  ميالي هشتم ميالدي    
مـاركوارث، سـقكليا     .عاصم، آتژادانكو، بĤتاالي، كقمـنقس، اي      .بانق، ن  .قومبوتس، و 

 در جوار اين محققان، محققان ديگري هستند كه اسكان          .مشتورني و ديگران نام برد    
  .سازند الدي منتسب ميهاي نخستين مي ها را در آذربايجان به سده قنقلي

آيند كه تـاريخ آنـان    قبچاقها از اقوام قديمي ترك زبان به شمار مي     : قبچاقها .7
 تصادفي نيست كه در     .هاي بزرگ دنيا از شرق تا غرب گره خورده است          با تاريخ ملت  

ي بـزرگ يـاد شـده        ي ميالدي در آسياي ميانه از اين طايفـه          هاي قرون اوليه    سالنامه
 قرار گرفته و سـپس در  ها  هونر قرن سوم پيش از ميالد تحت استيالي          آنان د  .است

تـورك در قـرن شـشم مـيالدي          كه امپراتوري گؤگ  (تركيب قومي توكيوهاي مهاجر     
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ي بزرگ در منابع روسـي بـه صـورت             نام اين قبيله   .شوند  وارد مي ) ي آنان است    ادامه
» قبچـاق « به صـورت     و در شرق  » كومان«، در منابع اروپايي به صورت       »پولووتس«

 آنان مهاجر بوده و بـه تـشكيل امپراطـوري ثابـت و پايـداري موفـق                 .ذكر شده است  
 م  1055خـان در سـال       ها در تاريخ روس حكومتي به رهبري يولوش         قبچاق .اند  شدهن

 آمدن آنان به قفقاز در دوران حكومت موغان خان          .دهند  در جنوب روسيه تشكيل مي    
 آنان با ايران و بيزانس روابط تجاري برقرار         . داده است   ميالدي رخ  650 651در سال   

 در منابع تاريخي در بررسي راههاي تجارت بيزانس با شـرق از مـسيري بـه                 .اند كرده
  .نام برده شده است» راه قبچاق«عنوان 

ي اول مـيالدي      آشوربيگلي آمدن قبچاقها به آذربايجان و قفقـاز را بـه سـده            .س
الـدين    مؤلف و محققاني چون جهانگير قهرمانف و شـمس         به نظر اين   .دهد  نسبت مي 

 وارد  هـا   هـون ها ابتـدا در قـرن اول و چهـارم مـيالدي در تركيـب                 خليل اف، قبچاق  
 م به صـورت مـستقل وارد آذربايجـان          8 -7هاي     و سپس در سده    اند  شدهآذربايجان  

هـاي   بندي زبان تركـي آذري در طـي سـده    گيري و فرم    در هر حال در شكل     .اند  شده
  .اند پنجم الي هفتم ميالدي از نزديك مشاركت داشته

هـا را بـه      آمـدن قبچـاق   » تـاريخ آذربايجـان   «اسـماعيلف مؤلـف كتـاب        محمود
 فزينالف اضمحالل آنان در درون      .داند   ميالدي مي  5 7هاي    آذربايجان مربوط به سده   

  .نددا  ميالدي مسجل مي7-12هاي طوايف ترك زبان آذربايجان را در طي سده

گيـري زبـان تركـي آذري نقـش          ها در شكل   آنچه قابل تأكيد است اينكه قبچاق     
 اين قبيله   تأثير .آيند  ي اوغوز به شمار مي      بسزايي داشته و از نزديكترين قبائل به قبيله       

گيري به حدي فراوان بوده است كه واژگاني از زبان اين قبيلـه در زبـان     در اين شكل  
 ، ياخـشي، جـويز    ،جمله يئـي   دهد، از آن     خود ادامه مي   تركي آذري هنوز هم به حيات     

 ناگفته نماند منابع گرجي و ارمني ضمن نشان         .توان نام برد    قوز، ائشيك و قاپي را مي     
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 زبـان   تـأثير ي قفقاز از       م منطقه  456 510ها در حوادث سالهاي      دادن شراكت قبچاق  
هـا در    كنيم كه قبچـاق    فراموش ن  .رانند  قبچاقي در زبان ارمني و گرجي نيز سخن مي        

 هر چند كه اين اثـر ادبـي         .اند  شدهي اسكندرنامه از نظامي گنجوي مطرح         اثر جاودانه 
هاي  ها در دوره   در تحقيقات تاريخي نقشي نخواهند داشت با اين حال از تاريخ قبچاق           

  .تاريخ در آذربايجان سخن رفته است

، هـا  هـون ائل بزرگ از جمله زبان تركي امروزي بازمانده از زبان اوغوزهاست و قب    
 تـأثير گيري زبـان تركـي آذري      ها و قبچاقها در شكل      ساويرها، آوارها، كنگرها، قنقلي   

  .اند خود را نهاده

هاي جهان بـه   زبان در ميان ملت     قبائل ترك  نتري  اوغوزها از قديمي   : اوغوزها .8
اي از افـسانه و       آيـد كـه بـا هالـه          اوغوز به عنوان پيغمبري به شمار مي       .آيند  شمار مي 

 منابع عربي و فارسي و   .اش با نام او معروف گشته است       اساطير در هم آميخته و قبيله     
تـرين آن     كنند كه جامع    تركي روايات بسيار شيرين و متنوعي از تاريخ اوغوز بيان مي          

 ايـن تـاريخ چنـين      .اهللا همداني آمده اسـت     التواريخ از رشيدالدين فضل    در كتاب جامع  
اسـرائيل مـسطور، كـه نـوح         ر تواريخ اسالميان مذكور است و در تورات بني        د«: آورده

از » حـام « اول را بـه      :السالم زمين را از جنوب تا شمال سه قسمت كـرد           پيغمبر عليه 
فرزندان خود داد كه پدر سودان بود و ميانه را به سام كه پدر اعـراب و فـرس بـود و                      

 همين سخن گويند ليكن تركـان يافـث را    تركان نيز...سوم را به يافث كه پدر اتراك     
 1».اند خان خوانده ابوبچه

ي تركي به عنوان زبان يـافثي نيـز         ها  زباني  شناس  زبانناگفته نماند كه در ادبيات      
 .داننـد    چراكه قدمت اين زبـان را بـه همـان دوران يافـث مربـوط مـي                 .معروف است 

                                                            
 .1362التواريخ، به تصحيح بهمن كريمي، تهران،   همداني، جامعاهللال رشيدالدين فض .1
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به معني بزرگ جمهـور     » يديب باقو «خان يا همان يافث را پسري بود به نام           ابوبچه
و قوم و اين پسر به شوكت و اسباب پادشاهي زيادت از پدر بود و چهـار پـسر داشـته           

 قراخان قائم مقام پدر شد و ازو پسري در          .نام ايشان قراخان، اورخان، كرخان، كزخان     
خورد بـدان سـبب مـادرش         گرفت و شير نمي     روز پستان مادر نمي    وجود آمد سه شبانه   

كرد و هر شب در خواب چنان ديدي كه آن بچه با وي گفتي                تضرع مي  گريست و   مي
ي آنكه   آن بواسطه.اي مادر اگر خداپرست شوي و محب خدا گردي شير تو بخورم كه

شوهرش و تمامت اقوام كافر بودند ترسيد كه اگر اظهار خداپرستي كند او را بـا بچـه                  
و به اخالص تمام محب خدا شد و         پنهان به خداي تعالي ايمان آورده        .هالك گردانند 

آن بچه پستان مادر گرفت و شير خورده و چون يك ساله شد بغايت پـاكيزه و خـوب        
 پدرش چون آن معنـاي در  .تافت ي او بر مي   صورت بود و آثار رشد و هدايت از ناصيه        

 اين پسر از ميان اقران و اكفا معظم و معتبر گردد و به مراتب كمـال          ...وي ديد گفت  
ي يكساله به آوازه آمـده و         سد و جهت نام نهادن وي با خويشان مشورت كرد، بچه          بر

 حاضرين از آن حال به غايت متعجب شدند به موجب سخن .گفت نام من اوغوز نهيد  
  .تعالي بود او را اوغوز نام كردند او كه اثر ارشاد حق

ان كـه در    چون به حد بلوغ رسيد پدرش قراخان از برادرزادگان خويش دختر كرخ           
 اوغوز در خفيه با آن دختر گفته كـه اگـر            .غايت خوبي و پاكيزگي بود جهت او بستند       

 او استبعاد   .خداپرست شوي و محب خدا گردي تو را دوست دارم و با تو نزديكي كنم              
 اوغـوز   .نمود و آن نصيحت قبول نكرد و گفت كه با پدرت بگويم تو را هالك گرداند               

دارد دختر بـرادر      مود و چون پدرش ديد كه او را دوست نمي         بدان سبب بدان التفات نن    
 . چون او را تسليم اوغوز كردند با وي همـان گفـت            .ديگر كزخان را جهت وي بستند     

 اوغوز او را نيز دوسـت نداشـت و پـيش او             .دختر قبول نكرد و به خداي ايمان نياورد       
رد دختـر بـرادر ديگـر        قراخان چون ديد كه اوغوز به آن دختر نيز ميلي نـدا            .رفت  نمي
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 دختـر سـخن او قبـول كـرد و ايمـان آورد و محـب                 ...اورخان جهت او نامزد كـرد و      
  .تعالي شد حق

شـناس و بـا نيـاز بـودي         و را بستد و دوست داشت و چـون خدا         بعد از آن اوغوز ا    
نخواستي كه با پدر و اعمام آميزش كند، چه ايشان كافر بودند همواره از ايشان دوري 

كـه بـه زبـان      » تـانگري «جدا از ايشان به شكار رفتي و پيوسته نام خـداي            جستي و   
دانست كه معنـي آن لفـظ چيـست و او             است بر زبان راندي و كس نمي      » اهللا«عربي  

گفتي و آن قوم پنداشتند كه جهت الحان و سماع و سهو            » اهللا«همواره به آواز خوش     
  .گويد و او را ملكه و معتاد گشته و بازي آن لفظ مي

روزي قراخان عروسان را طوي كرد و حال او و اوغوز از آنها پرسـيد و بـر اسـرار                    
 ... با خويشان و امرا مشورت كرد و جمله بر قتل وي اتفـاق كردنـد               .اوغوز آگاه گشت  

 عاقبت االمـر  ...ها برآراستند و جنگ كردند  صف .اوغوز مصاف و محاربه را مستور شد      
 چون پادشاهي وي    ...تالس و صيرم تا بخارا بگرفت     اوغوز غالب آمد و آن ملك را از         

 جمعي از اعمام و اقوام با او متفـق          ...مسلم شد خرگاهي زرين بزد و طوي بزرگ كرد        
شده بودند و اويغور نام نهاد كه معني بهم پيوستن و مدد كردن است و تمامت اقـوام                  

چاق و قاالج و قارلوق و اويغور از نسل ايشانند و قوم ديگر را قنقلي نام كرد و اقوام قب  
انـد كـه بـا اوغـوز متفـق شـده بودنـد و بـا اروغ او          آغاجري هم از ميان آن جماعـت   

» دربنـد « وقتي كه عزم گـرفتن ديگـر ممالـك كـرد ايـشان را از حـدود                 ...درآميخته
بازگردانيد تا در آن حدود نشسته و محافظت آن ملك هستند تا زماني كه او مراجعت                

 1.»اند ام اويغور از نسل اين جماعتنمايد و تمامت اقو

                                                            
 .همان .1
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 فرزند 24اوغوز شش پسر داشت و هر يك از ايشان چهار پسر داشته كه در جمع       
 اوغوز تمامـت ممالـك      . قبيله را راهبر بودند و هر يك را نشاني و تمغايي بود            24وي  

را ايران و اران و شام و مصر و روم و افرغ و ديگر واليات بگرفت و بعد از آنكه جمله                     
  1»...مسخر گردانيد به اورتاق و كرتاق كه يورت اصلي او بود مراجعت كرد

ناگفته نماند كه برخي منابع عربي اوغوز را با ابراهيم پيغمبر به مقايسه نشـسته و                
  .شناسند برخي اوغوز را همان ابراهيم پيغمبر مي

 بـزرگ   اي را در كم و كيف ايـن قـوم           محققان تاريخ زبان تركي تحقيقات ارزنده     
  .اند ترك به انجام رسانده و به نتايج علمي شايان توجهي دست يافته

اوغوزها به عنوان قبيله و قوم بزرگـي كـه در تكـوين زبـان تركـي آذري نقـش                    
ترين قبايل ترك زباني است كه در پيدايش و رشد           اي ايفا كرده است از قديم       برجسته

تولد ضمن اثبات اين امر،      بار و محقق بزرگ روس     .ديگر قبايل ترك مؤثر بوده است     
با تكيه بر منابع تاريخي نشان داده است كه كلمات اوغوز و ترك همواره مترادف هم                

  .شده است بوده و از دو كلمه، يك مفهوم درك مي

ي اوغوزها به انجام رسـانده        اي درباره   پروفسور توفيق حاجيف كه تحقيقات ارزنده     
ي اوغـوز     آيد كه اوقور و اويغور از مشتقات كلمـه         چنين به نظر مي     «:دنويس  است مي 

 منـشاء ترديد اسامي قبايل و اقوام قديمي ترك مانند آز يا آس، قوز، اوغوز از         بي .باشد
 .»اند شدهواحدي متبادر 

در هر حال اوزهـا يـا        -«: زكي وليدي طوغان انديشمند بزرگ ترك معتقد است       
  . »...ربايجان و آناتولي آمده باشنداوغوزها از قبايلي نيستند كه از شرق به آذ

                                                            
 .همان .2



 g  429مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

هاي چهارم و    سازد كه در قرن     وگوكاسيان با تكيه بر منابع باستاني خاطرنشان مي       
اون اوغوزها در شمال آذربايجان و آلبانياي قفقاز اسكان          يا پنجم ميالدي اون اوقورها   

  .يافته بودند و نام آنان در آثار اين دوران به وفور ذكر شده است

ي چهل قرن پنجم بـه         در دهه  ها  هوننيز نوشته شده است كه      » تاريخ آلوان «در  
آلبانيا يورش آوردند به نظر وگوكاسيان ترديدي نيست كه همراه با نام هـون، اسـامي     

م  446طوايف ديگر مانند اون اوقورها، اوقورها، ساراوقورها و يورش متحـد در سـال               
 نماند كه در منابع ارمني قرن پنجم اون اوقـور            ناگفته .شود  به آلبانيا در يادها زنده مي     

  .به صورت هون اوقور نوشته شده است

كوراوغلو، اوغوزها را نهايتاً در قرن هفتم ميالدي بـه صـورت          محقق بزرگ ديگر    
  .كند اسكان يافتگان اصلي سرزمين آذربايجان قلمداد مي

ـ       : نويسد  آنار نيز مي   ي در كتـاب ارزشـمند      آمدن اوغوزها به اين سرزمين اوغوز ائل
، آذربايجان قورقود ددهي ها داستان در .گردد به دوراني بسيار كهن برمي   » قورقود  دده«

سرزمين اجدادي اوغوزها قلمداد شده و آنان خود را نخستين ساكنان و صاحبان ايـن               
 1.اند دانستهديار 

بـه عنـوان    ها   به راستي نيز با تكيه بر منابع تاريخي و با پذيرش كنگرها و پچنق             
هايي از قوم اوغوز و آمدن آنان در قرون قبل از ميالد و قرون اوليه ميالدي بـه             شاخه

توان گفت كه اوغوزها صاحبان ثابت و قديمي و وارثان فانوني اين ديار               آذربايجان مي 
 .اند الذكر كامالً بر ابراز عقايد خود محق بوده اند فلذا محققان فوق بوده

پوشـي از اوتـراق و اسـكان         ضيحات فوق، حتي ضـمن چـشم      با در نظر گرفتن تو    
قبائل ترك زبان آذربايجان، ترديدي نيست كه طوايف ترك زبان بـه صـورت كـامالً                

                                                            
  .1992آنار رضايف، سيز سيز، باكي،  .1
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 اين قبائل متعدد كه به داليل       .اند ي ميالدي به آذربايجان آمده      گسترده در قرون اوليه   
مزبانـان خـود، از ايـن       اند اكثراً به خاطر روبرو شدن با ه        مختلف به اين سرزمين آمده    

انـد و در رونـد       سرزمين خارج نشده و تعدادي از آنان اينجا را مـوطن خـود قـرار داده               
 در ايـن صـورت پـذيرفتن اينكـه          .انـد  گيري زبان مردم آذربايجان شركت كرده      شكل

  .عدالتي علمي است م ترك زبان شده است نهايت بي10آذربايجان در قرن 

انـد بـا مـردم       ن اوليه ميالدي به آذربايجان آمـده      طوايف ترك زباني كه از قرو     
 نوآمدگان با امتزاج و اخـتالط بـا مـردم بـومي، بـه      .اند محلّي و بومي اختالط يافته    

 بطور كلي، حقيقتي    .اند تدريج خودشان نيز به مردم بومي اين سرزمين تبديل گشته         
خـود،   با آمدن    انكارناپذير است كه نوآمدگان در ميان مردم بومي پايگاهي داشته و          

گيـري زبـان آذري بـه        اند و به اين ترتيـب در شـكل         همزبانان خود را تقويت كرده    
گيـري تـداوم و       و به اين شـكل     اند  داشتهعنوان زبان واحد عموم خلقي نقشي بسزا        

  .اند سرعت بخشيده

قرن چهـارم و     (. م 11-10هاي    تر در سده    اوغوزها براي بار ديگر به طور گسترده      
 اين بار حاكميت ترك زبان نه تنها در آذربايجـان،           .به آذربايجان آمدند   )پنجم هجري 

 غزنويان ترك زبـان امپراتـوري بزرگـي را          .بلكه در سرتاسر ايران بر سر كار آمده بود        
ي طوايف اوغوز سلجوقي اوضـاع قـومي          تشكيل داده بودند و اين بار يورش گسترده       

كه طوايف اوغوز سـلجوقي بـه         زماني  مسلماً .اين سرزمين را به كلي دگرگون ساخت      
ي آذربايجـان روبـرو شـدند و وارد محيطـي             اين سرزمين آمدند با خلق شكل گرفتـه       

الشعاع آنان قرار    شدند كه يك زبان شكل يافته وجود داشته است و خواه ناخواه تحت            
ها پـيش از آن      گيري زبان تركي اذري قرن     توان گفت كه جريان شكل       لذا مي  .گرفتند
يي اگر در ايـن     ها  زبان گرديده و تثبيت شده بود و در نهايت در اين زمان نيمچه              آغاز

  .گويند سرزمين وجود داشته است ميدان را براي هميشه به نفع زبان تركي ترك مي
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اتحاد و در هم جوشي طوايف ترك زبان در سرزمين آتروپاتن و آلبانيـا، در زمـان                 
 مـسلماً حكومـت     .نهـاده اسـت     سـر مـي   ساسانيان دوران تكامل و تكـوين را پـشت          

ي مناسبات اين     زبان در آذربايجان و توسعه     ساسانيان در پيوند مستحكم طوايف ترك     
ي    در نتيجـه   .طوايف در نتيجه مبارزه متحدانه عليه دولت استيالگر مؤثر بـوده اسـت            

هاي ساسانيان به اين سرزمين عالئق معنوي و قرابت قومي تشديد شده و   لشگركشي
 مـسلماً   .كـرده اسـت     ع مشترك جغرافيايي قومي، همبستگي آنان را تقويـت مـي          مناف

شود اين    گردد و باعث مي     چنين اوضاعي، نزديكي بيشتر طوايف همزبان را موجب مي        
 هميشه پيدايش نيازهـاي مـوقتي، طوايـف خويـشاوند را بـه هـم                .اقوام درهم آميزند  

هاي نخـستين بـراي      ترتيب گام بخشد و بدين      پيوندد و اتحادشان را مستحكم مي       مي
اي بـراي طوايـف تـرك      در حقيقت چنين پروسه.شود پيدايش ملتي واحد برداشته مي  

زبان در آذربايجان در درون امپراتوري ساساني شروع شده و مراحـل تكـويني آن در                
ي فتوحات اعـراب و پيـروزي آنهـا،           شده است و دوره     اواخر اين امپراتوري سپري مي    

 .آورد  گيري زبان عموم خلقي آذربايجان فراهم مـي         تكميل فرايند شكل   زمينه را براي  
ها سخن بـه ميـان        منابع تاريخي عربي از وجود زباني واحد در آذربايجان در اين دوره           

 مـسلماً دوران اسـتيالي اعـراب،        .شـمارند   آورند و اين سرزمين را از آن تركان مي          مي
ي متنوع طوايف و    ها  زبانيده است   گيري را سرعت بخشيده و باعث گرد       تكوين شكل 

كـه   قبايل پراكنده را از ميان به دركند و زباني واحد و منسجم قوام گيرد، بـه طـوري     
حتي زبان عربي به عنوان زبان استيالگران نتوانست در بين آنان نفوذي داشته باشـد               

 را  ي مردم رسوخ كند و نتوانست جاي زبان مـردم           و يا نفوذ آن نتوانست در بين عامه       
بگيرد فلذا پس از مدتي كه حاكميت عرب تضعيف شد زبان عربي نيز متروك گرديد               

  .و صرفاً به عنوان زبان ديني و علمي در بين مردم مطرح گرديد
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موقعيت ممتاز آذربايجان در روابط بازرگاني، به ويژه قرار گرفتن اين سرزمين بـر              
جود زبـاني واحـد را ايجـاب    سر راههاي بازرگاني بين شرق و غرب و شمال جنوب، و     

ي بسيار مـساعدي را بـراي          شرايط اجتماعي فرهنگي، تاريخي سياسي زمينه      .كرد  مي
 بـه  .سـازد  زبان تركي پديد آورده بود كه خود را به عنوان زبان عموم خلقي مطرح مي   

طور كلي در اين روند زبان تركي بـه عنـوان زبـان عمـوم خلـق آذربايجـان، تعيـين                     
 :به نفع زبان تركي در كار بوده اندهاي زير  كننده

  .اند بودهطوايف ترك زبان از اكثريت قاطعي در آذربايجان برخوردار  .1

 سرازير شدن طوايف ترك زبان در اواخر حكومت ساسانيان به آذربايجـان، بـه             .2
ي خاص مبارزه نيز داده بود و باعث شده بود موقعيـت برتـر                مردم اين منطقه، روحيه   

پيدا كنند و تضادهاي موجود بين جناحهاي مختلـف حكومـت ساسـاني و          سياسي نيز   
گاه پناه آوردن آنان به آذربايجان باعث شده است كه مردم اين سـرزمين بيـشتر بـه                  
خود متكي شوند و از جريانات سياسي و اختالفات موجود بين حاكمان بـه نفـع خـود                  

  .برداري كنند بهره

ز عوامل فرهنگي خاصـي اسـت كـه ديگـر            سهولت فراگيري زبان تركي نيز ا      .3
  . را در موضع ضعف قرار داده و به مرور از ميدان به در برده استها زبان

ي مواردي ديگـر زمينـه را بـراي تـرك زبـان شـدن مـردم                   اين عوامل به اضافه   
آذربايجان آماده كرده و زبان تركي آذري را براي زبان عموم خلقي مـردم آذربايجـان       

  . ميالدي شده است5 7هاي  بان عمومي مردم آذربايجان در بين سدهآماده كرده و ز

زبـان تركـي بـه عنـوان زبـان واحـد عمـوم مـردم                «فصل دوم اين مقدمه را به       
ان، ايـن دوره از قـرن       شناسـ   زبـان دهيم كه به نظر اكثريت        اختصاص مي » آذربايجان

خير حتـي در ايـران   هاي ا اي كه در سال  تحقيقات ارزنده.گردد پنجم ميالدي آغاز مي  
قيمتي كه به دست آمـده اسـت اميدواركننـده           در اين زمينه انجام گرفته و نتايج گران       



 g  433مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

 ناگفته نماند كه تدقيقات ارزشمندي روي زبـان تركـي آذري بـه عنـوان زبـان                 .است
اي چون كتاب مقدس اوسـتا، حـائز           آن در خلق آثار جاودانه     تأثيرباستان آذربايجان و    

 ت كه به دليل ضيق وقت و جا و تعهد مؤلف نـسبت بـه خالصـه و                 اهميت فراوان اس  
هاي گسترده و شايد نامطمئن اين موضـوع          گذرا نوشتن مطالب، نتوانستيم روي جنبه     

 .كيد كنيمأت

در اينكه زبان واحد مردم آذربايجان در چه زماني تكوين يافته و دراين رونـد پـه                 
هاي گاه متفاوتي ارائـه      ان، پاسخ اسشن  زبان توسط متخصصين و     اند  بودهعواملي دخيل   

گيري زبـان واحـد     ژامبوسكي دانشمندي است كه در روند شكل    .شده است از جمله ز    
آذربايجان عنصر نژادي ترك را تكامل يافته همان زبـان تركـي باسـتاني آذربايجـان        

 حقيقتي انكارناپذير كه عنصر تركي آذري با عناصر ديگر نژادي و زباني از              .شناسد  مي
مله ايراني اختالطي كهن داشـته و بـا آنهـا در آميختـه اسـت و بـه عبـارت ديگـر              ج

ها، عرصه برخورد قبايل مختلف تـرك و غيرتـرك         ها و هزاره   آذربايجان در طول قرن   
هـاي     امـروزه شـيوه    .بوده و به ويژه عنصر ايراني تماس نزديكي بـا آن داشـته اسـت              

ها  دهند كه اين لهجه ود اسنادي ميهاي گوناگون نشان از وج لهجه مختلف گفتاري و
گيـري زبـان واحـد       شك در شكل     بي .باشند  برآيندي از نيروهاي ترك و غير ترك مي       

 .اند اي برخوردار بوده كننده ي تركي و اقوام ترك از اهميت تعيينها زبانآذربايجان، 

،  حـاجيف  .زاده، ت   دميرچـي  . باسكاكف، ا  .بيشتر محققان زبان آذربايجان از جمله ن      
 اصالنف و ديگران در تحوالت و تكوين زبان تركـي آذري،            .گوكاسيان، و . زينالف، و  .ف

 به نظر آنـان در تكـوين ايـن زبـان،            .دانند  نقش قوم اوغوز را بسيار برجسته و ارزنده مي        
اي چند هزار ساله داشـته        هر چند كه تركان در اين سرزمين ريشه       (اقوام اوغوز و قيچاق     

 .اند نقش اصلي را ايفا كرده) دهند رزمين را تشكيل ميو ساكنين نخست اين س
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در پاسخ اين سوال كه زبان تركي آذري چه موقع به مراحل نهـائي خـود رسـيده           
 برخي معتقدند پروسه تكوين زبان واحد       .اند است محققان نظريه يكساني را ارائه نداده      

زاده، اصالنف،   يدميرچ(آذربايجان، از قرن هفتم الي دهم ميالدي طول كشيده است           
كوچ عظيم و انبوه اوغوزها به قفقاز         به نظر اين انديشمندان،    ).اهللا اف، و ديگران    غيب

ايران و امتزاج آنان با مردم ترك زبان اسـكان يافتـه در سـرزمين آذربايجـان، رونـد                   
بنـدي نظـرات      در جمـع   .گيـري زبـان تركـي آذري را سـرعت بخـشيده اسـت              شكل

گيـري قطعـي زبـان تركـي را در      آشـوربيگلي شـكل    .ستـوان گفـت       دانشمندان مي 
 هاي هفتم الي يازدهم،    آذربايجان به عنوان زبان واحد مردم آذربايجان مربوط به قرن         

 زينـالف ايـن رونـد را در       .هـاي شـشم و هفـتم و ف         گوكاسيان اين امر را در قـرن       .و
 دانند هاي چهارم الي هفتم مي قرن

تـاريخ و     و مـستدل و قابـل قبـول،        پروفسور توفيق حـاجيف بـه صـورت علمـي         
گيري زبان واحد آذربايجان و عوامل متعدد دخيـل در ايـن پروسـه را                چگونگي شكل 

هـاي   دارد كه پيش از آمدن قبايل اوغوز سـلجوق در قـرن             كند او اذعان مي     تبيين مي 
، زبان تركي آذربايجاني شكل گرفته و تثبيت شده بـود ايـن نظـر را اسـناد                  11 و   10

هايي كه در    آيد كه اوغوزها و قبچاق      كنند از تاريخ چنين برمي      يز تصديق مي  تاريخي ن 
 به آذربايجان آمدند از طـرف مـردم شـكل يافتـه آذربايجـان              11 و   10هاي    طي سده 

، يا به تعبير حاجيف آنان وارد سرزميني شدند كه      )وگوكاسيان(تحت فشار قرار گرفتند     
 .زبان تركي شكل گرفته بود

ي اتحاد قبايل ترك زبان در آتروپاتن     د از خاطر دور داشت كه پروسه      در اينجا نباي  
 شـكي نيـست كـه       .و آلبانيا، در قرن پنجم يعني در زمان ساسانيان انجام گرفته بـود            

آورنـد و متحـد       مردم اين سرزمين تحت استيالي ساسـانيان بـه همـديگر روي مـي             
ابـر ساسـانيان، در واقـع بـه      براي رهائي از دادن ماليات در بر     رشوند، از سوي ديگ     مي
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 منـافع جغرافيـائي و      .شوند  نوعي وحدت معنوي و نزديكي قومي و زباني كشانيده مي         
سازد و طبيعي است كه چنين اتحـاد          اقتصادي اين دو كشور را به همديگر متصل مي        

 مورخان و محققان    .يابد  نژاد شدت بيشتري مي    زبان و هم   رأيي در بين قبايل هم     و هم 
اند كه شرايط يكسان بين اقوام مختلف و نيازهاي يكسان آنها، باعـث بـه                ثابت كرده 

يابـد كـه بـه        هم پيوستن اين اقوام شده و گاه اين وحدت و اتحاد چنـان ثبـاتي مـي                
ي اتحاد بين اقوام ترك زبـان          در زمان ساسانيان زمينه    .انجامد  تشكيل ملتي واحد مي   

هـاي داخلـي     بـه نيـاز زمـان و كـشمكش        و بين دو كشور آتروپاتن و آلبانيا با توجـه           
 . فراهم بوده استساسانيان كامالً

 .آورد اي مساعد براي تثبيت ايـن اتحـاد بـه وجـود مـي             استيالي اعراب نيز زمينه   
استيالي عرب اتحاد مستحكم بين اقـوام تـرك زبـان بـومي را               «:نويسد  حاجِيف مي 

زديكي آنان انجاميـد و در       اين همساني منافع بين اقوام بومي ترك به ن         .كرد  طلب مي 
 اين استيالي نيرومند و طوالني،      .ي مبارزه عليه حاكميت بيگانه به انجام رسيد         پروسه

 ها  زبانفرصت كافي جهت يكساني و وحدت زبان مردم آذربايجان كافي بوده است و              
ديگري كه در زمان ساسانيان در اين سرزمين نفوذ خود را در ايـن سـرزمين نداشـته                  

 »است

گيري زبان تركي به عنوان زبان واحـد مـردم آذربايجـان بـه               نظرمؤلف، شكل يه  
 :گردد و داليل زير براي اين نظر كافيست هاي پيش از اعراب بر مي دوره

دارند كه زبان قديمي اوغوز در قرن هفتم   دانشمندان در تحقيقات خود ابراز مي.1
 آذربايجان تثبيت شده بـود      ميالدي تكوين تلفظ و گرامر خود را پشت سر نهاده و در           

چنان قوي بوده است كه قواعد گرامري و تلفظـي آن در تـدوين اوسـتا                 اين زبان آن  
 مؤثر بوده است
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هـاي زبـان آذربايجـان برخاسـته از            ثابت شده است كه عالئم اختالف لهجـه        .2
خصوصيات محلي است و اين اختالفات تاريخي چنـدين سـده و هـزاره دارد و ايـن                  

 )ت زبان تركي آذري است و گوكاسيان، و اصالنف، ا عزيزفنشانگر قدم

 انديشمندان بسياري نشان داده اند كه زبـان تركـي آذري در سـده پـنجم بـه                   .3
 .)م رحيمـوف، ت ممـداف     (عنوان زبان انسيت و ارتباطي مردم آذربايجان بوده اسـت           
 و  انـد   بوده ي محتلف ها  زبانمسلما زباني كه به عنوان زبان عمومي مردمي كه داراي           

اند بايستي باشد كه آخرين مراحل تكوين و تكامـل را            از قبايل گوناگون تشكيل يافته    
توانست زبان عمومي مردم باشـد مگـر اينكـه            گذرانده باشند و زبان تركي آذري نمي      

توسـعه زبـان    « به گفته آن سامويلويچ در كنگره        .هايي بوده باشد   داراي چنين خصلت  
بـا دسـتور و يـا از        «:  در باكو تشكيل يافـت     1926 در سال    كه» هاي ترك  ادبي ملت 

 .»توان يكباره زبان ادبي واحدي را آفريد طرق بوروكراتيك نمي

زبـان تركـي در ميـان        هاي پنجم و ششم ميالدي،      الزم به ذكر است كه در سده      
طوايف كثيراللسان به عنوان زبان انسيت و ارتبـاط مطـرح شـده اسـت و طوايـف در                   

زبان خودي را كنار نهاده و به زبان عمومي آذربايجان يعني تركـي              يكديگر،ارتباط با   
 در همين دوران، زبان تركي به عنوان زباني ديناميـك، متحـول و              .اند گفته  سخن مي 

بالنده در جريان است و زباني ايستا نيست، چراكه با ايجـاد تركيـب واژگـان جديـد و                   
 ايـن خـصوصيات زبـان       .گردد  تر مي   غنييافتن شكل گرامري متنوع با كيفيت باالتر        

 تـاريخ   .گـردد   تركي موجب تامين برتري اين زبان در آلبانياي قفقـاز در آن دوره مـي              
 .سندي معتبر بر اين ادعا است

دهد كه اتمام شكل قطعي زبـان         ها يك بار ديگر اين امر را نشان مي          اين گفته 
ون پنجم و ششم نتيجـه      آذربايجان به عنوان زبان واحد مردم اين سرزمين طي قر         

 شـكلي  .هاي پيشين بر آن آغازيـده بـود   نهائي تحوالتي است كه اين زبان در سده   



 g  437مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

 هـا   زبـان ي متحدانه مردم اين سرزمين با وجود تنوع طوايف و             نيست كه در مبارزه   
عليه ظلم و ستم ساساني و استيالي اعراب زبان تركي بـه عنـوان زبـان عمـومي                  

گيري زبـان واحـد      ه است و اين حركت نه تنها به شكل        مردم آذربايجان سر برآورد   
گيري زبان ادبي اين سرزمين از ميـان         اين سرزمين سرعت بخشيده، بلكه به شكل      

توان ادعا كرد كه  زبان شفاهي، تكان اساسي را وارد آورده است و به اين ترتيب مي
يجـان در   پايان قرن هفتم ميالدي به عنوان تاريخ تولد زبـان عمـومي مـردم آذربا              

 .خورد تاريخ ورق مي

از دوران كهـن در آلبانيـاي         آذربايجان، منشأ گفتيم زبان ترك     همانگونه كه قبالً  
 بـه عبـارت   .كنـد  ي انسيت عمومي مردم را ايفا مي        مختلف اللسان قفقاز نقش واسطه    

در حقيقت، از نظر تاريخي، در ميان قبائل ترك و غير تـرك اسـكان يافتـه در                   ديگر،
كنـد و يـا       ربايجان، زبان تركي به عنوان زبان ارتبـاطي مـردم خـدمت مـي             اراضي آذ 
تر بگوييم نقش زبان تركي صرفا به ايجاد ارتباط بين مردم ترك زبان محدود                صحيح
از اطالعات به دسـت آمـده از منـابع          «: نويسد   گوكاسيان مي  . در اين باره و    .گردد  نمي

خر قـرن شـشم و اوايـل قـرن هفـتم            گردد كه در اوا     تاريخ ارمني و گرجي آشكار مي     
ميالدي، تمامي خلقهاي ترك زبـان در آذربايحـان كـارتلين و ارمنـستان وارد اتحـاد                

 چنـين شـرايطي     .شوند  اقتصادي سياسي واحدي شده و به صورت مونوليت متحد مي         
 عمومي آذربايجان نقـش     ي مختلف در آن وجود داشت زبان      ها  زباندرآذربايجاني كه   

 .»يابد  آن نيز رفته رفته گسترش ميتأثيري  كند و دايره ميمين أرهبري را ت

اللـسان   گردد كه زبان تركي آذري در ميان طوايـف مختلـف            چه عوامل باعث مي   
قفقاز به عنوان زبان واحد مردم تثبيت شود؟ چه خصوصيتي موجب شد كه اين زبـان                

ا ايفـا كـرد؟     ي ديگر موجود در اين سرزمين باليـد و نقـش رهبـري ر             ها  زباناز ميان   
تحقيقات دامنه داري دست يازيده      گويي به  شناسان و متخصصان امر براي پاسخ      زبان
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 از جمله پروفسور حـاحيف و پروفـسور جهـانگير           .هاي الزم دست يافته اند      و به پاسخ  
 طوايف ترك زبـان در ايـن سـرزمين از اكثريـت قـاطعي               اوالً« :نويسند  قهرمانف مي 

 .انـد   داشـته ي و كيفي نسبت به طوايف ديگر برتري آشكار          برخوردار بوده و از نظر كم     
 در طول قرون وسطا، طوايف ترك زبان به صـورت الينقطـع بـه ايـن سـرزمين                   ثانياً
جوشـيدند و موفقيـت سياسـي اقتـصادي تركـان             آمدند و با مردم در اين ديار مـي          مي

گلوتيناتيو خود   زبان تركي به خاطر خصوصيت گرامر ا       كردند و ثالثاً    منطقه را فعال مي   
 ايـن محققـان در تـداوم نتـايج خـود            .»تري برخـوردار بـوده اسـت       از يادگيري آسان  

 ضـمناً  «.»سـازد   اين سه عامل، اتحاد و حل طوايف تركان را آسان مـي           «: نويسند  مي
شويم كه پذيرش دين اسالم توسط تركان، ضـمن وحـدت دينـي، انـسيت              متذكر مي 

 .»سازد زبان عمومي را ضروري مي

 صحيح و به حـق اسـت زيـرا تـاريخ مـردم ايـن                گيري محققان كامالً   ن نتيجه اي
سرزمين همواره نشان داده است كه طوايفي كه از نظر سياسـي و اقتـصادي ضـعيف                 

 لـذا طوايـف     .اند تر گرد آمده    هاي حساس تاريخي به گرد طوايف قوي        اند در برهه   بوده
ز موقعيـت برتـري برخـوردار       ترك زبان در آذربايجان از نظـر اقتـصادي و سياسـي ا            

گردنـد     لذا مردم دو سرزمين آتروپاتن و آلبانيا در نتيجه عوامل فوق متحد مي             .اند  بوده
 .كنند و زبان واحدي را انتخاب مي

هاي اوليه اسالمي، زبان تركي آذربايجان نه تنها واسـطه انـسيت و زبـان        در قرن 
 و نفـوذ آن در      تأثيركه دايره   عمومي مردم ترك و غيرترك سرزمين آذربايجان بود بل        

شـد و در      هـاي همجـوار گـسترده مـي        هاي مختلف قفقاز و مردم سرزمين      ميان ملت 
 .كرد مين ميأالخلق را ت نتيجه وظيفه يك زبان بين

هاي نهم و دهم      آذربايجان به ويژه در قرن     منشأ  اي براي زبان ترك     چنين وظيفه 
دايره استفاده از اين زبـان وسـعت        خورد و     تر به چشم مي     ميالدي به صورت مشخص   
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 ي در ايـن دوره حتـي در فاصـله         «:نويـسد   زاده در اين باره مي      دميرچي :يابد  بسيار مي 
 .»تري يافته بود  بغداد زبان تركي صورت عمومي، ري،دربند

اي را در ازمنـه        آذري چنـين وظيفـه     منـشأ  توان گفت كه زبان ترك      يترديد م  بي
 گوكاسيان زبـان سـاويرها و خزرهـا در قـرن            . به نظر و   .دتر به عهده گرفته بو      قديمي

 .هاي قفقاز زبان عمومي مـردم شـده بـود          ششم و هفتم ميالدي در ميان تمامي خلق       
گيري زبان تركي آذري نقش مهمـي ايفـا          اگر بپذيريم كه ساويرها و خزرها در شكل       

ـ    الخلق بودن تركي را تا سده      توان وظيفه زبان بين     اند مي  كرده تـر مـيالدي      يشهاي پ
تـوان در همـه    ي زبـان تركـي را مـي     در نتيجه چنين امري است كه ريشه      صرفاً .برد
 هـا   زباني قفقازي يافت به طوري كه نه تنها واژگان بسياري از تركي در اين               ها  زبان

 بـراي  هـا  زبـان ريشه دوانيده است و بلكه قوانين گرامري و نلفظي تركي نيز در ايـن          
 .خود جا باز كرده است

هـاي   دهـد كـه در قـرن    هاي ماوراء قفقاز نشان مـي  ط به ملت  بومنابع تاريخي مر  
 از  هـا   زبانپنجم الي چهاردهم ميالدي قوانين لكسيكي و گراماتيك جا افتاده در اين             

 .اند بوده زبان تركي آذربايجان بر كنار نتأثير

ني از   معتقدند كـه اگـر واژگـا       ها  زبانحتي بسياري از محققين و متخصصين اين        
 اين تداخل جز از طريـق زبـان تركـي    اند شده ها زبان فارسي و عربي وارد اين ها  زبان

كـو  . اين نظرات نشانگر اين اسـت كـه بـه قـول ن             .پذير نبوده است   آذربايجان امكان 
ي ملـل همـسايه در طـول        هـا   زبانآنتونف زبان تركي آذربايجان در رشد و گسترش         

 .تاي ايفا كرده اس تاريخ نقش برجسته

ان و متخصصان برجـسته جهـان از توانمنـدي بـاالي زبـان تركـي در         شناس  زبان
عادتـا  « :نويـسد  بارتولد مـي » از آن جمله «.اند هاي ياد شده سخن به ميان آورده     دوره
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ي ديگر تسلط و سيطره خود را حفظ كرده و از برتري ها  زبانزبان تركي در برخورد با      
 .»ي برخورداربوده استيباال

 شگرف زبان تركـي در زبـان ارمنـي سـخن         تأثيرشناس ارمني از     يان زبان  آچار .ر
 دكتر مردانيان نيز به اين تحقيقات آچاريـان صـحه نهـاده و نـشان داده                 ..رانده است 

 نيرومنـد   تأثيري هندو اروپائي بوده از      ها  زباناست كه زبان ارمني با وجود اينكه جزو         
 .نبوده است زبان تركي آذري بر كنار

 .ي اسالو نيز داشته استها زبان شگرفي بر تأثيرتركي زبان 

زبـان تركـي آذري در      «: نويـسد   باسكاكف مـي   .آ.ي اين حقيقت تاريخي ن      درباره
 قابل تأثيري اسالوي شرق ازجمله روسي، اوكرايني و همجنين بلوروسي     ها  زبانگروه  

 .» نهاده استتأثير ها زبانگيري اين  توجهي داشته است و در فرم شكل

عالوه بر اينكه آثار تركي چندي از اين سده به بعد در آذربايجان به رشته تحريـر                 
عربـي، ارمنـي،     ي فارسي، ها  زبان فراوان آن در آثار نوشته شده به         تأثيردر آمده است    

 . قابل تامل است...روسي، گرجي و

 زبـان تركـي در آثـار فارسـي ايـن دوره بـسنده               تـأثير به دليل فرصت اندك بـه       
 در تمامي آثار فارسي اين دوره از قرن چهارم الي پانزدهم مـيالدي هـزاران               .يمكن  مي

واژه تركي بوده است و اسامي اميران و مناطق، قوانين مالياتي و اداري به زبان تركي                
 بوده است كتابهاي تاريخي نوشته شده در اين دوره مملو از واژگـان تركـي اسـت تـا     

از وجـود   » التـواريخ  جـامع « كتـب ارزشـمند      جائي كه دكتر بهمن كريمي در تصحيح      
 تمامي آثار فارسـي نوشـته شـده در ايـن دوره             1راند  بيست هزار واژه تركي سخن مي     

گوي به وجود    از اين اصل مستثني نيستند؛ حتي ديوان شاعران بزرگ فارسي          تاريخي،
                                                            

  ...جامع التواريخ، .1
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واژگان تركي آراسته شده است بسياري از واژگان از همان دوران طـوري در فارسـي                
ا گرفتند كه امروزه هم اكثر مردم شايد ندانند كه ايـن واژگـان از زبـان تركـي وارد      ج

 اصطالحات تركي بسياري نيز از طريق ادبيات وارد زبان فارسي شده اسـت از             اند  شده
المثل در خمسه نظامي گنجوي را نشان داده          ضرب 700جمله پروفسور حميد آراسلي     

ان در آثار جاودانه وارد شده و به ادبيات فارسي          است كه از زبان شفاهي مردم آذربايج      
 هديه شده است

گيري زبان ادبي آذربايجان در قـرن نهـم و دهـم بـه               گونه كه گفتيم شكل    همان
انجام رسيده بود مسلم است كه زبان ادبي براي تثبيت خود نياز به زماني بيش از چند 

