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 ي آموزش ترکی آذربایجانی به تاریخچه گذرا نگاهی
 

 شیوا فرهمند راد
 

خود  3ي شماره  ستاد انتخاباتی آقاي حسن روحانی در بیانیه 1392چند روزي پیش از انتخابات ریاست جمهوري ایران در خرداد 
عهد و مصمم«اعالم کرد که ایشان  س«هستند که در صورت پیروزي در انتخابات، از جمله  »مت دری ن ت ن مادري زبا رانیا ی ردي،( ا  آذري، ک

ی رب ه ]را[ ...)و ع سمی طور ب ح در ر س سطو دار شگاه و م ار به عمل«، »ها دان ع ش ز   دستیار یونسی ماه آقاي علی ام دي در سی. در آورند »ا
ش« که گفتند مذهبی و نیدی هاي اقلیت و اقوام امور در جمهوري ریاست ي ویژه ه آموز ن ب ا راي مادري زب ر ب ی ن سا ا ز ها زب م جمله ا رد ب م  عر

ن ا ست ستور در خوز ر د ت  کا س رار..] .[ا امه شد ق رن دون اي ب ن تا شود م ی ه ا سئل س[...] شود  حل م دری ن به ت ز مادري زبا امه جمله ا رن  هاي ب
ش ش و آموز رور ت پ س م حال در و ا جا ت ان حقیقا ر ت ن روي ب د آ ستن اصغر فانی سرپرست وزارت آموزش و پرورش  همچنین آقاي علی. »ه

ت«: گفتند قومی ن  زبا س  دری ت ت س ن ا ت م ولوی اي از اقدامی عملی در این راه  دریغا که هنوز نشانه] همه به نقل از مطبوعات داخل. [»ها ا
دور  بهکمتر کسی  زبان و نخبگان فارسی "ختگانهیفر"ها از  و در این بحث گیرد، هاي تندي هر از چندي در می بینیم، و برعکس بحث نمی

و  طرفداري از حق طبیعی از ویژه ها، و به به حقوق انسان و احترام اندیشی، از عشق به انسان و انسانیت، از پایبندي از تعصب و خشک
نشان  بر اسناد و منابع در دسترسه با تکیه ک کوشد این نوشته می. گوید از آموزش به زبان مادري سخن می آزادي برخورداري شهروندان

 سال گذشته این حق با خشونت 90ها و در طول  وجود داشته و با آغاز سلطنت پهلوي ترکی آذربایجانی از دیرباز دهد که آموزش به زبان
 .است پایمال شده دولتی

 
 .بدون افزوده آمده، منظور از آن ترکی آذربایجانی است "ترکی"هر جا که  .از من استها  قول در میان نقل[ ] هاي درون  ي افزوده همه

______________________________________________ 
 

زبان ترکی  )به( تدریساز وجود کالس و مدرسه و 
هاي مشخص و مستقیمی  سندهاي دور  آذربایجانی در گذشته

ه این که ب سرایانی شاعران و داستان اما وجود در دست نداریم
اي  ها و گونه مکتب دهد که نشان میاند،  سروده زبان می
میالدي  13ي  کم از سده ی آذربایجانی دستبه ترکآموزش 

متخلص (عزالدین اسفراینی  چونشاعرانی . است وجود داشته
 1398(الدین  ، قاضی برهان)م 1260اوغلو، درگذشته  به حسن

، )م 1369 – 1417(، عمادالدین نسیمی )م 1345 –
 ،)م 1397 – 1467، "حقیقی"با تخلص (جهانشاه قراقویونلو 

 – 1797(، مال پناه واقف )م 1480 – 1556(محمد فضولی 
شاه . اند هایی به ترکی داشته دیوان آثار و و دیگران) م 1717

) م 1487 – 1524(اسماعیل صفوي با تخلص خطائی 
ي  را به زبان ساده و غزلیاتش "نامه نصیحت"و  "نامه ده"

طور کلی  صفویان به هاي است و دولت ترکی آذربایجانی نوشته
ها و  خانه هاي حکومت خود به ایجاد مکتب براي تحکیم پایه

 .اند داده ها بسیار بها می گري در آن شیعی داري و ترویج دین
است که در  ي خود نوشته اولیا چلبی در جلد دوم سیاحتنامه

ي  مدرسه 47در تبریز بالغ بر «میالدي تنها  1647سال 
مکتب . خوانند ها جمیع علوم را می وجود دارد که در آن بزرگ

 7در شماخی نیز ... دارالتعلیم دارد 600طفالن بالغ بر 

، ص 1منبع .[»هست] ابتدائی[مکتب صبیان  47مدرسه و 
که خود شعر به  عباس دوم صفوي بود این به روزگار شاه ]76

ي ادبیات آذربایجانی  سرود و در توسعه ترکی نیز می
 1.کوشید می

الدین مسعود شیروانی  عالمان و شاعرانی چون کمال
زا ي هفدهم میر ، یا در سده)م 1500ق، .هـ 905درگذشته (

، مال رجبعلی )م 1629ق، .هـ 1039درگذشته (باقی تبریزي 
، و مال )م 1669ق، .هـ 1080درگذشته (واحدي تبریزي 
به کار آموزش کودکان نیز ) م 17ي سده(نصراهللا خلخالی 

هایی به "نامه نصیحت"هاي  نوشته دست] 78، 1.[پرداختند می
مؤلفان ناشناس آذربایجانی و آثار فراوان دیگري با  نظم و نثر
ها  خانه ها وجود دارد که در مکتب نوشته هاي دست در بایگانی

 .ست ا شده ها می هاي آموزشی از آن استفاده
ها صورت  طور کلی در مالخانه در آن دوران آموزش به

جزء، گلستان و بوستان  جا گذشته از قرآن و عم گرفت و آن می
، )تنبل غافل( الغافل سعدي، ترسل، شرح نصاب صبیان، تنبیه

خان،  نامه، انشاي میرزا مهدي تاریخ نادري، دربندنامه، قهرمان
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المجالس، جامع عباسی و از این دست  دیوان حافظ، تحفۀ
اما مالي مکتب به کودکان آذربایجانی . خواندند ها را می کتاب

ها به  آموخت که معناي کلمات فارسی و عربی را زیر آن می
ها آموزش ترکی آذربایجانی  مالخانه بیرون از. ترکی بنویسند

شمار صورت  تنها در محافلی پراکنده و براي عالقمندانی کم
با این حال چه براي این محافل و چه براي . گرفت می

. شد آموزشی نیز تهیه می هاي کمک ها، برخی کتاب مالخانه
هاي  نوشته یف در بایگانی دست عبداهللا. براي نمونه، آ

اي را یافته که  نامه مهوري آذربایجان واژهفرهنگستان علوم ج
اهللا ابن احمد نوشته  به قلم نعمت) م 1540. (ق.هـ 947در 

. شده، اما جلد کتاب پاره شده و جاي تألیف آن نامعلوم است
صفحه، و  580ي فارسی به آذربایجانی در  نامه این کتاب واژه

 2]19، 2.[به ترتیب حروف است
 

 در قفقاز
هایی از شمال ایران به دست ارتش  شپس از تصرف بخ

هاي گلستان و ترکمانچاي  شدن عهدنامه روس و بسته
بزرگی رود ارس، و با ، و با وجود یک زخم جدایی به )1828(

زبان در دو سوي ارس هر  آموزش زبان مردمان هم سیر آن که
وآمد و ارتباط  وبیش راه خود را رفت، با این حال رفت یک کم

ساحل تا نزدیک یکصد سال پس از آن  فرهنگی مردم دو
وران، بازرگانان، روشنفکران،  کارگران، پیشه. ادامه داشت

اندیشمندان، انقالبیان، پیشگامان تاریخ بیداري ایران، و 
آورندگان آموزش و پروش نوین به ایران، که بیشترشان 

آموختند،  را در قفقاز می یا سواد عالی خواندن و نوشتن
مشروطیت، جنبش جنگل، و حزب کمونیست  مبارزان انقالب

یان دو ساحل در درازاي یکصد سال با رفت و آمد م ،ایران
توان  را بخیه بزنند، و نمی جدایی زخم کوشیدند که ارس می

کلی جدا از  تحول آموزش زبان ترکی آذربایجانی را در ایران به
 .تحول آن در قفقاز دنبال کرد

خود بر دولت روسیه براي اعمال حاکمیت 
ي امور  بود و اداره هایی که تازه به تصرف در آورده سرزمین

ی خود را که کادرهاي حکومت اي نداشت جز آن منطقه چاره
بایست  و کارکنان دولت می تربیت کند، و این کارگزاران

از سوي . داشتند توانایی برقراري ارتباط با مردم محل را می
دیگر حاکمیت نوین در پی آن بود که از میزان نفوذ زبان 
                                                             

ها را  نامه که مؤلف معناي ترکی آن چند واژه و ترکیب از این واژه - 2
؛ بخشیدن؛ پروریدن؛ آب )صدا زدن(آواز کردن : نوشته، براي نمونه 
  ...؛ آبخو؛ ارسطو)نوشیدنی، و نام ماه رومی(  

 30ي  در این هنگام، یعنی در دهه. فارسی در محل بکاهد
ویژه در  هایی که از ایران جدا شد، به ، در بخش19ي  سده

به . اداري و دفتر و دیوان به فارسی بود میان مسلمانان، امور
ي فرهنگستان علوم اتحاد جماهیر شوروي  نوشته

وران و بازرگانان محلی  در این دهه نقش پیشه«سوسیالیستی 
در این منطقه ناچیز بود و در باکو و دربند روابط بازرگانی با 

وبیش  ها و نه به دست محلیان، که کم ایران نه به دست روس
بنابراین کارکنان حاکمیت  3».در دست ایرانیان بود تمامی به

آموختند و هم زبان  بایست هم زبان مردم محل را می نوین می
براي این کار آموزش . آموختند روسی را به مردم محل می

بایست مدارس و  زبان الزم بود، و براي آموزش زبان نیز می
 .ردندک هاي آموزشی تهیه می شد و کتاب هایی دایر می کالس

توپونیم (که نام سرزمین  اما حاکمان جدید با آن
toponym ("کار  را براي منطقه به "آدربیجان"و  "آذربایجان

بردند، از زبان و فرهنگ مردم آن شناخت چندان ژرف و  می
و نام زبان ) etnonymاتنونیم (دقیقی نداشتند، نام قوم 

بردند و  کار نمی درستی برایشان به) glossonymگلوسونیم (
هاي تاتار، تاتارها، ترکان تاتار، تاتارهاي  آنان را کازاخ

نامیدند و نام  می "مسلمانان"آذربایجان، و اغلب با اسم عام 
ربط، و به نام  هاي قومی ِ اغلب بی زبانشان را نیز به همین نام

