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 )مانند قفقاز( آزربایجان اتنیک-ائلی تورکان ساکن در ایران و مخصوصا تورک ،ی قاجاری دورهسرتاسر در 
نوعی رنسانس فرهنگی  ، به سبب این تاثیرپذیری،. در این دورهمتاثر از ادبیات تورکی عثمانی بودند

این  پدیدار شد. -بودهم که مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت و مقامات قاجاری  -تورکی
، )فضولی، نوائی، نسیمی،...( رنسانس فرهنگی خود را به صورت چاپ متون ادبی کالسیک تورکی

به نگارش مقاالت و حتی  کاربرد زبان تورکی در...(، ، .)سمع افشار اورومی کتابهای دستور زبان تورکی
، )توسط حاجی میرزا بلوری تبریزی، ...( فارسی-ی تورکی ویا دوزبانه زبان ایجاد مطبوعات تورکتدریج 

گر ساخت. اما با ظهور انقالب مشروطیت  و .... جلوه ی بالو، ...( )مدرسه زبان تاسیس نظام تحصیلی تورک
، این (١٩٠٦-١٩٠٠) رنگارنگو مخصوصا افتادن مدیریت آن به دست دولت بریتانیا و عناصر ضد تورک 

رنسانس فرهنگی تورک جوانمرگ شد و به همراه برچیده شدن مطبوعات تورک و نظام تحصیلی 
و کال کاربرد زبان  ،نویسی به زبان تورکی نیز مقاله در حال ایجادزبان و نشر کتب تورکی، .... سنت  تورک

 برچیده شد. ،هم ی مسائل اجتماعی تورکی در مطبوعات و در باره
 

 ،(١٩١٨-١٩١٥) محور مشروطیت، در سالهای جنگ جهانی اول سال پس از انقالب فارس ١٥-١٠
نین  روشنی»تورکی انتشار رومان چاپ و جانی گرفت )حتی پیش از آن با در ایران دوباره نویسی  تورکی

سوباتایلی به صدارت جمشیدخان  «حکومت اتحاد». با ایجاد (١٩١٢در تهران به سال  «رویاسی
آزربایجان اتنیک، -ائلی بخش عثمانی به ایران و تورک السلطنه افشار اورومی، و ورود اردوی نجاتمجد

در این دوره ائلی، موقعیت زبان رسمی و دولتی را پیدا کرد.  زبان تورکی برای اولین بار در تاریخ تورک
، شد زبان تورکی منتشر میبخش عثمانی و ایضا حاکمیت اتحاد به  ها و اسناد اردوی نجات ی اعالمیه همه

به مدیریت جمشیدخان افشار اورومی، مقاالت  «حزب اتحاد اسالم»ارگان  «آزربایجان»ی  در روزنامه و
بخش عثمانی و  گشت. اما این دوره هم با خروج اردوی نجات اجتماعی و فلسفی به زبان تورکی درج می

ی دمکرات  فرقه»گرا و به طور مشخص  رسفا-گرا ی جریانات ایران سقوط حاکمیت اتحاد، و تسلط دوباره
زبان »زاده و ... که معتقد به  ی حزب دمکرات ایران به رهبری تقی شعبه–به رهبری خیابانی  «آزربایجان

نویسی و نیز  و مواضع صریح و شدید بر علیه تورکی ندبود «ملت ایران»و  «میهن ایران»، «ملی فارسی
پیدا کند پایان نویسی  برای تورکیزی و نهادسازی سا ، بدون آنکه مجال سنتندفدرالیسم ملی داشت

که در آن  رانیحزب دمکرات ا ی شعبه– ی دمکرات آزربایجان خیابانی یافت. )قابل توجه است که فرقه
؛ بر علیه نیروهای ملی نویسی و ضد فدرالیسم ملی برهه به عنوان نیروی اصلی ضد تورک و ضد تورکی

و مساوات در قفقاز جنوبی در تبریز  رومی و حاجی میرزا بلوریتورک به رهبری جمشیدخان افشار او
 گرایان به عنوان یک حرکت ملی جا زده شده است(. گرایان و آزربایجان کرد، توسط ایران عمل می

 
( ١٩٤٥-١٩٤٠نویسی در ایران، مصادف با سالهای جنگ جهانی دوم ) دور بعدی احیاء سنت تورکی

حکومت ملی »است. در این دوره با گسترش نفوذ اتحاد شوروی در شمال ایران و مخصوصا تاسیس 



دوباره به صورت یک زبان -هر چند تحت نام استالینیستی زبان آزربایجانی–، زبان تورکی «آزربایجان
در  آزربایجان اتنیک که در قلمروی حاکمیت این دولت بود–ائلی  تورکمکتوب و رسمی در بخشهایی از 

