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َ َعلیٌم َخبیٌر ِ أَتْقاُکْم إِنَّ اهللَّ َّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثي  َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللَّ یا أَیَُّها النَّاُس إِن

امروزه هویت طلبی مسئله مهم و دغدغه خیلی از فعالین مدنی تورک می باشد که در ایران رشد چشم گیری یافته است؛ 

اما متاسفانه خیلی ها به هویت طلب ها انگ های مختلفی می زنند .

از زبان خیلی از آنهایی که همراهشان بودیم و خودمان نیز کم و بیش مشاهده کردیم میگوییم که هویت طلبی به معنای 

جدایی طلبی نیست. ایران سرزمین نیاکان و وطنمان است که هزاران شهید فدایش کرده ایم تا تمامیت ارضی اش را حفظ 

کنیم. به قول شاعر»چو ایران نباشد تن من مباد« .اما متاسفانه عده ای در جستجوی تفکرات سلطنت طلبانه در هویت طلبان 

تورک بوده و با هر نقشه و هجمه در پی فشار آوردن بر این افراد هستند؛  در حالی که اگر بخواهیم با تک تک این هویت طلبان 

تورک صحبت کنیم متوجه خواهیم شد که بسیاری از ایشان  مطالبه گر حقوق حقه خود هستند نه حاشیه ساز.

اما متاسفانه هستند کسانی که عمیقا نمی توانند وارد این مباحث شده و آسیب شناسی کنند. اگر نگاهی به تاریخ پر فراز 

و فرود ایران عزیزمان بکنیم خواهیم دید  با وجود اینکه ایران کشوری کثیر المله می باشد ولی تورکها چه خدمات زیادی به 

ایران و اسالم کرده اند. قبل از اسالم به کنار بعد از اسالم ۱۱2۴ سال حکومت و فرمانروایشان در راستای  صیانت از حاکمیت 

ارضی ایران توسط همین تورکهای وطن پرست در کنار دیگر اقوام عزیز ایرانی بوده است.

از  معایبی که  تا قاجار، فارغ  اتابکان آذربایجان، آق قویونلوها قاراقویونلوها، تیموریان، صفویان  از سلجوقیان، خوارزمیان، 

داشتند اما ایران برایشان هدف بود نه وسیله.

همین صفویان بودند که مکتب اسالمی را پایه گذاری کرده و ۵۰۰ سال حکمرانی کردند. آری همین شاه عباس بود که 

مقابل یاغی گری های پرتغالی ها ایستادگی کرد. ما همانیم از نسل شهریاران باغیرتی چون کور اوغلی، بابک ،شاه اسماعیل، 

شاه عباس،پوریای ولی، ستارخان، باقرخان ،شهید باکری، دادمانهاو.

..

آری ما از نسل همان خط شکنان آذربایجانی تورک در جنگ هستیم که برای دفاع از ارزش هایشان راهی جبهه و جنگ 

شدند تا نگذارند کشورشان به  دست بیگانه بیفتد و حاال ایرانمان سربلند مانده و دنبال سر بلندی ایرانمان هستیم و معتقدیم 
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که نباید مقابل مطالبه گر ایستاد؛ چون حق هر انسانی این است که کرامت انسانیش پاس داشته شود.

یکی از اساتید بزرگوارمان کتابی از فوکویا برایمان داده بود که جمله خیلی زیبایی در آن راجع به فرهنگ و کرامت انسانی 

وجود داشت .از یک فقیر نقل شده بود که »درست است من فقیرم اما برای خودم کسی هستم« و در تحلیل این جمله به 

کارشناسان فرهنگی و اساتیدی که در این ساحه فعال هستند و صدایشان به باال می رسد برای پیگیری میگوییم اگرچه همه 

اقوام و قومیتهای ایرانی فرهنگ خاصی دارند ولی این داشته ها باید پرورش داده شده و رشد یابد تا جلوی هویت گریزی، 

غرب گرایی، از خود بیگانگی، بحران هویت و ...گرفته شود.

با توجه به رهنمودهای بنیان گذار انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری دانشگاه مبدا همه تحوالت باید باشد که در این 

زمینه رهبر کبیر انقالب اسالمی به بخش فرهنگی خیلی توجه کرده اند.

با استناد به اینکه مقام معظم رهبری بیان کرده اند که استقالل فرهنگی مهم تر از استقالل سیاسی و اقتصادی می باشد 

در این میان فرهنگ و هویت یک ملت به لحاظ اینکه بیشترین تاثیر را بر جامعه، فرد و خانواده میگذارد باید با ظرفیت سازی 

، راه هایی را شناسایی کرد تا انسان را به کماالت واقعی برساند و زیربناهای فرهنگی را به طور مناسب پیاده کرد و همچنین 

با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در باره هویت که  فرمودند »نیاز عمده ی جوان، هویت است؛ باید ]جوان[ هویت و 

هدف خودش را بشناسد« می توان به اهمیت فرهنگ و هویت در نگاه ایشان پی برد.

... امروز جوان ایرانی، آگاه، با معرفت، بصیر، سیاسی و اهل تحلیل است؛ و از همه باالتر با ایمان است .

جوان که پرورش یافته ی دوران انقالب است، از معرفت دینی برخوردار است، ایمانش هم ایمان عمیقی است؛ البته احتیاج 

دارد که تغذیه ی معنوی و فکری دایمی شود. ابزارها و فعالیتها و کارهای فرهنگی باید در اختیار جوان قرار بگیرد. روحانیون 

خوشفکر و دانشگاهیان مؤمن باید در مقابل ایمان جوانان احساس مسئولیت کنند.

و همان طور که میدانیم هویت، شخصیت فرد را میشناساند و بدون هویت نمیتوان زندگی کرد و چنانچه هویت و من واقعی 

را جامعه، رسانه ملی، دانشگاه، نتواند درست به صاحبانش انتقال دهد فرد دچار الیناسیون)از خودبیگانگی(خواهد شد و عالوه 

بر اینکه هویت قومی از بین خواهد رفت هویت ملی نیز دچار نابودی در فرد شده و به گرایش به غرب منجر خواهد شد و در 

جامعه  پسر جوانی را خواهی دید که ابرو برداشته یا دختری که شلوار پاره پاره پوشیده همه این ها ناشی از ضعف فرهنگ و 

تعریف ناصحیح از آن بوده و باعث شده فرد به صورت کور کورانه راهی اشتباه را بپیماید. این حرکت  نابهنجار اگر آینده یک 

کشور را نابود نسازد دچار لغزش های جبران ناپذیری خواهد کرد.به همین دالیل ما بر آن شدیم که برای جلوگیری از نابودی 

فرهنگ ها و هویت اقوام گامی هر چند ناچیز اما ارزشمند در این راستا برداریم تا بتوان آن کس که خوابیده و آن کس که 

خود را به خواب زده بیدار کنیم و تعریف درستی از تمامی ارزش های یک قوم و ملت با رعایت اصل انسانیت اجرایی کنیم. 

به همین دلیل ما جوانان آذربایجانی با توجه به فرمایشات رهبری مبنی بر این که  آذربایجان سر ایران است و آذربایجان 

و آذربایجانی همیشه بیدار است و بیدار خواهد ماند و فرزندانی چون باکری ها دادمانها و دیگر سرداران تقدیم این خاک 

عزیز کرده است میخواهیم بگوییم ما هم از همان نسل هستیم و برای حفظ فرهنگ و سرزمینمان حاضریم خودمان را فدا 

کنیم ولی نگذاریم فرهنگ منحط غربی، فرهنگ غنی و رنگین کمان هویت اقوام ایرانی را دچار لغزش و فراموشی سازد.

ما قبل از گرفتن  مجوز نشریه  به دنبال کانونی بودیم که بتوانیم در راستای ترویج فرهنگ تمامی اقوام ایرانی  حرکت 

و فعالیت داشته باشیم اما امکاناتش مهیا نبود .لذا با  توصیه اساتید و بزرگوارنی چون ریاست محترم دانشگاه گیالن جناب 

آقای دکتر رضی  و معاونت محترم فرهنگی سرکار خانم دکتر کریمی نشریه “یاغیش” را ایجاد کردیم . اگرچه خواهان آن 

بودیم که  از تمامی اقوام هم وطن مطلب  بگذاریم ولی کارشناسان محترم فرهنگی دانشگاه فرمودند که بر اساس مصوب 

عالی کانونها یک نشریه صرفاً قومی نمیتواند پرچمدار تمامی اقوام باشد و همچنین تأکید داشتند که نشریه قومی اگر 

ایجاد شود در راستای معرفی همان قوم میتواند مطلب نشر دهد . به همین دلیل ما در این شماره در باره تورکهای ایران، 

علی الخصوص تورکهای گیالن ،حقوق اقوام و شهریاران ایران، مطالبی را به عالقه مندان ارائه کردیم . موضوعاتی که در 

این نشریه خواهید خواند به قلم دوستان از همه طیف ها بوده و موضوعات نیز به پیشنهاد سردبیر گردآوری شده است و 

از تمام دوستانی که در این مسیر متحمل زحمت شدند کمال تشکر را داریم .امید است به یاری خداوند در شماره های 

بعدی بتوانیم به زبان شیرین تورکی در خدمت عالقمندان باشیم.

سر مقالهسر مقاله
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در هرجامعه ای که اقوام مختلف ساکن باشند، آنچه که برای 

رهبر جامعه مهم و اساسی است وحدت بین قومیتهاست، کلید و 

راه گشای  موفقیت جامعه در گروی وحدت این اقوام است و هر 

جامعه ای دارای یک هدف و ایدئولوژی هست و برای رسیدن به 

آن هدف نیازمند اتحاد اقوام در پیشبرد اهداف آن جامعه است 

و در این راستا در هنگام تصویب قانون اساسی که اساس و پایه 

قوانین کشور می باشد و هر قانون دیگری نیز نباید مخالف قانون 

اساسی باشد اقدام به قانون گذاری نموده است.  

و در خصوص حقوق اقوام در جهت ایجاد پیوند میان حکومت، 

جامعه وگروهای اجتماعی و در جهت پیشگیری از هر گونه تفرقه 

میان گروههای قومی، مذهبی و زبانی دو اصل ۱۵ و ۱۹ قانون 

که  هستند  اصولی  مهمترین  که  است  نموده  مصوب  را  اساسی 

زبانی  و  قومی  همگرایی  سیاست  و  وحدت  استراتژی  بر  مبتنی 

است.                      

تنوع  شناختن  رسمیت  به  اساسی  ضمن  قانون   ۱۵ اصل  در 

در  قومی  و  محلی  زبانهای  از  استفاده  امکان  بر  کشور  در  قومی 

ادبیات قومی در مدارس  مطبوعات، رسانه های گروهی و تدریس 

در کنار زبان فارسی که زبان رسمی کشور می باشد تاکید و تصریح 

کرده است ولی باتوجه به ایجاد وحدت در زبان نیز مقرر داشته است 

که اسناد و مکاتبات رسمی و اداری و متون رسمی و کتب درسی 

باید با خط و زبان فارسی باشد. 

حقوق اقوام
 در قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران 

 در اصل ۱۹ نیز  به تساوی حقوق مردم ایران از هر قوم و قبیله ای صرف نظر رنگ و نژاد و  زبان تصریح شده است و همه احاد 

مردم  از هر قوم و قبیله و نژاد و زبانی را از حقوق مساوی برخوردار نموده است و هدف از این اصول کاماًل مشخص است که در جهت 

جلوگیری از حقوق اجتماعی و وحدت میان اقوام می باشد.  

همچنان که در جامعه کنونی هر قومی، آیین خاص خود را در مراسمات که مخالف شرع و قانون نباشد انجام می دهد و همه افراد 

جامعه آزادانه از گویش در زبان محلی خود استفاده و محاوره می کنند ولی در هر صورت در این میان باید کشور دارای زبان رسمی  

باشد و کشور ما نیز زبان فارسی را به عنوان زبان رسمی در قانون اساسی پذیرفته است ممکن است گفته شود که اهمیت دادن به 

زبانهای محلی و قومی موجب تضعیف وحدت  ملی شود ولی چنین تصوری صحیح نبوده و ارزش و اعتبار نهادن اقوام و زبان های 

محلی از طرف جامعه و حکومت باعث دلگرمی و صمیمت می گردد بنابراین حمایت از حقوق اقوام که در قانون اساسی عالوه بر 

اصول ۱۵ و ۱۹ در سایر اصول نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم آمده است ضرورت دارد. 

در پیشنهاد بنده به عنوان یک حقوقدان و وکیل می باشد که با توجه به اینکه قومیت های مختلف که سرمایه های این کشور 

عزیز هستند و داشته های فرهنگی خاصی دارند من جمله زبان، فرهنگ، آداب و رسوم و... باید تقویت شده و در راستای احترام به 

حقوق و کرامت انسانی گام برداریم تا حقوقی که شایسته جامعه آرمانی می باشد صورت بگیرد.

محمد فرید

وکیل پایه یک دادگستری

دانشجوی مقطع دکترا
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 زبان تنها وسیله ارتباط ساده بین انسانها نیست!

زبان و لهجه، فرهنگ، موسیقی، فولکلور، داستان و افسانه هر ملتي 

نشانه هویت، موجودیت و زنده و پویا بودن آن ملت  و مورد احترام تمام  

انسانهاي آزاده بر روي کره زمین جز نژادپرستان و راسیست هاست!                                                                                                                                            

 برای بی هویت کردن  ملتی و آسیمیله کردن آنها در زبان و فرهنگ 

از آموزش  و تحصیل آن ملت در زبان مادری  حاکم، در درجه اول 

و جمالت  لغات  و  کلمات  رفته  رفته  تا  کنند  می  جلوگیری  خویش 

زبان حاکم که زبان اجباری تحصیل برای آن ملت شده جای کلمات 

و جمالت زبان مادری را بگیرد و آهسته آهسته زبان 

مادری را خالی از محتوای غنی خود کند؛ در 

هر زمانی ملتی بجای شمارش  اعداد و ارقام  

به زبان مادری، از شمارش زبان تحمیلی 

کرد،  استفاده  روزمره خود  زندگی  در 

شده  نزدیک   زبان  آن  مرگ  زمان 

به دنبال آن مرگ هویت  است  که 

محو  و  ملت  آن  کامل  موجودیت  و 

رسید.                                                                                                                            خواهد  روزگار  صفحه  از 

گریز از زبان، فرهنگ و هویت واقعي 

لباس  و  جلد  در  خود  نمایش  و  خود 

دیگري، شایسته کساني است که داراي شخصیت متزلزل بوده و قدرت 

دفاع از حقوق خدادادیشان را درخود نمي بینند!

دنیاي امروز دنیاي تعامل و شناخت حقوق انسانها و احترام متقابل 

است؛ دیگر نمي شود با زور و اجبار و تحمیل، و مطرح کردن افسانه 

زبان و نژاد برتر و تقسیم جامعه بر کالن فرهنگ و خرده فرهنگ و.... 

مترقي و منزه و.... عقب مانده و  پلشت صحبت از یکدلي و دوستي و 

برادري کرد، در کشوري که حقوق مادي و معنوي همه ملل و اقوام آن 

با توجه به نسبت جمعیتشان محترم شمرده شوند و همه ملل و اقوام 

آن با داشتن زبان ، نژاد  و فرهنگ رنگارنگ و متفاوت 

داراي حقوق انسانی شناخته شده بین المللي 

تهمت  داشتن  به  نیازي  چه  باشند، 

تجزیه طلبي و یا استقالل دارند، طبعا 

انگیز  نشاط  و  داوطلبانه  اتحاد  آنها 

را در محیط دموکراتیک به داشتن 

مخاطره  پر  و  دردسرزا  استقالل 

ترجیح خواهند داد!

یـادم می آیـد کـه چند مـاه پیـش با یکـی از دوسـتانم 

در شـلوغی پیـاده رو راه می رفتیـم که تلفن دوسـتم زنگ 

خـورد. او کـه داشـت بـا مخاطـب آن سـوی خـط صحبت 

می کـرد، شـاهد بـودم کـه دارد تـالش می کنـد نگـذارد 

لهجـه اش معلوم شـود. پـس از اتمـام مکالمـه، از او در این 

بـاره پرسـیدم و جـواب داد: خـب، درسـت نیسـت کـه با 

لهجـه صحبـت کنم. 