گيـري آن در     توان به شـكل     آيد مي   قرن دارد و وقتي آثاري به زبان ادبي به دست مي          
هاي پيشتر نظر داد پس از آنكه زباني در ميان مردم جـاي بـاز كـرده و واسـطه                     قرن

توانـد در تـدوين       انسيت عموم مردم باشد و مردم آن را از آن خود نشمارند هرگز نمي             
 .آثار ادبي مورد استفاده قرار گيرد

 مـيالدي و رسـيدن بـه        هاي چهارم و پنجـام     ترديد نگارش آثار تركي در قرن      بي
آذربايجان، زمينه را براي زبان ادبي آذربايجان آماده ساخته است وجـود دههـا كتيبـه           

سئي، ضبط وثبت صدها شعر بلنـد و كوتـاه تركـي در ديـوان                مهم در اورخون و يئني    
) باشـد    هجـري قمـري مـي      466سال نگارش اين اثر مهم دنياي تـرك         (الترك   لغات

ساله تركان است به ويژه نظر محمود كاشغري نويسنده كتاب          نشانگر زبان ادبي هزار     
ي تركان آذربايجان، شعر و آثار مردم اين ديار و آوردن نمونـه هـائي از                  مذكور درباره 

 اين آثار حائز اهميت فراوان است

ناگفته نماند كه از قرن دوم هجري، دنياي اسالم در دست تركـان بـوده اسـت و            
هـاي   ها و در ايتهاي تركان به رتق و فتق سرزمين          وريي دال   خلفاي عباسي زيرسايه  
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پرداختند دربار خلفاي عباسي در دست تركان بود نصب و عزل خلفـا نيـز                 اسالمي مي 
 هاي اسالمي بر مـسند كـار       به دست آنان بود تمامي اميراني كه اين خلفا در سرزمين          

 بودند اين روند قرنهـا      گمارده بودند از شرق آسيا تا شاخ آفريقا، همه از سرداران ترك           
هـاي تـرك نيـز در جـوار خلفـا، امپراتـوري               در عالم اسالم تداوم داشته است سلسله      

ي خود داشتند از آن جمله قراخانيان در آسياي ميانه، غزنويـان،              وسيعي را زير سيطره   
سپس سلجوقيان در ايران و آسياي صغير و امراي ترك زير نظـر خلفـاي عباسـي در        

 .ها است همه و همه نشانگر قدرت تركان در اين سده ...مصر، شام و

بيليك، ديوان حكمت و دههـا       الترك، قوتادغو  نگارش آثاري چون ديوان لغات    
ي  سنگ تركي در ايـن دوره، نـشانگر توانمنـدي زبـان تركـي در عرصـه           اثر گران 

 .جهاني است

به همين خاطر هم هست كه در كـشورهاي عربـي رغبـت فراوانـي نـسبت بـه                   
كند و حتي خلفا از عالمان ترك به ديار           ش زبان، فرهنگ و تاريخ تركان بروز مي       آموز

ها و فرهنگ لغات تركي       المعارف كنند و به همين جهت نخستين دايرة        خود دعوت مي  
اي از ايـن      ي برجسته   الترك نمونه  آيد ديوان لغات    به زبان عربي به رشته تحرير در مي       

 گونه آثار است

توان عصر رنسانس ادبي آذربايجان به شـمار آورد ظهـور             مي ميالدي را    12قرن  
دهها شاعر بلند آوازه و خلق آثار گرانقدر مؤيد ادعاي ماست در اين دوره هر چند كـه                  

شوند شاهد رغبت شاعران و عالمان نسبت بـه           ي فارسي و عربي نوشته مي     ها  زبانبه  
نجـوي، خاقـاني    زبان و فرهنگ مادري خود هستيم رغبت شاعراني چـون نظـامي گ            

 مصداق مثل مشت نمونـه خـروار اسـت          ...شرواني، مهستي گنجوي، فلكي شرواني و     
اي بخـشيده و   نظامي كتاب ارزشمند و جاودانه دده قوردقود را در آثار خود جـان تـازه           
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 چـه از    قورقـود   ددهصدها عبارت و اصطالح ادبي تركي را به فارسي برگردانده اسـت             
ن ادبي در خالقيت آثار اين دوران نقـش بـارزي را ايفـا              نظر موضوع و چه از نظر زبا      

 .كرده است

از اين دوره به بعد، زبان تركي آذري نه تنها در آذربايجان به عنـوان زبـان ادبـي                   
شود بلكه در كشورهاي همجوار، منـاطق شـرق دريـاي             شاعران و عالمان مطرح مي    

ر ادبي مورد استفاده قرار     خزر، آسياي صغير، خراسان و زبان تركي آذري در تدوين آثا          
گيرد وبارتولد، پتروشفسكي با اشاره به توانمندي زبان تركي آذري نقـش آن را در                 مي

قرنهاي سيزده الي پانزده ميالدي در خلق آثار ادبي خاورميانه و نزديك قابل توجـه و              
دانند در اين دوره به قول پروفـسور حـاجيف، زبـان ادبـي آذري بـه زبـان                  اهميت مي 

 .مند مشرق زمين تبديل شده بودقدرت

شماري كه در قرن سيزده به زبان تركي آذري نوشـته شـده اسـت نـشانگر                   آثار بي 
ي نفوذ اين زبان است اين آثار مناطق ساحلي درياي خزر، خراسان، شرق آنـاتولي                 دايره

گيرد آثار انديشمنداني چون محمود كاشـغري، يوسـف باالسـاغونلو،             تا بغداد را در بر مي     
واجه احمد يسوي باعث خلق آثاري گرانسنگ توسـط شـاعران بزرگـي چـون حـسن                 خ

شود و زمينه را براي ظهور صدها          مي ...اوغلو، احمد فقيه، يوسف مداح، مصطفي ضرير و       
الـدين، فـضولي، ختـايي،       شاعر آذري چون عمادالـدين نـسيمي، قاضـي احمـد برهـان            

 .سازد ي آماده ميهاي بعد الشعرا حبيبي، كشوري، صادقي، در قرن ملك

در قرن سيزده زبان ادبي آذري نـه تنهـا در آذربايجـان، بلكـه در ميـان ملتهـاي                
 نفوذ فراوان داشته اسـت از آن جملـه هـووانس            .همجوار از جمله ارمنيان، گرجيان و     

كند و    ارنيقاسين شاعر ارمني قرن سيزده ميالدي آثاري به زبان تركي آذري خلق مي            
در قرن سيزده زبان آذربايجان چه در زبان ادبي و          «:نويسد  ميگوكاسيان مورخ ارمني    
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ناگفته نمانـد كـه نفـوذ       »  پر نفوذي داشته است    تأثيرچه در زبان شفاهي مردم ارمني       
هاي بعدي نيز تداوم     اين زبان در زبان ارمني منحصر به اين دوره نبوده، بلكه در قرن            

ده و پـانزده مـيالدي هـووانس        داشته است، از جمله شاعر ديگر ارمني در قرن چهـار          
  .توان نام برد تولكورانتس را مي

ناپذير است گذشته    در زبان پارسي نيز حقيقتي انكار       زبان تركي آذري   تأثيرنفوذ و   
گوي هدايائي گرانقد از فرهنگ مـادري خـود بـه زبـان فارسـي                از اين تركان پارسي   

ر فارسـي نيـز حـائز اهميـت         اند، نفوذ صدها واژه تركي در آثار نظم و نث          عرصه داشته 
 .فراواني است

هاي بعدي با ظهور دهها شاعر آذري گوي و خلق آثار بيشمار به زبان               در قرن 
تركي آذري دليل ديگري بر تداوم بالندگي اين زبـان در آذربايجـان اسـت ظهـور          
شاه اسماعيل ختائي نقطه عطفي در تـاريخ ادبيـات زبـان تركـي آذري بـه شـمار         

تري به سوي تكوين و تكامـل         هاي بلند  پس زبان ادبي آذري، گام    آيد و از آن       مي
برداشته است و امروز زباني به دست ما رسيده است كـه كـافي اسـت بگـوئيم بـا        

  .ترين زبان دنيا است قاعده
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 ادبيات عرب زبان آذربايجان

  ظهور اسالم تا قرن پنجم هجري از

  

  خطيب تبريزي

دانيم ايدئولوژي اسالم كه در اوايل قرن هفتم در عربـستان پـا               گونه كه مي   همان
ي وجود نهاد قبايل عرب را كـه تـا آن زمـان بطـور مجـزا از هـم زنـدگي                        به عرصه 

شكيل يك حكومت مركزي نيرومنـد بـه وجـود          كردند متحد كرده حركتي براي ت       مي
اعراب با شعار ترويج و گسترش اسالم در مدت زمان كمي ايران، آسياي ميانـه                .آورد

 آنهــا بــه .وآذربايجــان را اشــغال كــرده و امپراتــوري عظــيم عــرب را پديــد آوردنــد
بـان  يافتند نه تنها ايدئولوژي اسالم، بلكه همـراه بـا آن ز         هايي كه استيال مي    سرزمين

ي سياسـت اسـالمي كـردن خلفـاي            در نتيجـه   .آوردند  ادبي و فرهنگ خود را نيز مي      
عرب، زبان عربي در سرزمينهاي استيال يافته به سرعت شروع به گسترش كرده و به               

 اين زبـان در  .تبديل شد زبان حاكم بر حيات ديني، سياسي، نظامي، فرهنگي و علمي
ي اصـلي   كنـد كـه وسـيله    خود را بـاز مـي     مدت زمان كمي در آذربايجان چنان جاي        

ي دوم قـرن هفـتم        به اين ترتيب از آغـاز نيمـه        .گردد  آفرينش آثار علمي و عقلي مي     
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شاعران و اديباني كه از نظر مليت آذربايجـاني بودنـد آثـار خـود را بـه زبـان عربـي                      
 .نوشتند مي

 قـادر بـه      در آذربايجان عالمان قدرتمندي به وجود آمدند كه        10 و   9هاي   در قرن 
هـاي ادبيـات بـه        آفرينش آثاري در الهيات، حقوق اسالمي، سخنوري و ديگر عرصـه          

محمد اورموي آذربايجـاني، عثمـان        ابوبكر برديجي، مكي بردعي و     .زبان عربي بودند  
ماسي، اسـماعيل گنجـوي، محمـد    دربندي، نوعل اورموي، يعقوب اردبيلي، موسي سل   

ي، عمر گنجوي و دهها عالم ديگر كه نه تنهـا در         اي، ناصر خويلو، عبداهللا مرند    مراغه
 آثار نوشته   1اي بودند   هاي شناخته شده   آذربايجان بلكه در تمام دنياي اسالم شخصيت      

هاي مختلف علم، مدت زمان طوالني دقت نظر عالمان شرق را            ي آنها در عرصه     شده
  .جلب كرده بود

غني به زبـان عربـي آفريـده        هاي هفتم الي يازدهم در آذربايجان ادبياتي         در قرن 
هاي برجسته قرون وسطا       اين ادبيات افكار بديعي، ادبي و هنري تمام عرصه         .شده بود 

خدمت مؤلفان آذربايجاني در شـعر، نثـر شـيوا، نقـد             تفكرات خلّاق و   كند  را احاطه مي  
 .ادبي و غيره بسيار عظيم است

امـا   باشـد    قرن دهم مي   هاي اشعار عربي در خود آذربايجان مربوط به         اولين نمونه 
ها قبل از اين، شاعران آذربايجاني با نام موالي در حيات ادبـي فعاالنـه شـركت                  مدت
م در كتـاب مـشهور خـود بـه نـام شـعر و                828 -0889 ابن قطيب دينوري   .اند كرده

 2.دهد شاعران از او نام برده و اين اطالعات مهم را مي

                                                            
  .1362هاميلتون، الكساندر، راسكين گيب، درآمدي بر ادبيات عرب، تهران،  .1
 .9، شمارة 1982ربايجان، سال آذي  ، مجله1989ره قايناقالر، باكي،  هزآذربايجان او .2
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ناد به جويري گفته بود هيچ شـاعر مـوالي           با است  . م 806ابواليقزانا متوفي در سال     
 1.در مدينه نيست كه اصلش از آذربايجان نباشد

در عربستان    موالي آذربايجاني كه توسط اعراب اسير شده و        انآفرينش اين شاعر  
ي اول    ي دوم قرن هفتم و نيمـه         به نيمه  ندا به صورت برده به يك قبيله فروخته شده       

هـاي مختلـف فرهنـگ و         اعران كـه در عرصـه     همين ش  .شود  قرن هشتم مربوط مي   
 2.اند با سرزمين ملي خود حفظ كرده اند پيوند خود را مدنيت عربي پرورش يافته

دهـد    احمد امين عالم بزرگ عرب در قرن بيستم با اشاره به اين مسئله نشان مي              
ها و وزن آثار آنها عربي باشد باز پـي بـردن بـه مـضامين ملـي                    اگر كلمات و تركيب   

 .ت و روح ملي در آثار آنها دشوار نيستتخيال

ها اصال به اعـراب        همين موالي  :نويسد  ديگر عالم معاصر عرب طه حسين نيز مي       
هـا از يـك سـو     گيري از رقابت سياسي موجـود بـين گـروه         صادق نيستند آنها با بهره    

مين كرده و از طرف ديگر از وضع بردگي بيرون آمـده هماننـد           أاحتياج مادي خود را ت    
دهند و از طرف      ها خودي نشان مي     ي با نفوذ در فعاليت      ها  هاي آزاد و شخصيت    نسانا

سوم آنها به اين مناسبت كين و خشمي را كه از اعراب دارند ايفا كرده و آتش نفـرت                   
شاعران موالي آذربايجاني بستگي استوار خـود   .كنند موجود در دل خود را خاموش مي  

 با توجه به اطالعاتي كه ايـن منـابع بـه            .اند كردهرا نسبت به ميهن مادري خود حفظ        
جـات   رفتـه و از آنجـا شـيريني         دهند موسي شهوات مكرراً به آذربايجان مي        دست مي 

 اينهـا بـر ايـن مـسئله داللـت           ي  همـه  .آورده است   خريده و به مدينه مي      مختلف مي 
 زبان عربـي    هائي كه در عربستان زندگي كرده و آثار خود را به           كند كه آذربايجاني    مي
 از ايـن  .آفريدند پيوند آنان با ادبيات عربي، آنها را از سرزمين ملي جدا نكرده است          مي

                                                            
 .همان .1

 .همان .2
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گيري افكـار ادبـي    نظر اسماعيل ابن يسار، موسي شهوات و ابوالعباس اعمي در شكل       
 .آيند هنري خويش، شاعران خلق آذربايجان به شمار مي

 همين طور بخش بسيار     1. است در مورد اسماعيل ابن يسار اطالت كمي در دست        
آيـد    از منابع عربي چنين بر مـي .كمي از اشعار او تا امروز حفظ و نگهداري شده است   

 اسماعيل ابن يسار كه     .كه وي در جنبش وسيع شعوبيه از نزديك شركت جسته است          
ي ادبيات نهاده است به عنوان خـالق اشـعار            ي هشتاد قرن هفتم پا به عرصه        در دهه 

 شـاعر كـه از   .هاي سوزناك و اشعار نغـز عاشـقانه شـهرت يافتـه بـود            ثيهسياسي، مر 
طلبـي اريـستوكراسي    طرفداران آتشين قيام شعوبيه بود قلم خويش را عليـه هژمـوني           

همانگونه  .عرب به كار گرفته و تا آخر عمر به راه و مسلك خويش وفادار مانده است               
كشي از   سماعيل به مرض تعصب   دهد ا   كه ابوالفرج اصفهاني عالم قرن دهم نشان مي       

توجه به دستگيري، شكنجه و تحقير        ها و افتخار به عجم بودنش مبتال بوده، بي          عجم
ها، غرور واالي ملي خويش را حفظ كرده مدافع آتشين حقوق پايمال شده خلق               شدن

 .خود بوده است

آفرينش موسي شهوات تفاوت آشكاري با عالم همعصرش اسـماعيل ابـن يـسار              
هاي ادبي هنري عرب را بيشتر رعايت كرده          هاي هنري اشعار و پرنسيپ       او فرم  2.دارد

 ضمناً موسي شهوات بـا وارد كـردن عناصـر           .هاي مرسوم شعر سروده است     و در فرم  
هاي فردي و شخصي بـه كـار    ساتيريك در هجوهاي عربي كه تنها در هجو مناسبت       

ي موسـي شـهوات       اشعار برنده . ي حاكم نزديك كرده است      رفت به انتقاد از طبقه     مي
كني، تو از ما نيستي و وضعمان نيز يكي            آنكه نماز را قرباني حرص و آز مي        :همچون

                                                            
  .39 ص 2000، از روم، 2دكترعلي قافقازياني، ايران تورك ادبياتي آنتولوژيسي، جلد  .1
  .1999، 2آذربايجان ادبياتي كتابخاناسي، جلد  - 
 .37، ص 2ايران تورك ادبياتي، جلد  .2
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هـا در ميـان ارث        هـا و والـي       رباعياتي در افشاي قاضي    ، خطاب به خليفه يزيد    .نيست
 ايـن شـاعر     .گيـرد   اي بـه خـود مـي        ادبي وي كه به دست ما رسيده است جاي ويـژه          

 ابياتي حكمت آميز و گاه با قطعات هجوآميز، حاكمان مغرور و قاضـيان              آذربايجاني با 
 ابيات ذيل از شاعر كه ظلم و رياكاري والي مدينه را            .خواند  متكبر را به عدالت فرا مي     

 .كند، شامل حال قدرتمندان آن دوران است افشا مي

     ،كنند مردم از بدي و زيان اين والي احتياط مي
 .رود  ادرار خود كنار ميگونه كه خر از همان

  ،جاي مهر در پيشاني وي ترا نترساند
  .فريبد هاي بسياري را مي با اين مهر او انسان

ظـالم و جاهـل     « او با گفتن     .موسي شهوات عظمت حقيقت و عدالت را باور دارد        
 .كنـد   ماند مطرح مـي     جواب نمي   اين ايده را كه ظلم بي     » تر بود   باش پدرت از تو ظالم    

 :كند ابطه با قاضي مدينه اين مسئله را بيشتر روشن ميشعري در ر

    ،من ترا در كار حكومت ناشي و عاجز ديدم
  .نفرتم را به عنوان قاضي و حاكم به دست آوردي

  اي مطمئن مباش، اي كه براي خود افريده به اين دبدبه
   .كند خاكستر مي هاي مردم آنها را به آتش كشيده و آه و ناله

  1.ر مدح، مرثيه و وصف نيز اشعاري سروده استموسي شهوات د

 او با دو همـوطن      .باشد  يكي ديگر از شاعران موالي آذربايجان، ابوالعباس اعما مي        
 بلكـه بـر عكـس       .ديگر خود اختالف داشته و در قيام شعوبيه شـركت نداشـته اسـت             

ر با اين حال اگـر بگـوييم شـاعر د    2.ي اموي شناخته شده است   طرفدار صادق سلسله  
                                                            

  .2اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، جلد  ذيبح .1
  .سي، همان آذربايجان مجله .2
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بعد از  ) 750-1258(خلفاي عباسي    .باشد  خدمت طبقات حاكم بوده است صحيح نمي      
 بر انداختن امويان و روي كار آمدن خود براي جلب شاعر به طرف خود تالش كردند               

زنـان امويـان از     «ولي ابوالعباس قاطعانه از نزديكي به آنها امتناع ورزيـد و بـا گفـتن                
 من تا دم مرگ به آنهـا        .رسند   بازار به فروش مي     دخترانشان نيز در   .سوزند  تشنگي مي 

 .از عقيده خويش بر نگشته بود» وفا دار خواهم ماند

هاي خود     اين شاعر با مدحيه    .اكثر اشعار ابوالعباس اعما در مدح امويان بوده است        
هاي برنده در رسوا كردن دشمنان آنها تـالش           سلسله اموي را تعريف كرده و با هجو       

خـوريم    هايي بر مي    ميان اشعاري كه به دست ما رسيده است به نمونه         در   .كرده است 
 -868( جاحظ عالم مشهور     .كند  اعتباري دوران و رياكاري روحانيان را افشا مي         كه بي 

براي نشان دادن اختالف بين حرف و عمل روحانيان رياكار، از رباعيـات شـاعر    ) 775
  :آذربايجاني اين مثال را آورده است

   ،كند  را در زبان تعريف ميآنكه اسالم
  .در قلب از دين نفرت دارد

   ،تا زماني كه باالي منبر است از گلو به باال ديندار است
 .دهد آيد به كافري خود ادامه مي چون پايين مي

به طور كلي آفرينش شاعران موالي آذربايجان مانند اسماعيل ابن يـسار، موسـي              
آذربايجانيان در تماس با اعـراب       .تاريخي دارند شهوات و ابوالعباس اعما اهميت ادبي       

هـاي گونـاگون      هاي شاعرانه و عرصه    در مدت كوتاهي با شرايط تازه آشنا شده و فرم         
طبيعي است كه تنها شعر سرودن بـه زبـان           .اند ادبي هنري ادبيات عرب را ياد گرفته      

توان به اين      مي زماني .هاي موجود اين زبان نيست     بيگانه، دليلي بر آشنايي به ظرافت     
شناسـي،   آشنايي نايل آمد كه دنياي هنري ادبيات بيگانه، طرز افـاده، اصـول زيبـايي              

و مـانعي در پـرواز       به صورت زبـان مـادري درآيـد؛        سيستم وزن و قافيه براي شاعر؛     
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شاعران موالي كه در طي قرون هفتم و هشتم به آفرينش            .تخيالت وي بوجود نياورد   
 امـا بـه ايـن       .انـد   داشـته اند واقعيت اين وظيفه را تصديق        آمدههاي هنري نايل      نمونه

از  .انـد  تر ساخته   مسئله اكتفا نكرده، با فرمهاي تازه و مضامين نو، ادبيات عرب را غني            
 گاه علمـي هوات و ابوالعباس اعما را از ديداين جهت اگر اسماعيل ابن يسار، موسي ش  

 در آذربايجان شمردن، اعتراضـي      تاريخي به عنوان نخستين اسالف فرهنگ عربي       -
 .را در بر نخواهد داشت

هاي ادبيات عربي در سرزمين آذربايجـان مربـوط بـه قـرن دهـم                 نخستين نمونه 
 1.باشد مي

شك قبل از اين نيز در آذربايجان سرودن شعر به زبـان عربـي مرسـوم بـوده                    بي
ده، گم شـده و از بـين        ها راه پيدا نكر     ها به دليل اين كه در تذكره        اما اين نمونه   .است

 .رفته است

دلبـسته  » سـلول «بـا نـام     : بركه زنجاني  دهد؛  آثاري در دست داريم كه نشان مي      
هـاي جهـان فـرا        ها را به درك زيبايي      اين شاعر انسان   .هاي زندگي بوده است     زيبايي

اي در دنياي جهالت و عداوت مشاهده كرده و اشعاري با روح              خوانده و نكات برجسته   
 :ي نگاشته استبين نيك

  ها بگذران   ها و سبزه عمرت را در ميان گل
  .هاي گلي سعادت را در باده جستجو كن در خانه

  يكي را براي خود طبيب، ديگري را حبيب انتخاب كن 
  .ها محبت كن هاي نوميدي به انسان در لحظه

   ،اند ها آفريده ببين، پيش از تو چه

                                                            
 .1982، باكي، 1آذربايجان ادبياتي تاريخي، جلد .1



454g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

 .به خالقيت آنان بيگانه مباش

هاي مهمي از     تر شده و عرصه      ادبيات آذربايجان به زبان عربي رنگين      11 در قرن 
وره از نظـر تنـوع آفـرينش شـعري، تكامـل            در ايـن د   . گيرد  افكار هنري را در بر مي     

عهـده گـرفتن    هـاي رنگارنـگ حيـات عقلـي، بر           عرصـه  هاي هنري، احاطه بر     جهت
گونه كه بسياري از  مانبه درستي ه. گيرد هاي اجتماعي جاي مهمي به خود مي        برنامه

هـا آمـده       گم شده است حتي آثار شاعراني كه نامشان در تـذكره           11آثار علماي قرن    
تـاريخ ادبيـات     .است بطور كامل تا امروز نگهداري نشده و به دست ما نرسيده اسـت             

اسـت كـه مـا مجبـوريم نظـر خـود را             فقط جزيي ناچيز از اشعار آنان را حفظ كـرده           
 .ا ارايه دهيمه اساس اين نمونهبر

 . ابونصرمنصورابن ممقان تبريـزي اسـت      11ي برجسته ادبيات ما در قرن         نماينده
دهد كه منصور تبريزي نه تنهـا بـه خـاطر             اشعاري كه از او در دست داريم نشان مي        

كند بلكه همچون شاعر و انـسان         آفرينش آثاري ساده در عالم ادبيات جلب توجه مي        
هاي واالي بشري از هـر چيـزي          راي رسيدن به آرمان   وااليي كه مضامين هنري را ب     

 او شعري مربـوط بـه قلـم         .مهمتر در نظر گرفته است از اين حيث حايز اهميت است          
هـاي زيبـايي از افكـار اسـتتيك در آذربايجـان              نوشته است كه به عنوان اولين نمونه      

 .جالب توجه است

تبريـزي بـا آوردن     و معاصر منصور     )1074متوفي به سال  (عالم عرب   » باخزري«
 شـاعر بـه ايـن       دربـاره ي خود، تعريفي كوتاه ولي پر معنا          شاعر در مجموعه   سه شعر 

او با استعداد فراوانش در ميان مردم تبريز شهرت يافته و معاني             « :نويسد  مضمون مي 
 1.»شعرش را همچون طاليي صيقل يافته جال بخشيده است

                                                            
  .آذربايجان، همان .1
 .44 ايران تورك ادبياتي، ص -
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اي موثر و نيرومنـد        را چون وسيله   شود كه شاعر، ادبيات     روشن مي » قلم«از شعر   
بـه نظـر منـصور       .دانسته و اهميت اجتماعي آن را به طور صحيح درك كـرده اسـت             

شاعر بايد هميشه در ميان مردم باشد، به هنگام رضايت از غم آزادشان كرده   :تبريزي
عالوه  كند كه؛ ي مرگباري بر آنان وارد كند؛ او چنين فكر مي و به هنگام خشم، ضربه

ارزش واقعي هنر شاعرانه، در  شعر، براي فرو نشاندن احساسات گذرا نيست ر سادگيب
 انـسان   ةها و در جسارت و ارزش نهادن بر فكر و اراد            غني ساختن عالم معنوي انسان    

بخشد كه انسان از طاقت افتـاده         شعر به ضعفا چنان قدرتي مي     «است؛ شاعر با گفتن     
با شاعران مداح دوران خود اخـتالف       » آورد   مي خود را همانند شمشيري بران به شمار      

شود، متـاع     ميدهد شعري كه براي افراد و گروه ممتاز نوشته            كند و نشان مي     پيدا مي 
 .ضعيف و ارزاني است

به اين ترتيب منصور تبريزي از جمله شاعراني است كه خواستار پر بـار كـردن     
دس آن بـسيار پـر       شعر وي در موضوع محبت و قدرت و تقـ          .مضامين بشري است  

شيخ عاشقاني كـه هميـشه      «د را مسافر دايمي دنياي محبت و         شاعر خو  .معنا است 
نـام  » بـارد   جوشد و هميشه اشـك از چشمـشان مـي           تپد و خونشان مي     قلبشان مي 

نباشـد  » اضـطراب   اش بـي   اشك و سـينه     هايش بي  پلك«اي هم      اگر لحظه  .برد  مي
م در فراق اطاعت از امر او خواهد هم در وصال ه«را به جان خريده » حكم عشق«

 . عشق بـه زنـدگي اسـت       .، عشق و محبتي واقعي است     11 عشق شاعر سده     .»كرد
اگر اختيار قلب و چشمم در دست خودم بود دست از عشق  :منصور تبريزي با گفتن 

ي عشق زندگي بشويد هر چنـد كـه در        تواند دست از جاذبه     شستم؛ نمي   مجازي مي 
 :ود چوني آن از بين بر دايره

   ،من چنان چشم و قلبي دارم كه
 ،با عشق درآميخته و بر من فايق آمده است
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   ،دهد بيند به قلبم خبر مي آنچه چشمانم مي
 .پذيرد چون و چرا مي ها را بي قلبم نيز ديده

هاي زندگي است همه چيـز را فرامـوش           ي زيبايي   شاعري كه اين همه دل بسته     
ايـن   .كنـد   هاي چـشم احـساس نمـي        ها و اشك   كند و چيزي جز عذاب و شكنجه        مي

همه دينداري نتوانست از دستور عشق سر بـاز          محبت چنانست كه داوود پيغمبر با آن      
 در حالي كه داوود پيغمبر در اين راه موجب خشم خداوند شده است و دچار گنـاه                  .زند

 رود؟ي جاذبه بيرون  تواند از اين دايره و توبه شده است منصور تبريزي چگونه مي

هاي عالم را ترنم كرده و بـا قـدرت شـاعري              منصور تبريزي با اشعار خود زيبايي     
 1.كند خود تابلوهاي زيبايي را پيش روي خوانندگان ترسيم مي

هاي زندگي، مضمون اصـلي ادبيـات         دل بستگي به طبيعت و ترنم لذات و زيبايي        
نصور تبريزي يعني   تنها شعري كه از شاعر معاصر و هموطن م         ما به زبان عربي است    

نصر تبريزي باقي مانده و به دست ما رسـيده اسـت ايـن مـسئله را                  ابن علي ابن حسين
ي وافر بـه   شاعر در اين شعر ميهن خويش را با عشق و عالقه        . كند  بيشتر تصديق مي  
 :هاي اسرار انگيز طبيعت را ترنم كرده است قلم آورده و زيبايي

  ،در آوردهها را به اهتزاز  مه سحرگاهي شاخه
 .شوند گويي از سرما لرزيده و بيدار مي

  ،خوانند هاي شيرين مي هاي خويش نغمه پرندگان در النه
 .آيند مي اي به رقص در و كوالك بر روي آبهاي نقره

                                                            
  .43، ص 2 ايران تورك ادبياتي، جلد .1
  .سي آذربايجان مجله -
 .ايران  تاريخ ادبيات در-
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ترنم جوشان طبيعت زيباي آذربايجان را براي اولين بار در آثـار حـسين تبريـزي                
بيات عرب زبان آذربايجان پيوند محكمي با بينيم و اين امر نشانگر اين است كه اد        مي

پرستي در ادبيات    احساسات وطن  .سرزمين ملي ما دارد و با نفس گرم وطن پيوند دارد          
ايفاي اين احساس عالي در خالقيت نظـامي تبريـزي           .شود  ما از همين زمان آغاز مي     

اي   انه نظامي تبريزي در يك رباعي به صورت هنرمندانه و شاعر          .شود  نيز مشاهده مي  
ماننـد شـاعر را بـا زبـان           حسرت وطن، آرزوهاي زيباي سرزمين مادري و محبت بـي         

ديار غربت، قلب حساس شاعر را آن چنان آزرده است كـه            .سوزناكي ترنم كرده است   
نظـامي تبريـزي    .سـازد  گـر مـي   آلود و گرفته جلوه    شفق سحرگاهان را در نظر وي مه      

  :ي وي گرفته استپندارد كه صبح از غربت و غريب چنان مي
  كنم به خاطر سرزمينم جان مي

  ...تپد آور نيست كه جان غريبان هميشه براي وطن مي تعجب 

  .آيد شفق سحرگاهي در نظرم گرفته مي
  .گذرد بهره گرفته است گويي از عمر من كه در غربت مي

 يكي ديگر از نمايندگان ادبيـات آذربايجـان بـه زبـان             1اشعار اسكافي زنجاني  
 .كند  اي كسب مي     به خاطر عمق مضامين اجتماعي اهميت ويژه       11ر قرن   عربي د 

ي برابـري افـراد در جامعـه          اسكافي زنجاني يك قرن قبل از نظامي كبير از ايـده          
  :دفاع كرده است

  هايم را چون كسي كه خاري در چشم دارد خواهم بست  پلك
   .تا جاهالن ظن برند كه جاهلم

  ها دهد  وتي به انسانوند چنان ثرتا آن زمان كه خدا

                                                            
  .41ايران تورك ادبياتي، ص  .1



458g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

         .كه فقير و غني باهم برابر باشند
مرداني كـه درد     عدالتي و نا برابري را در جامعه ديده و از نبود            اسكافي زنجاني بي  

  :كند خلق را بشناسند شكايت مي
انـد كـه     كشم كه بر سرهايي گذاشته شده       هايي خجالت مي    به درستي من از كاله    

 .اند اليق رو سري

ات عرب زبان كه در تاريخ ادبيات آذربايجان جاي مهمي به خـود اختـصاص               ادبي
بايست با ورود زبان فارسي در حيات ادبـي دوران، بـه نحـوي خـود را                  مي ،داده است 
، شاعر قدرتمنـدي چـون قطـران        11 همچنين تصادفي نيست كه در قرن        .حفظ كند 

اي را به  ه ورود زبان تازهلأاين مس .دهد تبريزي نسبت به زبان فارسي عالقه نشان مي
گيـري زبـان      اما بـا توجـه بـه قـدرت         .دهد   ادبيات در آسياي نزديك نشان مي      ةعرص

 ايـن  .دهـد  فارسي، ادبيات عربي در آذربايجان موقعيت خود را يكبـاره از دسـت نمـي           
حفـظ كـرده و در      ) 1154(الدين سـهروردي     ادبيات وجود خود را در شخصيت شهاب      

 آفـرينش شـاعرانه و فلـسفي سـهروردي در ادبيـات             . است حراست خود تالش كرده   
دهـد كـه      وي در آفرينش خويش نشان مي      1.ي ادبيات عربي است     آذربايجان اوج قله  

اي از مـضامين       چكيده و خالصه   .گان را حفظ كرده است     مضامين خوب و بكر گذشته    
  .شود بشري با وضوح كامل در ادبيات عرب زبان آذربايجان مشاهده مي

شود كه چرا عالم و شـاعر         از همينجا معلوم مي    .دي فيلسوف مشهوري بود   سهرور
هـاي فلـسفي اختـصاص داده         ي خود جاي وسيعي را به بينش        ما در آفرينش شاعرانه   

  زنـدگي و جامعـه،     دربـاره  در قسمتي از اشعار وي ارايه هنري مضامين فلسفي           .است

                                                            
  .134همان، ص  .1
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عي و توانايي فلسفي را پيش بدي اي از قدرت ادبي درهم آميخته و جلوهمرگ و زندگي 
  :گذارد رومي

  ن ساختگي استآزيبايي نابود شده است و هر تازگي 
  .دانم به كي باور كنم اند نمي همه راه به خيانت رفته

   ،بينم كه راه به سوي كارهاي خير بسته شده است مي
  ،استنده نه دين و نه اخالق ما ،نه لياقت

  .كنم هي راست هم بگويند باور نميگا
ي مرگ نيـز اهميـت خاصـي         دربارهي سهروردي، بينش وي       در آفرينش شاعرانه  

آنكه دل به   « .توان جلوي آن را گرفت       به نظر شاعر، مرگ نيرويي است كه نمي        .دارد
» شـود   گذرد اجـل او نزديكتـر مـي         گذشته بسته است، بايد بداند كه هر روزي كه مي         

ي طبيعي نيست، بلكه نيرويـي        سهروردي فيلسوف معتقد است، مرگ تنها يك حادثه       
مفهـوم   .است بزرگ كه به انسان ابديت بخشيده و عاملي براي رسيدن بـه خداسـت              

برخي » اشراقيه« ي    مرگ از نظر سهروردي عالوه بر داشتن جهات موجود در فلسفه          
 اگر او، همچون يك اشراقي در آرزوي مـرگ          .مفاهيم و تعاليم صوفيه را در خود دارد       

لم انوار است همچون يـك صـوفي نيـز خواسـتار رسـيدن بـه خـدا و         و رسيدن به عا   
 سهروردي به دليـل     . شهادت يكي از جهات مترقي تعاليم صوفيه است        .شهادت است 

فاوت نبوده است و از نكات      ت  گسترش بيش از حد تعاليم صوفيه در آن دوران بدان بي          
 خـود بـه     شعري كه سهروردي كمـي پـيش از مـرگ          .ها گرفته است    ن بهره آمترقي  

دوسـتي عميـق وي را نـشان         ها و انـسان    دوستان و همفكران خود نوشته است بينش      
افراد جـدا از هـم را        .نگرد  شاعر تمامي بشريت را همچون عنصري واحد مي        .دهد  مي

بـدين ترتيـب بـدبختي يـك فـرد را            .نهد  هاي اين عنصر واحد ارزش مي       همانند ذره 
  .رسد عموم مي ناپذير  وحدت جدايياز فرد به و نامد  كل بشريت ميي فاجعه
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   ،جوهر روح ما يكي است
   ،جسممان از يك ماده ساخته شده است

   ،بينم اندازم شما را مي وقتي به خود نظر مي
   ،گويي شما همان خود من هستيد

   ،مان خوب است نچه خوب است براي همهآهر 
   .مان چنين است نچه زيان است براي همهآهر 

   ،كنيد يوقتي به من رحم م
  .كنيد در حقيقت به خود رحم مي

ي    دنياي شـاعرانه   ،بيند   زندگي را در روشنايي و نور مي       منشأكه  » اشراقيه«تعليم  
 الدين سـهروردي نيـز از همـين روشـنايي نيـرو گرفتـه اسـت                شهاب رهبر بزرگ آن  

بيني دعـوت    محبت و نيك   ها را به خيرخواهي،    آفرينش ادبي وي از يك طرف انسان      
ا در عـالم بـاال جـستجو كـرده و           هـا ر   ، از طرف ديگر ابدي بـودن عمـر انـسان          كرده
 ناپذيري روح انسان را تصديق كرده استفنا

زبـان آذربايجـان، همچنـين       آفـرينش ادبيـات عـرب      12 الي 7هاي قرن طول در
 .كنـد  هاي تاريخ افكار ادبي انتقادي آذربايجان اهميت خاصي كسب مي           پيدايش ريشه 

 12ي اول قـرن        و يوسف طاهر اوغلو خويلو كه در نيمه        11الم قرن   خطيب تبريزي ع  
كرده است دو شخصيت مهمي هستند كه نه تنها سنگ بناي انتقـاد ادبـي                 زندگي مي 

آذربايجان را نهادند، بلكه همانند دانشمنداني هستند كه در نشر افكـار تـازه ادبـي در                 
 بـه   .يق توجه و دقت هـستند     دنياي شرق اسالم همت به خرج داده و از اين لحاظ ال           

هـاي شـرق را     ويژه افكار ادبي انتقادي خطيـب تبريـزي كـه آثـارش اسـاس نظريـه               
عموميت بخشيده و فعاليت تذكره نويسي عظيم وي چنان ارثي اسـت كـه بـدون آن            

  .شناسي در قرون وسطا غير ممكن است تصور ادبيات



 g  461مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

يـز بـه دنيـا آمـده         در شهر تبر   1030اوغلو خطيب تبريزي كه در سال        يي علي يح
است، مدت زماني دراز در بغداد به كار تدريس مشغول بوده و مواد كامل ادبيات عرب       

هاي مديـدي     اثر وي مدت   20 بيش از    .تحليل علمي كرده است    را در طول پنج قرن،    
در دنياي عرب، نقش كتب درسي را بازي كرده و به عنـوان مأخـذي بـراي عالمـان                   

 تصادفي نيست كه دانشمندان قـرون وسـطا از او بعنـوان            .مشهور به شمار آمده است    
و غيره يـاد  » شيخ فاضل«، »عالم جميع علوم اعراب  «،  »كمال العلم «،  »امام ادبيات «

طـرز   دانـد كـه تـاريخ،       اي مـي     ادبيات را همچـون سـالنامه      1 خطيب تبريزي  .اند كرده
براي نخـستين   او   .كند  افكار و اعتقادات مردم را به شكل هنري منعكس مي          معيشت،

هـاي مجـرد رهانيـده و بـه آن           بار در تاريخ ادبيات، هنر بـديعي را از چنگـال بيـنش            
ي ذيل بيانگر اين مطلـب        نمونه .همچون ايفاگر چكيده حوادث زندگي نگريسته است      

ن لياقت و شخصيت خـود را  آاعراب شعر را به عنوان سالنامه به كار برده و با   «: است
هاي برجسته را زنده نگهداشته و شان و شـهرت            و شخصيت حفظ كرده، ايام تاريخي     

انـد بـه    هـايي را كـه بـا دشـمنان انجـام داده          دوران را ابديت بخشيده و خاطره جنگ      
اند و اعتقادات ديني و افكـار خـود را حفـظ و نگهـداري               هاي ابدي مبدل كرده     خاطره
هـاي آن اسـت       ايي خطيب تبريزي كه از ادبيات خواستار ترنم زندگي و زيب          .»اند كرده

او در قـرون   .دانست ارزش اثر هنري را نه تنها در مضمون، بلكه در زيبايي آن نيز مي 
كرد و يگانه معيار ادبيات را وحدت         شناسي دفاع مي   هايي در ادبيات    وسطا از چنين ايده   

 روش خطيـب  .دانـست  زيبايي مضمون، تكامل فـرم و شـكل، و قـانوني اسـتوار مـي              
 ايـن  .با آثار هنري و تحليل و تشريح آنها بسيار قابل توجـه اسـت           تبريزي در برخورد    

                                                            
  .2يخ ادبيات در ايران، جلد تار .1
  .سي آذربايجان مجله - 
  .2ايران تورك ادبياتي، جلد  - 
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ي كشف رازهـا و       دانشمند آذربايجاني كه با اسالف و معاصرانش اختالف دارد وظيفه         
هـاي   در دوراني كه روش .معاني نهان در اشعار را در مقابل منتقد ادبي قرار داده است       

هاي علمي تحت فـشار   بود و بينشمحافظه كارانه و اسكوالستيك بر نقد ادبي حاكم        
تـر   خطيب تبريزي بينش صحيح منتقد را از هر چيزي مهـم           .هاي مصنوعي بود    قالب

 او .دانسته، برخورد با اصل مواد تحليلي را يگانه راه صـحيح بـه حـساب آورده اسـت                 
دانـد،    اساس ابيـات و مـضمون ان مـي        اد رسمي، ارزش شعر را نه تنها بر       خالف انتق بر

ي ذيـل   توان نمونـه  از آثار اين عالم بزرگ مي .نهد رينش هنري نيز ارج مي   بلكه بر آف  
 امـا   .ها در درك معناي شعر مـشتركند        توده: را براي نشان دادن عمق بينش وي آورد       

حتي معناي واقعي را كه در تصور شاعر نيز  .طور صحيح توضيح داده شود    ه  اگر شعر ب  
ـ     د مي در اينجا منتق   .سازد  نيامده است آشكار مي    له أطـور صـحيح بـه مـس       ه  بايـست ب

شـايد   ...ي كلي كتاب دقـت كنـد        برخورد كرده، در انتخاب معنا و نزديكي آن به ايده         
توانـد     اينهـا را كـسي مـي       .تر از ديگري باشد     بيتي دو معنا دهد و يكي از اين دو قوي         

   .تشخيص دهد كه داراي درك خوب و ذهني قوي باشد
دي در تشريح آثار هنري، تنها به لحاظ نظـري          خطيب تبريزي با چنين ادعاي ج     

اكتفا نكرده، بلكه با فعاليت عملي خويش به تحليل كامل و گسترده علمـي پرداختـه                
طرفـي، نـاقص بـودن و       عالم آذربايجاني كه تا حد تـوان در تحليـل ادبـي بـي              .است

ي   دربارهسطحي بودن آن را به طور صحيح درك كرده است، نواقص اسالف خود را               
خيلي از ادبـا     بندي كرده است؛   اند، دسته  نوشته» حماسه«بندي   هايي كه بر گروه     رحش

ها با گرفتار آمـدن در   ها نوشته، برخي اي بر آن خالصه اند، عده حماسه را تشريح كرده 
اي   عـده  .انـد  توضيحات گرامري بعضي از قطعات، نسبت به معناي آن بيگانـه مانـده        

اعتنـايي نـشان      ه، ولي باز هم نسبت به معاني آنهـا بـي          ن نزول اشعار را بيان داشت     أش
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برخي ديگر براي روشن شدن معاني تالش كـرده، بـه توضـيحات ضـروري                .اند داده
  ».اند گرامري و حوادث تاريخي اهميت نداده

كـاري كـه در هنـر شـعر حكـم            خطيب تبريزي در مقابل اين پراكنـدگي و نيمـه         
سـازد و بـراي نخـستين بـار برخـورد             ح مـي  ي خود را مطر     راند، روش همه جانبه     مي
او، بـر خـالف عالمـاني كـه فقـط دنبـال              .كشد  جانبه با آثار شاعرانه را پيش مي       همه

ي هنر تـشريح بـه        ي عمده   گردند، نفوذ به داخل اشعار را وظيفه        مضامين ظاهري مي  
: آميـز اسـت   از اين نظر سخنان خطيب تبريزي در ذيل بسيار عبرت    .شمار آورده است  

 .هاي دشوار روشن شـود      در هنر تشريح قصد بر اين است كه سخنان نامفهوم، بيان          «
همچنـين   .تر گردنـد    تر و مشخص    ها دقيق   روايت .معاني بطور وسيع توضيح داده شود     

