
تدریس زبان ترکی با محوریت لهجه تبریزی

خبر تدریس زبان ترکی در رشته زبان و ادبیات ترکی دانشگاه تبریز حاکی از شششروع
آن از مهرماه سال جاری بود. آقای احمد فرشبافان رئیس این گروه اعل م داشته است

: که تدریس این رشته تنها با استفاده از منابع داخلششی خواهششد بششود و گفتششه اسششت کششه
«خوشبختانه این منابع بقدری غنی است که نیازی به منابع خارجی دیده نمیشود».

ته های دانششگاهی ر رش د دیگ ته همانن ایشان همچنین، بدرستی گفته اند که «ایشن رش
یک رشته علمی است و نباید به آن با عینک سیاسی نگاه کرد». ولی خششود ایشششان در
لل اعلن قبششل از انتخابششات چنیششن همان حال از سیاسی بودن آن پششرده برداشششته انششد. او
امری، مطلبی را که بر همگان آشکار اسششت بوضششوح بیشششتر نشششان میدهششد. بششر کسششی
پوشیده نیست که مسئله زبان، بویژه زبان ترکی، سیاسی ترین مسششئله بششرای زمامششداران
ایران بوده و هست. سیاسی تر از این مسئله یی در دایره های سیاسی و امنیتی رژیم پیششدا
نمیشود. بخاطر این مسئله که بنطر آقای فرشبافان، و بدرستی یک مسئله علمششی اسششت
چه تعداد از جوانان آذربایجانئ در زندانهای کشور از آزادی خود محششرو م شششده اند؟

مگر خواهندگان رشته های علمی دیگر را گروه گروه بزندان میاندازند؟.
بعد هم بگفته ی آقای فرشبافان که هدف آنرا «حفششظ فرهنششگ منطقه یششی بششا تکیششه بششر
وحدت و انسجا م ملی با تکیه بر هویت دینششی و اسششلمی» قلمششداد میکنششد، وحششدت و
د «ادبیشات و ی؟ و وقشتی میگوی ا سیاس ت ی هویت مورد اشاره موضوعی فرهنگی اس
زبان آذربایجان زنده نمی ماند مگر با پیوسششتگی بششا وحششدت ملششی» از مقششوله ای علمششی

مانند قرامر زبان ترکی حرف میزند یا هشدار و تعیین موضعی سیاسی است؟ 
درست است و باید هم اینطور باشد که تدریس یک رشته علمی بششدور از سیاسششتهای
موجود و فارغ از هر نوع ایدئولوژی باشد، اما وقتی ایشان وحدت و هویت را متصششل
باین موضوع میکند و دایره آنرا بدینترتیب بیان میکند آیا متششوجه اسششت کششه در یششک

رشته علمی دیگر نیزچنین رشته ارتباطی با وحدت و هویت پیدا می شود یا نه؟ 
وانگهی اعل م اینکه تدریس این رشته تنها با استفاده از منابع داخلی است و نیازی بششه
لل علمی و بششدور از سیاسششت اسششت؟ ای کششاش منابع خارجی دیده نمیشود مطلبی کام
منابع داخلی برای این امر کشافی باشششد، ای کشاش ایشن منششابع بحشدی باشششد کششه حششتی

دیگران را از خوان گسترده خود بهره مند سازد. ولی آیا در واقع چنین است؟ 
منظور اصلی وی از منابع خارجی، زبان ترکی جمهوری ترکیه نیست که بششرای خششود
زبششانی مسششتقل اسششت بششا وسششایل و سششایط مششادی و معنششوی چنششانکه بایششد و شششاید؛ امششا
بدانشکل در محیط ما فایده مند نیست. منظور اصلی وی جمهوری آذربایجان است و
تأکید بر لهجه ی تبریز هم برای نشان دادن این «افراز» میباشد. ایششن طششبیعی اسششت کششه
تدریس در دانشگاه تبریز با لهجه ی تبریز باشد چون زبششان مششرد م اسششت و همششه بششا آن
حرف میزنیم.  اما اگر منظور تدریس زبان ترکی در سطح کارشناسی است که همان
ی کلسشیک لیسانس باشد، در اینصورت لهجه ی تبریز را تدریس نمیکنند بلکشه ترک
را فشارغ از هششر گششونه لهجشه (خشواه تششبریزی، خشواه اردبیلششی، خشواه زنجشانی و غیششره)
بدانشجو یاد میدهند. قانون آهنگ یا هماوایی مصششوتها را در نظششر میگیرنششد، نششه یششک