بـا لهجـه  خـودش هـم نمی دانسـت کـه چـرا درسـت نیسـت 

صحبـت کنـد. بـه آدم ماشـینی شـبیه بـود که فکـری از بیـرون بر 

او رخنـه کـرده و او عروسـک خیمه شـب بازی ایـن فکـر القاء شـده 

از بیـرون اسـت. ایـن مسـئله تـا روزهـا و هفته ها مـرا به فکـر وادار 

کـرد. البتـه خوشـحالم که دوسـتم باعث شـد عـادت کنـم که فکر 

کنـم. زیـرا عـادت به فکـر کـردن، سـخت ترین عادت هاسـت. برای 

همیـن چند سـطر زیـر را کـه حاصل گفتگو بـا افراد دیگـری نظیر 

دوسـتم هسـت، نگاشـتم تـا به عرض شـما برسـانم. 

بـه نظـرم همـه آن هایـی کـه سـعی در لهجـه زدایـی دارنـد نیز 

دربـاره ی علـت این موضـوع، جـواب قانع کننده ای در ذهـن ندارند. 

تعامـل بیـن زبانی، تحـت تأثیر مسـائل و موضوع هایـی نظیر وجود 

لهجـه، قـرار دارد کـه منجـر بـه احسـاس ناخوشـایند و منفـی در 

افـراد دارای لهجـه هنـگام اسـتفاده از یـک زبـان خـاص و بیگانـه 

می شـود. انـگار همین احسـاس ناخوشـایند و منفی اسـت که افراد 

را بـه حـذف لهجـه در برقـراری ارتبـاط بیـن زبانـی وا مـی دارد و 

آن هـا را بـه سـوی جسـتجوی راهـی بـرای بـی لهجـه حـرف زدن 

می کشـاند. بـه نظـر می رسـد کـه چنیـن جسـتجوها و تالش هایی 

تنهـا در ضعـف اعتمـاد بـه نفس افراد ریشـه نـدارد. گفته می شـود 

کـه بعضـی از افـراد نیـز بـرای جلـب توجـه و بـه تعبیـری کالس 

گذاشـتن، بـه دنبـال حـذف لهجه ی خـود هنـگام اسـتفاده از زبان 

دیگـر هسـتند. البتـه آنچـه مسـئله را جالب تـر می کنـد، ایـن نکته 

اسـت کـه بـاکالس به نظـر آمدن بیـش از آنکـه در مواقع اسـتفاده 

از زبانـی مثـل زبـان انگلیسـی بـرای فـرد تبدیـل بـه هـدف شـود، 

هنـگام صحبـت کـردن بـه زبانـی کـه مرکـزی و رسـمی اسـت به 

چشـم می خـورد. گویـا اینکـه در مواقـع صحبـت کـردن بـه زبـان 

مرکزیـت، حـذف لهجـه ای کـه نشـانه ی زبان مـادری اسـت، ارزش 

تلقـی می شـود. آنچـه در ورای ایـن ارزش تلقی شـدن نهفته اسـت 

و در ضمیـر ناخـودآگاه افـراد به صـورت یک حس تجربه می شـود، 

ناتـوان، غیردانشـگاهی و روسـتایی محسـوب شـدن وجـود لهجـه 

اسـت. اینکـه چـرا سـعی داریـم هنـگام اسـتفاده از زبـان مرکزیت، 

لهجـه ی ناشـی از آواهـا و کلمـات خـاص زبـان مـادری را حـذف 

کنیـم، پاسـخی دو وجهـی دارد کـه یکـی بـه نظر افـراد، امـر زیاد 

باکالس بی لهجه !در دنیای امروز...
سجاد گل نژاد

دانشجوی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی

مهندس حسن راشدی

نویسنده و محقق تاریخ
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مهمـی نیسـت و نباید با تعصب بـه آن نگاه کرد. ایـن جنبه از لزوم 

معلـوم نشـدن لهجـه در موقـع اسـتفاده از زبان مرکزیـت عبارت از 

ارزش تلقـی شـدن آن و بـاکالس بـه نظـر آمـدن فـرد اسـت. امـا 

جنبـه ای کـه فراموش شـده اسـت و خیره سـرانه از کنـار آن عبور 

می کنیـم، پاسـخ بـه این سـؤال اسـت کـه چرا ایـن تفکر یـا گمان 

در ذهـن مـا نقش بسـته که فکر می کنیم خوب و پسـندیده اسـت 

کـه هنـگام صحبـت کردن بـه زبان مرکزیـت، لهجه ای که نشـان از 

زبـان مـادری و البتـه اقلیتی مـان دارد، معلـوم نشـود؟ آنچـه ظاهراً 

و در نگـرش اول قابـل ادراک اسـت، این پاسـخ سـاده انگارانه اسـت 

کـه حـذف لهجـه به خاطـر باکالس بـه نظر آمـدن و تجـدد نمایی 

هسـت امـا نکتـه ای کـه در پشـت ایـن تحلیـل سـطحی، پنهـان و 

مسـتور مانـده، توجـه بـه ایـن مسـئله اسـت کـه افـراد متعلـق به 

زبـان اقلیـت نـه بـرای بـاکالس جلوه گـر شـدن، بلکه برای کسـب 

حداقل ترین هـا در تعامـل ماننـد ابـراز خـود و کسـب احتـرام، بـه 

رسـمی،  و  مرکـزی  زبـان  می کننـد.  تـالش  کاری  انجـام چنیـن 

خواسـته یـا ناخواسـته شـرایطی ایجـاد کـرده اسـت کـه زبان های 

دیگـر نتوانسـته اند خـود را بـروز داده و بـه بالندگـی برسـند. ایـن 

امـر، باعـث ایجاد برتری کاذب به سـود زبـان مرکزیت گردیده 

و در واقـع، تعامـل برابـر بیـن زبانـی از بین رفته اسـت. نتیجه 

ایـن شـده اسـت کـه حتی خـود افـراد متعلق بـه زبـان اقلیت 

نسـبت بـه زبـان مرکزی و افـراد متعلق به آن، نگاهـی از پایین 

بـه باال داشـته باشـند. هنگامی که فـرد متعلق به زبـان اقلیت، 

زبـان مرکـزی را بـا لهجـه ی خـود حـرف می زنـد، ناخـودآگاه 

ایـن احسـاس ناخوشـایند بـه او دسـت می دهـد کـه مخاطـب 

او کـه بـه زبـان مرکـزی تعلـق دارد، وی را مورد تمسـخر قرار 

می دهـد و در نتیجـه، از تکلـم بـه زبـان آبـا و اجـداد خـود 

شرمسـار می شـود. امـا آنچـه نیـاز بـه اندیشـیدن دارد، پاسـخ 

بـه ایـن سـؤال اسـت کـه چـه امـری باعـث شـده یا می شـود 

فـردی کـه زبان مـادری اش غیر از زبـان مرکزی اسـت، هنگام 

گفتگـو بـا فـرد متعلق به زبـان مرکزی چنین احساسـی تجربه 

کنـد؟ قابل تصور اسـت کـه امـکان دارد مخاطب واقعـاً نگرش 

تمسـخرآمیزی به او نداشـته باشـد. 

از دیگـر سـو، می تـوان چنیـن تعبیر نمـود که این گـزاره ی »من 

می توانـم بـدون لهجـه زبـان رسـمی را صحبـت کنـم« تبدیـل بـه 

ارزشـی تأییدکننـده شـده اسـت. نبایـد پنداشـت کـه افـراد دارای 

زبـان اقلیـت، تنهـا بـرای جلـب توجـه یـا بـاکالس بـودن، لهجه ی 

خـود را از بیـن می برنـد، لهجـه زدایـی بیـش از آنکه امری کنشـی 

و پیشـینی باشـد، حالت واکنشـی و پسینی دارد. فشـارهای برتری 

جویانـه و البتـه غیـر انسـان دوسـتانه ی زبـان رسـمی و رسـانه ای 

در ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـی از یک سـو و عـدم تأمین 

فرصـت برابـر یـا انـدک فرصت برای رشـد و ابـراز زبان هـای اقلیت 

از سـوی دیگـر، دو عامـل بسـیار مهمـی اسـت کـه خرده فرهنـگ 

خـاص و بـه عبـارت روشـن قواعـد الزامی بـرای گروه هـا در جامعه 

بـه وجـود آورده اسـت. این خرده فرهنـگ خاص یا قاعـده ی الزامی 

بیـن گروهـی ایـن اسـت کـه »فـرد دارای زبـان اقلیـت بهتر اسـت 

بـدون لهجـه حرف بزنـد«. سـرپیچی از ایـن قاعده ی بیـن گروهی 

کـه نانوشـته امـا از سیاسـت های رسـانه های جمعی قابل اسـتنتاج 

اسـت، بـا معلـوم شـدن لهجـه تحقـق پیـدا می کنـد. همـه ی افراد 

دارای زبـان اقلیـت نقض کننـده ی قاعـده ی فـوق نیسـتند. برخـی 

تحـت تأثیـر جبـر رسـانه ای و محیطـی قـرار دارنـد و برای کسـب 

سـطح حداقلـی از ابـراز خـود و گریز از احسـاس منفـی و تجربه ی 

ناکامـی، سـعی در حـذف لهجه دارنـد. خرده فرهنـگ فوق الذکر نیز 

خـود باعـث عـدم رشـد زبان های اقلیت شـده کـه نتیجـه ی ذهنی 

و غیـر عینـی آن، دادن احسـاس منفی و آزاردهنـده در اقلیت هایی 

اسـت کـه برای سـرکوب آن احسـاس و اثبات اینکه »مـن می توانم 

بـی لهجـه حرف بزنم، پـس اجازه دارم خـودم را ابراز کنم«، سـعی 

در حـذف لهجـه می کننـد. از لحـاظ جامعه شناسـی نیـز، هویـت 

افـراد در تعامـل و گفتگـو، شناسـایی و تأییـد می شـود و زبـان نیز، 

باوجـود خرده فرهنـگ  اسـت. پـس  تعامـل  ایـن  ابـزار  مهم تریـن 

نداشـتن لهجه، برای این شناسـاندن خود و تأیید گرفتن از دیگران 

بـرای آن، بایـد از مانـع مـن درآوردی لهجـه گـذر کرد. پس سـؤال 

اصلـی ایـن اسـت کـه چـرا بایـد تأییـد هویت یک فـرد اقلیـت، در 

اختیـار زبـان مرکـزی و با معیار سنجشـی »تعامـل بدون لهجه« 

باشـد؟ و چـرا بایـد این فـرد لهجـه اش را از 

بیـن ببـرد؟ اگر هـدف تنها تعامـل و گفتگو 

اسـت، بایـد گفت که آن برقرار شـده اسـت. 

نهفتـه  زدایـی  لهجـه  ایـن  پـس  در  آنچـه 

اسـت، تـالش ناخـودآگاه فـرد متعلـق بـه 

زبـان اقلیت بـرای گریز از احساسـات منفی 

فشـارهای  اثـر  در  کـه  احساسـاتی  اسـت، 

او  بـر  رسـانه ای  و  مرکـزی  زبـان  بیرونـی 

ایـن  جالب تـر  نکتـه ی  می شـود.  تحمیـل 

اسـت که آن هایـی که پشـتکاری همه جانبه 

در حـذف لهجـه ی خـود دارنـد، معمـوالً به 

مخاطـب  کـه  اسـت  موقعیت هایـی  خاطـر 

یـا مخاطبانشـان، فـرد یـا افـراد متعلـق بـه 

زبـان مرکزیت هسـتند. فشـارهای بیرونی و 

رسـانه ای زبـان مرکزیت، نوعـی برتری ذاتی 

امـا غیرواقعـی نسـبت به آن در اندیشـه ی افراد متعلـق به زبان های 

اقلیـت می انـدازد. بـه نظـر می رسـد این مسـئله که متأسـفانه هیچ 

از وجـود مطلوبیت هـای  ناشـی  بـه آن نشـان نمی دهیـم،  وقعـی 

اجتماعـی، سیاسـی و فرهنگـی در اسـتفاده از زبان مرکزیت اسـت. 

قطعاً زبان رسـمی و مرکزی و رسـانه ای، دارای قدرت بیشـتری در 

کسـب برتری نسـبت بـه سـایر زبان های یـک کشـور کثیرالملل یا 

چنـد قومیتـی دارد. بـه تابعیـت از وجـود قـدرت این چنینی اسـت 

کـه بـه عنـوان مثـال بعضـی از خانواده هـای امـروزی سـعی دارنـد 

صرفـاً زبـان مرکـزی و رسـمی را بـه فرزنـدان خود آمـوزش دهند. 

می گوینـد یادگیـری زبـان مرکـزی و رسـمی باعث پیشـرفت بهتر 

فرزندانمـان می شـود. وقتـی هـم کـه بزرگ شـدند خودشـان زبان 

مـادری را یـاد می گیرنـد. زبـان بخشـی از فرهنـگ اسـت و ایـن 

فرهنـگ گریـزی بـه صورتـی درآمـده اسـت کـه پـدران و مـادران 

مـا هنگامـی که بـا نوادگانشـان روبـرو می شـوند، فرزنـدان و فرزند 

زادگان جهـت تفریـح و سـرگرمی کـه آمیختـه بـا نیـش و کنایـه 

نیـز هسـت، کلمه هـای اصیـل مـادری را از آنـان می پرسـند و بـا 

تکـرار آن کلمه هـا قهقهـه سـر می دهند. از 

قبـل  گویش هـا  و  لهجه هـا  رفتـن  بیـن 

از هـر چیـزی بیـن نسـل امـروز و دیـروز 

فاصلـه فرهنگـی می اندازد. مسـئله ی دوری 

گزینـی افـراد دارای زبـان اقلیـت در مـورد 

لهجـه، ناشـی از سیاسـت های فرهنگ سـاز 

در  سـعی  کـه  اسـت  جمعـی  رسـانه های 

تلقیـن برتـری افـراد مرکـز نشـین بـا زبان 

رسـمی نسـبت بـه افـراد غیـر مرکز نشـین 

بـا زبـان اقلیت اسـت. کما اینکـه نقش های 

دون پایـه و یقـه آبـی در رسـانه های جمعی 

معمـوالً بـه افراد قشـر اقلیت داده می شـود 

یـا  بیننـده  آنکـه  بـرای  نیـز  معمـوالً  کـه 

شـنونده به طـور کامل متوجـه اقلیت بودن 

آن فـرد بشـود، گاهـی لهجـه ای غلیـظ تـر 



11
10

نشریه یاغیش/ شماره 1 / بهار 1399

در سـرزمین پهنـاور کشـور ایران اسـالمی اقوام مختلف بـا زبانها 

و فرهنگهـای گوناگـون زیـر یـک پرچـم زندگـی میکننـد. هـر قوم 

ایرانـی درکنار زبان رسـمی کشـورعزیزمان، یک زبان مـادری دارد، 

کـه به ریشـه زبان اجداد ونیاکانشـان مرتبط اسـت. در ایـن میان ، 

زبـان مـادری تورک های سـاکن شـهر رشـت و دیگر نقـاط گیالن 

تورکـی آذربایجانی می باشـد.

متأسـفانه از دهـه هشـتاد خورشـیدی بعضـی از خانـواده هـای 

تـورک سـاکن گیالن نادانسـته و ناآگاهانه دچار خـود زنی فرهنگی 

شـده انـد. بعضـی از ایـن عزیزان سـعی میکننـد فرزندانشـان را در 

کنـار یادگیـری زبان رسـمی کشـور از زبـان مادری  کامـال محروم 

نماینـد. هرکـودک ایرانـی بایـد زبان رسـمی کشـورمان را که زبان 

فارسـی اسـت، حتمـا بیامـوزد و شـکی در آن نیسـت. سـخن مـا با 

آن دسـته از عزیزانـی اسـت  کـه نمی خواهنـد فرزندانشـان به هیچ 

وجه زبـان تورکـی آذربایجانـی یادبگیرند.

مطلبـی که حائز اهمیت اسـت،این کـه این دسـته از پدرومادرها 

فرزنـدان خـود را بطور کلـی از زبان خود بیگانـه میکنند.

فرزنـدان هـم فکر میکنند زبان مادریشـان خیلی عقـب افتاده بی 

کالس و سـنتی اسـت کـه فقط پدربزرگهـا ومادربزرگهـای قدیمی 

تورکـی حـرف میزنند و اگـر یادگیری ایـن زبان ارزشـمندبود البد  

پدرومادرشـان  به آنهـا یادمیدادند.

وقتـی پـدر و مـادر در خانه با فرزندانشـان به زبـان مادری حرف 

میزننـد ارتبـاط مسـتقیم  بیـن دل، مغـز و زبـان برقرار میشـود به 

عبـارت دیگـر عشـق و عاطفـه و تعقـل بـه راحتتریـن و طبیعـی 

تریـن شـکل ممکن بـروز مـی یابند

.فرزنـدان بـا اسـتفاده از زبـان مـادری بـا خانـواده، نزدیـکان و 

منسـوبان فرهنـگ و هویتشـان ارتبـاط برقـرار میکننـد . عشـق به 

زبـان مـادری مثل مرواریدی اسـت که نواسـانات اقتصـادی، پولی، 

ثـروت، مهاجـرت، علم، دانـش، تکنولوژی، پسـت و مقـام نمیتواند 

روی آن تأثیـر بگـذارد.