كننده و كوتاهي بسيار كه به مطلب خلـل وارد           براي جلوگيري از طوالني بودن خسته     
وقتي در مقاالت خطيب تبريزي دقت   » .ودهاي ضروري و اثباتي داده ش      كند، مثال   مي
تـسلط وي بـر علـومي ماننـد          .كنـيم   ي وي تعجب مي     كنيم به ذكاوت همه جانبه      مي
 له واحـد  أاورا در حل يك مس     شناسي، تاريخ، الهيات، فولكلور، فلسفه، شعر و هنر،        زبان

خطيب تبريزي به هـيچ تعـصب و غرضـي     .دهد توضيح قوانين آثار شاعرانه ياري مي     
» درك صحيح و ذهني قوي    «و هر چيزي را همچون عادلي منصف با          آورد  ي نمي رو

نفـوذ علمـي   «شرقشناس انگليسي در ايـن فكـر خـود كـه       پلسنر؛. م .دهد  توضيح مي 
» گرفـت   خطيب تبريزي چه در شرق و چه درغرب بدون بحث مـورد قبـول قرارمـي               

 11ي در قـرن   تدقيقي را كه خطيـب تبريـز  - اين روش علمي   .اشتباهي نكرده است  
 . ادامه داده اسـت    12يوسف طاهر اوغلو خويلو در قرن        واليتي او،  هم كشف كرده بود  

تنها اثر خويلو كه به دست ما رسيده است يگانه منبع بررسي ادبي علمـي در        » تنوير«
 »الزند سقط« خويلو در اثر خود كه به شرح ديوان       .  آذربايجان است  12نيمه اول قرن    

اختـصاص داده اسـت، ماننـد عـالمي متبحـر و             »والعطا معـري  اب« شاعر بزرگ عرب  
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يوسف طـاهراوغلو كـه      گيرد  صاحب علمي همه جانبه پيش روي چشمانمان جان مي        
 عظيم خطيب تبريزي را بر خود دارد، از اصول وحدت زيبايي مضمون و              تأثيرهميشه  

حه از خويلـو در هـر صـف    .تكامل شكل و فرم در شعر با حرارت تمام دفاع كرده است   
را به عنوان معيـاري زيبـا و مهـم پـيش بـرده              » وحدت مضمون و فرم   « ،»تنوير«اثر

دانـد بـا    عالم آذربايجاني كه در اين ساحه ابوالعال را از ديگر شاعران مهـم مـي             .است
ارزس نهادن به خالقيت هنرمند بزرگ، مناسبت خود را نـسبت بـه آفـرينش هنـري                 

ي درخشان بـا معـاني عميقـي بـود و در ميـدان           مولف اشعار  ابوالعال،«: دهد  نشان مي 
هاي او، اشعار ليريك، اوصاف       صميميتي كه در مدح    .فضيلت بر همه پيشي گرفته بود     

هـر كـس بـه ريـشه معـاني بـديعي، بـروز افكـار                 آيـد   و انواع ديگر شعر به ميان مي      
 فهمد كه شـاعر، صـاحب       هاي دلنشين و نادر وي نظري بيندازد، مي         آميز، قافيه  حيرت

زبـان و منطـق قـوي       . مانند بوده، به تمامي اسرار بالغت واقف بوده اسـت           هنري بي 
اين سخنان خويلو براي معين سـاختن اصـول مهـم            .» اوست ةشاعر از جهات برجست   

جاي  . در آذربايجان اهميت استثنايي دارد12ي اول قرن  شناسانه در نيمه   افكار زيبايي 
صداقت و صميميت هنرمند را بطور خـاص        بسي خوشحالي است كه در اينجا، خويلو        

هاي نجيـب بـشمار آورده و         قيد كرده، اصول صحيح و باور كردني را يكي از خواسته          
هـايي كـه خويلـو در ايـن           ديگر مضامين و ايـده     .ي هنر بديعي قرار داده است       وظيفه

ريـشه معـاني   «او  .كشد وابسته به كنكاش و خالقيت هنرمنـد اسـت    عرصه پيش مي  
اوج  نهـد  ابوالعال را به عنوان جهات اصلي ارج مـي        » آميز يدايش افكار حيرت  بديعي، پ 

وحدت  بيند  هاي واالي خود شاعر مي      تكامل آفرينش بديعي را در بيان افكار و انديشه        
  .شمارد را هنرمندي بزرگي مي» زبان شيرين و منطق نيرومند«

در آذربايجـان نيـز     آفرينش ادبي هنري خويلو از نظر يادگيري تاريخ افكار علمي           
 در آثار او، به مسايل اساسي علومي مانند فلـسفه، پـسيكولوژي،             .اهميت بسزايي دارد  
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بـا توجـه بـه ايـن مـسيله           .خـوريم   طبابت، نجوم، هندسه و رياضيات به وفور بر مـي         
 در آذربايجان توجه زيـادي بـه ايـن علـوم            12ي اول قرن      توان گفت كه در نيمه      مي
 علوم فوق الذكر، آن هم به مقـدار زيـاد در آثـار نظـامي                ربارهدوجود افكاري    .شد  مي

 طبيعي است كـه ايـن آشـنايي بـا آفـرينش           .سازد  كبير اين مساله را بيشتر روشن مي      
نمايندگان عرب زبان آذربايجان در طي قرون هفتم الي دوازدهم، اگر چه غناي ايـن               

دهد  اقل اين امكان را مي حد.گيرد دار و مركب آن را در بر نمي        ادبيات و طبيعت جهت   
مدنيت عرب   .ي پيدايش افكار بديعي خلقمان داشته باشيم        كه تصوري معين از مرحله    

ي تاريخي ضروري است كه بدون آن عظمـت ادبياتمـان در              زبان ما آن چنان مرحله    
هاي تكامل بـديعي، خـواه        رسيدن به اوج قله    .توانست وجود داشته باشد      نمي 12قرن  

 در آسياي ميانه و خواه در اصول ادبي انتقـادي، بـا ارث مـدني علمـي                  در ايران، خواه  
 به اين خـاطر نيـز آفـرينش آثـار           .آفرينش آثار عرب زبان در ابتدا پيوند محكمي دارد        

شاعران و اديبان و فيلـسوفان آذربايجـان بـه زبـان عربـي راه انكـشاف مـستقلي را                    
ـ              نيـز   12-7هـاي     ا مرحلـه قـرن    گذرانده، و ثروت قانوني تمدن ما به شمار آمـده و ب

  .دهد ناپذيري را تشكيل مي قسمتي از تركيب گسست
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 موسي شهوات

ي   گوي آذربايجان است كه در نيمـه       ترين شاعران عرب    موسي شهوات از برجسته   
زبان بيـشتر     اين شاعر ترك   .زيسته است    ميالدي مي  8ي اول قرن       و نيمه  7دوم قرن   

كرده اسـت، بـه   گذرانده، اما هرگز شهر و ديار خود را فراموش ن      عمر خود را در مدينه    
طوري كه در اكثر آثار عربي خود با احترام خاصي به تبريز و آذربايجان برخورد كـرده     

 و ارادت خود را نشان داده است 

 فناناپذير او، مقدار اندكي به دست ما رسيده است كه همگي بـه              ري آثا   از گنجينه 
طـالبي را ثبـت و   هاي فراوان از رفتار و اخالق شـهوات، م          اما تذكره  ؛زبان عربي است  

 -889(ابن قتيبه   ) 1(» دانشمندان آذربايجان « محمدعلي تربيت در اثر      .اند  ضبط كرده 
 آثاري از شهوات    ،) م 838 -923( فيلولوگ عرب و طبري مورخ بزرگ عرب        )  م 828

اي از آثـار شـهوات اسـت كـه ابوالفـضل               اشعار زير ترجمه   .اند  را در آثار خويش آورده    
 )2(.ستحسيني ترجمه كرده ا

  
 ،بيلميرم هئچ نه ايچون يار مني ترك ائتدي

  .ييمده قوشولوب ياريم ايله بير گئتدي اوره
 

 ،دي عشوه ايله مني هندو اؤزونه قول ائله

دي مين درد ايله مشغول ائله نياداروحومو د.  
 

 ،ردي فقط بو بالني منه آلاله اؤزو گؤنده

 .ير، ائتسه بالدان البت ده حفظ ائله اؤزو
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  ،ني وئردي، تشكّور آلدي لتيوزه اؤز دحم
 .دير، اونا عالمده فقط آد قالدي يار گئدن

  
 ،كري اونون احسانديربير بئله بخشش ائدير، ف

  .باشقا بير مقصدي يوخ، چونكي تميز اينساندير
 

 ،ده قيتليق اولورسا، او آچار بخشش الي اؤلكه

 .ده،آج قويماز اينان كي بو ائلي وار يوخو گئتسه
 

 ،رن سن ابدي ساغليق ايله يار اوالسان تهايس

 .عدل ايله اؤز عمليندن سئوينيب ذوق آالسان
 

 ،هارسان، ياغيشين عدل عدالت اولموشسن ب

 .له كرامت اولموش كيمده، بيلمم، بئله بخشش

 :اصل شعر عربي

 ليس فيما بدالنا منك عيب

 عابه الناس غير انك فاني

 انت خير المتاع لو كنت تبقي

 )3(البقاء لالنسان غير ان 
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 اسماعيل بن يسار

ي آذربايجان است كـه بـا اشـعار           اسماعيل بن يسار يكي از شاعران شناخته شده       
ي دوم قرن هفتم و        او در نيمه   .اي دارد   عربي خود در ادبيات عرب زبان جاي برجسته       

گي او را    اطالعـات در مـورد زنـد       .زيـسته اسـت     ي اول قرن هشتم ميالدي مـي        نيمه
 : در شعر زير.توان از حوادثي كه در آثارش ذكر كرده است بيرون كشيد مي

 ،من آالندا ابوبكرين قارا اؤلوم خبريني

 .دي هئچ قالمادي جاندا قرار صبر مني ترك ائله

با گفتن اين كه با خبر مرگ حضرت ابوبكر، صبر بر من چيره شـد و قـرار از دسـتم                     
نشانگر ايـن اسـت كـه       »  كي، قبرستاندا بدنيمدن آال جان     آز قالدي «رفت و يا در مصرع      

 .ي پيامبر اسالم شركت داشته است ي ابوبكر نخستين خليفه مراسم تشييع جنازه يسار در

 .داشته اسـت » نسائي«اسماعيل بن يسار تمام آثار خود را به عربي نوشته و تخلص         
د ضد اموي و منسوبيتش بـه  بيشتر عمر خود را در مدينه گذرانده و به خاطر داشتن عقاي   

 او چندين بار دستگير و      .اميه بوده است   باعث دستگيري و آزار او از طرف بني       » شعوبيه«
نقـش او در بالنـدگي شـعر عـرب           .زنداني شده و مدتي نيز به حجاز تبعيـد شـده اسـت            

 اجتماعي، همچنـين وطـن،     موضوعات سياسي و    در اشعار او، مسايل و     .ناپذير است انكار
هـاي     او را در ادبيات عربي با تصاوير صميمانه، مرثيـه          .و عشق جاي خاصي دارد    آزادي  

  )1: ( غزلي از يسار.شناسند اش مي سوزناك و اشعار عاشقانه
 ،من آالندا ابوبكرين قارا اؤلوم خبريني

 دي، هئچ قالمادي جاندا قرار  صبر مني ترك ائله

 ،نامرد طالع گؤر بير نئجه اونو مندن آيري سالدي

 .دي خوار وردا مني ائيلهبوشمنلره محتاج ائتدي، د

 ،سي آدامالرين اللريندن اونون قارا جنازه
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 .هر طرفي بوز چؤل اوالن بير قويويا دوشدو ناچار

 ،ر اوندا بيلديم، قسمت اولماز بو دنيادا حشره گئده

 .گؤرمك اونون آغ اوزونو، ائتمك اونونال افتخار

 ، آال جانقبرستاندا بدنيمدن آز قالدي كي،

  .ريالرآمده كي بو  آيريليغين آجيالري، سينه
  ،سين ييمه صبر ائله ر اؤيود وئرديم اوره من نه قده

 .هئچ باخمادي، گؤزلريمدن قانلي ياشالر هئي اولدو جار

  ،ر سني عوض يه بيزيم قارا گونوزده كيم ائيله
 .ده وار سنده اوالن هنر، قارداش، نه منده، نه اؤزگه

  زونده هئچ اؤلومدن اينسانالراو يئر انجات يوخدور
 سيندن بو دنيادا كيم قورتارا؟ عزرائيلين پنجه

  
  )2: (و يك شعر عربي از ديوان يسار

 رب خال متوج لي و عم

 ماجد مجتدي كريم النصاب

 انما سمي الفوارس بالفر

 س مضاهاة رفقة االنساب

 فا تركي الفخر يا امامعلينا

 ابو اتركي الجور و انطقي بالصو

 واسئالي ان جهلت عنا و عنكم

  كيف كنا في سالف االحقاب
 اذ بزني بناتنا و تدسو

 )3( الترابن سفاها بناتكم في
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 اسكافي زنجاني

ميالدي 11گوي آذربايجان در قرن      اسكافي زنجاني يكي ديگري از شعراي عرب      
 او را آورده چند بيتي از اشعار   » ي القصر   دميه«ي خود به نام        الباخرزي در تذكره   ،است

 .ي او معلومات زيادي در دست نيستاست، ولي از زندگ

 ،ني  سينه غمله دوشن آغ لكه گؤزومون قاره

 . جاهيلدنموم كيپريگيم ايله، گؤزو اؤرتوره

 ،ر جك حشره قد بو جهالت، بو مصيبت چكه

 .تن لر اگر اولماسا ثروت اهليله ديلنچي

 ،دير يم، سرلريم بوز كيمي من يانار اود كيمي

 .بير - اوال مين سر بير فاش قورخورام اؤيله يانام،

 ،يايليغا اليق اوالن باشدا قوروب عمامه

  هئچ ياراشير عقلي كمه؟:م حيرت ايله دئييره
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  خطاط نظامي تبريزي
 11ابوالقاسم بن محمد نظامي تبريزي از شاعران ترك زبان آذربايجـان در قـرن               

 البـاخزري در    .ي اين شاعر در دست اسـت         اطالعات بسيار كمي درباره    .ميالدي است 
با خط خود بر « : او نوشته است.ي كوتاهي به خطاط تبريزي كرده است اثر خود اشاره

 بـاخزري دو ربـاعي او را كـه خـود از زبـان               .»كاشت روي صفحات كاغذ مرواريد مي    
دو رباعي از آن جاست كه ابوالفضل حسيني          اين .آورد  نظامي تبريزي شنيده است مي    

  :تبه تركي ترجمه كرده اس
 ،يالنيز ياخشي آد قاالر بو وفاسيز دونيادا

 .ك لسين گرههامي بونو درك ائديب، آنالييب، بي

 ،گولر اوزله، آچيق ال خيره سبب اوالر

 .بيزيم بؤيوك صاحيبين نجيب عمللري تك

  ،وطنه جان آتيرام، اؤلدورور مني غربت
  .نفسيم بير اودوملوق دوغما هاوايا حسرت

  ،قارادير گؤزلريمده ان ايشيقلي سحرده
  .يئرده ده، منيم غريب گونومدن رنگ آليب گؤي

  
  :ن استاصل رباعي مزبور چني

 اين من ايقن ان لم يجد

 زخرف الدنيا سوي الذكر الحسن

 كان بسط الكف طلقا وجهه

  كاالجل الصاحب القرم الحسن
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 .386محمدعلي تربيت، دانشمندان آذربايجان، ص  .2

  .زري دميه القصر، الباخ.3
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  منصور تبريزي
 .م اسـت  11ابونصر منصور بن ممكان تبريزي از شـاعران تـرك ايـران در قـرن                

ها به     آنچه از تذكره   .ي زندگي و آثارش در دست نيست        اطالعات چندان زيادي درباره   
ي  رش در تـذكره زيـسته اسـت و برخـي از آثـا     آيد آن است كه در تبريز مي        دست مي 

 .آمده است» ردميه القص«الباخزري به نام 

منصور تبريزي در اشعار خود هدف اجتمـاعي هنـر، صـداقت و صـميميت معنـوي                 
   .آيد اي از اشعارش در ذيل مي  نمونه.انسان و تصاوير انسان حقيقي را به كار برده است

  ،دير عشقي دويان مرد آقاالر مرحمت صاحبي
 .گؤزلريسه قان آغالر اونالرين قلبي يانار،

  ،مانخيم، چايشيب خيلي زم اونالرا، شيمرشد
 .مده هيجان گؤز ياشيم عهد مدام، جوشدو سينه

  ،بؤيله سوداده قازانجيم كدر اولدو آنجاق
 .داياغيم تكجه دؤزوم، صبر مني قورتاراجاق

  ،هاردا اولسان دا، باش اگريم سؤزونه سئودانين
 .ي هميشه باشيما هجرانيندداشالري ياغ

  ،زوموناختياري منيم اولسا كؤنول ايله گؤ
 .بير آچارديم سوچومو من اؤزومون -اشگيمه بير 

  ،ييم رهويبدير نه ائديم كي، گؤزوم ايله اش بيره
 .ييم هئچ بيريندن، اينانين، يوخدو نجاتيم، كؤمه

  ،يير قلبيم اوچون گؤزلريم گؤردويونو نقل ائله
 .هر كدري، دردي بوتون رقلبيم ايسه گؤتورو

  ، دنيادهعشق، بيزلر يوخ ايكن ده واريدي
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 .او، بوتون ايشلره اولجه اولوب آماده

  ،ناه ياپدي، بيليرسن داووداونون اوغروندا گ
 .ناهچون معبودگغضب ائتدي اونا بير بؤيله 

  ،من ده بو يولدا اسيرم، اونا زنجيرلي قوالم
  .بو اسيرليكده شادام، كاش اونا دايم قول اوالم

***** 

  دوست ايله، دوشمنله دايم بير گئدير
 .وستو خالص ائدير، قيرير دوشمنيد

  ،تيم گوجسوزه جسارت وئرير صنه
 .ايتي قيلينج ائدير ضعيف بدني

  ،دير لت، ضعيف دئييرلر شعريني دوزه
 .تيالن سؤز پيسدير، دينج بوراخ منياس

  ،تانري قلم وئريب اوجالدير گؤيه
 .ني قلمله دوشمني قيريب تؤكه

  ،قلم چوخ دوشمنين تؤكوب قانيني
 .ز قانيني، محو اولوب دنيتؤكوب اؤ

  ،لر گزير شعريم غريب غريب اؤلكه
 .ني روحو سئوينديرير شعر سئوه
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  مسعود بن نامدار
 مـيالدي   11ي دوم قرن      بن نامدار در نيمه   گردد كه مسعود      ها معلوم مي    از تذكره 

 او  . در همانجا فوت كرده اسـت      12ي اول قرن      در شهر بيلقان به دنيا آمده و در نيمه        
 او آثار خود را بـه سـه زبـان           .در بيلقان مابين گنجه و شروان مأمور دولتي بوده است         

 منظـوم او    هـاي    و حكايات و نامه    ها  داستان برخي   .فارسي، عربي و تركي نوشته است     
 او در آثار خود     .به همراه دو هزار بيت شعر عربي وي تا امروز به دست ما رسيده است              

به مسايل اجتماعي و سياسي زمان پرداخته به ويژه از ستم و ظلم شاهان و سالطين                
 .بحث كرده است

نيادهقارداشيم گلدي يتيم كؤرپه ايكن د،  
 .تربيه ائتمك اوچون اولدوم اونو آماده

 ،ديم بير تهر، او چاتدي ييرمي ياشيناساخال

 تانري پاك قلب وئريب، عقل قويوبدور باشينا

 ،نهوسي آرتدي اونو يئتدي بير اؤيله مقامه،

 ،نيولچوسو اولدو داها عشق ايله سئودا يولونو

 ،قوشدو ايندي باشيني دوستالر ايله عشرت اوچون

 .نگوسكئچدي گونلر، عمليندن اؤزو اولدو كو

 ، داها دوستالرال شراب ايچمكدناؤزو دؤندو

 .گئري قالدي او هوسلرده اؤتوب كئچمكدن

 ،سه دئييلن بير سؤزومه دن قوالق آسميردي نه

 ،مهويي فرض ائتديم اونونچون اؤز آتاليق ائتمه

 ،ديم ائولنسه اگر باغالنار، بنده دوشر، سؤيله
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 رل ني عائله ر كج گئده دوز يوال دعوت ائده

 ،وست گلدي اونون مجلسينهدعوت ائتديم نئچه د

 .سسيمي قوشدوم اونون بؤيله مقامدا سسينه

 ،يئمك ايچمك دوعاسي ائتدي شهر ايندي اونا

 .بيلقاندا هامي گلدي او عزيزين تويونا

 ،قالمادي كيمسه شهرده، قوناغيم اولدو هامي

 .لريندن ساوايي ه ايله خستهنگلديلر دي

 ،قوداالر، قيز طرفيندن نئچه عادل انسان

 .اولدوالر بؤيله عزيز گونده منه بير مهمان

 ،كي اولدوزالردان سايالري چوخدو يئيين گؤيده

 .ياخيندا اوالجاق توي، دئديلر، چاتدي زامان بو

 ،قيزا باشليق دئديلر ان آزي اوچ مين درهم

 .يم دي كي من تويونا توي بيگي قارداشي سؤيله

 ،بير گئجه قول قرار اولدوكي توي باشالنسين

 .ري حكمويله ايكي سئوگيلي آلقيشالنسينتان

 ،ييميز يئتدي تماماً يئرينه آرزوموز، ايسته

 .اوينادي بئله گلين، دوغدو گونش اوزلرينه

 ،باغالمايال نئچه پالتار يوالسالديم، گئتدي

 .ياخشي پيس تويال بساط صحبتي آرتيق بيتدي

 ، يانيما گلدي منيملچاقادب، آ بير چوغول، بي

 .رتيني اسدي غضبدن بدنيميين صو گؤرجه

 ،يه بهتان ائتدي بير ناكس ايكن، اؤزگه اؤزو
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 .ياخشي ايشلر هاميسي شر دنيزينده باتدي

 .يس ايش يارانيب گيزلينجه بير گون آرادا: دئدي

 ،مئي ايچيب، هرزه ايله كوي سالدي بوش بوغازالر

 .قلبيمي وسوسه سيخدي، جانيمي درد آلدي

 ، آييق صبحه كيميمن، قالديم ائشيديب تحقيري

 سن ايندي كيمي؟ چاغيريم داديما، يارب، گؤره

 ،ديم حدت ايله اوز توتوب دوستالرا فرياد ائله

 .ك عصمت ايله، غيرت ايله ياندي اوره ليشيبآ

 ،لر سؤزو سانماكي سيله پاك اوالن عصمتي مست

 .سانما دوزلوك بئله نامردين اليله اگيله

 ،مدن ن دؤورهيي شر آتان كسلري سيز رد ائله

  .قويمايين شر توخومون سپسين آمانسيز دوشمن
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  1 اسالم درآذربايجانسهم فرهنگ 
هـاي ضـاللت و       پـرده ) ص(ي خداوند، محمـد مـصطفي       با ظهور آخرين برگزيده   

گـردد   شود و رنگ ظلمت و رذالت از جهان زدوده مي         جهالت از جهان كنار كشيده مي     
 زبـان اسـالم، يعنـي      .شـود  ميو تمامي بشريت را به سوي وحدت و سعادت رهنمون           

 از  .ي نبـوت همانـا عربـي اسـت          هزبان قران به عنوان معجزه، آخرين حلقـه از سلـس          
ي مختلـف   هـا   زبـان هاي گوناگون با     آنجايي كه اسالم دين كل بشريت است و ملت        

اند فرهنگ خود را رنـگ اسـالمي         اند و از فرهنگ اسالمي سيراب گشته       بدان گرويده 
ها  ي انسان    اسالم دين رهايي كليه    .اند بخشيده و ادبيات خود را در اختيار اسالم نهاده        

 لـذا   .ي نابودي و گمراهي است و راه بهتر زيستن را بـه ارمغـان آورده اسـت                  رطهاز و 
هـاي   هيچ نژاد، ملت و زباني را بر نژاد، ملت و زبان ديگر برتر ندانسته است و جنـگ                 

 هر چنـد كـه مخالفـان اسـالم سـعي            .ملي در برابر اسالم هيچ ربطي به اسالم ندارد        
و اسـالم را ديـن بيگانگـان بـشمارند و بـه             اند بر عصيان خود رنگ ملي بزننـد          كرده
  .ي جنگ با بيگانگان با اسالم بستيزند بهانه

هاي ملي خويش به اسالم گرويده و بـا الهـام از آن،              هاي مختلف با فرهنگ    ملت
اند و در عين حال موجـب شـكوفايي و بـاروري بيـشتر               تر ساخته   فرهنگ خود را غني   

                                                            
  .1373، 20-22كريمي، سهم فرهنگ تركي در اسالم، اميد زنجان، شماره . م  .1
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مسلمان جهان سه زبان و فرهنـگ يـك سـر و            هاي    در ميان ملت   .اند  شدهاسالم نيز   
 در  .باشـد   ي عربي، فارسي و تركي مي     ها  زبانترند و آن      برجسته ها  زبانگردن از ديگر    

طول تاريخ رغبت تمامي عالمان ملل مختلف مـسلمان را بـه زبـان عربـي مـشاهده                  
ـ             عالمان و انديشمندان ملت    .ايم كرده ان هاي مسلمان آثار علمي و ادبي خود را بـه زب

زبانـان بـا      فارسـي  .انـد   دانستهعربي نوشته و زبان عربي را زبان كل مسلمانان جهان           
عشق و عالقه با عربي برخورد كرده، فرهنگ خود را رنگ اسالمي داده و صدها عالم 

 آثار علمي مـذهبي و ادبـي خـود را بـا عـشق بـه زبـان عربـي                     ،زبان و عارف فارسي  
ي فارسي رنگ و بوي كامالً اسـالمي دارد            ساله اند در همان حال ادبيات هزار      نگاشته

 اين .اي از فرهنگ اسالمي فرو رفته است      و مجموعاً فرهنگ و ادبيات فارسي در هاله       
ي عربـي در   نزديكي فرهنگي به قدري قوي و نيرومند است كه امـروزه هـزاران واژه         
  .گردد نميزبان فارسي جا خوش كرده و در اين زبان به عنوان واژگان بيگانه تلقي 

زبان و فرهنگ تركي نيز در برخورد با اسالم دست كمي از فارسـي نـدارد، زيـرا                  
صدها عالم و عارف ترك، آثار گرانقدري به زبـان عربـي نگاشـته و در عـالم اسـالم                    

 ادبيات غني تركان چه بـه       .اند  بودهاند و پرچمداران علم و ادب دنياي اسالم          درخشيده
ي مباهـات مـسلمانان اسـت     رسي و چه به زبان تركي مايه  زبان عربي، چه به زبان فا     

كه در سطر سطر اين ادبيات، الهامـات دينـي و مـذهبي، تكامـل معنـوي و كرامـات                   
 صدها سردار و امير مسلمان و ايثارگر از ميان تركان برخاسـته             .انساني در تموج است   

 خاكي گسترش داده و     ي  و اسالم را از خاور آسيا تا باختر اروپا، از شمال تا جنوب كره             
  .اند پرچم اسالم را در اكناف جهان به اهتزاز در آورده

دانيم كه تركان با رغبـت فـراوان و زودتـر از سـاير ملـل جهـان بـه اسـالم                       مي
هاي نخست ظهور اسالم، تركان به عنوان سـرداران اسـالم              در همان دهه   .اند گرويده
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ن راز معنـوي بهتـر آن اسـت كـه بـه              براي پي بردن به اي     .در صدر امور قرار گرفتند    
  .ي كوتاهي داشته باشيم اعتقادات تركان در دوران پيش از اسالم اشاره

 .نـد ا هاي ناروا از طرف دشمنان آگاه و ناآگاه بـوده          تتركان در طول تاريخ آماج تهم     
جعل و تحريف، تهمت و افتراء، ناسزاگويي و نسبت به تركان درصدر كارهاي دشـمنان               

اي است كه بر منافع و تمـايالت ضـد انـساني آنـان                 است و دليل آن ضربه     اسالم بوده 
 بعد از فتح قسطنطنيه بـه دسـت تركـان و            .توسط اسالم و به دست تركان خورده است       

ان را  كـ اضمحالل حكومت منحط بيزانس به دست تركان موجي از نفرت نسبت بـه تر             
ترين تمـدن اروپـايي را بـه زانـو            زيرا تركان تا قلب اروپا پيش رفته، برجسته        .برانگيخت

 در قرن حاضر انديشمندان غربـي بـه        .درآورده و پرچم اسالم را به اهتزار در آورده بودند         
 اركـان غـرب را بـه        تركـان كنند كه بعد از گسترش اسالم بود كـه            اين امر اعتراف مي   

ا در  ه  يب غر .جنبش درآورد و آنان به تكاپو وا داشت و باعث ايجاد دوران رنسانس گرديد             
ديدند كـه بـا       تركان را مي   ،ي اسالم به فرهنگ راكد و منجمد غرب         رآس يورش جانانه  
 ايـن زمـان هـر       زانـد، دقيقـاً ا     اي به ترويج دين خود كمر همت بسته         چه عشق و عالقه   

انديشمند غربي كه جرأت و جسارتي جهت دفاع از فرهنـگ خـويش و بـراي محكـوم                  
كرد حمله به تركـان را كـانون          تركان قد علم مي    -كردن فرهنگ مهاجم و حاميان آن       

  .كرد ساخت و از بروز نفرت خود فروگذار نمي ي خود مي مبارزه

گويي، جعل و تحريف به دست ظلمت و جهالت در ايران نيز پـيش              تهمت و ناسزا  
شاهي و حافظ منافع استعمار در ايـران پـاي خـود را               رژيم منفور ستم   .برده شده است  

نهاد و اگر جسارت مستقيم به اسالم را نداشـتند بـه              ي استعمارگران مي  دقيقاً جاي پا  
هـاي آخـر       ايـن جعـل و تحريـف در دهـه          .بردند  ترين حاميان اسالم حمله مي     صادق

سلطنت خفّت بار پهلوي به اوج خود رسيد و خودفروختگاني در لباس محقق و مـورخ            
ي   ديگر ابرهـاي پـاره پـاره     .ماند  مي اما آفتاب هميشه زير ابر ن      . در دام آنان افتادند    ...و
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گيري است و اين خـود       شود و روح بيداري مسلمانان در حال اوج         جهالت كنار زده مي   
   .شوند فروختگان روز به روز رسواتر مي

اينك ضرورتي است بيش از پرداختن بـه خـدمات متقابـل اسـالم و تركـان بـه                   
رت اصلي تركان در روي نهادن اعتقادات پيش از اسالم تركان نظري بيفكنيم زيرا غي

ترين دين خدا همانا در اينجـا        به اسالم و از جان گذشتگي آنان در راه آخرين و كامل           
هـا در همـين قـسمت انجـام گرفتـه             انه بيشترين جعل و تحريف    تأسفنهفته است و م   

بـدوي بـوده و بـه حيوانـات،         !  زيرا به تركان نسبت داده شده است كه اقوامي؟         .است
 سـال   50انه در   تأسـف ؟ م اند  داشتهوي  دكرده و اعتقاداتي ب     آسمان سجده مي  درختان و   

 بر كشورمان برخي از اهل قلم نيز چـشم بـسته بـه        پهلوي حكومت ظلمت و ضاللت   
هاي معاصر بر ايـن      گ مستشرقان و توركولو   .اند ي استعمارگران پرداخته    نشخوار گفته 

 تـأثير ن در تمامي تحقيقات آنان      كنند كه نفرت غربيان نسبت به تركا        امر اعتراف مي  
ـ       گذارده است و به زدن برچسب      وي و حتـي پرسـتش      دهايي چون داشتن اعتقـادات ب

  .اند گرگ در ميان تركان دست يازيده

پرسـت   هاي علمي بدين نتيجه رسيده است كه تركان هرگـز بـت      آخرين پژوهش 
و شمنيزم جز در مـوارد      اند   كرده  ، به حيوانات سجده نمي    اند  بودهپرست ن  ، آتش اند  بودهن

 شمنيزم بـاور و اعتقـاداتي اسـت منتـسب بـه             1.نادري در ميان آنان ديده نشده است      
گراي مـا در زمـان شـاه          بدبختي بزرگ اديبان ملي    .اي با تركان ندارد     مغوالن و رابطه  

 و  2انـد  گذاشـته   همچون احمد كسروي اين است كه فرقي بين مغوالن و تركان نمـي            
 مـا   !الخـالق  انـد؟ جـلّ    ها ترك زبان كرده    ند كه آذربايجان را مغول    ا حتي مطرح ساخته  

                                                            
   .1رفيق اؤزدك، توركون قيزيل كيتابي، جلد  .1
  .1373، 20و 21و 22هاي  كريمي، سهم فرهنگ تركي در اسالم، اميد زنجان، شماره.  م
  .احمد كسروي، آذري زبان باستان آذربايجان .2
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انـد بعـد از      هـا توانـسته    ان چگونه ممكن است مغـول     شناس  زباندانيم در باور اين       نمي
استيال بر سراسر ايران، زبان و فرهنگ غيرخودي يعني تركـي را در آذربايجـان رواج                

 را در اينجــا تثبيــت كننــد؟  آنــان كــه مغــول بودنــد چگونــه توانــستند تركــي.دهنــد
اي هنوز وجود دارند هر چند كه امروز با توجه به آگاهي              نشخواركنندگان چنين نظريه  

  1.اند مردم به يمن پيروزي انقالب اسالمي چماق خود را مخفي كرده

پرسـت معمـوالً معابـدي بـراي         هـاي بـت     ملـت  .اند  بودهپرست ن  تركان هرگز بت  
اند امـا چنـين معابـدي در         نشسته  آنجا به پرستش بت مي    اند و در     هاي خود ساخته   بت

  . بتي نيز كشف نشده است.ميان تركان يافت نشده است

 اما با توجه به شرايط تاريخي و اقليمي آتـش را عزيـز       اند  بودهپرست ن  تركان آتش 
 .اند داشتند و جايگاهي جهت افروختن آتش و روشن نگهداشتن آن به وجود آورده              مي

  .ها هرگز پرستشگاه نبوده است شكدهاما اين آت

 سال، سـندي دال بـر       2500ادبيات باستاني تركان و آذربايجان در طول بيش از          
كـه گـرايش آنـان را بـه           در حـالي   ،دهـد   پرستي تركان نشان نمـي     پرستي و آتش   بت

 آئين مـزدك در بـين اقـوامي از تركـان مـشاهده              تأثيربينيم يا     معنويت به وضوح مي   
نيزم نيز بـه عنـوان نـوعي اعتقـاد، امـا نـه اعتقـاد دينـي بلكـه نـوعي                       شم .گردد  مي

 همچنـين   .گري و از نوع جادوگري در ميان اقوامي از آنان رسوخ داشته است             خرافاتي
 ضروري است   .اند پرستيده  مطرح شده است كه تركان زماني حيوانات و درختان را مي          

 و ارزش اقتصادي .اند بودهزا  ركتاشاره شود كه درختان و حيوانات همواره موجوداتي ب
 تركـان   .داشـتند   را عزيـز مـي      و تركان با توجه به طرز معيـشت خـويش آن           ندا داشته

هـا   نخستين ملتي هستند كه اسب را رام كردند و زندگي دامداري در ميان آنان قـرن               

                                                            
  .اين افرادندي  مرهاز ز...حميد احمدي، نادر بيات و .1
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ي فراواني تحـت عنـوان        هاي عاميانه   ها و نغمه    به طول انجاميده است و امروزه ترانه      
در تعريف و توصيف حيوانات اهلي در ميان مردم به ويژه مردم آذربايجـان         » ساياالر«

اند  اي، از آنها به عنوان سرودهاي مذهبي ياد كرده ها كه عده  در ميان ترانه.رايج است
توان به جرأت پاسخ داد كه احترام به حيوانات، نه در اعتقـادات مـذهبي، بلكـه در         مي

 شغل شباني در ميان تركان دامـدار، احترامـي خـاص            .ستطرز معيشت مردم نهفته ا    
 مگـر بـسياري از      .ي فراواني از قهرمانيهاي چوپانان وجود دارد      ها  داستان .داشته است 

اند؟ مگر كار شباني فرصت      پرداخته  پيامبران از جمله پيغمبران اولوالعزم به شباني نمي       
 بپردازند؟آري سكوت و آرامش     داد كه در كائنات به تفكر و تأمل         بيشتري به آنان نمي   

دهد كه به دور از دغدغـه و جنجـال            هاي اهلي حيوانات مجال مي      صحرا در كنار رمه   
اي    گاه شعري، زمزمـه    .جمعيت، به تفكر در عالم حيات، كائنات و راز آفرينش نشست          

اي بـراي      زمزمـه  .دهندگان حيوانات اهلي سرود    يا سرودي در وصف دوستان و نعمت      
تـوان    ي اين اوصاف نمي      با همه  .اي نوازش كرد    واني خواند، او را با ترانه     رام كردن حي  

ها  ها، گوزن  ي فراواني از اسب   ها  مجسمه .به پرستش حيوانات از طرف تركان فتوا داد       
تـوان بـه تركـان        هاي زيرزميني يافته شده است اما چنين رأيي را نمـي            از كاوش  ...و

رخي، تركان را بـه پرسـتش گـرگ مـتهم           تر از همه اينست كه ب        مضحك .نسبت داد 
  :اند و حتي با اشاره به بيت معروف نظامي گنجوي كرده

 پدر بر پدر مر مرا ترك بود 

  .كه هر يك به نيرو يكي گرگ بود

ناگفته نماند كـه در  ! دانند دال بر پرستش گرگ در ميان اجداد نظامي گنجوي مي    
 گرگ تعريف شده اسـت و خـود را          ادبيات تركان، حيواناتي چون پلنگ، عقاب و حتي       

ي اورخـون از زبـان بيلگـه          اند از جمله در كتيبه     در جنگ و مبارزه به آنها تشبيه كرده       
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 در  1»رم چون گرگ بودند و دشمن چون ميش       لشكريان پد «: خاقان چنين آمده است   
 چنين نظراتي هرگز    .اند اينجا تركان را از نظر جسارت و رشادت به گرگ تشبيه كرده           

  .پرستي نبوده است پرستي و پلنگ پرستي، عقاب فهوم گرگبه م

 تركـان  .ارزد حيوان نجيب اسـب اسـت   اش مي اي كه در اينجا به ذكر دوباره     نكته
 روي اسـب    .گذشـت    زندگيـشان بـر روي اسـب مـي         .كردنـد   اسب را رام و تربيت مي     

و راههـاي   هـا     با اسب سـختي    .آفريدند  جنگيدند و براي ايل و تبار خود افتخار مي          مي
گذاشتند و در برخورد با مشكالت جنگ به همراه و كمك اسب  دشوار را پشت سر مي

 همانا تعريف و مدح اسب در ادبيات پيش از اسـالم تركـان جايگـاه                .يافتند  نجات مي 
هـاي    انـد كـه نمونـه      ي فراواني از اسـب سـاخته      ها  مجسمهخاصي دارد و همين طور      

تمام قهرمانان ترك بـا اسـب و بـر روي اسـب              .بسياري نيز به دست ما رسيده است      
 البتـه   .انـد   بيرك، جوانشير، بابك و كوراوغلو با اسب خود معروف گـشته           .اند زيسته  مي

كنند كه قاراقاشقا اسب  از جمله روايت مي   هاي بسياري در اين باب شابع است؛        افسانه
در بـاالي  ي اسـب آت گـؤلي واقـع     بابك همه ساله در سالگرد مرگ بابك از درياچه   

طلبـد و چـون       كـشد، دوري ميزنـد و سـوار مـي           آيد، شيهه مي    كوه سبالن بيرون مي   
گونه اسـت     همين .رود و تا سال ديگر و سال ديگر         يابد در درياچه فرو مي      سواري نمي 

هاي معـروفش قيـرآت و دورآت از ماديـان دريـايي بـه               در داستان كوراوغلو كه اسب    
شه در باور و احترامي است كه تركان نسبت بـه اسـب             ها ري    اين افسانه  .اند وجود آمده 

سازند اما هرگز چون هنديان       اش را مي   دارند، مجسمه    تركان اسب را گرامي مي     .دارند
ي    دربـاره  .دارنـد    امروزه نيز اسب را دوست مي      .اند پرستند اسب را نپرستيده     كه گاو مي  

جات قومي از تركان    اي كمرنگ در مورد راهنما شدن يك گرگ براي ن           گرگ، افسانه 

                                                            
  .1994، آنكارا، يتالريحسين نامق اورخون، اسكي تورك ياز .1
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افتند راه خروج از جزيـره را         اي گم شده بودند و چون به دنبال گرگ مي           كه در جزيره  
  .يابند، وجود دارد مي

هـا، سـرودها و باورهـا ريـشه در طـرز معيـشت و                 و افسانه  ها  داستاني اين     همه
ه در   وقتي معبدي نيابيم كـ     .ي مذهبي ندارد    اقتصاد زندگي تركان داشته است و ريشه      

تـوان بـه پرسـتش     ي حيوانات را براي پرستش گذاشته باشند چگونه مـي       آن مجسمه 
 آنان فتوا داد؟ 

 ؟ اند پرستيده ؟ چه چيزي مياند بودهپس تركان به چه ديني 

را بـه وجـود اعتقـادي        اي آن    اگر چـه عـده     اند  داشتهتركان به ناميرايي روح باور      
 سيستم .اند داشتهپيش از اسالم، به ديني باور  مسلماً تركان .اند تناسخ روح نسبت داده 

 مسلم است ملتـي كـه دينـي نداشـته باشـد             .پرستش در ميان آنان رواج داشته است      
 تركان به قواي طبيعت ايمـان       .اند  داشتهشناخته نشده است و تركان به وحدانيت باور         

احب روح   در باور آنان رعد و برق داراي روح بـوده اسـت، دريـا و كـوه صـ                   .اند  داشته
 اين اعتقادات در فرهنگ و باور .اند دانسته  بسياري از مناطق را خوش يمن مي.اند بوده

 حيوانـات، درختـان صـاحب       .آنان ريشه دوانيده و در ادبيات آنان به بيان آمـده اسـت            
 به اعتقاد آنان نيروهاي خير .شتابند كنند و به ياريش مي    ها را درك مي    روحند و انسان  
شتابند و نيروهـاي شـر        ها مي   موجودند، نيروهاي خير به كمك انسان      و شر در جهان   
ي    مقبـره  .گذارنـد    تركان به اجداد و نياكان خود سخت احترام مي         .شوند  سد راه او مي   
بخـشند و همـراه او دفـن           مردگان را با طـال و نقـره زينـت مـي            .آرايند  بزرگان را مي  

 در  .خيزنـد  ي كند بـه جنـگ او برمـي        احترام   اگر دشمني به قبر اجدادشان بي      .كنند  مي
احترامـي امپراتـور بيـزانس نـسبت بـه قبـر              تاريخ مسطور است كه آتيال به خاطر بي       
  .امپراطور هون به آنان اعالن جنگ داد

   . بوده است»گؤگ تانري«يا » گؤي تانري«اند  پرستيده اما آنچه تركان مي
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 كائنات حـاكم و نـاظر        اوست كه بر تمامي    .آسمان براي تركان مقدس بوده است     
 آسـمان بـاال و      .هاست و آسمان جزوي از تانري اسـت         جايگاه تانري در آسمان    .است

ي خاكي ناظر  ريزد، بر كره ها از آن فرو مي    نعمت . پاك پاك است   .دست نيافتني است  
تركان تنها  «: دنويس  مورخ بيزانس در قرن هفتم ميالدي مي      » سيموكات تس « .است

 گـؤي   1»پرسـتند   الق كائنات و تنها قدرت قابل پذيرش است مي        گؤي تانري را كه خ    
هاسـت و بـه      ي نباتات، جـانبخش انـسان       تانري روشنايي بخش جهان، حيات دهنده     

كند، عمر بندگان     دهد و عفو مي     ستاند، جزا مي    ي خود جان از آنان مي       خواست و اراده  
 .كنـد   وانات را درك مي   كند، اوست كه حي     هايشان را زياد مي    افزايد، اسب   خويش را مي  

 .ي او عمـل كـرد       توان خـالف اراده     داند و نمي    بيند، همه چيز را مي      او همه چيز را مي    
 بـراي تـانري     .دهد  كند، به او قدرت و حكومت مي        خاقان تركان را همانا او تعيين مي      

 او همـه    .توان شريك و مشابهي يافت يا بتي برايش ساخت و در مكاني گذاشت              نمي
 2.ناظر استجا حاكم و 

 .توان در ميان تركـان معبـدي يافـت          آري با توجه به اين اعتقادات است كه نمي        
 كوههاي سر بـه فلـك كـشيده،         .اند تركان عاشق طبيعت و داراي روحي سرشار بوده       

آيند   هاي مقدسي به شمار مي     هاي سرسبز، درياهاي خروشان براي آنان زيبايي       جنگل
جا كه آسمان هست وطن خود        هر .اند  داشتهست ن اما هرگز اسكان در يك نقطه را دو       

