


محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
1

محمدتقی زهتابی 
و هویت تاریخی ترکان ایران

علی اصغر حقدار

استانبول- آذر 1394



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
3

Mehmed  Tâkî  Zehtâbî





محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
7

فهرست مطالب 

مقدمه / 9

زندگی و زمانه محمدتقی زهتابی / 15

تاریخ دیرین ترکان ایران / 21

واژه شناسی ترک / 29

اوغوزها / 43

دوره آتروپاتن در تاریخ آذربایجان / 65

زبان ترکی در آذربایجان / 85

تبارشناسی زبان ترکی در دوران باستان / 91

منابع تحقیقاتی / 105



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
9

مقدمه



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
11

چهار دهه ای است که هویت شناسی تاریخی و زبانی ترکان ایران 
مورد توجه جدی فرهیختگان فرهنگی و پژوهندگان ترک زبان در 
و  فرهنگی  های  محیط  در  که  شناسی  ترک  و  گرفته  قرار  ایران 
آموزشی ایران جایگاهی ندارد، از سوی تاریخ نگاران هویت گرا و 
های  فعالیت  اساسی  محورهای  از  یکی  به  فرهنگی  کوشندگان 
نوشتاری و تحقیقاتی تبدیل شده است. دکتر محمدتقی زهتابی جزو 
ترک پژوهشان ایرانی بود که با جدیت تمام سعی در تحقیق از تاریخ 
باستانی ترکان ایران و کاوش در زمینه های تاریخی زبان ترکی در 
ایران و اصول آوایی و دیگر مسایل زبان شناختی را به موضوع 

نوشتارهای خود تبدیل کرد.

زهتابی در حالی اقدام به تاریخی نگاری هویتی و زبانی ترکان ایران 
کرد که در تاریخ نگاری رسمی ایرانیان، پرسش از تاریخ ترکان 
مورد بی مهری قرار گرفته و بیشتر تاریخ نگاران ایرانی تحت تاثیر 
اختراع  و  فارسی گرایی، تحریف و جعل  آموزه های مرکزمحور 
تاریخی را در مورد ترکان ایران به یکی از فصل های نوشتاری 
های  سلسله  که  تاریخی  های  دوره  از  تحقیق  در  اند.  کشانده  خود 
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ترکی حاکمیت را در ایران در اختیار داشتند، تمامی افکار سیاسی و 
باستان گرایی  و  ایران شناختی  با رهیافت های  آنان  اجرایی  کنش 
ناسیونالیسم فارسی تدوین شده و زبان ترکی به جعل و تحریف بی 
هویتی آمیخته شده است. در تاریخ نگاری دوران معاصر ایران نیز 
که از عصر رویارویی با تمدن غرب آغاز می شود و با گذار از 
جریانات مشروطیت و استقرار دولت متمرکز تجددگرا تا به دوره 
تحول نظام اجرایی در سه دهه پیش دوام دارد، سخنی از فرهنگ و 
هویت و زبان ترکان ایران به میان نیامده و هر جا که سخنی از اینان 
رفته است، به صورت مطایبه آمیز و غیر واقعی و حاشیه ای و در 
بخش عمده ای مغرضانه و شوونیستی و به تأسی از تحقیقات ایران 

شناختی و شرق شناختی به ترکان ایران پرداخته شده است.

زهتابی با کنکاش در یافته های تاریخ نگاری دیرین ترکان ایران و 
کاوش از ریشه های زبانی آنان، بخشی از رنسانس هویتی ترکان 
ایران را با تحقیقات تاریخی و زبانشناختی در دوره های کهن تاریخ 
مسائل  از  یکی  به  اند،  زیسته  منطقه  این  در  که  اقوامی  و  ترکان 
معاصر در اندیشه ورزی مدرن در ایران تبدیل و خالئی از تاریخی 

نگاری فالت ایران را با آثار و تألیفات خود پر کرد.

رساله حاضر تمهیدی در تاریخ نگاری ترکان ایران و ریشه یابی 
زبان ترکی در نوشته های دکتر محمدتقی زهتابی بوده و کنکاش از 
کنش های سیاسی، سبک نوشتار ادبی مدرن او و هم چنین ارزیابی 
گیرد. هم  برنمی  در  نسخه شناختی اش را  پژوهش های  اشعار و 
چنین برای پرهیز از سوء تعبیر در ترجمه نوشته های ترکی زهتابی 
در نقل قول ها از ترجمه فارسی اجتناب شده و در ارجاعات مستقیم، 

نوشته های دکتر زهتابی بی کم و کاست آورده شده است.
دکتر محمدتقی زهتابی همان طور که از مراجعه به کتابشناسی اش 
معلوم می شود، چندین متن ادبی مدرن را به زبان ترکی در شعر و 
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نثر تألیف نموده است؛ در آثار شعری و داستان نویسی زهتابی، متن 
اولسون  »قوی  اوغلو«،  ائل  »باغبان  زنجیرده«،  »شاهین  های 
اون«، »بختی تاتمیش«، »بذ قاالسیندا«، »چریک افسانه سی« و 

»پروانه سرگذشتی« را می شناسیم.

و  ادبی  نقد  به  زهتابی  دکتر  ترکی  نویسی  مدرن  از  دیگری  بخش 
تصحیح متن های کالسیک ترکی مربوط می شود. در زمینه نقد ادبی 
ترکی از زهتابی، »ئئلیم خان حیاتی و یارادیجیلیغی« است؛ تأمل در 
جایگاه ادبی و تاریخی برخی از بزرگان ادب ترکی و فارسی نیز در 

ادبیات شناسی زهتابی قرار می گیرند.

زهتابی در مقاله ای که در نشریه »وارلیق« منتشر کرده به ارزیابی 
دورو  انقالبی  »مشروطه  است؛  پرداخته  مشروطیت  دوره  ادبیات 
ادبیاتیمیزین مقدراتی« نگاهی تاریخی به وضعیت ادبیات ترکی در 

آن دوران است.

در بخش نگاه انتقادی زهتابی به ادبیات کالسیک ترکی، آثاری نظیر 
»علی آقا واحددن خاطره لریم«، »فضولی نین غزللری«، »سارا و 
محمد اویون اثری و ملیک ممد یا روبابه خاالنین ناغیلی« را می 
شناسیم. در این نوشته، به ارزیابی و گزارش تحقیقات دکتر زهتابی 
راجع به دوران باستان هویت و زبان ترکان ایران پرداخته ام. این 

نوشته بخشی از تاریخ نگاری اندیشه های مدرن در ایران است.

علی اصغر حقدار

استانبول/  14 سپتامبر 2015
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زندگی و زمانه پرفسور محمدتقی زهتابی 
)کیریشچی(
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محمدتقی زهتابی به تاریخ 22 آذر 1302 در شهرستان شبستر دیده 
به جهان گشود. تحصیالت ابتدایی را در زادگاه خود شروع و در 
سال 1315 ششم ابتدایی را تمام می کند. در 1317 به تبریز آمده و 
در  وی  کند.  می  تکمیل  را  خود  تحصیالت  فیوضات  مدرسه  در 
1320 وارد دانشسرا شده و در سال 1323 در مدرسه رشدیه به 
تدریس آغاز می کند. در همین دوران است که در کالس های حاجی 
یوسف شعار، زبان فرانسه را می آموزد. در سال 1325 با گشایش 
دانشگاه تبریز توسط حکومت یکساله فرقه دموکرات آذربایجان به 

تحصیل در دانشکده ادبیات می پردازد.

در زمانه ای که شخصیت فرهنگی و سیاسی دکتر زهتابی شکل می 
گرفت، ایران نیز تحوالت سرنوشت سازی را تجربه می کرد؛ دهه 
بیست از تاریخ معاصر ایران شاهد تغییر پادشاهی توسط دولت های 
متفقین بود. با خروج رضاشاه از ایران و سر کار آمدن محمدرضا 
شاه پهلوی، فضای نسبی در سیاست و جامعه ایران باز شد. روزنامه 
ها و نشریات آزادانه به بیان مطالبات سیاسی و اجتماعی گرداختند. 
احزاب و گروه های سیاسی تازه ای شکل گرفتند. در آذربایجان هم 
که در دو دهه گذشته زیر فشارهای مرکز محور قرار داشت، خواسته 
های ائتنیکی و فرهنگی شکل گرفت. در همان زمان انجمن آذربایجان 
تأسیس شد. پبشه وری که از مخالفان قدیمی نظام پادشاهی بود، بعد 
از رد صالحیت ورود به مجلس شورای ملی در تبریز مستقر شده 
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بود، فرقه دموکرات آذربایجان را تشکیل داد. فرقه موفق شد یک 
هجوم  با  و  دهد  تشکیل  آذربایجان  در  خودمختاری  حکومت  سال 
ارتش شاهنشاهی، تراژدی انسانی در منطقه پدید آمد که نتایج آن تا 
زمان حاضر در مسائل قومیتی و زبانی و عوامل سیاسی و اجتماعی 
ماندگار شده است. این  حادثه  از نظر بین المللي  نیز سرآغاز جنگ  
جهان   در  را  سرمایه داري   غرب   و  سوسیالیستي   بلوك   میان   سرد 
شد.)از زندان  رضاخان  تا صدر فرقه  دمكرات  آذربایجان 337؛ فرقه  
سال   پنجاه   پیشه وري 133؛  یكساله   حكومت   یا  آذربایجان   دمكرات  
جنگ  سرد از غائله  آذربایجان  تا سقوط  گورباچف  38؛ نفت  ایران ، 
جماهیر  اتحاد  شرایط  آن  در  آذربایجان 11(  بحران   و  سرد  جنگ  
شوروي  سوسیالیستي  طي  موافقت نامه اي  با دولت  شاهنشاهي  ایران ، 
مقرر داشت  كه  یگان هاي  ارتش  سرخ  در مدت  یك  ماه  و نیم  از تاریخ  
خاك   سرتاسر  خورشیدي ،  فروردین  1325  مارس  1946م /4   24
ایران  را ترك  خواهند كرد. با خروج  ارتش  سرخ  از ایران ، حكومت  
فرقه  دموكرات  آذربایجان  كه  به  پشتیباني  آنها ایجاد شده  بود، از هم  
پاشید و در 21 آذر 1325 قواي  دولت  مركزي  وارد تبریز شد.)ایران  
شكننده :  مقاومت   بیستم 134؛  قرن   در  ایران   انقالب  295؛  دو  بین  

تاریخ  تحوالت  اجتماعي  ایران 406(

با افزایش فشارها بر ساکنان آذربایجان به دنبال سقوط فرقه دموکرات 
و پاک سازی ائتنیکی آذربایجان، دکتر زهتابی در سال 1327 به 
صورت غیرقانونی راهی شوروی شده و بعد از تحمل دو سال زندان 
اصلی  علت  کند.  می  اقامت  دوشنبه  شهر  در  سیبری،  در  تبعید  و 
زندان و تبعید وی در شوروی، مخالفت فکری و سیاسی با سردمداران 
فرقه دموکرات و سران کمونیست بود. او بعد از مدتی راهی باکو 
شد و همان سال ها، به عضویت هیأت علمی دانشکده خاورشناسی 
باکو در آمد و در آن دانشکده به تدریس زبان و ادبیات عرب پرداخت. 
و  با عنوان »زندگانی  نامه خود  پایان  از  دفاع  با  در سال 1969 
خالقیت ابونواس« مدرک دکتری گرفت و سه سال بعد موفق به اخذ 
لقب دوچنت شد. در همین سالها با خانم دکتر خاور اسالن، محقق 
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زبان و ادبیات آذربایجانی ازدواج نمود؛ حاصل این پیوند دو فرزند 
به نام های بابک و آذر بود.

با اعمال محدودیت بر فعالیت های فرهنگی و آکادمیکی دکتر زهتابی 
از سوی بازماندگان فرقه دموکرات و ماموران امنیتی در شوروی، 
وی در سال 1350 به عراق رفته و در دانشگاه بغداد به تدریس 
زبان فارسی و زبان های باستانی ترکی مبادرت می کند. زهتابی از 

همین دانشگاه عنوان پرفسوری را کسب می کند.

دکتر محمدتقی زهتابی بعد از تغییر نظام سیاسی در سال 1358 به 
و  ترکی  های  زبان  تدریس  به  تبریز  دانشگاه  در  و  برگشته  ایران 
عربی مشغول می شود. تحوالت سیاسی امیدی در بازشناسی زبانی 
و نوسازی فرهنگی در اهداف و آرمان های زهتابی به وجود آورده 
و وی با اهتمام به تألیف و تحقیق و تدریس در مباحث زبان شناختی 
و تاریخ نگاری ترکان ایران مبادرت می کند. با این حال زهتابی در 
سال 1360 از دانشگاه کنار گذاشته شده و بعد از تحمل چهار سال 
زندان، در منزل شخصی در شبستر به تحقیق و تدریس روی می 
اثر  در  اول دی 1377  در  دکتر محمدتقی زهتابی  پرفسور  آورد. 

سکتۀ قلبی در منزل شخصی بدرود حیات گفت.

دکتر محمدتقی زهتابی در همه عمر خویش به تحقیق و تألیف پرداخته 
و حاصل آن مجموعه ای از آثار ادبی و تاریخی و زبان شناختی 

است؛ تألیفات چاپ شده دکتر زهتابی عبارتند از:

ایتتیحاد یولو آیلیقئ )ماهنامه اتحاد یولو( - بغداد
آذربایجان تورکجه سی نین نحوی - تبریز

پروانه نین سرگوذشتی )سرگذشت پروانه( ـ بغداد
باغبان ائل اوغلوـ بغداد

چریک افسانه سی )افسانۀ چریک( ـ بغداد
بذ قاالسیندا )در قلعۀ بذ( ـ برلین

بختی یاتمیش )بخت خوابیده( ـ بغداد
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ارک هفته لییی )هفته نامه ارک( - برلین
هستی نسیم - بغداد

جنایات 2500 ساله شاهان - بغداد
آیا زبان فارسی به زبان ملل دیگر ایران برتریت دارد؟ - بغداد

قواعد الفارسیه - بغداد
معاصر آذری ادبی دیلی - تبریز
زبان آذری ادبی معاصر - تبریز

علم المعانی، لکسیکولوژی - تبریز
قوی اولسون اون )بگذار ده شود( - تبریز

ایران تورکلری نین اسکی تاریخی )تاریخ دیرین ترکان ایران( 1 و 
2  - تبریز

شاهین زنجیرده )شاهین در زنجیر( ـ تبریز
علی آغا واحیددن خاطیره لریم - تبریز
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تاریخ دیرین ترکان ایران
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تحقیقی  آثار  و  باستان  منابع  بررسی  به  خود  مطالعات  در  زهتابی 
دوران معاصر و هم چنین تجزیه و تحلیل عناصر زبانی و زمانی، 
از ساکنین قدیمی منطقه پرداخته و حضور ترکان در ایران را از 
هزاره های پیش از میالد موضوع تحقیقات خود قرار می دهد؛ بی 
تردید زهتابی در این راستا به استناد تألیفات و آثار بر جای مانده، 
و  ترکیه  شناسان  زبان  و  مورخان  های  پژوهش  و  نظریات  به 
آذربایجان نیز استناد کرده و در این زمینه پیشگام انعکاس تحقیقات 
ترک شناسی کشورهای همسایه در تاریخ نگاری ترکان ایران بشمار 
می رود. وی تاریخ نگاری خود را از سویی محدود به تاریخ باستانی 
ترکان در منطقه آذربایجان می کند، از سوی دیگر آن را در انتقاد 

از تاریخ نگاری رسمی ایران باستان قرار می دهد.

بالفاصله باید اضافه کرد، محور و میدان تحقیقات زهتابی از کهن 
ترین تاریخ ترکان ایران مربوط به منطقه آذربایجان بوده و وی از 
سیر تاریخی اقوام و حکومت های ترکان در این منطقه می نویسد، 
تا روشن گرداند که سرزمین آذربایجان اگرچه در مقاطعی از تاریخ 
پذیرای اقوام کوچنده ترک بوده، اما خود نیز مإمن و زادگاه اقوامی 
با هویت ترکی بوده است؛ اقوامی که اگرچه در برهه هایی از تاریخ 
به اسامی دیگری خوانده می شدند، اما به واسطه التصاقی بودن زبان 
و اشتراک فرهنگی و نژادی، در زمان های دیگری ترک شناخته 
شده اند. در واقع می توان پژوهش های دکتر محمدتقی زهتابی را 
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»هویت شناسی تاریخی و زبانی ترکان ایران« تعبیر کرد. برای این 
که به تاریخ فرهنگی و زبانی اقوام ترک ساکن در منطقه آذربایجان 
در تحقیقات دکتر زهتابی آشنا شویم، به معنای واژه ترک در سیر 

زمانی و تحقیقات تاریخی و زبانی اشاره می کنم.
تردیدی نیست که هویت ترکان ایران از تاریخی می گذرد که در آغاز 
آن استقرار نخستین قبایل و عشیره های اوغوز در اقصا نقاط سرزمینی 
قرار دارد که در برهه هایی به نام های مختلف ایران و ترکستان و 
اران و آذربایجان و... خوانده شده ودر گذر تاریخی دچار تحوالت 
گردیده  قومی  و  زبانی  های  دگرگونی  و  سیاسی  تغییرات  و  اقلیمی 
است. نقشه سرزمینی که امروز ایران نامیده می شود، در طول تاریخ 
مقیاس  این  در  اکنون  و  است  داده  مرز  و  ماهیت  تغییر  دفعات  به 
فرهنگی و سیاسی و اجتماعی با تنوع قومی و زبانی جای گرفته است. 
ترکان ایران هم چنان که حکومت های زیادی را به خود دیده است، 

از مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نیز بی بهره نمانده است.

با تغییر مرزهای سرزمینی ایران، هرگونه تداوم تاریخی بی معنا 
می شود و کشوری که روزگاری مرزهای آن از مصر تا چین می 
رسید، به روزگار دیگری از موجودیت تهی می شود و تن به اشغال 
یونانیان می دهد. در برهه ای از زمان توسط حکومت های محلی  
و منطقه ای اداره می شود. در زمانی دیگر سلسله ساسانی سعی در 
اعراب  اشغال  به  روزگاری  به  دارد.  ای  تازه  جغرافیایی  انسجام 
درمی آید و از هویت دینی پیشین عاری می شود. دوران درازی هر 
ناحیه ای از ایران زمین را حکومتی تحت اختیار دارد. در همین 
دوران است که سلسله های چندی از ترک تباران، بر ایران مستولی 
می شوند و آداب و فرهنگ خویش را در آن به اجرا درمی آورند؛ 
با استقرار سلسله ترک صفوی انسجامی دیگر ایران را بسامان می 
کند. تا دوره ای که به تکرار ایران به اشغال افغانان درمی آید و باز 
فرماندهی ترک تبار، استقالل هویتی و جغرافیایی را به ایران بازمی 
گرداند. سلسله هایی به تناوب ایران را به عصر حکمرانی ترکان 
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قاجار و بنیان »ممالک محروسه ایران« می کشاند. جنبش مشروطیت 
که با پیش زمینه های فرهنگی- اقتصادی و سیاسی ، تاریخ دوره 
تغییرات  ها  سال  نخستین  در  زند،  می  رقم  ایران  برای  را  نوین 
بزرگی را برای جغرافیای ایران فراهم می سازد؛ جنگ های روسیه 
خاک  پیوست  و  جدا  را  سرزمین  این  از  هایی  بخش  قاجاریه،  با 
و  قاجار  محمد  شاهی  زمان  در  افغانستان  کند.  می  تزاری  روسیه 
با  روند.  می  دست  از  شاه،  ناصرالدین  اقتدار  روزگار  به  بحرین 
استقرار نظام سیاسی مشروطه و دورانی که دولت های خارجی در 
جنگ جهانی اول، با پیش زمینه های دیپلماتیکی که در 1907 ایران 
را به سه منطقه مجزا از هم تعریف می کنند، کشور را به اشغال 
درمی آورند و در پس زمینه های آن، بخش هایی از جغرافیای ایران 
توسط افرادی نظیر میرزا کوچک جنگلی در گیالن و شیخ خزعل 
در جنوب و شیخ محمد خیابانی در آذربایجان اداره می شود؛ استقرار 
دولت مدرن پهلوی در جغرافیای تازه تعریف شده ایران که متصدی 
ملی گرایی برآمده از اقتدار مرکزی با فرهنگی یک دست و زبانی 
تحمیلی و نهادهای نوین است، دو دهه ای دوام نمی آورد و اشغال 
ایران در جنگ جهانی دوم که موجب تغییر پادشاه شده، بر سیاست 
اگرچه  گذارد؛  می  ماندگاری  تاثیرات  ایران  اقتصاد  و  فرهنگ  و 
جغرافیای ایران در این دوران تا به امروز ثابت می ماند، اما فرهنگ 
و سیاست و اقتصاد در ایران تن به تغییرات و تحوالتی می دهند. 
سیطره بی رویه و غیرطبیعی ملی گرایی دستوری و یکپارچه سازی 
را  فرهنگی  و  آگاهی هویتی  و  پهلوی، مرکزگریزی  دولت  هویتی 
باعث می شود. تقسیمات کشوری یکی از محورهای اساسی برای 
قراردادی بودن جغرافیا بشمار می رود که استان های کشوری را 
بر اساس تعین های سیاسی، جایگزین ایاالت پنج گانه پیشین کرد. 
مقابله و انهدام زبان ترکی و دیگر زبان های محلی اقوام غیرفارس 
و از بین بردن فرهنگ و ادبیات ترکی از موارد دیگر مرکزگرایی 

در نود سال گذشته هستند.

درباره ترکان ایران، ترک شناسان ترکیه تحقیقاتی را منتشر کرده 
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اند؛ یاشار کاالفات در )İran Türklüğü-Jeokültürel Boyut)2005 به 
بررسی طایفه های ترک در ایران پرداخته است. علی قافقازیالی دو 
جغرافیاسیندا  »ایران  و  تورکلری«)2010(  »ایران  کتاب 
تورکلر«)2011( را در استانبول و رجب آلبایراق کتاب دو جلدی 
منتشر  آنکارا  در  را  گلجاک«)2013(  یاخین  ایرانی-  »تورکلرین 
کرده است؛ در تاریخ نگاری عمومی ترکان، فاروق سومر در کتاب 
و   )1380 فارسی  پنجم1999؛   ترکمنلر«)چاپ  »اوغوزالر- 
»قراقویونلوها« و س.ج. آقاجانف در »اوغوزالر« )2013 ترجمه 
از روسی( و سینجان دیواتچی اوغلی در »اوغوزالردان سیلجوقالرا« 
)چاپ دوم2000( از تبار تاریخی و فرهنگ قومیتی و هویت ترکان 

ایران نوشته اند.