قلبهایـی کـه بـه عشـق حفـظ ایـن میـراث گرانبهـا می تپـد تا 

ابـد خواهـد تپید.

خـود مـن سـالها پیـش در مدرسـه ای در شـهر رشـت  فارسـی 

را بـا لهجـه تورکـی حـرف میـزدم و سـعی می کـردم لهجـه ام از 

پدیده خود زنی فرهنگی
آیهان محمدی

از لهجـه ی افـراد زبـان اقلیـت پیـش گرفتـه می شـود. گویـا هـدف 

آن اسـت کـه می خواهنـد ایـن فکـر القایـی در اذهـان عمـوم کـه 

»وقتـی فـرد متعلـق به زبـان اقلیت، زبان رسـمی را بـا لهجه حرف 

می زنـد بایـد به او نیشـخند بزنیـم« مسـتمر باقی بمانـد، حال آنکه 

ایـن سیاسـت های غیـر انسـان دوسـتانه، نتیجـه ی مضـری بـرای 

کشـورمان ایـران کـه همـه در آبادانـی آن سـهیم هسـتیم دارد. 

زبان هـا بـا یکدیگـر بیگانـه نیسـتند، بلکـه در تعامـل بـا یکدیگـر 

نابرابـری  سیاسـت های  امـا  می ماننـد  زنـده  و  می کننـد  زندگـی 

سـاز رسـانه های جمعـی در مقابلـه بـا زبان هـای اقلیـت، هرچنـد 

در ظاهـر بـه ازخودبیگانگـی برخـی افـراد اقلیـت منجـر می شـود 

کـه ایـن مسـئله، خـود مخالـف بـا حقـوق بشـر اسـت امـا از دیگر 

سـو نیـز بـه بیگانـه شـدن هـر چـه بیشـتر زبان هـای متنـوع یـک 

کشـور کمکـی شـایان می کننـد کـه درنتیجـه ی آن، تصـور اتحـاد 

ملـی توهمـی بیـش نخواهـد بود.

در اینجـا سـه سـؤال مهم مطرح می شـود کـه تفکر و ارائه پاسـخ 

بـه آن ها را بـه خوانندگان محترم می سـپارم:

۱. چـه عاملـی باعـث شـده اسـت کـه مـن نوعـی فکـر کنـم که 

گزینـه ی رد یـا تأییـد هویتـم در اختیـار آنانـی اسـت کـه زبـان 

اسـت؟ مادری شـان  زبـان  مرکـزی 

2. چـرا بایـد مـن نوعـی نیاز داشـته باشـم که بـرای آنکـه مورد 

تأییـد قـرار بگیرم سـعی کنـم زبـان مرکـزی را بدون لهجـه حرف 

بزنم؟

۳. چـرا بایـد بـرای کسـب حداقل هـا در تعامـل مانند ابـراز خود 

نیـز شـبیه مرکـز نشـینان بـود و ماننـد آن ها صحبـت کرد؟
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دیگـران پنهـان نگـه دارم کنم،

بعدهـا کـه بـزرگ شـدم و نگاهم بـه جهان، وجـود، مبـدا و معاد 

گسـترده تـر شـد، از خـودم خجالت میکشـم و حسـرت میخورم و 

اکنـون اسـت که معنـی حسـرت را میفهمم.

حـاال کـه برمیگـردم بـه حرفهایـی کـه پـدرم می گفـت لهجـه 

داشـتن یعنـی هویـت و  اصالـت، از بـن دنـدان دلتنـگ چیزهـای 

عزیـزی مـی شـوم کـه از مـن دور مانـده انـد و خـواب میبینـم.

مـدام خواب میبینـم. میگویم بن، میگویم ریشـه، میگویم آدمی 

تنهـا بـه زبان مادری اش هسـت کـه میتوانـد یادپدرومادر 

وزادگاهـش باشـد. به هـر زبـان دیگری هم کـه حـرف بزنی، در 

خلـوت خـودت، هنـگام عصبانیت زیاد، هنـگام خوشـحالی بیش از 

حـد، بـه وقـت دلتنگـی تمام کلمـات به کودکـی ات بـر میگردد،به 

وقتـی کـه مادرت تـوی آغوشـش برایت الالیـی تورکی مـی خواند 

و آرامـت میکرد.

»عشـق یعنـی حرفهـای پـدرت  بنویسـیم  بایـد  یکجایـی 

کودکـی«. در  ومـادرت 

درد ایـن اسـت کـه مـا در عصـر حاضـر از 

هویـت خودمـان گریـزان هسـتیم.

زبـان مـادری مـا میـراث گرانبهایـی اسـت 

کـه از اجـداد و نیـاکان مـا بـه ارث رسـیده 

. ست ا

»بو دیل بیزیم روحوموزدور

بو دیل بیزیم عئشقیمیزدر

بو دیل بیزیم جانیمیزدیر

بیربیریمیزلـه  بیزیـم  دیـل  بـو 

» ر د نیمیـز پئیما و عهد

امـروزی شـدن، بـاکالس شـدن و داشـتن 

ملتهـای  و  اقـوام  مسـکن  دیربـاز  از  ایـران  کنونـی  جغرافیـای 

مختلـف بـوده اسـت. ایـن واقعیت را به ویـژه در پایتخـت و اطراف 

آن و اسـتانهای بزرگـی ماننـد خراسـان،  خوزسـتان، فـارس،  البرز، 

گیـالن، گلسـتان، کردسـتان،  آذربایجـان غربـی بیشـتر مـی توان 

کرد. مشـاهده 

بـا اینکـه نبایـد از فاکتـور مهاجرت بـه این اسـتانها در دهه های 

گذشـته غافـل بود اما بیشـتر آنهـا از دیرباز اقلیتـی از قومیت های 

مختلـف را در خـود جـای داده کـه مـردم آن بـه صورت مسـالمت 

آمیـز در کنـار یکدیگـر زندگـی کـرده انـد. حتـی بـه فـرض اگـر 

مهاجـرت نیـز باعـث تنـوع قومی در منطقه خاصی از کشـور شـده 

باشـد، بـه غیر از اسـتثناهایی ماننـد خوزسـتان و آذربایجان غربی، 

ایـن موضـوع تاثیـر منفی بـر زندگی مسـالمت آمیز مردم نداشـته 

اسـت. هـر چنـد در اتفاقـات اسـتانهای یـاد شـده نیـز نـه مـردم 

عـادی بلکـه گروههـای عمدتـا سیاسـی با تـالش برای دسـتکاری 

در بافـت جمعیتـی و سـو اسـتفاده از آن،  بـه اختالفات و مسـائلی 

دامـن زده اند.

یکـی از نمونـه هـای بـارز اسـتانهایی بـا اکثریـت قومـی و ملی، 

گیـالن اسـت. این اسـتان از سـده های دور همیشـه مامـن گیلک 

هـا، تُرکهـا و تالـش ها بوده امـا هیچگاه تنـش دامنه دار یـا بزرگی 

را شـاهد نبـوده اسـت. حتـی تجربـه مبـارزه تُـرک و گیلـک علیـه 

ظلـم در صـد سـال پیـش، از نمونـه هایی اسـت که در این اسـتان 

بـه وقوع پیوسـته اسـت. مبـارزه ای که بـا همکاری مشـترک میرزا 

کوچـک خـان جنگلـی و حیدرخـان عمـی اوغلـو علیه ظلـم دولت 

مرکـزی در دوره مشـروطه رقـم خورد.

ورود حیدرخـان عمـی اوغلـو بـه گیـالن و ائتـالف وی بـا 

عناصـر دخیـل در نهضـت جنـگل و تشـکیل کمیته انقالبـی جدید 

در راسـتای پایـان بخشـی بـه اختالفـات و ایجاد جبهـه واحد برای 

مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار بود.

هـر چند برخی تفاوتهـای ایدئولوژیک و اختالف افکنی شـوروی، 

انگلیـس و دولـت مرکـزی باعث شـعله ورتر شـدن اختالفـات میان 

آن دو و واقعـه مالسـرا و قتـل عمی اوغلو شـد. همکاریهای آنان در 

دوره مشـروطه سـمبلی از مشـارکت علیه زیـاده خواهیهای مرکز و 

همچنیـن قدرتهـای جهانی بود.

البتـه ایـن قبیـل نمونـه هـا در تاریـخ ایـران  و مناطـق مختلـف 

آن فـراوان اسـت کـه مهمتریـن و یـا شـاید مشـهورترین آن نیـز 

فرهنـگ بـه این نیسـت کـه لهجـه تورکی نداشـته باشـیم. امروزی 

شـدن اینسـت که بـا هر لهجـه ای بتوانیم در کشـور عزیزمان ایران 

اسـالمی فارسـی صحبـت کنیـم و بـا دیگـر هموطنانمـان ارتبـاط 

برقـرار کنیـم  و در هـر شـغل و سـمتی تقـوا و خلوص نیت داشـته 

باشـیم و برای سـاختن سـرزمین مقدسمان ایران اسـالمی خالصانه 

تـالش وکوشـش کنیـم و مثل مرحـوم عالمه جعفـری)ره( در عین 

کوشـش و مجاهـدت علمـی لهجـه تورکی هم داشـته باشـیم.

دکتر محرم پورباقریرنگین کمان ایران را حفظ کنیم

دانشجوی دکترای جامعه شناسی
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همـکاری اقـوام و ملتهـای مختلف در دوران مشـروطه 

بود. هرچند انقالب مشـروطه پایان خوشـی نداشـت 

و منجـر بـه دیکتاتـوری رضاخانـی و ناسیونالیسـم 

مبتنـی بـر یـک قـوم در کشـوری شـد کـه هـزاران سـال مسـکن 

اقـوام و ملیـت هـای مختلـف بوده اسـت.

ایـن دوره و ایجـاد دولت-ملـت مصنوعـی و وارداتـی آغازی بر 

اختالفـات میـان ایرانیان شـد. وقـوع انقالب 

پارادایمـی  و  ارائـه گفتمـان  و  اسـالمی 

فراگیـر در زیـر چتر اسـالم، امیـد مردم 

ایـران بـرای برپایـی تعریـف جدیـدی از 

هـم وطنـی و گـذر از بـه حاشـیه راندن 

ایـران  در  غیرفـارس  ملـی  گروههـای 

را احیـا کـرد. امـا ذهنیتـی کـه از دوره 

پیـش در ایران ریشـه دوانده بـود، بار دیگر 

موتـور محرکـه اختـالف افکنـی در مناطـق و اسـتانهای مختلـف 

شد. کشـور 

گروههـای ناسیونالیسـت بـار دیگـر سـر بـر آورده و بـا نفـوذ در 

نهادهـا و دولتهـای مختلـف سـعی در احیـای ملـی گرایـی ایرانـی 

نمودنـد. البتـه جهانی شـدن و گسـترش اینترنت و فضـای مجازی 

نیـز از عواملـی بـود که بـه خاص گرایـی فرهنگی و ملـی گرایی در 

دیگـر اقـوام سـاکن ایران نیز منجر شـد. عدم مدیریت درسـت، 

انـکار حقـوق  تـداوم  موجـود،  قوانیـن  اجـرای  در  کارشـکنی 

فرهنگـی و زبانـی اقـوام، تحقیـر مـداوم برخی از اقـوام،  تحریک 

برخی گروههای سیاسـی و همچنین نبود سـازوکارهای مناسـب 

بـرای رسـیدگی بـه درخواسـت فرهنگـی و دموکراتیـک اقـوام نیز 

از دیگـر عوامـل دخیـل در رشـد ملـی گرایـی و بـه تبـع آن ایجاد 

اختـالف میـان گروههـای قومـی مختلف در سراسـر کشـور شـد. 

البتـه علـی رغـم همـه ایـن مسـائل، اختالفـات تـا جایـی پیش 

نرفتـه اسـت کـه غیرقابـل حـل و یا تنـش زا باشـد. به شـرط آنکه 

بـدون امنیتی و سیاسـی کردن قومیت و فرهنگهای مختلف سـعی 

در رسـمیت دادن بـه آن به عنوان بخشـی از واقعیـت جامعه ایرانی 

داشـته باشـیم؛ چـرا کـه رویکرد سیاسـی، بـه معنی تقلیل مسـاله 

قومیـت بـه امـر سیاسـی و امنیتـی نمـودن آن و در نتیجـه قـرار 

گیـری مسـاله اجتماعی در قالب امنیتی-سیاسـی باعـث عدم ورود 

روشـنفکران و جریـان آکادمیـک به اموری از این دسـت می شـود.

همچنیـن نـگاه ایدئولوژیـک منجـر بـه دور شـدن امـر قومیت از 

واقعیـت زمینـی خـود و تبدیـل آن به امری ازلـی و در نتیجه ایجاد 

دو قطبـی و سـلب امـکان گفتگو خواهد شـد.

بنابرایـن آنچـه دوام و قـوام کشـور را تضمیـن مـی کند، ایجاد حس برابـری و عدالت میان تک تک مردم و اقوام و شـنیدن خواسـتهای 

مدنـی و فرهنگـی آنـان و به ویژه خواسـت تحصیـل به زبان مادری در کنار زبان فارسـی اسـت.

همچنیـن بـا تکریـم چنـد فرهنـگ گرایی و تاکیـد بر ارزش غنـای فرهنگی میتـوان، از فرصت همزیسـتی اقـوام مختلف در اسـتانهای 

کشـور بهـره بـرده و آن را بـه جـای تهدید بـه فرصتی برای کشـور تبدیـل کرد. 

حضـور برخـی گروهـای تمامیـت خـواه و فرصـت طلـب،  تـداوم انـکار دیگـران، بیگانـه یـا مهاجـر خواندن اقـوام دیگـر، تحقیـر مداوم، 

جلوگیـری از تحصیـل زبـان مـادری و نبـود سـازوکارهای مناسـب بـرای تقویـت و رشـد آن، کوبیـدن بر طبل ملـی گرایی و طفـره رفتن 

از گفتگـو میـان گروههـای فکـری و فرهنگـی مختلـف، ضربه سـنگینی بـر ادامه همزیسـتی مسـالمت آمیـز ایرانیان خواهد داشـت. پس 

مناسـب اسـت جلـوی ایـن ضربـه بـزرگ، از هـم اکنـون گرفته شـود، آن هم بـا تدبیـر و همـکاری و عدالت.
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غواصان اروند دنیا را شگفت زده کردند

ــود کــه  فیزیــک بدنــی و جثــه قــوی بچــه هــای زنجــان ب
ــش و  ــخت ارت ــای س ــده ای از کاره ــش عم ــد بخ ــث ش باع
ــژه  ــه وی ــود. ب ــپرده ش ــان س ــای آذربایج ــه ه ــه بچ ــپاه ب س
ــای ســختی  ــت ه ــی ماموری ــی خاک ــای آب ــت ه ــه ماموری ک
بــود و ریســک باالیــی داشــت؛ بــه همیــن دلیــل رزمنــدگان 
ــرکت  ــا ش ــات ه ــن عملی ــتند در ای ــل داش ــی تمای آذربایجان

ــد. کنن

مــی گوینــد غوغــا، در عمــق ارونــد اســت. شــنیده ام 

جریــان ارونــد، جریــان صــاف و آرام اســت امــا در عمــق آن 
ــه  ــی رودخان ــان واقع ــروش و طغی ــت و خ ــه پاس ــی ب غوغای
ــه در  ــر کشــتی ک ــر لنگ ــه اگ ــه طــوری ک ــر آب اســت. ب زی
ارونــد لنگــر مــی انــدازد ضعیــف باشــد جریــان رود، کشــتی یا 
یــدک کــش را از لنگــر جــدا مــی کنــد و بــا خــود مــی بــرد. 
اینجاســت کــه مــی فهمــم چــرا غواصــان کار کشــته زمــان 
ــام  ــی شــدند و تم ــی م ــد هوای ــام ارون ــا شــنیدن ن ــگ ب جن
ســختی عبــور از ایــن رودخانــه راکــه حتــی عراقــی هــا تصــور 
نمــی کردنــد کســی بتوانــد از آن عبــور کنــد، بــه جــان مــی 

علیرضا نعمتیخاطره از غواصان آذربایجانی

دانشجوی گردشگری

ــا دشــمن« ــا آب و جنــگ ب ــود »جنــگ ب ــرای آنهــا جنــگ دو جانبــه ب ــد. ب خریدن

چــرا بیشــتر نیروهــای غــواص از زنجــان انتخــاب شــدند ؟ آن هــم اســتان زنجــان کــه نــه دریــا دارد و 
نــه رودخانــه ؟