هایی از آن تا  نام تاتار یا ترکیب. دادند دینشان نسبت می
بر روي ) 1920ي  تا دهه(آن نیز  نزدیک یکصد سال پس از
 4.این مردمان و زبانشان ماند

دولت مرکزي در پتربورگ فرمان ایجاد  1827در سال 
اي براي این کار  مدارس را در قفقاز صادر کرد و اساسنامه

تصویب شد که در تفلیس یک دبیرستان و در . تهیه کردند
ي  وظیفه. چندین شهر قفقاز مدارس دو کالسه ایجاد شود

تدریج آغاز  به 1830ي مدارس دو کالسه، که از سال  عمده

                                                             
تا  20هاي  سیاست استعماري تزاریسم روسی در آذربایجان در سال"  - 3

  ].59  ، 2. [6، ص 1936، مسکو 1، بخش )به روسی( "19ي  سده 60  
اهللا رضا و پیروان ایشان،  برخی از پژوهشگران ایرانی، از جمله عنایت - 4

هاي  عهدنامه اند که در مناطقی که ایران با  کردهاین نظریه را مطرح  
روس در آمد، هرگز  گلستان و ترکمانچاي از دست داد و به تصرف دولت 

جمهوري دموکرات "نخست دولت  نام آذربایجان وجود نداشته و این نام را 
براي مقاصد سیاسی معینی 1918در سال  ) "مساوات"دولت ( "آذربایجان

برگردان از اصل روسی به فارسی و نیز تصویر  ی با سندهای. اختراع کرد
آید ادعاي  ي خروار در این نوشته می که مشتی نمونه ها  روي جلد کتاب

دهد که نام  روشنی نشان می کند و به پیروانشان را باطل می آقاي رضا و 
همواره وجود  آذربایجان در بخش جدا شده از ایران در شمال رود ارس نیز  

  .است داشته
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. کار کردند، عبارت بود از آموختن سواد ابتدایی به شاگردان به
گرجی، ارمنی، (در این مدارس زبان روسی، زبان محلی 

هاي  ، و  دانستنی)چهار عمل اصلی(، حساب )آذربایجانی
ي  اسنامهاس". شد تدریس می) شرعیات براي مسلمانان(دینی 

کرد که  مدیر مدارس دو کالسه را موظف می "مدارس
ویژه آذربایجانی را خوب  شاگردانی را که زبان محلی و به

پیرامون . هاي طال و نقره تشویق کنند آموزند با دادن مدال می
اهمیت زبان ترکی آذربایجانی یکی از مأموران تزار در 

تنها براي نویسد که زبان گرجی  می 1855گزارشی به سال 
هاي تفلیس و  کارگزارانی مفید است که در مناطق فرمانداري

زبان تاتاري «کنند، حال آن که  کار می Kutaisiکوتاایسی 
ي دیگر مناطق سرزمین قفقاز مفید  در همه] آذربایجانی[

 ]66، 2.[»است
تر با مسلمانان، فرمانده کل  براي ایجاد ارتباط نزدیک

ي  روزنامه"فرمان داد که  Rozenقواي قفقاز بارون روزن 
ي هفتگی  یک ضمیمه Тифлисские Ведомости "تفلیس

. منتشر کند Татарские Ведомости "ي تاتار روزنامه"نام  به
و ) 1831ژوئیه  27(نخست به فارسی  "ي تاتار روزنامه"

اما . به آذربایجانی منتشر شد 1832سپس در سال 
خوانندگان چندانی نداشت و پس از چند  "ي تفلیس روزنامه"

 "پیک قفقاز" 1841در سال . شماره تعطیل شد
Кавказский Вестник  با پیوستی مشابه به ترکی آذربایجانی

 .شر شد، اما آن نیز چندان دوام نیاوردمنت
فرماندار کل قفقاز شاهزاده وارانتسوف در گزارشی به 

از لزوم آموزش زبان  1848آوریل  22دولت مرکزي به تاریخ 
... «: گفت هاي محلی در مدارس روسی سخن می روسی و زبان

 ي دانش جانبه گسترش همه) 1: کار الزم است براي این
کلی به  ست که تا امروز به و این کاري –ی روس زبان از صحیح

 از کمی بسیار تعداد که چنان دست فراموشی سپرده شده، آن
 دولت و در واقع به سود توانند می حاضر حال در اهالی بومی

 شرط و قید بی و الزم آموزش )2 و کنند؛ خدمت خود به
. ي کارگزاران روس همه بومی به هاي زبان از یکی کم دست

زیرا گذشته از  را دارد، نخست اهمیت منطقه در موضوع این
خود  قشرهاي گوناگون سودمندي براي برقراري ارتباط میان

 و خوب مترجمانبرخورداري از  درست راه محلی، ساکنان
 ]64، 2[.»کند را نیز براي ما باز می اعتماد قابل

ي  درباره 1850ژانویه  18او در گزارش دیگري به تاریخ 
 500,000براي «: نویسد وضع آموزش کودکان مسلمان می

 وبیش برابر محلی، که به دو بخش کم مسلمان جمعیت از مرد

 با مدرسه داراي مسجد 700 شوند، می تقسیم سنی و شیعه
ي ابتدایی و  مرحله در هم که دارد وجود مال 3,000 حدود

 ...مشغول به کاراند مسلمان کودکان نهایی براي تحصیل هم
از  و دارند، آموز دانش 20 از بیش اما تعداد کمی از مسجدها

 مسلمانان جوان نسل از دهم نه از بیش که جا پیداست این
 پرورش محروم و آموزش در شرایط موجود از هرگونه قفقاز

 صرف را خود فراغت اوقات البته، نتیجه، در و مانند، می
 از گروهی. کنند هاي دیگر می و خالفکاري غارتگري سرقت،
مشترك با دیگران آموزش  مدارس در مسلمان کودکان

به فرستادن کودکانشان به  تمایلی والدین آنان اما بینند، می
جا کودکان ناگزیر از ارتباط نزدیک  این نهادها ندارند زیرا آن

هاي  ي برداشت پایهو کسانی این را بر  هستند، مسیحیان با
 شاهد این مدعا این. دانند خشک از معتقداتشان گناه می

 تنها نشین، مسلمان مناطق ي مدرسه 12 در که است واقعیت
 ]65، 2.[»بینند آموزش می مسلمان کودك 165

از این رو حکومت تازه کارشناسان زبان و آموزش و 
 ها را شتاب ي درسنامه پرورش را بسیج کرد و کار تهیه

قفقاز  ي منطقه مدیر آموزش از جمله در گزارش. بخشید
 4نیکاالیی به ژنرال شاهزاده بهبودوف به تاریخ . پ.بارون آ

 آجودان ژنرال قفقاز سابق فرماندار«: خوانیم می 1856 ژانویه
لطف  1852 ژوئیه 30در فرمانی به تاریخ  شاهزاده وارانتسوف

من در همان هنگام مقرر داشتند  نظر کردند و در موافقت با
ي تاتاري ِ آدربیجانی  که چاپ منتخبات لهجه

aderbeydjanskiy  که توسط آموزگاران دبیرستان تفلیس
اوغلو براي مدیران  یف و میرزا شفیع صادق آقایان گریگوري

ي آموزشی قفقاز تهیه شده مجاز  واحدهاي آموزشی منطقه
 در استفاده براي یات آنو تمام محتو کتاب این... اعالم شود
هایی از  قفقاز، و بخش ي آموزشی منطقه دولتی هاي دبیرستان
 نظر در منطقه هاي این شهرستان سایر مدارس آن براي

 تفلیس در چاپ کتاب نیز در اصل قرار بود .بود شده گرفته
پس از [ دلیل کمبود بودجه، به سپس اما صورت گیرد،

یف ناچار  عالیجناب گریگوري] درگذشت میرزا شفیع واضح
 کنون تا چاپ سنگی منتشر کند و تبریز با در شد که کتاب را

در  ها شهرستان مدارس ي سهمیه مذکور هاي کتاب از بخشی
 ]67، 2.[»است جا چاپ شده آن

 
 هاي تازه پیدایش درسنامه
و  30هاي  هاي عربی و فارسی که در دهه اما درسنامه

رفتند  ها به کار می ها و مکتب نهي نوزدهم در مالخا سده 40
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از این رو، از جمله . دیگر با نیاز زمانه همخوانی نداشتند
به فکر پدید  1836در سال ) خانوف باکی(آقا قدسی  عباسقلی

ي اصول نوین آموزش و پرورش، و  اي بر پایه آوردن درسنامه
را  "نامه نصیحت"زبان و اسلوب متناسب با زمان افتاد و کتاب 

هاي موجود را داراي  ي کتابش درسنامه او در مقدمه. نوشت
اي  نقائص جدي قلمداد کرد و نوشت که هیچ درسنامه

گفت  او می. باشد است که زبان و محتواي آسان داشته ندیده
هاي موجود به زبانی چنان دشوار و غلیظ نوشته  که کتاب

اند که کودکان هیچ، حتی خود آموزگاران نیز معناي  شده
وجور  قدر درازاند که جمع ها گاه آن جمله. فهمند ها را نمی آن

: براي همین. ها سخت است شان و سر در آوردن از آن کردن
تاریخ  1252با هدف آسان کردن این کار مشکل، در سال «

کتاب کوچکی تألیف کردم که هم در عبارت ] ق.هـ[اسالمی 
 67، 2.[»نام دارد ]کذا[ ها و هم در معنا آسان است و نصیحت

 ]68و 

 
   یجانیآدرب  ي لهجه يتاتار منتخبات[ "یتورک کتاب" از یبرگ ریتصو

Татарской хрестоматии адербейджанского наречия  [رزایم 
  1855 -56 ز،یتبر ،یسنگ چاپ ف،ی يگوریگر  وانیا و واضح عیشف

این کتاب دومین اثر آموزشی قدسی پس از 
ي عربی و فارسی  هاي جا افتاده بود، واژه "االخالق تذهیب"

 اي بود و با این حال به عنوان درسنامه کار رفته فراوان در آن به

هاي  خانه ي بیستم در مکتب همتا، تا آغاز سده در نوع خود بی
 .رفت کار می قفقاز به

 – 1870(پس از قدسی، پروفسور میرزا کاظم بیک 
صفحه به نام  556کتابی به روسی در  1839در سال ) 1802

او که . در شهر کازان منتشر کرد "دستور زبان ترکی تاتاري"
شناسی و  دانشمند بزرگ تاریخ، حقوق، خاورشناسی، زبان

علوم دیگر بود، از پیشاهنگان گسترش تفکر علمی و اجتماعی 
انسوي، هاي روسی، فر او زبان. رود شمار می در قفقاز به