لهجه ی خاص را که، در مواردی از این قانون اساسی زبانهای ترکششی عششدول میکنششد.
اگر مقصود از لهجه ی تبریزی همانیست که در رسانه های دولتی گویندگان وادار بششه
گفتار بآن زبان من درآوردی، یعنی «فاذری» می شوند باشد، باید فششاتحه ی ایششن رشششته
زبان ترکی به محوریت لهجه تبریز را قبل از شروع بکارش خواند. در واقششع ایششن کششار
نیاز به منابع داخلی هم ندارد. نیاز به هیچ منبع دیگری هم ندارد. جاری ترین منبششع آن
همان برنامه های رسانه ای است که میخواهد زبششان فارسششی را در قششالب دیگششری تششوی
گوش مرد م فرو بکند. این زبان، یا درواقع تخریب در زبان،  از دوران قبششل از انقل ب
در رادیو تلویزیون هویدا شده بود، و اگر جذبه و کارآمدی میداشت در پنجششاه سششال
گذشته عیان میکرد. ادامه آن نشان استیصال مقاماتی است که عجز خودشانرا در برابر
مسائل حاد کشور بروز میدهند، و عد م تعهدشانرا در برابر مردمی که، مقدرات آن هششا

را در دست گرفته اند برمل میکند.
اولین کار یک تدریس علمی دانشگاهی تشویق دانشجو برای استفاده هر چه وسششیعتر
از منابع مربوط به رشته است نه محدود کردن آن بدلیل سیاسی. مناسبترین جا بششرای
غنی کردن تدریس این رشته در دانشگاه تششبریز در درجششه اول منششابع داخلششی اسششت و
ه ت ک ان اس همراه با آن، تجربه و منابع زبانی ذیقیمت موجود در جمهوری آذربایج

آقای فرشبافان بعنوان منابع خارجی از آن اظهار بی نیازی میکند.
زبان و ادبیات تابعیت سیاسی نمیپذیرد. شهریار همانقدر مرتبط بششاین زبششان اسششت کششه
فضولی، نسیمی، کشوری، ختایی، قوسی، ملپناه واقف، میکایئل مشفق، احمد جاواد
.. نمیتششوان، …حسین جاوید، صمد وورغون، رسول رضا، حبیب ساهیر، یحیی شیدا و
ا پوسشت نسشیمی را در ششهر و نباید گفت که فضولی در خاک عشراق فعلشی بشوده، ی
حلب کنده اند و ملپناه واقف در شوشا و کششازاخ بششوده منششابع داخلششی نیسششت. و البتششه
هیچکدا م از آنان با لهجه ی خاصی شعر نسروده اند. آنان با ترکی کلسیک، با ترکشی
صحیح کار کرده اند. کارشناس مورد نظر ما هم آنششرا یششاد میگیششرد و هششر لهجه ای کششه
داشته باشد با آغوش باز میپذیریم. منظور از منابع داخلششی بایشد منشابع داخششل آن زبشان

باشد نه داخل یک محدوده ی سیاسی.
یک نویسنده آمریکایی نمیتواند شکسپیر و چارلز دیکنز را جزو منابع خششارجی بششرای
زبان خودش محسو ب کند در حالیکه پیوسششتگی زمینششی هششم نششدارد و یششک اقیششانوس