البتــه ایــن ســوال جالبــی اســت. بعضــی تعجــب مــی کننــد کــه چــرا نیروهــای غــواص از زنجــان انتخــاب شــدند. یکــی از 
دالیــل ایــن مســئله شــرایط ســخت مناطــق تعییــن شــده بــرای غواصــی بود.ایــن مناطــق زمســتان بســیار ســخت، خشــک 
و شــکننده ای داشــت، بــه نحــوی کــه آب در صبــح و شــب زمســتان و حتــی لبــاس هــای غواصــی یــخ مــی زد. وارد شــدن 
بــه ایــن آب بــا توجــه بــه ســرمایی کــه در منطقــه سردســیر وجــود داشــت بــرای بچــه هــای زنجــان و اردبیــل، امــر عــادی 
بــود ولــی افــرادی کــه از مناطــق گرمســیر بــه جبهــه آمــده بودنــد وقتــی وارد آب مــی شــدند شــوکه مــی شــدند. بنابرایــن 
یکــی از دالیلــی کــه بچــه هــای زنجــان انتخــاب مــی شــدند همیــن مســئله بــود. موضــوع دیگــر فیزیــک بدنــی و جثــه 
قــوی بچــه هــای زنجــان بــود کــه باعــث شــد بخــش عمــده ای از کارهــای ســخت ارتــش و ســپاه بــه بچــه هــای آذربایجــان 
ســپرده شــود. بــه ویــژه کــه ماموریــت هــای آبــی خاکــی ماموریــت هــای ســختی بــود و ریســک باالیــی داشــت؛ بــه همیــن 
دلیــل رزمنــدگان آذربایجانــی تمایــل داشــتند در ایــن عملیــات هــا شــرکت کنند.البتــه مــا درعملیــات هــای قبلــی مثــل 
والفجــر 8 بــه موفقیــت هــای شــیرینی رســیده بودیــم و مایــل بودیــم کــه بــاز هــم تکــرار شــود و چــه بســا داوطلــب شــدن 

بخــش عمــده ای از نیروهــای زنجــان در عملیــات هــای بعــدی همیــن مســئله بــود.
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اینجانب بابت اماده کردن  اقای گنجی و قول  به درخواست جناب 

دست نوشتی جهت نشر در نشریه داخلی یکی از دانشگاهای گیالن با 

موضوع فرهنگ و هنر ترک زبانان در شهر رشت شروع به جمع اوری 

اطالعات وتحقیق نمودم ولی متاسفانه هر چه وب گردی کردم چیزی 

نیافتم.

بزرگان  یا  اجرایی  یا مسئولین   مقصر کیست؟؟ من؟ شما؟  

پیشین؟

 شاید هم خود هنرمندان؟؟

کالن شهر رشت با جمعیتی حدود یک میلیون نفر و با قومیتهای 

از عناصر  باشد که توسعه فرهنگی یکی  مختلف در حال توسعه می 

مهم آن است. ترک زبانان نیز یکی از چندین قومی هستند که در شهر 

رشت زندگی می کنند و متاسفانه در توسعه فرهنگی هیچ نقشی ایفا 

نمی کنند.

 حال سوال اینجاست که آیا مقصر این بی عملی نهادهای اجرایی 

هستند یا شهروندان ترک زبان رشت.

به باور من باید شهروندان ترک زبان را مقصر عقب ماندگی فرهنگی 

از  تاکنون  گذشت  سال  چندین  در  زیرا  دانست؛  رشت  در  ترکان 

هنرمندان ترک زبان هیچ  تتاتری در رشت به اجرا در نیامده است. 

هیچ فیلم کوتاهی درباره فرهنگ ترک زبانان در رشت ساخته نشده 

است. 

ایا در تئاتر خیابانی که هر روز در شهرداری رشت به اجرا در می آید 

هنرمندان ترک سهمی دارند؟ و صدها مثال دیگر.

و سوال دیگر این که اگر حرکات فرهنگی از آن دست که در باال 

ذکر شد،  به اجرا در می آمد، آیا شهروندان ترک زبان از این حرکت 

فرهنگی حمایت می کردند؟

تجربه به اینجانب ثابت کرده است که شهروندان ترک زبان مایل به 

توسعه فرهنگی نبوده و از اینگونه حرکتها حمایت نمی کنند.

شاید در گذشته مهاجران ترک که شهر یا روستای خود را رها کرده 

و برای کسب درآمد بیشتر به این شهر آمده اند درآمدزایی را بیشتر 

ترکان رشت و بی تحرکی فرهنگی
عبداهلل جاللی 

تهیه کننده و کارگردان صدا و سیام

از فرهنگ و هنر در سبد خانواده خود قرار داده اند که با گذشت زمان 

فرهنگ و هنر باالی این قوم به فراموشی سپرده شده در حالیکه می 

توسعه در  و  پیشرفت  باعث  و  باشد  داشته  ای  ویژه  توانست جایگاه  

تمامی زمینه ها در جامعه شهری شود. افسوس که اینچنین نشد.

که  دیدم  خود  چشم  به  شد.  گرفته  جشن  رشت  روز  گذشته  ماه 

قومهای مختلف در این کار فرهنگی ایفای نقش می کردند و آداب و 

رسوم خود را به نمایش می گذاشتند؛ اما افسوس که از قوم ترک هیچ 

خبری نبود.

مباحث  به  را  فرهنگی  مباحث  ما  بزرگان  گذشته  در  اگر  شاید 

شهرداری ارجحیت می دادند حال و روز ما اینگونه نبود
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اسـتان گیالن بـا جمعیـت تقریبـی دو میلیـون و پانصد 

هـزار نفـر بـه مرکزیت کالنشـهر رشـت یکی از اسـتانهای 

پـر جمعیت و سرسـبز ایران میباشـد کـه تنوعـی از اقوام 

تـورک، گیلـک، تالـش، گالش،تات،لـر و... را در خـود جای 

. است  داده 

 این اسـتان از شـمال و شـرق به دریای خزر و کشـور جمهوری 

آذربایجـان از غـرب به اسـتان اردبیـل، از جنوب به اسـتان زنجان و 

قزویـن و از شـرق به اسـتان مازندران محدود می شـود.

بـا توجـه بـه بعضـی آمارهای رسـمی و غیـر رسـمی تورکها یکی 

از سـه گـروه بـزرگ جمعیتی اسـتان گیـالن را تشـکیل داده اند و 

نقـش قابـل توجهـی را در رونـق بازارهـای اقتصـادی و عرصه های 

سیاسـی اسـتان ایفا مـی کنند.

اگـر اسـتان گیـالن را بـه دو بخـش شـرق و غـرب تقسـیم کنیم 

آمـار و نفـوذ جمعیتـی تورکهـا در غرب گیالن نسـبت به شـرق آن 

بیشـتر اسـت. شـهرهایی چون بندر آسـتارا، لوندویل، چوبر، حویق 

و لیسـار به اسـتثنای بعضی از روسـتاهای همجوار این شـهرها که 

بـه زبـان تالشـی تکلـم میکننـد اکثـرا تـورک نشـین هسـتند و به 

زبـان تورکـی صحبت مـی کنند.

امـروزه شـهر بندری آسـتارا بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایی و هم 

مـرز بـودن بـا کشـور آذربایجان نقـش بسـزایی در تجـارت منطقه 

و صنعـت توریـزم ایفـا مـی کنـد و یکـی از قطبهـای گردشـگری و 

تجـارت به حسـاب مـی آید. 

موقعیـت زبانـی شـهر هشـتپر نیـز بـه عنـوان مهمتریـن و پـر 

جمعیـت تریـن شـهر شهرسـتان تالـش به تورکی و تالشـی اسـت.

 محصـوالت مهـم کشـاورزی از قبیل برنج، کیـوی، خرمالو و... در 

ایـن مناطق کشـت و صادر می شـود.

شـهرهای کوچکـی همچون رودبـار، منجیل و لوشـان را نیز اکثرا 

چهـار قـوم گیلـک، تورک، لـر و کرد تشـکیل داده اند. این شـهرها 

علـی رغـم کوچـک بودنشـان بـه دلیـل واقـع شـدن در  شـاه راه 

ارتباطـی مناطق شـمال و شـمالغرب بـا پایتخـت از اهمیت خاصی 

برخـوردار هسـتند و اسـتان گیالن را به سـه اسـتان تهـران، زنجان 

و قزویـن وصـل نمـوده  اند. عـالوه بر این کشـت محصـوالت زیتون 

نیـز در ایـن مناطـق از لحـاظ اقتصـادی کمـک فراوانـی بـه رونـق 

صنعت کشـاورزی اسـتان نموده اسـت.

امـا آمـار سـکونت تورکهـا در شـهرهای رشـت و بنـدر انزلـی دو 

شـهر بـزرگ اسـتان گیالن کمـی متفاوت تر اسـت. این دوشـهر به 

دلیـل دارا بـودن موقعیتهـای مهـم اقتصـادی، فرهنگی و سیاسـی 

یکـی بـه عنـوان بنـدر و منطقـه آزاد )انزلـی( و دیگـری بـه عنوان 

مرکز استان)رشـت( در سـالهای اخیـر مهاجران زیـادی را از اقصی 

نقـاط اسـتان پذیـرا بـوده انـد و بـه همیـن جهـت تنـوع زبانـی در 

ایـن دو شهرسـتان نسـبت بـه دیگـر شهرسـتانها بیشـتر به چشـم 

میخورد. 

قومیـت هـای گیلـک، تـورک، تالش،گالـش، لـر و تاتها سـاکنان 

اصلـی این شهرسـتانها میباشـند اما اکثـر سـاکنین آن را گیلکها و 

بعـد تورکها تشـکیل مـی دهد. 

تورکها نقش بسـزایی در رونق صنعت، بـازار و تجارت 

در شـهرهای انزلـی و رشـت ایفـا میکننـد؛ 

آنهـا بـا بـه دسـت گرفتـن بخـش عظیمـی 

احـداث  و  بـازار  اقتصـادی  فعالیتهـای  از 

شـکوفایی  باعـث  مهـم،  هـای  کارخانـه 

اقتصـاد اسـتان گیـالن در منطقـه شـده اند.

بـر خـالف غـرب گیـالن جمعیـت تورکها 

در شـرق گیـالن کمـی کمتـر اسـت و 

اکثـر سـاکنین را شـهروندان گیلک و 

گالـش تشـکیل داده انـد.

الزم بـه ذکر اسـت در شـهرهای 

بزرگـی همچون الهیجـان، لنگرود، 

و...  کالچـای  چابکسـر،  رودسـر، 

نگاهی به آمار و موقعیت فرهنگی،اجتماعی و سیاسی 

تورک ها
 در جغرافیای امروزی استان گیالن

نیـز سـاکنین تـورک قابـل توجهـی مشـاهده میشـود کـه اکثـرا 

نسـبت بـه تـورکان غـرب گیـالن بومـی نیسـتند بلکه از شـهرهای 

بـه اسـتان  آذربایجان)اردبیـل، زنجـان، تبریـز، خلخـال و غیـره( 

گیـالن مهاجـرت کـرده و نقش پر رنگـی در رونق اقتصادی اسـتان 

در منطقـه شـرق گیـالن ایفـا میکننـد.

مـی تـوان گفـت در شـرق گیـالن بـه دلیل حائـز اهمیـت بودن 

شـهرهای الهیجـان و لنگرود اکثـر تورکها در این دو شـهر متمرکز 

. هستند
محمود دوستان



23
22

نشریه یاغیش/ شماره 1 / بهار 1399

در یکی از شب های سال های پایانی دهه ۷۰ شمسی با پیشنهاد 

اولیه ی آقای تقی تقوی و آقای مهندس سیاوش نقوی و همراهی و 

نژاد و داریوش  :باقر نقوی، بشیر قهرمانی،علی غدیر  آقایان  مساعدت 

نوری زاده، در منزل پدر اینجانب مرحوم حاج جمشید تقوی جلسه ای 

تشکیل یافت که تشکیل دهنده ی هسته اولیه انجمنی شد که بعدها 

نام انجمن شعر و ادب شهریار را به خود گرفت. 

در  است  یافته  ادامه  وقفه  بی  آن  جلسات  حال  به  تا  روز  آن  از  و 

ابتدا به صورت یک هفته در میان و در خانه های اعضا تشکیل می 

شد،که در سال های بعد گسترش بیشتری یافت به طوری که از دیگر 

اردبیل عضوگیری  و  انزلی، خلخال  مانند شهرهای  نیز  ها  شهرستان 

نمود ،به طوری که گهگاه تشکیل جلسات در منازل را دچار مشکل 

می نمود، چراکه تعداد اعضای آن به بیش از ده ها نفر رسیده بود. 

این دو دهه  نیز مانند هر تشکل دیگری در طی  انجمن  این  البته 

ای که از عمرش سپری شده، دارای فرازو و فرودهایی بوده است یا به 

عبارتی دیگر دارای رویش ها و ریزش هایی بوده است اما هر چه که 

بود، بدون هر گونه مکث و وقفه ای به حیات خود ادامه داده است؛ که 

در سال های اخیر با محبت و همکاری مسئوالن محترم مجتمع خاتم 

االنبیای رشت به صورت ماهانه در اتاق شعر این مجتمع برگزار می 

شود و اعضای آن به قرائت اشعار خود به زبان های تورکی، فارسی و 

گیلکی می پردازند. 

مرحوم جمشید  اعضا،  از  رای گیری  با  انجمن  از جلسات  یکی  در 

تقوی به عنوان اولین رئیس انجمن به اتفاق آرا برگزیده شد که آن 

مرحوم هم با وجود کهولت سن حتی تا اخرین ماه های عمر شریف 

خود با حضور در جلسات انجمن باعث تشویق و دلگرمی دیگر اعضای 

انجمن به خصوص اعضای جوان تر می شد، که در اردیبهشت سال 

۱۳۹۵ با فوت ایشان مدتی انجمن دچار خالل مدیریتی بود تا این که سرانجام در اوایل سال جاری با رای گیری مجدد اعضا، طی یک رای 

گیری انوش خلیلی به ریاست انجمن برگزیده شد، و امروزه جلسات انجمن به صورت ماهانه در اتاق شعر مجتمع خاتم االنبیاء تشکیل می 

شود، و هر ماه دو نوبت نیز بارگاه شعر برگزار گردیده و به آموزش قواعد عروضی به عالقه مندان و اعضای مبتدی تر پرداخته می شود. 

از اعضای فعال این انجمن در میان آقایان می توان به آقایان انوش خلیلی، بشیر قهرمانی تکله، عبادی درگاهی، مصطفوی، دانیالی، بیوک 

داداشی آلیله، تقی تقوی، آقای عباسی افسوران، دشتی و غیره اشاره کرد؛ و در میان بانوان به سرکار خانم زهرا پورکار اشاره نمود.این انجمن 

مراودات و همکاری های خوب و نزدیکی با دیگر انجمن های استان از جمله انجمن شعر رشت، انجمن های ادبی، پروین و شیدایی انزلی، 

انجمن بامداد اردیبهشت خلخال، انجمن ابریشم صومعه سرا، انجمن تولم شهر،انجمن حافظ لنگرود دارد.