انگلیسی، آلمانی، فارسی، عربی، و ترکی عثمانی را نیک 
 .بود ها نوشته دانست و آثاري علمی به این زبان می

هاي آموزشی زبان ترکی  از آن پس دو گروه کتاب
هایی  درسنامه -1: آذربایجانی بیشتر و بیشتر پدیدار شدند

براي آموزش نوجوانان مدارس روسی با هدف تربیت مترجمان 
هایی براي  درسنامه -2ي دولت در آینده؛  کارمندان ویژه و

ها،  آموزش زبان مادري به کودکان آذربایجانی که در مالخانه
 –روس "، یا در مدارس مختلط "اصول جدید"مدارس 
ي مهم به شرح زیر  چند نمونه. آموختند سواد می "مسلمان

 :است
اي به روسی از دانشمند سرشناس  نوشته دست -
در دست است با عنوان ) 1809 – 1848(ور آبوویان خاچات

، که در سراسر )تاتاري(ي قواعد مکالمه به زبان ترکی  فشرده"
جاي  وبیش در همه ، در آذربایجان، و کم5استان قفقاز جنوبی

او در این اثر از دستور . "گویند به آن سخن می] ایران[پرسیا 
. گوید ها سخن می هاي آذربایجانی، و ساختار جمله زبان و واژه

ها به روسی نوشته  ها به آذربایجانی و برگردان آن جمله
رود که  تاریخ نوشتن کتاب نامعلوم است، اما گمان می. اند شده

هاي  ي محلی تفلیس در سال هنگام کار آبوویان در مدرسه
 .است نوشته شده 1843تا  1837

که در گزارش ) 1794 – 1852(میرزا شفیع واضح  -
هاي شرقی  شد، آموزگار زبان نیکاالیی از او نام بردهبارون 
دست  ي اشعارش به ي عالی تفلیس بود و از راه ترجمه مدرسه

 Bodenstedtنام بودنشدت  اش به یکی از شاگردان آلمانی
. بود عصرش را فرا گرفته ش اروپاي همهایرآوازه و تب شع

                                                             
ماوراي "  همان است که در اصل و به روسی  "قفقاز جنوبی"منظور از  - 5

پتربورگ یا مسکو،  از دیدگاه مرکز روسیه، یعنی . شود گفته می "قفقاز
بسیاري از مترجمان در  هاي قفقاز و  سوي کوه یعنی آن "ماوراي قفقاز"

از دیدگاه اما به گمان من . اند آورده هاي فارسی نیز به همین شکل  متن
هاي قفقاز، رساتر است  ، یعنی جنوب کوه"جنوبی قفقاز "ي ایرانی  خواننده
  .ام آورده  закавказя برابر  جا آن را  و همه
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فصل نخست . ي او سه فصل داشت بخش نخست درسنامه
ها و  هایی از زبان کتاب ؛ فصل دوم نمونه"ح و حکَمنصای"

؛ و فصل سوم )نامه و دربندنامه قراباغ(مطبوعات دوران 
هاي محمد  و دیگر غزل "لیلی و مجنون"هایی از مثنوي  تکه

ي  نامه واژه"بخش دوم کتاب نیز . فضولی را در بر داشت
 .بود "به روسی] آذربایجانی[تاتاري 
راهنماي عملی مکالمه به " کتاب 1857در سال  -

 "از ترکی ِ تاتاري aderbidjanskiyي آدربیجانی  لهجه
]Практическое руководсто турецко-татарско-

адербиджанского наречия [بوداگوف در . م.ي پ نوشته
درس آواشناسی و مورفولوژي  20مسکو منتشر شد که در 

و برگردان  آموخت زبانان می زبان آذربایجانی را به روسی
 .کرد عکس را تشریح می هایی از آذربایجانی به روسی و به متن

میرزا ابوالحسن بیک وزیروف  1861در سال  -
 "aderbidjanskiyدرسنامه لهجه تاتاري آدربیجانی "
]Учебник татарско-адербиджанского наречия[  را بنا

جمان ي خود با هدف آموختن زبان آذربایجانی به متر نوشته به
پدید آورد و در آن از جمله به زبان ساده به شرح کتاب 

 .پرداخت) گفته پیش(دستور میرزا کاظم بیک 
ي  درسنامه Lazarevالزارف . م.ل 1866در سال  -

هاي عثمانی و  لهجه( "منتخبات تطبیقی زبان ترکی"
هاي  نویسنده نمونه. را در مسکو چاپ کرد) آذربایجانی

کند و در مقدمه نشان  در کتاب نقل میگوناگونی براي قرائت 
دهد که کتاب را براي آموزش ترکی عثمانی و آذربایجانی  می

به پاسخی روا  با ي دوم کتاب او در صفحه. است نوشته
خطا  هاي عثمانی و آذربایجانی، دن زبانخواستاران یکی کر

 همین در خواستم می...«: دهد بودن چنین فکري را نشان می
هاي عثمانی و  شده به لهجه ي نوشته مقاله چند کتاب

هم بگنجانم با ) ي قفقاز جنوبی از منطقه] (کذا[آدربیجانی 
این هدف که امکان تطبیق و مقایسه فراهم شود و مالحظه 
شود چه تفاوت عظیمی میان این دو لهجه وجود دارد و 

قدر این نظر صحیح است که زبان ترکی عثمانی، یعنی  چه
قدر با زبان  گویند، آن رکیه به آن سخن میزبانی که در ت

ي قفقاز تفاوت دارد که سخنگویان به این  موجود در منطقه
هاي  فهمند، و اگر هم بفهمند، با دشواري دیگر را نمی دو یک

درك همین واقعیت است که در واقع . بزرگی همراه است
شود تا  ، تاتاري نامیده]کذا[باعث شده که زبان آدربیجانی 

، 2.[»...شود که چیزي سواي زبان عثمانی است داده نشان
پروفسور الزارف در همان مقدمه از اهمیت زبان ] 82

آذربایجانی و میزان گسترش آن در کشورهاي آسیایی و خاور 
 دربار هم در زبان این ...«: نویسد گوید و می نزدیک سخن می

 هاي استان از بسیاري در و هم رود کار می به] قاجار[شاه 
 که گسترش داشت توجه باید کلی، طور به.. .]ایران[پرسیا 

 در فرانسه بیشتر از گسترش زبان آسیا سراسر در... زبان این
 و آسیا توان سراسر می زبان این از استفاده با... اروپا است

 ]83، 2[».ترکیه را پیمود ]زیر حاکمیت[اروپاي 
آبوویان دانشمند بزرگ ارمنی خاچاتور  1830ي  در دهه
که نشان  چنان زمان، هم ي تفلیس بود و هم مدیر مدرسه

اي نیز براي آموزش ترکی آذربایجانی نوشت  شد، درسنامه داده
ي بزرگ و  در این هنگام چهره. کرد و آن را نیز تدریس می

لی عسرشناس تاریخ بیداري آذربایجان و ایران، میرزا فتح
وست و در کنار به آبوویان پی) 1812 – 1878(آخوندزاده 

اش، آموختن زبان مادري به  هاي گسترده ي فعالیت همه
. ي تفلیس بر عهده گرفت کودکان آذربایجانی را نیز در مدرسه

 1840اما کار فراوان آخوندزاده را بیمار کرد و او در سال 
جاي خالی . ناگزیر از کار تدریس زبان مادري کناره گرفت به

آموزي ادامه  ح پر کرد و زبانآخوندزاده را میرزا شفیع واض
یافت، اما هم در تفلیس و هم در دیگر شهرهاي قفقاز و 
آذربایجان کمبود شدید آموزگار زبان مادري و کمبود شدید 

آموزش . درسی وجود داشت هاي کمک درسنامه و کتاب
ها و  طور عمده، هرچند ناچیز، در مالخانه کودکان هنوز به

هاي کهن عربی و فارسی  متنها و  هاي سنتی با روش مکتب
گرفت، و اگر آموزشی لنگ به زبان ترکی  صورت می

هاي سنتی و با  ها و متن آذربایجانی وجود داشت، با روش
 .کردن و ابجد بود روش هجی

 
 چرخشی دیگر

ي عطف در آموزش ترکی آذربایجانی نیز  پیدایش نقطه
سال در . لی آخوندزاده رخ دادعبه همت و ابتکار میرزا فتح

در شهر گوري گرجستان  "دارالمعلمین قفقاز جنوبی" 1876
گذاري شد، اما در این آموزشگاه  براي تربیت آموزگاران پایه

آخوندزاده . خواندند تنها روسان، گرجیان، و ارمنیان درس می
که در آن هنگام مترجم فرمانده کل قواي قفقاز بود و نفوذ 

ن روشنفکران پیشروي فراوانی هم در دستگاه او و هم در میا
آذربایجانی داشت، مشکل را با فرمانده قوا بارون روزن در 
میان نهاد و روزن از آخوندزاده خواست که طرحی پیشنهادي 

ي طرحی اساسی و با  آخوندزاده پس از تهیه. تهیه کند
االسالم را به  علماي روحانی، مفتی و شیخ ،موافقت روزن
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تفصیل شرح داد،  را به اي فراخواند، پیشنهاد خود جلسه
هاي  رضایت همه را جلب کرد و سرانجام روزن با نوشتن جمله

: ي طرح آخوندزاده، موافقت خود را اعالم کرد زیر در حاشیه
ي  شعبه"براي آزمایش، در جوار دارالمعلمین قفقاز جنوبی «

ي اهالی ترك منطقه براي مدت سه  جداگانه و ویژه "تاتار
آمیز بود، پس  ي آزمایشی موفقیت دوره اگر. سال گشایش یابد

از سه سال این شعبه به آموزشگاهی مستقل براي ترکان 
، 2.[»تبدیل شود و از گوري به مرکز آذربایجان انتقال یابد

85[ 
ي تاتار دارالمعلمین گوري یک سال پس از  شعبه

در آغاز . گشایش یافت 1879درگذشت آخوندزاده، در سال 
ي  ویژه براي دوره بایجانی به آن، بهآموزان آذر جلب دانش

ابتدایی، دشوار بود زیرا گوري جمعیت آذربایجانی نداشت و 
آذربایجانیان شهرهاي دیگر نیز از تحصیل جوانانشان در 

هاي دیگر  مدارس غیر دینی و اختالطشان با پیروان دین
که آموزگار روس آلکسی اوسیپوویچ  تا آن. بیمناك بودند
 – Cherniyayevskiy Черняевский )1894چرنیایفسکی 

ي تاتار  که به پیشنهاد آخوندزاده به مدیریت شعبه) 1840
بود در سفري گرد شهرهاي  آموزشگاه گوري گمارده شده