سده ای پیش محمدامین رسولزاده با نگارش »ترکان ایران«)ایران 
تورکلری/1912( و احمد آقااوغلو با تألیف مقاالت »ایرانین ماضی 
و حالینه بیر نظر«)نگاهی به گذشته و حال ایران/1910(، جمعیت 
دادند.  قرار  پژوهش  مورد  شناسی  ترک  دیدگاه  از  را  ایران  ترک 
رشید صفوت با کتاب »ردپای ترک گرایی و پان ترکیسم«)1930(، 
احمد جعفراوغلو در کتاب »آذربایجان«)1940( و صنعان آذر)م. 
پان  روایت  ایران«)1492(  های  »ترک  رساله  در  اران(  صادق 
نیز در  برندا شیفر  اند.  نوشته  ایران را  ترکان  از مساله  ترکیستی 
»مرزها و برادری«)1385 ترجمه فارسی( از دیدگاه شرق شناختی 
مساله را به مورد آذربایجان شناسی تقلیل داده است. ریچارد کاتم نیز 
با همگرایی  فارسی(  ترجمه   1378( ایران«  در  »ناسیونالیسم  در 
شرق شناسانه، مساله ترکان ایران را به زیر سایه ملت گرایی در 

ایران کشانده است.

سیاسی  فرهنگ  اردوگاهی  گرایی  چپ  هیجانات  که  ای  زمانه  در 
ایرانیان را در خود پیچیده بود، مساله قومی و در محور آن مساله 
سقوط  و  ظهور  بود؛  توجه  مورد  استالینیستی  های  بنیان  با  ترک 
»آذربایجان دموکرات فرقه سی« و سپس برآمدن چپ گرایان مسلح، 
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های  انگاره  به  آکادمیک  های  شیوه  از  را  ایرانی  شناسی  ترک 
 )1352( ملی«  مساله  و  »آذربایجان  رساله  کشاند؛  ایدئولوژیک 
علیرضا نابدل)اوختای( که از کوشندگان چریکهای فدایی خلق ایران 
بود، از جمله نوشتارهایی بشمار می رود که همسویی سوسیالیسم 
پهلوی و ستم  بیان می کرد. »سلسله  اردوگاهی را در مساله ملی 
ملی« )1355( رساله ای از حزب توده ایران نیز بر پایه استالینیسم 
دیدگاه  آن  اولویت ستم طبقاتی نوشته شده است؛  بر  بنیان گرفته  و 
اینک در میان برخی از چپ های کالسیک به همان صورت باقی 
خلق  فدائیان  ارتودکس)سازمان  های  تشکل  از  بعضی  در  و  مانده 
ایران- اقلیت( سر بر فدرالیسم قومیتی رسانده است. منصور حکمت 
چارچوب  در  را  ملی  مساله  کارگری،  کمونیسم  پردازی  ایده  در 
تمرکزگرایی راست گرایی پیشین و در داخل حفظ اتحاد ملی به بحث 
گذاشته است؛ تشکل هایی نظیر راه کارگر و فدائیان خلق-اقلیت، حل 
و  اند  داده  قرار  شورایی  ایجاد حکومت  گرو  در  را  ترکان  مساله 

هویت قومی را توطئه آمیز خوانده اند.

را  پسامدرنیستی  و  پسااستعماری  رهیافتی  با  هویتی  شناسی  ترک 
ثابت  تصوری«)1993(،  ملتی  بمثابه  »ایران  در  وزیری  مصطفی 
کاشانی در »داستان های مرزی« )1999( و علیرضا اصغر زاده در 
کتاب »ایران و چالش تنوع- راسیسم آریانیستی و مبارزات دموکراتیک« 
تبریزی،  علی  تألیفات  اخیر  های  سال  در  کنند.  می  ارائه   )2007(
محمدعلی فرزانه، حسین محمدزاده صدیق، محمد تقی زهتابی، حمید 
نطقی، جواد هیئت و...  تحقیقات ترک شناسی را به دور از ایدئولوژی 
گرایی پیشین، روزآمد کرده و غفلت تاریخ نگاران و پژوهندگان فارس 

زبان ایران را در محدوده ای آغازین جبران کرده اند.
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واژه شناسی ترک
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شناسیم؛  می  جدید-  و  قدیم  منبع-  چندین  شناسی »ترک«  واژه  در 
به کار گیری واژه »ترک«  منابع  از نخستین  کتیبه های اورخون 
آفریده  معنی  به  اورخون، »ترک«  از  ای  نبشته  هستند؛ در سنگ 
شده، آمده است: »کیشی اوغلی کوپ اولگه لی تورومیش= آدمیزاد 
به جهت مردن زاده شده است.« در این سنگنبشته ها کلمه »توروک« 
معموالً با کلمه بودون )قبایل، خلق، مردم( همراه بوده و به صورت 
  Orhun(.است آمده  تورک(  )مردم  بودون  )بدوُن(  توروک 
Abideleri: تکین، سنگنبشته کول تگین، رویه شرقی، بندهای 6، 
10ـ11، 22، 25، 27، رویه جنوبی، بندهای 6ـ 8، رویه شمالی، 
بندهای7، 10، 19،  رویه شرقی،  قاغان،  بیلگه  سنگنبشته   ،6 بند 
21ـ22، 30، 33، 38، رویه شمالی، بندهای 5 ـ6، 8( این نام در 
کتیبه ها رساننده جنبه سیاسی بوده است. نظر غالب محققان این است 
که نام »ترک« در ابتدا نام قبیله یا لقب و عنوان نیای دودمان حاکم 
آشینا/ آشه ـ نا بوده است. با سازمان یافتن اتحاد قبایل تحت رهبری 
و فرمانروایی خاقان های گؤک ترک، نام اتحادیه مذکور »ُبودون 
تورک« شد و عمومیت یافت. قبایل عضو ُبودون، حتی اگر هم زبان 
اوغلو288ـ  )آوجی  داشتند.  را  خود  نام خاص  یک  هر  بودند،  هم 

)1/295

از اوایل سده اول/ نیمه دوم سده ششم میالدی نام ترک در امپراتوری 
پهناور گوک ترک بر اقوام متعدد و غالباً ترک زبان اطالق گردید و 
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این نام در خارج از مرزهای امپراتوری و در کشورها و سرزمین 
های مجاور نیز شناخته شد.

برای  »ترک«  واژه  از  که  هستند  قدیمی  منابع  جزو  چینی  منابع 
نامیدن اقوام غیر خود استفاده کرده اند؛ واژه »ترک« در تقویم های 
چینی به سال 542 قبل از میالد آمده است؛ تقویم نویس چینی »چوو- 
شو«، در اشاره به گوک ترک ها، اصطالح »تورک« را در شکل 
»توکوی« به کار برده است. زبان شناسان این کلمه را به شکل های 

»تؤروک«، »توروک« و »تورک« نشان داده اند.

از منابع عبری در تورات به واژه »ترک« اشاره شده است؛ هامرـ 
پورگشتال معتقد است طایفه ترک را هرودوت با واژگان تارِژتااوس 
/ ترگیتاوس نوشته و تورات آنان را توقارمه / توغارمه نامیده است؛ 
توگرماه / توَجْرَمه نوادة یافث بن نوح بوده است و »بیت توجرمه 
اسم شهر یا بالدی می باشد که اهل آن جا با صور تجارت اسب و 
استر داشتند« و ظاهراً بالد توجرمه در طرف شمال شرقی آسیای 
صغیر بوده است.)سفر تکوین، 3:10؛ کتاب حزقیال نبی، 14:27، 

38: 5ـ6؛ هاکس ، ذیل »توجرمه«(

در نوشته های قدیمی بیزانسی هم از دشمنان و رقیبان و غیررومیان 
های  نوشته  از  سومر  فاروق  است؛  شده  برده  نام  »ترک«  نام  به 
بیزانسی در سده ششم میالدی نام برده که »ترک« را در ارتباط با 
حکومت امپراتوری توکیو به کار برده و در اولین متن ترکی این نام 
را در کتیبه های اورخون در سال های 720-725 توسط تونیوقوق 
یادآور شده است. بیزانسی ها که از دیرباز با اقوام و قبایل صحرانورد 
ترک زبان و غیرترک زبان ارتباط و آشنایی داشتند، پس از تشکیل 
امپراتوری گوک ترک و ایجاد مناسبات سیاسی و اقتصادی با آنان، 
از ترک ها سخن به میان آوردند.)قفس اوغلو27( با عمومیت یافتن 
نام »تورک«، در منابع بیزانسی از قرن ششم میالدی، آسیای میانه 
»تورخیا« )تورکیه( نامیده شده است. بر اساس نوشته دائرةالمعارف 



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
33

ترک،در حدود سده سوم تا چهارم / نهم تا دهم، همین نام به سرزمین 
اطالق  بودند،  گسترده  مرکزی  اروپای  تا  ولگا  رود  از  که  هایی 
گردید. از قرن ششم/ دوازدهم، آناطولی، به سبب جنگ ها و مهاجرت 
های ترک ها به آن جا-که این مهاجرت ها از اوایل نیمه دوم قرن 
بعد،  قرن  یک  شد.  معروف  »تورکیه«  به  ــ  بود  شده  آغاز  پنجم 
سوریه و مصر نیز با به قدرت رسیدن ممالیک، نام »تورکیه« به 

خود گرفتند.

در منابع فارسی عهد قدیم نیز واژه »ترک« به کار رفته است؛ آثار 
را  واژه »ترک«  ساسانی،  دوره  از  هایی  نوشته  و  باستان  پهلوی 
داشته اند؛ در منابع فارسی از وقایع نگاری دوره شاهی جمشید و 
پسر او فریدون نام برده می شود که در روایتی از داستان اسطوره 
ای یهودیان)در ماجرای پسران سه گانه نوح(، سلطنت را بین سه 
پسرش سلم و ایرج و تورج تقسیم می کند که تورج را همان »ترک« 
دانسته اند.)ُمجمل التواریخ و القصص27( در شاهنامه و بعضی آثار 
است)اوستا  ساسانی  عهد  روایات  ها  آن  منشأ  که  فارسی  و  عربی 
1/71( و حتی در بعضی آثار پهلوی چون ُبندهش، تورانی مترادف 
است.)ر.ک:  شده  نامیده  ترکستان  توران،  و  است  »ترک« 

بندهش72ـ73، 127، 140ـ141، 193(

از  نیز فردوسی در شاهنامه  میانه  فارسی  تألیف شده در  از متون 
و  ترک  نژادی  آمیزی  درهم  به  هشدار  است؛ وی  برده  نام  ترکان 
از  ابیاتی  در  ترکان را  تحقیر  و  این مساله  به  منفی  نگاه  و  فارس 

شاهنامه آورده است:

سخن بس کن از هرمز ترک زاد/که اندر زمانه مباد این نژاد
که این ترک زاده سزاوار نیست/کس اورا به شاهی خریدار نیست

که خاقان نژاداست و بد گوهر است/به باال و دیدار چون مادر است
این ابیات اشاره اي است به قباد فرزند انوشیروان كه مادرش ترك 
قباد ُهرمز  پادشاهي رسید؛ مادر  به  انوشیروان  از  بعد  بود و  نژاد 
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به  منسوب  شده(  یاد  "قاین"ازاو  "قاقم"یا"تاكوم"یا  نام  به  چهارم)كه 
امپراطوري "گوی ترک"بود. فردوسی در بازخوانی این مساله از 
زبان انوشیروان جهت رفع خطر "ایستمی خاقان"، که هرمزچهارم 

را جانشین خود ساخت، در جاي دیگر می سراید:

ابا سرخ ترکی،بدی ،گربه چشم/توگفتی دل از رده دارد به خشم
که آن ترک بد ریشه و ریمن است/که هم بد نژاد است و هم بد تن است

تن ترک بد ذات بی جان کنم/زخونش دل سنگ مرجان کنم
از آن پس بپرسید،ازآن ترک زشت/که ای دوزخی روی دور از بهشت
چه مردی و نام و نژاد تو چیست؟/که زاینده را بر تو باید گریست

ُبود ترک،"بد طینت" و " دیو زاد"/که نام پدرشان ندارند یاد
در ابیاتی از شاهنامه هم هرمز از یكي از بزرگان و پیران دربار 

سواالتي مي كند كه این شخص جواب مي دهد:
بپرسید هرمز، زمهران ستاد/که از روزگاران چه داری بیاد

چنین داد پاسخ بدو مرد پیر/که ای شاه گوینده و یاد گیر
بدانگه کجا مادرت را ز چین/فرستاد خاقان به ایران زمین

بدو گفت بهرام:ای ترک زاد/به خون ریختن تا نباشی تو شاد
تو خاقان نژادی نه از کیقباد/که کسری ترا تاج بر سر نهاد

هرمز چهارم از پادشاهان ساساني است و چون مادرش ترك تبار 
است، از نظر فردوسی  مجرم است. فردوسی، ترکان فاتح در عالم 

واقعیت را، در عالم خیال مغلوب می کند:

وزین روی ترکان همه برِهنه/برفتند بی اسب و بار و ُبنه
رسیدند یکسر به توران زمین/سواران ترک و سواران چین..

ز ترکان جنگی فراوان نماند/زخون سنگها جز به مرجان نماند
سپهدار ایران به ترکان رسید/خروشی چو شیر ژیا ن بر کشید

ز خون یالن سیر شد روز جنگ/بدریا نهنگ و به خشکی پلنگ



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
35

قهرمان تورانی در روایت های فارسی یعنی افراسیاب در بعضی 
آثار کالسیک ترکی به عنوان خاقان بزرگ ترک ها معرفی و نام 
ببر(  چون  دالور  و  نیرومند  »اَْلْباَْرُتْنکا«)شخص  او  ترکی  اصلی 
نوشته شده است.)بانارلی1/41؛ کاشغری1/44( حمزه اصفهانی او 
را افراسیاب ترک و دینوری وی را پادشاه ترک نامیده است. ابن 
بلخی افراسیاب را پرورش یافته ترکستان و صاحب مجمع التواریخ 
والقصص او را فرزند پشنگ )نبیرة تور( و ثعالبی َمرَغنی نیز وی 

را فرزند پشنگ و پادشاه کشور ترک و ایرانشهر ذکر کرده است.

بعضی سالطین ترک خود را از نسل افراسیاب دانسته اند؛ به نوشته 
اند.  نامیده  نیز  افراسیاب  آل  را  خانیان  قراخانیان/ایلک  بارتولد 
سلجوقیان نیز مانند قراخانیان، افسانه ای درباره برآمدنشان از تبار 
افراسیاب داشته اند، در حالی که آنان خود را وابسته به اوغوز یا 

ترکمن و حتی از طایفة ِقِنق)قینیق ( اوغوز می دانستند.

متن های عربی قدیم نیز واژه »ترک« را به کار برده اند؛ اعراب 
از دوره قبل از اسالم، با ترک ها آشنایی داشته اند و در اشعار برخی 
از شعرای آن عصر مانند نابغة ُذبیانی و اعشی از ترکان نام برده 
شده است. در متن های عربی دوره اسالمی واژه »ترک« شناخته 
های  متن  بعضی  در  »ترک«  واژه  از  یهودی  روایت  بود؛  شده 
اسالمی نیز دیده می شود.)دینوری 2، 4، 34؛ یعقوبی12ـ1/17؛ 
رشیدالدین فضل للاهّ 15، 47، 138، 1/147( در وقایع نگاری دوره 
اسالمی در نقل مطالبی از ابوطالب، از گوک ترک ها با اسم »ترک« 
سخن رفته است. )ر.ک: طوغان74، 435( در برخی منابع نیز به 
ٍة( که پیامبر اسالم در آن اعتکاف کرده، اشاره  ٍة ُتْرِکیَّ چادر ترکی)قُبَّ
شده است.)ر.ک: مسلم بن حجاج نیشابوری1/825( در زین االخبار 
آمده است »و از آن چه این والیِت ترکستان از آبادانی دورتر بود، 
آن دیار را ترک نام کرد.«)گردیزی256( محمود کاشغری با اشاره 
به معنای واژه »ترک«، حدیثی نقل کرده است که خداوند لشکری 
دارد و آنان را ترک نامیده و در شرق سکونت داده است و هرگاه 
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بر قومی خشم گیرد، ترک ها را بر آن قوم مسلط و چیره کند.

جغرافیایی  و  فرهنگی  تاریخ  پژوهش  در  کالسیک  شناسی  شرق 
شرق، از ترکان نام برده و با اشاره به لغت شناسی »ترک«، اقوام 
ترک را در کنار دیگر اقوام مورد بررسی قرار داده است؛ در بخش 
پژوهش های ترک شناختی غربی، ف.ن. اوشاکوف روسی از کلمه 
»توروقید« در متون اورارتو منسوب به سال 733 قبل از میالد نام 
می برد و آن را همان »ترک« می داند. وامبری در 1296/ 1879، 
»تولیدمثل  معنای  به  »تورمک«  فعل  از  مشتق  را  »ترک«  کلمه 
در 1344ش/  دورفر  است.  دانسته  آمدن«  وجود  »به  و   » کردن 
1965، کلمه »ترک« را که در سنگنبشته های اورخون آمده بود، 
»خلق وابسته به دولت و تبعه« معنا کرده و مولر کلمه »ترک« را 
در صورت اسم بودن، »نیرو« و »قدرت« و در صورت صفت 
واقع شدن، »نیرومند« و »قدرتمند« معنا کرده است. این نظر را 
برخی محققان دیگر نیز از جمله تامسن، کالوسون، نمت، دورفر و 

بازن پذیرفته اند.

های  بحث  از  یکی  مدرن  شناسی  ترک  در  »ترک«  شناسی  واژه 
محوری بشمار می رود؛ در ایران نیز در سال های اخیر کتاب هایی 
در مورد تاریخ ترکان که از دیدگاهی متفاوت با تاریخنگاری مرسوم 
ایرانی منتشر شده، واژه شناسی »ترک« را به سنجه گرفته اند. از 
این میان می توان به کتاب های »ایران تورکلرینین اسکی تاریخی« 
از محمدتقی زهتابی، »تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیر باخیش«از 
از  قبل  آشوری  منابع  به  اشاره  با  اشاره کرد؛ زهتابی  هیئت  جواد 
اند، می نویسد »چاغداش  میالد که واژه »ترک« را به کار برده 
دونیادا تورک کلمه سی تقریبا 300-260 میلیون لوق عینی کؤکلو 
اینسانالر کوتله سینین هم دیل، همده ائتنیک خصوصیتلرینی بیلدیرن 
بیر اصطالحدیر. بو کلمه هله بو گئنیش معنالی اصطالح یارانمادان 
و بو گئنیش مضمونو کسب ائتمه دن، چوخ اوللر میدانا گلمیشدیر. بو 
عالقه  حیاتیله  قدیم  اولدوقجا  ائللرینین  تورک  یارانماسی  سؤزون 
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چتیندیر.  لشدیرمک  معین  دقیق  تاریخینی  یارانما  اونون  و  داردیر 
احتمال بو کلمه میالددان نئچه مین ایل اول یارانمیشدیر. آنجاق او 
م.ق ایکینجی مین ایللیگین سون یوز ایللیکلرینده مؤوجود اولموش 
م.ق بیرینجی ایللیگین ایلک یوز ایللیکلرینده تورک ائللری داخلینده 
ایشلنمیش و بیر نئچه عصر سونرا، تدریجله گؤستردیگیمیز اصطالح 
شکلینه دوشموشدور. دئمک تورک کلمه سینین یارانیب بیر اصطالح 
شکلینه دوشمه سینین اهمیتلی قسمتلری بحث ائتدیگیمیز همین بو یوز 

ایللیکلره عایددیر...« )ایران تورکلرینین اسکی تاریخی1/717(

با  جواد هیئت نیز در واژه شناسی »ترک« بر این باور است که 
حکومت گوک ترک ها، این کلمه بار سیاسی پیدا کرده و در اشاره 
به عنوان امپراتوری ترکی به کار گرفته شد؛ بعد از آن دوران کلمه 
به زبان  اقوامی که  به  »ترک« در معنای زبانی کاربرد داشت و 
ترکی سخن می گفتند، اطالق شده است. از نظر هیئت امروزه کلمه 
»ترک«، فرهنگ اقوامی را افاده می کند که به زبان ترکی با لهجه 
ها و گویش های مختلف در سرزمین هایی از فالت ایران تا آسیای 
میانه و ترکیه و ترکمنستان و چین و... سخن می گویند و به این زبان 
می نویسند.)تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیرباخیش17( حمید نطقی 
فرهنگی-  معنای  در  را  آن  ترک،  شناسی  واژه  با  رابطه  در  نیز 
قومیتی به سنگ نبشته های اورخون و تغییرات تاریخی و تحوالت 

اقلیمی ترکان می آورد.)باشالنغیج57(

صورت  هایی  کوشش  نیز  ترکیه  شناختی  ترک  های  پژوهش  در 
گرفته تا تاریخ ترکان با توجه به منابع و مستندات تاریخی نوشته 
شود. در این میان کتاب »Umûmi Türk Tarihine Giriş«)درآمدی 
بر تاریخ عمومی ترک( نوشته زکی ولیدی طوغان)استانبول1981( 
و کتاب 3 جلدی و جدید »Göktürkler« )گؤک تورک ها( اثر احمد 
آوجی  دوغان  اوغلو،  قفس  ابراهیم  آثار   ،)2003 اشاغیل)آنکارا 
اوغلو و بهاءالدین اؤگل قابل تأمل هستند. فاروق سومر می نویسد 
فعلی  بن  ترکیب  از  که  است  اسمی  توروک  رسد  می  نظر  »به 
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تورویا)تورو...( و پسوند "ک" ساخته شده باشد. اما واژه تورک به 
ایغوری  متون  در  و  ها  ترک  از گوک  بعد  توانمند  و  مقتدر  معنی 
مربوط به قرون دهم تا سیزدهم آمده است. به این معنی که مفهوم 
قدرتمند و مقتدر مدت ها بعد از ظهور نام ترک و تنها مختص یک 
قوم در متون مشاهده شده است. منتها همان طور که نه در سنگ 
نبشته ها و نه در دیوان لغات الترک و نه در هیچ یک از منابع دیگر 
دیده نشده است. در هیچ یک از لهجه های معاصر ترکی نیز دیده 
نشده است. البته باید یادآور شد که دلیل این اسم به این معنی در میان 
و  شهرت  آوازه  با  ارتباط  در  احتماال  شده  برده  کار  به  اویغورها 
به  مقرون  در  فوق  دالیل  به  باشد.  بوده  ها  ترک  گوک  افتخارات 
حقیقت بودن نظریه آ. وامبری که برای اولین بار اعالم کرد نام قوم 
ترک از بن فعلی تور مشتق شده است هیچ گونه تردیدی نمی توانیم 
قرون  در  که  نیز  نشین  کوچ  معنی  به  یوروک  کلمه  باشیم.  داشته 
چهاردهم، پانزدهم در آناطولی از بن فعلی یورو تشکیل شده است. 
به این نحو ظاهر شده است. توروک)تورک( به معنی آفریده، متولد 

شده ومخلوق آمده است.« )اوغوزها10(

***

زهتابی در اشاره به زمینه های زبانی اقوام ساکن در منطقه آذربایجان 
اورتا  و  دیللی  التصاقی  گؤره،  گؤستردیگینه  نویسد»تاریخین  می 
آسیادان گلمه ائللر، خلقلر و طایفاالر اوچ مین ایل آریاالردان قاباق 
منطقه میز، او جمله دن آذربایجاندا اساس خلقلر، یاشایانالر اولموش 
و آریاالرین گلمه سینه قدر اؤزلری مختلف دؤولتلر قوروب حاکمیت 
گلدیکدن  فالتینا  ایران  )آریلر(  خلقلر،  دیللی  التصاقی  بو  ائتمیشلر. 
سونرا دا، مختلف دؤورلرده اورتا آسیادان گلن تازا تورک آخینالری 
ایله گوجلنمیش و تاریخ بویو همیشه آریلرله بیرلیکده ایرانین معین 
کوردلر،  فارسالر،  دن  جمله  او  آیرلرله،  و  اولموش  یئرلرینده 
بلوچالر، گیلکلر و... ایله بیرلیکده قارداش کیمی یاشامیشالر.«)ایران 
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تورکلرینین اسکی تاریخی 1/16(

تحقیقات تاریخی زهتابی راجع به تاریخ اقوام ترک مبتنی بر زبان 
التصاقی است که وجه بارز زبان، ادبیات و فرهنگ قومیتی ترکان 
بشمار می رود و به واسطه آن، ترکان از دیگر اقوام ساکن در منطقه 
بین النهرین متمایز می شوند. زهتابی به استناد تحقیقات مورخان و 
لوللبی،  قوتی،  کاسی،  هیت،  ایالم،  سومر،  اقوام  شناسان،  زبان 
اورارتو و ماننا را جزو اقوام التصاقی زبان و اقوام مصر، یهود، 
فنیق، آسور، اکد و کلدان را متعلق به گروه زبان های سامی می داند.