تاریخچه ی

 انجمن شعر و ادب شهریار گیالن 
تقی تقوی سوره برق

کارشناس ارشد ادبیات

غزل تورکی ایستمیر

کونلوم ایستیردلبری،ماه درخشان ایستمیر

خاک کویون ایگلیوب،جنات ورضوان ایستمیر

گوزلرون چون بنزییب گوگده اوالن اولدوزالرا

شب پرست اولموش داخی خورشیدرخشان ایستمیر

کشف ائدیبدورگوهرعشقی اودوربوندان صورا

هچ بگنمیرلولووی،دربدخشان ایستمیر

وئردیبوسوداده اونقدینه جانین آلیب

لبلرین گل غنچه سین،باغ وگلستان ایستمیر

سرویدن چوخدان کوسوب،میل ایلمیربستانالرا

خوشالیوب سروقدین،گلزاروبستان ایستمیر

رسمیدورصیادائدرآهوالری هردم شکار

ائتمیسن صیاداسیر،جزبندوزندان ایستمیر

بس مرورایلیرمدام فکرینده دایم گولمگین

غنچه لبلردن صوراصهبای خندان ایستمیر

ساتمایب عشقین سنون ملک سلیمانه اینان

باخ بواستادهنرملک سلیمان ایستمیر

سننن ای عاشقلرین دردانه سی،ایستیرکونول

بیرمحبت نغمه سی،مرغ خوش الحان ایستمیر

شعر:  تقی تقوی سوره برق
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ــای علــی دو قــرن پیــش در محلــه عینــک و بــه روایتــی  دان

ســیاه اســطلخ رشــت زندگــی میکــرد ایــن عــارف وارســته اصالتــا 

اهــل زنجــان بــود ولــی از کودکــی در رشــت مــی زیســت شــغل 

او زراعــت بــود و بعضــی از فصــل هــا از طریــق فــروش علــف بــه 

ــا  ــی از مــردم کــه اق دامــداران امــرار معــاش میکــرد. شــاید خیل

ــید و  ــان س ــه ایش ــد. ک ــر میکنن ــند فک ــی را نمیشناس ــای عل دان

ــی کــه او فــردی مثــل رجبعلــی خیــاط و  ــوده در حال امامــزاده ب

کربالیــی احمــد بــود کــه خداونــد ســبحان بــه ایشــان فیوضاتــی 

ــود. عنایــت کــرده ب

 دانــای علــی فــردی بســیار با تقــوا امانــت دار مومن و صــادق در 

گفتــار و کــردار بــود بــه علــت مناعــت طبــع و دانایــی کــه ایشــان 

ــن  ــرد و همچنی ــتگیری میک ــدان دس ــه از نیازمن ــت همیش داش

مــردم را در رونــد زندگیشــان بســیار دقیــق و بــا عشــق راهنمایــی 

میکــرد. بــا اینکــه ایشــان امامــزاده نبودنــد ولــی در زمــان حیــات 

چشــم امیــد خیــل عظیمــی از مــردم بودنــد و مشــکالت را حــل 

میکردنــد و بعــد از فوتشــان هــم منبــع و واســطه فیوضــات معنوی 

ــه علــت داشــتن بعضــی از  ــن عــارف وارســته ب الهــی هســتند ای

عنایــات خاصــه الهــی مثــل طــی االرض مریدانــی داشــت .

از هــر پیرمــرد رشــتی در مــورد دانــای علــی بپرســید داســتان 

نجــات یــک حاجــی رشــتی کــه راهزنــان و ســارقان تمــام پولــش 

را دزدیــده بودنــد بــه اقــا دانــای علــی متوســل مــی شــود و دان 

ــه زادگاهــش میرســاند  ــا طرفــه العینــی ایــن حاجــی را ب علــی ب

ــریه  ــران س ــی از پی ــای عل ــد. دان ــی کنن ــف م ــما تعری ــرای ش ب

ــتی  ــان هس ــری در جه ــدود ۱2۶۴ قم ــه در ح ــود ک ــدی ب و زاه

ــاع تاریخــی  و مشــهور  ــی از بق ــه دان عل ــرد و بقع ــی میک زندگان

ــفیدان  ــش س ــران و ری ــود پی ــوب میش ــت محس ــروف رش و مع

میگوینــد صاحــب ایــن بقعــه نمــاز هایــش را در مکــه مکرمــه و 

جاهــای مقــدس میخوانــد در روایــات و ســخنان پیداســت کــه بعد 

از فــاش شــدن ســر دان علــی کــه مقــام طــی االرض دارد دان علی 

ــوداز لحــاظ  ــوت ایشــان ب ــل ف ــه دلی ــن قضی ــد شــد و همی ناپدی

ــی  ــام ابدال ــه مق ــی ایشــان بســیار روح بلنــدی داشــتند و ب عرفان

رســیده بودنــد کــه در عرفــان بــه معنــای انســان کامــل میباشــد و 

بــه همیــن دلیــل مقــام دانــا کــه متــرادف انســان کامــل اســت بــه 

دان علــی داده شــده اســت بقعــه دانــای علــی از لحــاظ جغرافیایی 

دانعلی رشت
اصالتًا تورک

ــه فــرد میباشــد و بســیار زیبــا معمــاری شــده کــه مثــل ســتاره ای در شــهر رشــت میدرخشــد . و مهندســی منحصــر ب

الزم بــه ذکــر اســت بــه دلیــل وســط شــهر بــودن  و مخصوصــا وســط راه بــودن ایــن بقعــه متبرکــه مهندســین راه و شــهر ســازی 

چندیــن بــار اقــدام بــه جابــه جایــی کــرده انــد ولــی بــا قــدرت الهــی و معجــزات متفــاوت اجــازه ایــن کار را بــه انهــا نــداد و انهــا از 

جابــه جایــی عاجــز مانــده انــد بقعــه متبرکــه دانــای علــی از لحــاظ گردشــگری و اقتصــادی خیلــی بــه شــهر رشــت و اماکــن مذهبــی 

و همچنیــن بــه بســیاری از نیازمنــدان کمــک رســانی میکنــد و از لحــاظ فرهنگــی و مذهبــی پایــگاه خوبــی بــرای فعالیــت مذهبــی و 

فرهنگــی میباشــد در ایــن بقعــه متبرکــه نمــاز جماعــت برگــزار میشــود ودر مــاه محــرم و صفــر دســته هــای عــزاداری بــر خــود وظیفــه 

میداننــد کــه در حــال ســینه زنــی و زنجیــر زنــی و علــم کشــی از نقــاط مختلــف شــهر رشــت بــه ایــن بقعــه بیاینــد.

سعید حامدی مهره
لیسانس معارف
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چشمه شیرین سو یکی از قدیمی ترین چشمه های شهر رشت 

است که قدمت آن به قبل از انقالب ۵۷ می رسد.  چشمه مزبور در 

این چشمه توسط تورک های  نزدیکی کوی شهید طالبی قرار دارد. 

توسط  ها  قدیمی  و  اهالی محل  های  گفته  به  بنا  منطقه  این  ساکن 

طالب بازیار  کشف و توسط خیرین تورک احداث گردید. و اخیرا توسط 

شهرداری منطقه سه رشت آن را مرمت کرده اند تا مورد استفاده عموم 

قرار بگیرد. و از این رو بود با توجه به پیش قدم بودن تورکهای این 

محل چشمه به شیرین سو معروف شد. چنانچه مطلع هستید واژه )) 

تورکی  کلمه  یک  سو(( 

چشمه  این  باشد.  می 

برای تورک های  رشت 

از اهمیت و جایگاه ویژه 

زیرا  است  برخوردار  ای 

های  ارزش  تولید  باز  به 

تورک  فکری  فرهنگی- 

هایی که در  رشت علی 

جوان  نسل  الخصوص 

کمک  میکنند  زندگی 

شایانی می کند تا با هویت و تاریخ خود آشنا شوند. 

تورک ها، در کنار دیگر اقوام ساکن ایران، سکان دار فرهنگ و تمدن 

غنی ایران چه در دوران قبل اسالم و چه در دوران بعد از اسالم بوده 

اند. تعریف غلط و نادرست از مفهوم دولت- ملت به خصوص در دوران 

پهلوی اول باعث شد. شکاف ها و اختالفات قومی- فرهنگی بار دیگر 

خود نمایی کند. سیاستی که استعمار روس و انگلیس در دوره قاجار 

بکار گرفت و مانع از یکپارچگی مردم ایران شد و تمام تالش های این 

مردم در راه مبارزه با استعمار و استبداد را ناکام گذاشت. 

تجارب تاریخی در منطقه 

خاطرات  یادآور  خاورمیانه 

قومی  های  درگیری  تلخ 

که  باشد  می  فرهنگی  و 

کودکان  و  زنان  آن  هیزم 

آن  نتیجه  و  باشند  می 

طوالنی  داخلی  های  جنگ 

نفر  هزار  ها  صد  آوارگی  و 

تضعیف  تر  مهم  همه  از  و 

چشمه 
»شیرین سو« رشت

وحدت ملی یک کشور می باشد. جوامع مختلف که درگیری های قومی در آن تشدید یافته است به دلیل وجود بحران در باز تعریف هویت 

ملی خود،همواره با ضعف حاکمیت مرکزی مواجه هستند که در تشدید این قسم از بحران ها نقش موثر دارد. 

هدف از طرح بحث این مسائل بیان این نکته مهم می باشد که هر کشور از مجموعه ای از گروه های قومی زبانی مختلف تشکیل شده است 

که دارای فرهنگ ها و آداب و رسوم مختص به خود می باشند که آن ها را از بقیه گروه های قومی در یک کشور متمایز می سازد و از هنجار 

های اجتماعی خاصی پیروی می کنند. که به آنها کمک می کند تا یک تعریف منحصر به فرد از هویت خود ارائه دهند. 

اقوام در کشورها به عنوان بخشی از بافت اجتماعی یک جامعه دارای مطالبات و خواسته هایی در چارچوب فرهنگ و ارزش های اجتماعی 

خود، مانند حفظ زبان مادری، تاریخ و... را خواستارمی باشند. در صورت رسیدگی به این خواسته ها گامی موثری در گفتمان سازی فرهنگی 

میان اقوام مختلف این مرز و بوم برداشته می شود. که به وحدت ملی مردم کمک می کند. در غیر این صورت هرگونه تالش برای تحریف تاریخ 

و نادیده گرفتن نقش قومیت ها در دولت- ملت سازی می تواند تبعات مخربی را برای کشور داشته باشد.

ابراهیم گنجی افسوران

کارشناس تاریخ

دانشجوی ارشد علوم سیاسی 

و روابط بین امللل
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از  متعددی  و حسینه های  استان گیالن، مساجد  مرکز  در رشت، 

قدیم االیام به وسیله ی تورکان بناشده است.

عشق به اسالم و امام حسین از ویژگیهای تورکها آذربایجان است. 

فعالیتهای  اما همواره  نیست  تورکها  این عشق و عالقه مختص  البته 

تورکها-چه در گیالن و چه در جاهای دیگر- برجسته و جالب توجه 

بوده است.

تورکها، به هر جا بروند در آنجا مسجد و یا حسینیه ای دایر کرده و 

مراسمات مذهبی خود را با نظم و ترتیب به اجرا درمی آورند.

یکی از ویژگیهای این گونه مراسمات خواندن مراثی و اشعار تورکی 

است. در واقع مساجد و منابر یکی از سنگرهایی است که زبان تورکی 

را در مقابل هجوم همه جانبه رژیمهای پهلوی پدر و پسر حفظ کرد.

استفاده ی تورکها از زبان پرقدرت خود برای عرض ارادت به سرور و 

ساالر آزادگان جهان در کنار برکات پرشمار دیگر، حفظ و حراست از 

زبان مادری را نیز برای تورکهای ایران به ارمغان آورده است.

در شهر رشت نیز تاریخ مرثیه سرایی و عزاداری برای امان حسین 

باوفایش به قرنهای پیشین مربوط می شود. به زمانهایی که  یاران  و 

هنوز الکتریسیته، میکروفون، ضبط صوت و ... هنوز اختراع نشده بود.

عزای حسینی  علمداران  سالها  آن  در  ما  مادربزرگان  و  پدربزرگان 

بودند و این افتخار را نسل به نسل به امروزیان انتقال داده اند.

و  مسجد  شصت  از  رشت))بیش  مساجد  از  بسیاری  در  نیز  امروز 

که  است  هایی  پروانه  محفل  ترکان  سنتی  عزارداریهای  حسینیه((  

خورشید  این  از  و  گردند  می  حسین)ع(  امام  مبارک  وجود.  گرد  به 

جهانفروز ضیا می گیرند.

 تورکها در رشت بیش از ۶۰ مسجد و حسینه در طی این سالیان 

درازی که اطالع داریم تاسیس کرده اند که محله به محله اسامی آنها 

را ذکر کرده و چند نمونه را جهت آشنایی معرفی خواهیم کرد که امید 

است در آینده بتوانیم آسیب شناسی هایی جهت بهره مندی  هر چه 

بیشتر از مساجد در زمینه های فرهنگی ارائه کنیم.

 مساجد خانه های خدا  و آباد گران اولیه  مساجد انسانهایی بوده 

اند که در پی اعتقادتشان  بودند، این شیعه گری و اسالم گری تورکها 

از زمان صفویان به نسلهای بعدی به ارث رسیده است 

مساجد ساخته شده توسط تورکها در رشت  بجز در ایام  های ماه محرم و رمضان  در بقیه ایام هیچ گونه برنامه خاصی ندارند.

اما هیات های مذهبی و تعداد کمی از اینها برنامه های هفتگی کم قوتی دارند.

یک نکته این که بیشتر مساجد به باب الحوائج معروف هستند و در انتخابات در مساجد به روی انتخاباتچی ها و اهل سیاست باز است. مساجد ساخته شده توسط تورکها در رشت
عشق به اسالم و اهل بیت ؛ جزء الینفک زندگی تورکهای ایران

- ))محله جماران((

 دو مسجد و سه حسینه 

در  واقع  مشگینیهای  الحوائج  باب  مسجد 

ندایی

مسجد باب الحوائج مغانیها)افسورانیها(

حسینیه باب الحوائج بزرگ عرقطو های 

حسینه هشترودیها 

هیات سرابیها 

- ))محله منظریه ((

مسجد امام حسن مجتبی )هشترودیها(

مسجد سجادیه منظریه ) هشترودیها(

حسینیه حضرت ابولفضل )تبریزیها( پشت 

انبار نفت

مسجد فاطمیه  

- ))محله پارا بیجار یا حمیدیان((

مسجد حضرت باب الحوائج )بانیان مسجد 

پنج روستا از مغان،گئرمی(

مسجد ابولفضل  روستای ترازوج خلخال 

 هیئت حضرت علی اکبر 

 هیئت حضرت ام النبین 

هیئت حضرت علی اصغر

- ))خیابان ارشاد((

مسجد باب الحوائج )مغانیها،اوماستان(

مسجد گول مغانیها)اردبیل(

مسجد اردبیلها 

- ))بلوار شهیدی انصاری خیابان امام رضا ((

مسجد امام حسن مجتبی)مغانیها(

- ))محله گلباغ نماز((

مسجد باب الحوائج هریسی ها 

- ))محله دیانتی ((

حسینیه باب الحوائج ترکهای همدان

- ))کمربندی خرمشهر کوی امام رضا((

 مسجد باب الحوائج مغانیها )آلیله سر(

- ))کوی هالل احمر ((

حسینیه سیدالشهدا  جنب تاالر زویا سرابیها

- ))کوی طالقانی ((

حسینیه باب الحوائج اهریها  کوی طالقانی 

کوچه جانباز )حافظ(

- ))قلی پور کوی مرادیان((

 مسجد آذربابجانیهای ها تغییر نام به مسجد 

باب الحوائج و فعل حال  به اسم صاحب الزمان 

)خلخال،گنجگاه(

- ))دخانیات((

مسجد باب الحوائج مغانیها)قریاتاق(

مسجد باب الحوائج )مغانیها(

هیات حضرت رقیه )س( 

- ))محله ولکس ((

افتخاری  شهید  بلوار  الحوائج  باب  مسجد 

کاشی  کوی  انتهای  پورباقر  شهید  خیابان 

خلخالیها  

مسجد باب الحوائج مغانیها یا ایضمارا

- ))محله عینک((

 حسینیه فاطمه الزهرا محله ولکس  روستای 

کلی

مسجد بیرقی ها

مسجدحضرت ابوالفضل) ع (شلوه مغانیها

- ))محله پشت تازه آباد ((

مسجد باب الحوائج مغانیها

- ))جانبازان((

ابراهیم گنجی افسوران

کارشناس تاریخ

دانشجوی ارشد علوم سیاسی 

و روابط بین امللل
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حسینیه باب الحوائج سرابیها

- ))محله پیر کالچای((

مسجد قدس آذربایجانیها )مغانیها(

- ))بازار مسگران((

مسجد اردبیلیان بازار رشت در داخل بازار

- ))سام((

مسجد  نقره دشت آذربایجان )تغییر نام به 

مسجد  شهید حبیب زاده(

- ))محله فخب((

حسینیه حضرت ابالفضل العباس 

- ))محله معلولین و سلیمانداراب((

مسجد باب الحوائج خلخالی ها

حسینیه ابولفضل العباس کرینی ها

مسجد حضرت رسول کوچه دوازده آسایش 

هفت کرین خلخال

حسینیه ارشاد آذریان کوی معلولین 

حسینیه حضرت امام حسین

حسینیه حضرت ابولفضل معلولین

هیئت حضرت زینب) س(

- ))محله شهید نظری((

مسجد باب الحوائج قشالقیها

 مسجد علی ابن ابی طالب برندقی ها

 مسجد امیرالمومنین  نسازیها

مسجد امام حسین کرنقی ها خلخالیها

واقع     ) س  زینب)  حضرت  حسینیه 

درآسایش ۷ منتظرا ن شهیدنظری

- ))محله گلزاران یا کوی حسینی((

پمپ  از  بعد  زنجانیها  الحوائج  باب  حسینیه 

بنزین

مسجد باب الحوائج مهره لو ها )مغانیها(

مسجد باب الحوائج)درمانلو(

- ))فلکه رازی یونس آباد ((

مسجد ولیعصر رازی 

- ))پل طالشان ((

مسجد خلخالیها )جعفر آبادیها (

مسجد سید احمد معراجی )لردیها(

- ))خیابان سعدی((

 حسینیه  امام حسن

 مجتبی

- ))جاده سنگر ((

حسینیه کردها و تورکها

از  برخی  و  نیست  قطعی  لیست  این 

از  مطمئنن  ها  هیات  و  ها  مساجد،حسینیه 

تکمیل  آینده  در  انشاهلل  که  اند  افتاده  قلم 

خواهد شد.