، شماخی، نوخا، قازاخ و چند )آباد پناه(ایروان، نخجوان، شوشا 
جاي دیگر گروهی از نوجوانان آذربایجانی را که روسی 

دارس روسی دولتی دستچین کرد و به دانستند از م می
هاي سرشناس  بسیاري از چهره. ي تاتار گوري انتقال داد شعبه

اجتماعی، هنري، و علمی بعدي آذربایجان از میان همین 
زاده  رشیدبیک افندي: گروه برخاستند، از آن جمله

زاده، نریمان نریمانوف،  ، جلیل محمدقلی)یف افندي(
بیک محمودبیکوف، فرهاد بیک کؤچرلی، محمود فریدون

بیکوف، سلیمان ثانی آخوندوف، غفور  آقازاده، عزیر حاجی
 ...رشاد میرزازاده، مسلم مقامایف، و

مرکز "ي تاتار آموزشگاه گوري هرگز به  شعبه
التحصیلی نخستین گروه  انتقال نیافت، اما با فارغ "آذربایجان

دارس تدریج تعداد بیشتري م ، به1882از این شعبه در سال 
در نواحی ) تاتار –یا روس ( "مسلمان –روس "ي  دو کالسه

گوري و  "تاتار"ي  شعبه. گوناگون آذربایجان پدیدار شدند
مسلمان نقش قاطع و بسیار بزرگی در تربیت  –مدارس روس 

که در این  با آن. کادرهاي آموزشی محلی آذربایجان داشتند
مستقل  مدارس زبان آذربایجانی اکنون به عنوان درسی

درسی به  هاي کمک ها و کتاب شد، اما درسنامه تدریس می
دست و همت  این مهم نیز به. این زبان هنوز نایاب بود

او گفتار آذربایجانی را در زادگاهش . چرنیایفسکی حل شد
بود اما در کالس  شماخی با عالقه و تالش شخصی آموخته

یچ رو شد که ه درسش در گوري با این واقعیت تلخ روبه
کتابی براي تدریس ندارد و چاره را در آن یافت که خود 

 .اي بنویسد درسنامه

 
 ق.هـ 1306   دوم چاپ ،یفسکیایچرن "یلید وطن" جلد يرو ریتصو

چرنیایفسکی در زمانی کوتاه الفباي عربی را آموخت و 
هایی که از آثار کارشناس بزرگ آموزش و پرورش  با درس

بود، نخستین  گرفته Ushinskyروس کنستانتین اوشینسکی 
زبان آذربایجانی را پدید آورد و ) فونتیک(ي صوتی  درسنامه

را با ] زبان وطن[ "وطن دیلی"کتاب  1882در سال 
زاده و با چاپ سنگی  آموزش رشیدبیک افندي خط دانش دست

هاي تا پیش از این کتاب، حروف  ي درسنامه همه. منتشر کرد
نخستین  "وطن دیلی"اما آموختند،  کردن می عربی را با هجی

بیک  زبانان جهان، و به نظر فریدون ي ترك ي همه درسنامه
بود که  »ي جهان اسالم ي همه نخستین درسنامه«کؤچرلی 

در این  6.آموخت آموزان می صداها یا فونتیک زبان را به دانش

                                                             
، "کاسپی"  ي  ي چرنیایفسکی در روزنامه اي به روسی درباره در نوشته - 6

  ]103، 2. [1914سال  282ي  شماره
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ي پایان جمله، دو نقطه، عالمت  کتاب براي نخستین بار نقطه
 .شد کار گرفته در کنار حروف عربی به!) (سؤال، و عالمت ندا 

را با  "وطن دیلی"چرنیایفسکی چندي بعد بخش دوم 
این کتاب . آموزانش منتشر کرد همکاري یکی دیگر از دانش

ها و  المثل هایی براي قرائت، شعر، چیستان، ضرب شامل متن
را نیز ] کتاب اصول[ "اصول کیتابی"او . از این دست بود
اما . نوشت "وطن دیلی"وزش روش تدریس جداگانه براي آم

ناپذیر در کار آموزش و  ها تکاپوي خستگی پس از سال
پرورش، چرنیایفسکی احساس کرد که مأموران تزاري با کار 
او موافق نیستند، در تعقیب او هستند و قصد آزارش را دارند، 

ي تاتار آموزشگاه گوري  از مدیریت شعبه 1893و در سال 
 .به تفلیس کوچیداستعفا کرد و 

 "فکر" ي نامه خواست در تفلیس هفته چرنیایفسکی می
راه اندازد و با آموزگاران آذربایجانی را به زبان آذربایجانی به 

نگاري  شناخت به نامه که در شهرهاي گوناگون قفقاز می
ي انتشار این  ي تالشی که کرد اجازه اما با همه. پرداخت

 .ی بعد درگذشتنامه را ندادند و او سال هفته

 
 زاده يافند "رةاالطفالیبص" جلد يرو ریتصو

ي تالش آخوندزاده و  آموختگان پرورده یکی از دانش
بود که ) 1863 – 1942(زاده  چرنیایفسکی، رشیدبیک افندي

آموزشگاه گوري را  "تاتار"ي  تحصیل در شعبه 1882در سال 
ها تدریس زبان مادري  رشیدبیک پس از سال. به پایان رسانید

چه از  ي آن ، بر پایه"وطن دیلی"کار بردن کتاب  و به
وطن "چه از قوت و ضعف  بود و آن چرنیایفسکی آموخته

اوشاق "نام  اي به امهدرسن 1889بود، خود در سال  دیده "دیلی
نوشت و منتشر ] ي کودکان، مهد کودك باغچه[ "باغچاسی

ي زبان عربی را از  حرف ویژه 8رشیدبیک در این کتاب . کرد
اي آسان  مانده درسنامه حرف باقی 24خط خارج کرد و با 

ي روي جلد کتاب  پدید آورد که به جاي شش ماه، به نوشته
 »و نوشتن را در یک ماه سوادان با این کتاب خواندن بی«

 .آموختند می
بارها تچدید چاپ شد و در مجموع  "اوشاق باغچاسی"

در سراسر قفقاز و حتی در  90,000با تیراژي نزدیک به 
رشیدبیک چندي بعد، از آن . سوي دریاي خزر پخش شد آن

در مکاتب ابتدائیه کتاب مناسبی به ترکی براي «رو که 
کایات و روایات مناسب زمانه و اي ح پاره«نداشتند،  »قرائت

بود  به چشمش خورده »ها معیشت حال را که در طول سال
کرد و کتاب قرائت  »به زبان ترکی ساده تقریر و تحریر«
صفحه  226این کتاب که . را پدید آورد "االطفال بصیرة"

در باکو چاپ شد و پس از چند بار  1901داشت در سال 
 ]113تا  108، 2.[خه رسیدنس 42,000تجدید چاپ به تیراژ 

پیشرفت مهمی در «ي نوزدهم  نزدیک پایان سده
وجود آمد و در باکو و شماخی و  فرهنگ و مطبوعات قفقاز به

اي که انجمن  مدرسه] در. [... نوخا مدارس جدیده دایر شد
شاعر سید عظیم شیروانی [...] بود،  ایالتی باکو تأسیس کرده

هاي آذربایجانی و فارسی و عربی  معلم زبان) 1835 – 1888(
تدریج در  مدارس خصوصی دیگري که به]. 47، 1، ج4[ ».بود

وبیش مانند  شهرهاي گوناگون آذربایجان پدیدار شدند کم
ها در این  ي درس مدارس دولتی بودند، با این تفاوت که همه

 مدارس به زبان ترکی آذربایجانی بود و زبان روسی را به
این مدارس روش آموزشی . آموختند عنوان درسی جداگانه می

از . شد نامیده می "اصول جدید"بردند که  کار می اي را به ویژه
ي سید عظیم شیروانی به سال  توان مدرسه آن میان می

 1892ي محمدتقی صدقی به سال  در شماخی، مدرسه1870
زا ي میر در نخجوان، و مدرسه 1894در اردوباد و به سال 

در تبریز نام ) خ.هـ 1274( 1895حسن رشدیه را به سال 
آموزان این مدارس نه روي حصیر، که روي نیمکت  دانش. برد
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جاي قلم نی  کردند، به نشستند، از گچ و مداد استفاده می می
تر از همه کودکان براي  نوشتند، و مهم با قلم نوك فوالدي می

 .آموختند ادري خود میهاي علوم را به زبان م نخستین بار پایه
ها را کساد  گسترش این مدارس از سویی کار مالخانه

کردند که  کرد و برخی روحانیان واپسگرا احساس می می
شود، و از سویی دیگر با سیاست  عرصه بر آنان تنگ می

حاکمیت روس که . استعماري حاکمیت روس خوانایی نداشت
ان محلی را به بود و زب اکنون کادرهاي محلی خود را پرورده

سوادي  بود، منافع خود را در بی افراد مورد اعتماد خود آموخته
خواست که سواد و  یافت و نمی ماندگی مردم محل می و عقب

بنابراین از هر دو سو پیوسته . دانش بیش از آن گسترش یابد
تراشیدند، و از جمله  موانعی بر سر راه فعالیت این مدارس می

دادند، پدران و مادران را تحریک  ا نمیها ر اجازه گشایش آن
شان را از این مدارس بیرون بیاورند، و  کردند که کودکان می

هاي گوناگون تصرف  مدارس خصوصی موجود را از راه
ها را تغییر  ي درس کردند، و سپس برنامه کردند، دولتی می می
ها سیر گسترش مدارس خصوصی و  ي این با همه. دادند می

. ها دیگر سر باز ایستادن نداشت ان مادري در آنزب به تدریس
ي فشارها، میر محسن نواب قراباغی  براي نمونه، با وجود همه

در شوشا، میرزا اسماعیل قاصر در نخجوان، میرزا کاظم 
عسکرزاده مطلع در ایروان، سید عظیم شیروانی در شماخی، 

اصول "و محمدتقی صدقی در اردوباد و نخجوان مدارس 
ها زبان و ادبیات آذربایجانی و  دایر کردند و در آن "جدید

زمان زبان روسی، زبان فارسی، جغرافیا، و علوم طبیعی به  هم
 7.آموختند کودکان می

مسلمان را سلطان  –در باکو نخستین مکتب روس 
بیک محمودبیکوف  و حبیب) 1866 – 1937(زاده  مجید غنی

نخستین  گشایش. گشودند 1887در سال ) 1863 – 1923(
مسلمان دخترانه به دست این دو در باکو به  –مکتب روس 

جنجال بزرگی آفرید، اما در پی تالش خستگی  1901سال 
 –ي روس  مدرسه 9در باکو  1914ناپذیر آنان، در سال 