آمد. البته این را نیز باید به وضوح تمام بیان کرد که طبق اسناد و منابع آن دوره، عامل اصلی در اصرار 
ها و مدارس، جناح آزربایجان شوروی رهبری این  به رسمیت زبان تورکی و کاربرد آن در ادارات و رسانه

به  منسوبنوعا  ،جناح ایرانی رهبری این حرکتزیرا یعنی مشخصا میرجعفر باقیروف بود.  ،کتحر
گرا )باقیمانده از حرکتهای  گرایان ایران خارج آن( و نیز آزربایجانتورکهای چپ ایرانی )در حزب توده و 

 دانستند. ملی خود می زبان فارسی را زبان که..( بودند .. ستان و مشروطه، آزادیمحور  و فارس گرا ایران
آزربایجان جزء »ایرانیستی  و پانی ضد تورک  وری از زمان عضویت در مدیریت نشریه حتی خود پیشه

کمونیست ایران، همواره با رسمی شدن  ی فرقهو ایران عدالت  ی فرقهو سپس رهبری  «الینفک ایران
 زبان تورکی مخالفت کرده بود. 

 
نویسی روی آوردند. این  بسیاری از نخبگان تورک به تورکیی زبان تورکی،  با رسمی شدن دوباره

به صورت اغلب ...( خود را . نویسی در مرکز و شرق آزربایجان و خمسه )تبریز، اردبیل، زنجان، تورکی
مقاالت اجتماعی و سیاسی به زبان تورکی نشان داد. اما در غرب آزربایجان و اشعار طنز و نگارش 

محدود به نگارش مقاالت رفت و  ی طنز بکار نمی چندان در عرصهویسی ن مخصوصا در اورمیه، تورکی
 رفت و بویژه کاربرد آن در ها بکار می بر عکس، زبان تورکی در تمام عرصه .نبودهم اجتماعی و سیاسی 

در قرن نوزده و ربع اول شکل گرفته ی طبی و علمی بسیار برجسته بود. دلیل این امر، به الگوی  عرصه
گردد. در این دوره غرب آزربایجان تحت نفوذ فرهنگی و سیاسی عثمانی قرار داشت و  بر میقرن بیست 

مردم و نخبگان در نتیجه زبان تورکی به عنوان زبان اصلی حیات اجتماعی و سیاسی و دینی و علمی 
قفقاز  ایران و-ی نفوذ فرهنگی و سیاسی فارسستان گردید. اما مرکز و شرق آزربایجان در دایره تلقی می

انگاشتند،  زبان فارسی را زبان ملی خود میاز دیرباز در میان نخبگان که بویژه قرار داشت و در نتیجه 
و حداکثر مسائل اجتماعی و طنز و محدود به شعر، را داشت یک سرگرمی حکم نویسی بیشتر  تورکی

 سیاسی بود، اما نه موضوعات علمی و طبی.
 

های متعددی به زبان تورکی  اورمیه باقی مانده از آن دوره، مقاالت و نوشته-غربیدر نشریات آزربایجان 
توان از  وجود دارند. به حدی که می شناسی، ...( )زمین و حتی علمی ، بهداشتیی موضوعات طبی در باره

تورکی سخن گفت. از میان مولفین این مقاالت طبی به زبان تورکی، در  علمی-پیدایش زبان طبی
که دارای بیشترین تعداد مقاالت طبی به زبان  «دکتر افشاری»مرحومین بایست از  ی اول می درجه

 «عباس فتحی»، «اکرم فتحی»، خانم )موضوع این نوشته(« قلی صولتی نجفدکتر »تورکی است، سپس 
و تیرباران شد( در حین یک جنایت جنگی به همراه شصت نفر دیگر  پرست شاه-گرا )توسط اوباشان ایران

 دیگران نام برد. 



را  «قلی صولتی دکتر نجف»به زبان تورکی تالیف  بهداشتی-های کوتاه طبی در زیر یکی از نوشته
ام. این نوشته از نخستین تالشهای این شخصیت تورک برای نوشتن به زبان تورکی در مورد  آورده

مسائل بهداشتی و طبی است و از این رو نیز در تاریخ تورکی مکتوب و تورکی طبی دارای اهمیت است. 
شتن ی حکومت ملی آزربایجان، برای نخستین بار به نو دکتر صولتی در شمار مولفینی است که در دوره

اند. وی  علمی دست زده-ی بهداشت و طب و ... و ایجاد زبان تورکی طبی مقاالتی به زبان تورکی در باره
ی  همچنین در آن دوره کنفرانسهای متعددی در شهر اورمیه و اطراف آن به زبان تورکی در باره

ین روش را الگو و باید ا های تورک در ایران می )نشریات و رسانهداد.  موضوعات بهداشتی و طبی می
ی مردم مربوط و مورد  سرمشق خود قرار دهند و به درج مسائل و موضوعات گوناگون که به توده