  .اند دانسته مي

 خداي واحدي كه حاكم و ناظر بر كـل كائنـات        .اند  بودهتركان به وحدانيت معتقد     
 بر همه چيـز  .شناسد  اوست كه نيك و بد را مي  .است همه چيز از او حيات يافته است       

 .اسالم نزديك اسـت    »اهللا« به اين اعتقادات كامالً الهي است و چقدر         .آگاه و داناست  
                                                            

  ....توين،تاريخ تمدن،  .1
 .توركون قيزيل كيتابي، همان .2
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  ابـن  .انـد  مورخان و سياحان اسالمي به اين نزديكي دين تركان به اسالم اشاره كرده            
 هجـري   308ي عباسي در سال       فاالن كه در رأس هيئتي از طرف المقتدر باهللا خليفه         

هرگاه تركان با ظلمـي     «: نويسد  مي» الرحله«ي خود     به تركستان رفته است در رساله     
گوينـد   كنند و مـي      شوند يا امر ناخوشايندي مشاهده كنند سر به آسمان بلند مي           روبرو

و » واحد«در تركي همان     »بير« زيرا .است» اهللا واحد « و اين به مفهوم   » بيرتنگري«
گريزنـد، خـود را     زنان ترك از مردان خودي و بيگانه نمي   1.است» اهللا«تنگري همان   

 هرگاه تركي مرتكب گناهي گردد دو       .ا وجود ندارد  كنند اما زنا در ميان آنه       مخفي نمي 
از اين عرب بپرس اهللا او :  تركي كه ميهمانش بودم به مترجم گفت    2.كنند  اش مي  تكه

 او از اين كـار مـن خوشـش          .زن هم دارد ؟ من سخن او را گناه شمرده و توبه كردم            
الزمان  ري و شرف هج331 ابودولف در سال ...آمده او نيز توبه كرد و استغفراهللا گفت   

 همراه هيئتهاي ديگري نزد تركان غيرمـسلمان رفتـه و فـارابي             514مروزي در سال    
اي   هاي مختلفـي آثـار جاودانـه        يكي از افتخارات دنياي علم و اسالم است و در زمينه          

 هاميلتون الكساندر و راسكين گيب در اثر ارزشمند         .تقديم بشريت و اسالم كرده است     
ي  فارابي را از تركان آسياي ميانـه دانـسته و در دوره        » بيات عرب درآمدي بر اد  «خود  

ي   از خدمات ارزنده  ) 1258-1800(مماليك   عصر و )347-656( سيمين ادبيات عرب  
  .گويند تركان در دنياي اسالم سخن مي

عالم و فيلسوف بزرگ دنياي اسالم ابوريحان بيرونـي اسـت كـه از تركـان                 ديگر
نظيري در دنياي اسـالم اسـت و در علـوم رياضـيات،               يت بي ماوراءالنهر بوده و شخص   

ي هـا   زبـان نجوم، تاريخ، هيئت، داروشناسي و غيره سرآمد انديشمندان بوده اسـت او             

                                                            
 .همان .1

  .همان .2



494g   ر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايرانمروري ب 

دانسته اما زبـان    را مي-زبان مادري او - يوناني و سرياني، فارسي، عربي و سمرقندي 
  .استپسنديده  عربي را به خاطر نفوذش در دنياي اسالم بيشتر مي

اي در ميان تركان سر برافراشـتند و در           در قرن سوم و چهارم دانشمندان برجسته      
 .هاي الهيات، فقه و احكـام، حقـوق اسـالمي و ادبيـات بـه خالقيـت پرداختنـد                    زمينه

 جبـر و  .هاي زيادي در جغرافيـا و نجـوم تـدوين كـرد         خوارزمي در دربار مأمون كتاب    
وزي اعـداد، جمـع و تفريـق، ضـرب و تقـسيم و       دنيـاي علـم امـر   .مقابله را بنا نهـاد  

  .محاسبات كسري را مديون اوست

انـد و مكاتـب      هاي انديشه و تفكر، فلسفه و حكمت نيز بزرگاني برخاسته           در زمينه 
منصور ماتريد سمرقندي كـه در فقـه و كـالم سـرآمد              شيخ ابو  .اند فكري بوجود آورده  

 هـر دو  .اند مشاهدات خود را ثبت كرده شيخ .عصر خود بود مكتب ماتريديه را بنا نهاد  
اين سياحان به اعتقادات تركان غيرمسلمان اشاره كرده و نزديكي عقايـد آنـان را بـا                 

 لذا جـاي  .اند داشته بنابراين تركان آمادگي پذيرش اسالم را      .اند دين اسالم تأييد كرده   
سد تركان  ر  كند و پيام آن به گوش تركان مي         تعجب نيست كه وقتي اسالم ظهور مي      

ي   بـه اضـافه  .يابنـد   زيرا اسالم را نزديك به اعتقادات خود مي،پذيرند سريعاً آن را مي  
 لذا اصول دين    .اينكه نيروي قدرتمندي چون وحي و نبوت در پشت آن ايستاده است           

اسالم به سادگي براي آنان پذيرفتني است و همين است كه بزودي به ديـن اسـالم                 
دهنـد و بـا طيـب خـاطر      سيستم فكري خويش را سامان مـي  و در پناه آن   .گروند  مي

، به عنوان   اند  داشتههايي    هر چند كه تركان با سپاه اسالم درگيري        .گردند  مسلمان مي 
شوند و صفات خداي واحـد        اند اما چون با اصول دين آشنا مي        بيگانه با اعراب جنگيده   

يابنـد و در      اهگـاهي مـي   زده و پرتالطم خود پن     هاي هيجان  كنند براي دل    را درك مي  
  .گذرند آويزند و از جان و مال در راه آن مي  با جان و دل بدان مي.آسايند پناه آن مي
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 وقتي دعوت اسالم را بـه وحـدت و          .تركان ملتي سلحشور، جنگاور و بهادر بودند      
يابند بدان ايمـان      شنوند و اين پيام را هماهنگ با فطرت انساني خويش مي            توحيد مي 

 آنان كـه دالوري و رشـادت جـزء    .گذرند  در راه گسترش آن از سر و جان مي      آورده و 
گذارند زيرا اگر در اين  الينفك وجودشان و زندگيشان بود خود را در خدمت اسالم مي     

 .انـد  راه پيروز شوند و يا اگر شهيد شوند در هر صورت دنيـا و آخـرت را بدسـت آورده         
هاي ذاتي شان به      ت راستين خود و شايستگي    بنابراين در مدتي كوتاه براساس اعتقادا     

ي اول    يابند به طـوري كـه در همـان سـده            سرداران اليق سپاه اسالم ارتقاء مقام مي      
  .اند بودههاي اسالمي از تركان  هجرت بسياري از اميران سرزمين

 در  .انـد  دانيم كه تركان با رغبت فراوان و زودتر از ساير ملل به اسالم گرويده              مي
 هاي نخست ظهور، تركان به عنوان سرداران اسـالم در صـدر امـور قـرار                 هههمان د 
بردن به اين راز معنوي بهتر آن اسـت كـه بـه تركـان در دوران                   و براي پي   .اند  داشته

هـاي    تركان در طول تاريخ آماج تهمـت       .ي كوتاهي داشته باشيم     پيش از اسالم اشاره   
هاي ناروا  تحريف، تهمت و افترا، و نسبتناروا از طرف دشمنان ناآگاه بوده اند جعل و         

اي است    نسبت به تركان در صدر كارهاي دشمنان اسالم بوده است و دليل آن ضربه             
 بعد از فتح .كه بر منافع ضدانساني آنان توسط اسالم و به دست تركان زده شده است         

قسطنطنيه به دست تركان و اضمحالل امپراتوري منحط بيزانس بـه دسـت تركـان               
 زيرا تركان تا قلـب اروپـا پـيش رفتـه،            .ي از نفرت نسبت به تركان را برانگيخت       موج

 در قـرن    .تمدن اروپايي را به زانو در آورده و پرچم اسالم را به اهتـزاز درآورده بودنـد                
كنند كه بعد از فـتح قـسطنطنيه، نفرتـي عميـق              حاضر انديشمندان غربي اعتراف مي    

 ترس و واهمه از اسـالم بـود كـه تمـام اركـان          اين نفرت معلول   .غربيان را فراگرفت  
 در  .غرب را به جنبش درآورد و به تكاپو واداشت و باعث ايجاد دوران رنسانس گرديد              

ديدند   ي اسالم به فرهنگ راكد و منجمد دنياي اروپا، تركان را مي             رأس يورش جانانه  
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اً از اين زمـان   دقيق.اند اي به ترويج دين خود كمر همت بسته       كه با چه عشق و عالقه     
هر انديشمندي كه جرأت و جسارتي جهت دفاع از فرهنگ خويش و بـراي محكـوم                

كرد حمله به تركان را كانون         تركان قد علم مي    -كردن فرهنگ مهاجم و حاميان آن       
  .كرد ي خود ساخت و از بروز نفرت خود فروگذار نمي مبارزه

الت در ايران نيز پـيش      تهمت و ناسزاگويي، جعل و تحريف به دست ظلمت و جه          
 رژيم منفور ستم شاهي و حافظ منافع استعمار در ايران پـاي خـود را                .برده شده است  

نهاد و اگر جسارت مستقيم به اسالم را نداشـتند بـه              دقيقاً جاي پاي استعمارگران مي    
هـاي آخـر سـلطنت         اين جعل و تحريـف در دهـه        .بردند  صادقترين حاميان اسالم مي   

 در  ... به اوج خود رسيد و خودفروختگاني در لباس محقـق و مـورخ و              خفّت بار پهلوي  
ي جهالـت      ديگر ابرهاي پاره پـاره     .ماند   اما آفتاب هميشه زير ابر نمي      .دام آنان افتادند  

گيـري اسـت و ايـن خـود          شـود و روح بيـداري مـسلمانان در حـال اوج             كنار زده مي  
  .شوند فروختگان روز به روز رسواتر مي

 تركـان در روي نهـادن بــه اسـالم وحمايـت آنـان در راه آخــرين و      غيـرت اصـلي  
انه تأسـف ترين دين خـدا همانـا در اعتقـادات و باورهـاي تركـان نهفتـه اسـت و م                    كامل

ها در همين موضوع انجام گرفته است زيرا بـه تركـان نـسبت               بيشترين جعل و تحريف   
آسمان زمـاني حيوانـات و      داده شده است كه امي و بدوي بوده و به حيوانات، درختان و              

 ضروري است اشـاره شـود كـه درختـان و حيوانـات همـواره                .اند پرستيده  درختان را مي  
الـدين   زا بوده شيخ ابو نجيب سهروردي مكتب سهرورديه، شيخ شـهاب    موجوداتي بركت 

  .سهروردي اشراقيه را كه يكي از چهار مكتب بزرگ اسالم است به وجود آوردند

هـا منبـع     از آذربايجان آثاري نگاشـته كـه قـرن        ) 458متوفي  (ابوالحسن بهمنيار   
كتـاب  ) 279متوفي  ( محمدبن عيسي ترمذي     .موثقي براي حكما و عارفان بوده است      

قـرن سـوم    ( عباسي سمرقندي    .را نوشت كه مرجع حكما بوده است      » جامعه ترمذي «
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يلي از   احمدبن محمد مقدس اردب    .فقيهي بزرگ بود كه در تفسير شهرت دارد       ) هجري
 ه همانجا فوت 993ي نجف را احيا كرد و در سال         او حوزه  .محققان فقهاء شيعه است   

توان از ابوبكر برديجـي، محمـد اورمـوي، عثمـان             هاي هنر و ادب مي       در زمينه  .نمود
اي، ناصـر    دربندي، نوئل اورموي، يعقوب اردبيلي، موسي سلماسـي، اسـماعيل گنجـه           

ريزي و دهها عالم و اديب بزرگ ديگر نـام بـرد كـه             خويلو، عبداهللا مرندي، خطيب تب    
 تـوان    در عالم عرفـان نيـز مـي        .خدمتشان در دنياي اسالم ارزشمند و قابل ذكر است        

، اسـماعيل بـن يـسار، موسـي شـهوات،           )مـيالدي  828متوفي( ازابن قطيب دينوري  
ارزه  و به مب اين عارف و فيلسوف مبارز به عربستان رفت.سهروردي و ديگران نام برد  

ي خلفا از اسالم و خالفت پرداخت و موسي شهوات خطاب             استفاده با رياكاريها و سوء   
دسـت او را    هـاي زير   ها و والي   قاضي) م 680 684(ي اموي     به يزيد بن معاويه خليفه    

عـدالتي     ابونصر منصورابن ممقـان در قـرن چهـارم هجـري از بـي              .افشا و رسوا كرد   
 يحيي بـن علـي      .باسي را گرفته بود انتقاد كرد     اجتماعي كه سراسر حكومت خلفاي ع     

مدتي در بغداد به تدريس پرداخت و به تحليـل          ) قرن چهارم هجري  ( خطيب تبريزي   
هـاي درسـي را در    ها نقش كتـاب   اثر وي قرن20ادبيات عرب مشغول شد و بيش از     
، »امـام ادبيـات و علـوم زبـاني        « محققـان او را      .كشورهاي عربي بازي كـرده اسـت      

  .برند نام مي» شيخ فاضل«و» واسالم رهبر علوم اعراب«، »ي المعارف دان رهداي«

نقش تركان در عالم اسالم به طـور مختـصر           هاي مختلف،   بد نيست در زمينه   
  : ذكر شود

 : معماري .1

 را در سـاخت     نقش تركان در معماري اسالمي غيرقابل انكـار اسـت، ايـن نقـش             
يابـد تجلّـي خـود را در          رو مكتب گسترش مـي     وقتي هنر در قلم    .توان ديد  مساجد مي 
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دانيم مبناي اصلي مساجد سادگي است اما هنر           مي .يابد  مركز عبادت يعني مسجد مي    
 در  .يابـد   گري و تجلي عظمت خـود نمـي        اسالمي جايي مناسبتر از مسجد براي جلوه      

ي   زمان پيغمبر مسجد حتي سقف هم نداشت اما با گسترش اسالم بـه چهـار گوشـه                
آيد و روح و عقل       هاي مختلف، مسجد از سادگي بيرون مي       و آشنايي با فرهنگ   جهان  

 در  .گزينـد   آميزي منـزل مـي     وجب مسجد به طور اسـرار      خالق مسلمانان در وجب به    
 معابد بودائيـان  تأثيرتوان سبك معماري ساسانيان، در هند  ساختمان مساجد ايران مي   

تـوان     در ايـن بررسـي مـي       1.افته اسـت  ها را ي    را ديد و در تركستان نمدها شكل چادر       
انـد كـه بـه        غزنويان در هند مساجدي بنا كرده      .هاي ملي ملل مسلمان را يافت      سبك

 گنبد مساجد بيشتر ملهم از      2قول مستشرقين، تلفيقي از معماري تركي و هندي است        
نويسد كه تبديل پالن مربع به شـش و سـپس              مينورسكي مي  .چادرهاي تركان است  

بك خاص سلجوقيان است و معماري اسالمي با قبول اين سـبك در             هشت ضلعي س  
 .اي يافته است جهان وجهه

همو همصدا با بسياري ديگر از مستـشرقين نقـش مهـم و غيرقابـل مقايـسه در                  
  .داند تاريخ هنر اسالمي را متعلق به سالجقه مي

هـاي چادرهـاي تركـان اسـت و          هـا برگرفتـه از تيـرك       نقش و نگار سـر سـتون      
ي سـر     انـد كـه سـر آنهـا مجـسمه          ها را كشف كرده    گران بسياري از اين تيرك    كاوش

 اگـر   3. معمـاري مـسجد اصـوالً درونـي اسـت          .باشد  حيوانات و يا اشكال هندسي مي     
اي هست در باالي ديوارهاست و اين نيز برگرفتـه از سـبك معمـاري تركـان                   پنجره

 از عاليق بيروني قطع     گردد روح انساني را     است و همين معماري در مسجد باعث مي       

                                                            
  .2ي  ه اسالمي، فصلنامة هنر، شمارمينورسكي، معماري .1
  .2ي  هپاپا دوپولو، اسالم و هنر اسالمي، فصلنامة هنر، شمار .2
  .2معماري اسالمي، هنر، شماره  .3
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كـه سـبك      در حـالي   .كرده و صرفاً به ياد خدا باشد و به قلبش سكون و آرامش دهد             
   .دروني بناهاي تركان براي حفاظت ناموس و حراست از خانواده بوده است

 : خطاطي .2

چيني بـا الهـام از نمـدهاي تركـان          » تساي لول « شويم كه كاغذ را       ابتدا يادآور مي  
ها آموختند و از قرن دوم هجري وارد دنيـاي   ن نيز اين صنعت را از چيني    و تركا  1ساخت

  .ي علوم انكار ناپذير است  شگرف آن در گسترش و توسعهتأثيراسالم كردند كه 

شكل گرفت و چهار خـط طومـار،        » قطبه المحرر «خط در خالفت امويان توسط      
) ـ ه210متوفي( سنجري  در دربار عباسيان يوسف ال.جليل، نصف و ثلث بنا نهاده شد    

خط رياسي را ابداع كرد و برادرش ابراهيم السنجري به تعليم خط در دربار عباسـيان                
 اقـالم   .اند  داشته اين دو برادر از تركان بوده و در دربار احترامي خاص             .همت گماشت 

ثلث، نسخ، محقق، ريحان، رقاع و توقيع قانونمندي يافتند و دسـت            : سته يا شش قلم   
غبار، طومار، تعليق، نـستعليق و شكـسته نـستعليق در           : ر ابداع پنج خط ديگر    تركان د 

 2.كار بوده است

دربار خلفاي عباسي از جمله المقتدر، القاهر و الراضـي مركـز تعلـيم خـط توسـط         
 .هاي خط نيز در همانجا صورت گرفت  پي ريزي قانونمندي .خطاطان ترك بوده است   

 سـلطان حـسين بـايقرا و بـه          .رقابل انكار است  هاي بعدي نيز نقش تركان غي      در قرن 
ويژه وزير دانشمندش اميرعلي شيرنوايي در رشد هنرها به ويـژه خـط نقـش مـوثري             

 شگرفي در رشـد و تعـالي خطـاطي داشـته            تأثير شاه اسماعيل صفوي نيز      3.اند  داشته
 از  . او خود خطاطي زبردست بود و بسياري از خطاطان را تشويق كـرده اسـت               4.است

                                                            
  .1362ترجمة فيروز شيروانلو، تهران، . بازل گري، نگاهي به نگاركري در ايران .1
 .1364، 8خط و خطاطي، مقالة ابوالفضل ذابح، فصلنامة هنر، شمارة  .2

  .همان .3
  .1982ده نامة ساه ختايي، باكي،  .4
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اي در ابـداع خـط نـستعليق داشـته و شكـسته               ه عبدالحق استرآبادي نقش عمده    جمل
 از ديگـر خطاطـان تـرك        .نستعليق نيز توسط محمد شفيع حسيني ابداع شـده اسـت          

الدين محمد مشرقي،    توان مباركشاه بن قطب تبريزي، ميرزا جعفر تبريزي، شمس          مي
  .گران نام بردزاده سهروردي و دي ابهري، شيخ بايسنقري، محمودبن سعد

 : موسيقي.3

شك موسيقي قـومي و ملـي    توان از موسيقي اسالمي نامي برد ولي بي     هر چند نمي  
 اسالم رنگ و جاليـي يافتـه و احـساسات رقيـق و اصـالت ملـي                  تأثيرمسلمانان تحت   

ي تنگـاتنگي بـا مـذهب          موسـيقي رابطـه    .مسلمانان با زالليت اسالمي جال يافته است      
چند كه امروزه موسيقي عزلت گزيده، عدم شـناخت مـا از آن و وجـود     هر .داشته و دارد 

را از بالندگي انداخته است اما بايد اذعان كرد كه موسيقي در             آن نظرانه، هاي تنگ  بينش
خواني هـر يـك      خواني و مرثيه    اذان، قرائت قرآن، نوحه    .كالم قرآن نيز جاري شده است     

نيست كه موسيقي با مـذهب همـاهنگي دارد    نياز به توصيه .آهنگ و آوايي خاص دارند  
انـد   اي بدان پرداخته و سعي داشـته        دانان بزرگي چون فارابي، عبدالقادر مراغه      و موسيقي 

اين جدايي دين و موسيقي را به وصل تبديل كننـد، هـر چنـد كـه هنـوز ايـن فاصـله                       
  .اند هاي در اين زمينه ارائه داد  همين دو تن از تركان خدمات ارزنده.محسوس است
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  ي آذربايجان ادبيات سه زبانه
ي ادبيـات      اسالم در عرصـه    .استكليد فهم هر فرهنگي و ملتي، ادبيات آن ملت          

 .يكه تاز است و ادبيات تركي از اين سرچشمه سيراب گـشته و ريـشه دوانيـده اسـت               
 را  تـرين اشـعار توحيـدي       اي دارد و عارفان غني      عرفان در فرهنگ اسالمي جاي ويژه     

 عارفـان  .انـد  هاي سير و سلوكي خود را با شعر و الفاظ بيان كـرده             يافته  يا  و اند سروده
هـاي خـود را       توحيد، با طي سلسله منازلي، يافته     و  ي واالي انسانيت      ي نيل به قله   برا

  .اند داشتهدر قالب شعر ريخته و با زبان ادبي عرضه 

ي هـا   زبـان ادبيات اسالمي داراي گستردگي چشمگيري است كه شـامل تمـامي            
 سـه  ها انزب ولي در ميان اين .باشد مسلمانان از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب مي    

هنرمندان اسـالمي بـه هـر        .زبان عربي، تركي و فارسي از اهميت خاصي برخوردارند        
اي   انـد و بـدين وسـيله گنجينـه         زباني، انديشه و تفكر خود را در قالـب ادبـي ريختـه            

اي سنگين و مهـم بـوده          رسالت شاعران متعهد در هر دوره      .اند ناپذير پديد آورده   زوال
ي   نـصيب نبودنـد در دوره       ر، شاعران از محبـت پيغمبـر بـي        ي پيامب   است اگر در دوره   

امامت جز شكنجه، تحقير و فقر چيزي نصيبشان نبود چرا كه دفاع از خاندان امامـت                
شـد و سـراغ داريـم         در برابر ستمگري اموي و عباسي به قيمـت جانـشان تمـام مـي              

 شعر  تأثيرت و   شاعران بزرگي از تركان كه عليه معاويه و يزيد شعر سرودند و به اهمي             
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 ايـن شـاعران     .هـاي مكتـب و نفـوذ در قلـب مردمـان توجـه داشـتند                در تبليغ طرح  
رفـت بـه     و رنج و ستمي كه بـر آل پيـامبر مـي   اند بودهفريادگران شب ظلماني تاريخ  

ي مردم را با ضربات بيدار  كردند و در كارزار سخن، وجدان خفته     نيروي جان فرياد مي   
ور از عـشق بـه       اي شـعله     اين شـاعران كـه سـينه       .شيدندبخ  ساز شعر خود آگاهي مي    

هـاي پرحيلـه و مكـر امويـان و           هاي فريبكارانه و حركت    خاندان امامت داشتند تالش   
هاي پهناور اسالمي كه     از سرزمين  اين ادبيات درهرگوشه   .كردند  مروانيان را رسوا مي   

ي محكمـي بـراي       نهساخت و پـشتوا     ور مي  را شعله  افكند آن   ي انقالبي پرتو مي     جرقه
  .كشاند هاي آنرا به هر سويي مي شد و تاللؤ شعله نهضت مي

اي هر چند مختصر به ادبيات تركي چند مجلد خواهـد شـد و مـا در اينجـا                     اشاره
 ادبيات پيش از اسالم .گذريم اندازيم و مي  تر كرده، نظري مي     همان خالصه را خالصه   

هـاي تالشـگري اسـت كـه در برابـر            اني انـس    مبارزه و تركان بيشتر ملهم ازطبيعت   
 نخستين كتابي كه بعد از اسالم نوشته شده اسـت هـر      .ايستند  ظالمان و بيگانگان مي   

 ايـن   .باشـد    مي قورقود  ددهچند كه موضوعات آن مربوط به دوران پيشين است كتاب           
 رنگ اسالمي هم كه شايد بعداً بـدان         .هاي اسالمي است   كتاب پر از الهامات و بينش     

، بيـنش   هـا   داستان در جاي جاي     .فه شده است با مضامين اصلي آن مطابقت دارد        اضا
» اهللا«را» گـؤي تـانري   «توان گفـت كـه جـاي          توحيدي در تموج و ترنم است و مي       

  .كالبد كالم نشسته است معنويات اسالمي در گرفته و

ي اسالم صدها شاعر ترك با توجـه          هاي اوليه   هاي نخستين و سده     در همان دهه  
شان نسبت به اسالم و قرآن، آثار خود را بـه زبـان قـرآن           ه صداقت و عشق و عالقه     ب

جاست كه بزرگان اين ملـت، آثـار          يكي از افتخارات ملت تركي زبان همين       .اند نوشته
 .اند گرانبهاي خود را به سه زبان زنده و مطرح اسالمي عربي، تركي و فارسي نگاشته               

 ارادت به اسالم به زبان مقـدس        تأثيرود را تحت    مدتي حدود چهار قرن تمامي آثار خ      
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اند هر چند كه بعد از آن در جوار زبان مادري خود، عربي را نيـز                 اسالمي عربي نوشته  
  .اند فراموش نكرده

هاي نهم و دهم ميالدي نه تنها در خوارزم، سـمرقند، شـمال خراسـان و                 در قرن 
ـ          ار خـود را بـه زبـان عربـي          تركستان دانشمندان سرشناس اسالمي ظهور كـرده و آث

هاي   ي ظهور رسيدند و در شاخه       نوشتند در آذربايجان نيز عالمان قدرتمندي به منصه       
 از ميان اين انديشمندان ابونصر فـارابي،        .ادبيات، الهيات و غيره به خلق آثار پرداختند       

 شاعران  اديبان و   در كنار اين بزرگان،    .اند نياز از معرفي    بيروني، خوارزمي و ديگران بي    
بزرگي چون ابوبكر برديجي، مكّي بردعي، محمد اورموي، عثمـان دربنـدي، يعقـوب              

اي، ناصـر   اي، محمـد مراغـه   اردبيلي، موسي سلماسي، نوعل اورموي، اسماعيل گنجه      
هـاي شـناخته    خويلو، عبداهللا مرندي، عمر گنجـوي و دههـا شـاعر ديگـر شخـصيت             

  .آيند اي در دنياي اسالم به شمار مي شده

گـوي   نسبت بـه تركـان عـرب   )  ميالدي 1074متوفي  (باخزري عالم بزرگ عرب     
 از عالمان قرن حاضر نـشان  .ارادت خاصي نشان داده و آثار آنان را تمجيد كرده است  

عرب، احمد امين و طه حسين با بررسي تاريخ ادبيات عرب به نقش تركـان در غنـي                  
هـا   گـزاري  اين تمجيـدها و ايـن ارج       1.اند ها كرده   ي ادبيات عربي اشاره     سازي گنجينه 

كـه ادبيـات غنـي و سرشـار از     ن نظـرات نبـوده و نخواهـد بـود، چرا        نخستين و آخري  
ي تركان به ظهور پيوسته متعلق به يك قوم و يك زبان محدود               معنويات كه به خامه   

 اكثر اديبان عرب معترفند كه تركان عرب .باشد نبوده و شامل كل بشريت و تاريخ مي
هـاي   هاي گوناگون ادبي هنـري و ظرافـت         اند فرمهاي شاعرانه و ساحه     انستهگوي تو 

                                                            
  .1362راسكين گيب، الكساندرهاميلتون، درآمدي بر ادبيات عرب، تهران،  .1
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هاي زبان عربي به پرواز در عالم عواطـف          زبان عربي را به خوبي درك كرده و با بال         
  .بپردازند

تـوان از اسـماعيل بـن يـسار نـام بـرد كـه از                  از نخستين تركان عرب گوي مـي      
 سياسـي، مراثـي سـوزناك و اشـعار نغـز            طرفداران قيام شعوبيه بوده و مؤلـف اشـعار        

  .عاشقانه به زبان عربي است

او قلم و هنر خويش را عليه هژموني طلبي اريستوكراسي عرب به كار گرفته و از                
ديگر تـرك اسـت كـه        موسي شهوات شاعر     .شخصيت ملي خود نيز دفاع كرده است      

 اهـريمن صـفت     را افشا كرده و با جسارت تمـام رو در روي ايـن            )  م 680 684(يزيد  
 درگيري شعري او با قاضي شهر مدينه در ادبيات عرب جاودانه خواهـد              .ايستاده است 

جزو آن دسته از علمايي است كه خـدمت         ) قرن چهارم هجري  ( خطيب تبريزي    .ماند
ناپذير و ماندني است و تا امروز آثارش ارزش خـود            وي در عالم ادبيات اسالمي خدشه     

  .را حفظ كرده است

ي ادبيـات فارسـي    گوي نيز دومين گـروه از تركاننـد كـه در شـاخه         ارسيتركان پ 
 در صدر اين بزرگان قطران تبريزي جـاي         .اند معنويات اسالمي را تبليغ و ترويج كرده      

 آثار .اي بر عالم بشريت عرضه داشته است         نظامي گنجوي خدمات ارزنده    .گرفته است 
 بـر تـارك ادبيـات فارسـي         ملهم از بينش توحيدي و اسـالمي وي چـون مرواريـدي           

 خاقاني شرواني يكـي از اركـان اصـلي ادبيـات            .اي نخواهد داشت    درخشد و نمونه    مي
نظيـري    فارسي، غرور انساني و شكوه انسانيت را به معرض نمايش گذاشته و آثار بـي              

 ابوالعالي گنجوي، فلكي شرواني، همام تبريزي، كمال خجنـدي،          .عرضه داشته است  
 تبريزي، و دهها و صدها شـاعر بـزرگ ديگـر كـه هـر يـك       مهستي گنجوي، صائب  

گـو   آينـد جـزو تركـان فارسـي     ي اسالمي به شمار مي  افتخار ادبيات فارسي در عرصه    
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 عمادالدين نسيمي چنان شوري در ركن اصلي ادبيات فارسي حافظ شـيرازي      1.هستند
 2:به پا كرد كه اين رند خراباتي چنين شعري در وصف او سرود

 ،گو بخشندگان عمرند يتركان پارس

  .ساقي بشارتي ده پيران پارسا را

گوي بزرگتري نيز به دنبال او آمد و اين ترك همانا موالنـا فـضولي                ترك پارسي 
است كه عالوه بر ديوان پر حجم فارسي و چند اثر ديگر به فارسي، آثـاري بـه زبـان                 

در ميـان تركـان      .عربي نوشته و آثار تركـي او در ادبيـات جهـان جـاي وااليـي دارد                
گو، آذربايجان از اهميت بسزايي برخوردار است و اين نيـست مگـر نزديكـي و                 پارسي

 اما تركان تركي گوي نيز فراوانند و ادبيـاتي غنـي و   .خويشاونديش با ايران و ايرانيان 
  .اند داشتههمدوش ادبيات عربي و فارسي عرضه 

انـد تـرك     و تقديم بشريت كرده   اي آفريده     گروه سوم از تركان كه ادبيات جاودانه      
نويساني هستند كه در آغوش پرمهر اسالم پرورش يافته و ادبيات تركي را با اسـالم                

 يوسف باالساغونلو معروف به يوسف خـاص        ،گويان  در رأس اين ترك    .اند غنا بخشيده 
 سـال  در (را نوشته است  ) علم سعادت  -و بيليك غحاجب است كه اثر گرانسنگ قوتاد     

 از سوي ديگر بايد از عالم بزرگ ترك محمود كاشغري نام بـرد كـه                .)ي ميالد 1069
 از همـان قـرن اول هجـري         .الترك را به زبان عربي نوشت      ي ديوان لغات    اثر جاودانه 

دادنـد چـرا كـه تركـان در           اعراب رغبت فراواني به زبان و ادبيات تركـي نـشان مـي            
ا مقامات كليـدي را در دسـت        گسترش اسالم از خود لياقت نشان داده و در دربار خلف          

ي كسب اطالعات از فرهنگ تركي بودند و دربـار             بدين توصيف اعراب تشنه    .داشتند
 در چنـين    .خلفا خواستار عالماني بود كه چنين اطالعاتي در دسترس آنان قـرار دهـد             

                                                            
  .اهللا صفا، تاريخ ادبيات در ايران، تهران ذبيح .1
 .1362ي رندان، تهران،  كوب، از كوچه عبدالحسين زرين .2
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موقعيتي محمود كاشغري كه خود سردار بزرگي بود از آسياي ميانه براي زيارت كعبه              
 او كه دانشمندي بزرگ و دنياديده بـود مـورد اسـتقبال اديبـان و                .آيد   مي به عربستان 

يابد و به درخواست آنـان بـه تـأليف             به دربار راه مي    .گيرد  عالمان دربار خليفه قرار مي    
ي آن كتـاب ارزشـمند        پـردازد و نتيجـه      كتابي در باب تاريخ زبان و ادبيات تركي مـي         

المعارف بـودن خـود را     امروزه نيز ارزش دايرة باشد كه   مي) م1069(الترك   ديوان لغات 
  .حفظ كرده است

 .كنـد   را تقديم بـشريت مـي     » ديوان حكمت «سپس احمد يسوي از آسياي ميانه       
را تقـديم  » اوصاف مساجد شـريف   «كتاب ارزشمند    )ـ ه 618متوفي  (آنگاه احمد فقيه    

ي خـود را بـه        نهاشعار عارفا » حسن اوغلو « در اسفراين خراسان شيخ بزرگوار       .كند  مي
 .سـرايد   را مـي  ) ـ هـ  630(» يوسف و زليخـا   « شياد حمزه كتاب     .دارد  تركي عرضه مي  

مولوي، شيخ صفي، سلطان ولد، يونس امره ديوان غزليات و مثنويهـاي كوچـك امـا                
كنـد و    الطير عطار را به تركـي ترجمـه مـي           گلشهري منطق  .كنند  ارزشمندي خلق مي  

افزايد كه از حالت ترجمه به يك اثـر كـامالً              بر آن مي   آرايد و اضافاتي    را مي  چنان آن 
را » نامه غريب«مثنوي بزرگ   ) قرن هفتم هجري  ( عاشيق پاشا    .شود  مستقل تعبير مي  

آفريد و با اين اثر نشان داد كه بيان مفاهيم مجرد به زبان تركي در خلق آثار عرفاني                  
مـسعود بـن احمـد مثنـوي         آنگاه خواجه    .ي عربي و فارسي چيزي كم ندارد      ها  زباناز  
اديب « الحقايق اثر ارزشمند ديگري از      عتبه .آفريند  را مي ) ـه 751(» سهيل و نوبهار  «

  .ابن يوقنقي مربوط به قرن ششم هجري است »احمد

داري در حال رشد بـود كـه در آنـاتولي نيـز ايـن                در تركستان ادبيات تركي ريشه    
  زبان تركي زبان رسـمي و دولتـي        كرد و   هاي خود را در زمين محكم مي        درخت ريشه 

ور  هاي ادبيات تركي گرم و شـعله       درآذربايجان نيز كانون   و گرديد  اعالم مي  )ـه 676(
 .يافـت  هاي مختلف ادبيات تركي در ميان ملتهاي ترك زبان نشو و نما مـي        بود شاخه 
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ي اوسـت، اميرعلـي       ي جغتايي احمد يسوي كه پير تركستان لقـب شايـسته            در شاخه 
يي، لطفي، عطايي و باالخره مختومقلي در آفـرينش شـاهكارهاي ادبـي جـان               شيرنوا

 در آناتولي موالنا، يونس امره، حاجي بايرام، قايغوسوز آبدال، سليمان چلبي،            .سفتند  مي
دهاني، شيخي، احمدي، احمد پاشا، حمدي، نيازي، نجاتي، باقي، المعي، پير سـلطان             

ي، روحي، حالتي، نفعي، نائلي و صـدها شـاعر          آبدال، همتي، ذاتي، خيالي، نظمي، نوع     
 در ادبيـات آذربايجـان نيـز حـسن اوغلـو،            .زدند  ديگر درعالم عرفان و الهيات قلم مي      

الدين، عمادالدين نسيمي، موالنـا فـضولي، ملـك الـشعرا حبيبـي،              قاضي احمد برهان  
بـت،  كشوري تبريزي، شاه ختايي، صادقي افشار، موالنـا عتيقـي، طفيلـي اردبيلـي، ثا           

 تبريـزي، واقـف، ودادي، نـاتوان، بـانو كمينـه،            تـأثير صائب تبريزي، قوسي تبريزي،     
آفرينند كه زمينه براي مطـرح شـدن آذربايجـان بـه       فرهنگ و ادبياتي چنان غني مي     
 هم زمـان    .شود  دار ادبيات مترقي خاورزمين مهيا مي      عنوان كانون شعر شرق و مشعل     

شود   ها به عنوان كانون بيداري شرق شناخته مي       با انقالب مشروطيت آذربايجان نه تن     
ي   ي اينهـا نبـود مگـر در سـايه           گـردد و همـه      كه در ادبيات نيز پيشتاز ملل ديگر مي       

بخـشيد و     ها را جال مي    پذيري ادبيات تركي از فرهنگ و معارف اسالمي كه جان         تأثير
   .ها را به طپش وامي داشت قلب

 ظهور اسالم و تركان

 اعـراب كـه پـيش از ايـن بـه صـورت              .ريخ جهان دگرگون شد   با ظهور اسالم تا   
كردند در پرتو تعليمات اسالم به وحدت و يگـانگي رسـيدند و بـر                 اي زندگي مي    قبيله

هـا كـه    دول بزرگ ايران و روم پيروز شدند اين فتوحات باعث رشد غرور آنان شد آن              
ي در بينشان اثـري     اي داشتند و از تعصب ملي و ميهن         قبل از اسالم تنها تعصب قبيله     

دانستند بذر اين فكر غلـط را         نبود اينك به تدريج خود را از اقوام ديگر جهان برتر مي           
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اميه پراكنده ساختند و ملل غيرعرب را حقير شـمردند در            هر كس كه كاشته بود، بني     
هاي ديگر تحـت      العمل منطقي ملت   جا و تحقير ملل ديگر، عكس       مقابل اين غرور بي   

كل يافت و در ايـن حركـت علمـا، دانـشمندان، نويـسندگان و شـعراي              نام شعوبيه ش  
بزرگ، وزرا و امراي نامي شركت داشتند اهل شعوبيه اسالم را پذيرفته بودند ولـي بـا               

ي حجـرات   ها مخالف بودند آنان با توجه به سوره فضيلت و برتري عرب بر ساير ملت  
انّ اكـرمكم  « 66ي  مران آيـه ي ع و سوره » مؤمنين برادر يكديگرند  « 20 و   13ي    آيه

 و به حكم قرآن كه    » عرب بر عجم برتري ندارد    « و اين حديث كه     » عند اهللا اتقيكم  
پرسـتي   جستند و در مقابل قوم      استناد مي » كفر ونفاق اعراب بيشترازساير اقوام است     «

 حتي مورخين كمك ايرانيـان بـراي بـه          .كردند  اعراب و تحقير ديگران ايستادگي مي     
اميه مبلغ برتري    دانند كه بني    ساندن عباسيان در برابر امويان بدين دليل مي       خالفت ر 

 در ايـن نهـضت      .انـد   بـوده نژاد عرب و تحقيرگر ساير اقوام بود، ولي عباسيان چنين ن          
 ايرانيان به خصوص تركان مشاركت داشتند

شـدند نـام مـوالي بـر خـود            اسيران غيرعرب كـه بعـد از اسـالم آوردن آزاد مـي            
 بسياري از اين موالي با نشان دادن لياقت و كياست در دربار خلفا، مقـامي                .تندگرف  مي

ي    منصور خليفـه   . اين وضع در دربار عباسيان كامالً مشهود است        .آوردند  به دست مي  
 تركان زيـادي    .دوم عباسي بسياري از اين موالي را به كارهاي مهم كشوري گماشت           

 تركـان در كـسب   .جمله مصر گمارده شـدند در اين زمان به امارت مناطق مختلف از        
هرگـاه بـراي    » مهدي بـن منـصور    « گويند   .اند  بودهاين مقام بيشتر از ايرانيان موفق       

 .گفت كرد پيش ار هر كس با تركان و موالي سخن مي مشورت انجمن مي

هـاي حـساس    رفته بر تعداد تركان و امارات در دست آنان افزوده شد و پست    رفته
ي تركان و     قرن دوم هجري غلبه   « :گويد  مي» اله صفا  دكتر ذبيح  «.تادبه دست آنان اف   

ي غالمان ترك بـر حكومـت          مقدمات غلبه  .ايرانيان بر دستگاه حكومت عباسي است     
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 آغـاز شـد و روزبـروز تزايـد يافـت و از عهـد                »المعتـصم  «عباسي از زمـان خالفـت     
ي   مان امـارت يافتـه    هاي غال    از عهد همين خليفه دخالت     .آشكارتر گرديد » المتوكل«

ترك در امور حكومت شدت عجيب يافت چنانكه عزل و نصب خلفـا در دسـت آنـان                  
ي آن قوم، امري معمول و        ي رجال و صاحب ثروتان به وسيله        افتاد و حبس و مصادره    

 1.»معتاد گشت

ي عباسي، خلفا به عـيش        ي معتصم خليفه    دردوره«: نويسد  مي» مرتضي راوندي «
 و از كار مملكت غافـل ماندنـد و در نتيجـه تركـان در شـئون                  و نوش مشغول شدند   

خواسـت از ايـن تركـان خـوش           مختلف مملكت نفوذ كردند معتصم به خيال خود مي        
صورت سپاهي فراهم آورد كه موجب قوام خالفت گردد، ولي آنان چنان نيرو يافتنـد               

»  متوكـل  «روي به   » منتصر« كه خود به خيال سلطنت افتادند و عاقبت به تحريك           
 2».نهادند و او را از پاي درآوردند

خليفه شد و ايـن موقـع   » المعتز باهللا « 251در سال : گويد  مي» جرجي زيدان «
خليفه شد، منجمـان    » المعتز« تركان داراي قدرت بسياري شده بودند هنگامي كه         

 : مردي از آن ميان برخاست و گفت.گرد آمدند تا مدت خالفت او را پيشگويي كنند 
 مدت خالفت خليفه بسته به نظر تركان است و تا .حتاج پيشگويي منجمان نيستم

اتفاقاً تركان همـين خليفـه را بـه         « 3.هر مدتي كه بخواهند خليفه باقي خواهد ماند       
خليفه را دستگير   » المستكفي  كار خلفاي ديگر نيز چنين بود      .بدترين طرزي كشتند  

داختند و همان جا در زندان جان سپرد كرده چشمانش را ميل كشيدند و به زندان ان
اي  ي پنبه خود را در قباي پاره» باهللا القاهر«كار گدايي اين خلفا به جايي كشيد كه 

                                                            
 .، تهران1ران، جلداهللا صفا، تاريخ ادبيات در اي ذبيح .1
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ي   برد در نتيجه خليفه، بنـده       پيچيده بود و با اين فالكت در حبس تركان به سر مي           
د بخورنـد   كه آنان با خليفه بيعت كنند و سـوگن          فرمانبردار تركان شد و به جاي اين      

خورد تركان تركمنستان كه از پيشرفت هم نـژادان خـود             خليفه براي آنان قسم مي    
آگاه شدند صد تا صدتا و هزار تا هزار تـا بـه ممالـك اسـالمي و عـراق عـرب رو                       

از دوران معتصم تا پايان دولت      « :گويد  نيز در اين مورد مي    » ويل دورانت « 1.آوردند
دولت و احياناً كشتن خليفه بـه دسـت تركـان           عباسيان نصب و عزل خلفا و قدرت        

در اثـر   «: گويد   مي 205 ي  صفحه »الفخري« اثر در »محمد ابن علي  « و باز    2».بود
مداخالت امراي ترك، از حيثيت و اعتبار خلفا تا حد زيادي كاسته شده بود تا جايي            

 كـشيدند و حتـي او را شـكنجه و    اي از تخت خالفت پايين مـي  كه به آساني خليفه 
 3».دادند مي عذاب 

هاي سـيردريا      از كرانه  960هاي    سلجوقيان از تركان اوغوز بودند و در حدود سال        
 م با شكـست دادن مـسعود غزنـوي راه    1040به سوي ايران به راه افتادند و در سال   

ي عباسـي لقـب        توسط خليفـه   1055در سال   » طغرل« مركز خلفا را در پيش گرفتند     
گرفت غزنويان قسمتي از قلمرو خود را در هندوستان حفظ » سلطان الشرق و الغرب«

 .كردند و بقيه را به سلجوقيان واگذار كردند

سلجوقيان مالك امپراتوري وسيع اسالمي شـدند و از طريـق ايـران وارد جهـان                
 آنان زبان آبا و اجداديشان را حفظ كردند ولـي تمـدن اسـالمي از نـوع                  .اسالم شدند 

» سلجوق بن دقاق  « نام سلجوق به خاطر رهبر و سردار آنان          .ايراني را اقتباس كردند   
 نفوذ تركـان    .رسيد   وسعت امپراتوري سالجقه از ماوراءالنهر تا اروپا مي        .انتخاب گرديد 