                                                             
در  باغی براي تدریس در مکتب خود از آن میان، میر محسن نواب قرا - 7

االطفال  کفایت کتاب "نام  نوشته به کتابی دست 1899شوشا به سال 
مقاله دارد و با کمک   12کتاب . پدید آورد ")االفالك مختصري از علم(

هاي رومی، نام  ماه، نام ماه تصاویر نکاتی از پیدایش جهان، نام خورشید و 
هایی  هاي طوایف ترك، دانستنی ماه رسی، نام هاي فا هاي روسی، نام ماه ماه

گرفتگی و خورشیدگرفتگی، خط استوا، مدارها  ماه ي ماه و خورشید،  درباره
هاي دیگر را به کودکان  اي دانستنی زمین، و پاره النهارهاي  و نصف

  ]119  ، 2. [آموزد می

ي  ي دخترانه، و یک مدرسه مدرسه 3مسلمان پسرانه، 
در شهرهاي دیگر مدارس دخترانه . کالسه وجود داشت شش
در  1898در سال . بودند کار کرده از آن آغاز به پیش

دختر  70در شماخی  "خانم ي شفیقه ي دخترانه مدرسه"
عالوه بر خواندن و نوشتن به ترکی آذربایجانی، کارهاي 

ي  در همان سال در شعبه. آموختند دستی و خیاطی نیز می
ي شکی، به دختران پرورش کرم  آموزش پیشه در مدرسه

ي  ي ویژه در مدرسه 1896ختند، و در سال آمو ابریشم می
دختران آذربایجانی در تفلیس، خیاطی و گلدوزي در کنار 

 ]157تا  155، 2.[شد زبان ترکی آذربایجانی تدریس می
هاي فراوان و  نوشته از این دوران هم، گذشته از دست

هاي به ترکی آذربایجانی که سال و جاي انتشارشان  کتاب
 :هاي زیر نیز در دست است ه نمونهمعلوم نیست، از جمل

کتاب ): 1845 –؟ (زاده  حاجی سعید افندي انسی -
 .1883قرائت، 
صرف نحو، و "): 1854 – 1903(محمدتقی صدقی  -

هاي ترجمان  او که با روزنامه. 1892، "قواعد قرائت و کتابت
، )کلکته(المتین  ، حبل)استانبول(، اختر )سرا در باغچه(

همکاري داشت، چندین ) تبریز(ناصري  ، و)باکو(کاسپی 
: کتاب داستان به آذربایجانی براي کودکان نیز نوشت، از جمله

ي مکتب، داستان کودك  شامل ادامه "هاي مکتب داستان"
 ...سیر، کودك دروغگو، کودك سخاوتمند، و چشم

، )؟ - 1907(میرزا عبدالسالم آخوندزاده تفلیسی  -
قواعد مختصر فارسی براي "که کتاب ) االسالم قفقاز شیخ

در تفلیس منتشر کرده بود، در  1890را در سال  "مبتدیان
را به آذربایجانی چاپ  "سرمشق"ي  درسنامه 1894سال 

نویسی را به خط تعلیق و نستعلیق  او در این کتاب خوش. کرد
 .بود داد و در پایان پندهایی به خط خوش نوشته آموزش می

فشرده صرف و ): 1870 – 1925(نریمان نریمانوف  -
آموزان مدارس روس  براي دانش(نحو زبان ترکی آذربایجانی 

 .آموزي دیگر ، و چند کتاب زبان1899، )مسلمان –
): 1879 – 1920قبولوف (بیک قبول زاده  اسالم -

 .1910و رهبر حساب  1902قواعد لسان ترکی، 
هدیه به شاگردان : یف میرزا باالقارداش حاجی -

 ).1903(اصطالح قفقاز و ) 1902(
 .1902لسان ترکی، : میرزا نجفقلی مدرس -
اصطالح آذربایجان ": زاده سلطان مجید غنی -

: ، عنوان روسی")خودآموز براي فراگیري ترکی قفقاز(
خواندن و (ي آذربایجانی قفقاز  خودآموز ترکی به لهجه"
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، و چندین 1922، چاپ پنجم 1902، چاپ نخست ")نوشتن
 10,000شامل  "لغت روسی و ترکی": از جمله کتاب دیگر،

شامل ) به ترکی آذربایجانی( "دیلماج زبان روسی"واژه، 
 "مختصر الفباي روسی"، "لغت ترکی و روسی"متن،  2800

براي  "الفباي متحرکه"براي آموزش روسی به آذربایجانیان، 
براي  "کلید ادبیات"آموزش تدریس به روش فونتیک، و 

 .سیآموزش زبان فار

 
 مانوفینرنریمان  نحو و صرف کتاب جلد يرو ریتصو

اصول ): 1938 – 1878(حسن صبري عیوضوف  -
 .1906تربیه،  –تدریس و تعلیم 

براي (زبان ترکی یا قرائت ترکی : عباس مالزاده. م -
 .1907، )سال دوم
نمونه تدریس و تربیه، : زاده حافظ محمدامین شیخ -
 .1908انشا و اصول کتابت، فن : و فصاحت و بالغت 1907

الفباي ): 1883 – 1923(محمودبیک محمودبیکوف  -
، سال سوم 1907، سال دوم 1907ترکی و کتاب اول قرائت 

نخستین ( 1922، الفباي نوین ترکی 1911، امالي ما 1909
قواعد نوشتار به  "امالي ما"کتاب ). درسنامه با الفباي التین

کنار نهاد و اصالحات مفید و مهمی در  سبک عثمانی را
 .نوشتار ترکی آذربایجانی به خط عربی انجام داد

ي  درسنامه): 1881 – 1959(عبداهللا شایق  -
، براي 1910، "کودکان] عینک[افزار  چشم"آذربایجانی 

ها  ها داستان او در همان سال. آموزان کالس اول ابتدایی دانش
ماري به ترکی براي کودکان ش هاي بی و شعرها و نمایشنامه

رود، پشتیبان خوب،  روباه به حج می: نوشت، از جمله
، مراد، دلبستگی، ]روباه=قویروق شله[دراز  خانم، دم تق تق

ممیش چوپان، عروسک سخنگو و خروس انتقامجو، بهار زیبا، 
را براي  "کتاب قرائت ملی"و  "ادبیات ترکی"، و دیرتر نیز ...و

 .آموزان نوشت دانش
نخست ) 1870 – 1920(زاده  میرزا عباس عباس -

در گنجه  1901را به سال  "سال اول، الفبا براي مبتدیان"
بود در این  نوشت اما روحانیان تکفیرش کردند زیرا کوشیده

کتاب الفباي عربی را تغییر دهد و از این رو آموزگاران آن را 
ها به بار 1913این کتاب تا سال . بردند کار می پنهانی به

چندین  1908تا  1907او از سال . اشکال گوناگون چاپ شد
، "سال دوم، قرائت": ي دیگر نیز نوشت، از جمله درسنامه

 ...، و"ي مشق مجموعه"، "لطائف"، "زبان ترکی، قرائت"

 
 زاده یغن "جانیآذربا اصطالح" جلد يرو ریتصو

اکنون به ابتکار پیشروان فرهنگی، در شهرهاي گوناگون 
هایی اغلب با صفت  تئاتر، کلوب، کتابخانه، و قرائتخانه

 1896از جمله در سال . یافت گشایش می "مسلمان"
به دست نریمان نریمانوف در باکو  "ي مسلمانان قرائتخانه"
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گشایش یافت و در همان سال دیگران در شهرهاي شکی و 
 .سالی دیرتر در شماخی نهادهاي مشابهی ایجاد کردندقوبا، و 

 
 هاي دیگر بحث خط و نفوذ زبان

ویژه از هنگام فعالیت  ها، به ي این سال در طول همه
میرزا فتحعلی آخوندزاده در آمورش زبان ترکی آذربایجانی، 

هاي خط  هاي میان آموزگاران ایرادها و نارسایی یکی از بحث
هاي تازه اختراع  کسانی خط. جانی بودعربی براي زبان آذربای

کتاب (تختی  کردند، از جمله آخوندزاده و محمدآقا شاه
شماري در  ؛ افراد بی)، به ترکی1902، "الفباي صوتی شرق"

اصالح خط عربی براي کاربرد آن در ترکی کوشیدند 
زاده، میرزا محمد خلفی افشار، سلطان  رشیدبیک افندي(

زاده، نریمان نریمانوف،  دقلیزاده، جلیل محم مجید غنی
بیک کؤچرلی، محمودبیک محمودبیکوف، عباس  فریدون

زاده یروانی،  صحت، عبداهللا شایق، میرزا حسین حسن
، اما با وجود دستاوردهایی شایان، ...)زاده، و بیک افندي عبداهللا

ي  ها جا نیافتاد و هنوز خطی که همه یک از این هیچ
شود،  آسانی فرا گرفته و به خصوصیات زبان را بازتاب دهد

 .بود دست نیامده به
هایی براي کاربرد خطی جز عربی براي زبان ترکی  تالش

زاده  از جمله جلیل محمدقلی. آذربایجانی نیز صورت گرفت
یکی از ... «: است در خاطرات خود نوشته) 1866 – 1932(

اي را براي  نام رادلوف الفباي تازه میسیونرهاي خاورشناس به
کرد و این عبارت بود از حروف  رکان آذربایجان پیشنهاد میت

براي چند صوتی که در الفباي روسی وجود ندارد، او . روسی
ي این حروف در آن  نمونه. بود اي ساخته هاي تازه عالمت

. شد چاپ می[...] ي فرهنگ قفقاز  ي اداره دوران گاه در نشریه
ها،  سیاست روس خبر از من چون در آن زمان جوان بودم و بی

 8.»ي رادلوف را براي ترکان تأیید کردم الفباي تازه
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) 1837 – 1918(  رادلوف ) واسیلی(ویلهلم ]. 160، 2[ 703، ص 1958  
شناسی،  شناسی، و باستان قوم دانشمند بزرگ خاورشناسی، تورکولوژي، 

هاي ترکی  شناسی زبان پژوهش در ریشه گذاران  ي برلین، یکی از پایه زاده
و ) ، به آلمانی1884( "از سیبري"چون  بود، با کارهاي سترگی 

). 1911تا  1893در چهار جلد، ( "هاي ترکی لهجه ي تطبیقی  نامه واژه"
را براي نخستین بار  "هاي اورخون نوشته سنگ" متن که رادلوف کسی بود 

او در پتربورگ درگذشت، و نزدیک بیست . منتشر کرد  1889در سال 
پان "مرگش، دستگاه تفتیش استالین رادلوف آلمانی را به  سال پس از 