آنانرا از هم سوا میکند.
اما موضوعی مهمتر از این هششا کششه، مششن مینویسششم و آقششای فرشششبافان میگویششد، مغفششول
میماند. و آن اینستکه اگر کسی علم طششب تحصششیل نکششرده باشششد وبششی هیششچ مششدرک
لا طولنی در مطب طبیبی مسئول پذیرایی از مریضششها و مراجعیششن تحصیلی، مدتی نسبت
باشد؛ آیا چنین شخصی را میتوان در کلسششهای دانشششکده پزشششکی نشششانده و پششس از

چند سال بعنوان کارشناس پزشکی مدرک دار کرد؟
س از اتمشا م تحصشیل دانشجویانی که در رشته زبان ترکی دانشگاه ثبت نا م کشرده و پ
کارشناس خواهند شد همین حالت را دارند. آنان زبان خود را بلدنششد و ششاید هششم در
محاوره یدطولیی داشته باشند. ولی این جوانان علقمند بزبان خود، علیرغم خواست
خودشان، در مدرسه بزبان مادری خود تحصیل نکرده اند، و اگر این رشششته نیششز ماننششد
رشته های دیگر علمی است که بایششد آنششرا یششاد گرفششت، مقششدماتی لز م دارد. قرامششری



مورد نیاز است.
آقای فرشبافان بدرستی گفته اند که، تا دوره کارشناسی نباشد نمیتوان به مقاطع بششالتر
اطع بعشد از حیحتر از آن، نشه مق ی ص لل صشحیح اسشت ول ام خن ک ت. ایشن س پرداخ
کارشناسی، که مقاطع قبششل از کارشناسششی اسششت. یعنششی جشوهر مسششئله، یعنششی مدرسششه
ابتدایی و سپس متوسطه. از سواد ابتدایی شروع کرده بششه متوسششطه و عششالی میرسششند و

اینان هم همین را میخواهند که از آنان دریغ شده  و میشود.
چون کارشناس مزبور پس از اتما م تحصیل با معلوماتش چکار خواهد کرد جششز کششار
زبان؟ کار زبان هم یا در مدرسه و آموزش است یا در مطبوعات. وقتی مدرسه ای در
کار نباشد و حاصل کار آن مدرسششه در نوشششتارهای رسششمی و اداری کششاربرد نداشششته
ش ا دیپلم ود، کارششناس مزبشور ب باشد و به طبع آن مطبوعاتی هم در کار نخواهشد ب

!؟ چکار باید بکند؟ باید آنرا بدیوار اتاقش آویزان بکند و افسوس بخورد
همه میدانند که ساختمان را پس از تدارک نقشه، از پایین شروع میکنند وبالمی روند
چنین ساختمانی قابل سکونت می شود. ولی اگر مهندسی بخواهششد ابتششدا طبقششه هشششتم
یک عمارت را بسازد معلو م است که نه ساختمان بنا می شششود و نششه کسششی میتوانششد در

آن سکونت بکند.
حال اگر مقامشاتی کششه آقششای فرشششبافان را آنجششا گمارده انششد نیششتی جششز رنششگ آمیششزی
پپی شروع مینمودنششد. انتخاباتی داشتند ابتدا نقشه ساختمان را ارائه میکردند و سپس از 
اما واقع مطلب اینستکه هرگز در مخیله ی آن ها خطور هم نکرده  است که یکی از دو
لا  مرکزیت طلب را که از رژیم سلف خود بششه ارث اصل حکومت مرکزگرا، و شدید
برده اند، و بدان ارثیه هم سخت پایبند هستند، یعنی تحمیل زبان فارسششی - بهرقیمششت،
حتی نابودی کشور- را مورد تجدید نظر و سوآل قرار دهند. چنین طرز فکری بکجششا

راه میبرد؟
نویسنده امیدوار است دانشجویانی که با امید و آرزو در این رشته ثبت نا م کرده اند از
پکی؟- بیشترین استفاده را بکننششد و برایشششان آرزوی مششوفقیت فرصت بدست آمده -تا

دارد.
احمد رحیمی