مراد از زبان التصاقی، زبانی است که در آن افعال متعدد با الصاق 
پسوند به ریشه فعل ساخته می شوند. به تحقیق زبان شناسان، گروه 
زبان های آلتایی مانند ترکی، سومری و مغولی از نوع زبان های 
التصاقی بوده و زبان های سامی مثل بابلی، آشوری، عبری و عربی 
هندواروپایی  های  زبان  و  دارند  تعلق  های صرفی  زبان  گروه  به 
نظیر فارسی، هندی و انگلیسی، جزو زبان های تحیلی هستند. شاخه 
های  زبان  شناسان،  زبان  را  جهان  مطرح  های  زبان  از  دیگری 
هجایی نامیده اند که در این گروه از زبان ها، کلمات تک هجایی 
هستند و حاالت مختلف و معنی کلمات از روی وضعیت جمله و 
نحوه تلفظ آن ها تشخیص داده می شود؛ زبان های چینی، تبتی و 

تایلندی از گروه زبان های هجایی هستند.

اقوام در  به سیر حضور  تاریخی و زبان شناختی،  مقدمات  این  با 
منطقه از دیدگاه زهتابی می پردازم؛ نخستین قومی که دارای زبان 
التصاقی بوده و تاریخ از حضور آنان در بین النهرین مطلع است، 
)بین  کنونی  عراق  جنوبی  نواحی  در  »سومریان  است.  سومریان 
النهرین( و قسمت های شمالغرب خلیج فارس از جمله در بابل مستقر 
پژوهشگران  نظر  به  بودند...  آورده  پدید  پیشرفته  تمدنی  و  گشته 
تاریخ باستان، سومریان در 4500 سال پیش از میالد نخستین تمدن 
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درخشان بشری را در نواحی مذکور پدید آورده و شهرهایی چون 
اور- اوروک، ائرئح، نیپ پور، کیش، لکش، لرسا که مراکز مهم 
تمدن بشری آن روز بوده اند را به وجود آوردند.« )تاریخ دیرین 

ترکان ایران30(

به تحقیق سومر شناسان،مدنیت و ادبیات سومری از نخستین تالش 
های انسانی هستند که سابقه ای دیرینه در دوران پیشاتاریخ جهان 
گاهشماری  نخستین  الفبا،  اختراع  گذاری،  قانون  اولین  آنان  دارند؛ 
زمانی، تقسیم دایره به 360 درجه و کشف برخی فلزات را به تمدن 
بشری داده اند. محققان بر این نظرند که »سومری ها نخستین ساکنان 
بابل بوده اند که از قدیم االیام به شهرنشینی خو گرفتند و به قوانین 
کشور خود گردن نهادند. دلیل و مستند این مدعی اسناد و مدارکی 
و  آمده  به دست  ارضی  معامالت  و  فروشی  برده  درباره  که  است 
مربوط به روزگاران بسیار دیرین آن سرزمین است.« )تاریخ دیرین 

ترکان ایران33(

از نظر تاریخی در تحقیقات عده ای از مورخان و زبان شناسان ثابت 
شده که سومریان از اقوام التصاقی زبان دنیای باستان بودند و همین 
مساله آنان را در جایگاه اجداد اولیه ترک زبانان بعدی در منطقه 
فالت ایران و بخشی از جغرافیای فعلی خاورمیانه قرار می دهد. در 
زمینه هم زبانی سومری ها و ترکان، زهتابی می نویسد »... نه تنها 
این زبان  بلکه  بوده  یافثی  التصاقی و  از زبان های  زبان سومری 
صورت باستانی زبان های ترکی می باشد و زبان های اخیرالذکر 
اند.«  گشته  منشعب  سومری  زبان  از  که  هستند  هایی  گروه  جزو 
)تاریخ دیرین ترکان ایران72( از مستندات زهتابی در این مساله، 
نوشته ای از ابراهیم قفس اوغلو از ترک شناسان ترکیه است؛ وی 
می نویسد »محتمال ترکان در دورانی قدیم تر، از طریق فالت ایران 
قوم  نخستین  که  اند  یان  سومری  اینان  اند.  درآمده  النهرین  بین  به 
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متمدن به شمار می روند و زبان شان، نه از زبان های سامی و هند 
و اروپایی، بلکه جزو گروه زبان های التصاقی که زبان ترکی را 
نیز شامل می گردد، بود.« این که اقوام ترک از چه زمانی آذربایجان 
یا از ساکنان اولیه این منطقه  اند و  تبدیل کرده  را به سکونت گاه 
آذربایجان از تاریخ  این که ریشه های قومیتی ترکان در  هستند و 
دیرینه برخوردار است یا به دوران های مختلف چون عصر گوک 
ترک ها به این منطقه آمده اند یا این که با تصرفات سلجوقیان، ترکان 
اوغوز در آذربایجان مستقر شده اند، تاکنون میان ترک پژوهان و 
از  کدام  هر  و  است  اختالف  محل  شناسان  زبان  و  نگاران  تاریخ 
محققان به واسطه یافته های تاریخی، زبانی و کاوش های باستان 
است،  قبول  مورد  چه  آن  اما  دارند.  تمایل  ای  نظریه  به  شناختی، 
هویت ترکی مردمان مناطق آذربایجان و قومیت اوغوزی آنان است 
هویت  در  حال  این  با  اند.  نوشته  آن  از  محققان  بیشتر  تقریبن  که 
به اوغوزی  ناظر  توافقی وجود دارد که  آذربایجان  ائتنیکی ترکان 

بودن شان است.
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اوغوزها
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دکتر زهتابی به استناد برخی از تحقیقات تاریخی، حضور اوغوزان 
در آذربایجان را در دو دوره الف( تا زمان اسالمی شدن منطقه و 
ب( بعد از دوره اسالمی می داند؛ وی در رابطه با ورود اوغوزان 
به فالت ایران در دوره اسالمی، بر اساس نوشته هایی چون »دیوان 
لغات الترک« می نویسد»همین اوغوز سوی بیرلشمه سی میالدی 
11- نجی یوز ایللیکده ایران اراضیسینین دوغوسوندان یعنی سرخس، 
خوراسان، ائله جه ده چاغداش افغانستانین بلخ و هئرات طرفلریندن 
ایالت و والیتلرینه و رئیدن کئچه رک، جنوبی و  ایرانین مختلیف 
شمالی آذربایجانا گلمیش ائللرینین معین حیصه لری ایسه آذربایجاندان 
های  سلسله  تأسیس  اوغوزنامه6(  بر  گئتمیشلر...«)مقدمه  آنادولویا 
میانه  دوره  در  و...  ایلخانان  سامانیان،  سلجوقیان،  نظیر  حکومتی 
تاریخ سیاسی فالت ایران با اقتدار ترکان اوغوز بوده و تا حکمرانی 
قاجاریان، سیاست اجرایی ایران توسط اوغوزان دست به دست شده 
است. روایتی تاریخی- اسطوره ای از ترکان اوغوز را رشیدالدین 

فضل للا در بخشی از »جامع التواریخ« آورده است.

پیشااسالم در فالت  اوغوزان  تاریخی  زهتابی در خصوص هویت 
یاخین شرق  دا  قاباق  ائللری اسالمالدان  نویسد »اوغوز  ایران می 
منطقه سینه گلمیشلر. اوغوزالرین یاخین شرق اؤلکه لرینه اولموش 
بو یوروشلریندن اول اونالرین ایکی سمته اولموش هجومالری دا 
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تاریخه معلوم اوالن حادثه لردیر:

و  کئشمیر  سیستان،  کابول،  بلخ،  باشقورد،  آسیادان  اورتا  الیف( 
یوروش.  اولموش  طرفلرینه  جنوب  عمومیتله  هیندوستانا، 
ایشقوزالرین/ ایچ اوغوزالر/ بیر آدی دا »ساکا« اولموشدور. جنوبا 
سی  بیرلمشه  سوی  و  ائل  بو  آخینیندا  اوغوز  بو  اولموش  دوغرو 
تلنمیشدیر،  شهر  تانینیب  چوخ  داها  ایله  آدی  »ساکا«  تاریخده 
دیر.  کلمه  یارانان  سؤزوندن  »ساکا«  هامان  دا  آدی  »سیستان« 
اوغوزالرین جنوبا دوغرو بو آخینی تاریخه بللی و معلومدور. بو 

حادثه اوزغونامه ده ده نسبتا گئنیش شکیلده آچیقالنمیشدیر.

ب( اوغوز ائللری یاخین شرقه گلرکن، اولجه ایدیل/ وولقا/ چایینین 
بو  یوروموشلر.  لره  اؤلکه  قارانلیق  طرفلرینه،  غربی  و  شمالی 
یوروش ده تاریخه قسما معلوم حادثه دیر. اوغوزالر بورادان جنوبا 
»دربند« کئچیدی ایله چاغداش شمالی آذربایجان، شاماخی و شیروان 

یئرلرینه گلمیشلر.«)مقدمه بر اوغوزنامه14(

به تحقیق برخی از تاریخ نگاران، از نظر قومیتی به ثبوت رسیده که 
بخش بزرگی از ترکان ایران جزو اقوام اوغوز بوده و در جابجایی 
های چندگانه، هویت خود را حفظ کرده اند. برجای مانده های اقلیمی 
ترکان  باورهای  و  هنری  فرهنگی،  های  بنیان  و  زیست  شیوه  و 
ایران، نشانگانی بر قومیت ترکی/اوغوزی ساکنان آذربایجان هستند. 
با این حال هر دوره ای که به تناسب تغییرات سیاسی و فرهنگی در 
منطقه به وجود آمده است، ترکان ایران به نام های گوناگونی خوانده 
شده اند. در »شناسنامه تبریز و پیرامون« )1392( ایالت و اقوام 

ترک در ایران معرفی شده اند.

در دوره نزدیک به عصر حاضر و در هجوم اعراب سامی به فالت 
ایران و گسترش اسالم به آسیای میانه و قفقاز و آنادولی، ترکان به 
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عثمانی  و  ایران  های  جنگ  که  ای  دوره  در  و  »ترکمن«  اسامی 
جریان داشته، نام های دیگری برای اطالق ترکان به کار گرفته شده 
و  قومیتی  هویت  بر  نیز  دیگری  های  دوره  در  مساله  این  و  است 
زبانی ترکان تاثیر گذاشته و عناوین تازه ای پدید آمده است. عده ای 
از ترک شناسان بر این مساله توجه داشته اند؛ کؤپریلی به تناسب 
آذربایجان و ریشه های قومیتی آن در  ادبیات ترکی در  از  تحقیق 
هویت اوغوزان، با درج بخشی از تحقیقات ترک شناسان می نویسد 
ابن االثیر تاریخ اوغوزان در عصر اسالمی شدن فالت ایران را به 
از  که  داند  می  )158-169ه(  عباسی  خلیفه  المهدی،  زمان 
دوقوزاوغوزها در ترکستان شرقی جدا شدند و از سده چهارم قبول 
اسالم را آغاز کردند و در سیحون می زیستند. بارتولد هم این مساله 
بارتولد می گوید »اوغوزها قومی  تاریخ می کشاند.  به  همان  را 
است که در قرن ششم میالدی موفق به ایجاد نوعی امپراطوری کوچ 
شدند.  ترک  قبایل  همه  میان  در  سیاه  دریای  تا  چین  از  نشین 
هشتم  سده  به  مربوط  اورخون  های  کتیبه  در  که  دوقوزاوغوزلر 
میالدی یاد شده، مسلما همین قوم است.« طبری هم در تاریخ نگاری 
کهن عرب به تغزغز یعنی دوقوزاوغوز به مناسبت ضبط سرزمین 
»اسروشنه« در سال 205 هجری اشار کرده است. بعد از این تاریخ 
است که در غرب از اوغوزها سخن به میان می آید. بعد از مسلمان 
اینان را عموما ترکمن به معنای ترک مسلمان  آنان است که  شدن 
و  ترک«  »لغات  در  بعد  »المقدسی«،  در  ابتدا  اند.  داده  عنوان 
در  نخستین  بینیم.)ر.ک: صوفیان  می  را  عنوان  این  »سیاستنامه« 

ادبیات ترک231-233زیرنویس(

اما حقیقت قومی و زبانی ترکان ایران در استمرار تاریخی خود، از 
دیرین ترین اعصار تا امروز مبتنی بر فرهنگ و رسومی بوده که 
در گذار زمانی، به باززایی و تجدد تن داده است. بر این اساس می 
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توان به نوشته کؤپریلی اشاره کرد که می نویسد »آن چه ساحه آذری 
گفتیم، اهالی ساحه زبانی یعنی ترکان آذربایجان و آناطولی شرقی- 
خیلی بعد از ترکان آسیای صغیر یعنی به دنبال استیالی چنگیز و پس 
از سرازیر شدن سیل ترکان- آداب و رسوم کهن را بهتر و نیرومندتر 
برخی  از ظهور سلجوقیان  پیش  این سرزمین  به  اند...  حفظ کرده 
عشیرت های اوغوزی آمده بودند. برخی از اوغوزها هم که سلطان 
محمود غزنوی آنان را از ماورالنهر به خراسان کوچانید، بعدها به 
و  سلجوقیان  زمان  در  بعدها  پیوستند.  آنان  به  و  آمدند  ناحیه  این 
خوارزمشاهیان دوباره گروهی از ترکان به این ناحیه آمدند و ساکن 
شدند. اگر مدنظر داشته باشیم که در زمان ایلخانان هم مجددا عشیرت 
هایی از اوغوزها آمدند و با آنان درآمیختند، می توان درباره ماهیت 
این  به  که  ترکانی  کرد.  پیدا  نظری  کمابیش  ناحیه  این  نژادشناسی 
سرزمین آمدند، تقریبا همه از اوغوزها یعنی ترکمنان بودند. این که 
در کتاب دده قورقود در نسخه موجود که در دست ماست می بینیم 
که عرصه رخ داد واقعه ها دایم ناحیه آناطولی شرقی یا آذربایجان 
است، می تواند نظر ما را که فوقا مطرح کردیم، ثابت کند و کسانی 
که درباره ادبیات مردمی در آن سامان اندک بررسی کرده اند، این 
جهت را تایئد می کنند. در واقع آثار ادبیات مردمی در آن نواحی از 
هر نظر بسیار اصیل تر و غنی تر از آثار آناطولی غربی و روم 
ایلی است. هر چه بررسی های نژادشناسی پیشرفت کند، این مسائل 

بهتر روشن خواهند شد.«)صوفیان نخستین در ادبیات ترک228(

دکتر محمدتقی زهتابی، پژوهش و روشنگری در ریشه های دیرینه 
ترکان اوغوز در آذربایجان و مسائل زبانی آنان را در دستور کار 
در  را  آن  بنیادهای  و  داده  قرار  نوشتاری خود  تحقیقات  از  بخشی 
سومری ها و دیگر اقوامی می داند که دارای زبان التصاقی بوده و 

در منطقه آذربایجان حضور داشتند.
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***

تاریخ ورود ترکان اوغوز به آذربایجان و دیگر مناطق جغرافیایی 
ایران را عده ای از تاریخ نگاران، حدود 700 سال قبل از میالد 
نوشته اند؛ این مهاجرت، اسکان و ماندگاری که تا امروز دوام یافته 
است، عمومن از نظر قومی/فرهنگی بوده)در کنار اقوام دیگر( و 
خصوصن از نظر زبانی است.)در کنار زبان های دیگر(. با مراجعه 
محل  باز  دیر  از  آذربایجان  شود  می  معلوم  تاریخی  تحقیقات  به 
جغرافیاسیندا  ایران  است؛)ر.ک:  و  بوده  اغوز  ترکان  استقرار 
در  ایرانی1/710(  تورکلرین  تورکلری1/70؛  ایران  تورکلر99؛ 
کتاب برهان قاطع، ذیل واژه  آذربایجان آمده است:»گویند وقتی که 
آغوز )اغوز( آن والیت را گرفت، صحرا و مرغزار اوجان که یکی 
از محله های والیت آذربایجان است، او را خوش آمد و فرمود که هر 
یک از مردم او یک دامن خاک بیاورند و بریختند، پشته ی عظیمی 
به هم رسید، نام آن پشته را آذربایگان کرده و آن گاه آذربایگان را 
بایگان به  بلند است و  معنا می کند چه آذر به لغت ترکی به معنی 

معنی بزرگان و محتشمان«.

به نوشته جواد هئیت بیش از 700 سال است که اقوام ترک زبان در 
آذربایجان مستقر شده اند؛ بر اساس نوشته های وی، به زمانی که 
ساسانیان بر جغرافیای آن زمان ایران حکومت می کردند، مهاجران 
اقوام  سازی  مسلمان  دوره  در  و  آمدند  میانه  آسیای  از  زبان  ترک 
ساکن در فالت ایران، سه دوره مهاجرت ترکان را شاهد بوده ایم؛ 
مهاجرت اول در زمان سلجوقیان به قرن یازده میالدی است. دومین 
امیر  زمان  به  مهاجرت  سومین  شدند؛  باعث  مغوالن  را  مهاجرت 
تیمور اتفاق افتاده است. از بازماندگان این دوره مهاجرت اجباری 
است که صفی الدین اردبیلی را به انسجام مذهبی کشاند و با حکومت 
شاه اسماعیل، سلسله صفویه در آذربایجان بنیان گذاشته شد.)ر.ک: 
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وارلیق، ش1( فؤاد کوپریلی نیز از مرکزیت آذربایجان برای کشوری 
ترک و از نقش محوری فرهنگ اوغوزی سخن گفته است؛ »... 
به محدوده  آغاز سده چهارم  از  که  اوغوز  ترکمنان  این  از  برخی 
اسالم وارد شده بودند، در اواخر سده چهارم در حوالی بخارا فرود 
آمدند. خاندان سلجوقی که از میان آنان سر برآورده بود، در آسیا 
با مهاجرت  آنان  دادند و در زمان سلطنت  مقتدر تشکیل  حکومتی 
زبان  ترک  شدیدا  آذربایجان  و  صغیر  آسیای  اوغوزها  همین 

شدند.«)صوفیان نخستین در ادبیات ترک279( 

در زمینه های زبان شناختی ثابت شده که ساکنان کهن، باستان و 
فؤاد  این سخن  التصاقی هستند.  با زبان  آذربایجان، مردمانی  فعلی 
کوپریلی هم در این رابطه قابل تأمل است »آن چه »آذری« گفته می 
شود و میان آسیای میانه محلی که لهجه بزرگ ادبی، جغتایی در آن 
حاکم است و آسیای صغیر که ترکی سلجوقی در آن حکمفرماست، 
در میدانی متوسط که از حوالی بغداد شروع می شود و در موصل، 
دیاربکر، آناطولی شرقی، قفقاز و آذربایجان های ایرانی به کار می 
رود، و بیش از همه با لهجه سلجوق- عثمانی مشابهت عظیم نشان 
می دهد، این میدان زبانی و ادبی، شاید ناشناخته ترین بخش ادبیات 

ترک تاکنون است.«)صوفیان نخستین در ادبیات ترک226(

در منابع تاریخی و برخی از تحقیقات ترک شناسی از حضور کهن 
تر اقوام التصاقی زبان در آذربایجان که اجداد اولیه اوغوزان بشمار 
می روند، سخن به میان آمده است؛ در تجارب االمم نیز از ورود 
حدود 50 هزار نفر از ترکان خزر به آذربایجان با درخواست گوک 
کوچ  است.  شده  داده  خبر  انوشیروان،  خسرو  موافقت  و  ها  ترک 
قبایلی از ترکان اطراف رودخانه بارلیق- توال- ئوتوکن و آمیزش با 
قبایل آذ- اوز که از ترکان اوغوز منطقه آذربایجان بودند، این منطقه 
به تحقیق  تبدیل کرده است.  تاریخ به سرزمین ترکان  را در طول 
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زهتابی در همان دوران ها است که »آذربایجان الفباسی« شکل می 
گیرد و »آذری ادبی دیلی نین فورماالشما پروسئسی« پدید می آید.