اط متهم کرد و چندین تن از دانشمندانی را که زمانی با او ارتب  "ترکیسم
  .نزدیک داشتند، اعدام کرد 

در کنار بحث پیرامون نارسایی خط عربی، بحثی 
هاي ترکی عثمانی، عربی،  گسترده پیرامون میزان نفوذ زبان

. روسی، و فارسی در ترکی آذربایجانی نیز جریان داشت
کسانی که ویژه از  کوشندگان سوادآموزي به زبان مادري به

پیشتر در . نامیدند سخت ناراضی بودند می "عثمان پرستان"
مال "ي  روزنامه. اي گذرا از قلم الزارف آمد همین نوشته اشاره

زاده از مخالفان  و مدیر آن جلیل محمدقلی "نصرالدین
او از  9.ترکی آذربایجانی بودند "سازي عثمانی"سرسخت 
: نویسد می 1908سال  2شماره  "مال نصرالدین"جمله در 

هایی که گویا به زبان ما هستند  هنگام خواندن روزنامه«
آید که  سوادم، اما ناگهان یادم می کنم که بی همیشه گمان می

] ترکی به[هاي مسلمانی  آخر من که دوازده سال درس
کنم به  دارم و شروع می روزنامه را که بر می... ام خوانده

 "اکنون"[ "شیمدي"اند  هبینم که در آغاز نوشت خواندن، می
اند، و در پایان  ، بعد کلماتی را ردیف کرده]به ترکی استانبولی

بحثی ]. به ترکی آذربایجانی "است"[ "دیر"اند مثالً  نوشته
نشان از زبان مادري ما دارند و  "دیر"و  "شیمدي"نیست که 

 "شیمدي"جاي  شد به حاال نمی(فهمم  من این دو تا را می
خالصه، ) ؟]به ترکی آذربایجانی "اکنون"[ "دياین"بنویسند 
اما در میان این دو چه . "دیر"و در پایان  "شیمدي"در آغاز 

شیمدي اوضاعی حالیه ": مثالً. فهمم گویند، واهللا نمی می
تکون اختصاصیندان مرحله معرضات ائتالفی نایقه زورق و 

فتان سیندن مایفتون ا وجیهه نجیحه مجیههیی  چیچه
 ]169، 2[»."دیراوالجاق

سال  65ي  یا محمودبیک محمودبیکوف در شماره
علم "ي  اي از درسنامه نمونه "ترقی"ي  روزنامه 1909

نین لطافتی ایله  لر نغماتی بولبول«: کند نقل می "حیوانات
 -» شعار اولوب حشرات ایله تغذي و امرار حیات ائدیرلر شهرت
؟ آیا ]بایجانیآذر[آخر این هم شد زبان ترکی «: پرسد و می

 :افزاید ، و می»گویند؟ ي که می"فصاحت و بالغت"این است 
مان را و نوشتارمان را به  هدف اصلی باید آن باشد که زبان«

و  ».ي مردم آن را بفهمند و بدانند جایی برسانیم که همه
ادبیاتی  –آذربایجان خود ادبیات دارد « :دهد ادامه می

 ]200، 2[»...خواندنی، آموختنی، و دانستنی
اما پاالیش زبان و تغییر خط نوشتار ترکی آذربایجانی 

و در جنوب . به تأخیر افتاد 1929در شمال رود ارس تا سال 
 .رود ارس زبان و خط و آموزش ترکی سرگذشتی دیگر داشت
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 در ایران
ي چگونگی آموزش ترکی آذربایجانی در  درباره

این نگارنده . سخن رفتهاي دور در سرآغاز این نوشته  گذشته
ي آموزش زبان ترکی آذربایجانی در  در چند و چون تاریخچه

پس از تصرف شمال . ام ایران پژوهش یا منبعی سودمند نیافته
شد ارتباط  چنان که گفته رود ارس به دست دولت روس، هم

ها بر جا بود و از  فرهنگی ساکنان دو ساحل ارس تا سال
هاي آموزشی  زبان مادري و کتابهاي  جمله برخی از درسنامه

شد و  قفقاز در تبریز، ولیعهدنشین پادشاهی قاجار، چاپ می
ها در تبریز و دیگر شهرهاي  رود که این کتاب گمان می

. رفتند کار می شدند و براي آموزش به آذربایجان نیز پخش می
ي میرزا شفیع واضح و  نوشته "کتاب تورکی": اند از آن جمله

هاي  ي نوشته ؛ مجموعه1856یف، چاپ  يایوان گریگور
آموزشی سید عظیم شیروانی، به کوشش پسرش، چاپ 

، چاپ "مجموعه آثار حاجی سید عظیم شیروانی"؛ 1895
ي محمدتقی  ، نوشته"نگاهی به هیکل انسان"؛ و 1912

 .1909، چاپ 1882صدقی به سال 
مسیونرهاي مسیحی ) خ.هـ 1260( 1881در سال 

را در تبریز  "مدرسه مموریال" Presbyterianپرسبیتري 
 John Elderنام دکتر جان الدر  یکی از میسیونرها به. گشودند

 متداول زبان که جهت آن از نیز  ترکی زبان[...] «: نویسد می
 داده تعلیم به شاگردان آموزشگاه این در بود آذربایجان

 10».شد می
میرزا صادق ابن مال ) خ.هـ 1272( 1893در سال 
بخش ( "ي ادبیه کتابچه") 1839 – 1907(اسداهللا تبریزي 

را براي آموزش خواندن و نوشتن ) "ي ادبیه خمسه"دوم از 
نویسنده در آغاز کتاب . ترکی آذربایجانی در تبریز منتشر کرد

هد خوا این دفتر ادبیه می«نویسد که  به ترکی آذربایجانی می
با خط فارسی حروف الفبا را و با خط عربی هجی کردن و 

ها را، و با فصاحت زبان وطن سخن گفتن  متصل کردن کلمه
وگوي  را، و اسباب معاش الزم در امور دنیوي را، گفت

آمیز را و سهولت صاحب قلم شدن را به کودکان  معرفت
سرود  میرزا صادق تبریزي که شعر نیز می] 227، 2[».بیاموزد

ي دیگري به  کرد در همان سال درسنامه تخلص می "فانی"و 
ها نیز  ترکی آذربایجانی براي آموزش کودکان در مالخانه

ي دستنویس و بی عنوان آن براي ما  نوشت که تنها نسخه
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 .وبگاه شده در چند ، منتشر "تدریس زبان ترکی در آذربایجان

در بخش نخست، در  "درس ابتدایی"او پس از . است مانده
با تعلیم ترکی، فارسی، و «: نویسد سرآغاز بخش دوم می

شود، در مدتی  زودي چشمان کودکان گشوده می سی بهرو
] محتواي[شوند و  مند می کوتاه از علوم خارجی بهره

اما در خواندن . یابد هایشان از برکات علم وسعت می نوشته
هاي قدیمی ترکی و فارسی از کاتبان  هاي دشوار متن عبارت

 رسند، و از کاتبان مانند، به کنه مطلب نمی مسلمان عاجز می
ها در  بنابراین من، میرزاصادق فانی که سال... گیرند ایراد می

ام و چندین دفتر براي  آموزگاري عمر خود را صرف کرده
ام، از آن جمله  درك و خواندن آسان و سریع کودکان نوشته

هاي ترکی و فارسی را  در این دفتر ِ کتابت قواعد نوشتن نامه
نمونه  50و سپس  »تمي آذربایجان و قفقاز نوش به زبان ساده

 ]233، 2.[آورد متن نامه به فارسی و ترکی می
 

 رشدیه
میرزا حسن رشدیه ) خ.هـ 1273( 1894در سال 

آموزگار خوش ذوق و صاحب سبک و ) 1851 – 1944(
نام  اي به ي تازه گذار آموزش نوین در ایران، درسنامه پایه

نوشت و در همان سال در تبریز به ] زبان وطن[ "وطن دیلی"
براي روزگار خود پیشتاز بود،  "وطن دیلی". چاپ رسانید

زبانی ساده داشت، و نخستین کتاب آموزش سواد ترکی 
شد و  ي صوتی بود که در ایران منتشر می شیوه آذربایجانی به

اي بود که حتی آموزگاران زبان فارسی  نیز نخستین درسنامه
شد که  گفته می. کرد ي تدریس فونتیک آشنا می را با شیوه

ساعت به کودکان  60این کتاب خواندن و نوشتن را در مدت 
نیاز به چنین کتابی در آذربایجان بسیار وجود . آموزد می

ي شهرهاي  اي در همه اشت و از همین رو در تیراژ گستردهد
 .آذربایجان پخش شد

میرزا حسن رشدیه نخستین دبستانش را در سال 
هاي او  در تبریز گشود، اما مدرسه) ق.هـ 1307اوایل ( 1889

هاي گوناگون، با حمله و  هاي واهی، با روش بار به بهانه 9را 
. و و زخمی کردنش بستندسوي ا غارت و حتی با تیراندازي به

این آموزگار دلسوز به ناگزیر چند بار به مشهد گریخت، اما 
باري دیگر و باري دیگر بازگشت، از پا ننشست و کار خود را 

یاد «: است نیما یوشیج از جمله براي او سروده. ادامه داد
حسن / اعتصام یوسف، : / دارد روشنم می/ بعضی نفرات 

و اجاق کهن سرد / اندازد  ره می/  بخشد قوتم می. / رشدیه
 ]267تا  260، 5.[»[...]آید از گرمی دمشان  گرم می/ سرایم 
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هایش  یکی از دبستان اول سال اي که رشدیه براي برنامه
 به صوتی الفباي با ابتدایی دروس«: بود از این قرار بود ریخته

 ساعت؛ 100 ترکی، قرائت ساعت؛ 150 تبریز، ترکی زبان
 زبان صرف ساعت؛ 50 شفاهی، و کتبی ترکی زبان صرف

 ساعت؛ 50 فارسی، قرائت ساعت؛ 50 شفاهی، و کتبی فارسی
 آیات و مجید قرآن ساعت؛ 100 جدید، طرز به عربی صرف

 50 دین، فروع ساعت؛ 20 دین، اصول ساعت؛ 50 کریمه،
 شفاهی، تاریخ ساعت؛ 100 شفاهی، و کتبی حساب ساعت؛

 ساعت؛ 30 تبریز، نقشه روي از شفاهی جغرافیاي ساعت؛ 30
 100 عربی، و فارسی و ترکی دیکته ساعت؛ 40 خط، مشق

 حرکات به بدنی ورزش ساعت؛ 40 نقاشی، و رسم ساعت؛
 11».ساعت 50 علمی،

 
 هیرشدحسن  "یلید وطن" جلد يرو ریتصو

. اندیشان تا این حد را نیز تحمل نداشتند اما تاریک
رشدیه پس از یک فرار دیگر به قفقاز و بازگشت و ساختن 