مسجد اردبیلیان بازار رشت

 واقع در بازار رشت می باشد که قدمت آن به دو قرن پیش می رسد 

این مسجد در کنار زمین ها و خانه سردار معتمد که آن دوره محل 

رفت و آمد شاه، میرزا کوچک جنگلی و افراد به نام بود قرار داشت واقعا 

قرار داشتن این مسجد در آن زمان در این نقطه از شهر جای سوال 

می باشد افرادی را پیدا کردیم که فقط میدانستند که مسجد را تورکها 

بیش از ۱۰۰سال پیش تاسیس کرده اند و زنجیر زنی شام دهی در این 

مسجد آن دوره مرسوم بود.. 

یک پدر شهید که در مسجد و از قدیمی های مسجد بود فرمودند 

که مسجد بنا به گفته بزرگان توسط بازاریان و تجار اردبیلی ساکن در 

رشت ساخته شده و قبل از انقالب بیشتر جوانان تورک به شهرهای 

دیگر رفتند و پدرانشان هم که پیر شدند دیگر زیاد در مسجد نبودند 

اما این مسجد با گذشت بیش از چندین سال و با توجه به اینکه هیچ 

در  میتوانی  را  تورکی  هیچ  نه  امناست  هیئت  نه  مسجد  در  تورکی 

مسجد پیدا کنی همچنان اسم خودش حفظ کرده و یک نکته ناراحت 

کننده این می باشد که مسجد در حال فرو ریختن می باشد میراث 

فرهنگی باید این اثر را ثبت کرده و جلوی ریختش را بگیرد.. 

مسجد نقره دشت آذربایجان      

در سال ۱۳۳۴ یعنی ۶۷ سال پیش توسط تورکها ساکن در محله 

و  فراز  و  تاسیس شد  تورکهای  ترین محله  قدیمی  نقره دشت رشت 

نشیب های فراوانی را پشت سر گذراند بنا به گفته قدیمی های محل 

از  بعد  بودند  تورک  اویل سال ۶۰  تا  مسجد  این  امام جماعت  حتی 

معرفی دو نمونه از مساجد ساخته شده
ابراهیم گنجی افسوران توسط تورکها در رشت 

کارشناس تاریخ

دانشجوی ارشد علوم سیاسی 

و روابط بین امللل
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مسجد اردبیلیان رشت

مدتی میر صادق حبیب زاده امام جماعت مسجد میشود و شش ماه پس از آن توسط دو موتور سوار که جزء منافقین بودند به 

شهادت میرسند که بعد از اعدام قاتل آن شهید در همان محله اسم مسجد نقره دشت آذربایجان به مسجد شهید میر صادق 

حبیب زاده تغییر نام می یابد، هم اکنون هیات امناء های مسجد از قشرهای تحصیل کرده عزیزان گیلگ هستند و این 

مسجد جزء مساجد فعال در استان گیالن می باشد.

کتیبه زیبای مسجد آذربایجانیان نقره دشت که چند سال پیش در جریان حفاری در بخشی از مسجد 

از دل خاک بیرون آمد و به همت هیات امنا این نماد باشکوه »دست در دست هم«مجددا در سردرب 

مسجد نصب شده است.۶۴ سال پیش مردانی سربلند چون سهند سرفراز و بخشنده چون قرانقوی 

جاری و با برکت چون خوشه های طالی هشترود ، دست در دست هم دادند و بنایی ماندگار 

در دل گیالن از خود به یادگار گذاشتند.

اگر به تاریخ پر فرازونشیب ایران عزیز نظر اندازیم این تاریخ واضح و 

شفاف ، دالوری ها و جانفشانی  های مردمان همچون کوه استوار خطه 

سرسبز و کوهستانی آذربایجان را برای ایران سربلندمان گواهی خواهد 

داد ، آذربایجان ، همیشه و در همه تاریخ پرافتخار خود ، ستون ایران 

و تشیع بوده ، هست و خواهد ماند . در این بین یکی از این مدال های 

افتخار که بر سینه آذربایجان جاودانه خواهد درخشید تالش مردمان 

غیور این سرزمین در 8سال جنگ تحمیلی بود، درست است که زبانم 

که  شهیدانی  همه  این  از  نوشتن  شجاعت  دستانم  و  گفتن  از  عاجز 

مدیون همه آنها هستیم را ندارد اما از شهیدی آذربایجانی می خواهم 

بنویسم که افتخاری بود برای ایران .

از  را  جهادش  حکم  که  شهیدی  باالزاده،  مرحمت  ۱۴ساله  شهید 

دستان مبارک مقام معظم رهبری گرفت.

از  یکی  گرمی«  »چای  روستای  در   ۱۳۴۹ خردادماه  درهفدهم 

»انگوت«، خانواده ای مذهبی  توابع  از  روستاهای شهرستان »گرمی« 

صاحب فرزندانی دوقلو می شوند که یکی از آنها در بدو تولد فوت می کند، 

آن یکی برای خانواده اش  هدیه ای می ماند از طرف پروردگارشان، نام 

او را »مرحمت« می گذارند، او از کودکی همراه با پدر خود حضرتقلی 

به  گوش  و  می نشیند  قرآن  درس  و  روحانی  منبر  پای  و  مسجد  در 

آن  با  و  آشنا شده  عاشورا  فرهنگ  با  و  داده  روحانی مسجد  سخنان 

اخت می گیرد البته که در این بین نباید تالش های مادر او را نیز از یاد 

برد که همانا عباس ها را مادرانی چون ام البنین تربیت و پرورش داده 

اند و این نشان از جایگاه ویژه مادران دارد، با پیروزی انقالب اسالمی و 

سپس تشکیل سپاه پاسداران و بسیج درسال ۵۹ که اکنون او نوجوانی 

۱۰ ساله است با جوانان روستا جمع شده و پایگاه امام موصی صدر 

را در روستا راه اندازی می کنند، با ورود به بسیج ، شروع به فعالیت 

آموزش های   ، بسیج  همان  در  و  می کند  روستا  بزرگتر های  درکنار 

نظامی، عقیدتی و مذهبی را فرامی گیرد و از همان کودکی مانند یک 

فرد بزرگسال و فهمیده رفتار می کند، سخنان زیبا، دلنشین، بصیرت 

محور و آگاهانه او باعث می شود که از طرف فرماندهی به او موتوری 

داده شده و او به عنوان مبلغی کوچک به روستاها رفته و پوسترهای 

بسیج و سخنان امام را به سمع و بصر آن ها برساند همینطور سخنان 

امام جمعه شهر می خواهد که مرحمت  باعث می شود که  او  زیبای 

را راضی  اینکارها مرحمت  اما  برای مردم سخنرانی کند  نماز  از  قبل 

نمی کند او شوق پرواز دارد، با وجود اینکه او تمام دوره های بسیج را 

گذرانده و در آن سن کم ، تیراندازی ماهر شده بود ولی به دلیل صغر 

سن به او اجازه رفتن به جبهه را نمی دهند . مرحمت چندین بار از 

اردبیل و تبریز در خواست اعزام به جبهه را می کند اما به دلیل قانون 

شهید مرحمت باالزاده
محمد آتشی

دانشجوی کارشناسی ارشد

 روابط بین امللل
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از خوسته اش  او   ، را نمی دهند  به جبهه  اجازه رفتن  محدودیت سن 

دست نمی کشد روزی سوار اتوبوس اردبیل به تهران شده و قصد دارد 

از رئیس جمهور وقت حضرت آیت اهلل  را  حکم رفتن خود به جبهه 

خامنه ای بگیرد حکمی که مافوق حکم هاست. 

در یکی از روزهای سال ۶2زمانی که رئیس جمهور برای شرکت در 

مراسمی از ساختمان ریاست جهوری خارج می شدند تا سوار خودرو 

شوند صدایی جیغ مانند می شنوند و مشاهده می کنند که چندتایی از 

محافظان دور شخصی جمع شده اند و چیزهایی می گویند و آن فرد 

نیز فریاد می زند:«آقای رئیس جمهور من باید شما را بینم«حضرت آقا 

به محافظ خود می فرمایند:« این فرد دیگر کیست؟ چه شده؟« محافظ 

می گوید:« که نمی دانم« ، محافظ وقتی می بیند که آقا شخصا به سمت 

سر و صدا می رود جلوی ایشان را گرفته و خود جهت بررسی به سمت 

صدا رفته و می گوید:« که پسربچه ایی از اردبیل آمده و می گوید که 

او  با  می خواهم  می گوید  هم  حاال  ببینم  را  جمهور  رئیس  می خواهم 

حرف نیز بزنم« حضرت آقا می فرمایند:«خب بگذارید بیاید حرفش را 

بزند وقت هست«لحظاتی بعد پسر بچه ای ۱2 ساله از میان محافظان 

با صوررتی سرخ و چشمانی پر اشک به پیش آقا می رسد، آقا زمانیکه 

با لحنی پدرانه  و  را دراز کرده  بود دست چپش  راه  نیمه  پسرک در 

می فرمایند:«سالم بابا جان خوش آمدی«، مرحمت با صدایی بغض آلود 

و ضعیف  با همان زبان شیرین آذری می گوید:«سالم آقاجان حالتان 

خوب است؟«حضرت آقا با مهربانی دست سرد و خشک زده مرحمت 

را گرفته و می فرمایند:«سالم پسرم حالت چطور است؟« اما مرحمت 

به جای جواب دادن تنها سر تکان می دهد . حضرت آقا مکث طوالنی 

مرحمت را فهمیده و برای اینکه پسرک با آقا راحت باشد با زبان آذری 

این  با شنیدن  سلیسی می فرماید:«شما اسمت چیه پسرم؟«مرحمت 

زبان مادری خود از طرف حضرت آقا انگار جانی دوباره پیدا می کند و 

به ترکی می گوید:«آقاجان ! من مرحمت هستم از اردبیل تنها اومدم 

بر  و دست  را ول کرده  آقا دست مرحمت  ببینم«حضرت  که شمارو 

روی شانه او گذاشته و می فرماید:«افتخار دادی فرزندم ، صفا آوردی 

چرا این قدر زحمت کشیدی ؟ بچه ی کجای اردبیل هستی؟« شهید 

آرامشی  سینه  اش  در  و  گرفته  تبسم  رنگ  لبانش  کمی  که  باالزاده 

نشسته می گوید:« انگوت کندی »  آقا می فرمایند:«خدا پدر و مادرت 

اردبیل  از  ! من  باالزاده می گوید:«آقا جان  برایت نگه دارد« شهید  را 

آمدم تا اینجا و یک خواهشی از شما دارم، آقا ! خواهش می کنم به 

آقایان روحانی بگویید دیگر روضه حضرت قاسم)ع( نخوانند! آقاجان 

حضرت قاسم ۱۳ساله بود که امام حسین)ع( به او اجازه داد به میدان 

نبرد برود و بجنگد من هم ۱2 ساله هستم ولی فرمانده سپاه اردبیل 

اجازه نمی دهد به جبهه بروم و  می گوید بچه ای ! اگر من بچه ام پس 

چرا امام حسین)ع( اجازه دادند حضرت قاسم به میدان برود؟«حضرت 

آقا وقتی شوق پرواز و روح بزرگ مرحمت را دید به سرمحافظ خود 

دستور دادند که با آقای ملکوتی )امام جمعه تبریز( تماس بگیرند و 

بگویند که این آقا مرحمت رفیق ماست هرکاری می خواهد انجام دهید 

و برای مرحمت ماشین گرفته و به اردبیل بفرستید و نتیجه را هم به 

مرحمت  اشک  پر  و صورت  شده  آقا خم  . حضرت  دهید  اطالع  من 

و  درس  و  پسرم  کن  دعا  نیز  می فرمایند:«مارا  و  بوسیده  را  باالزاده 

مدرسه را هم فراموش نکن سالم مرا نیز به پدر و مادرت برسان«

باالزاده  اعزام وارد تیپ عاشورا شد، شهید  از  بعد  باال زاده  مرحمت 

ماه ها در جبهه های حق علیه باطل با دشمن جنگید و خیلی کم به 

خانه می آمد  و زمانی که می آمد نیز نمی گذاشت خانواده از جراحت های 

خود خبر داشته باشند، جانفشانی ها و شجاعت های مرحمت زبان زد 

تیپی می شود که خود برای خط شکن بودنشان زبان زد عام و خاص 

بودند، مرحمت شجاعت های زیادی همچون اسارت گرفتن 2 عراقی 

زمانی که هیچ اسلحه ای نداشت و فقط با اگزوز یک لندور اسیرشان 

کرد یا اینکه شبانه با چند نارنجک به مقر بعثی ها حمله کرد و باعث 

باالزاده دوشادوش  بزنند، مرحمت  گلوله  با  را  عراقی ها خودشان  شد 

مهدی  مهندس  شهید  تحمیلی  جنگ  بزرگ  فرمانده  خود،  فرمانده 

باکری از ایران و دین دفاع می کردند، شهید مرحمت باالزاده بعد از 

ماه ها رشادت در 2۱ اسفند ۱۳۶۳ در جزیره مجنون با فاصله بسیار 

به فیض  باکری  الگوی حقیقی اش شهید مهدی  از شهادت  کوتاهی 

شهادت نائل آمد.

مرحمت درس های زیادی از عاشورا و مخصوصا حضرت قاسم)ع( فرا 

گرفته بوده و برای ما نیز درس هایی همانند شناخت امام زمان خود ، 

پشتیبانی از او در همه حاالت ، شناخت دشمن و آمادگی برای مبارزه 

در همه حال  به یادگار گذاشتند ، 

پشت  در  امروز  و  بود  جنگ  در صف  دشمن  علیه  بر  جهاد  روزی 

صندلی های دانشگاه، در صنعت و زمین های کشاورزی.
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سردار پاسدار شهید داود حق وردیان در پانزدهمین روز بهار سال 

هزاز و سیصد و چهل و یک ، همزمان باروئیدن جوانه ها و بهار گلها 

، در دامان پدر و مادری مومن و تورک در شهرستان منجیل متولد 

شد . تولد داود گرما بخش خانواده گردید و همانند نگینی در محفل 

با کسب  او همراه  نونهالی  دوران  نمو  و  . رشد  خانواده می درخشید 

به موقعیت  بنا  اما   ، ابتدایی در زادگاهش سپری شد  تحصیل دوران 

شغلی پدر به رشت عزیمت نمود ودوران نوجوانی وجوانی را در محله 

دباغیان گذراند، و دوران تحصیالت راهنمایی تا دبیرستان را در همان 

جا سپری کرد. داود قبل از اینکه به دوران بلوغ شرعی برسد احکام 

و مسائل دینی را بر خود واجب می دانست و همواره خود را مقید به 

رعایت آن می نمود و چون از صفات پسندیده ای برخوردار بود ، ذره 

ای ریا و تظاهر در وی راه نمی یافت و از حق و حقیقت در هر شرایطی 

طرفداری میکرد .

 مادرگرامی اش می فرماید : )داود در میان بچه های من یک چیز 

دیگری بود ، داود آنقدر به خدا نزدیک بود و در زمان نوجوانی او شبی 

، خواب دیدم در عالم رویا سیدی نورانی، به من گفت این داود تو به 

دنیا ماندنی نیست و به زودی پر خواهد کشید. و به همین علت ترس از 

دست دادن او همیشه قلبم را می آزرد، شبها هر از گاهی که بیدار می 

شدم میدیدم زمزمه ای از داخل اتاق داود به گوش میرسد وقتی در را 

آهسته باز می کردم می دیدم فرش را کنار زده و روی خاک نشسته 

و گریه می کند،می گفتم داوود جان تو این راه رو میروی مدرسه و 

میای آخه تو که گناهی نکردی چرا گریه می کنی؟

می گفت:مادرجان برای شما دعا می کنم...!(

اوج نوجوانی او با اوج قیام مردم مسلمان علیه حکومت جور و ستم 

شاهی پهلوی مصادف شد و داود هم که با آن طبع نوجوانی اش در پی 

فرصتی این چنین روز شماری می کرد با ذوق و شوقی وصف ناپذیر 

به صفوف مردم آزاده ایران پیوست و به سبب فعالیت چشمگیری که 

داشت بارها تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و یکبار نیز توسط مزدوران 

رژیم مدتی زندانی شد .  با پیروزی انقالب اسالمی او نیز همانند دیگر 

انقالب  دستاوردهای  از  حراست  و  حفظ  به  مذهبی  و  مومن  جوانان 

اسالمی پرداخت . زمانیکه جهاد سازندگی نوپای خمام شکل گرفت ، 

مدتی در برنامه های جهاد فعالیت کرد ،و با شکل گیری سپاه پاسداران 

 ، رشت  فرودگاه  حفاظت  و   درآمد  آن  عضویت  به   ۱۳۵۹ سال  در 

نیز سرکوب  و  لنگرود  سپاه  عملیات  فرماندهی   ، پاوه  درسپاه  حضور 

منافقین و اشرار را وقایع بندر انزلی که توسط مزدوران داخلی و سر 

سپردگان رژیم طاغوت بر پا شده بود را در کارنامه درخشان خویش 

باکی که در وی وجود  بی  و  دلیری   ، به علت روحیه شجاعت  دارد. 