                                                            
 .همان .1
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با پيروزي در » آلب ارسالن« .شود آغاز مي ـه 463سلجوقي در آسياي صغير در سال 
 قونيـه را در     .غير بـاز كـرد     راه را براي فتح آسياي صـ       463در سال   » مالزگرد«جنگ  

 در اين زمان يك     .ي آنان رفت     فتح كرد و سپس سراسر آسياي صغير زير سلطه         477
ز با امپراتوري روم شـرقي      ر ميالدي در م   11ي ترك زبان سامان يافته در قرن          جامعه

 زمـان   ايـن دولـت عظـيم در       .به وجود آمد كه تا امروز اين جامعه باقي مانـده اسـت            
ي بـزرگ،     به پنج خانواده تجزيه شد كه به ترتيب سـالجقه         ) 549 -548( »بركيارق«

 .معـروف گـشتند    )ـه 700-470(شام و روم   ،)583-433( كرمان ،)522-590(عراق  
ي تركي در خراسان، آذربايجـان و آسـياي صـغير، تركـان خـود را بـا                    با ايجاد جامعه  

دوام و  هـاي بـي   هاي پيشرفته هماهنگ ساختند ولي تركان تركستان بـا دولـت        تمدن
 البتـه بـا تمـامي ايـن اوصـاف،           .پراكنده نسبت به بخش مذكور غربي عقـب ماندنـد         

هـاي   امپراتوري قراخانيان در تركـستان بـه اصـولي خـاص پايبنـد بودنـد و سياسـت           
نظـام  «پسنديدند، زيـرا سـلجوقيان از مـديران غيرتـرك از جملـه                سلجوقيان را نمي  

كردنـد و ايـن امـر از نظـر قراخانيـان بـه عنـوان         كه ايراني بود استفاده مـي     » الملك
» سلطان سنجر «شد لذا جنگي نيز با        ي قدرت بين تركان و ايرانيان قلمداد مي         تجزيه

 .به راه انداختند

بـه  » اقطـاع «هـاي مفتوحـه را بـا نـام             سـرزمين  ،سلجوقيان در آغـاز زمامـداري     
ي چنان قدرتي به دست     كرد و آنان گاه     نمايندگان و اعيان چادرنشين ترك واگذار مي      

» اتابكـان « ي تحت نـام     زدند، چنانكه چندين سلسله     آوردند كه دم از استقالل مي       مي
له يـا پرسـتاري بـوده كـه در            در حقيقت له  » تابكا «.در مناطق مختلف به وجود آمد     

 و چون مقام و منزلتي     اند  داشتهدربار سلجوقي تربيت شاهزادگان سلجوقي را بر عهده         
ها بود كه     يكي از اين اتابك   » ايلدگز «.شدند  اي منسوب مي    به امارت منطقه  يافتند    مي  

اتابـك ديگـري بـود كـه در         » سـلغر  «.به امارت آذربايجان رسيد و دم از استقالل زد        
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بـه امـارت خـوارزم      » انوشـتكين «را بنا نهـاد     » سلغريان«يا  » اتابكان فارس «فارس،  
 حكومـت خـوارزم را      .ـ هـ  490در سـال    » الدين محمد  قطب« منصوب شد و پسرش     

آن را فرمـانروايي    » آتـسيز «مستقل اعالم كرد و خود را خوارزمشاه خوانـد و سـپس             
مستقل از سلجوقيان اعالم كرد و بـدين وسـيله امپراتـوري بـزرگ سـلجوقي رو بـه                   

ــار آن   اضــمحالل و فروپاشــي گذاشــت و حكومــت  ــاي كوچــك در گوشــه و كن ه
 .سربرافراشتند

اي بود جـداي از        مغول قبيله  .رسيد  ه هجوم بنيانكن مغول مي    در اين زمان نوبت ب    
اي را به اشتباه انداختـه و فكـر    تركان كه امتزاج كلمات زياد تركي با زبان مغولي عده  

هايي در مورد مغـوالن سـاخته و پرداختـه             افسانه .اند  داشتهاند اين دو يك ريشه        كرده
اند كمابيش دو هزار سال پيش از اين،         التواريخ آمده است كه گفته      در جامع  .شده است 

 روايت  .بين مغول و اقوام ديگراتراك مخاصمتي و معادنتي افتاد و به محاربت انجاميد            
القول كه ديگر اقوام بر قوم مغول غالب آمدند و ايشان را چنان         است از معتبران معتمد   

ريختـه بـه    هـا از بـيم خـصم گ         به قتل آوردند كه دو مرد و دو زن زيادت نمانـد و آن             
ي جوانب جـز يـك راه    موضعي صعب رفتند كه پيرامون آن كوه و بيشه بود و از همه     

 نـام آن دو     .باريك صعب كه به دشواري و مشقت تمام در آن جا تـوان يافـت نبـوده                
ي امتزاج  ها ايشان در آن جا مانده و به واسطه     سال.بوده است » قيان«و  » نكوز«كس  

 لفظ .اند  از ايشان به نامي و لقبي معين و مشهور گشتهو ازدواج بسيار شده و هر شعبه
 .دل بوده است يعني ساده» مونك اول«مغول در اصل 

ي مذهبي ديگري موجود است كه بيشتر به زندگي حضرت مسيح شباهت              افسانه
در جـواني   » بون بايـان  «بود كه در    » دوبون بايان «همسر  » آالن قوا « گويند  دارد مي 

زني به غايت پاكيزه بود كه بعد از مرگ شوهر، بطـن پـاك وي           » آالن قوا  «.ميرد  مي
شـود و از او        او از نور خود آبستن مـي       .گردد  اي مي   به كمال قدرت حق، صدر گرانمايه     
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ي نـسب      سلـسله  .آيـد   آيد و پس از چند نسل چنگيز به دنيا مـي            سه پسر به وجود مي    
 .بدين وجه است

يل ترك از در اطاعـت درآمدنـد و در          ي مغول به سوي غرب اكثر قبا        مقارن حمله 
آمدند چنگيزخان در سر      ترين قدرت به حساب مي      سرزمين ايران، خوارزمشاهيان قوي   

كرد او در انـدك مـدتي         شست و نابود مي     راه خود چون سيلي ويرانگر همه چيز را مي        
 .نظير است امپراتوري عظيمي به وجود آورد كه در تاريخ جهان بي

 چند سالي بيشتر طول نكشيد   . محاكم مستقل آنان شد    1206به سال   » تموچين«
 آنـان كـه تـا ايـن تـاريخ           .ي خود آورد    كه سراسر آسيا تا قطب اوروپا را تحت سيطره        

صرفاً در چراخورهاي آبا و اجدادي واقع در شمال شرقي استپ اوراسي بودنـد، اينـك                
 1.ر اهميت است دراين زمان وضعيت آسياي صغير بسيار پ.كردند بر دنيا حكومت مي

آسياي صغير در دست تركان اسكان يافته قـرار داشـت و فرهنگـي غنـي بـه                  
هـاي    ي اين سـرزمين و در همـسايگي ملـت           هاي گذشته   تبعيت از فرهنگ تمدن   
 .ديگر متمدن پا گرفت

 .اي در آناتولي وجـود داشـت   در زمان سلجوقيان مسامحه و مداراي ديني گسترده  
هاي گوناگون در اين سرزمين در حال حـشر و نـشر         يهاي مختلف با طرز تلق      طريقت
ي مغول فرار كنند  ي مغول باعث شد بيشتر علما و دانشمندان از زير سلطه  فتنه.بودند

 از جملـه موالنـا،      .و آسياي صغير را جايي آسوده براي ابراز عقيـده و زنـدگي يافتنـد              
 و صدها شـاعر و حكـيم        ها  الدين دايه، اوحدالدين كرماني و ده      فخرالدين عراقي، نجم  

هاي مختلفي مانند قلندريـه، حيدريـه، جاميـه، ادهميـه،             رو بدين سو نهادند و طريقت     
  . نضج گرفتند...ي ابدال روم و سلسله

                                                            
 .التواريخ، تصحيح دكتر بهمن كريمي دالدين همداني، جامعاله رشي فضل .1
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هاي كوچكي نيـز تجزيـه شـده بـود،            ها گذشته آسياي صغير به حكومت       از اين 
ها كم بود  لهيعني در يك زمان چند سلسله بر مسند حكومت بودند و عمر اكثر سلس

هـاي    سـالجقه، دانـشمنديه، سـلدوقيان و در دوره        : توان  ها مي   ي اين دولت    از جمله 
و ديگران را نام برد اكثر امرا و سـالطين بـه ايـن علمـاي             » بني منگوچك «بعدي  

دادند و حتي براي      پناهنده شده ارزش قايل بودند و امكاناتي در اختيارشان قرار مي          
 .ساختند آنان خانقاه مي

ي آنـان باعـث شـد         غارت كاروان مغول از طرف خوارزمشاهيان و قتل فرسـتاده         
 سياسـت غلـط سـلجوقيان آسـياي         .هاي غرب هجوم آورنـد      سپاهيان مغول بر بخش   

صغير نيز موجب توجه مغوالن به سمت آنـان گرديـد، ولـي سـلجوقيان از در آشـتي                   
ام بـا مـرگ   ي مغـوالن بـه حـساب آمدنـد و سـرانج        درآمدند و حكام دسـت نـشانده      

 .ها پيوست  امپراتوري سلجوقيان به افسانه. م1308/ .ـ ه708در سال » عالءالدين«

هاي مردمـي     ي اول قرن سيزدهم ميالدي يا هفتم هجري نخستين عصيان           نيمه
با تفكرات باطني و با هدف به دسـت گـرفتن حكومـت آغـاز گرديـد در ميـان ايـن                      

 ايـن نهـضت در عـين حـال     .دار اسـت از اهميت خاصـي برخـور   » باباليلر«ها،    جنبش
 1.باشد مي» باباالياس«نهضتي فكري ادبي بود و منسوب به 

 در اين جا بدنيست به اين جنـبش از ديـدگاه مـورخين آن               :ذكر ظهور خوارج بابا   
به سبب يـورش مغـول از       » الياس بابا«جانشين  » اسحاق بابا «.دوره نظري بياندازيم  

 بابا اسحاق ظهور كـرد و ادعـاي   . آماسيه ساكن شدخراسان به آناتولي كوچ كرد و در    
 بعـد از  .پيغمبري نمود و مردم بسياري بدو گرويدند، اما ناگاه از ميان خلق ناپديد شـد             

 او مردم را به دور خـود گـرد          .كند  ي او بر همه جا رسيد كه وي شباني مي           مدتي آوازه 

                                                            
 .231 – 277بي، تهران، ترجمه، ص  تاريخ مختصر ابن بي .1
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» الدين سلجوقي  ن غياث سلطا«فرستاد و تقبيح زندگاني        مريدان به هر طرف مي     .آورد
 چـون   .خواند  كرده و به شرب و مناهي مشغول است و بدين قربت خلق را به خود مي               

مريدان زياد گشت اعالم كرد كه فالن ماه، فالن روز مريدان و مخلصان سوار شـوند          
ملخ به حركت درآمدند      چون ندا به مريدان رسيد چون مور و        .و روي به فتح بالد آرند     

 رفتار ناهنجار سـلجوقيان سـبب   .ها را گرفتند   شهرها و ده   .ن خرج كردند  و در روز معي   
اسحاق شد،روزي كه سر به شورش برداشتند قـواي حكـومتي را             گرايش مردم به بابا   

در هم شكستند، سيواس را گرفتند، به توقات و آماسـيه روي نهادنـد، امـا در آماسـيه      
 ولي با اين كار نه تنها .)م1240/ .ـه 638( بابااسحاق دستگير شد او را به دار آويختند

مرگـي و    زيـرا مريـدانش بـه بـي      .شورش فرو ننشست بلكـه شـدت بيـشتري يافـت          
گفتند كه مقتداي شـما را صـلب كردنـد             هر چند مي   .»جاودانگي اسحاق معتقد بودند   

ير التيار برابر شمش   النار و الوز في    گفتند و كالفراش في     اهللا مي   بابا رسول  .كرد  فايده نمي 
 جيحون خون در هامون روان      . در جنگ چهار هزار مرد از خوراج بيفكندند        .دويدند  مي

كردند و بر پير و جوان ابقا و محابا ننمودند و جز اطفال دو ساله و سه سـاله كـسي را      
 1.»زنده نگذاشتند

هـاي   ها نويـسنده و شـاعر و حكـيم در قـرن     ها باقي ماند و ده    اين جنبش تا قرن   
انـد از جملـه بابابكتـاش كـه بكتاشـيه       ن جانشين بابا به فعاليت پرداخته   بعدي به عنوا  

جانشين وي است كه در سـال       » براق بابا « .منسوب به اوست از پيروان بابائي هاست      
 . صالتوقيه و براقيه پيروان بابائيه هـستند       . در گيالن به قتل رسيد     . م 1307/ .ـ ه 707

 فرزند باباالياس مدتي    .گ از براقيه است   شاعر بزر » يونس امره «مرشد  » طابدوق بابا «
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 نخـستين حكمـران     .هـا انتقـام گرفـت       حكومت را به دست آورد و از قـاتالن بابـائي          
 .از جانشينان باباالياس يود» الدين قرامان كريم«قرامانيان 

 از اين جنبش نيـز قرامانيـان حمايـت          .جنبش ديگر مربوط به عصيان جمري بود      
جمري درقبايل تركان گشتي     )ـه 676(در اين ايام    « : ويسدن  بي مي    ابن بي  .كردند  مي

 676(  جمري را در شهر آوردنـد      .نسبت كردي » سلطان عزالدين «سري  و خود را به پ    
 اعيان شـهر بـه مبايعـت سـلطنت جمـري سـوگند              .و بر تخت نشاندند   ) م1277/ ـه

زول ديوان   روزي جمري به آئين و رونق تمام گرد شهر سيران كرد و بعد از ن               .خوردند
ها به اطراف نوشتند و قرار نهادند كه بعـد اليـوم در ديـوان و درگـاه و              كردند و فرمان  

 در  676ي    ي سنه   الحجه   روز پنجشنبه دهم ذي    .بارگاه جز به زبان تركي سخن نرانند      
قلعه بگشودند و جمري درقلعه رفت و بر تخت سلجوقيان نشست، خطبـه بـه نـام او                  

اما ديري نپاييد كه سلطان وقـت از مغـوالن يـاري             «.و زدند خواندند و سكه به لقب ا     
جمـري را دسـتگير و       «. ياران جمري را شكست دادنـد      .گرفت و بر جمري حمله برد     

 زنده زنده سلخ كردند و پوستش پركـاه كردنـد و گـرد شـهرهاي ممالـك گردانيدنـد                  
 1.»)الدين كيخسرو بن قلج ارسالن سلطان غياث(

چوپانيـان،   هايي مانند پروانگـان،     حكومت ي روم،   قهبعد از برچيده شدن سالج    
تكــه،  قراســي، آل اســفندياران، ســاروخانيان، آيــدينيان، گرميانيــان، قرامانيــان، آل

الدين بربخشي از آسـياي      منتشاء، آل اشرف، آل ذوالقدر، آل ارتنا، قاضي برهان         آل
 .اند صغير حكومت كرده

سته شد و به سمت غـرب گـسترش    بـه 678ي امپراتوري عثماني در سال        نطفه
م ازميـر را متـصرف       686ازميـك و در      679 بروشه، در سال     674 عثمانيان در    .يافت
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جاي پاي خود را در اروپـا محكـم    731 شدند و به جنوب اروپا دست يافتند و در سال   
 سـلطان محمـد     .كردند و امپراتوري عظيمي را از غرب آسيا تا قلـب اروپـا گـستردند              

هاي اين امپراتوري را تحكيم بخشيدند، سليم          محمود دوم و فاتح پايه     ،)م 800-780(
آن را توسعه داد و اين امپراتوري در زمـان سـلطان سـليمان اول               )  م 890-898(اول  

 .به اوج خود رسيد) 933(

 هنـوز طوفـان   .مغوالن كمابيش دو قرن بر امپراتوري وسـيعي حكمرانـي كردنـد     
 تيمور گوركاني لرزه بـر   اميركش نكرده بود كه نامي چنگيزخان فرو    برخاسته از حمله  

ريزي كرده بود و براي نيل به اهـداف    او امپراتوري بزرگي را طرح    .اندام مردم انداخت  
خود از شرق به سوي غرب روانه شد و با قتل و كشتارهاي فجيعي كه مرتكـب شـد                   

رات و سبزوار را     گرفت، ه  ـه 782 او خراسان را به سال       .نام چنگيزخان از يادها رفت    
ي قلمرو خود ساخت، گرگان را تسخير كرد و از دامغان تا سـلطانيه را مطيـع                   ضميمه
 70، از سـر     )788(  لرستان را غارت كرد    . تبريز را اشغال كرد    ـه 788 سال  در .ساخت

هـزار نفـر را از دم شمـشير    100هنـد    در 801 در سـال   .ها ساخت   هزار اصفهاني مناره  
  .پهناوري را طرح ريخت و به همسايگي امپراتوري عثماني رسيدگذراند و امپراتوري 
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  ادبيات مشترك تركان
بيـات   در اين اد   .ترديدي نيست كه ادبيات نخستين تركي را تمام تركان مشتركند         

هاي ترك، از اويغور، قيرقيز، قزاق، اوزبك، تـركمن، آذربايجـان     ملت ي  همهمشترك،  
 در ايـن    .هايي دارند  سهمي دارند و هر يك به مقدار وسع و قدمت تاريخي، آورده            ...و

ميان، آذربايجان هم داراي ادبياتي غني است كه به كل تركان تقديم كـرده و مقـدار                 
 لذا در اينجا به اين بخـش مـشترك ادبيـات تركـان              .فته است بيشتر را نيز از آنان گر     

  .پردازيم مي

  قورقود ددهكتاب 

 از جمله آثار گرانبهاي كالسيك جهان و زيباترين اثـر جـاوداني             قورقود  ددهكتاب  
ي ايـن   ي دوازده گانهها داستان شكل گيري .مردم ترك زبان آذربابجان و ايران است     

هـاي   م مـيالدي مـصادف اسـت بـا آمـدن قبيلـه      كتاب در طي قرون چهارم الي شش      
هـاي دريـاي      مختلف اوغوز كه به قصد پيدا كردن چراگاههاي سرسبز به سوي كرانه           

 ايـن مـردم همـراه       .شوند  آيند و با مردم اين سرزمين ممزوج مي         خزر و آذربايجان مي   
 آورند فرهنگي كه با تاريخ، زبان و        خود فرهنگ شفاهي خويش را به اين سرزمين مي        
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هـاي ملـي و      ها پيوند خورده و اينك در آذربايجان خـصلت         هنر اين ملت در طي قرن     
 . ملي حماسي و غنايي اين سرزمين شده استها داستانبومي پذيرفته و سنگ بناي 

ي اوغوز است كه بـا        ي قبچاق نيز همراه قبيله       قبيله ها  داستانگيري اين    در شكل 
 ايـن   . اشـتراك و مـشاركت دارنـد       قورقـود  ددهي  هـا   داسـتان قهرمانان خود در بيشتر     

 بيشتر از هنر فردي به آفرينش يك ملت شـبيه اسـت، ملتـي كـه آمـال و                    ها  داستان
ها انسان همـسان     كند و با آهنگ تپش قلب ميليون        آرزوهاي خود را در سينه ثبت مي      

بينيم كلمات صيقل يافته چـه در نظـم و چـه در               سازد و بدين منوال است كه مي        مي
ي اين سرزمين پاك بـه        هاي آن دوره   هنگ موزوني دارند و همچون قلب انسان      نثر، آ 

  .آيند تپش مي

 يادگاري از طرز معيشت و زندگي مردم آذربايجان قبـل از            قورقود  ددههاي    حماسه
 مـردان و زنـاني كـه در تكـوين           .ترين اثـر تركـي در ايـن ديـار اسـت             اسالم و كهن  

 شـركت   قورقـود   ددههـاي زيبـاي       و حماسـه  ريزي اسـاس      و پي  ها  داستانهاي    صحنه
 هـا   داسـتان  مـضمون    .كنند مردمي پاك سرشت، غيور، فداكار، و وطن پرست انـد            مي

هـاي   شده است و چهره نشانگر اينست كه معيشت اين مردم از راه دامداري تأمين مي  
 .باشـند    مـي  ها  داستانهاي اساسي در روند      دار نقش  تاريخي و بزرگان اين مردم عهده     

نوازي، محبت نسبت به فرزند و مادر، احترام به بزرگترهـا، نفـرت           پروري، مهمان  نوط
 متـرنم   هـا   داستاناز دشمنان و ستايش قهرماني و مبارزه در راه آزادي در تمامي اين              

 داستان مشتمل بر نثر و نظم است كه قسمت نثر مربـوط             12 اين كتاب حاوي     .است
بـا  ) عاشيق امـروزي (» اوزان«موالً توسط به حكايت داستان و قسمت نظم آن كه مع 
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شود كه با حذف   اين دو قسمت مكمل هم مي.شود خوانده مي) ساز امروزي (» قوپوز«
 1.يكي، داستان ناقص خواهد بود

ت تـاريخي         قورقود  ددهكتاب   اش تـا اوايـل قـرن گذشـته           با تمام اصـالت و اهميـ
ي درسـدن آلمـان       در كتابخانه نويس اين كتاب      نخستين بار دست   .ناشناخته مانده بود  

 توسـط   1815سـال     ايـن كتـاب در     . بـوده اسـت    16 تاريخ نگارش آن قرن      .پيدا شد 
بـه  » تپه گؤز«ي برلين آورده شد و داستان         به كتابخانه » ديتس«شناس معروف    شرق

اي كـه بـدين        ديتس در مقاله   .زبان آلماني ترجمه و همراه با كل كتاب به چاپ رسيد          
مقايـسه  » هـومر «از » اديـسه «را با داسـتان   » تپه گؤز «ت داستان   مناسبت نوشته اس  

كرده و حتي ابراز عقيده كرده است كه هومر با بهره گيري از اين داستان اثر گرانقدر                 
تـر از زمـان     بدين ترتيب ديتس كتاب دده قوروقود را قديمي.را نوشته است » اديسه«

جهت ترجمـه ايـن كتـاب اقـدام          1859در سال   » نويلد كه «هومر دانسته استپرفسور    
 2.كرده ولي موفق به پايان دادن آن نشده است

ي اين اثر بوده كه اثـر او بعـد از             تا آخر عمر در تالش براي ترجمه      »  بار تولد  .و«
هـا تحقيـق و تـدقيق در          بار تولد پس از سـال      3.گردد   چاپ مي  1950مرگش در سال    

 را خود آذربايجان دانسته اسـت و        ها  داستان، محل رخ دادهاي     قورقود  ددهي  ها  داستان
گونه كه در متن كتاب آمده اسـت ايـن حـوادث تـاريخي در                نتيجه گرفته است همان   

گؤلي رخ داده است و قهرمانان در اين سرزمين          قفقاز، گنجه، آلينجا، قره داغ و گؤيچه      
  جهـانگردان نيـز  .انـد  زيـسته  هـا مـي   ها و گرجي زيسته و در همسايگي آنان ارمني      مي

 در دربنـد  1638كـه درسـال   » آدام اولئـاري «اند از جمله   مطالبي در اين زمينه نوشته    

                                                            
 .1358، كتاب دده قورقود، محمد علي فرزانه، تهران .1

 .1354 حرير اكبري، تبريز، ابن سينا، ريبا غربدقتري،باباقورقود، ترجمه ف .2

  .1988فرهاد زينالوف، باكي، قورقود، متن اصلي،  دده .3
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  ي اساسـي   هـا   داسـتان ي قازان خان و بورال خاتون را كـه جـزو            ها  داستانبوده است   
گـردد كـه قبـر         است از زبان مردم شنيده و ثبت كرده است، او متذكر مـي             قورقود  دده
ـ   . در دربند است   قورقود  دده بـه  » اوليـا چلبـي  «ا همـين دوره سـياح معـروف     متقارن ب

 در دربنـد گزارشـي نوشـته      قورقـود   ددهي خود از قبـر        شماخي آمده و در سياحت نامه     
در تركيه گزارشي نوشته و اين كتاب را بر اساس          » معلم رفعت « 1916  در سال  .است
اورخـان   «1953و در سـال     )  به خط عربي   1ي آلماني چاپ و منتشر كرده است        نسخه

 1952با الفباي التين منتشر ساخته اسـت سـپس ايـن كتـاب در ايـن سـال              » ايقش
 توسـط   1958و در سـال     » ارگـين .م« بوسـيله 1953و درسـال  » قيرقيز اوغلو «توسط  

» اوتورو روسـي  «هاي بعد در ايتاليا پرفسور       در سال  2.انتشار يافته است  » پرتو ناييلي «
هـاي   ده كه يكي از معتبرترين نـسخه ي واتيكان پيدا كر نسخه ديگري را در كتابخانه    

 اين كتاب بارهـا و بارهـا در آذربايجـان شـوروي بـه چـاپ                 .اين كتاب ارزشمند است   
  .رسيده و چاپ اين كتاب در ايران به زبان فارسي و به زبان اصلي ميسر شده است

ي آن شرح كوتاهي از        مقدمه .يا داستان است  » بوي «12 داراي   قورقود  ددهكتاب  
آميز و اندرزهاي حكيمانه است كه اين سخنان بـصورت            و سخنان حكمت   ودقورق  دده

 هريك از اين دوازده داستان در       .هايي در ميان مردم ترك زبان رايج است        المثل ضرب
گـردد و مردانگـي و ازجـان گذشـتگي او            محور قهرماني خاص از ميان ايل اوغوز مي       

شود در رهبري اين ايل        ترسيم مي  ها  ها و دشمني   ها، دوستي  ها و نفرت   همراه با عشق  
قرارگرفته است كـه پيوسـته دالوران ايـل را دور    » غازان خان « باشد  مي »اوغوز« كه

ي ايـن     در همـه   .انديـشد   ي خـود تـدبير مـي        خود جمع كرده و براي سرنوشت طايفه      

                                                            
  .1378، ، تهران)ئيلينگو( قورقود، حسين محمدخاني  دده .1
  .1953محرم ارگين، دده قور قود، استانبول،  .2
  .1958اييلي، دده قورقود، استانبول، ن پرتو - 
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 . دفاع از وطن، ناموس و مردم جاي اساسي را بخـود اختـصاص داده اسـت                ها  داستان
هاي زندگي اين مردم سلحـشور را احاطـه كـرده، صـرفاً بـه         تمام جنبه  ها داستاناين  

هـا و آرزوهـا،    گردد، بلكه طرز معيـشت مـردم، عـشق    جنگ در راه وطن منحصر نمي   
يابـد، بـد نيـست كـه بـر رونـد              آداب و رسوم، انديشه و احساس آنها نيز انعكاس مي         

 :حوادث چند داستان نظري بيندازيم

 .باشـد   هرماني معروف بنام بوغاچ فرزند ديرسـه خـان مـي          نخستين داستان بنام ق   
 آنان .پا كرده و بزرگان اوغوز را بدين جشن فرامي خوانده روزي بايينديرخان جشني ب

دهـد، صـاحبان فرزنـد        را كه فرزند پسري دارند در اتاق سفيد مورد پذيرايي قرار مـي            
والدي ندارند در اتاق سياه     خواند و كساني را كه ا       دختر را در اتاق سرخ به مهماني مي       

 او از .شوند  ديرسه خان جزو كساني است كه در اتاق سياه پذيرايي مي        .كند  مهمان مي 
 خاتون چنين مـصلحت  .گشايد اين وضع آزرده شده نزد خاتون خود زبان به شكوه مي     

پردازنـد،    سازند، قرض بـدهكاران را مـي         گرسنگان را سير مي    .بيند نذر و نياز كنند      مي
افتـد و صـاحب فرزنـد پـسري           نذر آنان قبول مـي     ...كنند و   ي فقيران غذا تهيه مي    برا
شوند هيچ كودكي در ايل اوغوز نامي ندارد مگر كاري كارستان كند و اليـق نـام                   مي

گذارد با كشتن گاو نـر بايينـدير           فرزند ديرسه خان چون پا به پانزده سالگي مي         .گردد
هـاي    ها و مردانگي    دالوري .گيرد   مي قورقود  ددها از   ميدان مبارزه، نام بوغاج ر    خان، در   

ورزنـد و پـيش پـدرش          دشمنان بر قهرمان حسد مـي      .گردد  بوغاج در ايل مشهور مي    
خيزد و او را از پاي درمي   ديرسه خان به مبارزه عليه فرزند خود برمي      .كنند  سعايت مي 

ستاري كرده و بهبودي او  مادرش او را پر.دارد آورد و بوغاج احترام پدر خود را نگه مي     
كننـد امـا بوغـاج بـا           اين بار دشمنان قصد جان ديرسه خان را مي         .كند  را تضمين مي  

 .دهد نظيري پدر خود را از مهلكه نجات مي ها و رشادت بي دالوري
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همتـاي مـادر نـسبت بـه          در اين داستان مهر مادري، هيجانات و اضـطرابات بـي          
هرماني فرزندي برومند و احتـرامش نـسبت       گردد و از سوي ديگر ق       فرزندش حس مي  

 .دهد به پدر خويش اساس اين داستان را تشكيل مي

 جاسوسـان دشـمن،     .گـردد   داستان دوم حول محور رهبر ايـل، غـازان خـان مـي            
رسـانند و در فرصـتي كـه          اطالعات كافي از محل سكونت و اموال او به دشمن مـي           

آورد و اموال غازان خـان را غـارت           ميخان از اوبه جدا افتاده بود دشمن يورش          غازان
گـردد     چون غازان خان باخبر مـي      .گيرد  كرده و زن و فرزند و مادرش را به اسارت مي          

رود و پس از جنگي سـهمگين بـر آنهـا             در پي دشمنان مي   » قاراجا چوبان «به كمك   
 كنـد،   جشن شادي بپا ميقورقود دده .غلبه كرده و با پيروزي به يورد خود برمي گردند      

هـاي    بـا نـصيحت    و كنـد   روايـت مـي   » نامهاوغوز« و سرايد زند و داستان مي     ساز مي 
پـروري جـاي      در ايـن داسـتان وطـن       .كند  خويش شنوندگان را راهنمايي و ارشاد مي      

ي   وااليي دارد چون به محض اطالع از كار دشمن تمـامي مـردان و پهلوانـان قبيلـه                 
مهر مادري و محبـت پـدري، تقـدس          .روند  خيزند و به جنگ دشمن مي       اوغوز بپا مي  

 دشـمنان كـه خـاتون       .شـود   ناموس و عصمت در جاي جاي اين داسـتان تـرنم مـي            
خواهند تـا خـاتون در مجلـس          اند براي انتقام گيري مي     خان را به اسارت گرفته     غازان

دشمن ساقي باشد و در مجلس آنان شراب بريزد اما دختران ايل كـه همـراه خـاتون                  
نامند تا خـاتون اصـلي را از صـحنه دور نگـه                خود را خاتون مي    اسير شده اند هريك   

 اوروز، را   .دهد تا فرزند غـازان خـان        بيند دستور مي     اما شاه دشمن كه چنين مي      .دارند
يك از زنان كه از كباب نخـورد         قطعه كنند و از گوشتش كباب درست كنند هر         قطعه

رنياورد و اگـر ديگـران يـك        داند كه مادرش دم ب       اوروز مصلحت مي   .مادر اوروز است  
 از .تـر از فرزنـد اسـت    لقمه از گوشت او خوردند او بيشتر بخورد چون ناموس مقـدس          

خان كه بر دشـمن       غازان .سوي ديگر حرمت مادري جاي خاصي در اين داستان دارد         
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گويد اگر خزانه     گردد و حتي به شاه دشمن مي        يابد ابتدا به دنبال مادرش مي       دست مي 
 حاللت باد، بورال خاتون با چهل دختر كمرباريك كنيزت باشند، اوروز بـا              اي  مرا آورده 

چهل مرد جنگي غالمت باشند، اما اگر مادر پيـرم را بـه مـن دهـي دسـت از جنـگ                      
ي اسـيران را آزاد        و نهايت بعد از جنـگ، دشـمن را تارومـار كـرده و همـه                .كشم  مي
 و خـانواده در شـكل سـازماني          در اين داستان جايگاه هريك از افراد جامعـه         .كنند  مي

 .اوغوزها به خوبي ترسيم شده است

 در اين داستان نيـز      .ترين داستان اين كتاب است      شيرين» بامسي بيرك «داستان  
بجـان خـان    گيرد اما در اين جشن باي بوراخـان و بـاي      بايينديرخان جشن بزرگي مي   

كننـد و     دعـا مـي    در اين مجلس براي ايـن دو         .كنند  چون اوالدي ندارند شركت نمي    
 اين خيردعا مثمرثمر افتاده،     .شود  آرزوي داشتن فرزند براي دو قهرمان ايل مطرح مي        

 باي بجان خـان    .شوند  باي بوراخان صاحب پسر و باي بجان خان صاحب دختري مي          
خبـر از هـم بـزرگ          دختر و پـسر بـي      .به بازرگاني اشتغال و همواره پاي در سفر دارد        

قيمت بازرگاني به يـورد خـود بـاز          خان با كاالهاي گران    جانب  روزي كه باي   .شوند  مي
 16 كـه فرزنـد برومنـد و   » بيـرك «آورد امـا   گشت دشمن بر كاروان او حمله مـي      مي
كنـد و تمـامي امـوال را بـاز      تازد و بر آنها غلبه مـي   اي شده است بر راهزنان مي       ساله
 قورقـود  دده .سپارند م ميبينند و دل به ه      بيرك و بانوچيچك همديگر را مي      .ستاند  مي

 به داستان   قورقود  ددهكنند و     آيند جشني برپا مي     و تمامي ايل از اين حادثه به وجد مي        
آورد و    نشيند و بر سرزمين اوغـوز حملـه مـي            اما دشمن ساكت نمي    .پردازد  سرايي مي 

 سـال در اسـارت      16 بيـرك    .گيـرد   بيرك را همراه با چهل مرد جنگي به اسارت مـي          
 مردي دروغگو خبر مرگ بيرك را به بانوچيچك آورده و خود از او تقاضـاي                .ماند  مي

 هفـت خـواهر     .شود   چشمان باي بوراخان از گريه در راه فرزند كور مي          .كند  ازدواج مي 
 بيرك در ديار غربـت و در زنـدان، اخبـار اوغـوز را دنبـال                 .شوند  پوش مي  بيرك سياه 
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 او .شود ريزد و به سوي وطن رهسپار ميگ  باهمياري دختر دشمن از زندان مي .كند  مي
 بيـرك سـوگلي خـود را        .شـود   در لباس اوزان وارد مجلس عروسـي بانوچيچـك مـي          

بيـرك را   .آغـازد  گـشايد وبـه سـاز و آواز مـي     شناسد و لب به شـعر و سـخن مـي            مي
شود جشن به عروسي بيـرك و چيچـك تبـديل             شناسند وچون حقيقت روشن مي     مي
 آنگـاه مـردان جنگـي آمـاده         .كننـد    جشن و شادي بپـا مـي       روز شود و چهل شبانه     مي
آورنـد و از      شوند و براي آزاد كردن دوستان بيرك به سرزمين دشمن يـورش مـي               مي

 .سازند دست دشمن رها مي

 موضـوع   . گذارده اسـت   تأثيرهاي هنري بعد از اين دوران         اين داستان در آفرينش   
تان ديگر حتي در ميـان ديگـر        ها داس اش، موضوع ده   آمدن بيرك به عروسي سوگلي    

از هومر چنـين موضـوعي مطـرح شـده          » اديسه«ملتها نيز شده است از جمله در اثر         
رسـاند و آن را       ي اين كتاب را به ثبوت مـي       ها  داستان اين داستان، قدمت ديگر      .است

 .دهد با اساطير پيوند مي

ريـف  دوسـتي تع   پـروري و مـردم     در اين داستان عدالت، صداقت، حقيقت و وطـن        
 .گردد گردد و در مقابل دروغ، خيانت و دورويي شديداً محكوم مي مي

ي پيدا كـردن دختـري جهـت ازدواج مطـرح             مسئله» لي قان تؤره « داستان در
لي براي دستيابي به سالجان دختر موردنظر خطـرات را پـشت             تؤره گردد و قان    مي

ا به وصـال جانـان      ه هاي سخت و نشان دادن رشادت       گذارد و بعد از مبارزه      سر مي 
 .گردد نايل مي

 در دوران پـيش از اسـالم ريختـه شـده اسـت و               هـا   داستان اين   ةاساس و شالود  
   روايـت شـده اسـت كـه         .احتماالً مقارن با ظهور اسالم نظـم و سـامان يافتـه اسـت             
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 سال عمر كرد و در اوخـر عمـر پـيش پيغمبـر              295 ناظم اصلي اين كتاب      قورقود  دده
 1.اسالم مشرف شده و ايل خود را به آن ارشاد كرده استاسالم آمده، به دين 

هـا بـه    آيد اين آداب و عنعنـه        و مراسم ياد شده در آن چنين بر مي         ها  داستاناز متن   
 در  .ست اما رنگ اسالمي در اواخر به آن زده شده اسـت            ا دوران پيش از اسالم منسوب    

ــي    ــده و م ــشه دواني ــوز ري ــان اوغ ــالم در مي ــان اس ــن زم ــيم  اي ــاي بين ــه در دعاه   ك
خواننـد و از      شود، قهرمانان پيش از جنگ نماز مـي         نام پيامبر اسالم آورده مي     قورقود  دده

يابند و دشـمنان اصـوالً از يـاد            قهرمانان با ياد خداست كه غلبه مي       .طلبند  خدا ياري مي  
 امـا   .شـود    مطـرح مـي    ها  داستان اعجاز و قدرت خداوندي نيز در جاي جاي          .خدا غافلند 

رود تا ايل خود را از مـرگ و            داستاني چون دلي دومرول كه به جنگ عزرائيل مي         وجود
 .باشد هاي پيش از اسالم مربوط مي مير برهاند نشان از اساطير دارد و به دوران

داســتان ايــن كتــاب اشــتراك دارد و در مــورد شخــصيت وي 12 در قورقــود دده
 هـا   داسـتان كـه آفريننـده ايـن        برخي عقيده دارند     .مباحثات فراواني مطرح شده است    

 .اي باشد  صورت افسانهقورقود دده اما احتمال زياد اين است كه .هموست

ي فراوانش او را دده       كنند و به خاطر تجربه      فردي است كه همه با او مشورت مي       
گيـرد و از رشـادت قهرمانـان ايـل             در مجالس قوپوز به دست مي      .نامند  و بيليجي مي  

شـك     بـي  .ريزد   مي ها  داستانخواند تاريخ ايل را در متن         شعر مي  سرايد،   مي ها  داستان
هايي هستند كه در طول تاريخ سينه به سـينه از نـسلي بـه      اوزانها  داستانخالق اين   

نسل ديگر منتقل كرده و در نهايت بعد از قرنها به صورت نوشته در آمـده اسـت هـر                    
ست ولي مسلماً تـاريخ خلـق       هاي بدست آمده جلوتر از قرن چهارده ني         چند كه نسخه  

اسـالم منتهـي     اين آثار به دوران پيش از اسالم و تاريخ آن تدوين بـه دوران ظهـور               

                                                            
 .1354رير اكبري، تهران،  حتري،فربدغد، ترجمه فريبا باباقورقو .1



 g  529مروري بر تاريخ ادبيات آذربايجان در ايران                                                    

اي چـون حـضرت خـضر و ديگـر اوليـا               چهره قورقود  دده تصادفي نيست كه     .شود  مي
 در  . رهبـر مـذهبي قبايـل اوغـوز بـوده اسـت            قورقود  ددهي برخي     يابد و به عقيده     مي

دهـد و      اكثر قهرمانان را او لقـب مـي        .گر است  يت مقدس او جلوه    نيز شخص  ها  داستان
حتي گويند كه نام گذاري اشيا نيز از اوست و تنها چهار چيز را نامگذاري نكرده است، 

 :قورقود ددهاز كتاب 

 قورقود ددهدي او  گلينه آييران دئمه

 قورقود ددهدي او  آيرانا دويوران دئمه

 قورقود ددهدي او  ن دئمه يه تيكه نه ايي

  .قورقود ددهدي او  ن دئمه نه سؤكه تيكه
آموز آمده است كـه در واقـع         ها و پندهاي حكمت    ي كتاب، نصيحت    در مقدمه 

هايي چند از اين      مثال .شود   بازگو مي  قورقود  ددهتجربيات مردمي است كه از زبان       
 :قرار است

 .كؤنلون او جا توتان ارده دولت اولماز

 .ازقاري دوشمن دوست اولم

 .يينجه سفره چكمز اوغول آتادان گؤرمه

 .يينجه، اؤگود اولماز قيز آنادان گؤرمه

 .ازلدن يازيلماسا، قول باشينا قضا گلمز

  .يينجه كيمسه اؤلمز اجل وعده ايرمه
بندي كـرده بـه      آموزد و جمع     دانشمندي است كه از تجربيات مردم مي       قورقود  دده

كنـد، راه نـشان    د با مشكالت به مردم كمك مي    او در برخور   .گرداند  خود مردم باز مي   
كننـد   شـنوند و بـدان عمـل مـي     دهد و كساني كه پندهاي او را به گوش جان مي  مي

ي راه   بدرقـه قورقـود  دده دعـاي خيـر   .آيند شوند و پيروز از ميدان بيرون مي  موفق مي 
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هـا و    آناني است كه به دفاع از حق، وطـن، ايـل و فرهنـگ خـود بـه جنـگ زشـتي                     
گردنـد    روند و چون سـربلند از جنـگ بـر مـي             ها، اشغالگران و تجاوزكاران مي     شتيپل

سـازد و بـه       كند و از ايـن مبـارزات داسـتان مـي             مجلس جشني را برپا مي     قورقود  دده
 .سازد صورت شفاهي جاودانه ميه دهد و تاريخ ايل را ب قهرمانان لقب مي

 قورقود دده عارشبررسي ا

ي ادبي پر بارتر از هميـشه      گيري از ارث هزار ساله       بهره امروز شعر و ادب آذري با     
ي منطقـي ادبيـات        شـعر و ادب امـروزي آذري ادامـه         .گـشايد   راه خود را به پيش مي     

ي   اي تأمـل در مرحلـه        نياز معنوي امـروز مـا خواسـتار لحظـه          .هاي پيشين است   قرن
ي آن با  هپيدايش شعر و ادب، صاف و پااليش كردن آن، كشف جهان هنري و مقايس

ي پيدايش    قورقود در آستانه    ي دده ها  داستان .تكامل بعدي و هنر بديعي امروزي است      
 .سـازد   ادبيات و هنر ديارمان، خود را همچون هنري زيبا در سنگ محك نمايان مـي              

 و فرم هنري اين كتاب ضروري اسـت         ها  داستاندمي نفس كشيدن در حال و هواي        
نوز در ادبيات ما زنده اسـت، برخـورد بـه ايـن اثـر               چون زبان و هنر بديعي اين اثر ه       

جاوداني همواره درصدر مسائل ادبي قرار دارد تا تمـام نكـات درخـشان و تاريـك آن        
 .معلوم گردد

 .توان حاصل خالقيـت و آفـرينش يـك فـرد بخـصوصي دانـست                اين اثر را نمي   
 مردمي ساده  اين كتاب بازتاب زندگي.ي فولكلوريك آن بر كار فردئ تفوق دارد جنبه

 انديـشه و      بيان زندگي، احساسات،   .هاست  ها و مبارزه   ها، حسرت  با قلبي آكنده از شوق    
تاريخ مردمي است كه با خشونت طبيعت و هجوم دشمنان و ياغيان روبرو بـوده و در                 

اي آهنين شجاعانه اسـتقامت كـرده و شـرافتمندانه            هاي زندگي با اراده     مقابل سختي 
هـاي   ا اين زندگي خشونت بار مـانع از آن نـشده اسـت كـه قلـب                اند، ام   زندگي كرده 
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هاي آكنده از آرزوهاي      اين مردم با دل    .ها را بوجود نياورد     ترين نغمه   شان ظريف  رئوف
شيرين و انساني در زنده نگهداشتن سرگذشت نياكان و قهرمانان ايل خـويش همـت      

 .اند ت جستهآنها شرك گماشته، با قهرمانان خود همدردي داشته و در غم

قورقود خنياگر زبردستي است كه داستان قهرمانان ايل اوغوز را بـازگو كـرده                دده
ايل است كه آمال و آرزوهاي مردم از زبـان او           » اوزان« اين هنرمند    .سازد  جاودانه مي 
 . او ريش سفيد و داناي ايل است.شود جاري مي

هاي زيادي   ن به دشواري  قورقود و چگونگي وزن و قافيه در آ         در بررسي اشعار دده   
 نظم و نثر    .خوريم زيرا اشعار اين داستان نزديك به نثر و نثر آن شبيه شعر است               برمي

 بطور مثال اگر در اين داستان شـعري را كـه معمـوالً    .باشند در اين اثر مكمل هم مي     
قسمت فعال و اوج هيجانات قهرمانان و حوادث است حذف كنـيم مـضمون كلـي و                  