، سرانجام به قم پناه )1936( 1315اي دیگر در سال  مدرسه
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جا  همان) 1944( 1323نشین شد و در سال  برد و خانه
بود اکنون به ثمر  اما بذري که رشدیه پاشیده. درگذشت

 .گرفتند ید و آموزگاران دیگري کار او را پی میرس می
هاي  مشروطیت و در پی تالش تب و تاب جنبش در

و دیگر  تبریز در مدارس تعداد ،رشدیه و دیگر مبارزان جنبش
با امکاناتی درخشان در «یافت،  شهرهاي آذربایجان افزایش

در گزارشی از . نظیر بود امر آموزش که در آن روزگاران کم
شده،  میالدي به براون نوشته 1912آوریل  22زاده که در  تقی
خواهان، در  معارف "ي ي مجاهده نتیجه"است که در  آمده

ي ابتدایی و متوسطه به اصول  باب مدرسه 25قریب "تبریز 
قریب پانصد "[...] مدرسه سعادت [...]  ".جدید دائر بود

ترکی  نزبا به آموزش شواهدي از]. 150، 5[»."شاگرد داشت
هاي آن دوران در دست است، از جمله از متن  در کالس نیز

شد،  آموز منتشر می دانش پذیرش براي فراوانی که هاي آگهی
 که را ساله هفت طفل کند می قبول ادبیه مدرسه«: براي نمونه

 جمیع نوشتن به ماه چهار مدت در نرفته، مکتب به هیچ
 عددنویسی و عربی و ترکی خواه و فارسی خواه مشکله الفاظ

 تحصیل مدرسه در که اطفالی اآلن  .نماید دارا باشد می
 محل. نمایند امتحان آمده دارند حق اطفال اولیاي کنند،  می

 12 .» کهنه حسین سید حاجی مدرسه
 1277 – 1360( اعتماد به معروف ناطقی سید محمد

 "اعتماد" مدسه )خ.هـ 1296( 1917در سال  )خ.هـ 1279یا 
او چندین کتاب شعر و نثر و داستان . پایه گذاشت تبریز را در

و گردآوري فولکلور به ترکی آذربایجانی، و از جمله 
اش نوشت، از آن  هایی براي شاگردان مدرسه درسنامه

 تورکی" ،"آذربایجانی ترکی زبان نحو و صرف" :اند جمله
 1305( 1926 سال کتاب اخیر در. "جدید الفباي"و  ،"نصاب

 . شد چاپ تبریز  رد) خ.هـ
 

 بان باغچه
آورترین آموزگاران تاریخ نوین ایران میرزا  یکی از نام
در  صد سال پیش او که. است) بان باعچه(جبار عسکرزاده 

اي مشابه  در شهر ایروان نشریه) خ.هـ 1293( 1914سال 
به زبان ترکی آذربایجانی  "لک لک"به نام  "مال نصرالدین"

اش به  با خانواده) خ.هـ 1298( 1919کرد، در سال  منتشر می
 "خُرخُر"نام  ترکی به اي به نامه ایران آمد و با اجراي نمایش
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رند کار آموزگاري را ي شهر م"احمدیه"براي کودکان دبستان 
 .آغاز کرد

 "ترکیبی"ي آموزش  ي شیوه بان آورنده جبار باغچه
هایی براي  گذار کالس ، و پایه)"سمعی و بصري"بعدها (

او . نوایی و گویایی در ایران بودکودکان داراي مشکل ش
ي مرند را نیز در  ي گشایش نخستین دبستان دخترانه اجازه

بود، اما هنگام گشایش  گرفته) خ.هـ 1299( 1920سال 
. دبستان، کوردالن بر سرش ریختند و نگذاشتند آن را بگشاید

همه او از پا ننشست و چهار سال دیرتر نخستین مهد  با این
بان آغازگر  باغچه. کودك مختلط ایران را در تبریز گشود

نخستین تئاترها و سرودخوانی کودکان، داستان خوانی براي 
به شهادت . ورزش در مدارس بود کودکان، گردش جمعی، و

داد و  بان، پدرش ناشنوایان را به ترکی آموزش می ثمینه باغچه
 13.آموخت سخن گفتن به ترکی را به آنان می

ر عمار روس براي اعمال حاکمیت خود باگر است
بود بر این قرار آمد که  چنگ آورده هایی که تازه به سرزمین

اموزاند، رضاشاه و خاندان جا را بیاموزد و بی زبان مردمان آن
پهلوي براي اعمال حاکمیت مرکزي بر مناطق قومی ِ 

ي میراث شاهان قاجار، کمر به نابودي "ممالک محروسه"
 .هاي آن مناطق بستند زبان

 عبداهللا) 1926( 1305به سال  رضاشاه، زمان در
 که او کسی بود. گمارده شد آذربایجان استانداري مستوفی به
 حتی و 14  نامید می "خرشماري" را تبریز جمعیت سرشماري

 خودشان زبان به هم تبریزي را فرزندمرده مادران عزاداري
آذربایجان نیز  استان )معارف(فرهنگ   رئیس 15.کرد ممنوع

 هر«: گفت می بود که )عمادالممالک(دکتر احمد محسنی 
 را او و بزنید او سر به االغ افسار زند، می حرف ترکی که کس

 شد، محسنی جانشین که ذوقی، یا حسن ،16»ببندید  آخور به
 ها دبستان  در زدن حرف ترکی جریمه صندوق که بود کسی

 در هم را ترکی به فارسی کلمات کردن معنی حتی و گذاشت
 ]263، 6.[کرد ممنوع ها کالس

در ...«: نویسد ي خود می بان در زندگینامه جبار باغچه
دکتر محسنى، رئیس مردى اهل سیاست به نام  1305سال 

که  جاى این دکتر محسنى به] .... [فرهنگ آذربایجان شد
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سوابق و عالیق فرهنگیان را تقدیر و تشویق کند، دستور اکید 
داد که در اداره فرهنگ، کارمندان با مراجعان به مدرسه، 
مربیان با شاگردان و شاگردان با یکدیگر، همه باید به زبان 

. وگرنه از کار برکنار خواهند شدگو کنند،  و فارسى گفت
که این کار یک تکلیف دشوار و غیر عملى بود،  گذشته از این

دانست که با صدور این دستور حق و عالقه تاریخى  او نمى
پرستى  کند و حس میهن یک قوم بزرگ را انکار می

تار فاگر بگویم ر. سازد دار می ها را تحقیر و جریحه آذربایجانى
ها شباهت کامل  حسنى نسبت به آذربایجانىناهنجار دکتر م

. ها داشت، شاید اشتباه نباشد به رفتار هیتلر نسبت به یهودى
توانست  اگر او سیاستمدارى با هوش و روانشناس بود، مى

در هر گوشه و کنار این کشور پهناور، مردمى  که دریابد
کنند که هزاران سال است به طور طبیعى و  زندگى می

اند، و با زور و  ب و رسوم و زبان خود خو گرفتهغریزى به آدا
آن . ها را از یادشان برد توان عادات و زبان آن قلدرى نمى

دستور شاق دکتر محسنى مانند آن بود که به خروس تکلیف 
 .کنند با صداى کبوتر بخواند وگرنه سرش را خواهند برید

ها و رفتار نادرست،  ظنءدر نتیجه همین نوع سو] ...[
را به جایى رساند و مردم را چنان به ستوه آورد که روزى کار 
قصد ءاى خانه او را محاصره کردند و با سنگ به جانش سو عده

کردند تا باالخره والى مجبور شد براى حفظ جان او یک 
 .دسته سرباز بفرستد

مرا به دفترش احضار کرد و  باز دکتر محسنى یک روز
سرودم،  کودکستان مى به شعرهاى ترکى من که براى کودکان

ین شعرها چیست که ا": او رو به من کرد و گفت. ایراد گرفت
[...]  ".این شعرها سیاسى است ...نویسى؟ ها مى براى بچه

اى  بود به هر بهانه روشن بود که دکتر محسنى تصمیم گرفته
. کار کند را در تبریز منحل و مرا بی "باغچه اطفال"که شده 

اما سرانجام از . ودکستان را اداره کردمک 1306تا سال ..] .[
 17».تبریز منحل شد» باغچه اطفال«ادامه کار بازماندم و 
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تا  67ص  ص ، 1389فرهنگی هنري پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، تهران  
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 اختناق پهلوي اول
نگارنده از وجود آموزش رسمی ترکی آذربایجانی در 

. ام دست نیاورده اطالعی به 1324و  1306هاي  ي سال فاصله
روشن است که ممنوع کردن سخن گفتن و حتی معنی 
کردن کلمات به ترکی، جریمه، توهین و تحقیر و اعمال 

البته واکنش مردم را در پی  Linguiside "کُشی زبان"سیاست 
، 1320در شهریور  با برکناري رضاشاه از سلطنت.  آورد می

 ي آموزش زبان مادري فرهنگیان آذربایجان براي آغاز دگرباره
ناشر "ي آذربایجان  از جمله روزنامه. پا خاستند به بی درنگ

ما «: نوشت می 1320آذر  24در  "افکار جمعیت آذربایجان
ایجان که زبان، عادات و ملیت مخصوص را گوییم آذرب می

دان زبان بداراست حق دارد به زبان مادري خود حرف زده و 
هاي خود را به زبان مادري  در مدارس تدریس نماید و کتاب

 18.»نشر نماید
آذر  21در  "جانحکومت ملی آذربای"و چنین بود که 

 ري در آذربایجان ازآموزش به زبان مادو  روي کار آمد 1324
در  هیک سالدوران این حکومت  کودکان در. شد سر گرفته

یکی از یادگارهاي آن . کردند مدارس به زبان خود تحصیل می
گانه  در جلدهاي پنج) زبان مادري( "آنا دیلی"دوران کتاب 

است که زبان ترکی آذربایجانی را به  5تا  1هاي  براي کالس
 .آموخت کودکان می

نام زبان  نویسان به هنگغالمحسین صدري افشار از فر
 در را ترکی زبان 1324 سال آذر 21 در«: گوید فارسی می

 ترکی به ما شد قرار و کردند اعالم رسمی زبان منطقه این
 ما. بودم دوم کالس آموز دانش من سال آن در. بخوانیم درس
 ها معلم و نداشت وجود هم ترکی کتاب بودیم، درس وسط

 بودم، خوانده را ترکی هاي کتاب چون من. بودند سرگردان
 تخته روي و کردم می ترجمه ترکی به را فارسی هاي کتاب