داشت معموال اکیپ های مقابله با گروهکهای ملحد و مفسد به ایشان 

سپرده می شد و همچنین در خنثی سازی آشوب گروهکهای منحرف 

حمالت  برابر  در  آمل  مسلمان  مردم  از  دفاع  و  انزلی  بندر  قائله  در 

وحشیانه گروهک های فریب خرده استکبار جهانی با مهارت و ایثار و 

نا  با  العاده ای درخشید.  توانمندی فوق 

امن شدن مناطق کردستان و پاوه توسط 

جهانی  استکبار  به  وابسته  گروهکهای 

مدتی در آنجا به نظام مقدس جمهوری 

ناحیه ستون  از  و  نمود  اسالمی خدمت 

فقرات و چشم و دست مجروح گردید.

 شهید حق وردیان در اسفند ماه سال 

۱۳۶۰در کمال سادگی بر سر سفره عقد 

پاسدار،  و  مومنه  دختری  با  و  نشست 

زندگی مشترکش را آغاز نمود و حاصل 

دختری  او  مشترک  زندگی  از  ماه  دو 

است که امروز به لطف خدا از مباهات علمی و فرهنگی کشور می باشد.

شهید بزرگوار داود حق وردیان پس از دو ماه ازدواج، مجدد راهی 

اسالمی  میهن  دشمنان  با  مصاف  در  و  گردید  جنوب  های  جبهه 

شجاعانه نبرد نمود و در تاریخ ۱۳۶۱/2/۹ یعنی ده روز قبل از شهادت 

خود طی تماس تلفنی که با مادر و همسر مکرمه اش داشت پس از 

شنیدن مژده مادر مبنی بر عطیه الهی خداوند به آنها خطاب به مادر 

روز دیگر  دارم که ده  برای شما  بزرگتری  اما من مژده   «: می گوید 

موعد آن فرا می رسد « تاریخ شهادتش را به خانواده اش اعالم نمود 

و سر انجام در روز یکشنبه ۱۹/ 2/ ۱۳۶۱ در عملیات بیت المقدس 

)آزادسازی خرمشهر( در یکی از شبها در حمله به خاکریز های دشمن 

گلوله ای به دست چپ، دیگری به پشتش اصابت کرد که قلب مملو 

از ایمان و عشق به خدایش را سوراخ نمود و طبق خوابی که دیده بود 

بعد از به زبان آوردن شهادتین در عنفوان جوانی ندای حق را لبیک 

گفت و به عرشیان پیوست .

تشیع  از  وردیان پس  داود حق  مطهرسردار شهید  پیکر  سرانجام   

باشکوه ملت والیتمدار رشت و هم زبانان تورک در گلزار شهدای رشت 

ماوا گرفت.

   

از زندان ساواک تا کربالی ایران
سردار شهید داود حق وردیان

محمد اسامعیلی     

دانشجوی رشته علوم سیاسی دانشگاه گیالن
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ســردارجهانبخش آقــازاده در ســال ۱۳۴۳ در روســتایی بــه 

ــتان  ــع در اس ــان واق ــی مغ ــتان گرم ــری شهرس ــه ۵ کیلومت فاصل

اردبیــل بــه نــام اظمــاره چشــم بــه جهــان گشــود در ســن نوجوانی 

پــس از انقــالب اســالمی بــه صــورت داوطلبانــه بســیجی بــه جبهه 

هــای جنــگ حــق علیــه باطــل اعــزام شــد. 

ــب  ــه مرات ــت و ...ب ــالش  وجدی ــا ت ــم ب ــه ســن ک ــا توجــه ب  ب

ــه وقــت مرخصــی جهــت  باالتــری نظامــی دســت یافــت البتــه ب

ــری  ــه کارگ ــان ب ــت  و الهیج ــواده در رش ــاج خان ــن مایحت تامی

مشــغول مــی بــوده مــدرک دیپلــم خــود را در خــط مقــدم جبهــه 

ــپاه  ــه صــورت رســمی جــذب س ــی ب ــس از مدت ــود و پ اخــذ نم

پاســداران انقــالب اســالمی مــی شــود. 

ــئولیت  ــردان مس ــی گ ــای فرمانده ــت ه ــگ پس ــان جن در زم

پرســنلی لشــکر از جملــه مســئولیت هــای دوران جنــگ به ایشــان 

بــه شــمار میــرود کــه در ایــن دوران پــس از چنــد بــار مجروحیــت 

اصابــت ترکــش و شــیمیایی بــه افتخــار جانبــازی نائــل مــی آیــد.  

ــرت  ــپاه حض ــم در س ــئولیت مه ــگ در مس ــام جن ــس از اتم پ

ــپاه  ــن در س ــل و همچنی ــی و  اردبی ــتان گرم ــاس در شهرس عب

قــدس گیــالن بــه مــدت ۱۷ ســال و نهایتــا ســپاه عاشــورا 

آذربایجــان شــرقی خدمــت نمــود کــه در حیــن خدمــت در تبریــز 

بــا توجــه بــه مشــکالت ریــوی و تنفســی ناشــی از جنــگ دچــار 

ــود  ــر از موع ــورت زودت ــه ص ــده و ب ــی ش ــدید قلب ــکالت ش مش

ــت  ــت عزیم ــتان رش ــه شهرس ــا ب ــوند و نهایت ــی ش ــته م بازنشس

ــد.   نمودن

ــتان در   ــی از دوس ــته جمع ــه خواس ــبی ب ــودی نس ــس از بهب پ

رشــت بــه فعالیــت هــای اجتماعــی و سیاســی مــی پردازنــد و بــه 

ســبب ایــن چــه بــه لحــاظ اجتماعــی معتمــد مــردم بــود در موقع 

انتخابــات مــورد وثــوق جامعــه بــه شــمار مــی رفــت و بــه لحــاظ 

اینکــه ارتبــاط بســیار خوبــی بــا مســئولین اســتان گیــالن داشــت 

ــی  ــی زندگ ــکالت اجتماع ــل مش ــت ح ــود را جه ــت خ ــام وق تم

ــتی از  ــردم دوس ــداری و م ــت م ــرد والی ــی ک ــه م ــردم  هزین م

ــد بنــده  ــود. خودشــان نقــل مــی کردن ــارز ایشــان ب مشــخصات ب

همیشــه روی در اتــاق خــود جملــه ای ازحضــرت  آیــت اهلل فاضــل 

ــال  ــاه س ــه  پنج ــون ک ــن مضم ــا ای ــد ب ــرده ان ــد ک ــی قی لنکران

شهید سردار جهانبخش آقازاد
دکتر عبداهلل آقازاده

ــد کــه خالصــه اش را  ــم بگذاری اســت کــه اســالم مــی خوان

بگویــم واجبــات را انجــام بــده و بــه جــای مســتحبات بــه کار 

مــردم بــرس کار مــردم را انجــام بــده و مــردم داری کــن اگــر 

کســی از او ســوال کــرد بگــو فاضــل گفتــه اســت ایشــان در 

نهایــت پــس از عزیمــت بــه زیــارت اربابشــان امــام حســین 

)ع( دراربعیــن ۱۰ مهــر ۹8 بــا بیــان اینکــه ایــن اخریــن ســفر 

مــن خواهــد بــود علــی رغــم توصیــه هــای نزدیــکان جهــت 

نرفتــن بــه ایــن ســفر بــه ســبب مشــکالت جســمانی و دچــار 

ــس از  ــد. و پ ــازم ش ــراق ع ــه ع ــی ب ــوی و قلب ــکالت ری مش

بازگشــت و بســتری در بیمارســتان در مــورخ ۹8/8/۴ شــب 

رحلــت پیامبــر اکــرم )ص( بــه دیــدار حــق شــتافت.
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شهید بابک نوری هریس، متولد سال ۱۳۷۱ از پدر و مادری تورک 

در »رشت« چشم به جهان گشود و داوطلبانه برای دفاع از حرم بانوی 

مقاوت حضرت زینب )سالم اهلل علیها( به صفوف رزمندگان مدافع حرم 

در »سوریه« ملحق شد و  در عملیاتی که در 28 آبان ۹۶ برای  آزاد 

سازی منطقه »البوکمال«  به وقوع پیوست بال در بال مالئک گشود و 

به درجه شهادت رسید و در یکم آذرماه در رشت تشییع و تدفین شد.

وصیت نامه شهید مدافع حرم بابک نوری هریس:

بسم اهلل الرحمن الرحیم

اینجانب بابک نوری هریس فرزند محمد

به تو حسادت می کنند، تو مکن. تو را تکذیب می کنند، آرام باش. تو 

را می ستایند، فریب مخور. تو را نکوهش می کنند، شکوه مکن. مردم 

نیک می خوانند،  را  تو  اندوهگین مشو. همه مردم  بد میگویند،  تو  از 

مسرور مباش... آنگاه از ما خواهی بود. حدیثی بود که همیشه در قلب 

من وجود داشت )از امام پنجم(

خدایا همیشه خواستم به چیزهایی که از آن ها آگاه هستم عمل کنم 

ولی در این دنیای فانی به قدری غرق گناه و آلودگی بودم که نمی دانم 

لیاقت قرب به خداوند را دارم یا نه؟

مغفرت  و  رحمت  در  را  اشتباهاتم  ببخش،  را  من  گناه های  خدایا 

خودت ببخش و تا وقتی که مرا نبخشیدی از این دنیا مبر.

تا وقتی که راهم راه حق هست مرا بمیران. خدایا کمکم کن تا درراه 

تو قدم بردارم و درراه تو جان بدهم.

کمال  به  برای  دویدن  خاطر  به  که  پاهایت  قربان  به  جانم  مادرم 

را  اشک هایت  من  نبود  در  می شود،  آسیب دیده  فرزندانت  رسیدن 

سرازیر مکن. من باخدای خود عهدی بسته ام که تا مرا نیامرزید مرا از 

این دنیا مبرد.

مادرم برای من دعا کن، ولی اشک هایت را روان مکن که به خدای 

من قسم راضی به اشک هایت نیستم.

خواهران خوب تر از جانم من نمی دانم وقتی حسین )ع( در صحرای 

کربال بود چه عذابی می کشید، ولی میدانم حس او به زینب )س( چه 

بوده.

تنها  و  غریب  زینب هایی  و  شده  بلند  دست هایی  حاال  من  عزیزان 

مانده اند و حسینی در میدان نیست.

امیدوارم کسانی باشیم که راه او را ادامه دهیم و از زینب های زمانه 

و حرم او دفاع کنیم.

برادرانم در نبود من مسئولیت شما سنگین تر شده، حاال شما عشق و 

محبت مرا به دیگران باید بدهید؛ زیرا من عاشق خانواده ام، اطرافیانم، 

شهرم، وطنم و... بوده ام و شما خود من هستید در جسمی دیگر.

از زینب های مملکت  باطل  تو هم روزی در جبهه حق علیه  پدرم 

دفاع کردی، شما دعا کن که با دوستان شهیدت محشور شوم.

و در پایان شعری زیبا در وصف شهید

عنوان غزل )عرصه عشق(

عرصه عشقیده جوالن ائلیین بابکدی

اوزجانین زینبه قربان ائلیین بابکدی

هم اوزین هم آناسین،هم آتاسین

صاحب رتبه وعنوان ائلیین بابکدی

باغلییان خالیقیلن عهدوقاالن پیماندا

قانیلن عهدینی اعالن ائلیین بابکدی

چون نسیم سحری اسدی ولی تئزگئتدی

بیزی پژمرده وگریان ائلیین بابکدی

خوش جمالیدی ولی شهدشهادتدن ایچوب

آدینی یوسف ایران ائلیین بابکدی

چون کی ابلیسی گوروب لشکریلن شامه گلوب

شیطانین ضدینه طغیان ائلیین بابکدی

خوش دئیوبدورکی شهادت هنرمرداندور

هنرین شاخص مردان ائلیین بابکدی

بابکم،یوزیول اولوب بیرده دیریلسم دییرم

یوزجانین فدیه یزدان ائلیین بابکدی

ای حرامی حرمه آتدون اوخی آنالمادون

هراوخاسینه نی گالخان ائلیین بابکدی

داعشی گلمیشیدی سوریه ده ریشه آتا

ریشه ی داعشی سوزان ائلیین بابکدی

خطری حس ائلدی رفع شره ائتدی قیام

نقدجان هدیه ی جانان ائلیین بابکدی

وصف ائدیبدورشهداشانینی قرآنداخدا

معنی آیه ی قرآن ائلیین بابکدی

طوطی ی طبعیمه باخ،گورنئجه جوالنه گلوب

بوگوشی قمری خوشخوان ائلیین بابکدی

نقدریازساقلم قطره دی عماندی شهید

قطره نی عشقیله عمان ائلیین بابکدی

خوشدی گریوزاوالقافیه میزتکراری!!

عرصه ی عشقیده جوالن ائلیین بابکدی

شعر: تقی تقوی سوره برق

شهید بابک نوری هریس
تقی تقوی سوره برق

کارشناس ارشد ادبیات

شهید بابک نوری هریس
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خیالت خواب از چشمانمان ربوده!

برای فرهاد ابراهیمی خالق  ترانه »آیریلیق«

ترانـه » آیریلیـق« شـهرت جهانـی دارد. شـاید خیلـی هـا ایـن 

ماهنـی ) ترانـه ( را یکـی از صدهـا ترانـه فولکولوریـک آذربایجـان 

بداننـد کـه سـینه به سـینه از نسـلی بـه نسـلی دیگر رسـیده و هر 

کسـی مختصـر آشـنایی بـا زبان ترکی داشـته باشـد خاطـره یی از 

آن را بـا خـود حمـل می کنـد. اما واقعیت این اسـت که ایـن ترانه 

سـروده فرهـاد )رجـب( ابراهیمی اسـت که بیسـتم بهمن ماه سـال 

نـود و هفـت چشـم از جهـان فـرو بسـت تا ترانـه جدایـی و تنهایی 

را یـک بار برای همیشـه بسـراید.

رجب ابراهیمـی ملقـب بـه فرهـاد متولـد ۱۳۱۴ در روسـتای 

کورعباسـلو در بیسـت کیلومتری اردبیل ، که در ده سـالگی همراه 

خانـواده بـه تهـران مهاجـرت کـرده بـود و در مصاحبـه یـی ایـن 

مهاجـرت را بـه جـدا کـردن بره یـی شـیرخواره از مادرش تشـبیه 

مـی کنـد و از دلتنگـی هایش بـرای کوهسـتان می گویـد که رفته 

رفتـه او را بـه سـمت مطالعـه و نوشـتن سـوق می دهد. همـه اینها 

در ادامـه بـا یـک ماجرای عاشـقانه هم توام می شـود و او سـرایش 

شـعرهایی کوتـاه را آغـاز مـی کند.

در شـبانگاه دهـم مهرمـاه ۱۳۳۵ رنـج عشـق او را بـه بـی خوابی 

مـی کشـاند. دلتنـگ و غریـب و بـی کـس ، شـعری مـی گویـد در 

چهاربنـد کـه مطلعـش ایـن چنیـن بود:

گنجه لر فیکریندن یاتا بیلمیرم

بو فیکری باشیمدان آتا بیلمیرم

آیریلیق آیریلیق آمان آیریلیق

هر بیر دردن اوالر یامان آیریلیق

ده پانـزده روز بعـد ۵ بنـد هـم به این شـعر اضافه مـی کند. ولی 

همـه اینهـا زمانـی سـت کـه او در تهران شـاگرد یک کفاش اسـت 

و روزانـه شـعرهایش را در دفترچـه یـی مـی نویسـد و در خلـوت 

خـود هـای هـای گریـه مـی کنـد بـر عشـقی کـه دچارش شـده و 

وصالـی کـه خـارج از دسـترس اسـت. اسـتاد کفـاش یکبـار هنگام 

شـعر نوشـتن مـچ اش را مـی گیـرد و او را مجبـور مـی کنـد کـه 

ترانه ی آیریلیق
حمید رستمی

شـعرها را برایـش بخواند. با شـنیدن اشـعار، آسـتین هـا را باال می 

زنـد تا این شـعرها را به دسـت اهلش برسـاند. خواهر بـزرگ بیوک 

آقـای کفـاش پیـش » وارتوش« خیاطی یـاد می گرفت، او شـعرها 

را بـه وارتـوش داد تـا آنهـا را بـه دسـت »علـی سـلیمی« نوازنـده 

چیـره دسـت تـاِر آذربایجـان که آهنگسـازی هـم می کرد برسـاند.