)ر.ک: ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/652(

تاریخ سیاسی ترکان اوغوز در آذربایجان با ساتراپ/دولت آتروپات 
در400 سال قبل از میالد آغاز می شود که شهر تخت سلیمان به 
و  سابیرها  قبایل  سکونت  و  ورود  شد.  برگزیده  آتروپاتن  پایتختی 
کوشانی ها از هون ها در آذربایجان را در اوایل قرن دوم میالدی 
می دانیم. اشغال آذربایجان در 639 میالدی توسط اعراب انجام می 
قرن  اوایل  و  قرن هشتم  اواخر  و خرمدینان  بابک  تحرکات  گیرد. 
از  آذربایجان  تاریخ  بابک در  نهم- 14 مارس 838 و کشته شدن 
اهمیت بسزایی برای تبیین هویت قومیتی برخوردار است. حکمرانی 
حکمرانی  از  بعد  و  است  میالدی   879 در  آذربایجان  در  ساجیان 
ساالری ها، حکمرانی روادیان در 981 میالدی، حکمرانی شدادی 
ها در 971 میالدی تا این که سلجوقیان در آذربایجان به 1028میالدی 
به  خوارزمشاهیان  تسلط  گذارند.  می  بنیان  را  خود  امپراتوری 
آذربایجان در حدود 1157 میالدی انجام گرفته و دولت ائلدنیزها و 
اتابکان آن ها در 1136 میالدی به بعد در آذربایجان برپا بوده است. 
میالدی،  به 1220  توسط چنگیزخان  دولت خوارزمشاهیان  سقوط 
پی  در  را  میالدی  در 1285  توسط هالکوخان  آذربایجان  تصرف 
داشته و سپس تیموریان در آذربایجان در اواخر قرن 14 میالدی، 
شیروانشاهان در آذربایجان در 1405 میالدی، سیر تاریخی را به 
می  آذربایجان  در  قویونلوها  آق  و  قاراقویونلوها  اوغوزان  دولت 
کشاند؛ صفویان در آذربایجان در 1508 میالدی دومین امپراتوری 

ترکان را در آذربایجان این دوره تاریخی، تأسیس می کنند.

قرن 18  اواخر  آذربایجان  در  قاجار  ترکان  آنان، حکمرانی  از  بعد 
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میالدی ایجاد می شود و در همین دوران، تجزیه آذربایجان در جنگ 
های دولت های ایران و روسیه تزاری)قراردادهای گلستان در 13 
اکتبر 1813 و ترکمنچای در 10 فوریه 1828( را شاهدیم. از این 
تاریخ آذربایجان روسیه و آذربایجان ایران و آذربایجان عثمانی/ترکیه 
از هم در قراردادهای سیاسی جدا می شوند. در برهه ای از تاریخ 
 27  -1918 مه  آذربایجان)28  دموکراتیک  جمهوری  آذربایجان، 
نیسان 1920( را محمد امین رسولزاده اعالم می کند. با دیپلماسی که 
میان ایران و عثمانی برقرار بوده، استان آغری در ترکیه قرار داده 
ایران در جنبش مشروطیت ممالک محروسه  آذربایجان  می شود و 
ایران، نقشی تاریخی بر عهده می گیرد. آذربایجان که در بخش شمالی 
ارس قرار گرفته به زیر سلطه بلشویسم درمی آید. آذربایجان ایران 
هم در تقسیمات کشوری به دو استان شرقی و غربی در عصر رضاشاه 
و سپس سه استان آذربایجان شرقی و غربی و زنجان و چهار استان 
با تشکیل اردبیل در دوره جمهوری اسالمی تقسیم می شود. با فروپاشی 
شوروی سوسیالیستی، جمهوری آذربایجان در 1992 میالدی دارای 
جغرافیای سیاسی مستقل می شود. ماندگاری زبانی و فرهنگی ترکان 
ایران در تمامی این دگردیسی های سیاسی و جغرافیایی، حکایتی از 

اصالت قومیتی در این مناطق بشمار می رود.

و  ایران  در جغرافیای  امروزه  که  ترکی هستند  قبایل  از  اوغوزها 
ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و عراق و بالکان سکونت دارند؛ 
واژه اوغوز در معنای اوق ها جمع قبایل را نشان می دهد. اولین بار 
در  است.  شده  برده  نام  ترک  گوگ  کنفدراسیون  در  اوغوزها  از 
قطعاتی از سنگنبشته های اورخون به هم قبیله ای بودن اوغوزها با 
اوغوزها  است. در حدود 630 میالدی  اشاره شده  ها  گوک ترک 
استقالل یافته و حکومت قبایل نه گانه را تشکیل می دهند. اما روابط 
های  نوشته  سنگ  بنابه  و  داشته  ادامه  ها  ترک  گوک  با  شان 
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در  دفعات  به  ایران166(  ترکان  دیرین  تاریخ  اورخون)ر.ک: 
»اوغوزالر  نویسد  می  هم  نطقی  اند.  داشته  شرکت  آنان  حکومت 
آنادولو، بین النهرین تورپاقالرینا میالددان اونجه 3-2-نجی مین ایللر 
آراسیندا »گوتی/ گوتو/ قوتو/ کوت/ قاص و یا قاس« و بونا بنزر 
آدالر آلتیندا گلیب یئرلشمیش و دؤولت قورموش اولدوقالری آرتیق 

گون ایشیغینا چیخماقدادیر.«)باشالنغیج100(

ششم  قرن  در  را  النهر  ماوراء  به  اوغوزها  آمدن  اثیر  ابن  اگرچه 
میالدی می داند. جواد هیئت در رابطه با مهاجرت ترکان اوغوز به 
بؤلگه سیندن سیحون چایی  اورخون  نویسد »اوغوزالر  ایران می 
ماوراءالنهردن  سؤنرا  کؤچوب،  عصرینده  انونجو  میالدین  کنارینا 
فرهنگینه  و  تاریخ  گئچمیشلر.«)تورکلرین  آنادلویا  و  ایران 

بیرباخیش15(

در دستانی )= حکایت/قصه/روایت( ترکی آمده است »اوغوزخان 
سر دسته ترک های اوغوز و اولین سالله ملل ترک دنیا بود است که 
وارد آسیای غربی شدند. در افسانه ها آمده است که اوغوزخان در 
شیر خوارگی، پدر و مادرش را از دست داده و تک و تنها در دره 
ای می ماند که در این هنگام گرگی او را پیدا کرده و با دادن شیر، 
طفل را از مرگ نجات می دهد. با زنده ماندن اوغوز خان نسل ترک 
ها از نابودی نجات پیدا می کند و با ایجاد زاد و ولد قبیله ترک ها 
به وجود می آید و اوغوزخان اولین سالله و جد )آتای( ترک ها به 
حساب می آید.« اوغوزان به دو دسته »بوز اوق« و »اوچ اوق« 
تقسیم می شوند که 24 طایفه را در خود جای داده اند. فعالیت اصلی 
اوغوزها دامداری بود. مهم ترین متاع تجاری اوغوزها گوسفند بوده 
از  را  خود  گوشت  احتیاج  ماوراءالنهر  و  خراسان  اهالی  است. 
اوغوزها و قارلوق ها تامین می کردند. مذهب اصلی تورکان اوغوز، 
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»گوک تانری« به معنی خدای آسمان بوده است که بعدا به اسالم 
گرویده اند. در سال 960 میالدی دویست هزار چادر ترک مسلمان 
شدند. در میان اوغوزها اسالم در اوایل قرن 11 میالدی به صورت 
می  »تورکمن«  مسلمان،  اوغوزهای  به  اعراب  درآمد.  رایج  دین 
مورد  اوغوز  جای  به  نام  این  میالدی  قرن 13  ابتدای  از  و  گفتند 
استفاده قرار گرفت. ابوریحان بیرونی و رشیدالدین همدانی ترکمن 
الغات  اند. کاشغری در »دیوان  دانسته  به معنی »ترک مانند«  را 

الترک« نیز به این معنی اشاره کرده است.

ارتش  فرمانده  و  گفتند  می  »یابغو«  خود  فرمانروای  به  اوغوزها 
»سوباشی« و جانشین یابغو، »کول ارکینن« نامیده می شد. به مهر 
یابغو  دربار  در  گفتند.  می  »طغرا«  »طغراق«،  یابغو،  فرمان  و 
منصب هایی چون آجی باشی، میرآخور، چاووش و بکچی بودند. در 
حکمرانی اوغوزان، کارهای اجرایی به وسیله جمع استشاره یا هیات 

مشاوران انجام می گرفت.

اوغوزها به سازمان قومی و سیاسی خود »ائل« یا »ایل« می گفتند؛ 
هر ایل از چند »بوی« یا »قبیله« تشکیل می شد. رییس هر بوی، 
»بیگ« نامیده می شد که موروثی بود و رئیس ایل یا یابغو)خاقان( 
از میان بیگ ها که اصیل زادگان ایل بودند، انتخاب می کردند. هر 
بوی یا قبیله به چند اوبا )طایفه( تقسیم می شد و هر اوبا از چند عائله 

و یا خانواده »سوی« تشکیل می شد.

شکل گیری 24 قبیله اوغوز بر اساس شش پسر اوغوزخان است.
این  از  اوغوزها30( هرکدام  اوغوزالردان سلجوقیوال31؛  )ر.ک: 
فرزندان، دارای یک عالمت مخصوص )طمغا یا مهر( و هر چهار 
انقون )توتم( بودند که نشان می دهد در قدیم ایل  قبیله دارای یک 

اوغوز از 6 قبیله تشکیل شده بود.
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***

به  ها  از سومری  بعد  که  آذربایجان  باستانی  از ساکنان  تحقیق  در 
ایفای نقش ائتنیکی و قومیتی پرداخته اند، اکدی ها قرار دارند. با 
جابجایی قدرت میان آنان و دیگر اقوام، چهره منطقه صورتی  دیگر 

گرفت و ساکنان تازه ای را پذیرا شد.

های  هزاره  در  که  هستند  قومی  دومین  سامی،  نژاد  از  ها  اکدی 
باستانی در آذربایجان زندگی می کردند. آنان زبان سامی را رسمیت 
دادند؛ سومریان را سرنگون و ایالمیان را خراج گذار خود نمودند.
)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی1/48( آرازاوغلو از ترک شناسان 
جمهوری آذربایجان بر این باور است که نخستین منابع و نوشته های 
طوایف ساکن در سرزمین های آذربایجان جنوبی و در منطقه اورمیه 
به زبان »اکدی« نوشته شده است. اکدیان متن هایی را برای اداره 
جامعه خود داشتند که بعدها آشور بانیپال از آن ها به همراه قوانین 
سومری برای تدوین قانون حمورابی استفاده کرده است. ایالمی ها 
از اقوامی هستند که بعد از اکدی های سامی نژاد،در بخشی از فالت 
ایران حضور داشتند. این در حالی است که تا دوره جابجایی سیاسی 
و قومیتی در منطقه آذربایجان و دیگر مناطق بین النهرین، به تحقیق 
زهتابی هیچ اثری از حضور و ورود آریائیان وجود ندارد و اقوام 
روند.  می  شمار  به  منطقه  ساکنان  زبان،  سامی  و  زبان  التصاقی 
ان  ایرانین  چاغداش  مدنیتی  ایالم  سیز  »شبهه  نویسد  می  زهتابی 
اسکی و دونیانین بیرینجی مدنیتلریندن اولموش او مدنیتین مرکزینده 
دایانمیشدیر کی، ان قدیم دؤورلرده بوتون آذربایجان، ایرانین غربی 
اسکی  تورکلرینین  یارانمیشدیر...«)ایران  اراضیلرینده  مرکزی  و 

تاریخی1/74(

در  حضورشان  تاریخی  تحقیقات  استناد  به  که  اقوامی  جمله  از 
آذربایجان ثابت شده، هیت ها هستند؛ قومی که به واسطه دارا بودن 
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زبان التصاقی جزو اقوام پروترک در این منطقه مورد توجه تاریخ 
نویسد  می  ها  هیت  با  رابطه  در  زهتابی  اند؛  گرفته  قرار  نگاران 
»هیت خلقی ده، سومئرلر و ایالمالر کیمی، اورتا آسیادان قفقاز و 
ایلک  تورپاقالرینین  آنادولو  گونکو  بو  گلیب  یولوایله  آذربایجان 
)ایران  اولموشالر.«  یارادانالری  مدنیت  و  حکومت  اینسانالری، 
التصاقی سخن  تورکلرینین اسکی تاریخی1/80( هیتی ها به زبان 
می گفتند و نخست خط هیروگلیف و سپس خط میخی را به کار برده 
اند. بنابراین »هیت لرده تورک دیللی اولموش و بوگونکو آنادولونون 
شاید ایلک ساکینلرینی تشکیل ائتمیشلر. دئمک آنادولونون بیرینجی 
ساکینلری یونانلیالر و یا باشقا هند- آوروپایی دیللی خلقلر اولمامیش، 
بلکه تورکلرین اولو باباالری اولموش و ایلک دؤولت و مدنیتی ده 
بورادا اونالر یاراتمیشالر.« )ایران تورکلرینین اسکی تاریخی1/88(

اقوام  جزو  است،  مانده  باقی  ها  آن  از  که  آثاری  با  هم  ها  کاسی 
از فالت  هایی  باستان، بخش  دوران  در  که  زبانی هستند  التصاقی 
قید  لرله  »دفعه  بودند.  کرده  تبدیل  خود  گاه  زیست  به  را  ایران 
دیللری  و  بیری  خلقلردن  »آسیانی«  کاسسیلرده  کی،  ائتمیشیک 
طرفدن  بیر  دیلی  کاسسیلرین  ده  گؤره  بونا  اولموشدور.  التصاقی 
جنوب قونشوالری- ایالمالر، دیگر طرفدن ایسه شمال قونشوالری- 
لر  له  دفعه  ایسه،  بو  ایدی،  یاخین  ایله  دیلی  لوللوبیلرین  قوتتی- 
خصوصیتلریله  ائتنیک  و  کؤک  اونالرین  کیمی،  گؤستردیگیمیز 
عالقه دارایدی، یعنی کاسسیلر و قوتتی- لوللوبیلر سومئر و یا ایالم 
ایکی  داغالرینین  زاقروس  و  آذربایجان  آسیادان،  اورتا  ائللرینین 
اونالردان  زامانالر  کؤچدوکلری  خوزستانا  و  عراق  ایله  طرفی 
ائل و  قاالن  ایالمالردان  احتمال  قاالن و چوخ  یئرلرده  بو  آیریلیب 
اسکی  تورکلرینین  ایدیلر.«)ایران  گلمیش  میدانا  اوباالردان 

تاریخی1/91(
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هوری ها را زهتابی از نخستین اقوامی می داند که در آذربایجان 
موفق به بنیان تمدن شدند. قومی که دارای زبان التصاقی بوده)96( 
و از ساکنان اصلی و اولیه منطقه آذربایجان بشمار می روند؛ »بو 
گونه قدر تاریخه معلوم اولدوغو اوزره هورریلر م.ق 4 و 3- نجو 
زاقروس  لرینده،  منطقه  داغلیق  آذربایجانین  غربی  ایللیکلرده  مین 
داغالرینین شمالی قسمتلری و توروس داغالرینین اونالرا قووشدوغو 
یئرلرده یاشاییب مدنیت و حکومت قورموشالر... سون آختاریشالر 
گؤسته ریر کی، هورری خلقی م.ق دؤردونجو مین ایللیگین ایکینجی 
یاریسیندان، آذربایجانین معلوم اوالن ان قدیم ساکینلری کیمی، جنوبی 
داغالرینین  زاقروس  یعنی  قسمتلرینده،  داغلیق  غربی  آذربایجانین 
داغلیق  قووشدوغو  اونالرا  داغالرینین  توروس  و  قسمتی  شمالی 
منطقه لرده، داها دقیق دئسک، اورمو گؤلونون غربی، جنوب غربی، 
قوشچو گه دیگی، سالماس، بؤیوک زاب چایینین سرچشمه توتدوغو 
اراسینداکی  گؤلو  وان  گؤلوایله  اورمو  و  خوی  منطقه،  داغلیق 
ایللیگین  مین  ایکینجی  م.ق  اراضیلر  بو  یاشامیشالر.  تورپاقالردا 
آدالنمیش  »ناییری«  اوللرینده  ایللیگین  مین  بیرینجی  و  سونالری 
تاریخ گؤسته  یاشامیشدیر.  گیلزان خلقی  قسمتلرینده  اورانین جنوب 
ریر کی، هورریلرین بؤیوک حیصه سی م.ق 2400- نجو ایللرده، 
هله معلوم اولمایان سببلره گؤره، گؤستردیگیمیز آذربایجانین غربی 
داغلیق قسمتلریندن شمال، شمالغرب، جنوب غرب و جنوب قسمتلرینه 
عالیملرین  سیرا  بیر  یاییلمیشالر.  قدر  مصره  و  ائتمیش  مهاجرت 
فیکیرینجه اورارتو و هیت خلقلری هورریلرین آنادولو اراضیسینه 
کؤچمه سیندن سونرا، اونالردان یارانمیش خلقلر اولموشالر.«)ایران 

تورکلرینین اسکی تاریخی1/94(
دریای  بین  ای  منطقه  در  قومی  ها  هوری  تاریخی،  تحقیقات  بنابه 
خزر  تا رود دجله در 4000 – 4500 سال قبل از میالد زندگی 
می کردند. آنان در وسعت جغرافیایی بین کوه های زاگرس تا سواحل 
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مدیترانه تمدنی ایجاد کرده و امپراتوری را بنا نمودند.

از کتیبه های کشف شده به خط میخی در حاتوشا- پایتخت هوری ها، 
معلوم می شود آنان دارای زبانی التصاقی بوده اند.

از  بیستم  قرن  آغاز  در  که  ها  هوری  به  مربوط  متون  میان  در 
بوغازکوی کشف شد، نامه ای است که به خط اکدی از زبان نیشاری 
و اورکیش و ماواری از شاهان هوری که حدود 3000 سال قبل از 
از  پیداشده  اسناد  کند.»هرچند  می  یاد  است،  شده  نوشته  میالد 
بوغازکوی اطالعات تازه ای از هوریان به دست می دهد و التصاقی 
زبان بودن آنان را تائید می کند، در عین حال، آثار مگالیتیک پیدا شده 
کرده  را جلب  شناسان  باستان  توجه  هم  اربیل  اطراف  از حفریات 
است. منطقه “شهر یئری” که به دوران 4 هزار سال پیش مربوط می 

گردد، تاریخ هوریان را به عیان نشان می دهد.«

اقوام  که جزو  لولوبیان  قوم  به  رسیم  می  قدیمی  منابع  بررسی  در 
التصاقی بوده اند)108( و حدود هزاره سوم قبل از میالد در منطقه 
آذربایجان زندگی می کردند. زهتابی در این رابطه می نویسد »در 
منابع باستان از اوایل هزاره سوم ق. م به نام لولوبیان برمی خوریم. 
مثال 2800 سال قبل از میالد فردی از اقوام سامی به نام »مانیشتو« 
قدرت  کامل  گرفتن  دست  به  با  و  شده  خویش  شهر  پاتئسی)حاکم( 
سلسله سامی کیش را به وجود آورده و در قلمرو خویش زبان سامی 
را به عنوان زبان رسمی جایگزین زبان سومری می نماید... لولوبیان 
در منطقه ای که شامل نواحی شامال شرقی بستر رود »دیاله« تا 
دریاچه اورمیه و از آن جا به طرف شرق، تا حوالی قزوین و قم و 
همدان بود می زیستند. نام آنان در منابع اکدی به صورت »لوللوبوم 
اکثر  است.  شده  قید  »لوللومه«  آشوری  منابع  در  و  لوللوپوم«  یا 
و  زبانی  نظر  از  لولوبیان  که  معتقدند  باستان  تاریخ  پژوهشگران 
قومی قرابت بسیاری با ایالمیان، گوتیان، کاسیان و ماننایان داشته 
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مشهور  لوح  در  اکد  شاه  سوئن«  »نارام  م  ق.   23 قرن  در  اند. 
خویش)لوح پیروزی( برای اولین بار از پیروزی خود بر لولوبیان 

سخن می راند.« )تاریخ دیرین ترکان ایران76(

در همان دورانی که قوم لولوبیان ساکن آذربایجان بودند، قوم گوتیان 
نیز در این منطقه زندگی می کردند. »در 2500 سال پیش از میالد 
هم زمان با لولوبیان، در نواحی شمال و شرق آنان، اقوام گوتی می 
زیستند. در منابع هزاره های دوم و سوم پیش از میالد نام کوتی= 
تا  و  نواحی شمال، شرق  در  که  اطالق می شود  اقوامی  به  گوتی 
و  آذربایجان  از  مهمی  بخش  یعنی  لولوبیان،  غرب  شمال  حدودی 
ترکان  دیرین  زیستند.«)تاریخ  می  ایران  کردستان  شرقی  ناحیه 
ایران88( محققان به خاطر پیچیدگی زبان گوتی ها، آن را دارای 
در  که  آلبانی  هوریانیو  باستانی  ها  زبان  با  خویشاوندی  و  شباهت 
آذربایجان شمالی جریان داشتند، می دانند. زهتابی در رابطه با این 
ایلک  اراضیسیده  همدان  و  آذربایجان  »دئمک  نویسد  می  اقوام 
اینسانالر هم یئرلی، همده اورتا آسیادان گلمیش التصاقی دیللی خلقلر 
اولموش و بو تورپاقالردا ایلک مدنیتلر و دؤولتلر اونالرین واسطه 
آسیادان  اورتا  خلقلرینین  لوللوبی  و  قوتتی  گلمیشدیر.  میدانا  سیله 
)ایران  گوجلودور.«  داها  احتمالی  قالماسی  آخینیندان  ایالم  گلمیش 

تورکلرینین اسکی تاریخی1/218(
عده از محققان بر این باورند که »گوتتی ها یا قوتتی ها حدود سه 
هزار سال پیش  از میالد وارد عرصه حکومتی شدند و تمدن خود 
را بنا نهادند. اورارتوها که هزار سال پیش از میالد در آذربایجان 
سکونت یافتند، مانناها و مادها را با نام گوتتی می خوانده اند. در 
ادبیات کهن، گوتهّی ها را با نام کوه های جودی که در شمال کوه های 

آشور واقع است یکی می دانستند.