ی آنهاست، مانند مسائل بهداشتی و طبی و علمی و زنان و ...، بدون توجه به ممنوعیتهای  عالقه
ی و ... و سانسور دولت غیرمشروع دولت ایران بپردازند. در صورت جلوگیری از درج مقاالت تورکی طب

 دادگاهها و مراکز حقوق بشری داخلی و خارجی بکشانند(.ها و  رسانهایران نیز، مساله را به 
 

ی  به ذکر چند نکتهدر اینجا  ،خواهم پرداخت یدکتر صولتی دیگری به حیات  از آنجا که در نوشته
از اح، طبیب و جّر( ١٩٨٣ فوت - ١٩١١تولد م ،فرزند رضا) یصولت یقل دکتر نجفکنم.  اکتفا میکوتاه 

موسس بیمارستان صولتی در شهر اورمیه است. احداث و اهدای دبستانی در  وشخصیتهای نامدار اورمیه 
و   -که وی در مالکیت آن سهم داشت –( ، در دهستان بکیشلی چای)گباران رسمی «گاباران»روستای 
فرار رهبران روز بین  ١٠در طول . این شخصیت خّیر استراه این روستا از دیگر خدمات ماندگار احداث 

 یقل دکتر نجفاصلی حکومت ملی آزربایجان به شوروی و قبل از ورود ارتش شاهنشاهی به اورمیه، 
که با ایجاد دستجات مسلح سعی به  ندی زعمای شهر اورمیه بود در زمرهی و دکتر افشاری صولت

اشقیاء کرد به شهر  ات محتملع تهاجمدفو  کشی و انتقام جلوگیری از بروز غارت و کشت و کشتار
)تعدادی از نفرات این دستجات، بعدها مرتکب جنایات جنگی شدند و نزدیک به شصت تن از  ندکرد

پس از سقوط حکومت ملی آزربایجان از سوی  یصولت یقل دکتر نجف. اسرای دمکرات را قتل عام کردند(
   نظر بود. تحت واره تحت مراقبت و دولت ایران همنهادهای اطالعاتی و امنیتی 

 
 پایان نت مئهران باهارلی

 

 
 
 
 



 یلماسيقورخوسو و اونون آرادان آپار تيب: یقسمت یصّح
 

 یدوکتور صولت
 

 ١٩٤٦فوریه  ٢٥، لیا ینجیلاّو ١٠شماره  ١٣٢٤اسفند  ٦شنبه  ٢ قزئتی، هیاروم
 

هر دفعه عوض  گؤروکوپ، و مخصوصًا ه دستوراتی ایله عوض اوالر، بیت آزپالتارالر صحّی هاو یئرده ک
نین نامساعد اولدوغونا گؤره، بیت.ین بیر  سینده چوخ بیت تلف اوالر. و بیت محیطی ک نتیجه مه لهیائ

 نین قاباغی آلینار.  قسمت.ی آرادان گئدیپ و تخم قویماسی و دوغولماسی
 
فاقالرا ای اّت موقعینده، یا بیر موقعده که چوخ انسانالر الزمدیر بیر بیر.ی یانیندا یاشایاالر، یا پاره 1واعا داّم

آیری بیر انسانالر یاشاییپ و سونرا  رده که قباًل گؤره پالتارالرین عوض اولماسی چتین اولسا، یا او یئرله
بو ایش زندان و  اغا دوام ائتسین. مثاًلدیر، بیت باجاریپ یاشاسین و آرتم ری یاشامالی له بیر اؤزگه
ر کرسی باشیندا انسانالر  نیر. بیت قیش فصلی و سویوق اوالن وقتله رده گؤرسه رده یا مکتبله له سربازخانه

 تخم سالیپ و آرتماغا باشالر.  ،که صّحی اصولالر یاخشی رعایت اولمور ،رده اجتماعسیندا ایسی یئرله
 

رینی نقل  لیکله بیت دری خسته چوخ بؤیوک و خطرلی بیر حیواندیر. مخصوصًاسینه  بیت انسان دیریلمه
 سینده بؤیوک رول اویناییر.  تولید ائتمه« فرونکولوز »و « ودائس»، «ائگزئما» تبیلیر. بی و انتقال وئره

 
 ،له انتقال و انتشار تاپیپ سی دیر که بیت وسیله ییلی خسته« تیفوس» ،لیک اؤزگه بیر خطرلی خسته

و اگر  .سین لیک تولید ائیله دیر خسته ر. بیتین قوروسو یا مدفوعو یا اؤلموشو ده ممکن بؤیوک تلفات وئره
 سین.  لیک تولید ائیله ن توزو و توپراغی خسته رده دیر او یئرله ممکن ،ن که خسته یاشاییر رده او یئرله