آن زمـان رادیـو ایـران هـر روز نیـم سـاعت موسـیقی اذربایجان 

پخـش مـی کـرد: »یـک روز بیـوک آقـا صاحـب کارم مـن را بـه 

دفتـرش دعـوت کـرد. رادیـو درحـال پخش موسـیقی بـود که یک 

دفعـه اسـم من را گفت: » شـعر از فرهـاد، آهنگ از علی سـلیمی« 

در جا خشـکم زد. رنگم سـفید شـد عیـن گچ. گفتـم : » بیوک آقا، 

ایـن چـی میگـه؟« گفـت: »هیچی شـعرت ترانه شـده!«

آیریلیـق و چنـد  ترانـه  اول 

روز بعـد ترانـه

»آغالمـا« و بعداز آن »آچیل 

سـحر« پخـش می شـود کمی 

بعـد اسـتاد سـلیمی کـه هنوز 

نکـرده  ازدواج  »وارتـوش«  بـا 

بـود به دیـدن فرهاد مـی روند 

و ایـن نقطـه آغـاز دوسـتی و 

همـکاری ایـن دو هنرمنـد می 

شـود کـه بـه جـذب ابراهیمی 

بـه رادیـو مـی انجامد.

را  آیریلیـق  مانـدگار  ترانـه 

اولیـن بار بانو »وارتـوش« اجرا 

مـی کند ولـی هنـوز آن اتفاق 

بیفتـد  بـود  قـرار  کـه  خـاص 

نیفتـاده اسـت. چند سـال بعد 

» رشـید بهبـود اف« خواننده نامـدار آذربایجان بـرای اجرای برنامه 

بـه ایـران مـی آیـد و ایـن سـکوی پرتابـی مـی شـود بـرای فرهاد.

»رشـید بهبـوداف« کـه در میانسـالی بـه تیـر غیـب گرفتـار آمد 

و بـه طـرز کامـال مشـکوکی از دنیا رفت صـدای خـاص و مخملین 

داشـت . جالـب اینکـه » رشـید « عالقـه زیـادی هـم بـه اجـرای 

تصنیـف هـای فارسـی داشـت کـه یکـی از آنهـا اجـرای دلپذیـر 

تصنیـف مانـدگار »بهـار دلکـش« اسـت کـه بـا صـدا و لهجـه او 

حـالوت خـاص خـود را دارد.

اسـتاد سـلیمی در این سـفر تعدادی شـعر از شـاعران ترک زبان 

ایـران بـه »رشـید« تقدیـم می کند تـا در صورت صالحدیـد آنها را 

اجـرا کنـد که سـه تا از این شـعرها متعلق بـه ابراهیمی بـود و گل 

سـر سـبد آنها »آیریلیق« .

بازگشـت  از  بعـد  رشـید 

بـه باکـو بـه زیبایـی هـر چه 

تمامتـر آیریلیـق را خوانـد تا 

خیلـی زود قلبهـا را تسـخیر 

جهانـی  محبوبیـت  و  کـرده 

رقـم  »ماهنـی«  ایـن  بـرای 

از  بعـد  سـال  چنـد  زنـد. 

»فائقـه  بانـو  ماجـرا  ایـن 

اصالتـی  کـه  هـم  آتشـین« 

آذربایجانـی دارد بـا اجرایـی 

منحصـر بفـرد ایـن ترانـه را 

زبانـزد خـاص وعـام کـرد تـا 

اینکـه امـروز بعد از گذشـت 

۶2 سـال از سـرایش ایـن » 

ماهنـی« دسـت کـم صـد و 

پنجـاه نفـر از خواننـده های 

استاد رجب ابراهیمی )فرهاد(- ترانه سرای آیریلیق
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چکیده

محسوب  واجی  فرایند  نوعی  واکه ای  هماهنگی  مسئله:  بیان 

می شود. به این معنا که طی آن، واکه ای مشخصه های واکه مجاور خود را 

می پذیرد و به واکه ای دیگر در زبان موردنظر بدل می شود. اهمیت این 

تحقیق بدان جهت است که از سوئی به شناخت آوائی و زبان شناختی 

زبان فارسی با لهجه های  کردی، ترکی، گیلکی و فارسی )لهجۀ تهرانی( 

و از سوی دیگر تفاوت ها و شباهت های آوایی این لهجه ها را مشخص 

می کند.

هدف: پژوهش حاضر به روش میدانی، به بررسی هماهنگی واکه ای 

در زبان فارسی با لهجه های تهرانی، ترکی، کردی و گیلکی پرداخته 

است.

روش تحقیق: در این تحقیق ازهر لهجه ۳۰ گویشوردرسنین 2۰ 

حاضر  تحقیق  در  گویشور   ۱2۰ ودرمجموع  انتخاب شده   سال   ۳۰ تا 

شرکت داشته اند. این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش هاست 

که چه تفاوت ها و شباهت هایی در این لهجه ها ازنظر هماهنگی واکه ای 

با  از طریق مصاحبه  و  پیمایشی  به صورت  تحقیق حاضر  دارد.  وجود 

نمونه برداری تصادفی تهیه شده است.

ازنظر  تفاوت هایی  گرچه  که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  یافته ها: 

تغییر  مانند کردی و ترکی در  لهجه ها  بین برخی  هماهنگی واکه ای 

واکه / a/ به / ɑ/ و نیز واکۀ /e/ به واکۀ /ɑ/ وجود دارد، اما ازنظر آماری 

اختالف معناداری در هماهنگی واکه ای در بین این لهجه ها دیده نشده 

است.

زبان،  لهجه،  واکه ای،  هماهنگی  زبانشناسی،  کلیدی:  واژه های 

گویش

1. مقدمه

اجتماعی  ماهیت  که  وبافت مداراست  فرهنگی  پدیده  یک  زبان، 

با  اما  کرد  کتمان  را  زبانی  درونی  واقعیت های  نمی توان  البته  دارد. 

 )۱۹8۰,Jahangiri( تحقیق و بررسی بیشتر همانند آنچه جهانگیری

از عوامل  بافت می تواند بیشتر  انجام داده اند   )۱۹۷2,Labov( لباو و 

بیولوژیکی، فیزیولوژیکی و زبان شناختی برای تبیین کاربردهای زبان و 

حتی تغییرات زبانی قلمداد شود. در برخی از زبان ها، بر مشخصه های 

زبانی خاص ظاهر می شوند محدودیت های  واکه ای که در یک حوزه 

ویژه ای حاکم است، این پدیده را اصطالحاًً هماهنگی واکه ای  می نامند، 

بررسی هماهنگی واکه ای در لهجه های 
فارسی تهرانی، گیلکی، ترکی و کردی

مهدی زارعی

کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی

ایـران، آذربایجـان، ترکیه و ... اجراهـای متعددی از 

آن داشـته باشـند. بـه گونـه یـی کـه در آذربایجان 

و ترکیـه تقریبـا هـر خواننـده یـی دسـت کـم یک 

اجـرا از آن داشـته اسـت. ترانه یی که یـادآور تلخی 

هـای پایـان ناپذیـر جدایـی و هجـران عاشـقان بی 

مـزار ایـن دیـار اسـت.

حـاال فرهـاد ابراهیمـی که ترانه هایـش را در یک 

کتـاب جمع کرده و اسـم آیریلیق را بر آن گذاشـته 

و روانـه بـازار کرده بـود در تنهایی متـداول پیرانگی 

بـه دنیای دیگر شـتافت و به دسـت غسـالی رسـید 

کـه روزی چنـد بـار ایـن ترانـه را زیـر لـب زمزمـه 

مـی کنـد بـدون آنکـه حتـی حـدس بزنـد کسـی 

کـه زیـر دسـتش خامـوش و بی صـدا سـراپا گوش 

شـده سـراینده همیـن جدایـی ابـدی سـت  و چـه 

کسـی سـت کـه ندانـد این ابیـات بـی پـدر و مادر 

چـه لحظـات عاشـقانه بـی بـرای ترکها خلـق کرده 

اش  جاودانگـی  بـرای  ترانـه  یـک  همیـن  اسـت؟ 

کفایـت مـی کند!

 استاد علی سلیمی اردبیلی- آهنگ ساز ترانه آیریلیق
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هماهنگ  خاصی  موردنظردرمشخصه های  حوزه  در  واکه ها  زیرا 

.)۱۹۹۹ ,.Roca et al(می شوند

چه  که  پرسش هاست  این  به  پاسخگویی  پی  در  حاضر  پژوهش   

تفاوت ها و شباهت هایی در لهجه های تهرانی، کردی، ترکی و گیلکی 

ازنظر هماهنگی واکه ای وجود دارد. تحقیق حاضر به صورت پیمایشی و 

از طریق مصاحبه با نمونه برداری تصادفی تهیه شده است. این پژوهش 

مبتنی بر چارچوب نظری هماهنگی واکه ای که توسط زبان شناسانی 

 ,Modarresi( مدرسی   ،)۱۹8۰,Jahangiri( جهانگیری  همچون 

2۰۱۰(، افخمی و همکاران ))Afkhami et al., 2۰۰۷ و دیگر زبان 

شناسان مطرح  شده است، می باشد. پژوهش حاضر به روش میدانی، به 

بررسی هماهنگی واکه ای در زبان فارسی با لهجه های تهرانی، ترکی، 

آزمون  اساس  بر  پژوهش  داده های  است.  پرداخته  گیلکی  و  کردی 

تکمیل کالم  جمع آوری شده و با استفاده ازسواالتی که از قبل توسط 

بررسی هماهنگی  برای  به صورت هدفمند  قالب ۳۰ سؤال  در  محقق 

از  مصاحبه  به صورت  و  است  به دست آمده  است،  تهیه شده  واکه ای 

گویشوران پرسیده شده است.

2. بیان مسئله

حوزه های صرفی/نحوی خاصی  در  زبانی  هر  در  واکه ای  هماهنگی 

از گسترش  مانع  عمل می کند و حضور برخی مرزهای صرفی/نحوی 

مشخصه های هماهنگ  می شود. حضور برخی ازواج ها در یک زنجیره 

ازنظر  را  واکه ای  هماهنگی  باشد.  داشته  را  تأثیر  همین  می تواند  نیز 

می کنند.  تقسیم  نوع  دو  به  هماهنگ  مشخصه های  گسترش  جهت 

از آن سرایت  واکه های پیش  به  واکه  درصورتی که مشخصه های یک 

مشخصه های  درصورتی که  می نامند  پس رو   را  هماهنگی  آن  کند، 

یک واکه به واکه های پس ازآن گسترش یابد، آن راپیش رو  می نامند. 

برای مثال، هماهنگی واکه ای در زبان ترکی از نوع پیش رو است، زیرا 

واکۀریشه،  آخرین  مشخصه های  همواره  تکواژی،  بین  هماهنگی  در 

واکه ای  هماهنگی  )همان(.  می یابد  گسترش  پسوندها  واکه های  به 

نوعی فرآیند واجی محسوب می شود. به این معنا که طی آن، واکه ای 

مشخصه های واکۀمجاور خود را می پذیرد و به واکه ای دیگر در زبان 

اندازه  آن  برهم  واکه های مجاور  تأثیر  گاه  اما  بدل می شود؛  موردنظر 

نیست که واکۀهدف به واکۀجدیدی بدل شود، بلکه تغییر یک واکه در 

بافت واکه ای دیگر صرفاً آوایی است وتنها از طریق بررسی های ابزاری 

و کمی سیگنال آکوستیکی یا تولید گفتار مشخص می شود. این فرایند 

 ,Modarresi( می نامند  واکه  به  واکه  تولیدی  هم  به طور خاص،  را 

.)2۰۱۰

هم  هنوز  که  غریبی ست  حس  می کنم  نقل  برایتان  که  خاطره ای 

وقتی به یاد می آورم، بی اختیار چشمانم پر از اشک شده و بغض گلویم 

این وضعیت  برای برخی شرایط دچار  را می فشارد، شاید کسانی که 

شده اند درکم کنند.

خاطره ام از این آهنگ به دوران نوجوانی ام می رسد.

در مدرسه راهنمایی سعدی واقع در خیابان تختی درس می خواندم 

که یکی از همکالسی ها گفت: »سینما، یک فیلم ترکی آورده، دیدی!؟«

وقتی که زنگ آخر خورد، بی اختیار به دوستم که همسایه مان هم 

بود، گفتم: »به مادرم بگو من رفتم سینما! کمی دیر به خانه می آیم.«

پیاده از خیابان تختی به سرعت خودم را به میدان شهرداری رشت 

رساندم که اکثر سینماها در آن محدوده است،

به مقصد که رسیدم و دیدم که سینما سپیدرود فیلمی به نام »خان 

چوبان« را آورده است.

خیلی ذوق و شوق داشتم، فیلم ترکی! آن هم در سینماهای ایران!؟

و  بودم  ندیده  سالها  را  کسم  ترین  عزیز  انگار  نمیشد،  باورم  اصال 

می خاستم ببینم.

بلیط خریدم و رفتم البی سینما، انگار فقط من این حال را نداشتم 

و مدتی منتظر ماندم تا سانس درحال پخش تمام شود و برای سانس 

 ، آمده اند  که  میدیدم  را  تورک ها  اقشار  همه  از  داخل،  برویم  جدید 

کسانی که فارسی صحبت می کردند ولی میگفتند تورکیم و اصالتمان 

را دوست داریم.

آدمهایی که تورکی را می فهمیدند. این حس هرچقدر برایم عجیب 

بود به همان اندازه هم ارزشمند جلوه می کرد آدمهایی که هنوز هم 

اصالت خویش را حفظ کرده اند.

شدن  منظم  از  بعد  فیلم،  نمایش  سالن  داخل  به  رفتیم  باالخره 

تماشاگران، چراغها خاموش شد، اول آگهی و تبلیغات فیلم های دیگر....

فیلم با نام خدا آغاز شد، باور نمی کردم به زبان و فرهنگ مادری ام، 

فیلمی را درشهر رشت ببینم که با تمام وجود می فهمیدم اش!

سناریوی فیلم و نوع بازی هایش، مخصوصا آهنگ های فولکولورش 

اشک  را  فیلم  زمان  بیشتر  که  بود   داده  قرار  تاثیر  تحت  مرا  چنان 

میریختم. هر از گاهی خودم را جمع و جور می کردم که نکند کسی 

یک خاطره  . . . 
مهندس ودود اسدی
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مرا ببیند. خجالت می کشیدم، ولی چه کنم که اختیارم خارج بود، سارای را میدیدم که تسلیم زور نمی شد و مردمی که اسارت را 

با تمام وجود لمس می کردند و مهمتر اینکه فیلمی که از هنر موسیقی سنتی آذربایجان در حد بضاعتشان استفاده کرده بودند.

فیلم تمام شد و به ناچار به طرف روشوئی رفتم و صورتم را شستم و ازسینما زدم بیرون. هوا تاریک شده بود. سریع سوار 

تاکسی شدم به طرف خانه رفتم.

شب با خانواده موضوع سینمارا بازگو کردم و با اصرار خواهرهایم قرار شد فردا عصر به دیدن دوباره فیلم سارای به سینما برویم.

و فردا به اتفاق خانواده رفتیم و همین حس را در سیمای پدر مرحومم بیاد دارم. دیدم که اوهم حین تماشای فیلم اصال صحبت 

نکرد، حتی یک لحظه هم خودش نبود، چون پدرم میفهمید و درد مشترکمان را از او فرا گرفته بودم یعنی عشق به فرهنگمان 

و حفظ آن در بدترین شرایط.

تورک بودن و تورک ماندن در برخی زمانها و مکانها برای برخی ها به مراتب سخت و طاقت فرسا است!

خالصه، پس فردای آن روز هم به اتفاق دوستانم و هم مدرسه ای هایمان به تماشا رفتیم و تا آخرین روز عمرم حس آن روزهایم 

را فراموش نخواهم کرد.

بیرلیک
D .
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