 1325 سال در. گرفتند می یاد دیگر هاي بچه و نوشتم می
 پنجم تا اول هاي سال کتاب رفتیم، کالس سر مهر اول وقتی

 این در هم اي کرده تحصیل متخصص. بود شده تهیه ترکی به
 ها، کرده تحصیل همان با توانستند اما نداشتیم، زمینه
 به را قرائت و جغرافیا و تاریخ هندسه، و حساب هاي کتاب
 آن در آید می یادم من[...]  .کنند تهیه عربی الفباي با ترکی
 طور همین. بود آمده ترکی به هایی داستان و شعرها ها کتاب
 ترجمه ترکی به را دیگر کشورهاي ادبیات آثار برخی
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در تبریز به مدیریت علی شبستري  1321دین فرور 13تا  1320آبان  
  .شد منتشر می 

 وقتی 1325 سال همان در .مطالب دست این از و بودند کرده
 دوباره و شدند عوض ما هاي کتاب شد، عوض حکومت

 19».آمد فارسی هاي کتاب
: گوید ي بزرگ، دکتر غالمحسین ساعدي می نویسنده

  موقع  آن و  خواندم  ترکی  بنده بفرمائید  فرض  سال  یک مثالً«
  قصه.  ابتدائی  چهارم  کالس. بود  وري پیشه  حکومت  زمان

 ما  کتاب  توي  چخوف  قصه. بود ما  کتاب  توي  گورکی  ماکسیم
معجز   علی میرزا شعر و صابر شعر و  ترکی  هاي مثال. بود

 تنها  وقت  آن بود، و ما  کتاب  توي ها این ي  همه... ]شبستري[
  دارم یا ، هستم  بچه ، هستم  آدم  که  کردم  کیف  من  که  موقعی
،  کنم نمی  دفاع ها آن از  من. بود  سال  همان  خوانم می  درس

 20». بگویم را  خودم  احساس  خواهم می
 

 اختناق پهلوي دوم
پس از سرکوب حکومت ملی آذربایجان، در کنار 

هاي بزرگی نیز در شهرهاي آذربایجان بر  سوزان ، کتاب"قتله"
ي  طعمه "آنا دیلی"شماري از کتاب  هاي بی پا کردند، نسخه

ها سال  آتش شد و آموزش ترکی آذربایجانی بار دیگر براي ده
 .ممنوع و غیر ممکن گردید

دهنده و دردآوري از  دکتر رضا براهنی تصویر تکان
: کند ترسیم می فرداي ممنوعیت زبان مادري در آذربایجان

به من . کالس چهارم یا پنجم دبستان بودم در تبریز«
. بودم مانده. دیواري بنویسم  ي بودند که یک روزنامه گفته

سال گذشته  مادرم که. به فارسی بنویسم رفت که دستم نمی
به ترکی ": بود، گفت هاي ترکی کمکم کرده در نوشتن روزنامه

. و با چسباندن کاغذهاي رنگی کمکم کرد "!بنویس، بده بره
. روزنامه را به ترکی نوشتم و بردم به دیوار مدرسه چسباندم

ي  دیدم که روزنامه ي کالس می ناظم مدرسه آمد و از پنجره
ناظم . و همه را به صف کردند بعد زنگ زدند. مرا کند و برد

. آمد سر صف، روزنامه را نشان داد و پرسید کی این را نوشته
صدایم زد به بیرون از صف و . من سرافکنده دست بلند کردم

مگر نگفتیم که به فارسی بنویسید؟ چرا به ترکی ": گفت
روزنامه را پرت کرد روي زمین، . "بلد نبودم": گفتم "نوشتی؟
. هایم را لیسیدم من به زانو افتادم و نوشته! "بلیس": و گفت

 هاي توي صف به بچهو  شد، میجوهر روي صورتم مالیده 
                                                             

، در 1392بهمن  15وگو با خبرگزاري ایسنا،  گفت - 19
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! آري، زبان مادري من توي شکمم است. خندیدند ام می قیافه
 21»!لیسیدمش

، تا امروز، 1357از آن هنگام، و حتی پس از انقالب 
 آموزش رسمی زبان ترکی آذربایجانی در مدارس آذربایجان

، در طول بیش از 1356تا  1325از سال . است وجود نداشته
شماري کتاب به  سی سال، تنها از انتشار تعداد انگشت

کتاب آموزش  2آذربایجانی خبر داریم، و در آن میان تنها 
اهللا  ي دکتر سالم نوشته "خودآموز زبان آذربایجانی": زبان

مبانی " ، و)انتشارات فرزانه، اصفهان( 1343جاوید در سال 
نوشته دکتر محمدعلی فرزانه در  "دستور زبان آذربایجانی

 ).انتشارات شمس، تبریز( 1344سال 
سالی پیش از کتاب دکتر جاوید، صمد بهرنگی که 

اي  ي بزرگش آموزش کودکان آذربایجان بود، مجموعه دغدغه
منتشر کرد به ترکی آذربایجانی با زیرعنوان  "پاره پاره"نام  به
هاي  ي از اشعار زبان آذربایجانی همراه دوبیتیا مجموعه"

این کتابچه ). 1342سینا، تبریز،  نشر ابن( ")ها بایاتی(محلی 
زودي به  در دوران خفقان محمدرضا شاه پهلوي به

خواه آذربایجانی  دانشجویان و روشنفکران هویت "مانیفست"
بهرنگی براي کاستن از رنج کودکانی که به زبانی . تبدیل شد

زبان مادریشان آموزش خواندن و نوشتن را آغاز  جز
را  "الفباي فارسی براي کودکان آذربایجان"کردند، کتاب  می

هاي مشترك در دو زبان پدید آورد اما این  با تکیه بر واژه
 22.تالش نیز به جایی نرسید و کتاب بهرنگی هرگز چاپ نشد

هاي دانشجویی با  گروه 1357ي انقالب  در آستانه
در تبریز و تهران و شهرهاي  "مبارز دانشجولر"هایی چون  نام

هاي ترکی آذربایجانی  دیگر به تکثیر و نشر پنهانی درسنامه
سال  "آنا دیلی"هاي قدیمی، از  پرداختند، و سپس کتاب

بارها  دکتر فرزانه "یمبانی دستور زبان آذربایجان"تا  1325
اي  هاي تازه ابیج کتتدر به سپس .تجدید چاپ و منتشر شدند

بیایید ترکی  –گلین تورکجه دانیشاق "دند، مانند نیز پدید آم
ي ثمینه  ، نوشته)همراه با سه نوار آموزشی( "حرف بزنیم

تهران، ( دهندگان کار پدر یکی از ادامه، )یرنظرپ(بان  باغچه
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هاي  ، و بسیاري کتاب)، چاپ افست، ناشر مؤلف1360آبان 
 .دیگر

رسمی زبان آذربایجانی و دیگر اما تا آغاز آموزش 
هاي موجود در ایران هنوز راهی دراز در پیش بود، و این  زبان

 .است کار هنوز نیز آغاز نشده
ها و  بر ملیت 1357هاي برآمده از انقالب  جفاي دولت

خواه در طول  الن هویتافع بر و ،هاي غیر فارسی کشور زبان
 .الزم داردي جداگانه  سال گذشته خود چندین مقاله 35

 
 درس تجربه – هاي پیش رو چالش
کند  بارها تکرار می )2منبع (یف در کتاب خود  عبداهللا. آ

که پس از ترکمانچاي و از همان هنگامی که دولت روس در 
پی آموختن و آموزاندن زبان مردم محل بر آمد، تا هنگامی 
که پیشروان محلی به فکر سوادآموزي مردم خود افتادند، و تا 

در قفقاز ها  نزدیک یکصد سال پس از آن، بزرگترین مشکل
 .زبان ترکی آذربایجانی بود وزگارنبود و کمبود درسنامه و آم

ي  روسیه و انقالب مشروطه 1905هاي انقالب  هتکان
بر آن  نیز بیدار کرد و ایران پیشاهنگان سوادآموزي قفقاز را

هاي آموزش  که گرد هم آیند و براي نابسامانی شان داشت
نخستین  از آن رو. اي بیاندیشند زبان خود در مدارس چاره

 پانزدهم اوت زبان ترکی آذربایجانی در ي آموزگاران کنگره
این کنگره در طول ده روز  .در باکو تشکیل شد 1906سال 

مسائل و مشکالت گوناگون آموزش زبان آذربایجانی را بررسی 
هاي درس را تنظیم و تصویب کرد، و  ي کالس کرد، برنامه

در بررسی چرایی نابسامانی . سندهاي فراوانی منتشر کرد
گذشته از کمبود درسنامه و آموزگار، آموزش زبان مادري، 

 :بندي کنگره چنین بود جمع
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 دهند؛ مدیران مدارس به زبان آذربایجانی اهمیت نمی -4
 دهند؛ آموزان به زبان آذربایجانی اهمیت نمی دانش -5
به زبان  نسبت تحقیر آمیزي برخی از والدین نگرش -6

 ]287، 2[.آذربایجانی دارند
 

ها  هایی براي رویارویی با این دشواري در کنگره تصمیم
ها به تصویب رسید، اما گذشت بیش از بیست سال  و رفع آن

http://youtu.be/8c60ZOQ-uOU
http://web.comhem.se/shivaf/Zaban_ped.htm


- ۱۸- 

تدریج  الزم بود تا آموزش زبان ترکی آذربایجانی در آن دیار به
 .سر و سامانی یابد

به گمان نگارنده، ما نیز در ایران، در آغاز کار 
. خواهیم داشت ي باال گانه هایی مشابه موارد شش دشواري

دانند اما  ها را کارشناسان فن بهتر می بایدها و نبایدها و روش
 .هاي موجود کاري عاقالنه است گمان سود بردن از تجربه بی

آذربایجانی  ي رسیدن به زبان بهایی در زمینه هاي گران تالش
 35 در ،استاندارد براي آموزش، و خط و نوشتاري پذیرفتنی

است و با کمک  صورت گرفته نیز داخل ایران سال گذشته در
 .هاي مؤثري در این راه برداشت توان گام ها می گرفتن از آن

به  این را نیز  شاید ي آغاز کار در قفقاز تجربه، همچنین
نشستن  ها امید اقدامات دولت بهانتظار و  آموزد که چشم ما می

بیهوده است و شاید مدارس خصوصی بتوانند آموزش زبان 
اما این به  مادري، و آموزش به زبان مادري را آغاز کنند؟

 از "ها فرهنگستان"که نیروهاي حاکم و شرطی ممکن است 
سیاسی کردن و امنیتی کردن این خواست شهروندي برحق و 

 توان چنین امیدي داشت؟ می آیا. انسانی دست بردارند
 

 1392بهمن  –آذر استکهلم، 
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