نام  که  را  بعدی  ماد  میالد، سرزمین  های  از  پیش  سال  هزار  سه 
آذربایجان در زمانه ساتراپ آتروپاتن از آن گرفته شده است با نام 
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گوتتی می شناختند. در منابع سومری و هوری، در همین سرزمین 
ها قبایل هوری، لوللوبی و گوتی ها می زیسته اند که بعدها جایگاه 
دست  در  وسیعی  اطالعات  گوتهّی  دولت  درباره  شد.  مادها  اصلی 
که  هایی  در سرزمین  ها  گوتهّی  همین  دانیم  می  را  این  اما  نیست؛ 
امروز آذربایجان خوانده می شود سکنی داشته اند. همین سرزمین 
این سرزمین از رود  لوللوبی ها شده است.  ها زمانی دیگر وطن 
دیاله آغاز شده تا دریاچه ی اورمیه امتداد می یافت. لوللوبی ها در 
غرب این دریاچه می زیستند و گوتتی ها در شرق دریاچه اورمیه.

می دانیم که سومریان توسط اکدیان از بین رفتند. کتب تاریخی از 
غلبه گوتهّی ها بر اکدیان می نویسند. از این گذشته احتمال می دهند 
که گوتیان از پیش با اکدیان روابطی برقرار کرده و نظر اکثریت را 
برای به دست گرفتن حکومت جلب کرده بودند. تاریخ نشان می دهد 
که اکدیان در اواخر حکومت خود، استبداد و زورگوئی بر مردم را 
شدت داده بودند و مردم از دست حکومتیان رنجیده شده بودند. اکدیان 
تمام دوران حکومت خود را با جنگ و جدال سپری کرده و آرامش 
مردم را در نظر نمی گرفته اند. لذا گوتی ها با استفاده از نارضایتی 
مردم اکد، علیه حکومت بپا خاسته و توانسته اند با حمایت خود مردم 
اکد، دولت آنان را سرنگون سازند. در این حرکت، گوتی ها توانستند 
نظر جمع بسیاری از مردم ناراضی را به خود جلب کرده و آنان 
گوتی ها را به عنوان حکومتی پیشرو بر دولت خود ترجیح دهند. در 
عین حال بسیاری از مورخان، از ویرانی برخی شهرهای آن زمان 
مانند: آکشاک، خورساگ، الما، در، آداب، اوروک و الراک را نیز 
را  اکدیان  بر  ها  گوتی  غلبه  دلیل  تنها  لذا  سازند.  می  خاطرنشان 
دانند. گوتهّی ها در زمان سومریان  آنان می  استبدادی  حرکت ضد 

وارد کارزار حکومتی شده و اداره کشوری را فراگرفته بوده اند.

هرچند اطالعات اندکی در باره زبان گوتهّی ها در دست است، اما 
همه محققان زبانشناس و باستانشناس زبان آنان را التصاقی دانسته 
اند. کتیبه ها و متون اندکی از آنان در دست است؛ محققان تنها با 
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توسل به اسامی 20 تن از امپراتورها و امرای گوتهّی ها به بررسی 
پرداخته و نظر داده اند. این تحقیقات نشان می دهد که زبان گوتیان 
و  ساختمان  ویژه  به  و  بوده  ها  هوری  زبان  به  نزدیک  بسیار 
خصوصیات حروف و تلفظ نزدیکی بسیاری به هم داشته اند. آنان 
نظر می دهند که هرچند زبان گوتیان با زبان عیالمی، سومری و 

لوللوبی بسیار نزدیک بوده، اما ماهیت مستقلی را دارا بوده است.

با تکیه بر میراث برجای  اورارتو ها هم قومی بودند که توانستند 
مانده اقوام پیشین و تحوالتی که در آن ها ایجاد کردند، برهه ای از 
تاریخ آذربایجان را به خود اختصاص دهند؛ بنابر تحقیقات زهتابی 
ترکیه  گونکو  بو  اراضی  یاراندیغی  دؤولتینین  و  خلقی  »اورارتو 
اهمیتلی حیصه سینی- گؤیجه- وان-  قسمتینین  تورپاقالرینین شرق 
داخلینده  بیر خط  فرضی  آراالرینداکی  داغالری  زاقروس  ارزروم 
کی اراضینی احاطه ائدیردی. اورارتو حکومتی قارا دنیزله مربوط 
دئییلدی و جنوب سرحدینی و ان گؤلوندن شرقه و غربه اوزانان بیر 
خط تشکیل ائدیردی. دئمک بو حکومتین اراضیسی آرارات بوزقیری 
حتی  آلماقداادی.  ایچینه  دا  یاماجالرینی  شرق  داغینین  آغری  و 
اورارتو حکومتی، معین قدرتلی دؤورلرینده بو گونکو ماکی والیتی، 
احاطه  ده  غربینی  گؤلونون  اورمو  و  تورپاقالرینی  نخجوان 
ائتمیشدیر.«)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی1/99( اورارتورها هم 
التصاقی زبان بودند و از خط هیروگلیف و میخی استفاده می کردند. 

به دنبال اقوامی که نام برده شد، امپراتوری نظامی آشوری ها در 
میان  امپراتوری جنگی خود،  با  آشوریان  تشکیل می شود.  منطقه 
پرده ای را در حکمرانی ساکنان التصاقی زبان منطقه ایجاد می کنند 

و آنان را به زیر سلطه خود درمی آورند.)1/118(

قبایل  شد،  برده  نام  ها  آن  از  که  بزرگی  های  حکومت  از  گذشته 
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دیگری هم در آذربایجان باستان ساکن بودند که در بخش هایی از این 
منطقه توانستند استقرار یافته و مدتی به برپایی حکومت های محلی 
موفق شدند، مانناها از این گونه اقوام بودند.)1/273( آنان مدت های 
زیادی گرفتار با آشوری ها بودند.)1/279( از خط میخی استفاده 
می کردند و زبان شان جزو گروه زبان های التصاقی بود.)ایران 
تورکلرینین اسکی تاریخی1/362( حمید نطقی هم مانناها را اولین 

حکومت گران در منطقه آذربایجان می داند.)باشالنغیج112(

دکتر زهتابی به استناد یافته های تاریخی راجع به ادبیات ماننایی، آن 
ها را ریشه های اولیه ادبیات شفاهی ترکان ایران در اعصار بعدی 
می داند؛ او در این زمینه به اسطوره- افسانه آلپ ارتونقاب و چند 
روایت دیگر از ادبیات شفاهی ترکان اشاره می کند و هم پیوندی آن 
به  نزدیک  تا عصر  ماننا  دوران  از  مختلف  های  زمان  در  را  ها 
دوران معاصر به بحث می کشد.)364-1/371( وی در این رابطه 
از منابع باستان شناختی در منطقه آذربایجان استفاده می کند. اشیا و 
آثار به دست آمده از کاوش های مناطق زئوه، حسنلی تپه سی و مجید 
تپه، از ارجاعات باستان شناختی دکتر زهتابی هستند که مفصل از 

آن ها برای تائید نظریات خود بهره مند شده است.)1/379(

اشگوزها یا اسکیت ها جزو اقوامی هستند که در هزاره هفتم قبل از 
منشا  درباره  که  اقوامی  اند؛  شده  وارد  آذربایجان  منطقه  به  میالد 
به  زهتابی  دکتر  است.  اختالف  نگاران  تاریخ  میان  ها  آن  نژادی 
استناد برخی از متن های تاریخی و تحقیقات تاریخی، اشگوزها را 
از التصاقی زبان های دنیای باستان می داند و با ارجاع زبان شناختی 
اقوام  از  نیز  قوم  این  که  دهد  نشان می  کلمه »اسکیت«  معنای  به 
ترکان باستان بوده اند که با کوچ به منطقه آذربایجان آمده اند.)تاریخ 
دیرین ترکان ایران159( به نوشته زهتابی »ایشغوزالرین- ایسکیتلر 
و یا ساکاالرین باره سینده تاریخچیلر داخلینده اوالن ایکینچی نظریه 
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بو  فیکریدیر.  اولماسی  اصیللی  تورک  دیللی،  التصاقی  اونالرین 
یا  و  »ایسکیت«  اؤنچه  شئیدن  هر  اوچون  آراشدیرماق  نی  نظریه 
»ایشغوز« کلمه سینین کؤکو و معناسینی آیدینالشدیرماق گرکدیر.« 
)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی1/471( بر این اساس »ساکاها با 
هرچه  نزدیکی  موجب  م  ق.  هفتم  سده  در  آذربایجان  در  استقرار 
بیشتر زبان التصاقی اهالی محلی به زبان التصاقی آسیای میانه شده 
و بدینسان در پروسه چند هزار ساله تکوین زبان ملی و ادبی مردم 
آذربایجان مرحله ای ویژه به وجود آورده اند.«)تاریخ دیرین ترکان 

ایران168(

در همین دوران است که طایفی از مادها وارد منطقه آذربایجان شده 
از  که  حکومتی  کنند؛  می  ایجاد  را  خود  های  حکومت  اولین  و 

همآوردی با آشوری ها و مانناها شکل می گیرد.
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دوره آتروپاتن در تاریخ آذربایجان
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بعد از ظهور امپراتوری هخامشی و سقوط آن توسط اسکندر مقدونی، 
وضعیت سیاسی آذربایجان متحول شده و این منطقه همراه با دیگر 
اقوام  متصرفات مادها، شکل و ماهیتی دیگر می گیرد. سرنوشت 
اعراب  تهاجم  تا  مقدونی  اسکندر  دوران  از  آذربایجان  در  ساکن 
دکتر  تاریخی  تحقیقات  از  دیگری  بخش  ایران،  فالت  به  مسلمان 
تاریخی، شرایط  داده های  تا بر اساس  زهتابی را تشکیل می دهد 
قومیتی و زبانی ترکان ایران در سپیده مان تحوالت تاریخی منطقه 
روشن کند؛ زهتابی در رابطه با وضعیت آتروپاتن در زمان هجوم 
اسکندر مقدونی به فالت ایران می نویسد »اسکندرین هجومو زامانی 
اوزاق  تدبیرلی،  آدلی  آتروپات  آذربایجان[ین  ]بوگونکو  ماد  غربی 
گؤرن، عاغیللی و سیاستچی باشچیسی وارایدی. آتروپات هخامنش 
لرین ایکینجی داریوش دؤوروندن غربی مادین ساتراپی و حتی دینی 
رهبری ایدی. اسکندرین هجوم ائتدیگی ایللرده کی دؤیوش و حادثه 
لرده یالنیز م.ق 331- ینجی ایل باش وئرمیش حادثه لرده آتروپایتن 

آدی چکیلمیشدیر...«)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/14(

زهتابی به تناسب سخن از شرایط قومیتی و هویتی آذربایجان، به 
از  از معنای کلمه »آذربایجان« می پردازد و آن را متاثر  تحقیق 
تحوالت زبانی می داند که در تاریخ نگاری رخ داده است و با تکمیل 
و تکامل واژه گانی به صورت فعلی اش درآمده است. »آتروپایتن 
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اوالدی طرفیندن اداره اولونان اؤلکه و دؤولته »آتروپات مادی« و 
یا ساده شکیلده »آتروپاتئن« دئییلمیشدیر. قدیم یونان تاریخچیلری بو 
آدی »آتروپاتئنا«، ائرمنی تاریخ چیلری »آتروپاتگان« . فارسالر 
سس  سونرا،  استیالسیندان  عرب  آد  بو  یازمیشالر.  »آذربایگان« 
داها  و  دوشموش  شکلینه  »آذربایجان«  رک  عربلشدیریله  جهتدن 
سونراالر علم عالمی، ائله جه ده فارسالر و آذربایجانلیالرین اؤزلری 
بو کلمه نی »آذربایجان« یا »آذربایگان« شکلینده ایشلتمیش و ایشله 

دیرلر.« )ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/21(

معنای  شناسی،  ترک  و  تاریخی  تحقیقات  اساس  بر  که  حال 
در  منطقه  اتنیکی  وضعیت  به  توان  می  شد،  معلوم  »آذربایجان« 
دوران آتروپاتن پرداخت؛ زهتابی می نویسد »بحث ائتدیگیمیز همین 
ایشغوز،  لوللوبی،  قوتتی،  سینده  اراضی  آذربایجان  دؤورده 
ساورومات، آلبان، ماساژئت، کادوسی و... کیمی مختلف لهجه لی 
التصاقی دیللی ائللر، خلقلر و قبیله لر یاشامیشدیرسا، اونالر ائتنیک 
جهتدن واحد کؤکدن اولموشالر، دئمک او زامانکی شمالی و جنوبی 
زامانا  او  و  اولمامیش  قومالر  و  میللتلر  دیللی  مختلف  آذربایجاندا 
خلقلرین  دیللی  مختلف  یئرلرده  بو  ده  تاریخینده  آذربایجان  قدرکی 
اسکی  تورکلرینین  )ایران  اولمامیشدیر...«  شرایط  اولماسینا 

تاریخی2/27(

آتروپاتن در  از واژه  آن  بیانی  آذربایجان و تحول  به معنای  راجع 
زبان های گوناگون، میان محققان و مورخان و زبان شناسان نظریات 
مختلفی ابراز شده است؛ »آذربایجان« را از ریشه »آذربایگان« و 
که  ای  منطقه  به  اشاره  در  اند؛  دانسته  »آتروپاتن«  زبانی  تحول 
بخشی از قلمرو حکمرانی مادها بوده و به نام ماد کوچک خوانده می 
 -1 است:  شده  تشکیل  قسمت  سه  از  آذربایگان  واژه  است.  شده 
آتور)آذر( به معنای آتش. 2- پات )بای( به معنای نگهبان. 3- کان، 
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که پسوند مکان است به معنای سرزمین.)لغت نامه دهخدا1/84( ابن 
دوره  تقسیمات  توصیف  آذربایجان جزو  حدود جغرافیایی  خردادبه 
ساسانی به همراه ری، طبرستان، ارمینیه، دماوند و گیالن در یک 
و  بوده  آذربایجان  در  آن  مرکز  که  است  آورده  شمالی  چهارم 
و  است؛)المسالک  داشته  نام  اسپهبد  آذربادگان  آن  فرمانروای 
را  آذربایجان  و  اران  ارمینیه،  توصیف  هم  استخری  الممالک97( 
و  حوقل  ابن  ممالک176(  و  است.)مسالک  آورده  منطقه  دریک 
مقدسی هم به همان ترتیب خردادبه و استخری به آذربایجان اشاره 

می کند.)سفرنامه71؛ احسن التقاسیم فی معرفةاالقالیم2/544(
جواد هیئت در اشاره به فرایند ترک نشینی در آذربایجان با استناد به 
اولین  به نوشته هرودت  بنا  این نظر است که »  تاریخی بر  منابع 
مهاجرت اقوام ترک به آذربایجان درقرن هفتم قبل از میالد به قولی 
های  مهاجرت  شود.  می  ها( شروع  )اسکیت  ها  سکا  مهاجرت  با 
آمدن هون ها صورت  با  بعدی درقرن های چهارم وپنجم میالدی 
گرفته است. در منابع ارمنی از هون های سفید به نام خیلندورک یا 
وشهر  ص96(  ایرانشهر-   – )مارکوارت  شده  یاد  خیلنتورک 
نام  است.)بالساغون  بوده  ها  آن  مرکز  جنوبی  درمغان  بالساغون 
بلغارها،  قدیم  ترکان  هست(  نیز  شرقی  ترستان  شهرهای  از  یکی 
خزرها، آغاچری وسابیرها که به اروپای شرقی هم مهاجرت کردند 
به آذربایجان آمدند ودراین جا هم سکونت نمودند. مورخین ارمنی از 
این مهاجرت ها به تفصیل یاد نموده اند.)آباس کاتینا، موسی خرن( 
آغاچری ها از اقوام خزر محسوب می شوند، درسال 460م و8سال 
و  آمدند  قفقاز  به جنوب  ها ساغورها)اویغورهای زرد(  آن  از  بعد 
درسال 477 با ساسانیان به نبرد برخاستند. نام آغاچری ها دردوران 
الموت در تواریخ آمده  های بعدی مثال درحمله هالکوخان به قلعه 

وگاهی هم به شکل قاچارثبت شده است.

رئیس سابیرها آمبازوک در سال 507 با قباد پدرانوشیروان جنگ 
کرد، ولی فرزندانش با او پیمان بستند وعلیه روم جنگیدند. در سال 
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های 514-515 میالدی، ارمنستان را اشغال کردند وتا قونیه پیش 
قباد، آران وگرجستان ومنطقه  پایان سلطنت  تا  رفتند به طور کلی 
ازاین  بود  ها  آن  نزدیک  واقوام  آذربایجان در دست خزرها  شمال 
جهت به این مناطق کشور خزرها نیز گفته اند.)بالذری194، طبری، 

ابن خردادبه، تاریخ یعقوبی( وشهر قباله مرکز این ها بوده است.

در زمان انوشیروان نیز عده ای از اقوام ترک درآذربایجان اسکان 
داده شدند. درحمله اعراب عده ساکنین ترک زبان این منطقه قابل 
توجه بود. روایت وهب ابن منبه درکتاب»التیجان« ابن هشام چاپ 
حیدرآباد مؤید این مدعاست. دراین کتاب آمده است که روزی معاویه 
در  عبید  آذربایجان چیست،  پرسید  بن ساریه  عبید  از مشاور خود 

جواب گفت این جا از قدیم کشور)سرزمین( ترکان بود.

مهاجرت انبوه ترکان به ایران خصوصا آذربایجان در زمان سالجقه 
انجام گرفته است. در زمان ملکشاه ترکمانان به آذربایجان آمدند وبه 
پرشد  آنان  از  ارومیه وهمدان  گنجه، خوی،  مانند  زودی شهرهای 
وشهر خوی، ترکستان ایران لقب گرفت. غیر از اوغوزها)=غزها( 
ترکان قپچاق نیز به آذربایجان مهاجرت کردند وقسمت مهم ایالت 
مسیحیت  دیگر  بخش  آمدند.  قفقاز  به  گذشته  شمال خزر  از  قپچاق 
تبریز،  اهالی  تشکیل  در  شدند.  مستحیل  ها  گرجی  ودر  آوردند 
عنصرقپچاق سهم بزرگی داشته است. درباره این واقعیت تاریخی که 
ترک ها حتی در دوران قبل از میالد مسیح در آذربایجان وسایر نقاط 
میهن مان ایران ساکن بودند، منابع وماخذ فراوانی وجود دارد؛ از 
جمله در کتاب اردبیل ودانشمندان روایتی از ابن اثیر مورخ معروف 
عرب نقل شده که خالصه اش این است:» رائش بن قیس بن صیفی 
موسی  وحضرت  فارس  پادشاه  منوچهر  با  که  یمن  پادشاه  سبا  بن 
معاصر بوده سوارهائی به سرکردگی شمربن عطاف به آذربایجان 
فرستاد وی وارد آذربایجان گردید وبا ترک ها نبرد نمود وآن ها را 
مغلوب ساخت. سردار مذکورمسیر لشکرکشی خود را بر دوسنگ 
نوشت. و به یمن مراجعت نمود.پس از بازگشت یمنی ها باز هم مدت 
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درازی آذربایجان در تحت سیطره ترک ها بماند...«

دورانی که فالت ایران به اشغال اسکندر مقدونی درآمده و امپراتوری 
آذربایجان  در  آنان،  حکمرانی  با  مطابق  و  فروپاشیده  هخامنشی 
ساتراپی برای اداره تقریبن خودمختارانه منطقه تشکیل شده است. به 
نصرللا  تألیف  آذربایجان«  »تاریخ  از  نقل  به  نیا  سرداری  نوشته 
اسحقی بیات »سیصد سال پس از سقوط دولت ماننا در آذربایجان، 
باز هم حکومت مستقلی به وجود آمد که تقریبا این سرزمین را تحت 
فعال  دولتمرد  آتروپات  دولت،  این  بنیانگذار  داشت.  خود  فرمان 
بزرگی بود و توانست موضع خود را استحکام بخشد. حتی در دوره 
هخامنشی ها توانست روابط اتحاد و یا قرار باجگیری با اتحادیه های 
اقوام بزرگ شمال برقرار نماید. سیاست دقیق و دیپلماسی پیش بینانه 
تشخیص  غیرمفید  را  مقدونی  اسکندر  با  نظامی  مبارزه  آتروپات، 
داده، راه مذاکره و نزدیکی با یونانی های مقدونی را پیش گرفت. او 
دختر خود را به یکی از سرداران نزدیک شاه مقدونی پردیکوی داده 
با او قوم و خویش شد و دختر خانم میدیایی »باری باکس« را به 
اسکندر مقدونی داد... هنگام باال گرفتن مبارزه بین سرداران اسکندر 
اراضی تسخیر  اختیارات  برای در دست گرفتن  آتروپات  مقدونی، 
شده از موقع استفاده کرده نهایت در دوران حکومت سلوکید توانست 
استقالل حکومت خود را حفظ نماید. چنین به نظر می رسد پایتخت 
تبریز  نزدیکی  در  که  شد  تعیین  کازاکا)کانزاک(  شهر  آتروپاتن 
به  مقدسی  مکان  جا  این  باشد.  می  سلیمان  تخت  محل  در  معاصر 
حساب می آمد و یکی از سه معبد مهم آتش پرستی در همین جا بود 
نمود.  حفظ  را  خود  عبادتگاهی  اهمیت  نیز  ساسانی  دروه  در  که 
زندگانی  صنعتکاری،  وری،  پیشه  کشاورزی،  دارای  آتروپاتن 
شهرنشینی و تمدن از نوع سطح باال بوده است. پیشرفت و رشد تمدن 
آتروپاتی ها در عهد هلنیزیم)تمدن قدیمی یونان( به عمل آمد و تشکیل 
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دولت مستقل، رشد اقتصادی، افزودن نیروهای تولیدی کشور، رواج 
تجارت، پیشرفت صنعت، سازمان یابی شهرنشینی را رونق بخشید. 
در آتروپاتن، کشاورزی مخصوص به معابد در این دوره پیشرفت 

زیادی کرد...«)سیری در تاریخ آذربایجان46(

به تحقیق آرازاوغلو »سرزمین آتروپاتن در داخل حدود شاهنشاهی 
احمنی ها)هخامنشی( بود و در ترکیب این شاهنشاهی 20 ساتراپ 
وجود داشت که ساتراپ آتروپاتن دهمین این ساتراپ ها را محسوب 
می شد. اسکندر مقدونی در 331 ق.م شاه ایران داریوش سوم را 
مغلوب ساخت و دولت هخامنشی را برانداخت و بدین ترتیب آتروپاتن 
نیمه مستقلی را تشکیل  توانست یک دولت  تابع مقدونیه شد و  نیز 
آتروپاتن را  پایتخت  آذربایجان37( وی هم  )تاریخ مختصر  دهد.« 
شهر گانزان- گنخک- گنزه )تخت سلیمان( در جنوب تبریز می داند. 