ي   ي خـط سـوژه       بنـابراين قطعـات شـعري ادامـه        . ناقص خواهد بود   ي داستان   سوژه
 لذا بايد گفت اشعار كتـاب       .داستان است كه به صورت آهنگي موزون گفته شده است         

 اگر اين قسمت را نخوانيم      .آيد  ي داستان به شمار مي      قورقود جزو مضمون و سوژه      دده
ن اشعار و تحليل آن اسـت        مشكلي كه در اينجاست جدا كرد      .ايم  داستان را مثله كرده   

چون قسمت نثر نيز بصورت آهنگين و همرديف شعر و با نظم و مـوزوني يـك شـعر              
هاي ابتـدايي ذوق آدمـي از        شود و گاهي برعكس، شعر جوابگوي خواست        گر مي   جلوه

  .شود باشد و در نتيجه فرم شعري به راحتي تشخيص داده نمي شعر نمي

هـايي    قورقـود نمونـه     ر موجـود در كتـاب دده      ي نظـم و نثـ       در اينجا براي مقايسه   
 .باشـد   مـي » شدن اوروزبيـگ   اسير«ي چهارم كتاب    ها  داستان نظم و نثر از      .آوريم  مي

 :ي نثر نمونه

رينــه  يئــرين اوزه  قــره.بيرگــون اوالش اوغلــو قــازان بيــگ يئرينــدن دورموشــدو
وان گـؤي    آالسي . مين يئره ايپك خالچاسي دوشنميشدي     .شدي  اوتاقالرين تيكدير مي  
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 آغـزي بؤيـوك     .يوزونه آشيتميشدي دوقسان تومن گنج اوغوز صـحبته دريلميـشدي         
 .لر اورتاليقا سالينميشدي خمره

 دوقـوز قـره     . آلتون آياق صراحيلر ديزيلميشدي    .لر قورولموشدي   دوقوز يئرده باديه  
گؤزلي، هؤرمه ساچلي، اللري بيلگندن قنالي، بارمـاقالري نگـارلي، بوغـازالري بيـرر              

 ».رليش كافر قيزالري آل شرابي آلتون آياقالقالين اوغوز بگلرينه گزديررلرديقا

 :گويد تر اوروز به پدرش در فرم شعر مي چند سطر پائين

 تونوم آنالمنيم، سؤز دينله، آغام غازان «

 .قاس گولدون -ساغينا باخدين قاس 

 سولونا باخدين چوخ سؤيندين،

 ،قارشينا باخدين، مني گؤردون آغالدين

 !سبب ندير، دئ گيل منه

 . دئدي- !قاراباشيم قربان اولسون،بابام سنه

 ز اولورسان، دئمه

 قالخيباني يئريمدن من دورارام 

 قارا گؤزلي ايگيدلريمي بؤيوما آالرام

 قان آبخاز ائلينه من گئدرم

 آلتون خاچا اليمي من باسارام

 رم  ن كشيشين اليني اؤپه پيلون گييه

 امكافر قيزين من آالر

 رم دخي سنين يوزونه من گلمه

 آغالديغنيا سبب نه، دئ گيل منه،

 »دئدي -!قره باشيم قربان اولسون، آغام سنه
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اي وزن و آهنـگ       شويم كه در نثر نيز گونـه        ي اين دو نمونه، متوجه مي       با مقايسه 
دهنـد و در نظـم        وزن را تشكيل مـي      هاي هم   وجود دارد، جمالت كوتاه و افعال، قافيه      

سازند؛ اينجاست كه جدا كـردن شـعر و           هاي ابتدايي ما را از شعر برآورده نمي        خواست
 بدفعات در بـين خـود ايـل         ها  داستانتوان گفت كه چون اين         مي .شود  نثر مشكل مي  

هاي نثر، كلمـاتي را پـشت سـرهم       تر كردن قسمت   ، راوي براي شيرين   اند  شدهروايت  
ين گونـه داراي وزن و آهنگـي شـده    تر باشـد، بـد   آورده است كه براي شنونده جذاب    

، هـا   داسـتان هـا، گوينـده و راوي ايـن          دانيم در زبـان اوزان      كه مي  طوري  همان .است
شود، نتيجتاً بلنـدي و كوتـاهي ابيـات بـا ملـودي       هاي نظم با ساز خواننده مي      قسمت
 .ها همراه بوده و آهنگدار بودن اين اشعار به وزن و قافيه نيز كمك كرده است آهنگ

 .قورقود بايد معياري براي تشخيص صحيح شعر و نثر داشته باشـيم             ا در كتاب دده   م
ي اول شـعر را       فرق بين شعر و ادب از نظر تكنيك هنري قابل شناخت است و در وحله              

قورقـود در      البته بايد در نظر گرفت كه اشـعار دده         .توان جدا كرد    با وزن و قافيه از نثر مي      
توانـد خـالي از اشـكاالت و      آذري بوجود آمده، بنابراين نمي    ي آغازين شعر و ادب        مرحله

هاي شعري داستان فقـط بـه    ژيرمونسكي نوشته است قسمت.م. پرفسور و .ايراداتي باشد 
شـود؛ بـدين ترتيـب هميـشه      سخنان قهرمانان و گفتگوي آنان با يكديگر محـدود مـي          

 ... و فرزنـدان و    بينيم رجزخـواني، گفتگوهـاي عاشـقانه پـسران و دختـران، مـادران               مي
 نفر از دشـمنان جنگيـده و        40خان با      در داستان اول كه ديرسه     مثالًبصورت شعر است؛    

 :كند خان زخمي شده است زنش بدينگونه از وي سؤال مي فرزندش بوغاج

 .قارشي ياتان قارا داغدان بيراوغول

 اوچوردونسا دئ گيل منه 

 قامن آخان يورك سودان بيراوغول،

 گيل منه آخيتدينسا دئ 
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 اصالن ايله قاپالنا بيراوغول،

 يالنيز اوغول خبرين 

 !خان دئ گيل منه ديرسه

 قارا باشيم قربان اولسون

 !بوگون سنه

ها برابر نيست ولي آهنگ شعر به ايـن مـسئله            در اين شعر اگر چه هجاي مصراع      
بينيم اين قسمت از شعر، قسمت فعال داسـتان بـوده              در عين حال مي    .كند  كمك مي 

اش   خبر از فرزند زخم خـورده       الت خاص ليريسم را دارد كه هيجان مادري را كه بي          ح
 .اي تصوير كرده است صورت هنرمندانهه است ب

 سال جدائي از خانواده و ايل خـويش  16 بيرك بعد از     .به شعر ديگري توجه كنيم    
بـا  شود كه     شود عروسي نامزدش برگزار مي      گردد و متوجه مي     به سرزمين خود باز مي    

كـه هنـوز او را       رود و خـواهرش در حـالي        به آن عروسـي مـي     ) شيقيآ (لباس اوزاني 
  :كند نشناخته است سؤال مي

 ير لينيبدگيمده قارا باغريم د اوره

 .اوزان، سنين خبرين يوخ

 .قارداشيم آلنيبدير دنيا ليكده بي

  .اوزان سنين خبرين يوخ

 :ويدگ خواهر ش بعداً اوزان را شبيه برادرش يافته مي

  آپول يوروشوندان- آپول

 اصالن كيمي دوروشوندان

 قانيرليبان باخيشيندان

  :ديرم اوزان سني آغام بيرگه بنزه
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 مهـم ايـن   .كنـد  اين قطعات با سادگي، زيبايي و برجستگي هنري جلب توجه مي          
تـوان     مي .آورد  هاي آفرينش ادبي خلق را بياد مي        است كه از نظر فرم نيز اولين نمونه       

هـا   ي مردم از جمله باياتي، گرايلي و ديگر فـرم           هاي شعري آفريده   زد كه فرم  تخمين  
ي چنـين قطعـاتي اسـت و در واقـع نخـستين فـرم شـعري خلـق را در كتـاب                         ادامه
 .توان يافت قورقود مي دده

شد   ها و همراه با ساز خوانده مي       قورقود توسط اوزان    كه اشعار كتاب دده    از آنجائي 
شـود كـه بعـضي        سازد و ريتم آهنگ باعث مي       را هماهنگ مي  موسيقي، كلمات شعر    

 ولـي از    .كلمات كشيده و بعضي كوتاه خوانده شود و آهنگ در تمام اشعار حفظ شـود              
سوي ديگر اين آهنگ باعث شده است كه وزن هجا در اين اشعار رعايت نـشود و در         

ري بـا ريـتم آرام      اي با ريتم تند و ديگ       واقع مصراعي بلند، مصراعي ديگر كوتاه، كلمه      
 هجـا در شـعر      مـثالً  .خوانده شود و آهنگ و وزن شعر هماهنگي خاصي را حفظ كند           

 :پائين را مالحظه كنيم

  هجا7 - !اوجاالردان اوجاسان

  هجا7 -! سن كيمسه بيلمز نئجه

 هجا4 -! لي تانري ك هرؤگ

 هجا10! خان قيزي يئريمدن دورايينمي

 ا هج11بوغازيندان توتايينمي؟  ياخال

  هجا11م آتينا سااليينمي؟  قابا اؤنجه

  هجا15 قارا پوالدا اؤز قليجيم اليمه آاليينمي؟

  هجا19! قارشي ياتان آالداغدان، بير اوغول، اوچوردونسا دئ گيل منه

  هجا19! ينسا دئ گيل منهخيتدقامان آخان يورك سودان، بير اوغول آ

  هجا18! ل منهارسالنيله قاپالنا بير اوغول يئرديردينسه دئ گي
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   هجا23! قارا دونلو، آزغين دينلي كافرلره، بير اوغول، آلديردينسا، دئ گيل منه
تـرين شـكل بيـان        ترين و سـاده     هاي نثر نيز در عين حالي كه داراي ابتدايي          تكه

 .ترين تعبيرات و تشبيهات دلپذير طبيعي عاميانه نيز دارند باشد زيباترين و دلنشين مي

هـاي بـه هـم     اي مركـب از پـاره   قورقود از نظـر فـرم، زنجيـره         هدر واقع كتاب دد   
داننـد و      بعضي محققين سهم بيانات شعري را بيـشتر مـي          .ي نظم و نثر است      پيوسته

قورقود را در حدود دوهـزار بيـت و كـالً سـي و پـنج درصـد كتـاب                      بعضي اشعار دده  
ي است و از لحاظ      بهر حال چه شعر و چه نثر اين كتاب داراي اهميت تاريخ            .دانند  مي

 جمالت كتاب بطور كلي كوتاه، فشرده، سليس و روان هستند           .ادبي حائز كمال دقتند   
و تشبيهات و تعابير كتاب از زبان ساده و طبيعي مـردم عـامي و از روحيـات ابتـدايي                    

 .عشايري گرفته شده است

سـت كـه     ا علت اينكه وزن و قافيه بطور هنرمندانه استعمال نشده اسـت در ايـن             
اند براي اينكه آهنگ      خوانده  ها به موقع خواندن اين اشعار كه با قوپوز يا ساز مي            وزانا

انـد و يـا حـذف     و موسيقي مرتب باشد كلمه يا كلماتي را خـود بـر مـصراعها افـزوده     
 . در كل، زبان كتاب، شاعرانه، محكم، بسيار اصيل و عاميانه است.اند كرده

دهد كه زبان كتاب اصيل و بـدور از           نشان مي قورقود،    يك نگاه گذرا به كتاب دده     
انـد و     ي فارسي و عربي در آن رسوخ نكـرده        ها  زبان هنوز   .ي بيگانه است  ها  زبان تأثير

هـشتم   (هـاي دوم و سـوم هجـري        تحقيقاً تاريخ نگارش اين كتاب را در حدود قـرن         
ررسـي  هاي بعدي مورد ب    قرن حال اگر ادبيات آذربايجان را در     .دهد  نشان مي ) ميالدي

ميالدي و به بعـد، بـدليل        12 و   11 يابيم كه در آثار و اشعار شاعران        قرار دهيم درمي  
هاي مختلف عقيدتي با ادبيات و از ايـن طريـق            ي بيگانه، پيوند مسلك   ها  زبانرسوخ  

ها و اعتقادات مختلف مذهبي، آمدن آيـات قـرآن،           ها و طريق   وارد شدن رموز مسلك   
هاي علمي و فلسفي در ادبيـات آذري، رفتـه رفتـه              نشاحاديث و روايات و انعكاس بي     
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 ادبيات فارسـي و عربـي قـرار گرفتـه           تأثيرتر شده و بعداً كه تحت        زبان آذري مشكل  
تر و دشـوارتر      را پيچيده   نيز وارد زبان آذري شده و آن       ها  زباناصطالحات و تعابير آن     

 .كرده است

ن هفتم و هشتم هجري مقايـسه       قورقود را با آثار شعراي قر       بدرستي اگر زبان دده   
ي هـا   زبـان تر بوده و از آاليش       قورقود بسيار صافتر و روان      بينيم كه زبان دده     كنيم مي 

ي اسـالم بـدانيم بايـد          اگر اين كتاب را مربوط به دوران اوليـه         .ديگر بدور بوده است   
 قبول كنيم كه زبان آذري در آن دوره غناي بيشتري داشته و كتابي با ايـن محتـواي                 

ي فرهنگي سرشـاري      تواند بر زمينه    سرشار و غني و با اين زبان شيوا و روان فقط مي           
 .آفريده شده باشد

امروز بعد از تحقيقات وسيع از سوي محققان مختلف مسلم شده اسـت كـه ايـن                 
 در منـابع تـاريخي آمـده اسـت كـه      .باشـد  هاي ظهور اسالم مي كتاب مربوط به سال 

ير ياوكوي خان ظهور كرده و بعنوان ايلچي به نزد پيـامبر       قورقود در زمان اينال س      دده
 روي هم رفته كتـاب      1.كرد  اسالم رفت كه خود مسلمان شده و اوغوزها را داللت مي          

هاي پنجم و ششم  ي قهرماني خلق آذربايجان را در سده    ها  داستانقورقود مجموع     دده
باشـد و     ن دوره مـي    مربوط بـه همـا     ها  داستانگيري اين     ميالدي در برگرفته و شكل    

ي مركزي كتاب را حوادث و وقـايع          براساس تحقيقات مفصلي كه انجام گرفته هسته      
ي محققين بازنويسي ايـن كتـاب بعـدها     عقيدهه  ب .دهد  تاريخي آن دوران تشكيل مي    

 اگرچـه   .هـاي پـيش از اينهاسـت       انجام گرفته ولي مضمون كتـاب مربـوط بـه سـال           
 ولي مراسـم موجـود در ميـان مـردم و ايـل نـشان                اند   رنگ اسالمي گرفته   ها  داستان

                                                            
  باباقورقود، همان .1
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دهد كه هنوز آداب و رسوم اسالم در ميان آنها نفـوذ نداشـته اسـت و در حقيقـت                    مي
 .رنگ اسالمي بعدها در متن كتاب وارد شده است

ها تحقيق اكثر محققين بر اين قول بارتولد معتقدند كه           از سوي ديگر، بعد از سال     
 در اين .تواند بدور از محيط قفقاز شكل گرفته باشد ي ميي اين كتاب بسختها  داستان

 ...قاالسي، گؤيجه گؤلي، دره شام، دربند و قاراداغ و هاي گنجه، بردع، آلينجا   كتاب نام 
 هـا،   ارمنـي  ي آنها   همسايه و كنند  قهرمانان ايل در اين مناطق فعاليت مي       .آمده است 

 .گرجيها و آبخازهاست

آيـد از نظـر مـضامين         ثار كالسيك جهان بـشمار مـي      قورقود كه جزو آ     كتاب دده 
هـاي    و سيماهاي قهرمانان آن، شباهت بسياري بـا اسـاطير تـاريخي خلـق        ها  داستان

هـاي هريـك از قهرمانـان كتـاب           هـاي و شخـصيت       چهره .ديگر از جمله يونان دارد    
 .كـرد اي يونان باستان مقايـسه        هاي اساطيري و افسانه     توان با چهره    قورقود را مي    دده

هاي كتاب هنوز بايد مورد بحث و بررسي بيشتري قرار گيرد، زيرا منـابع   اما اين چهره 
هـاي كتـاب      انـد كـه نامـشان و اعمالـشان شـبيه چهـره              تاريخي از افرادي نام بـرده     

 ميالدي بـه    1638قورقود است و از سوي ديگر آدام اولئاري، سياحي كه در سال               دده
قورقود را از زبان مردم شنيده و در كتاب خـود وجـود              ي دده ها  داستانآذربايجان آمده   

 و اوليـا چلپـي نيـز        1قورقود، قازان خان و بورالخاتون را قيد كرده است          هاي دده   مقبره
ي   و امروزه مقبره2قورقود را در دربند زيارت كرده است سياح ديگري است كه قبر دده 

ينـسكه و قيزيـل اردو در       قورقـود بـر سـر ره خـط آهنـي بـين نودكازال               اي دده   افسانه
 3.ي اورال قرار دارد  مايلي شرق درياچه150قزاقستان حدود 

                                                            
 .1380، تر اخر،اسي، تبريز، نشنيقورقود دو آثار رضا، دده .1

  .بابا قورقود .2
 .همان .3
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هاي فوق داللت بر ايـن دارد كـه اگـر فرهنگـي غنـي در سـرزمين                    ي گفته   همه
قورقود با اين  هاي پنجم الي هشتم ميالدي وجود نداشت كتاب دده        آذربايجان در قرن  

 .توانست بوجود آيد محتواي غني هرگز نمي

  و تاريخ آذربايجانقورقود ددهكتاب 

در تاريخ ادبيات تركان ايراني كتابي وجود دارد كـه صـداي آن از اعمـاق اعـصار           
 تـاكنون   .اسـت » قورقـود   دده«كتـاب    وآن نوردد  مي در را اش تاريخ   آيد و روشنايي    مي

ه ي اين اثر گرانبها به رشته تحرير درآمده است كـ            صدها كتاب و هزاران مقاله درباره     
 :نويـسد   پرفسور كوپرولوزاده مـي    .دهد  اي را تشكيل مي     ي ارزنده   مجموع آنها كتابخانه  

ي ديگـر     قورقود را در كفه     ي ترازو و كتاب دده      اگر تمام ادبيات تركي را در يك كفه       «
اي   ما در اينجا صرفاً به گوشه  1.»تر خواهد بود    قورقود سنگين   ي دده   آن قرار دهيم كفه   
 .م كرداز آن اشاره خواهي

از ابولقاضـي   » ي تراكمـه    شجره«ي اين كتاب در اثر        نخستين اطالعات را درباره   
به عنوان كتاب تاريخي مطـرح      » قورقود  كتاب دده « در اين اثر     .يابيم  اي مي   خان خيوه 

از فراوانـي   » جـامع التـواريخ   «اهللا همـداني در كتـاب          رشيدالدين فضل  .گرديده است 
  ز مضامين آنهـا هـر چنـد بـه صـورت شـفاهي بهـره                و ا  2راند  سخن مي » اوغوزنامه«

 اما بررسي، تحقيق، ترجمـه و كـار روي ايـن كتـاب زمـاني آغـاز شـد كـه                      .گيرد  مي
 پژوهـشگران اروپـايي و      .هاي خطي آن از درسدن آلمان و واتيكان كشف شـد            نسخه

آسيايي بدان روي آورده و برخي تمـام عمـر خـود را صـرف تحقيـق روي ايـن اثـر                      

                                                            
  .1981پرولوزاده، تورك ادبياتي تاريخي، استانبول، ؤمحمد مؤادك .1
  .1 جلد ،جامع التواريخ .2
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قورقود را در رديـف       و حاصل آن صدها كتاب ارزشمندي است كه كتاب دده         اند    نموده
 .آثار گرانقدر كالسيك جهان قرار داده است

شـمارند و     قورقود را تاريخ تركـان مـي        برخي از نويسندگان و مترجمان، كتاب دده      
گردنـد    آورند و به دنبال آن مـي        هاي تاريخي به حساب مي      هاي آن را چهره     شخصيت

 .انـد   ها را در تاريخ بيابند كه نتايجي نيز به دست آورده            واقعي اين شخصيت  كه ردپاي   
 از سوي ديگر برخـي      .توان به جفري لويس اشاره كرد       ي اين انديشمندان مي     از جمله 

كه در پيوندي     آورده اند  دانستهقورقود را اثري حماسي       محققان و مترجمان، كتاب دده    
اده از فرهنـگ غنـي شـفاهي، فولكـور و وجـود      نزديك با تاريخ بوده است كه با استف  

هاي تاريخي لباس اسطوره پوشيده و از فرهنگ          ها، ويژگي  سراياني چون اوزان   داستان
دانند كه يكـي      قورقود را سيماي واقعي مي      اي ديگر دده     عده .گرفته است   مردمي بهره 

ه بـه مـرور     تورك و ديپلمات آنان بوده ك      از نزديكترين خادمان امپراتوري بزرگ گؤگ     
ي   زمان و به خاطر پذيرش اسـالم از سـوي تركـان، رنـگ مـذهبي گرفتـه و چهـره                    

قورقـود از سـوي برخـي از محققـان       نقش اولياء و پيغمبري دده     .اي يافته است    افسانه
قورقـود     فكر ديگري نيز مطرح شده است و آن اينكه كتـاب دده            .مطرح گرديده است  

ها بـه صـورت      ها و عاشيق   بعدها توسط اوزان  اثري صد در صد به نظم بوده است اما          
هاي آن به نثـر تبـديل شـده اسـت و ايـن          شفاهي روايت شده، لذا بسياري از قسمت      

هـاي    ها بعد به صورت كتبي تدوين يافته و اينك در كتابخانه           هاي شفاهي قرن    روايت
 .هاي ارزشمندي از آن باقي مانده است معتبر جهان نسخه

ي دنيا ترجمه شده و عالمان كشورهاي مختلـف           ي زنده ها  زباناين كتاب به اكثر     
 از ميـان ايـن      .انـد  ي ايـن كتـاب كـرده        جهان انرژي حود را صرف تحقيق و ترجمـه        

هاي سرشناسي چون بارتولد، فلدكه، ديتس، فيليشر، روسي،  توان به چهره   محققان مي 
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طهماسـب،  .ژيرمونسكي، اورخان شايق، معلم رفعت، محرم ارگين، حميـد آراسـلي، م           
 .زاده و ديگران اشاره كرد دميرچي.ش

ي جامعي     مقدمه .در لندن با تيراژي بسيار باال منتشر شد       1974اين كتاب در سال     
 او مطرح كرده است كه حـوادث  .كه جفري لويس بر آن نوشته بود حائز اهميت است        

هـاي پـيش از ظهـور اسـالم رخ داده و خواسـتگاه اصـلي ايـن اثـر                     اين اثر در سـال    
 همزمان با اين اثر در دانـشگاههاي انگلـستان حركتـي عميـق              .آذربايجان بوده است  

ي علمي اين كتاب به وقوع پيوست و با همت هيئـت علمـي                جهت شناخت و ترجمه   
 .ارائه گرديد1974و  1973ي بسيار زيبا در سالهاي  دانشگاه دو ترجمه

 يوهـان هـاين     .د در آلمان اتفاق افتـاده بـو       1958چنين حركت فرهنگي در سال      
 او در مقدمـه و      .قورقـود را بـه پايـان رسـاند          ترجمه و چاپ نفيس آلمـاني كتـاب دده        

ي اين كتاب از امپراتوري تركان در دوران پيش از اسالم و مقارن با                ي عالمانه   مؤخره
تـورك را    ي اين كتاب ارزشمند با امپراتـوري گـؤگ          ظهور اسالم سخن رانده و رابطه     

 .تحقيقات خويش را ارائه داده استبيان كرده، نتايج 

پرفسور فاروق سومر، پرفسور احمـد اويـسال و وارون والكـر از دانـشگاه تخـاس                 
قورقـود در     اند كه كتـاب دده      ي ارزشمند ديگري ارائه داده و آنان نيز ادعا كرده           ترجمه
 1.آذربايجان نوشته شده است ميالدي در 11 الي 9هاي  قرن

 سال تحقيقات مستمري روي 70 طور پيوسته به مدت    به 1916در تركيه از سال     
اين اثر انجام گرفت و در آذربايجان شوروي نيز از اويل قرن حاضر تحقيقـات دامنـه                 

ها به اين نتيجه انجاميده است كه زبان آذربايجـان           ي اين بررسي     همه .داري پاگرفت 
سلماً هيچ ربطـي     و زبان تركي آذربايجان م     .در دوران پيش از اسالم تركي بوده است       

                                                            
 .1381ه قور قود، تهران، عزيز محسني، دد .1
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 زيرا موقـع آمـدن سـلجوقيان بـه ايـران، زبـان تركـي در                 .به آمدن سلجوقيان ندارد   
ي خلق آثاري بزرگ از جمله  اي عميق داشته و فرهنگي غني پشتوانه آذربايجان ريشه

 .قورقود بوده است كتاب دده

ـ           ي كتاب دده    با مقايسه  وي، قورقود با توجه به وجود آثار تركي شاعراني چـون مول
سلطان ولد، احمد فقيه، شياد حمزه، مسعود ابن احمد، عاشـيق پاشـا و سـپس ديـوان      

هاي  الدين و عمادالدين نسيمي در قرن      حسن اوغلو، ديوان پرحجم قاضي احمد برهان      
 مـيالدي نوشـته   14قورقود در دوراني پيش از قرن  دهد كه كتاب دده بعدي نشان مي 

شود   تر مربوط مي    آن مسلماً به دوران قديمي     هرچند كه مضامين و حوادث       .شده است 
اما زبان سليس و عدم دخالت واژگان عربي و فارسي در آن گـواه ايـن اسـت كـه در                    

  . نوشته شده است14هاي پيش از  قرن

ي سرشـاري     قورقود زمينـه    ي ديگري كه بايد بدان پرداخت اينكه كتاب دده          نكته
 شعر و رمان و هنر فيلم و سريال آفريده ي ادبيات، براي خلق آثار گرانقدري در عرصه

از » مـين كتـابي     دده«و  » سـازيمين سـؤزو   «توان به دو جلد كتاب        است، از جمله مي   
 همچنـين آلتـاي ممـدف پـيس         .اشاره كـرد  » سهند«شاعر معاصر آذربايجان مرحوم     

 نبي خزري شاعر گرانقـدر      .را از همين كتاب روي صحنه آورده است       » دلي دومرول «
 .قورقود سـروده اسـت   را براساس كتاب دده» ي يوخوالر  افسانه« شعر بلند    ديگري كه 

قورقود نوشته شده است كه دو  بر اساس همين كتاب دده» نارآ«اي از  سناريوي ارزنده 
 .ي تلويزيـون و سـينما ظـاهر شـده اسـت             سريال و يك فـيلم سـينمايي روي پـرده         

ز كـارگردان آذربايجـاني مراحـل       ا» ي دومرول   افسانه«خوشبختانه در ايران نيز فيلم      
 اينك در ايـران، يوگـسالوي، چـك واسـلوواكي كارهـاي هنـري            .گذراند  توليد را مي  

 تـأثير  .باشـد   قورقود مي   چندي در دست توليد است كه مركز ثقل اين كارها كتاب دده           
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اي در ايـن      اين كتاب روي ادبيات ساير ملل مبحث ديگري است كه تحقيقات ارزنده           
  . پذيرفته استزمينه انجام

ي ايـن      مقـاالتي بـر پايـه      3كريمـي . م 2،فرزانه.ع. م 1،صديق.در كشورمان ايران ح   
اند و ما در اينجا كارمان را بـر روي آخـرين نتـايج تحقيقـات جهـاني                    كتاب ارائه داده  

ي آخرين چاپ اين كتاب به         فرهاد زينالف و صمد عليزاده در مقدمه       .كنيم  متمركز مي 
 آنان به طـرح سـواالتي مبـادرت كـرده و پاسـخ آن را ميـان                  .اند اين بررسي پرداخته  

تحقيقاتي كه امروزه علمي بودن آنهـا مـورد قبـول اكثـر دانـشمندان اسـت يافتـه و                    
 :كنيم را در اينجا ترجمه مي ي آن  ما نيز خالصه.اند بندي كرده جمع

كـدام  قورقود بـه       تصورات و باورهاي ديني، آداب و رسوم موجود در كتاب دده           .1
 اي منسوب است؟ عصر و دوره

 .شود به دوران ابتدايي اوغوزها، يعني به قرنهاي سوم و چهارم ميالدي مربوط مي            
در اين كتاب آداب و مراسم، اعتقادات و طرز معيشت مـردم تـرك زبـان ايـن دوران                   

 .انعكاس يافته است

و شراب نام برده     از نان، ميوه     ها  داستان در   .گذرانند  آنان زندگي نيمه مهاجر را مي     
 مـردم   .هـاي گوسـفند مطـرح اسـت          دامداري، تربيت اسب و شتر، وجود گله       .شود  مي

هـاي سـاخته شـده از آن را           شير اسـب و شـراب      .خورند  مي) شيشليك(بيشتر گوشت   
 از پوست حيوانات جهت پوشش بدن، منـازل        .نشينند   در چادر و آالچيق مي     .نوشند  مي

 تير و كمان، نيزه و شمشير سالح اصلي آنـان           .شود  و ساختن وسايل خانه استفاده مي     
هـاي     شير مادر، گل   .كنند   براي روشن كردن آتش از سنگ چخماق استفاده مي         .است

                                                            
  .1354صديق، هفت مقاله، تهران، .  ح .1
  .1358فرزانه، دده قور قود، تهران، . ع .  م .2
  .1368كريمي، دالور اوغور، زنجان، . م  .3
  .1378 1373ي اميد زنجان،  هاي مختلف نشريه كريمي، شماره. م  - 
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 ايمان به نيروهاي خيرخـواهي      .هاي آنان است   صحرايي و خاكستر درمان اصلي زخم     
 از پـري، انگـشتر      . تپه گؤز موجـودي آدمخـوار اسـت        .چون حضرت خضر وجود دارد    

 دومـرول   . آنان تصوري از عزرائيل ندارند     .رود  حرآميز و شمشير سحرآميز سخن مي     س
 احترام بـه آب و      .رود كه باعث مرگ و مير در ايل آنان است           به جنگ روح خبيثي مي    

هـا و    قورقود اسم جوانان را بر اساس قهرماني         دده .آتش، درخت و حيوانات وجود دارد     
دهنـد    اي در راه ايل و وطـن انجـام نمـي            العاده  رق آنان كه كار خا    .گذارد  ها مي  رشادت

 چون رام كـردن     .پرستي و ايل دوستي خصلت عمومي آنان است          وطن .زيند  نام مي   بي
هـاي   المثـل   دارنـد و ضـرب      دانند اسب را چون برادر دوست مي        اسب را از آن خود مي     

 .زيادي از دوستي انسان و اسب در كتاب آمده است

 گردد؟  اثر به كدام دوران مربوط مي حوادث موجود در اين.2

 اضـافاتي بـه آن      هـا   داستان اما در برخي از      . به قرون ششم الي هشتم ميالدي      -
 آداب و مراسـم شـمنيزم بـا         مثالًشود    هاي بعدي مربوط مي    چسبيده است كه به قرن    
خورند و مست  شود كه قهرمانان شراب مي  اكثراً مشاهده مي.اسالم پيوند خورده است   

و نماز خواندن آنـان نيـز گنجانيـده         ) گناه است  كه در اسالم حرام و     نند در حالي  ك  مي
  .شده است

 قورقود به عنوان خالق اين اثر چگونه شخصيتي است؟  دده.3

 از زبان همـين  .رساند  اطالعاتي به ما ميقورقود ددهي   اي درباره    اوزان ناشناخته  -
 در ايـن كتـاب،      .سـرايد   داسـتان مـي   قورقـود     خـوانيم دده    اوزان ناشناس است كه مي    

گردد ايـن اثـر را او          بنابراين معلوم مي   .گردد  هايش مطرح مي    ي او و سروده   ها  داستان
هاي بعدي از زبان او نقل كرده و در نهايت تـدوين             ننوشته بلكه سروده است و اوزان     

و سـت و چـه بـسا خـالق          ها  داستانقورقود يكي از شركت كنندگان اين          دده .اند  نموده
 .ستها داستاني اين  دهنده نظم
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 ي اين اثر در چه دوراني شكل يافته است؟ها داستان .4

توان تخمين زد كه پيش از قرن دهم  هاي ششم الي هشتم ميالدي مي  در قرن-
 .اين اتفاق افتاده است

  نخستين تدوين و نگارش اين اثر كي اتفاق افتاده است؟.5

 يعني در سـال     14دانيم كه اوايل قرن        مي .يم در اينجا بايد توضيح مختصري بده      -
ابن آيبك الدواداري كتـابي بـه عربـي در مـصر نوشـته                 ميالدي ابوبكربن عبداهللا   1309

ي يك كتاب تركي توسط بزرگمهر وزير كاردان انوشيروان شـاه             است و در آن از ترجمه     
و ايـن  سـازد كـه ا      ساساني در قرن ششم ميالدي سخن به ميان آمده است و مطرح مي            

اولوخـان آقـا بيتيكچـي      « اين اثر كه به نام       .كتاب را از تركي به فارسي برگردانده است       
الرشيد نيز به زبان عربـي       معروف است در قرن هشتم ميالدي در زمان هارون        » داستاني

خـان و تپـه گـؤز          ابوبكر فقط با استفاده از ايـن اثـر راجـع بـه اوغـوز               .ترجمه شده است  
سازد كه در ميان تركان كتابي به نـام            ابوبكر مطرح مي   .دهد  رائه مي اطالعات موثقي را ا   

 در  .گردد و مشهور خاص و عـام اسـت          موجود است كه دست به دست مي      » نامه  اوغوز«
 .راند اينجا از زندگي ابتدائي آنان و حاكمان آنان سخن مي

 ترجمه نامه از تركي به عربي    الرشيد كتاب اوغوز    سند اين است كه در زمان هارون      
توانـست اثـري از سـر         توان گفت كه در اين زمـان نمـي           بنابراين مي  .شده بوده است  

تـوان گفـت       پس مي  . و به صورت شفاهي از تركي به عربي ترجمه شده باشد           ها  زبان
قورقود به صورت نوشته موجود       هاي كتاب دده   كه پيش از اين زمان نيز برخي قسمت       

 .بوده است
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اي در ايـن زمينـه انجـام داده اسـت كـه               قات ارزنـده  پروفسور محرم اركين تحقي   
 1.اميدورام در فرصتي مناسب ترجمه كرده و به دوستداران ارائه نمايم

 ميالدي نوشته شـده اسـت جمـالت         13كه در قرن    » تاريخ السلجوق «در كتاب   
 .قورقود نوشته شده است فراواني عيناً از كتاب دده

هـاي نخـستين ظهـور اسـالم      در قـرن قورقـود   مخلص كالم اينكه كه كتاب دده     
 .ي اصلي بدست نيامده است نوشته است هر چند كه نسخه

كتــابي اســت كــه  . يكــي از شــاهكارهاي ادب جهــان اســتقورقــود ددهكتــاب 
ي آفرينش خالقان بزرگ دنيا بوده و آثاري جاويدان با الهام از اين منبـع پـر       دستمايه

هاي بعـد از اسـالم مربـوط          ر به سده   هر چند كه كتابت اين اث      .فيض خلق شده است   
هاي پيشتر از ظهـور اسـالم نـسبت          توان دوران خالقيت آن را به سده        شود اما مي    مي
 نا گفته نماند كه بسياري از محققان تاريخ آفرينش اين اثـر را تـا دوران اسـاطير                   .داد

  .برند پيش مي

 ايـن  .در هر صورت، بحث تاريخي آن را در صـفحات آتـي پـي خـواهيم گرفـت            
ي زبـان و      اثربزرگ، نشان گر تـاريخ پرفـراز و نـشيب مـردم آذربايجـان و تاريخچـه                

بوم است، لذا بررسي اين اثر از اين ديـدگاه حـائز اهميـت فـراوان      فرهنگ اين مرز و  
 . سال گذشته بدان بهائي داده نشده است70انه در طول تأسفاست كه م

ن فارسـي دربـاره مـردم       ي كـه در كـشورمان بـه زبـا         يهـا   است كتـاب   تأسفجاي  
ي تنـگ     آذربايجان و تاريخ آنان چاپ شده است آلوده به تنگ نظريها بـوده و از زاويـه                

شووينيستي بدان نگريسته شده اسـت و صـد دريـغ كـه احـساساتي از ايـن دسـت بـر              
هاي علمي و فرهنگي وانساني غالب بوده است و هنوز هم در كتب درسي تاريخ،                 بينش

                                                            
  .آثار، سيزسيز، باكي .1
 »اشيل خيالي«اميد زنجان، صفحات .  رك-
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هـا    در مقاالتي چند پرده از ايـن رياكـاري         .اند  و بيگانه معرفي شده    تركان با ديدي منفي   
رود بر آورده نشده است امـا مـسلما           ايم اما هنوز آنچه از نظام اسالمي انتظار مي         برداشته

 .كيد قانون در كشور و قانون اساسي، ما به آرزويمان خواهيم رسيدأبا ت

 صادقي چون قازان، بيـرك،      آخر چگونه ممكن است مردان غيرتمند، شرافتمند و       
 وحـشي خوانـد؟   قورقـود   ددهدومرول و غيره را از قهرمانـان كتـاب            لي قان تورالي، ده  

هاي پاك، نجيب، شجاع و انساني زنـاني چـون بـانو چيچـك،                توان چهره   چگونه مي 
انديـشند    ؟ اين رياكاران ادبي چنين مـي       را منفور تجسم كرد    ...ال خاتون و  سلجان، بور 
توان فرهنگ و مدنيت ملتي را كم ارزش جلـوه داد و يـا كـم                   و افترا مي   كه با تهمت  

ي انقالب اسالمي، اين ملـت سلحـشور و نجيـب           يرنگ كرد، غافل از اينكه با شكوفا      
 .هاي دغلبازان را خواهد داد گوئي زبان خواهد گشود و پاسخ ياوه

دنـد و تـالش     آنان مدتها مردم ترك زبان آذربايجان را غيرايرانـي و بيگانـه خوان            
ها چنين بگنجانند كه اين مردم بـا غزنويـان و سـلجوقيان وارد خـاك           كردند در ذهن  
هاي منفوري كه با ذهن عليل خود، اين تـاريخ را             اند، بگذريم از چهره    آذربايجان شده 

  .كشند تا دوره صفويان هم عقب مي

بيستم است كه ي اول قرن      البته اين انديشه تراويده از ذهن استعمارگران در نيمه        
دهند هر چنـد كـه        دست پروردگان آنان هنوز هم به نشخوار اين خزعبالت ادامه مي          
  .ارباب انان اعالم صلح كرده و اين صلح را مقدس اعالم كرده اند

بايست همرا بـا كتـاب اوسـتا مـورد مداقـه              ما اعتقاد داريم كتاب ددقورقود را مي      
اند و    در اين باره هم عمر به غفلت گذرانده        قرارداد هر چند كه اوستا شناسان كشور ما       

اند و به كنكاش در واژكان و گرامر اين كتاب ارزشمند             هنوز زبان اوستا را درك نكرده     
  .اند تا تاريخ مردم و زبان آذربايجان را بشناسند نپرداخته
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دهد كـه زبـان آن        بزرگترين كتاب تركي ايران است و نشان مي        قورقود  ددهكتاب  
ي تركـي اسـت بـه عبـارت ديگـر           هـا   زبـان ن مردم آذربايجان جدا از ديگـر        يعني زبا 
صرف تحقيق و     محققان بزرگي كه عمر خود را      .هاي خاص آذربايجان را دارد      ويژگي

 ز يا كوبوسكي، ك اينو سترا       .رتولد، ا اب .و. همچون و  -اند بررسي زبان اين كتاب كرده    
 افالطــون جـم گــونئي، ســواد  كوبرولــو،.ف. كونونـف، م . ژيــر مونــسكي، ا.نتـسف، و 

 .زاده، ا   دميرچـي  .حصارجي، اورخان شايق گؤگياي، محـرم اركـين، حميـد آراسـلي، ا            
انـد كـه زبـان        طهماسـب و ديگـران بـه ايـن نتيجـه رسـيده             . رفيلي، م  .سلطانلي، م 

ي هـا   زبان مختصات زباني و جغرافياي آذربايجان را در خود دارد و با ديگر              قورقود  دده
 به نظر مـا زمـان آن رسـيده اسـت كـه ديگـر دسـت مورخـان                    .استتركي متفاوت   

 .استعماري را يكباره كوتاه كرده و به اين رياكاري علمي پايان داد

 - در زمان نگارش     ،دهد كه تاريخي بيش از هزار سال         نشان مي  قورقود  ددهكتاب  
همه ايـن   توان يافت و مهمتر از        ي عربي و فارسي در آن نمي      ها  زباندارد و ردپايي از     

 .ي هيج زبان ديگري استوار نشده است كه بر پايه

ي تركي است اما خـود داراي آن چنـان اسـتقالل و       ها  زبان از شاخه    اگر صرفاً 
هاي علمـي زبـان ماننـد واج، واژه، جملـه و              ي زمينه   استحكامي است كه در همه    

 تـأثير قانون مندي خـاص خـود را دارد و از هـيج زبـان ديگـري                  ...اصطالحات و 
 .نپذيرفته است

 ايـن كتـاب داراي زبـاني        .قورقود دليل و برهاني قاطع بر اين ادعاسـت          كتاب دده 
ي خـود كتـاب، بـه          اين اثر به گفتـه     .صاف، ساده، تميز و پاك از واژگان بيگانه است        

 .نوشـته شـده اسـت     ) م قورقود علي لسان طائفه اوغـوزان       كتاب دده ( -لسان اوغوزان 
ن آذربايجان اگر نسبتي و پيوندي تاريخي با اوغوزان آسياي          كنيم كه اوغوزا    تاكيد مي 

 -تـر آنـان،     هـاي بعـدي     اند و طايفه   ها ييشتر به اين سرزمين آمده       ميانه دارند از هزاره   
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هاي بعد به آنان ملحق شده اند وگرنه صرفاً با تـسلط              غزنويان و سلجوقيان در هزاره    
 . بدست آوردتوان چنين اثر و تسلطي غزنويان و سلجوقيان نمي

هـا پيـشتر در ايـن سـرزمين اسـكان             توان ادعـا كـرد اوغـوزان هـزاره          پس مي 
توان اثبات    اين ادعا را هر چند با نگاهي عميق به تاريخ اين سرزمين مي            - .اند  داشته

 - قورقـود   دده - كرد اما ما در اين سلسله مقاالت اين ادعا را بر پايه همين يك اثـر               
 .اثبات خواهيم كرد

 و پروفسور محـرم     1)م قورقودون كتابي    دده (ورخان شايق گوگياي دراثر   پروفسور ا 
 با بررسي تـاريخ اوغـوزان آسـياي ميانـه و اوغـوزان              2) كتابي قورقود  دده(ارگين در اثر  

ي پـنجم      ابـن فـدالن در سـده       .يابنـد   آذربايجان تفاوتي آشكار بين اين دو قـوم مـي         
م آنان سخن رانـده اسـت كـه از آن           ميالدي به ميان اوغوزان رفته و از آداب و مراس         

جمله به رسم قتل همسر مردي كه مرده است و رسم كشتن اسب مردي كـه شـهيد               
كه چنين آداب و مراسمي در ميان مردم آذربايجـان           كند در حالي    شده است اشاره مي   

 3.مشاهده و ضبط نشده است

انـد   رانـده  و ديگر اقوام ترك سخن       ها  هوني    ديگر مورخاني كه از آداب وحشيانه     
 ايـن   .اند  نه در ميان مردم آذربايجان ديده      اند و   يافته قورقود  ددهي را نه دركتاب     ا  نمونه
 اوغـوزان   .ها پايه و اساس نداشته و نسبتي با مردم ترك زبان آذربايجـان نـدارد               دروغ

آذربايجان مردمي سلحشور چون بيرك، غيرتمند چون قان تورالي، فـداكار و از جـان               
 آيـا   . هـستند  ...ومرول و زناني پاك و صـميمي چـون بـوالر خـاتون و             گذشته چون د  

                                                            
  .1953، اورخان شايق گوگياي، دده قور قودون كيتابي .1
 .1962، قورقود كيتابي محرم ارگين، دده .2
 .1992، ار، سيزسيز،باكينآ .3
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 ...توان صميميت خانوادگي، محبت، عشق، صداقت، نجابت، فـداكاري، دوسـتي و             مي
  را وحشيگري به حساب آورد؟ قورقود ددهتصوير شده در 

 بخـشد،   ي مال و ثروت خود را در راه ايل و تبار خـويش مـي                قازان خان كه همه   
كند، باسات كه بـا       اي پشت به ايل خود نمي        سال اسارت، لحظه   16ا وجود   بيرك كه ب  

دهـد،    هاي ديو يك چشم نجـات مـي         از جان گذشتگي مردم خويش را از شر شرارت        
رود، قان تورالي كـه در        دومرول كه به خاطر نجات ايل از مرگ به جنگ عزرائيل مي           

 برابـر غـارتگران     راه عشق و نجابت و وطـنش جـان در طبـق اخـالص نهـاده و در                 
 توان غارتگر ناميد؟   مي،دهد استقامت نشان مي