بخش دیگری از تاریخ نگاری فرهنگی و قومیتی ترکان ایران به 
دوره پارت ها مربوط می شود؛ دوره ای که نقشی سرنوشت ساز در 
گسست و تداوم هویتی و زبانی گذشته و آینده اقوام التصاقی زبان در 
آذربایجان و وضعیت ائتنیکی ترکان ایران بر عهده دارد؛ به تحقیق 
التصاقی زبانی هستند که  اقوام  از  دکتر زهتابی، اشکانیان/پارتیان 
توانستند حکمرانی دست نشانده مقدونیان در فالت ایران را سرنگون 
کرده و به مدت نزدیک به پنج سده حکومت مقتدری را ایجاد کنند. 
اعتمادالسلطنه که یکی از بهترین متن های فارسی را در خصوص 
زمان  از  »چیزی  نویسد  می  است،  کرده  تألیف  اشکانیان  تاریخ 
استرابون نگذشت که آذربایجان یک باره به تصرف اشکانیان درآمد 
و عجب این است که از آن وقت به بعد این طبقه ولیعهدهای خود را 
پادشاه آذربایجان خواندند و این رسمی که حاال بعد از دو هزار سال 
در سلسله جلیله قاجاریه، ایدللا تعالی ملکهم، مرسوم است و ولیعهد 
دولت فرمانفرمائی مملکت آذربایجان دارد، در آن طبقه هم معمول 
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بوده و کرسی آذربایجان دویمین پایتخت بشمار می آمده و از حیث 
جمعیت و عظمت و ثروت ثانی اثنین قاعده مملکت بوده... که حاال 
ایران  است.«)ر.ک:  چنین  مشغولیم  کتاب  این  تألیف  به  ما  که  هم 

تورکلرینین اسکی تاریخی2/53(

به تحقیق زهتابی هویت قومی پارتیان، ترک بودن آن ها را نشان می 
دهد؛ وی می نویسد »قدیم تاریخلرده ماد دؤوروندن بری بو گونکو 
قسمتلری،  مهم  نین  ایالتی  خراسان  گرگان،  تورکمنستانی،  ایران 
دامغان و اطرافی، کویرین شمال قسمتلری، اترک چایی نین شمالی 
قسمتلری و بو گونکو عشق آباد والیتی تورپاق الریندا یاشایان خلقه 

»پارت« دئیلمیشدیر.«)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/57(

با گذار از دوران پارتیان و ادبیات و زبان اشکانی که به تحقیق دکتر 
زهتابی جزو ادبیات و فرهنگ ترکی قرار می گیرد و اشکانیان را از 
اقوام ترک ایران تعیین می کند، به دوران سرنوشت ساز ساسانیان می 
رسیم که چهره ائتنیکی و فرهنگی منطقه آذربایجان و ساکنان دیرینه 
ای  منطقه  سیاست  در  زهتابی  گردانید.)2/385(  تحول  دچار  را  اش 
اردشیر بابکان نسبت به آتروپاتن آذربایجان می نویسد »اردشیر اردوانا 
و  سرعتله  والیتلرینی  اکثر  تقریبا  پارتالرین  سونرا  چاالندان  غلبه 
آسانلیقال توتدو و سونرا آتروپاتئن و ائرمنستانی اله کئچیرتمک اوچون 
اشکانی  ائرمنستاندا،  و  آتروپاتئن  زامان  بو  ائتدی.  هجوم  اوراالرا 
نسلیندن اوالن بیر خانواده حکومت ائدیردی و باشقا والیتلر کیمی داخلی 
دؤیوشلرده  ائرمنستانال  و  آتروپاتئن  اردوشیر  ایدیلر.  مالک  استقالال 
مغلوب اوراالق گئری قاییتدی. باشقا والیتلرده مشغول اوالن اردشیر بو 
یئرلرین ایشینی سونرایا قویدو. بئله لیکله ده بو ایکی قونشو اؤلکه تام 
مستقل اولدوالر...«)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/394( در همین 
دوران است که ساسانیان با اقوام دیگر ترک مواجه می شوند و نخستین 

رویارویی ها با ترکان هون به وقوع می پیوندد.)2/399(
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***

هون ها از نخستین ترکانی هستند که به پایه گذاری حکومت قومی 
در دوران قدیم موفق شدند؛ تاریخ سیاسی اجتماع ترکان، با تأسیس 
می  شروع  میال  از  قبل   315 حدود  در  ها  هون  امپراتوری 
در  که  دورانی  بیرباخیش17(  فرهنگینه  و  تاریخ  شود؛)تورکلرین 
نظام  شود؛  می  نامیده  باستان  دوران  شناسی،  ترک  نگاری  تاریخ 
امپراتوری که در دنیای قدیم تأسیس شد، به شکوفایی رسید و با گذر 
از حکمرانی کسانی چون آتیال به انحطاط و تقسیم امپراتوری رسید؛ 
در تشکیالت حکومتی هون ها، مجلس مشورتی که »توی« نامیده 
می شد، با دو جناح راست و چپ و با ریاست »بیلگه ایلیک« به 
امور همگانی می پرداختند. انسجام قبیله ای هون ها توسط مته خان 
در سال 209 قبل از میالد انجام شد. در تاریخ نگاری امپراتوری 
به بخش های جنوب شرقی و شمال غربی، دوره  آن  تقسیم  هون، 
پایانی را برای هون ها رقم زد؛ آق هون یا هفتالیت در سرزمین های 
ترکستان و روسیه و ایران و هند، حکومت تشکیل دادند و اتحادیه 
قبیله ای خاقانات ترک، از امپراتوری هون ها پدید آمد؛ کوپرس در 
زمینه های پیشاهون، قدمت تاریخی ترکان را به انتهای هزاره چهارم 
قبل از میالد می رساند؛ دوره ای که با مهاجرت در دروازه های 
شرقی آسیای میانه و آلتای اقوام پروترک ها را نشان می دهد. آن 
اقوام به زبانی صحبت می کردند که بعدا ترکی نامیده شد، از نژادهای 
سفید و زرد بودند و با دستیابی به مناطق تازه ای که برای دامداری 
و کشاورزی الزم داشتند، در گذر زمان به ساکنان همیشگی مناطقی 
از آسیا میانه تبدیل شدند؛ سکونتی که تا امروز تداوم داشته و در 
کنار دیگر نژادها و اقوام منطقه زیسته اند. با این حال نخستین تشکل 
های سیاسی را در میان اقوام ترک، هون ها ایجاد کردند که ترکی 
حرف می زدند و در حدود 2500 سال قبل از میالد، کوچ خود را 
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از آسیای میانه به سمت چین آغاز کرده اند. به همین خاطر، زیستگاه 
اقوام اولیه ترک را از کوه های خینگان و از هندوستان و ایران و 
در شمال  کاما  لنا و حوضه رود  تا مصیب رود  در جنوب  مصر 

دانسته اند.

نخستین  را  آلتای  های  کوه  چینی،  منابع  استناد  به  شناسان  ترک 
دیگری،  نگاران  تاریخ  که  حالی  در  اند؛  دانسته  ها  ترک  زیستگاه 
آلتای و دشت های قرقیز یا جنوب غربی  منطقه ای بین کوه های 
دریاچه بایکال را نخستین زیستگاه ترک ها نوشته اند. آوجی اوغلو، 
خاندان قاغان )خاقان هون ها( را ترک دانسته و حدود صد قبیله از 
اولیه  ترکی  نوعی  نیز زبان هون ها را  نوشته است؛ وی  آنان را 
دانسته و با تجزیه و تحلیل نام های چینی چند قبیله ای که به اطاعت 
آمدند، ترک بودن آن ها را محتمل دانسته و زیستگاه  هون ها در 
اولیه ترک ها را در قرن سوم پیش از میالد در استپ های آسیا می 
داند. جواد هیئت نیز به استناد تحقیقات تازه ترک شناسان، هون ها 
را از نظر نژاد ترک دانسته و آنان را به سه قسمت هون های آسیا، 
هون های اروپا و هون های سفید یا هپتال ها یا هیاطله بررسی می 

کند.)به نقل از: تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیرباخیش16(

امپراتوری هون از 209 قبل از میالد آغاز می شود؛ قلمرو آن با 
مغلوب کردن قبایل مختلف ترک و مغول و تونگوز و هندواروپایی، 
از دریاچه بایکال تا تبت و از دریای خزر و کوه های اورال تا رود 
در  را  چین  شمالی  های  زمین  و  یافته  گسترش  هو(  زرد)هوانگ 
برمی گرفت. در منابع چینی اولین اشاره به هجوم هون ها به دوران 
سالله شانگ تعلق دارد. می دانیم که چینیان دیوار بزرگ چین را در 
آن زمان برای جلوگیری از حمالت هون ها ساختند. با افزایش قدرت 
حکومت چینی از اواسط قرن دوم پیش از میالد، امپراتوری هون 
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تضعیف و رو به انحطاط گذاشت. شاخه جنوب شرقی امپراتوری 
هون تحت حمایت چین در آمد و شاخه شمال غربی آن در آخرین 
دهه قرن اول میالدی از هم پاشید و هون های شمالی به سوی غرب 
و دشت های شمالی دریای خزر کوچیدند تا بعدها زمینه ساز تشکیل 
دولت هون های اروپا شوند. امپراتوری هون های جنوب شرقی پس 
از آن که در 216 میالدی به دست امپراتوری چین منقرض شد، چند 
قسمت گردید. بخشی از آنان به سوی غرب رفتند و بخشی به »سین 
ـ پی« های مغول تبار ــ که جانشین هون ها در آسیای مرکزی شده 
بودندــ پیوستند و بخشی دیگر به سرزمین های روسیه و ایران و 
هندوستان فعلی آمدند و نام »آق هون «)یا َهیاِطلِه یا َهفتال / َهفتالیت 
/ افتالیت یا هون های سفید( به خود گرفتند و بعضی نیز که در آسیای 
میانه ماندند، حکومت های محلی کم نفوذ و ناپایداری تشکیل دادند. 
هون هایی که به غرب و قزاقستان و اراضی شمالی دریای خزر 
عزیمت کردند، تحت فشار اتحادیه قبیله ای آوارـ هون ها ــ که از 
قرن  دوم  نیمه  اواسط  از  ــ  بودند  تشکیل شده  مغول  و  ترک  قبایل 
چهارم میالدی به حوضه رود دانوب و دشت های مجارستان رفتند.

ایران و  با جنگ  در حدود 415ـ420 میالدی، هون ها هم زمان 
روم، به مرزهای شمالی ایران حمله کردند، لیکن با شکست مواجه 
شدند. در دوره بعدی جنگ ها، هپتال ها موفق شدند ساسانیان را 
مغلوب کرده و آنان را خراج گذار خود کنند.)به نقل از: تورکلرین 

تاریخ و فرهنگینه بیرباخیش21(

مجارستان،  در  استقرار  از  پس  و  آتیال  فرمانروایی  با  ها  هون 
دامنه  و  کردند  باج  پرداخت  به  وادار  را  شرقی  روم  امپراتوری 
لشکرکشی های آن ها تا غرب اروپا، یعنی فرانسه و اسپانیای فعلی، 
کشیده شد. به نوشته قفس اوغلو نیروهای امپراتوری هون های اروپا 
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متشکل از حدود 45 قوم از چندین تبار با زبان های مختلف بود که 
از لحاظ سیاسی متحد شده و ژرمن ها، اسالوها، هندوایرانی ها)چون 
»آالن«ها و »سرمت/ سارمات«ها(، فینوـ اویغور و ترک ها اقوام 
اصلی تشکیل دهنده آن بودند. به نوشته قفس اوغلو »بش ـ اوغور« 
ها، »ان ـ اوغور« ها و »شرا ـ اوغور« ها در جلگه های شمالی 
آکاتیرها در غرب دریای آزوف،  دریای سیاه به سوی رود ولگا، 

سابارها و توده های دیگر ترک در شرق ولگا پراکنده بودند.

آتیال در اواخر سلطنت خود، در غرب و شرق اروپا شکست هایی 
خورد و ناگزیر شد به سواحل دریای سیاه بازگردد. همان طور که 
اشاره شد، امپراتوری هون ها با مرگ آتیال در 453 میالدی از هم 
پاشید. گروه هایی از آن ها به استپ های روسیه بازگشتند و گروه 
هایی در اروپا ماندند و به اتحادیه هایی چون بلغارو آوار پیوستند. 
اوتورغور/اوتریغور/  و  قوتوریغور  قوتریغور/  چون  قبایلی 
اوتریگور، که در شمال دریای سیاه مانده بودند، بر اثر تحریکات دو 
امپراتوری روم غربی و شرقی، درگیر جنگ هایی با هم شدند که تا 
نیمه دوم قرن ششم میالدی ادامه یافت، تا این که قومی به نام »آوار« 
آن دو امپراتوری را شکست داد. این حمله عکس العمل ظهور »توـ 

کیو«ها یا ترک ها در آسیای شمالی بود.

کاناس اوغلو با تحلیل ساختار اجتماعی- سیاسی ترکان باستان بر این 
ایده است که از ترکیب ملت ها، دولت های ترک پدید می آمدند و 
حکومت ساختاری فدراتیو داشته است. ضیا گوک آلپ هم با اشاره 
به این که ایل ساده ترین شکل حکومت ترکان باستان بوده و از چند 
  .)Türkشد می  تشکیل  بوده  قبیله  چند  بر  مبتنی  خود  که  عشیره 
دولت  در  سیاست  و  دین  از:  نقل   Medeniyeti Tarihi, S83-109به 
عثمانی، ص133( از این ساختار، شیوه اداره و اجرایی مملکت که 
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مردان  اقتدار  و  گرفت  می  شد، شکل  می  خوانده  »اولوش«  نظام 
خانواده را مبنای گستره حکمرانی آنان قرار می داد. همین شیوه در 
قدرت  تقسیم  با  نیز  آنان  شود؛  می  اجرا  هم  سلجوقیان  حکمرانی 
سیاسی میان مردان خانواده، شکلی فدراتیو به حکومت می دادند و 
عدم تمرکز را به کار می بستند. در واقع حکومت ترکان سلجوقی 
که متاثر از آداب و رسوم قبیله ای اوغوزان و در استمرار حکومت 

گوک ترک ها بودند، مبتنی بر رابطه متقابل مردم و حاکم بود. 

در فاصله بین امپراتوری هون و شکل گیری امپراتوری گوک ترک 
که خاقانات ترک نیز نامیده شده اند، اتحادیه های قبیله ای کوچک 
ترک زبانی در مغولستان و دشت های آسیای مرکزی به وجود آمد.

)ر.ک: رنسانس هویتی ترکان ایران47(

***

دکتر زهتابی در تحقیق از شرایط قومیتی و هویتی ترکان ایران در 
دوره ساسانیان به ارتباط آن ها با حاکمیت و سیاست اجرایی ساسانی 
می پردازد. به تحقیق وی از آن دوران است که سیاست های تبعیض 
آمیزی در فالت ایران آغاز و اقدامات هویت زدایی از ترکان انجام 
به تخریب، تحریف و  با ارجاع  اقدامات را  این  می شود؛ زهتابی 
جعل تاریخی و هویتی که از سوی ساسانیان نسبت به ترکان ایران 

محقق شده، به بحث می گذارد.

دومین  و  ساسانیان  میان  دیگری  های  رویاروی  دوران  همین  در 
امپراتوری ترکان که در تاریخ گوک ترک خوانده شده اند، پدید می 
ساکنان  و  آذربایجان  منطقه  قومیتی  و  هویتی  در سرنوشت  که  آید 

ترک آن جا تاثیر می گذارد.

***
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بنیاد  که  نظراند  این  بر  ترک  نگاران  تاریخ  از  ای  عمده  بخش 
کنفدراسیون ترک با بنیان گذاری امپراتوری گوک تورک ها شکل 
گرفته است؛ نخستین حکومت ترکی که شیوه های اداره جامعه را از 
اصول قومی برگرفتند.)تورکلرین تاریخ و فرهنگینه بیرباخیش25( 
خانوادگی  تبار  به  اشاره  ترکان،  فرهنگ  در  آشینا  افسانه/اسطوره 
در شهر  که  خاقانی  دارد؛  ها  قبیله ژوان ژوان  از  بومن- رهبری 
»اوتوکن« که پیش از آن پایتخت هون ها بود، انسجام اولیه قبایل 
ترک را به حکومتی مقتدر تبدیل کرد. گومیلیوف بر این باور است 
به  آشینا  تشکیل می شد،  پانصد خانواده  از  که  دودمان  این  نام  که 
معنای »گرگ نجیب « بود. این دودمان در همان ایالت که هون ها 
و سین ـ پی ها در قرن چهارم میالدی از چینی ها گرفته بودند، از 
در هم آمیختن طوایف مختلف ساکن مغولستان و دشت های آسیای 
افسانه بوزقورت  از  نام روایتی  این  آمدند. منشأ  به وجود  مرکزی 
است که بر اساس آن، از قبیله آشینا، که به دست دشمن نابود شده 
بود، تنها پسری دست و پا بریده باقی مانده بود که گرگی ماده او را 
نجات داد و از وی باردار شد و به کوه های آلتای گریخت. در آن 
جا ده پسر به دنیا آورد که هرکدام منشأ قبیله ای شدند. آشینا که عاقل 
ترین برادر بود، فرمانروای ترک ها شد و به یادبود، پرچمی مزین 
پنجم  قرن  اواسط  در  کرد.  نصب  خود  خیمه  باالی  گرگ  کله  به 
میالدی، پس از برافتادن آخرین دولت هون ها به دست دولت ترک 
تبار تبقاچ/ طمغاج )به چینی: توـ با، توـ پا( دودمان آشینا از غرب 
به  و  کرد  فرار  آلتای  کوهستانی  منطقه  به  چین  شمالی  ایاالت 
امپراتوری ژوان ـ ژوان ها ملحق شد و برای آن ها آالت و جنگ 
افزارهای آهنی تولید کرد. از قبایل بومی پراکنده در حوالی آلتای، 
که از بقایای هون ها و غالباً ترک زبان بودند، اتحادیه ای در اطراف 
دودمان آشینا شکل گرفت. آشیناها پیش از رانده شدن از چین به کوه 
های آلتای به زبان مغولی تکلم می کردند، لیکن طی یک قرن که در 
محیط ترک زبان آلتای ماندند ترک زبان شدند و نشانه های زبان 
مغولی را در نظام عناوین خود حفظ کردند. از آن جا که چینی ها و 
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ژوان ـ ژوان ها اتحادیه پدید آمده در اطراف دودمان آشینا را، توـ 
کیوئه/ توـ کیو می نامیدند، نام »ترک« که برگرفته از همان نام »توـ 
قلمرو  گسترش  و  تشکیل  با  ویژه  به  و  تدریج  به  است،  کیوئه« 
امپراتوری گوک ترک، یا خاقانات ترک، عمومیت یافت. چگونگی 
تشکیل اتحادیه سیاسی و امپراتوری گوک ترک که برای نخستین بار 

با نام ترک در تاریخ معرفی شد به قرار زیر است:

از وابستگان امپراتوری ژوان ـ ژوان ها، که مغولستان و قسمتی از 
تولوس«های  »تولس/  داشتند،  تصرف  در  را  آن  مجاور  اراضی 
ها  ترک  یا  ها  کیوئه  توـ  و  بودند  اوغوزها  اسالف  که  زبان  ترک 
بودند. تولس ها در حوضه رود سلنگا و ترک ها در کوه های آلتای 
شمالی به سر می بردند. پس از شورش تولس ها علیه ژوان ـ ژوان 
ها، ترک ها به سرکردگی بومین)در منابع چینی: تیوـ من( تولس ها 
را سرکوب کردند و سپس به ژوان ـ ژوان ها حمله بردند. ترک ها 
از حمایت سلسله سویی)توـ پاها( برخوردار بودند. بومین پس از در 
هم شکستن ژوان ـ ژوان ها و بیرون راندن آنان از مغولستان در 
255 میالدی خود را خاقان نامید. خاقان عنوان فرمانروایان ژوان ـ 
ژوان ها و مغولی بود و ظاهراً نخستین بار توـ کیوهای ترک این 
عنوان را به کار بردند. در حالی که عنوان فرمانروایان هون ها، 
»تانهو« بود. بومین، اوتوکن قرارگاه مرکزی سابق امپراتوری هون 
واقع در غرب رودخانه اورخون را پایتخت خود کرد، اما در همان 

سال درگذشت.