كنـد غـارتگر      قاراچوپان كه با تمام نيرو از ناموس و شـرف ملـتش دفـاع مـي               
مـسكن    بخـشد، بـي     يابـد طعـام مـي       اي مي   جا گرسنه  است؟ آيا قازان خان كه هر     

اره گـسترده   اش همو  پوشاند، سفره   اي را لباس مي     دهد و هر برهنه     يابد پناه مي    مي
ها سـرزمين خـود را از گزنـد مهاجمـان مـصون              است غارتگر است؟ آنان كه قرن     

 اند صحرا گردند؟  داشته

هايي   چنين كتاب  . است قورقود  ددهكتاب اساسي و شاهكار مردم آذربايجان، كتاب        
را اساتيد بزرگي چون هومر، فردوسي، روستاولي، دانته، سروانتس، شكسپير، پوشكين،        

د آفريد كه با گذشت زمان از فيلتر آفرينش يك ملت گذشته، صـيقل و جـال                 توانن  مي
ها را در نورديده و جاويد  شوند اثري كه قرن) قورقود دده( يافته تا تبديل به اثري چون    

مانده است و امروز مهم نيست كه خـالق آن كـدام نويـسنده و شـاعر اسـت زيـرا از                      
 حتي تاريخ نگارش هـم      . شده است  خالقيت يك خلق و يك ملت مايه گرفته و غني         

 چه هزاران سال پيش نوشته شده باشد و چه صد سال پيش، مهم .برايش مهم نيست
دهد و مشخصات و صـفات        اين است كه تاريخ،زبان، هستي معنوي ملتي را نشان مي         

 .سازد انساني ملتي را كه بدان منتسب است معين مي
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 ايـن   .ي ادبي مردم آذربايجان است       نخستين و بزرگترين آفريده    قورقود  ددهكتاب  
المعـارفي اسـت كـه تـاريخ       دايره.ي مردم اين سرزمين است كتاب، تاريخ دوران اوليه 

تـرين روابـط       در اين كتاب صميمانه    .زبان و فرهنگ مردم را در خود حفظ كرده است         
ها و زيباترين احساسات انساني بـه تـصوير كـشيده شـده،               خانوادگي، پاكترين محبت  

هـاي زنـدگي بـه        ترين لحظـه    ترين لحظات طبيعت و زندگي انسان ها، غمگينانه       زيبا
اش مجـسم     نخستين دوران زندگي مردم آذربايجان با تمام سادگي        .تصوير آمده است  

 .شده است

اسامي مناطق و كوه ها، رودها، نخستين فرزندان اين سرزمين، دختران و پسران،             
 مـردم، لبـاس و پوشـاك آنـان، خـورد و             ساز و سخن عاشقان، اعتقادات و باورهـاي       

خوراكشان، وسايل زندگيشان، آالت رزمـي و بزمـي، جـشن و سرورشـان، اخـالق و                 
انـد و زبـان ايـن        هاي طبيعي و ساده به تصوير در آمده        رفتارشان، همه و همه با رنگ     

 در عـين    .الدين هاست   اثر، به درستي كه سلف زبان حسن اوغلوها، نسيمي ها، برهان          
 از زبـان ايـن شـاعران بـزرگ آذربايجـان            ...بنـدي، تركيبـات و      از نظر جمله   حال كه 
 اين كتاب يادگار جاودان و پر رمـزو راز          . زبان آنان است   منشاءتر است ريشه و       قديمي

  .از زبان و تاريخ ماست

داسـتان  12 .اين كتاب صرفاً از نظر ادبي ارزشمند نيست بلكه دنياي ديگري دارد           
 12، عـشق و محبـت  ، حماسه 12ي انساني از خلق ماست،        ه چهره آن حكايت از دوازد   

داستان زيبا و دوست داشتني كه هر كدام دنياي پر از شـگفتي و زيبـائي را در برابـر                    
هـاي دالور مردانـي چـون          اين كتاب شرح قهرمـاني     .كند  چشمان خواننده ترسيم مي   

 و پاك دامني چون بورال قازان، بيرك، بوغاج، قانتورالي، دومرول، بايندر و زنان شجاع
 است كه همه از قبائـل تـرك زبـان بايـات، قـائي،               ...لجان و اخاتون، بانو چيچك، س   

اطالعات ارائه شده در اين كتاب       .اند  برخاسته ...بايندر، سالور، دوير، باكدوز، قانقولي و     
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 ي، ادبيات، مسائل قومي و نژادي، جغرافيائي و       شناس  زباني موضوعات تاريخي،      درباره
التـرك، رشـيدالدين     غيره با اطالعاتي كه محمـود كاشـغري در كتـاب ديـوان لغـات              

تراكمه، ابن فدالن سياح عرب در ال التواريخ، ابوالقاضي خان در شجره اهللا در جامع  فضل
 .اند همخواني دارد قرن پنجم و ديگر سياحان اروپائي و عثماني ارائه داده

ي منـاطق جغرافيـايي بـه          دربـاره  رقـود قو  ددهامروز هم اسامي ذكرشده در كتاب       
 دهد موجوديت خود ادامه مي

 همگـي امـروز هـم ارزش        انـد   شده ذكر   قورقود  ددههايي كه در كتاب      المثل ضرب
 براي نخستين بار ديتسين آلماني بـود        .اند اجتماعي، اخالقي و ادبي خود را حفظ كرده       

هـا بـه انجـام رسـاند و          المثـل  اي بر اساس اين ضرب      تحقيقات ارزنده  19 كه در قرن  
 . و.دهنـد  ها در آذربايجان به حيات خود ادامه مـي  نشان داد كه هم امروز نيز اين مثل    

 و ادبيـات    قورقود  ددهيابي و مقايسه موضوعات كتاب       كونونف به ريشه  .ژيرمونسكي و ا  
 در ميـان مـردم     قورقـود   ددهي  هـا   داستانشفاهي مردم آذربايجان پرداختند و از وجود        

تــوان   ديگــر محققــين در ايــن زمينــه را مــي1. شــفاهي در حيــرت ماندنــدبــصورت
 اين انديشمندان ضمن    . معرفي كرد  2تهماسب و آنار  .ح.فرهاد زينالف، م   باسكاكف،.ا.ن

اند انعكاس ادبيات شفاهي مـردم را در ايـن اثـر              تالش كرده  قورقود  ددهبررسي كتاب   
سـينه مردمـان جـاي دارد؟ و همگـي از      در قورقـود  ددهبيابند و يا بدانند كه آيا كتاب      

 به عبارت   .اند  ي اين كتاب در شگفت مانده     ها  داستاني فولكلوريك با    ها  داستانتشابه  
 صـدها داسـتان مـشابه آن را بـين مـردم و از               قورقـود   دده داسـتان    12جاي  ه  ب ديگر
  .ي پيرمردان و پير زنان يافته اند سينه

                                                            
  .1381 تبريز، ،ردي محمديئو اهللا: ن قورقود دونياسي، كؤچوره ار، ددهنآ .1
  .1992، ار، سيزسيز، باكينآ .2
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 بزرگ دنياي ترك تا قرن پنجم هجري        يادآوري اين نكته ضروري است كه سه اثر       
ـ          خلق شده است كه از اين سه، اثر ديوان لغات          ه الترك اثر محمود كاشغري اسـت كـه ب

 هجري قمري به زبان عربي براي عـرب زبانـان نوشـته و در آن عـالوه بـر                    461سال  
وم هائي از اشعار تركان را از قـرن د         نمونه تاريخ تركان، محل اسكان تركان، زبان آنان و       

پيش از ميالد تا قرن پنجم هجري آورده اسـت و جـاي خوشـحالي اسـت كـه نمونـه                     
اين قـرن     دومين اثر بزرگ تركي در     .اشعاري از تركي آذري نيز در آن جاي گرفته است         

اثريوسف باالساغونلو خـاص حاجـب اسـت كـه بـه             )سعادت علم( قوتادقوبيليك كتاب
ر آن از علـم سياسـت و امـور          هجـري قمـري بـه رشـته تحريـر در آمـده و د              461سال

  اين اثـر بـزرگ نيـز هـر    .كشورداري در قالب يك داستان بلند بحث به ميان آمده است  
دهنـد   چند كه متعلق به دنياي تركان است اما محققان زبان آن را به اوغوزان نسبت مي          

 اسـت   قورقـود   ددهي    و سومين اثر تركي متعلق به اوغوزان همان كتاب بزرگ و جاودانه           
 ناگفتـه نمانـد كـه    .باشـد  ي اوغـوزان مـي   بنابر نوشته خود اين اثر، به لـسان طائفـه      كه  

 امـا تاكيـد     ،1داننـد   هاي بزرگ اورخون را نيز به زبان تركي اوغـوزان مـي             محققان كتيبه 
دارند كه انصاف در اين است كه اين آثار را بـه همـه تركـان منتـسب سـازيم زيـرا در                       

 . و بيش حقي و نصيبي دارندي تركان كم آفرينش اين آثار همه

 در  .تـاريخي اسـت     با مردم آذربايجـان پيونـدي عميـق و         قورقود  ددهپيوند كتاب   
آوري وچـاپ شـده كـه        ي فولكلوريك زيادي از زبان مردم جمع      ها  داستان 1945سال

 چنـين تحقيقـي را در ايـران         2. داشـت  قورقـود   ددهي  هـا   داستاننظيري به     شباهت بي 
 .ق انجام داد كه در كتاب هفت مقاله ارائه داده استدكترحسين محمدزاده صدي

                                                            
  .1379،  باستان، تهرانهاي تركي ادمانيح، صديق، . 1
 .1354ح صديق، هفت مقاله، تهران، . 2
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 مثَلـي   .ي اوغوز بجا مانده در زبان مردم بسيار جالب و درخـور توجـه اسـت                 كلمه
شـود    اين مثَل در مورد كسي گفته مي      ) كس اوغوز آدامدير   فالن (:گويند  است كه مي  

ل درشت او كه بسيار قوي هيكل، سختكوش و تالشگر باشد و يا بيشتر به خاطر هيك 
 در  .كنـيم   ي عاميانه به چنين مسائلي برخورد مـي       ها  داستان در برخي از     .شود  گفته مي 

يك داستان عاميانه آمده است روزي از روزها يكي از اوغوزان آدمـي را گرفتـه و بـه                   
: دهد مادر اين چيست؟ مادر جواب مي: برد و به مادرش نشان داده ومي پرسد خانه مي

 نسل ما در آينده بـه ايـن شـكل و شـمائل و بـه ايـن                   .ماستپسرم اين نسل بعدي     
 مـن   .كنم نسل ما چنـين كوچـك شـود          باور نمي : گويد   اوغوز مي  .كوچكي خواهد بود  

اي جو بدو خواهم داد اگر توانست اين كيسه را به گردن اسب من بياويزد بـاور                   كيسه
 .خواهم كرد

رگ بوده است كه قد او  اسب آن چنان بز    .برد  آدمي كيسه را گرفته پيش اسب مي      
 اسب سر خود    .آورد  زند و صدا در مي       آدمي كيسه را بهم مي     .رسيد  به زانوي اسب نمي   

 اوغوز سـخن مـادر را     .آويزد  آورد و آنگاه آدمي كيسه را بر گردن اسب مي           را يائين مي  
قاراقاشلي نوشته است هيكل اوغوزان را بسيار . در روايت ديگري كه ق     1.كند  قبول مي 

 او نيـز آدمـي را   .و اسب آنان را چون خودشان بزرگ به تصوير كـشيده اسـت    درشت  
دهد اما آدمـي دسـت بـه          خواهد بدو غذا دهد غذاي آلوده بدو مي         گيرد و وقتي مي     مي

 در ايـن  2.گويـد  برد و اوغوز به هوش و فراست اين موجود كوچك آفرين مي             غذا نمي 
 ناگفته نماند كه مورخاني چون .ستها بزرگي بيش از حد اوغوزان تصوير شده ا روايت

ابن فدالن، ابو القاضي خـان، آدام اولئـاري و اوليـا چلبـي همگـي از هيكـل درشـت                     
 از زبان مردم گـردآوري      قورقود  ددههائي كه اخيراً از       در روايت  .اند اوغوزان سخن رانده  

                                                            
  .قوقود دونياسي دده. 1
  .1381، تهران، قوقود عزيز محسني، دده. 2
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هرمانان  نيز ق  قورقود  دده البته در كتاب     .كرده است قهرمانان هيكل بسيار درشت دارند      
 قاراچوپان آنچنان قوي و نيرومنـد اسـت         .اند با اندام بزرگ و قوي هيكل تصوير شده       

ـ           كه درختان را از جا مي      سـوي دشـمن پرتـاب      ه  كند، گوسفندان را در سـپند نهـاده ب
رفـت و   كـرد در آسـمان دور مـي    انداخت تا چشم كار مي  ميگ هر جا كه سن .كند  مي

  .روئيد ال در آن اطراف گياه نميآمد تا سه س چون بر زمين فرود مي

در ايـن    (:دهد  رشيد بيك افنديف درباره گورستاني در نزديكي قبله چنين اطالع مي          
هـاي عـادي بـسيار بزرگتـر         هايي يافت شده است كه از انـسان        گورستان اسكلت انسان  

 در نزديكـي    1.)دهنـد   هـا و اوغوزهـا نـسبت مـي         ها را به آزمان    است و مردم اين اسكلت    
 جالـب توجـه     .گورهاي بزرگي پيدا شده است    ) قيرخ چيراغ (قه ساليان در محلي بنام    منط

ها را بسيار درشت اندام و قوي هيكل به تـصوير             اينكه استرابن مورخ قديم يوناني آلباني     
هـاي رايـج بـين مـردم       در روايت2.راند   زبان رايج در بين آنان سخن مي       26كشيده و از    

ي اورخـون اسـب       كتيبـه   در .شوند   درشت اندام معرفي مي    اسبان اوغوزان بسيار بزرگ و    
) آز آتـي  ( در همين كتيبـه بـه اسـب او           .گول تگين بنام آزمان، بسيار حائز اهميت است       

شود كـه همچـون    برده مي) قازليق آت (  در كتاب ده ده قورقود نيز نام       3.گفته شده است  
هـاي    را كه در كتيبـه    ) آز(ققوميلف خل . ل .شود  به نوع خاصي از اسبان گفته مي      ) آز آتي (

هاي اخيـر تحقيقـات       اما در طول دهه    .داند  اورخون آورده شده است اقوامي ناشناخته مي      
تـرين قـوم آسـيايي        اي انجام گرفتـه و قـوم آز يـا آس را بزرگتـرين و قـديمي                  گسترده
اس اسـ  اينـك بر   .انـد  اند و حتي نام قاره آسيا را برگرفته از نام اين قبيلـه دانـسته               دانسته

هايي را كـه برگرفتـه از نـام          توان ردپاي اتنونيم    ان و نژادشناسان مي   شناس  زبانتحقيقات  

                                                            
 .ار، سيزسيزنآ. 1

  .همان. 2
  .همان. 3
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 قاس و قافقـاز، قاسـپي       ،توان در اسامي قاز      مي .يري كرد گنژاد يا قبيله آز يا آس است پي       
)  قـاس اوخ؟   ،امروزه قاسوق ( نام يكي از قبايل بازمانده در شمال قفقاز          .به بحث نشست  

اوخ، اوچ اوخ نوشته شده در      + اسامي ساكنان قديمي اطراف قازاخ، قاس       توان     مي .است
تـوان    و دهها اسم ديگر را مي     ) اوخ ؟ + آز   =  آزو يا آزيخ   .ي اورخون را مقايسه كرد      كتيبه

المعـارف    در دايـره   .نام برد كه در تركيب ايـن اسـامي عنـصر آز يـا آس موجـود اسـت                  
شده است از آن جمله نـام خـود آذربايجـان، آراز         آذربايجان صدها واژه از اين نوع آورده        

 .يا ارس و غيره مطرح شده است

 هجـري   471الترك به سال     ي محمود كاشغري دركتاب ديوان لغات       بنا به نوشته  
باشـد و در كتـاب        اي مردم توران به نـام آقـاز مـي           قمري، دختر افراسياب، يل افسانه    

بسيار آمـده اسـت و      )  گلينيم   -قيزيم   ر قازا بنزه  : اصطالحاتي از اين دست    قورقود  دده
 .نام قزوين نيز در اين رابطه تبيين شده است

اي از  هم قبيله ناگفته نگذاريم كه برخي نام قزوين را برگرفته از كاسپين كه آن
التـواريخ يكـي از    اله همداني در كتاب مجمع  رشيدالدين فضل.دانند تركان است مي  
 قابـل ذكراسـت ايـن    .دانـد   مي) ار - آز  (د و آنرا تركيب     نام  مي) يازر(قبايل اوغوز را    

 ي قبـل از صـائت يكـي از اصـول و              گفته رشيدالدين صحيح است چراكـه حـذف       
 ايل، يوجا   -  ايالن، ييل    -  اولدوز، ييالن    - مشخصات زبان تركي است مثل يولدوز       

 .و غيره  اوجا–

هـا باشـد و    از آزمـان ي برخي از كلماتي است كه بازمانـده         هدف ما در اينجا ارائه    
معروفند در جـاي جـاي آذربايجـان        ) رلريئاوغوز ي (امروز گورهاي فراواني كه به نام       
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ـ               قاراقاشلي در مقايسه   .ق .موجودند ام ي اندام بزرگ اوغوزها از زبـان پيرمـردي بـه ن
  1:نويسد وئردي اوغلو از روستاي اطراف گئده بيگ مي محمد اهللامال

گـؤز از     رشت اندامند، اما اوغوز شخصي ديگر اسـت، تپـه         گؤز هر دو د     اوغوز و تپه  
هاي فراواني را كه در اين اطراف موجود           قلعه . اوغوز از نسل آدمي است     .جنسي ديگر 

مرد همانجـا      اوغوز مهاجر بوده و به اين خاطر هر جا كه مي           .است او بر پا كرده است     
 امـا تپـه گـؤز از    .ه استشد و بدين خاطر قبر اوغوز در جاي جاي دنيا پراكند            دفن مي 

او نيز چون اوغوزان هيكلي بزرگ داشته اسـت امـا از نـسل انـسان     .نسل ديوان است 
  .نيست و در باالي سر يك چشم بيشتر ندارد

 را در دربند كشف كرد آدام الئـاري         قورقود  ددهدانيم كه نخستين كسي كه قبر        مي
ن قبر نتوانسته اسـت حيـرت        او در كشف اي    .م بود 17سياح و دييلمات آلماني در قرن       
   .خود را از بزرگي قبر پنهان دارد

 .قبري بود كشيده است    قورقود ي سنگي كه معروف به        ديوايف عكسي را از تپه    .آ
را به بورالخاتون نسبت داده است  اولئاري در اروميه نيز قبر بزرگي را نشان داده و آن          

 .است پلكان تشبيه كرده 40و بزرگي آن را به سردابي با 

 هـا   نوشـته گونه كه در ايـن        آن قورقود  ددهاگر به درشتي اندام و هيكل اوغوزها و         
هـاي    بينـيم كـه انـدازه       كنـيم مـي   ها بدان اشاره رفت توجه       آمده است و يا در روايت     

اي عناصـري از       امـا در هـر افـسانه       .اي بيش نيـست     عادي اوغوزان مسلماً افسانه   غير
 ومراســم خــاص آن دوره، گورهــا را بــزرگ  شــايد طبــق آيــين.حقيقــت وجــود دارد

شود كه تمامي يك گور براي يك فرد بوده است؟            گرفتند و امروز چنين تصور مي       مي
راثوتي ) او زامانالردا ،)انيندااوغوز زم(با تكيه بر همين باور است كه اصطالحاتي چون          

                                                            
  .ار، دده قور قود دونياسين آ:ك .ر. 1
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 بنـا بـه   .نـيم دا و تاريخي بسيار كهن آفرينش اين اثر و پيوند آن با دوران اساطير مـي          
ي   ا  عليارف در مقاله   . س 1.گردد  به سده اول اسالم برمي    ) زمان اوغوز (  بارتولد، .و.نظرو

مالحظـات جـالبي را     ) 1984 (2)هآذربايجان خلقينـين اتنـوكزي حقينـد      (تحت عنوان   
 كه مربوط به نام اماكن و       قورقود  ددهمطرح كرده است در اسامي آورده شده در كتاب          

دو بـار نـام    اين اثر  در.هاي آسياي ميانه يافت ان اثري از توپونيم تو  مساكن است نمي  
تركـستان  ( خـان و باينـدرخان بـه صـورت         تركستان آمده كه آنهم در تعريـف قـازان        

 . جالب توجه اينكه در اين اثر كلمه تورك و زبان تركي وجود ندارد.باشد مي) يي ديره

ست همگي عطر مـر بـوط بـه         قورقود برده شده ا    اسامي مناطقي كه در كتاب دده     
اي از آذربايجان كه      رسد به هر گوشه     قورقود به مشام مي    سرزمين آذربايجان عصر دده   

كنـيم و      را مـشاهده مـي     قورقـود   ددهنظري افكنيم ميدان زندگي و فعاليت قهرمانـان         
 قهرمانـان،   .اند كنيم كه قهرمانان در اين فضا زندگي و مبارزه كرده           چنين احساس مي  

 اسامي روستاها يمان نيز گوئي      .اند  ها و موضوعات دراين سرزمين جان گرفته      پرسوناژ
 ، دوندارلي قبـه   )شاماخي -دده گونش   : قورقود است  همان اسامي مندرج در كتاب دده     

ي امروز    ، بايندرلو در نقشه   )قارابوداق؟ (قارابوجاق بايندر، تووز، شمكير، ،)سالور؟=سالر(
 3.خورد آذربايجان به چشم مي

هايي مخـتص يـك منطقـه از آذربايجـان           كته جالب توجه ديگر اينكه چنين نام      ن
 در زنجان كوه باييذير،     .هايي پراكنده است   نيست بلكه در كل اين سرزمين، چنين نام       

 . اسـت وجـود دارد  قورقـود  ددههـاي كتـاب     ي و دها نام ديگر از نام        كوه اوروز، چشمه  
اجـداد و انـساب اوزون حـسن        )  ديگر بكريه  كتاب(در اثر   )  م 16قرن  ( ،ابوبكر تهراني 
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رساند بايندر خان يكي ازروساي ايل اوغـوز           نسل به بايندرخان مي    53را با    قويونلو قره
 نسل ديگر 60اي با  ي نيمه واقعي و نيمه افسانه اين شجره)  استقورقود  ددهدر كتاب   

 - يافـث -نـوح : نـد ا شده نوح و فرزندان او به شكل زير ترسيم    .رسد  به نوح پيغمبر مي   
 بر اين اساس بايندر خـان       ...بايندر خان  - گون خان    - اوغوز   - قاراخان   -خان   ابولجه

 از بايندر تـا اوزون حـسن اسـامي ديگـري چـون              .ي اوغوز است   فرزند گونخان و نوه   
بكدوز خان، بايات خان، سالورخان، بيله كن و ديگر اسامي حـائز اهميـت و شايـسته                 

 چهره و نام را از نظر تـاريخي بـه           69ديف در بررسي اين شجره،       اوختاي افن  .اند دقت
 از آن جملـه     1.بررسي نشسته و شخصيت تاريخي و حقيقي آنان را اثبات كرده اسـت            

از ، شانزدهمين جد اوزون حسن يعني شكتور خان در زمـان خالفـت مـامون و امـين                
اق چ او قب  17 جد .كرده است   زندگي مي ) خلفاي عباسي در قرن هشتم و نهم ميالدي       

 او، سـنقوربيك در    24ي آلينجا جنگ كرده و جد         خان در قرن هشتم ميالدي در قلعه      
يده گز با كفار جنگؤيجه و االؤدر درياي گ) پيش از اسالم( قرن ششم و هفتم ميالدي

معلوم نيست پيش از اسالم با كدام كفار جنكيده است؟ اوختاي افنديف كه اثـر                .است
تركي آذري ترجمه كرده است در سلطنت با يندر خـان بـر ايـران،               را به   ) ديار بكريه (

بـاغ و   دشت قبچاق سخن گفته و قشالق او را قره       ختا، شام، مصر، افرنج،   توران، روم، 
  2.ييالقش را گويجه ده نيز دانسته است

نيز را همان گـؤي      ناگفته نماند كه محقق بزرگ آذربايجان خكور اوغلو گؤيجه ده         
  3.داند مي) ز كيه(هاي  نهگؤل واقع در دام
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 به دفتري برخورده است كه اسـامي        18ي قرن     ها  ضياد بنيادف در تحقيق ماليات    
ون قورقـود، باينـدر،     چـ مناطقي جون آليواوت، بايسونقار، قوتكند و اسـامي اشـخاص           

  1. شده استقورقود ددهاوغوز، تورخان و غيره موجب رجعت محقق به سوي كتاب 

آيد و اكثر اسـامي        مي قورقود  دده سرزمين آذربايجان عطر     گفتيم كه از جاي جاي    
ميان مردم رايج است امـا از        هايي است كه امروز هم در      قهرمانان و مناطق همان نام    

توان به تاريخ قديم سرزمينمان پي برد از آن جمله است كلمه قوش              برخي كلمات مي  
ها، رودهـا، كوههـا و      گـذاري شـهرها، روسـتا      كه به صورت پيشوند و پسوند براي نام       

به كار رفته اسـت     ) تولوقوشون ياوروسو ( قورقود  دده در كتاب    .ها به كار رفته است      دره
نزديكـي  (به معني پرنده در تركيب اسامي زيادي مانند قوشـچو    ) قوش(و امروز كلمه    

برخي از عالمـان اسـم    .، قوشالر، قوشجه، قوشجوالر و غيره به كار رفته است        )ميهورا
كـه   )كوشـان (دانند و اميراطوري بزرگ قوشان         برگرفته از قبيله قوشان مي     را) قوش(

 ناگفته نماند كه تمغاي     .ي هند حكومت راندند از اين قبيله است         ها بر شبه جزيره    قرن
 يـادآوري   .قوش در بين قبايل ترك از تقدس واحترام خاصـي برخـوردار بـوده اسـت               

نده اسـت برخـي از پرنـدگان مظهـر          شود كه در فرهنگ تركان كه تا امروز هم ز           مي
انـد   اند و برخي مظهر لطافت، پـاكي و عـزت، از آن جملـه              پليدي و ويراني و بدبختي    

 اسامي شهرها   .لك، قاران قوش، سيغيرچين و شاناپيپيك      پرندگاني مانند بايقوش، لئي   
 رد ، تـووز )بـردع (، بـوز آخـالر  )كلجر(بوز گونئي، بوز القاني، بوزلر  و روستاهاي الچين،  

 .ارتباط با يوزوك قابل تبيين است

قاراپاپاق، قارابورك، گونئي قـشالق،گونئي تپـه،        اسامي ديگري مانند قاراقويونلو،   
 و چه امروزه عـالوه بـه    قورقود  ددهآغاج چه در كتاب     ،اوچ تپه، اوچ اوغالن، آلتي آغاج     
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ي، ، جايـارلي، چارخمـاقل    )باشـد   مقياس طول به اندازه فرسنگ نيـز مـي         معني درخت، 
اند كه   بكار رفتهقورقود ددهچي، دميرچي، ديريلي، باهارلي و غيره در كتاب         قورجو، دوه 

هاي زيادي در همين شـهر خودمـان بـه ايـن            امروزه نيز رواج دارد و روستاها و محله       
كه در  امروز به معني ديوانه رايج شده است در حالي) لي ده( كلمه.شوند اسم ناميده مي

ي حماسي كوراوغلو بـه مفهـوم پهلـوان و دالور           ها  داستانمچون   ه قورقود  ددهكتاب  
متـرادف جـوانمردان و از جـان        ) دلـي ( ي كوراوغلـو  ها  داستان اگر در    .بكار رفته است  

بـراي  ) دلـي (  نيـز لقـب  قورقـود  ددهگذشتگان سـرزمين چنلـي بئـل اسـت دركتـاب         
اجار، دلي دوندار، و دلي ق ترين قهرمانان ايل بكار رفته است مانند دلي دومرول، فداكار

 . دولوفراوان بكار رفته است-عباراتي مانند دلي قانلي، دلي سوي و دلي 

 بكار رفته امروزه به عنوان لقب قهرمانـان حماسـي           قورقود  ددهكه در   ) آلپ(كلمه  
ل     مردم آذربايجان در تركيب اسامي اين قهرمانان بكـار مـي       رود حـائز اهميـت و تأّمـ

دانـد و بـه نظـر او قـسمت           مي »ن«را برگرفته از آلبا    )آلپ(هكونف كلم . آ .بيشتر است 
از نام قـديمي    » ن«)آلبا(به نظر او كلمه      .گرفته شده است  )آلماق(از ريشه مصدر  ) آل(

به صورت پيونـد در بـسياري از واژگـان      ) ان(سرزمين آلبان گرفته شده است و حرف        
رفته است مانند لنكران،     آذربايجان به كار     -هاي تركي     تركي و اسامي مناطق و شهر     

) ان(سـاز    پسوند شـكل .اوغوزان، مردكان، آذربايجان و غيره زنجان، افشران، توركان،  
يعني سـرزمين  ) آلب(ي آلپان يا آلبان به معني سرزمين       اضافه شده كلمه  ) آلب(كه به   

ي آذربايجـان بـراي       قهرمانان و شيران ساخته است اين اسـم امـروزه در پـنج نقطـه              
توان نام    بكار رفته است از ان جمله روستاي آلپان واقع در نزديكي قوبا را مي             روستاها  

كنـد     محمود كاشغري بحث مـي     التورك اي كه از ديوان لغات       مشيرعليف در مقاله   .برد
لغات به صورت عالمت جمع به كـار رفتـه اسـت              در ديوان ) اوت(و   )ان (: نويسد  مي

 از اين گذشته آليـواوت نـام        .معني جوان مردان  مانند ارن به معني مردان، آليواوت به        
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 چهار روستا به نام آليواوت در اطراف شـهرهاي بـردع،            .باشد  اي از تركان نيز مي      قبيله
كنـد كـه اسـامي قـديمي         آنار رضايف اضافه مي    .قازاخ، گؤي چاي و اوجار وجود دارد      

  1.ردسرزمين ما آذربايجان با قواعد زبان خودمان تركي همخواني كاملي دا
كلمه آران از قديم تا امروز در زبان مـردم آذربايجـان            : نويسد  آشور بيگلي مي   س

به معني دشت، صحرا، سرزمين مفهوم خود راحفظ كرده اسـت و ايـن كلمـه غيـر از                   
 اين دانـشمند اضـافه      .ي قديم ترك در هيج زبان ديگري مشاهده نشده است         ها  زبان
بارت است از جاي سر پوشيده، زمين حفظ         ع - اران   -ديگر معناي اين كلمه     : كند  مي

كـه از  ) آغـوان ( كلمـه  2.هاي كـوه  شده از برف و كوالك،وادي و دشت واقع در دامنه    
در كتاب   )آغ بان ائولر  (در اين تركيب استفاده شده است با تركيب عبارت          ) غآ(مورفم  

كـان  تر .سـازيم   در اينجا يك مسئله اساسي را مطـرح مـي          .قورقود همخواني دارد   دده
كردنـد و هـر       جنوب، شرق و غرب را با چهار رنگ مـشخص مـي            چهار سمت شمال،  

، )سرخ(قيزيل  = ، جنوب)سياه( قارا =شمال  : سمت با رنگي معلوم مشد كه عبارتند از       
 )سفيد( آغ = ، و غرب)سبز( گؤي ياشيل، = شرق

ي بـرا  .به نظر ما درياي سياه و درياي سرخ نيز با اين منطق قابل تبيين اسـت               
و براي  درياي سفيد  =ها به نام آغ دنيز همين است كه درياي خزر در اسناد تركمن

نوشته شده است زيرا اين دريا در غرب        ) درياي سبز ( =شروانيان به نام گؤيجه دنيز    
قارشـي  (: رود منظـور از عبـارت        گمان مي  .ها و در شرق شروانيان قرار دارد       تركمن

 همـان كوههـاي قفقـاز باشـد كـه در شـمال              ودقورقـ   ددهدر كتـاب     )ياتان قاراداغ 
كـه امـروز در آذربايجـان ايـران و آالداغ در     )داغ قره( و نام اند داشتهآذربايجان قرار  

كوهها،  رودها،  بنابراين اسامي مناطق،   .كنند  خراسان است از اين منطق ييروي مي      
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 ياشـيل،   هـا ماننـد قـارا،       ي كه با تركيب رنـگ     يها  ها و بيشه    شهرها، روستاها، دشت  
كنند و رنـگ نـشان    شوند از اين قانون تركي تبعيت مي        گؤي، آغ و غيره ناميده مي     

باشد، بنابراين اسامي قارادآغ، قـاراده نيـز، گـؤي گـؤل، آغـدام،                گر سمت و سو مي    
يـادآوري ايـن    ( كنند  چمن و غيره از اين قانون قديمي تركي تبعيت مي          باغ، قره  قره

ر رنگ نيست بلكه به معني مقـدس و         گرا تنها نشان  نكته ضروري است كه قره يا قا      
 آغ -  قورقود دده به نوشته كتاب -  در هر صورت آغوان يا .)رود بزرگ نيز به كار مي

هـاي آن را در    ديگر توپونيم.رود به كار مي) خانه سفيد ()دامي آغ ائو (وان به معني    
 در نقشه امروز .ي دارديابيم كه با كلمه آغوان همخوان     مي ...اسامي آغدام، آغداش و   

 .شود مشاهده مي) آغوانالر(آذربايجان محله 

بايـست    باشد كـه مـي      مي) بوي ( كلمه قورقود  ددهديگر كلمه قابل تأمل در كتاب       
روند  بدان توجه كرد زيرا از يك سو چنين كلماتي امروزه به صورت تركيبي به كار مي   

مل است كه اسامي بسياري از      أ جاي ت   از اين نظر   .اند و معني انفرادي خود را گم كرده      
شـود و بـا    ها، بلكه هزاره پيـشتر مربـوط مـي         اين كلمات تركي ساخته شده و به سده       

بـريم و از اينكـه        ها پيش پـي مـي       دانستن اين واژگان به مفهوم تركي آنان در هزاره        
انـد اطمينـان پيـدا       هزاران سال پيش تركان در سرزمين امـروزي مـا اسـكان داشـته             

به معني قوم، قبيله، طايفه، و هـم بـه معنـي فـصل، بـاب و                 ) بوي (ي  كلمه .يمكن  مي
 .باشـند ) قبيلـه (ها مهم بوده است كه از كدام بوي            براي اوغوز  .رود  حكايت به كار مي   

 بوي كـيم؟    :پرسند  رسند مي   كند كه وقتي اوغوزان به هم مي        محمود كاشغري قيد مي   
 ) اي؟ از كدام قبيله(

ر هر برخورد با دوستان و دشمنان چه براي آشنايي و چه بـراي              قهرمانان اوغوز د  
قوقورقـود نيـز ايـن رسـم          در كتـاب دده    .اند پرسيده  ي طرف مقابل را مي      جنگ، قبيله 
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پرسـد كـه از    هويداست حتي بيرك در نخستين ديدار آشنايي با چيچك بانو از او مـي  
 .ايچ اوغوز: دهد باشد و او پاسخ مي كدام بوي مي

 از اين گذشـته  .معني فصل و باب از مصدر بويالماق گرفته شده است       بوي به   
قوقورقود به كار رفته است و       بوي به معني حكايت و داستان حماسي در كتاب دده         

 بـوي   .رود  امروزه در شهر تبريز بوي دئمك به معنـي داستانـسرايي بـه كـار مـي                
بـوي بويالمـاق بـه      قوقورقود نيز بصورت     امروزه مفهوم رجزخواني دارد كه در دده      

 .كار رفته است

يكـي از انـواع شـعري از        ) بويـاتي  ( بايـاتي  .ات اسـت  يـ ي با   قوقورقود از قبيله   دده
ـ                گنجينه ه ي فولكوريك مردم آذربايجان است و در موسيقي ما نيز جاي خاصي دارد ب
  .صورت بايات وارد شده استه كه در فرهنگ موسيقي فارسي نيز ب طوري

 قد، بـوي    =معاني مختلفي يافته است مانند بوي        ه در زبان ما   امروز) بوي (ي واژه
يـول  :  اندازه و به معنـي درازا ماننـد        = بزرگ، بوي    = قد و قواره، بؤيوك      = بوخون   -

گـوئيم و      سرك كـشيدن، بـه زن حاملـه بويلـو مـي            =، بويالنماق   )در طول راه  (بويو  
اي  نـام طايفـه   (ند بويلـو ي بوي به كار رفته است مان دراسامي روستاهاي زيادي كلمه  

در اسـامي    و) آبـاد  جليل(، بوي كنديل، بوي خانلي      )آغدام(، بوي احمدعلي    )نيز هست 
 .لي بوي و غيره ن، ده بوي چيچه يي، بويما دره: گياهان

 بـسياري از اسـامي   .آيـد  قوقورقود مي آري از همه جاي آذربايجان عطر كتاب دده     
هـا    ها و بيشه   هها، رودها، شهرها، روستاها، دشت    بكار رفته در اين كتاب امروزه نام كو       

 .و همه با اين كتاب همخواني دارد و نشان از قدمت هزاران ساله دارد

 هيچ جا سخني از ترك و تركي نرفتـه اسـت بلكـه هميـشه                قورقود  ددهدر كتاب   
تـرين تـرك    دانيم كه اوغوزان از قديم    اما مي  .سخن از اوغوزان است و لسان اوغوزان      

هـاي پـيش از مـيالد         آيند و اسكان آنان درآذربايجان به سـده         ن دنيا به شمار مي    زبانا
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 اطالعات مؤثـق در     . اما بهتر است در اين مورد به اسنادي چند اشاره شود           .گردد برمي
ي اوغوزان بدسـت      توان از منابع مربوط به ملل غيرمسلمان و همسايه          اين مورد را مي   

ي برخورد آنان نسبت به اوغوزان حـائز اهميـت            وهها و نح   آورد نظر مورخان اين ملت    
قوردلوسكي تحقيقات تـاريخي مهمـي بـه انجـام          .آ. محقق نامدار ارمني و    .ست فراوان

ارمنياني كه از سلطه بيزانسيان بـه تنـگ آمـده بودنـد از آمـدن                : (نويسد  رسانده و مي  
آنـان مايـل     طبيعي است كه اوغـوزان نيـز بـه           .اوغوزان به آذربايجان استقبال كردند    

تمايل ارمنيان به اوغوزان چنان نيرومند بـوده اسـت كـه مورخـان مـسيحي،                ) .باشند
 .اند ارمنيان را متهم به خيانت نسبت به مسحيت كرده

شود كه   اما مشاهده مي  .اين نظر، تأييد آمدن اوغوزان در دوران بعد از ميالد است          
 اكثـر محققـان     .شـود   م بـرده مـي    نا) كافر( قوقورقود از دشمنان با عنوان     در كتاب دده  
هاي  قوقورقود در استنساخ   ي كافر و مجموعاً رنگ اسالمي در كتاب دده          معتقدند كلمه 

بدان معناي اسـالمي در كتـاب وارد        ) كافر(حال   بعد از اسالم وارد شده است و با اين        
نيست و كافران در مجموع دشـمنان اوغـوزان بـوده انـد در حاليكـه بـه مـذهب يـا                      

هويت مذهبي خاصـي ندارنـد      ) كافران ( نه تنها  .اي نشده است     كافران اشاره  المذهبي
 در اين كتاب كلماتي مانند نصراني، ترساو غيره         .اند ها نيز مطرح نشده    بلكه ديگر دين  

اند با هيچ يك از اهـل    كافران با آداب و رسومي كه در كتاب معرفي شده        .وجود ندارد 
 آنان  . دشمنان مورفولوژي هستند   ها  داستانر اين    دشمنان د  .دين قابل مقايسه نيستند   

كنند و بـه مـادرش    كباب درست مي) اوروزخان (خورند، از گوشت از گوشت انسان مي  
 . مسلماً اين كافران هيچ مشابهتي با كافران مطرح شده در اسـالم ندارنـد          .خورانند  مي

 ه حتي تپه گؤز   از ديگر سو، يكتايرستي در ميان اوغوزان به حدي رواج داشته است ك            
 جالـب اسـت كـه       .كنـد   در واماندگي و تنهايي خويش خدا را فرياد مي        ) نما ديو انسان (
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 يكي از قهرمانان كتاب بنام يئي نكر قازان خان          قورقود  ددهبينيم در جايي از كتاب        مي
  !!كند خطاب مي) كشيش  (را

هـاي     سـده  جا دارد كه به تار يخ برگرديم و رد پاي اوغـوزان آذربايجـان را در               
هـايي مراجعـه      ما در اينجـا بـه كتـاب        .نخستين اسالم و حتي قبل از اسالم بيابيم       

 از جمله به تار يخ يعقوبي       .خواهيم كرد كه اعتبار آنان در بين علما تأييد شده است          
 .جوييم توسل مي

ابي واضح يعقـوبي نوشـته شـده و          اين كتاب در قرن سوم هجري توسط احمدبن       
 يعقـوبي فرزنـدان آدم و       .اهيم آيتي به فارسي ترجمه شده اسـت       توسط دكترمحمد ابر  
هـاي شـيش، انـوش،     داند كـه بعـد از نـسل        قابيل و اقليما مي    +حوا را هابيل و لوبذا      

 نوح زمين   .رسد  قينان، مهالئيل،يرد، اخنوخ، متوشلح و لمك نوبت به حضرت نوح مي          
زمين را بـه سـام، مغـرب         وسط   .را بين سه فرزند خود سام و حام و يافث تقسيم كرد           

 در هـا  زبـان  امـا اخـتالف   .زمين را به حام داد و يافث درميان خاور و باختر فرود آمـد             
ي مردم    زمان فالغ بن عابربن شالح بن ارفحشد بن سام بن نوح بوجود آمد زبان همه              

 پس چون در بابل مجتمع شدند بـه يكـديكر گفتنـد    .سرياني بود كه زبان آدم نيز بود 
 پس خدا دژ آنها را ويـران        .زيم كه پايين آن زمين و باالي آن آسمان باشد         كاخي بسا 
 زبان در   19 فرقه شدند كه     72 زبان در ميان آنها پديدآورد و از همان جا           72ساخت و   

 زبان در ميان فرزنـدان يافـث پديـد آمـد و     37 زبان در اوالد حام و     16فرزندان سام،   
 يك  ها  زباند و او گفت شما را با اين پراكندگي          چون پراكندگي را ديدند نزد فالغ آمدن      

آنها قسمت   فالغ زمين را بر. گفتند زمين را در ميان ما بخش نما        .دهد  زمين جاي نمي  
و ديلـم و توابـع زمـين    ) بلغـار نمود و چين و هند و سند و ترك و خزر و تبت و بلغـر            

ي فـرات قـسمت     خراسان نصيب فرزندان يافث بن نوح گرديد، زمين بـاختر و مـاورا            
 .اوالد حام، و حجاز و يمن و باقي زمين سهم فرزندان سام گرديد
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 همـين آثـار تركـان را از احفـاد           .اين روايت در اكثر آثار تاريخي تكرار شده است        
ي يعقـوبي و ابـن اثيـر جمعـي از              به گفتـه   .اند عاموربن توبر بن يافث بن نوح دانسته      
هاي پراكنـده    ر شهرها پراكنده گشتند و مملكت     فرزندان عامور از ماوراءالنهر گذشته د     

ختّـل، قواديـان، اشروشـنه، سـغد، فرغـاني،      : هاي بسياري شدند كه از آنهاست      و امت 
ها دارنـد و   ها و شهرها و قلعه       خانه ها  ترك قومي از    ...شاش، ترك، غز، تغز غز، تبت و      

هـاي پـشمي    يمـه هاي آنهـا خ  ها زندگي كنند، خانه   قومي ديگر در سر كوهها و بيابان      
هاي آنان از خراسان تا كوههاي تبت و چين به            اندازي آنها خطا ندارد، خيمه    است، تير 

 1.تهم پيوسته اس

 و يـا اوغـوزان در آذربايجـان    هـا  تـرك آنچه در اين اثر حائز اهميت است اسكان        
رونـد يـا      آيد ساسانيان در آذربايجان به مصاف تركان مي          آنچه از اين اثر بر مي      .است

بارها به تركان آذربايجان پنـاه بـرد و         ) م438متوفي  (  بهرام .شوند  ه آنان پناهنده مي   ب
هـاي بـين ايرانيـان و        م مغلوب تركان شـد و جنـگ       459فيروز شاه ساساني در سال      

ي تركـان بـه ايرانيـان پايـان بخـشيد امـا               تركان ادامه يافت تا انوشيروان بر سـلطه       
 .قي ماندآذربايجان همچنان زير سلطه تركان با

ب داراي رنگ و بوي اسالمي      آيد اينكه اين كتا     برمي قورقود  ددهاما آنچه از كتاب     
 از ديگر سو محل نگارش اين       .چند كه اين رنگ بعداً بدان افزوده شده باشد         است هر 

اثر سرزمين آذربايجان است اينك ببينيم آيا در زمان اسالم، آذربايجان سيطره تركان             
 .بوده است يانه

گذريم و به برخوردهاي      رخورد اعراب در خراسان و ماوراءالنهر با تركان در مي         از ب 
ي مـاوراءالنهر در      هـا   زيرا تمامي سـرزمين    .كنيم  آنان در سرزمين آذربايجان اشاره مي     