ژوان  ژوان  بقایای  از  که  ایستمی  و  بومین  دوگانه  های  حکومت 
ها)الف- تولوس ها= اسالف اوغوزها. ب- تو- کیوئه ها( با بخش 
امپراتوری  شیوه حکمرانی  استمرار  در  آمد،  پدید  و غربی  شرقی 
ترکان در میان  از روش های حکمرانی  نشانه ای  بود و  هون ها 
گوک ترک ها بشمار می رود. ریاست عالیه حاکم را ترکان »یابغو« 
به  را  خود  دختر  ایستمی  که  است  دوران  همان  در  خواندند.  می 
به  فارسی  نگاری  تاریخ  در  را  او  و  درآورده  انوشیروان  ازدواج 
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گستره  شناسند؛  می  چهارم  هرمز  مادر  و  ایران  ملکه  عنوان 
دوره  بود.  سیاه  دریای  تا  منچوری  از  ها  ترک  فرمانروایی گوک 
فترت و فروپاشی امپراتوری گوک ترک با تقسیم حکمرانی دو جناح 
به وجود آمد و بعد از تحرکات و آشوب های متعدد، در سال 630 
میالدی چینیان بر سرزمین های گوک ترک ها مسلط شده و امپراتور 
چین، خود را خاقان آنان اعالم کرد. فاروق سومر با استناد به منابع 
چینی قدیم، سه شاخه/بخش/ گروه اصلی تشکیل دهنده گوک ترک ها 
است. نوشته  قیرغیز  ج(  و  ادیز  ب(  اوغوزها،  الف(  در  را 

)اوغوزها11(

امپراتوری گوک ترک از همان آغاز تأسیس مانند امپراتوری هون، 
با دولت دوگانه ای اداره می شد که فرمانروای یکی از آن دولت ها 
بومین و دیگری ایستمی، برادر کوچک او بود. ایستمی که از طرف 
بومین مأمور توسعه قلمرو امپراتوری در جهت غرب شده بود، تمام 
ترکستان شرقی و غربی را فتح کرد و به استپ های ترکستان)فدراسیون 
روسیه( رسید. ایستمی که به رغم تبعیت از بومین مستقل عمل می 
و  شرقی  بخش  دو  به  ترک  گوک  امپراتوری  تجزیه  موجب  کرد، 
غربی و رودررویی این دو بخش شد. تاـ پا )573 ـ581 میالدی( 
جانشین بومین، آخرین خاقانی بود که ایستمی از وی تبعیت می کرد. 
603 میالدی( ملقب به قراچورین)بالی  تاردو یا تاردوش خان)576ـ 
سیاه( جانشین ایستمی شد و خود را خاقان نامید و درصدد تصرف 
خاقانات ترک شرقی بر آمد و به شرق حمله برد. امپراتوری چین 
که محرک حمله وی به بخش شرقی خاقانات بود، از قدرت یابی او 
و متحد شدن ترک ها با یک دیگر بیمناک شد و با هدف تضعیف 
خاقانات به ویژه خاقانات شرقی که مرزهای شمالی چین را تهدید می 
کرد، به حمایت از خاقان شرقی برخاست. تاردو که دامنه متصرفاتش 
در غرب تا شبه جزیره کریمه بود، سرزمین هایی را در غرب رود 
آمودریا که در571 میالدی مرز بین ایران و خاقانات ترک شناخته 
شده بود، به تصرف خود در آورد، ولی بر اثر فشار امپراتوری چین 
و شورش های بعضی از قبایل تحت فرمانش، ناگزیر شد به کوکو 
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نور، واقع در کوهستان نانشان، فرار کند. خاقانات آسیای مرکزی که 
در  بود،  شده  تجزیه  و غربی  جداگانه شرقی  خاقانات  دو  به  عمالً 
های  دخالت  و  خاقانات  این  فرمان  تحت  قبایل  های  شورش  نتیجه 
امپراتوری چین پاشیده شد، تا جایی که ال قاغان/ ایل خاقان/ هی لی 
امپراتوری  از  میالدی   630 در  شرقی  ترک  خاقانات  فرمانروای 
و  شد  اسیر  و  بود، شکست خورد  رسیده  قدرت  به  تازه  که  تانگ 

قلمروش به اشغال چین درآمد.

دستیاری  به  که  بود  ترک  گوک  مهم  قاغان  آخرین  بیلگه)بلکا(، 
برادرش کول تگین و مشاورش تونیوقوق تا 116/ 734 بر خاقانات 
ترک حکومت کرد. سنگنبشته های اورخون، در واقع سنگ قبرهای 
بیلگه نیروهای متحد  با مرگ  این سه شخصیت گوک ترک است. 
اقوام بسمل و قرلق و اویغور در 124/ 742 دولت خاقانات ترک را 
در هم شکستند. قوم اویغور بر متحدان پیروز شد و دولت اویغور 
گردید.)تورکلرین  مرکزی  آسیای  در  ترک  خاقانات  دولت  جانشین 

تاریخ و فرهنگینه بیرباخیش29(

امپراتوری گوک ترک از همان آغاز تشکیل و با پیشروی ایستمی 
یبغو به سوی غرب از طریق گذرگاه های قفقاز مناسباتی با شاهنشاهی 
ساسانی و نیز امپراتوری روم شرقی پیدا کرد. ایستمی و انوشیروان 
برای دفع خطر آق هون ها از مرزهای ایران و جاده ابریشم، متحد 

شدند.

خاقانات ترک، چه شرقی چه غربی، در شکل گیری اجتماعات ترک 
زبان آسیای میانه نقش مهمی داشته اند و در پیشرفت و تکامل گروه 
های قومی که اساس اقوام ترک زبان معاصر را تشکیل می دهند، 
مؤثر بوده اند. دولت های ترک زبان بعدی از جمله اویغور و قرقیز 
و تورگش و قرلق دستاوردهای خاقانات را در حوزه نظام حکومتی 
و سازمان های اداری و سنهّت زبان نوشتاری کم و بیش قبول کردند 

و به کار گرفتند.)ر.ک: رنسانس هویتی ترکان ایران34(
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***

سازی  همسان  سیاست  اجرای  به  ساسانیان  که  دورانی  همان  در 
قومیتی و فرهنگی در داخل فالت ایرانی می پرداختند، در خارج با 
نیروهای امپراتوری روم درگیر جنگ بودند؛ در این مسائل ترکان 
بافتارهای  حفظ  با  بودند،  ساکن  آلبان  و  آذربایجان  منطقه  در  که 
ائتنیکی و زبانی به زندگی خود در فالت ایران ادامه دادند تا با هجوم 
اعراب و سقوط ساسانیان، وضعیت دیگری برای ترکان ایران به 
سال  به  را  اعراب  توسط  آذربایجان  تصرف  آمد.)2/565(  وجود 
936 میالدی نوشته اند؛ نزذیک به دو قرن بعد، ترکان دین اسالم را 
می پذیرند. در حالی که مخالفت هایی هم با مهاجمان تازه به وقوع 

می پیوندد.

از  زهتابی  آذربایجان،  تاریخ  در  قومیتی  های  زمینه  پیش  این  با 
نخستین ساکنانی که پیش از آمدن اقوام هندو اروپایی به منطقه در آن 
جا ساکن بودند، به زبان مشترک آنان می پردازد. این مساله را در 
آذربایجان بر اساس نوشته  بخش مربوط به پیشینه زبان ترکی در 

دکتر محمدتقی رهتابی بررسی می کنم.
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زبان ترکی در آذربایجان
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بخش دیگری از پژوهش های ترک شناختی دکتر محمدتقی زهتابی 
به آغاز و سیر تاریخی زبان ترکی در آذربایجان معطوف است؛ می 
فورماالشماسینین 11 و 12-  نین  دیلی  آذری  ادبی  نویسد »دئمک 
ینجی عصرلرده اوغوزالرین گلمه سیله عالقه لندیرنلر سهو ائدیرلر، 
و  اوغوزالر  تکجه  نه  قاباقدان  ایل  یوز   6-7 اوندان  اوال  چونکی 
آذربایجاندا  جنوبی  و  شمالی  گلیب  قولالری  مختلف  قیپچاقالرین 
یئرلشمیشلر، بلکه حتی میالددان قاباق و سونراکی عصرلرده تقریبا 
بوتون ساسانیلر حاکمیتی بویو مختلف تورک دیللی ائللر، طایفالر و 
م.  و  یئرلشمیش  حالالردا  چوخ  آخیب  آذربایجانا  شمالدان  خلقلر 
2-ینجی عصرده تقریبا فورماالشمیش شفاهی ادبی آذری دیلی نین 
شکله دوشمه سینه تاثیر گؤسترمیشلر. میالدی 11-ینجی یوز ایللیگین 
اوغوزالرین اورتا آسیادا یاشاماسینا باخمایاراق او دؤورلردن چوخ 
ائتدیگیمیز کیمی، اوغوزالرین  قاباقالر، یوخاریدا دفعه لرله اشاره 
یئرلشمیش  گلیب  آذربایجانا  شمالدان  قیپچاقالر  و  قولالری  مختلف 
عالیم  دیلچی  مختلف  گؤسترمیشلر.  تاثیر  تشکلونه  میللی  اونون 
لریمیزده بو واقعیتی تصدیق ائدیرلر کی شفاهی ادبی آذری دیلی نین 
تام شکله دوشمه سی اوغوزالرین عمومی گلمه سیندن- اوغوزالر 
یوز ایللیگیندن – 11-ینجی یوز ایللیکدن چوخ قاباقالرا عای اوالن 
بیر مسئله دیر. دو غرودان دا »ده ده قورقود« داستانی نین دیلی بیر 
11-ینجی  اوغوزالر  بیلمزدی.  دوشه  شکله  سینده  سوره  عصر 
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عصرده گلمیش، ده ده قورقود داستانی 12-ینجی عصرده یارانمیش 
و 13-نجو یوز ایللیکده یازی یا کؤچورولموشدور. ده ده قورقودون 
بیشمیش ادبی دیلی نین بو شکلده فورماالشماسی اوچون آزی مین ایل 
زمان الزمدیر، اؤزوده بو شرط له کی، او مین ایلدن قاباقدا آذربایجان 
اراضیسینده عمومی ادبی دیلین فورماالشماسی پروسه سی باشالنمیش 
اولسون و دیللری ادبی دیلین تمل داشالرینی قویاجاق مختلف تورک 
دیللی ائللر، سوی بیرلمشه لری بو اراضیده یاشامایش اولسون...« 
)ایران تورکلرینین اسکی تاریخی2/637( از نظر زهتابی »اسکی 
میالددان  دؤور  فورماالشدیغی  تام  فولکلورونون  تورکلرینین  ایران 
تقریبا دورد مین ایل اوله چاتار و بو شفاهی ادبیات بو خلقلرده یازیلی 
ادبیاتین باشالنغیجی و مهم قایناغی اولموشدور.«)ایسالماقدر...87(

وی در تحقیقات زبانشناختی ترکان ایران به طرد و نقد ایده پدیداری 
زبان ترکی در قرن سیزده میالدی می پردازد؛ »کئچمیش سوؤئت 
طرفیندن،  لر  دایره  حاکیم  و  حزبی  کومونیست  دؤرونده  حکومتی 
معین شووونیستی هدفلر اوچون، ادبیاتشناسلیق علمیمیزه زورال قبول 
ائتدیریملیش ایدی کی گویا آذربایجان ادبیاتی میالدی اون اوچونجو 
قاباق  اوندان  یارانماغا باشالمیش و  عصرده حسن اوغلو طرفیندن 
گویا آذری ادبیاتی اولمامیشدیر.«)ایسالماقدر...5( زهتابی در مقابله 
تبارشناسی  به  ترک شناسان روسیه عصر سوسیالیسم،  ایده  این  با 
زبان ترکی در آذربایجان پیشااسالم پرداخته و بر پایه تحقیقات قوم 
شناختی، باستان شناختی و زبان شناختی، از ریشه های اولیه زبان 
و ادبیات ترکی می نویسد. از نظر وی التصاقی بودن زبان ترکی و 
داد و ستد فرهنگی و قومیتی که در منطقه بین النهرین و آذربایجان 
دالیل  از  یکی  داشته،  وجود  مختلف  اقوام  میان  باستان  دوران  در 
اصلی قدمت تاریخی زبان ترکی در این منطقه بشمار می رود. قاعده 
صرفی و عناصر نحویی که در زبان ترکی وجود دارند، آن را جزو 
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التصاقی مردمان باستان قرار می داده و از زبان های  زبان های 
سامی و هندواورپایی متفاوت نشان می دهد؛ بر این اساس زهتابی 
نتیجه می گیرد »- گوستردیگیمیز اسکی تاریخده، یعنی ائرامیزدان 
دورد مین ایل قاباقدان ایسالما قدر یاشامیش و واحید هنر، صنعت و 
مدنیت آتموسفئرینه داخیل اولموش بو ائللر و خلقلرین دیلی تورکی 
اولموشدور. – بوتون بو خلقلرین تورک دیلی، گؤسته ریلن تقریبی 
دورد مین ایل سوره سینده، او زامانکی عموم تورک دنیاسینین دیلی 
ایله بیرلکده زامان- زامان حیات و یاشاییشله ایلگیلی اینکیشاف ائدیب 
بلورالشیب،  لشیب،  تکمیل  قایدا-قانونالری  لمیش،  لی  ایره 
تورک  گئنیش  سینده  سوره  ایل  مین  دورد  بو   – گئنیشلنمیشدیر. 
کئچیرن  حیات  اوتوراق  خصوصیله  یئرلرینده،  مختلف  دونیاسینین 
ائل و سوی بیرلشمه لری داخیلینده میللی دیللرین بیر سیرا عنصورلری 
میدانا گلیب فورماالشمیشدیر سادا، هله عموم تورک دیلی اساس و 
و  دیلی  تورکلرینین  ایران  اولموشدور.«)ایسالماقدر  دیل  حاکیم 

ادبیاتی78(

تحقیق در ریشه های اولیه زبان و ادبیات ترکی را دکتر زهتابی در 
کتاب »ایسالماقدر ایران تورکلرینین دیلی و ادبیاتی« و بخش هایی 
از کتاب »ایران تورکلرینین اسکی تاریخی« ارائه می کند،؛ پژوهش 
از اصول نوشتاری و قواعد آواشناسی و دیگر مسائل تخصصی در 
زبان شناسی را وی در چند نوشته مستقل زبان شناختی آورده است؛ 
رساله »زبان آذری ادبی معاصر- آواشناسی- قواعد نگارش«)1370( 
از  این رساله زهتابی  تبریز منتشر کرده است. در  را زهتابی در 
به  و  نویسد  می  آذربایجان  در  ترکی  زبان  شناختی  زبان  بنیادهای 
ترکیبات  پردازد.  منطقه می  این  در  ادبی  تاریخ شکل گیری زبان 
صوتی یا فونتیک زبان ترکی در لهجه آذربایجان، گروه بندی های 
مباحث  دیگر  از  آن،  هجانگاری  همراه  به  آن  نرمی  و  محکمی 
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تخصصی در رابطه با زبان ترکی با لهجه آذربایجانی است که دکتر 
زهتابی به واسطه تحقیقات زبان شناختی عده ای از ترک شناسان 
جمهوری آذربایجان برای روشن گری در اهمیت زبان شناختی لهجه 
آذربایجانی ترکی به آن ها اشاره می کند. دکتر زهتابی در رساله 
»ایکینجی دیلیم: ادبی آذربایجان دیلینین قایداالری« به مسائل قواعد 
نوشتاری زبان ترکی پرداخته و از ضرورت های آن تحقیق کرده 
است. این رساله که حاصل تدریس دکتر زهتابی است، قواعد هجایی، 
توسط  که  است  آذربایجان  در  ترکی  اشکال  و  صدایی  آوانگاری 

شاگردان وی از نوارهای جلسات درسی تدوین شده است.

اصل  مسائل  به  آذری«  زبان  معانی)لکیسکولوژی(  »علم  رساله 
معنایی زبان ترکی می پردازد. رساله »آذربایجان تورکجه سینین 
نحوی« هم در توضیح اصول نحوی زبان ترکی است. زهتابی این 

کتاب را در سال 1355 نوشته است.

رساله »معاصییر ادبی آذری دیلی)سس- صرف(« هم که متن ترکی 
همان رساله »زبان آذری ادبی معاصر...« است، به سال 1370 

نوشته شده است.
زهتابی رساله »عروضون تورک فولکلوروندا کؤکلری«)1394( 
به  است،  شده  منتشر  محمدخانی)گونئیلی(  اهتمام حسین  به  که  نیز 
ریشه های فرهنگی و ائتنیکی زبان ترکی می پردازد. زهتابی در 
مقدمه می نویسد »وزن هجایی و هم وزن عروضی شعر ریشه در 
فولکلور ترکی دارد، زیرا فولکلور، نخستین سرچشمه ی ادبیات هر 
ملت به شمار می رود.« از نظر وی »... در ادبیات شفاهی منظوم 
ترکی- آذربایجانی، عناصر عروضی دارای ریشه های کهن و قدیمی 
است و میل به عروض در میان مردمان ترک و آذربایجان، میراثی 

از نیاکان آنان است.«
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تبارشناسی زبان ترکی در دوران باستان
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است،  شده  شناخته  ترکی  زبان  به  تاکنون  که  ای  کتیبه  ترین  کهن 
مربوط به جام نقره ای در قبر شاهزاده ای در منطقه ایسیک گؤل 
قزاقستان می شود که قدمت آن را باستان شناسان 500 سال قبل از 
میالد دانسته اند.)تورکون قیزیل کیتابی1/14( از دیگر نوشته های 
ترکی باستان می توان به سنگ نوشته های اورخون اشاره کرد که 
در دشت ینی سئی در مرز مغولستان و قزاقستان قرار دارند و به 
قیزیل  )تورکون  هستند.  مربوط  میالدی  هشتم  تا  ششم  قرن  حدود 
کیتابی1/14( محمدتقی زهتابی و حمید نطقی از ترک شناسان ایران، 
سابقه تاریخی ادبیات و زبان ترکان ایران را به قرون هفتم و ششم 
پیش از میالد می رسانند.)باشالنغیج185( کوپریلی با اشاره به نقش 
اوزان ها در سیر تکاملی و مستمر شعر ترکی که شکل اولیه زبان 
ترکی را نمایندگی می کند، می نویسد »اوزان ها قدیم ترین راهب- 
چنین  که  را  افرادی  تورانیان  بودند.  اوزغوزها  شاعران  ساحر- 
وظیفه ای انجام می داند »شامان« می گفتند. ترکان آلتایی »قاما« و 
نظیر:  مهارت  چند  که  اشخاص  این  اند.  گفته  »باقسی«  قرقیزان 
کرده  در خود جمع  را  و طبابت  دانی  موسیقی  ساحری، رقاصی، 
بودند، میان مردم اهمیت زیادی داشتند. اما طبعا در زمان ها و مکان 
های مختلف، میزان اهمیتی که به اینان قایل بودند، شکل ظاهری 
آنان، ابزارهای موسیقی و کارهایی که انجام می دادند، عوض می 
شد اما تقدیم قربانی به خدایان آسمانی، روانه کردن ارواح مردگان 



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
94

به اعماق زمین، بازداشتن جن های شرور از شرارت، و زنده نگاه 
داشتن خاطره مردگان و کارهایی از این قیبل از وظایف مختلف آنان 
بود و این کارها آیین های جداگانه داشت. برخی از آنان هنوز در 
میان ترکان آلتایی و قرقیزها زندگی می کنند. »اوزان« در این آیین 
ها حالت استغراق پیدا می کند و بعضی اشعار می سراید و آن را با 
تاثیری  آهنگ  با  توام  که  اشعار(  ها)=  گفته  این  نوازد.  می  بربط 
سحرآمیز دارد، قدیم ترین شکل شعر ترکی است. آن زمان هایی که 
ترکان مختلف در جاهای مختلف، تحت تاثیر چین، هند و ایران یا 
تحت نفوذ تمدن اسالمی مانده بودند نیز بر ماهیت اجتماعی اوزان ها 
خللی وارد نشد. مخصوصا در آن روزگاری که دین ابتدایی و ملی 
هنوز محافظت می شد، نفوذ اجتماعی آنان خیلی عظیم بود، اما این 
اهمیت بعدها طبیعتا کمتر شد. با این همه از اردوی آتیال شروع کن 
پادشاه مطلقا »اوزان« ها هم حضور  اردوهای ترک، در کنار  تا 
داشتند.«)صوفیان نخستین در ادبیات ترک290زیرنویس( اسماعیل 
ادبیات ترکی  بنیان های  از  یابی  این مساله در ریشه  به  حبیب هم 

باستان اشاره کرده است.)ر.ک: تورک تجدد ادبیاتی تاریخی9(

از  نوشته های »یئنی سنی« که  اولیه زبان ترکی،  در ریشه های 
نخستین متن های ادبی ترکان بشمار می روند، مربوط به قرن پنجم 
میالدی، 300 سال قبل از زمان آثار اورخون هستند. سنگ نبشته 
های اورخون با الفبای گوک ترک ها از آثار تمدنی ترکان، به زمانه 
حکومت بیلگه قاغان است. »نخستین سنگیاد را بیلگه قاغان در سال 
732م. امر به حک کرده و دومین را فرزندش یک سال پس از فوت 
او در سال 735م. ساخته است و سومی در فاصله سال های 720 
تا 527 برپا گشته است که به سنگیاد »تان یوقوق« معروف است. 
کشف سنگیاد های ترکی باستان، یکی از موفقیت های باستانشناسی 
جهان بشریت بشمار می رود. به نخستین اشاره های پیرامون معابد 
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برمی  جوینی«  جهانگشای  »تاریخ  در  باستان  ترکی  سنگیادهای 
خوریم. در منابع چینی نیز اشارات فراوانی به مجموعه های گول 
تیگین و بیلگه قاغان شده است. با این حال جهان علم تا اواخر سده 
18 میالدی از وجود این کتیبه ها بی خبر بود. نخستین بار در سال 
چند  به  عصر  آن  شناس  گیاه  »مسرشمیدت«  که  بود  1721م. 
سنگنبشته با الفبای باستانی یئنی سئی برخورد و سپی »استرالنبرگ« 
توانست توجه دانشمندان را به وجود و اهمیت سنگیادهای اورخونی 
شناسان  ترک  از  ای  عده  باستانی49(  سنگیاد  کند.«)سه  جلب 
سنگنبشته های اورخون را به خط آرامی و خط سغدی مرتبط می 

دانند.

در مورد منشا حروف اورخون با این که نظریات مختلفی ابراز شده 
اما آن را محققانی چون عثمان ندیم تونا ادامه و ارتقای خط سومری 
ها دانسته اند)ر.ک: رابطه تاریخی زبان های سومئری و ترکی( و 
اولین بار استفاده از آن را به دوران گوک ترک ها رسانده اند. به 
نوشته جواد هیئت، در اوایل قرن بیستم هومل با مقایسه لغات سومری 
و ترکی، آن ها را از یک ریشه دانسته و زبان سومری را جزو 
کهن  شیوه  اورخون،  های  سنگنبشته  زبان  داند.  می  آلتائیک  گروه 
دوره اورال- آلتایی دانسته شده که ریشه ترکی آذربایجانی معاصر 
در آن قرار دارد.)ر.ک: باشالنغیج63؛ ایسالماقدر ایران تورکلرینین 

دیلی و ادبیاتی27؛ سه سنگیاد باستانی15(

و  اقتصادی  شرایط  و  اقلیمی  تحوالت  واسطه  به  را  ترکی  زبان 
جابجایی اقوام اولیه ترکان، به ادوار مختلف تقسیم کرده اند؛ دوران 
نخستین را به »دوره آلتایی« نامیده اند. در دوره دوم زبان ترکی را 
»دوره پروتو ترک« خوانده اند که به دوران سلسله های سومری ها 
و هیتی ها در مناطق آذربایجان و بین النهرین می رسد.)دوره ای که 
ائتنیکی  و  شناختی  زبان  تحقیقات  پروسه  در  را  آن  زهتابی  دکتر 
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ترکان ایران قرار داده است.( دوره سوم را »دوره ترکی اولیه« در 
سیر تاریخی زبان ترکی نام گذاری کرده اند که به هزاره اول پیش 
از میالد آغاز و تا قرن ششم میالدی ادامه می یابد. از این دوران به 
بعد است که زبان ترکی از عصر پیشاتاریخ خارج و زمان تاریخی 
را شروع می کند و از »ترکی قدیم« در زمان گوک ترک ها و 
اویغورها و همراه با خط ترکی تدوام پیدا می کند. »ترکی میانه« به 
دنبال دوره پیشین با شکل گیری لهجه های شرقی- شمالی)جغتای و 
قیبچاق( و غربی)ترکی اوغوز( با تدوین »دیوان لغات الترک« و 
کتاب »قوتادقوبیلیگ« و اشعار »امیرعلیشیر نوائی« و  زبان به 
کار رفته در »دده قورقود« مشخص می شود. زبان ترکی از قرن 
و  دارد  قرار  جدید«  ترکی  »دوره  در  معاصر  دوران  تا  شانزدهم 
لهجه های شرقی آن در ترکی ازبکی، قیرقیزی و قزاقی، لهجه های 
غربی آن در ترکی ترکمنی، آذربایجانی و عثمانی میان اقوام مختلف 
ترک جریان دارد. جمع بندی حمید نطقی از این مساله هم قابل توجه 
بعضی  و  تورکیه  شوناسالری،  تورک  »غرب  نویسد  می  است؛ 
آذربایجان یازیچی و دیلچی لری) او جمله دن زکی ولیدی توغان، 
محرم ارگین، سومباط زاده و سایر( آذربایجانین میالدان سونرا 13-
11- نجو عصرلرده تورکلشدیگینی و تورک دیلی نین ده بو عصرلرده 
عموم خالق دیلی اؤلوب فورماالشدیغی یازیرالر. الکین بیر قیسیم 
شرق شوناس اؤ جمله دن شیمال آذربایجان و روس مولیف لری نین 
بیر چؤخالری)میرچی زاده، توفیق حاجی یئف، نیظامی خودی یئف، 
محمود ایسماعیلوف، میر سید علی اوف ...( آذربایجاندا تورکلرین 
نین میالددان  آذربایجان خالقی  یاشادیقالرینی و  حتی میالددان اول 
اؤنجه 3-7- نجو عصرلرده تورک لشدیگینی و دیلیمیزی ده میالددان 
سؤرورلر.«  ایرلی  فورماالشدیغی  عصرده  7-نجی  سؤنرا 

)باشالنغیج185(
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و  الفبای سومریان  و  ترکی در خط  دکتر زهتابی، زبان  تحقیق  به 
ایالمیان شکل گرفت و با دو مرکز غربی و شرقی در خط میخی و 
الفبای اورخون- یئنی سئی ادامه یافت؛ از این زبان و الفبا، نخستین 
ادبیات ترکی به وجود آمد. ادبیاتی که حاصل و محصول فرهنگ 
بخصوص  و  النهرین  بین  منطقه  در  مهاجر  و  ساکن  اولیه  اقوام 
آذربایجان است. می نویسد »بئله لیکله دئیه بیلریک کی اسکی ایران 
تقریبا  میالددان  فورماالشدیغی دؤور  تام  فولکلورونون  تورکلرینین 
یازیلی  خلقلرده  بو  ادبیات  شفاهی  بو  و  چاتار  اوله  ایل  مین  دؤرد 
ادبیاتین باشالنغیجی و مهم قایناغی اولموشدور.«)ایسالماقدر...87( 
اقوام  التصاقی  زبان  در  ریشه  که  کند  می  اشاره  ادبیاتی  به  وی 
پروترک دارد؛ »... م. ق اوچ و ایکینجی مین ایللیکلرده بو گونکو 
قوتی،  اولموش  اولوباباالری  تورکلرینین  ایران  و عموم  آذربایجان 
لوللوبی، امرد، کاسپی، اوتی، هورری خلقلرینده اوال شفاهی ادبیات 
اؤزونون منثور و منظوم شکیللریله اولموش، ایکینجیسی اونالرین 
میش  قیلقه  و  اولموشدور  دا  ادبیاتالری  منثور  و  منظوم  یازیلی 
ائدیلمیش نسخه سی  الده  دیلیندن منظوم شکیلده  داستانینین هورری 
دیلی و  تورکلرینین  ایران  اؤرنگیدیر.«)ایسالماقدر  نمونه و  بونون 
های  زبان  تاریخی  »رابطه  کتاب  در  تونا  ندیم  عثمان  ادبیاتی92( 
سومئری و ترکی«)1390( تشابهات زبان سومری و ترکی را بر 

اساس ارتباط فونتیک و آوایی، تحقیق کرده است.

از اولین داستان های شفاهی که از بهم آمیختگی قومیتی و زبانی در 
میان ترکان ایران پدید آمده، داستان گیلگمیش است که ماجرای آن 
آذربایجان  ارتته در غرب  تا منطقه  و  افتاده  اتفاق  النهرین  بین  در 
گسترده شده است. زهتابی می نویسد »... قدیم دؤورلرده سومئرلر 
داخیلینده یارانماغا باشالیان داستانالر یاخین شرقین بوتون التصاقی 
دیللی خلقلرینین داستانی و فولکلوریک اثری اولموشدور. هله لیک 
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بو داستانالردان الیمیزده اوالن »قیلقه میش« داستانیدیر.« )ایسالما 
قدر...89(

در تحقیقات زهتابی از ریشه های کهن زبان ترکی در آذربایجان، 
ادبیات دوره ماننا-ماد قرار دارد. ادبیاتی که خود ریشه در تحول و 
رشد تاریخی زبان های اقوام پیشین داشت. زهتابی بر اساس داده 
های تاریخ نگاران یونان و روم، پایه های ادبیات شفاهی ماد را در 
»...ماد  داند؛  می  اوزان  قوپوزنوازی  و  خوانی  آواز  شعرسرایی، 
شعرلری  دئدیکلری  و  اولموش  شاعیرلر  سارایالریندا  شاهالرینین 
اسکی  ان  آلمیشالر.  روایتلریندن  و  داستانالری  خلق  شفاهی  میللی 
زامانالردان ساده تورک خلقلری، باشچیالری و حکومت رهبرلری، 
میللی بیر عنعنه اوالراق، عاشیق سیز، اوزانسیز اولمامیشالر. ان 
اثرلرده،  تاریخی  قاالن  ماننا و سایره تورک خلقلزیندن  ایالم،  قدیم 
داش قازما لؤوحه لرده، پیاله و سایره قاب- قاجاقالردا، بو گونکو 
عاشیق،  چاالن  ساز  آلیب  دؤشونه  سازینی  کیمی،  عاشیقالریمیز 
اوزان شکیللری چوخدور. بو اثرلر گؤستریرکی، بو گونکو تورک 
داخیلینده  ائللری  تورک  زامانالردان  قدیم  چوخ  عاشیقی  و  سازی 
کئچمیشدیر.  نسیله  نسلیدن-  کیمی  عنعنه  میللی  بیر  و  اونودولموش 
عاشیق سازینین و عاشیقین م.ق 3-2-نجی مین ایللیکلرده ایالمالر و 
ماننا الردا اولماسی او دئمکدیرکی، عاشیقالر ساز چاالرکن، بو گون 
قوشمادا  بایاتی،  احتمال  چوخ  شعرده،  بیرلیکده  سازالر  کیمی، 
اوال  بونسوز  دئمیشلر.  آالراق  آغیزیندان  خلقین  یا  و  قوشموش 

بیلمزدی.«)ایسالماقدر...96(

زهتابی داستان اسطوره ای- تاریخی »آلپ ارتونقا« را که از کهن 
دوران  این  به  رود،  می  بشمار  ترکان  شفاهی  ادبیات  موارد  ترین 
منتسب می کند. »بو تورک داستانی همین بو یوز ایللیکلرده، اؤزوده 
ایران  اوزامانکی  دن  جمله  او  داخیلینده،  ائللری  تورک  بوتون 
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یاییلمیشدیر.«  و  یارانمیش  داخیلینده  مادالر  ماننا-  تورکلری- 
)ایسالماقدر...98(

از دیگر داستان های ترکی در آن دوران، داستان شیرین و فرهاد 
است که زهتابی در دیرینه شناسی تاریخ فرهنگی و زبانی ترکان 
ادبیات  تاثیرگذاری  در  زهتابی  است.)112(  پرداخته  آن  به  ایران 
شفاهی دیرینه در اعصار بعدی می نویسد »فیکریمیزجه ساسانیلرین 
تقریبا دؤرد یوز ایللیک حاکیمیتی دؤوروو اوندان سونرا ایسالمین 
تورکلری  ایران  خصوصیله  و  تورک  عموم  عصرلرینده  ایلک 
تدریجله  داستانی  ارتونقا  آلپ  سینده  ساحه  داستانالر  داخیلینده 
زامانی  اشکانیلر  ده  ائله جه  داستانی،  و شیرین  فرهاد  اونودولور، 
فورماالشمیش داستانالر تدریجله ظاهیر گؤرونوشو، آدی و سایره 
سینی ده ییشیر و یئنی ایسالمی دؤور شکلینه، دوشور، ظاهیرده یئنی 
شرایطله اویغونالشیر، عربلرین لئیلی و مجنوه کیمی ایسالمی روحلو 
کورد  حسین  ارسالن،  آلپ  یاییلیر،  داخیلینده  خلق  داستانالری 
شبستری، کوراوغلو، ملیک محمد، حمزه داستانی و سایره ناغیلالر 
باشالییر.«  یارانماغا  زمینه  سینه  گلمه  میدانا  داستانالرین  و 

)ایسالماقدر...139(

بنابه  که  دارد  قرار  اشکانیان  و  پارتیان  دوران، عصر  این  از  بعد 
نوشته زهتابی از بخش های تاریخی بی توجهی به ادبیات کهن ترکی 
است. به تعبیر زهتابی اشکانیان در بی اهمیتی به زبان خود، بیشتر 
مکتوبات را به زبان های یونانی، آرامی و پهلوی نوشته اند.)119(

با این حال زهتابی می نویسد »اورخون- یئنی سئی الفباسینین م.ق 
ائللری  تورک  قاباقالر  دا  اوندان  شاید  و  عصرلردن  5-4-نجی 
داخلیلینده اولماسینی نظره آالراق، دئمک اوالرکی تورک توپلومونون 
تانیش  ایله  الفبا  بو  پارتالر  اولموش  بیرلشمه سی  ائل  بیر  آیریلماز 
اولموش، هم کؤچه ری دؤورلری، همده اوتوراق یاشاییشه کئچندن 
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سونرا بو الفبادان استفاده ائتمیشلر.«)ایسالماقدر...124(

از ادبیات عامیانه و شفاهی ترکی در آن دوران، زهتابی به چندین 
مورد اشاره می کند. »جاماسب نامه«، »یادگار زریران« و »درخت 

آسوریک« را این نمونه ها هستند.

با این تحقیقات، دکتر زهتابی زبان و ادبیات ترکان ایران را تا عصر 
ساسانیان و هجوم مسلمانان به فالت ایران، تبارشناسی کرده و از 
عناصر آن و تحریفات وارده در آن سخن می گوید. خاتمه نوشتار 
ذهتابی در »ایسالماقدر ایران تورکلرینین دیلی و ادبیاتی« از سیر 
تاریخی زبان و ادبیات ترکی در ایران، فرم و وزن این ادبیات است 
که حاصل کوشش نوازندگان قومی ترکان یعنی اوزان است که با 
سرودن اشعار عامیانه، حافظ فرهنگ و هنر و ادب قومیتی ترکان 

بوده و هستند.

رجب آلبایراق هم بر التصاقی بودن زبان در آذربایجان به دوران 
حکمرانی ساسانیان اشاره می کند و در این رابطه به سه مساله زبان 
آلبانی، الفبای ترکی و زبانی که در آذربایجان رواج داشت و شکلی 
 Türklerin :که به خود گرفته است را مورد تأمل قرار می دهد.)ر.ک

)İran’ı,43-1

دکتر محمدتقی زهتابی در بخش پایانی تحقیق از تاریخ دیرینه ترکان 
ایران در دوره تهاجم اعراب مسلمان به فالت ایران و تغییراتی که 
در شرایط قومیتی و هویتی منطقه آذربایجان برجای گذارد، به سیر 
تاریخی تطورات زبان و ادبیات ترکی در این منطقه می پردازد؛ وی 
در این رابطه از عوامل، زمینه ها و توابع این دگردیسی زبانی و 
فرهنگی نام می برد که ریشه در زبان التصاقی و رشد و تحول آن 
تورکلرینین  دارد.)ایران  اعراب  تهاجم  تا دوره  از دوران سومرها 

اسکی تاریخی 2/652(



محمدتقی زهتابی و هویت تاریخی ترکان ایران
101

زهتابی از تحقیق در زبان ترکی باستان)2/646( و الفبایی که ترکان 
ترکی  ادبیات  نخستین  به  کردند)2/650(  می  استفاده  آن  از  ایران 
اشاره می کند. »دئمک عمومیتله تورکلرین ان قدیم القباسی اولموش 
اورخون و حتی اوندان اول »رونی« الفباسینین تاریخی، ائله جه ده 
عصرلره  قاباقکی  میالددان  تاریخی  دیلینین  تورک  آذربایجانداکی 
چاتیر و بیزجه اونون تاریخی داها قدیمدیر و ماننا- ماد و حتی قوتتی 
و لوللوبیلر دؤورونه چاتمالیدیر. تاریخی کشفیاتدا فیکریمیزی ثبوت 
یارانیب  دا  الفباسینین  اورخون  کیمی،  الفبا  بیر  هر  چونکی  ائدیر، 
زامان- زامان تکمیل لشمه سی الزمدیر. کشفیاتالر نشان وئریر کی 
یولالری  اینکشاف  و  اولموش  مالک  تاریخه  قدیم  چوخ  الفبادا  بو 
زامان  و  اولموش  مشهور  قدیم  چون  تاریخی  اونون  کئچمیشدیر. 
کئچدیکجه تکمیل لشه ریک، بو گون معلوم اوالن اورخون الفباسی 
بیری  مدرکلردن  ائدن  تقویت  احتمالی  بو  دوشموشدور.  شکلینه 
کی،  سرحدلرینده  شوروی  چین-  ده،  »گوری«  ایلده  1970-ینجی 
کی  دیر  پیاله  بیر  گوموش  تاپیلمیش  لیغیندا  یاخین  گؤل«  »ایسیک 
اوندا ایکی سطرده عبارت اورخون یازیسی وار. عالیملر بو پیاله نی 
م.ق 4-5-نجو عصرلرده قایریلمیش بیر اثر حساب ائدیرلر. بونودا 
تورکلرین  فیکرینجه  لرین  عالیم  بعضی  کی  الزمدیر  ائتمک  قید 
اورخون الفباسیندان اول »رونی« آدالنان الفباالریدا اولموشدور کی 
یوخاریدان آشاغییا و ساغدان سوال یازیالرمیش.«)ایران تورکلرینین 
اسکی تاریخی2/645( دکتر نطقی هم به ریشه »رونی« زبان ترکی 

اشاره می کند.)ر.ک: باشالنغیج167(

مورد  آذربایجان  در  پیشاتاریخ  و  تاریخ  مان  سپیده  از  که  زبانی 
استعمال ساکنان و کوچندگان قرار گرفته و تا به امروز زنده و پویا 
ائتنیکی و  ادامه می هد، ترکی است که ریشه های  به حیات خود 
زبانی آن را با استناد به تحقیقات دکتر زهتابی توضیح دادم. زبانی 
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که از نظر قواعد آوایی، فونئتیک و اصول نحوی و مسائل صرفی، 
تبار در زبان های التصاقی دارد و دربردارنده فرهنگ قومیتی ترکان 
و  تاریخی  رشد  در  و  بوده  ها  حکایت  اشعار،  شفاهی،  ادبیات  در 
تحوالت زبانی، به ادبیات نوشتاری تبدیل شده است. زهتابی عوامل 
دگردیسی زبان گفتاری به نوشتار در پروسه فرم پذیری ترکی در 
آذربایجان را در موارد چندگانه ای می داند؛ بنابرآن عوامل ، »1- 
آذربایجان اولدن تورک دونیاسینین بیر حصه سی اولموش و بورادا 
یارانان ایلک انسانالر سونراالر واحد ائتنیک خصوصیتلر و عینی 
کؤکلو دیله مالک اولموشالر. 2- م.ق 3 و 2-ینجی مین ایللیک لرده 
یئرلی،  هم  اراضیسینده  زنجان  قزوین  همدان-  و  آذربایجان  بوتون 
همده اورتا آسیادان گلمه التصاقی دیلبی قوتتی، لوللوبی، هورری و 
بیری-  آسوری هجومالریله  و  کاسی  ایالم،  اکد،  مانناالر، سومئر- 
بیرینه یاخین الشیر، خصوصی مدنیت قورور و تاریخه قدم قویورالر. 
طبیعی  لرینده  ایللیک  یوز  ایلک  ایللیگین  مین  1-ینجی  م.ق   -3
یارانماسینا سبب  نین  ماننا حکومتی  اینکشاف و خارجی هجومالر 
اولورکی اوندا هم آذری میللتی، همده آذری دیلی نین فورماالشماسینین 
ایلک روشئیملری یارانیر. 4- م.ق 7-ینجی عصرده اورتا آسیادان 
جنوبدا  و  شمال  اونالرین  و  ائللری  ساک  ایسکیت-  ایشگوز-  گلمه 
فورماالشماسیندا  نین  دیلی  و  میللتی  آذربایجان  یاراتماسی  حکومت 
امپراتورلوغون  ایللیکده ماد  آددیم اولور.5- م.ق 7-ینجی یوز  مهم 
همدان- قزوین- زنجان و جنوبی آذربایجاندا یارانماسی آذری میللتی 
و دیلی نین تشکلونده مهم دؤور اولموشدور. 6- م.ق 4-نجو عصرده 
آتروپاتئن حکومتی نین قورولماسی و شمالی آذربایجانال یاخین لیغی 
م.ق 1-2- گؤسترمیشدیر. 7-  تاثیر  یارانماسینا جدی  میللتین  واحد 
ینجی یوز ایللیک لرده خارجی هجومالر آذربایجان ائللرینین یاخین 
الشدیرماسی، اونالرین بیر میللت کیمی قورماالشماسی و دیللرینین 
عمومی انسیت واسطه سی اولماسینا بؤیوک تکان وئریر. 8- میالدین 
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ائللری:  تورک  مختلف  گلن  آسیادان  اورتا  عصرلریندن  ایلک 
بولقارالر،  گرگرلر،  تورکلر،  بون  گنجلر،  ساویرلر،  ساسپیرلر، 
کویوارالر،  کشتازالر،  آلیشالر،  قازماچیالر،  قارخونالر،  ونندلر، 
چاکارالر، قولالر، قازانالر، ایسکیتلر، ایژیماکالر، کاماداهاداکالر، 
موغانالر، کنگرلر، قاشقایالر، هونالر، سابیرلر، پئچئنئقلر، چولالر، 
بارسیلر،  قیپچاقالر،  خزلر،  هونالر،  ساری  اوغوزالر،  اون 
سابونچیالر، چوودارالر، اورانالر، آالنالر، اوزغوزالر و... یئرلی 
آددیمینی  سون  کیمی  میللت  بیر  و  قاریشمیش  قایناییب  ایله  اهالی 
دوغرو  اولماغا  دیل  عمومی  ادبی  دیلی  و  حاضیرالشمیش  آشماغا 
گئتمیشدیر. 9- م. 6-5-4- ینجی عصرلرده هم یئرلی، همده تورک 
ائللرینین دیللری داهادا یاخین الشیر و واحد شفاهی ادبی آذری دیلی، 
باشا دوشدوگو، هامی سینین  ائللرین هامی سینین  لی  لهجه  مختلف 
انسیت واسطه سی اوالن دیل یارانیر و اونونال یاناشی آذری میللتی 
لرده  ایللیک  یوز  فورماالشیر. 10- سونراکی  تام  کیمی  میللت  بیر 
اورتا آسیادان اوالن تازا آخینالر، او جمله دن اوغوزالرین آخینی 
آذربایجان میللتی و ادبی آذری دیلینی داهادا زنگین لشدیریر، داهادا 
گؤزللشدیریر. اوزغوزالر گلنده آذری میللتی تام فورماالشمیش واحد 
دیله مالک ایدی. سلجوقالر آذریلرین دیلینی منیمسه میش و مختلف 
جهتلردن اونا تاثیر ائتمیشلر.«)ایران تورکلرین اسکی تاریخی2/674(
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