                                                            
 .61تاريخ يعقوبي، ص . 1
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 امـا   .ي مورخان بر اين امر اذعان دارند        ي اسناد تاريخي و همه      دست تركان بود وهمه   
رت در آذربايجان هنوز براي برخي جاي شـبهه         هاي نخست هج    وجود تركان در سده   

داند و در      هجري سخن مي   22 تاريخ يعقوبي از فتح آذربايجان در سال         .و ترديد است  
 از خروج خاقان پادشاه خزر در شـهرهاي شـروان، بيلقـان، شـابران،               30حوادث سال   

 .داند فيالن و بلنجر سخن مي

مسلمه بن عبدالملك فرمانده  :نويسد هجري مي 91 تاريخ يعقوبي در حوادث سال
هـا گـشوده شـد و بـه دربنـد             سپاه به جنگ تركان رفت و به دست او شهرها و قلعـه            

  1)...آذربايجان رسيد
دهد كه تركان در اين قرن در تمام آذربايجان تا دربند سـاكن               اين بيان نشان مي   

 ؟ اند بوده پس آيا ساكنين اين سرزمين تركان ن.بوده اند

 هجري از مصاف سپاه اعراب با تركان در         104 نيز در حوادث     5د  تاريخ طبري جل  
 ) 378 و 9ص . (راند آذربايجان سخن مي

ي اران     جراح بن عبداهللا حكمي به جنگ تركان رفت تا به رود خانه            105در سال   
 با او نبرد كرد و چون بلبخر را فـتح كـرد             .رسيد و با پسر خاقان پادشاه خزر روبرو شد        

آمد تا بـه رود خانـه         هر به شهر در تعقيب خاقان پادشاه خزر فرود مي         رهسپار شد و ش   
 )279ص(اردبيل آذربايجان رسيد و آنجا نبرد كرد و جراح و همرا هانش كشته شدند               

 الـي   102هـاي     هر سه اثر عربي در حوادث سال       .گويند  اثير و طبري نيز چنين مي      ابن
ي تركان در دربند االن  به ناحيهي سعيدبن عبدالملك بن مروان   هجري از حمله106

تركان در اردبيل بر لـشكر اعـراب فـائق          112 در سال    .اند سخن رانده ) 282 - 7ص  (
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  .1369، تهران، انتشارات اساطير، 16ه، جلد ندمحمد جرير طبري، تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاي - 
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 از شكــست لــشكر اعــراب در 524 ص5تــاريخ طبــري جلــد ) 302 و 3ص (شــدند 
 .راند  سخن مي113آذربايجان كشور تركان در سال 

ص (گويـد     ن آذربايجان مي   بر تركا  132همو از پيروزي ابو جعفر منصور در سال         
ها تركان در آذربايجان سكني دارنـد و ييوسـته در جنـگ و                در تمامي اين سال    )465

برند و بسياري از صفحات آثار تاريخي به اين حوادث            گريز، غلبه و شكست به سر مي      
 .حصر شده است

سوي ديگر تركان در دنياي اسالم با توجـه بـه قدرتمنـدي و شجاعتـشان در                   از
هاي خلفاي بنـي      و اكثر والي   اند  بودهروائي اسالم در گوشه و كنار جهان مشهور         فرمان

 از  .اند  بودهو مغرب، شامات و جزيره همه از تركان           والي مصر  اند  بودهعباس از تركان    
قرن اول تا قرن چهارم در اكناف جهان امرا و حكما ترك فرمانروايي داشته به طوري 

 ناگفته نماند جلد دوم تـاريخ  .اراده آنان بستگي داشتكه عزل و نصب خلفا به ميل و   
 .يعقوبي و جلد پنجم تاريخ طبري به شرح اين وقايع اختصاص يافته است

بنابراين اوغوزان پيش از آمدن غزنويان و سلجوقيان نيـز در آذربايجـان اسـكان               
 را به   ودقورق  ددهتوان آفرينش كتاب       بنابراين مي  .اند داشته و صاحب اين سرزمين بوده     

 .اين اوغوزان نسبت داد

توان در  را ميقورقود ددهبسياري ازحوادث واتفاقات و حتي سيماي قهرمانان كتاب 
  داستان قازاخان و اسير شدن مادرش به دسـت دشـمنان در اثـر              .منابع تاريخي يافت  

هـاي اوغـوزان بـا      از ديگـر سـو جنـگ     .ذكر شده اسـت   ) از ابوالقاضي ( شجره تراكمه 
ها را در داستان      كه در منابع تاريخي بوفور ياد شده است انعكاس اين جنگ          ها   قبچاق

ها حائز اهميت است   آنچه در اين جنگ.توان يافت  يغماي خانه اوروز و قازان خان مي      
ها هـدف دينـي       ها نزديك شد اينكه اين جنگ       توان تا حدي به زمان اين جنگ       و مي 

ها   شوند ولي سخني از عبادتگاه      خوانده مي  هرچند كه دشمنان اوغوزان كافر       اند  داشتهن
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 هيج نوع عبادتي يا مكان عبادت ذكر نشده است ايـن خـود              .حتي مسجد وجود ندارد   
 .دليل برآفرينش اين اثر در دوران پيش از اسالم است

 شكي نيست كـه چنـين       .داستان ديگر مربوط به داستان دومرول و عزرائيل است        
نياز دومـرول    و ساخته و پرداخته شده است و حتي راز       اي    ي اسطوره   داستاني با انگيزه  
 در عين حال خداي واحد آسمان       .ها نشانگر دوران اديان ابتدائي است       با خداي آسمان  

اوغـوزان  : نويـسد    ابن فـدالن مـي     . نقش بسته است   قورقود  ددهي كتاب   ها  داستاندر  
 يعنـي   ؛گـري بيـر تن  : گويند  موقع سوگند خوردن انگشت به سوي آسمان گرفته و مي         

خداي واحد البته تنگري كه به صورت تانري و امروزه تاري براي ما رسيده است بـه                 
هـا يـشان قـسم         اوغـوزان بـه شمـشير      قورقـود   دده در كتاب    .معني آسمان بوده است   

دهـد كـه آفـرينش       خورند و اين نشان مي       گاه به پرندگان و گرگ قسم مي       .خورند  مي
ـ         گـردد هـر چنـد كـه قهرمانـان جنـگ نمـاز              ر مـي  اين اثر به دوران پيش از اسالم ب

 كه نماز خواندن قهرمانان به تصوير كشيده شده اسـت           ها  داستان درهمين   .خوانند  مي
) قميـز  -بينـيم كـه شـراب     كه بايد نشانگر مسلمان بودن آنان باشد در عين حال مي     

نش اين  توان گرفت كه آفري      نتيجه مي  .خورند و اين با احكام اسالمي منافات دارد         مي
ي بعد از     شود اما در استنساخ آن در دوره        ها به دوران پيش از اسالم مربوط مي         حماسه

 .اسالم، رنگ اسالمي هر چند ناشيانه بدان زده شده است

 نشانگر ايـن اسـت كـه بخـشي از           قورقود  ددهاساساً زندگي ترسيم شده در كتاب       
 محمود كاشغري و .اند ودهنشين يا مهاجر ب اوغوزان شهرنشين بوده و بخش ديگر كوچ   

مسعودي مورخ نامدار ايراني از اوغوزان اسكان يافتـه كـه زنـدگي كـشاورزي دارنـد                 
 نيز اشارات فراواني به زندگي كشاورزي اوغـوزان         قورقود  دده در كتاب    .رانند  سخن مي 

در چند جاي كتـاب ذكـر      ) باغ ايله بستانين زينتي سو    (المثل   وجود دارد از جمله ضرب    
بيـزيم بؤيـوك داغالريميزاولـور،اول      : (آيـد   و يا در داستان دومرول چنين مي      شود    مي
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آل  داغالردا باغالريميز اولور اول باغالرين قارا سـالخيملي اوزومـو اولـور، سـيخارالر             
اند از سوي ديگـردر      پرداخته   بنابراين آنان ساكن بوده و به كشاورزي مي        .)شراب اولور 

 پي خريد اجناس مورد نياز و مورد سفارش ايل به           ميان اوغوزان تاجراني هست كه در     
 گـوئي   .شـوند   هـاي دور مـي       سال رهسپار سرزمين   15-10هاي طويلي از جمله       مدت

گردند سفارش دهندگان را خواهند يافـت و         مطمئنند كه وقتي بعد از دهها سال برمي       
ن  اين امـر نـشانگر ايـن اسـت اوغـوزان در زمـا            .اجناس را به دستشان خواهند سپرد     

 .اند بودهساكن ) آذربايجان(در اين سرزمين ) پيش از اسالم(آفرينش اثر 

انـد و نيمـي     آيد اينكه اوغوزان نيمي مهاجر بـوده        قود بر مي  آنچه از كتاب دده قور    
التواريخ تاييد  اهللا در جامع    اين حقيقت را اكثر مورخين از جمله رشيدالدين فضل         .ساكن
 .هاي فراوان از گاو و گوسفند دارنـد          گله .روند  ق مي  اوغوزان به ييالق و قشال     .كند  مي

  اما او تنها نيست بلكه بيرك،      .كند  قاراجا چوپان تمامي گوسفندان ايل را نگهداري مي       
 .ها دارند بكيل قهرماناني هستند كه هر يك چوپان

دهنـد و كـوچ       اوغوزان، در داستان باسات خان، سرزمين خـود را از دسـت مـي             
پيـروزي باسـات خـان بـر تپـه گـؤز بـه سـرزمين مـادري خـود                    كنند و بعد از       مي

ي تپـه گـؤز در عـين حـال كـه در               كنـيم كـه افـسانه        باز يادآوري مي   .گردند برمي
 .آيـد   ي كهن يوناني نيز ريشه دارد جزو اساطير آذربايجان به حساب مـي            ها  داستان

د از  زيسته و بعـ     دهد كه اوغوزان در يك سرزمين مي        موضوع اين داستان نشان مي    
كننـد و بعـد از نـابود كـردن            ي تپه گؤز شبانه از سرزمين خويش هجرت مي          حمله

 آيا اين افـسانه نـشانگر اسـكان اوغـوزان در            .گردند  دشمن به سرزمين خود باز مي     
 دوران بسيار قديمي در آذربايجان نيست؟

 بـا عمـر اوغـوزان پيونـد         قورقـود   ددهحقيقت اين است كه عمر آفرينش كتاب        
ي محققين باور دارند كه اين كتاب در آذربايجان نوشـته             ت، زيرا كه همه   خورده اس 
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 در عين حال در تمام اين كتاب يكبار هم سخني از آمدن اوغـوزان بـه                 .شده است 
 دالوران  .ميان نيامده است بلكه بيشتر دفـاع از وطـن مـادري مطـرح شـده اسـت                 

گردنـد و يـا از       باز مي روند و دوباره به وطن خويش          به جنگ دشمنان مي    ها  داستان
شك اوغـوزان از زمـان آفـرينش           بي .كنند  وطن خويش در برابر متجاوزان دفاع مي      

اي از زماني كه به ايـن         اين اثر آذربايجان را سرزمين ازلي خود دانسته اند و خاطره          
 .سرزمين آمده باشند به ياد ندارند

ايـران خبـر     مـيالدي بـه      11 و 10 و 9كتب تاريخي از آمدن اوغـوزان در قـرن          
دهند اما اكثر محققان معتقدند اوغوزان تازه آمده،در آذربايجان با همزبانان خود              مي

 ميالدي كنـيم    11گوي قرن    اي به انوري شاعر ترك       بهتر است اشاره   .مواجه شدند 
اطالعات قابل توجهي در مـورد اجـداد خـود، اوغـوزان            ) نامهدستور(كه در منظومه    

ومه آمده است كـه سـردار خليفـه دوم عمـر بـن خطـاب                 در اين منظ   .دهد  ارائه مي 
موقع برگشتن پيروزمندانه از جنـگ در سـر راه خـود بـا               موسوم به سعد وقاص در    

  .شود اوغوزان روبرو مي
 ،سعد وقاص ائديب اول فتحي دؤنر

 .يولدا بير داغ وار، كنارينا قونار

 ،سعد اول داغا تماشايا چيخار

   .بير اورو شهره دو غرو باخار
 ،عدد آندا قونموشدو اوغوزالر بي

 .اوباالر باشدان باشا يوخ اونا حد

  ،قارا ائولريله يوز بين آرتيق ائو

 .بو جهان كهنه سارائي سانما نو
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اين اثر زيبا از سركردگان عرب و سيماي تاريخي آنـان ماننـد بكـدوز امـين و         در
تر خويش تورونج را    آيد و بكدوز، خان اوغوزان دخ       ياس بن غلمان سخن به ميان مي      لا

 11ي ادبي تركـي در قـرن           آنچه از اين منظومه    .دهد  ياس شوهر مي  لبه سردار عرب ا   
آيد ايـن اسـت كـه در قـرن اول             هاي تاريخي برمي    ي حوادث و چهره     دربارهميالدي  

هـاي   هايي بالغ بـر هـزاران خانـه و داراي اوبـه     هجري اوغوزان در آذربايجان مجتمع    
 قورقـود  دده بنابراين، عمـر كتـاب   .اند بودهشمار  عدد و بي آنان بيبيشمار بوده و اهالي  

همزمان با عمر اوغوزان آذربايجان است و عمـر اوغـوزان آذربايجـان نـشانگر عمـر                 
 اما اوغوز چه پيوندي بـا آذربايجـان دارد؟ روايـت            .آفرينش اين كتاب گرانقيمت است    

چـون  «: بخـش بحـث ماسـت      تيجهاهللا همداني ن   التواريخ رشيدالدين فضل   زير از جامع  
اوغوز را آن ملك مسخر گشت و پادشاهي آنجا بر وي قرار گرفت خرگاهي زرين بزد                

 روزي  .و طوي بزرگ كرد و خويشان و امرا را تشريف دادو همه لشكريان را بنواخـت               
 چون ديدند او خود خـاك آورد همـه     .امر كرد هر كس يك دامن خاك آورد و ريخت         

 نام اين تپه آذربايجان     .اي بزرگ پديد آمد      تپه .آوردند و ريختند  لشكريان دامني خاك    
 1.» آن موسم بهار اوغوز در آالداغ ييالق كرد.نهادند

 و بنـا بـه    .ي رشيدالدين است كه نام آذربايجـان را اوغـوز نهـاده اسـت               اين گفته 
بـن  قوي فرزند ابوالجه خان يا يافـث ا       اوغوز فرزند قراخان فرزند ديب با     ي همو،     گفته

 .السالم است نوح عليه

سازد كه نام آذربايجـان را بـه ايـن            اهللا همداني چنين مطرح مي     رشيدالدين فضل 
از فـتح   ) تراكمـه ال شجره( از سوئي ديگر ابوالقاضي در اثر        .نهاده است ) اوغوز(سرزمين  

رانـد و     عراق، آذربايجان، ارمنستان و سوريه و نام نهادن اوغوزخان به افراد سخن مي            
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را اوغـوز   ...قارلوق، خلـج و    ن رشيدالدين معتقد است نام قبايل قپچاق، قانقولي،       همچو
در كتـاب ارزشـمند       ايـن وظيفـه نـام نهـادن اوغوزخـان بـه قهرمانـان،              .نهاده است 

 . افتاده استقورقود دده به گردن قورقود دده

شود تا زماني كـه قهرمانـان از خـود رشـادتي نـشان                در كتاب چنين مطرح مي    
نـام   ماننـد و بـي      نام مـي    نكنند بي   يا كاري شايسته در حق ايل و ديار خود         ندهند و 

هاي    اين عادت اوغوزان در كتيبه     .گردند  ميرند و تنها شايستگان، صاحب نام مي        مي
ها در قرن هفتم و هشتم ميالدي نوشته   اين كتيبه 1.اورخون نيز منعكس شده است    

 در زمان نزديك به پيغمبـر از        قورقود  ددهي كتاب      بنا به مقدمه   قورقود  دده و   اند  شده
داد و هـر چـه        از غيـب خبـر مـي       ايل بيات به ظهور رسيده و بنا به همين مقدمـه،          

 .شد گفت همان مي مي

بسياري از مطالب مطرح شده در منابع تاريخي بـه صـورت داسـتان در كتـاب                 
 . است  روايت شده است و همخواني كتاب با حوادث تاريخي جالب توجه           قورقود  دده

 در كتـاب    .پردازنـد   در اثر ابوالقاضي، اوغوز با پدرش قاراخان با هـم بـه سـتيز مـي               
 .خيـزد   اين دير سه خان است كه بـا فرزنـدش بوغـاج بـه جنـگ برمـي            قورقود  دده

داند كه اوغوز اسالم آورده       ابوالقاضي دليل اين جنگ پدر و پسر را مسائل ديني مي          
 هيچ رنگ   قورقود  ددهلي كه اين جنگ در كتاب       پذيرفت، در حا    بود و پدر آن را نمي     

چيني و توطئه دشمنان مسبب جنگهاي خـونين بـين پـدر و           ديني ندارد بلكه سخن   
 .گردد پسر مي

 رشـيدالدين   .اي، فرهنگـي و فولكلوريـك اسـت         اثـري اسـطوره    قورقود  ددهكتاب  
ي   رده و به گفته   ها استفاده ك    التواريخ از اوغوزنامه   اهللا همداني در تدوين اثر جامع      فضل
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حفظ كرده و نسل به نسل ايـن          كه حوادث تاريخي را    اند  بودهخويش افرادي در دربار     
 از همـين حـوادث تـاريخي        قورقود  ددهي كتاب   ها  داستان آيا   .اند وقايع را منتقل كرده   

هـا شـاخ و      نيست كه با ذوق اين حافظان و نقاالن تاريخ ممزوج شده و در طي قـرن               
ي   اي به دلخواه مردم و يا چهـره         سيماي تاريخي به سيماي اسطوره    برگ يافته و گاه     

 مورد انتظار مردم از يك قهرمان تبديل نشده است؟

 اوغوزرا يـك سـيماي واقعـي        19نيبيجورين مستشرق روسي و مورخ بزرگ قرن        
 او بـه وضـوح مطـرح        1.دانـد   امپراتور چين يكي مي   ) مته(شناسد و او را با        تاريخي مي 

باشد، ايـن مـورخ ضـمن         ي هون مي    اوغوز خان همان مته خان از سالله      سازد كه     مي
ي اطالعاتي جامع و مفيد در اين مـورد و آوردن حكايـاتي چنـد از زنـدگي ايـن                      ارائه

 ديگر محققان روس و .دهد امپراتور، او را به قرن دوم و سوم پيش از ميالد ارتباط مي           
ي پادشـاهي     ومين خان سـر سلـسله     ي تاريخي ب    آذربايجان سيماي اوغوز را در چهره     

شـود كـه اوغـوز        اي اعـالم مـي       لذا در مجموع چنـين نظريـه       2.بينند  گؤگ تورك مي  
اي بدان زده شده و با رنـگ          ها رنگ اسطوره    شخصيت تاريخي است كه در طول قرن      

اي در آمده است كه در هـر حـال            نيمه افسانه  ديني درآميخته و به شكل نيمه واقعي،      
 . تاريخ آذربايجان داشته استپيوندي عميق با

 داراي تـشكيالت    قورقـود   ددهآيد اينكـه اوغـوزان        برمي قورقود  ددهآنچه از كتاب    
مقامـات    امراي خاصي دارد و    . خان خانان بايندر صاحب ديوان هاست      .خاصي هستند 

تـر     در يك رده پايين    .ها تقسيم كرده است     ها و لياقت    و مناصب را براساس شايستگي    
 او نيز براي خـود تـشكيالتي دارد و زيردسـتاني كـه در موقـع                 .وجود دارد قازان خان   

هاي محوله هـر يـك در جايگـاه خـويش قـرار               آرايش جنگي و مسئوليت    در جنگ و 
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وده و او نيز مقـام  ي بيها و باروها هايي است كه داراي قلعه  بكيل نيز از خان    .گيرند  مي
ي ايـن تـشكيالت،        مجموعـه  .تاساس لياقت افراد واگـذار كـرده اسـ        و مناصب را بر   

 سر حدات مـرزي و جغرافيـائي        .دهد   را نشان مي   قورقود  ددهي حكومت اوغوزان      نحوه
هر خاني و هر صاحب منصبي مشخص است و اين نشانگر اسكان آنان در سـرزميني       

 :نويـسد    مردم آذربايجان مي   درباره مورخ و مستشرق روسي آيا خوموف        .باشد  ثابت مي 
 خزر و سايرين بـه اينجـا       ارمني، ترك، فارس، كيمر،  اقوام اسكيف،  مردم بسياري از  «

 تعـدادي از آنـان در ايـن سـرزمين مانـده و بـا سـاكنين آن در                    .انـد  آمده) آذربايجان
هـاي قـديمي از جملـه        ايـن آمـدن اقـوام بـه دوران        «كند    وي اضافه مي  » اند آميخته
تأييد اين اطالعـات اضـافه       ديگر مورخين در     1»گردد  هاي پيش از ميالد بر مي       هزاره
هاي خط ميخـي كـه در         در كتيبه ) توروخ(و  ) توروك(نام تركان به صورت     «كنند    مي

و » هاي مصري وارد شده اسـت       در كتيبه ) تورشا(شرق نزديك پيدا شده و به صورت        
هنوز تركان با اين وسعت و پراكندكي به عنوان معماي تاريخ           «به گفته آلبرت سورل     

 .»اند ندههمچنان باقي ما

ي مختلـف سـخن بـه       هـا   داستاندر  ) و بونلو ( ي بون    از قبيله  قورقود  ددهدر كتاب   
رانـد و معتقـد اسـت ايـن           سخن مي ) بونتورك( لم مليكست از اقوام      .ميان آمده است  

 .باشد  مي) هون(تشكيل شده و منظور از بون همان        ) تورك(و  ) بون(كلمه از دو كلمه     
ي پـيش از مـيالد بـه          هـا در هـزاره      بونتورك« است    كوراوغلو محقق آذري معتقد    .خ

اند به طوري كـه      تمدن و زبان آذربايجان سهمي داشته      آذربايجان آمده و در فرهنگ،    
 بارتولد، تـوين    .ديگر مورخان از جمله و    »  نامي از آنان آمده است     قورقود  ددهدر كتاب   

هـاي بدسـت      ن و سـكه   و دانشمند فنالندي دونر يارفيا به قرابت بين الفباي اورخو           بي
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رانند و در نهايت بايبوردلو عثمان مورخ قـرن           ها سخن مي    ها و سرمتي   آمده از اسكيف  
آمدن اوغوزان و ايل بايندر خان را به قفقاز با حوادث           ) بحراالنساب( ميالدي در اثر   12

 .داند مي» اين دوران را قرن هفتم پيش از ميالد« همخوان دانسته و قورقود ددهكتاب 

 قهرمان اصلي ايـل اسـت و در كتـب تـاريخي بـا               قورقود  ددهزخان در كتاب    اوغو
هاسـت  )اوغوزنامه(اي از مجموعه       خالصه التواريخ كه   جامع .ها در آميخته است     افسانه

اسـرائيل   به موجبي كه در تواريخ اسالميان مذكور اسـت و در تـورات بنـي               :نويسد  مي
اول را حـام از فرزنـدان   : سه قسم كردمسطور، نوح پيغمبر زمين را از جنوب تا شمال        

خود داد كه پدر سودان بوده و ميانه را به سام كه پدر اعراب و فرس بـوده و سـوم را                      
به يافث پدر اتراك بود يافث را به جانـب شـرق فرسـتاد تركـان نيـز همـين سـخن                      

ـ       .اند گويند ليكن تركان يافث را ابوالجه خان خوانده         مي ود  اين ابوالجه خان را پسري ب
و اين پسر بـه شـوكت و اسـباب يادشـاهي             نام ديب يا قوي،يعني بزرگ جمهور قوم      

قراخان، اورخان و كزخان و كر خـان       : زيادت از پدر بوده و چهار پسر داشته نام ايشان         
 .و مجموع آن اقوام كافر بودند

سـتد و     قراخان قائم مقام پدر شد و او را پسري در وجود آمد و پستان مـادر نمـي                 
كرد و هر شب در خواب چنان ديـدي كـه آن بچـه               مادرش تضرع مي   .خورد  ميشير ن 

اي مادر من، اگر خداپرست شوي و محب خدا گردي شير تـو بخـورم                 باوي گفتي كه  
مادر پنهاني ايمان به خداي آورده و آن بچه پستان مادر گرفته و شـير خـورده چـون                   

 و هـدايت از ناصـيه او        يك ساله شد بغايت پاكيزه و خوب صورت بـوده و آثـار رشـد              
ديد گفت از قوم ما بدين شـكل و صـورت            تافت پدرش چون آن معاني در وي مي         مي

هيچ فرزند در وجود نيامد و جهت نام نهادن با قوم مشورت كرده، آن بچه يكساله به                 
 حاضران از آن حال بغايت متعجب ماندند        .نهيد) اوغوز( نام من « :آواز آمده و گفته كه    
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 اين داستان   1».خن او كه اثر ارشاد حق تعالي بود او را اوغوز نام كردند            و به موجب س   
 امـا  .با تغييرات كم و بيش در اكثر مĤخذ و منـابع معتبـر تـاريخي تكـرار شـده اسـت           

 هميـشه  . بسيار متنوع و پـر رمـز و راز بـه تـصوير در آمـده اسـت           قورقود  ددهسيماي  
 نويسنده  قورقود  ددهآيا  : ن بوده است   با دو سيماي اصلي مورد سؤال محققا       قورقود  دده

ي كتـاب،      سيماي واقعي و تاريخي است؟ در مقدمه       قورقود  ددهاصلي كتاب است؟ آيا     
 معرفي شده است كـه در زمـان         ها  داستان به عنوان رهبر اوغوزان و خالق        قورقود  دده

 امــا ابوالقاضــي خــان در اثــر 2.ي بيــات ظهــور كــرده اســت پيــامبر اســالم از قبيلــه
 به عنوان   قورقود  ددهالتواريخ از     جامع .داند   را از ايل قائي مي     قورقود  دده ،تراكمهال هشجر
شمارد كـه در       ا سلطانلي او را پدر روحاني اوغوزان مي        .برد  سفيد اوغوزان نام مي    ريش

طول تاريخ ياور و مددكار قهرمانان اوغوز بـوده، هموسـت كـه كوراوغلـو را هـدايت                  
دهـد و كوراوغلـو را       را در خفـا پـرورش مـي       » رآت و دورآت  قيـ «كند و اسـبان او        مي

، نـان پـدر او را       قورقـود   دده ديگر متون تـاريخي هنگـام بحـث از           .سازد  تن مي  روئين
شـك    بـي .داننـد  مي) قارا قوجا(  را فرزندقورقود  ددهقارميش يا قيرميش و برخي ديگر       

ي    در مقدمـه   . نـداريم   كه ما از آنهـا اطالعـي       اند  داشتهاين مورخان اسنادي در دست      
رود و جفـري   كتاب از عمر طوالني و همزماني حياتش بـا ظهـور پيـامبر سـخن مـي       

آيـد    اما آنچه از خود كتاب برمـي       3.راند   سخن مي  قورقود  دده ساله   295لوئيس از عمر    
 داستان كتاب را سروده است      12سرايي بوده است كه       داستان قورقود  ددهاين است كه    

انديـشد،    پردازد، به مصلحت ايل مي      سرايي به هدايت ايل خويش مي      او با اين داستان   
شتابد و هر گاه كه قهرمانان كاري شايـسته   در مواقع اضطراري به ياري قهرمانان مي 

                                                            
  .1جامع التواريخ، جلد . 1
  .قورقود بابا .2
  .همان. 3
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 .سـرايد   دهد و داستانشان را مـي       رسانند به آنها لقب مي      و در خور به منصفه ظهور مي      
ربند كشف كرد كه امروزه بـه عنـوان         ي او را در د      آدم اولئاري در قرون وسطي مقبره     

 را در سـيماي پيغمبـر   قورقـود  دده محققـان و مورخـان   . معروف اسـت  قورقود  ددهقبر  
هايي به اسـامي اينـان ياواخـان،          برخي او را مشاور خاقان     .اي به تصوير كشيدند     گونه

هـا در كتـاب      انـد كـه البتـه اسـمي از ايـن خاقـان             خان دانسته  كون اوكيخان، تومان  
هـاي     را بـا تونيوقـوق كـه كتيبـه         قورقـود   دده برخي ديگر    . قيد نشده است   قورقود  دده

 در منـابع ديگـر او را        .دانند  تاريخي و بزرگ اورخون بنام او نوشته شده است يكي مي          
اند و در اوغوزنامه اويغور، اوغوزخان وزيـري بنـام           وزير اوغوزخان و مشاور او نام برده      

تـر در كتـاب      بر، مدرك و آگاه است و اما، از همه مهم         اولوق توروق دارد كه فردي مد     
خان نوشـته شـده       آمده است كه در مدح قازان      قورقود  ددهشعري از   ) ي تراكمه   شجره(

 كـه در    قورقـود   ددهاست و جالب اينجاست كه اين شعر برخالف شعر تركي و كتـاب              
 لقـب   . اسـت  اوزان هجايي و قالب آزاد است در اوزان عروض و قافيه دار نوشته شده             

ي   دادن و نامگذاري قهرمانان، سنتي است كه در ميان تركان وجود داشته و در كتيبه              
هـا يـا در افـواه         در افـسانه  قورقـود   دده اما سـيماي     .اورخون نيز بدان اشاره شده است     

 از هيچ چيز بجز خدا و مرگ، از چيـز           قورقود  ددهعاميانه جالب توجه است و آن اينكه        
 رسد و سازي و آوازي در ميان        اگر روزي داستان قهرمانان به سر      .هراسد  ديگري نمي 

هـا چنـين آمـده         فرا رسيده است و به اين خاطر در افسانه         قورقود  ددهشد روز مرگ    نبا
 هميشه قهرماني زنده دارد و سـاز و سـخن همـواره در كـار                قورقود  ددهاست كه ايل    

هـا    با توجـه بـه ايـن افـسانه        .د جاودانه خواهد مان   قورقود  ددهخواهد بود و بدين خاطر      
 ترسـيدن   : معتقدند نام قورقود برخاسته از قورخماق      قورقود  ددهبرخي از محققان كتاب     

، او از مـرگ     قورقـود   ددههـاي شـفاهي        به نظر ايـن محققـان در همـه افـسانه           .است
 .ي او نيز براي فرار از مرگ استيسرا گريزد داستان هراسد و از مرگ مي مي
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دده به معني پير، پيغمبر، بزرگ،      : كنند   را چنين تفسير مي    قورقود  ددهبرخي نيز نام    
هـاي بـزرگ     باشد و لقب دده به عنوان احترام به عاشيق          سفيد و رهبر مي    استاد، ريش 

 .تـوان نـام بـرد        را مـي   ...آذربايجان داده شده است از آن جمله دده قاسم، دده كرم و           
قـوت بـه     قور به معني آتش و قود يـا .ست قود اوقورقود نيز متشكل از دو كلمه قور  

 معني سعادتمند و خوشبخت است كه هر دو كلمه امروزه نيز به همان صورت به كـار                
 .رود و معني آن آتش خوشبختي است مي

  1 بر آفرينش هنر امروزقورقود دده تأثير
قورقــود در قــرن حاضــر توجــه روشــنفكران،  گفتــيم كــه كتــاب گرانــسنگ دده

رمندان سراسر جهان را بسوي خود جلب كرده كـه عـالوه بـر نـشر             انديشمندان و هن  
ي هـا   داسـتان صدها كتاب و، تحقيق و پژوهش، چندين اثر هنري ديگر نيز بر اساس              

 در جمهــوري آذربايجــان فــيلم و ســريال، رمــان و .ايــن كتــاب خلــق شــده اســت
س  در ايـران نيـز دههـا اثـر هنـري بـر اسـا               .هاي زيبايي آفريده شده اسـت       منظومه
ي   ترجمـه : ي كوچكي از آنها عبارتند از        نمونه .قورقود خلق شده است     ي دده ها  داستان

قورقود به زبان فارسي به همت چهارتن از شعراي توانمنـد تبريـز، دو             كامل كتاب دده  
بـزرگ   از شـاعر  » سـازمين سـؤزو   «و  » مين كتابي   دده«هاي   جلد كتاب جاودانه با نام    

 .سـر از زنـده يـاد صـمد بهرنگـي، دالور اوغـوز از م                ، دومرول ديوانه  »سهند«معاصر  
هنـوز   ...ران پورصمد و  يي دومرول از كارگردان موفق سينماي ا        كريمي، فيلم افسانه  

هاي آتي دهها فيلم و سريال و نمـايش را شـاهد    راه طوالني در پيش است و در سال  
 .خواهيم بود، چون پرداختن به اين امر مقدس تازه آغاز شده است

                                                            
  .16محمد دؤنمز، دده قورقود و سهند، اميد زنجان، شماره . 1
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 ايـن شـاعر واال      .است» سهند« در اين جابدان خواهيم پرداخت اثر جاوداني         آنچه
قورقـود را بـه شـعر         ي كتاب دده  ها  داستانمقام معاصر در نظر داشته است كه تمامي         

سهند شـاعر    1.را آماده كرده كه به چاپ رسيده است        درآورد اما فقط شش داستان آن     
عر فارسي و تركي آثار گرانبهايي خلق كـرده  مانند در ش ي ايران با قدرتي بي     بلند آوازه 

قورقود را بـا زبـان    ي ددهها داستان شاعر .است كه هنوز مورد مداقه قرار نگرفته است       
 با حفـظ رونـد عمـومي،        ها  داستانشعر امروزي دوباره پرورش داده است و در ترتيب          

 جـاي  اسلوب و خصوصيات سخنوري كتاب، نسبت به اصل كتاب وفادار مانده امـا در        
جاي آن، بادبان خيال و زورق الهام شاعرانه را به اهتـراز درآورده و راهـي بـه سـوي                    

 هنـر مهـم سـهند در ايـن اسـت كـه              .كران ذوق و احساس گشوده اسـت        درياي بي 
اي خاص مربـوط اسـت        احساسات پنهان و آشكار انساني را كه به يك حادثه و چهره           

 اجتماعي خـود منطبـق سـاخته و    -لسفي گرايي با بينشهاي ف به دور از هرگونه تصنع    
هاي پاك نياكان خود را   او آداب و سنن و انديشه.ها جهت عمومي بخشيده است بدان

 شـاعر   .ي خويش بال و پر داده است        عيان ساخته و در عين حال به تخيالت شاعرانه        
 با توجه به مـضمون آنهـا بـاري پرمحتـوا و زنـده سـاختن                 ها  داستاندر پردازش اين    

اش در ابتـداي هـر        هـاي عميـق فلـسفي      اسات مترنم در آنها، با عنايت به بينش       احس
 ايـن   .افـزوده اسـت   ) ايپيلـوق (و در انتهاي آن يـك مـؤخره         ) پرولوق(داستان مقدمه   

، زمينه را براي پرواز روح شاعر و  ها  داستانهاي شاعر ضمن غني ساختن اين        افزودني
 .عرانه بازكرده و فضايي زيبا آفريـده اسـت        ها و الهامات شا     به جوالن درآوردن انديشه   

ي حيات و تقالي انسان در دستيابي به خودشناسي و رسيدن             در اين مقدمه به فلسفه    
ناپذير متمـادي او در ايـن عرصـه پرداختـه، اضـطرابات و               به حقيقت، تالش خستگي   

                                                            
  .ست در دست استا داستان به شعر بولود قره چورلو كه در سوئد چاپ شده 12اينك مجموعه  .1
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  پيش از هر چيز او وجود و هستي، حيات انـسان           .هيجانات انساني را ترنم كرده است     
را نه در شكلي راكد و منجمد، بلكه هـر لحظـه در تغييـر و تحـول، كـشف و تعـالي                       

 اين تحوالت و تغييرات، حركاتي كـور و خودسـرانه نبـوده بلكـه بـه سـمت                   .داند  مي
 در اينجا انسان بين نور و ظلمت بـه جـدال بـا مظـاهر     .روشنايي و سعادت بوده است    

 .بخـشد   جهالت زندگي او را روشنايي مي     پردازد و همين مبارزه با تاريكي و          ظلمت مي 
 :كند عنوان خود حقيقت شركت ميه ي دائمي و الينقطع، انسان ب در اين مبارزه

  دئمك انسان بو دنيانين 
 دير طبيعتين سيرداشي

   ر گؤزو حقيقتين گؤره
  دير دويار كؤنلو، يولداشي

ت بـه   حيات انـساني را كـه در طلـب ابـديت اسـ             ي داستان اول،    شاعر در مقدمه  
وقفـه راه     كارواني تشبيه كرده است كـه راه سـختي در پـيش گرفتـه اسـت امـا بـي                   

 :داند كه راه برگشت نيز ندارد  انسان را صاحب رسالت معنوي عميقي مي.نوردد مي 

  دير او سؤنولمز بير شعله
 ايشيق سالير كايناتا

   ابديت آختاريري
  باتا-ظلمتلره باتا 

پر پيچ و خم دراز و طـوالني در پـيش دارد تـا بـه          شاعر براي اين كاروان كه راه       
 :شناسد و آن محبت مادري است اي مي مقصد مقدس خود برسد وثيقه

  سينده اونون گئنيش سينه
 گونش بويدا بير شعله وار

  آلوالنيب يانديقحجا او   
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 ابديت ايشيقالنار

  او، آنادير اوريينده   
 لنير حيات عشقي لپه

   اونون آنا محبتي  
 .دير جگه وثيقهگله 

ناپذير نسبت به     اش، حرمت و احترام خاموشي      شاعر به اعتبار بينش عميق فلسفي     
 :كند مادر، در ميان ايل و تبار خود چنين بيان مي

   اوبا بوازلدن بو ائل، 
 ميش آناليقا درين حرمت بسله

  دا » توپال تيمور«قارشيسيندا  آنا
 ميش آياق دالي قويموش، باغيش ديله

  ن ائل  تانيان، حق سئوهبو حقي 
 معرفتنده اينجه يئرلره چاتميش

   دييه  »دير آنا حقي تانري حقي«
  .بئله بير بديعي مثل ياراتميش

عنوان مركز و محور كاينـات      ه  مجموعاً در بينش فلسفي سهند، انسان است كه ب        
  :نشيند دهد و درخت حقيقت به بار مي شود، باغ حقيقت با انسان شكوفه مي مطرح مي

  حقين، حقيقتين باخچاسي هر واخت   
 انسانال گل آچير، انسانال سولور

  ن بؤيوك حقيقت انساندير آنجاق   آ
 .انسانسيز حقيقت اولسا كور اولور
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 انـسان بـراي     .ها در روند حـوادث مـشاركت دارنـد         ، انسان ها  داستانآري در اين    
رد، با نيروهـاي    گذ  هاي گوناگون مي   سعادت از پرتگاه   -رسيدن به هدف مقدس خود      

 نـسل  .مانـد  اي از رفتن باز نمي   كند و لحظه    ها عبور مي   شود، از سنگالخ    شر درگير مي  
سـازد يـا بهتـر        ها افسانه مـي     ها و مبارزه   ها، تالش  ها و رفتن   قورقود از اين حركت     دده

ها به   ها در رسيدن انسان    ي انسان   ها بازتاب مبارزه    سازد كه افسانه    اي مي   بگوييم آئينه 
هـا و   گـر خواسـت   هـا تـرنم   گيرند، لذا اين افسانه هاي خود از اين آئينه جال مي      آل  ايده

 .آرزوهاي اجداد ما هستند

هـايي را لبـاس شـعر         سهند شاعر قدرتمند آذربايجان توانسته است چنين افـسانه        
 قدرت سخن، هماهنگي موزون و پايداري موسيقي از يك سو، پيوند صميمي .بپوشاند

را بعنوان شاعري توانمند مطـرح      » سهند« و حيات خلق از سوي ديگر،        شعر با هستي  
  .ساخته است و به عنوان خنياگري زبر دست به جهانيان عرضه داشته است

را در هم بريزد يا چيزي       آنكه اساس آن    قورقود را بي    ي كتاب دده  ها  داستانسهند  
 شعري را كه در ابتـدا و   .بر آن بيافزايد يا چيزي از آن بكاهد لباس شعر پوشانده است           

ي زنـدگي خلـق       كـه از لحظـه لحظـه        گنجانيـده توصـيفي اسـت      هـا   داستانانتهاي  
دوسـتي،   ي حـق    آذربايجان، آداب و مراسم مردمي، حرمـت و احتـرام انـسان، روحيـه             

 سـهند   .دارد  پروري در ميان ايل و تبار خويش بيان مي         پرستي، قهرماني و انسان    وطن
 .قورقود وفادار و صادق مانده است ه و نسبت به كتاب ددهدر روند حوادث دست نبرد

خواهـد تـا      قورقـود در ميـان نهـاده و از او همـت مـي               سهند راز خود را با دده     
قورقود بـه او      فرزندان خود را از ضاللت برهاند و بر ايشان راهي نشان دهد و دده             

 :گويد چنين مي

  اوغول نيه مندن همت ايسترسن؟ 
 الينده نه وار ؟نين  تورپاق اسيري
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  هر عاشيقين بئش گون دوراني واردير   
 .هر عصرين اؤزونون بير قورقودو وار

 او در پرولـوگي كـه بـر داسـتان           .قورقـود عـصر ماسـت       و براستي كه سهند، دده    
 سـهند   .دومرول نوشته است به توصيف آشيق و هنر فسونكار وي پرداخته اسـت              دلي

هاي مردم، افسانه سراي پرتالطم مردم       ناي دل آشيق را زبان گوياي ايل و تاريخ، آش       
گردد و هرگاه زبان    خويش دانسته است كه صميميت و محبت ايل با زبان او ترنم مي            

به مفهوم » بوغاج« در داستان .نوازد ها مي آيد و زخمه توانايي بيان ندارد ساز به نوا مي  
سـستن از ظلمـت در      حيات، انسان و مادر و راهي كه انسان براي رسيدن به نـور و گ              

نوازد و در بيـت بيـت شـعرش، ذيـل و       پردازد و باز عاشيق است كه مي        پيش دارد مي  
 .نشيند هاي سازش به تعبير و تفسير مي بم

گويـد    در داستان قانتورالي از مردانگي و رشادت مردان و زنان ايل خود سخن مي             
 در  .رتر و رشيدتر است   رود همسري انتخاب كند كه از او دالو         و از دالور اوغوز كه مي     

 از موقعيـت    .پردازد  پرولوگ داستان اصلي به موقعيت زن در فرهنگ و ادب آذري مي           
و ارزشي كه نظامي كبير در پنج گنج خود براي زن قائـل اسـت، از احتـرام نـسيمي،                    
فضولي، ختائي، واقف نسبت بـه زن، و از زنـان قهرمـان آذربايجـان ماننـد مهـستي،                 

خاتون، سالجان خاتون، نگارخـانيم، هجرخـانيم، عـرب زنگـي و            ناتوان، كمينه، بورال  
راند و به انتقاد ادبيات فارسي كه زنان را صـرفاً بـراي عياشـي و      زينب پاشا سخن مي   

گونه نيز گـاه عاشـق       اين پردازند و عارفان هنر     خوشگذراني به تعريف و توصيفش مي     
  ...شوند و مغبچه مي

 شـعر او را نـه يكبـار    .د و لذت برد و انديشيد     كتاب سهند اثري است كه بايد خوان      
 او كه عمري در مبارزه عليه استبداد، ظلم و ستم بوده گاه چون .كه هر روز بايد خواند 

ابري گرفته به غرش درآمده و چون رعدي فرياد كرده و درخشيده اسـت و از حـق و                   
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اي است     آزاده  او .حقوق ملت خويش در برابر رژيم وابسته به استعمار دفاع كرده است           
 :كه هيچ نيرويي توان مهار كردن او را ندارد

  قول يارانماميشام ياراناندا من 
 هئچ كسه اولمارام نه قول نه اسير

   دير انسانا بو عصر قورتولوش عصري
 !اسير اوالنالردا بوخووون كسير

آري او در عصر رهايي و آزادي از زنجيرهاي استعمار فرياد آزاديخـواهي خـود را                
آثـار گرانقـدري      سـهند  .انداز خواهد بود    ند كرد كه صدايش در اعصار بعد نيز طنين        بل

ي غني ادبيات آذري كـرده اسـت و دوجلـد كتـاب مانـدگار وي چـون         تقديم گنجينه 
 او بـه بيـداري شـعور ملـي          .اي درآسمان شعر و ادب كشورمان خواهد درخشيد         ستاره

 تاريخ به دنبال آزادي بودند مشعل       خفته در مردم پرداخت و به ايل خود كه در ظلمت          
 .آزادي را هديه كرد

منبع الهام دهها شـاعر ديگـر بـوده و اسـاس            » سازيمين سؤزو «ناگفته نماند كه    
 و مهمتر اينكه بدانيم استاد شهريار شعر شـاهكار          .كارهاي هنري ديگران گشته است    

 و همين اثـر     .ترا با الهام از سهند و خطاب به او سروده اس          » سهنديه«خالقيت خود   
  .براي نشان دادن عظمت شاعر معاصرمان سهند كافيست
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