 

 لماسیيآرادان آپار نيتين و ب.ده.تيماسی بنن قورويبدن
 
 یی تمیز اولسون دیر که انسانین تمام پالتار و یورقان و دؤشه ما تمیزلیکنقورو لیناّو
 

رینده  تیفوس موقعله و مخصوصًا .دیر ]دئییل[ ک آنالسینالر بیتلی اولماق بیر شرملی عمل و انسانالر گره
دفعه تمام بیر ایکی  ده اقاًل و پالتارالر هفته .له تمیز اولسون ری تمامی ک باش و بدن تمام توکله گره

                                                           
 تنده: دوام 1



یله آرادان آپارماق اولور. اما سویوغون  قاسین. بیتی قایناتم.یل.فامیلده یاشایانالردا عوض اولوپ، و قاینات
دان اوالن  ن و پانبیق ده بیتی آرادان آپاراجاق. اما دری لی بیر ایسی فورًا درجه ٥٠بیتده اثری یوخدور. 

لی سودا یوزده بئش  درجه ٦٠ری  له گؤره الزمدیر که بو شئیر ایسی مقابلینده خراب اوالر. اونا  له شئی
ی گازالر دا ندا یویوپ، سونرا سویوق سوینان پالتارالری بیر دفعه یوسونالر. سّم«محلولو کرازوت»

 دیاس»یا  «کربون یسولفور د»یا  «سولفورو دیدریان» سینه مصرف اولسون. مثاًل دیر بیتین مبارزه ممکن
دیر. بو گاز گوگوردون  راق تمام گازالردان مصرف اولماغی آسان «وانیدرید سولفور» «.کیدریانییس

ک بیر نئچه ساعته تکین اوتاغا انسان  ر، گره له سه و بو دوانی مصرف ائیله .یانماسیندان عمله گلیر
 ر.  سین. چون گؤزو و بورنو تحریک ائیله گئتمه

 
یاخشی و محکم توتوقدور یاندیرارالر. و هر مئتر  ن بیر اوتاقدا که هر بیر یئرده :مصرفی تگوگور

اسید فئنیک »یا  «هدیوز ٣ -محلولوکرزول »دیر.  گیرام گوگورت کافی ١٠٠تا  ٥٠ن اؤتورو  بدهمکّع
کن و  اوچون یا داراق یا ماهوت پاک 2ر  له ئیشر و بو دوانی دری  ری اؤلدوره بیتله «یوزده ٥ -محلولو

 ک اوالر.  پالتار اوچون مصرف ائتمه
 

و  .لیرده بیر تازه و اثرلی دوا بیتین آرادان آپاریلماسی اوچون تاپیلیپ که بو دوا بیر اثر بو آخرله
)دی کلورو دی فئنیل تیری کلور ائتان( که بو دوا هر جور  «د.د.ت.»و اونون آدی  .اطمینانلی بیر دوادیر

ر. و  ا اؤلدوره.د.رالریادا و بیتی تیفوسدا یاخشی حالمیغ میغی ماال حیوانالری آرادان آپارماغا قادردیر. مثاًل
ن اختیاردا  طرفینده «ی دولتیربایجان مّل آزه»میزه تازه  خانه ه خستهمژده وئریریک که بو دوا بیزیم صحّی

 .رده مبارزه ائدیلسین قویولوپ که تیفوس اوالن یئرله
 

و  .دیر ن بیری ریمیزده کلی حکیمله اس و نازک اورهآقای دوکتور صولتی بیزیم حّسدوکتور صولتی: 

]اونالر[  ،ریپ میزه گؤنده رینی روزنامه له جلی مقالهئلی و خلقه الزم اوالن و نون فایده]اؤزو[ امیدواریق او
 سی اوچون چاپ اولونسون.  عمومون استفاده
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 سا سؤزلوکيق
 

 .راق: .تر )پسوند تفضیل(
 )تولید مثل کردن( ک لمه آرتماق: )بورادا( چوخالماق، کؤپه

 ک  زره راق، گنه : داها آسان، داها قوالی، قوالیراق آسان
 ، اؤلوت )نعش، جسد(: بورادا اؤلواؤلموش

 ایسی: سیجاق، ایسسی، ایستی
 نی بیلینیرسه: دئرماتیت آدالنیر( ن دری التهابی )نده یه نی بیلینمه ائگزئما: نده

 اپماقی لماق،یک، ق ک: ائتمه مه لهیائ
ک  ن گلمه ندهیس دوروما چؤزوم بولماق، اوسته ایو  شیا رین ب ک، گوج گؤرونه لمهیاپاب: یباجارماق

 بلد بودن(.  ی)فارسجاس
 موفق شدن(.  یک )فارسجاس رمهیتیب مدهیچین ب لهین ستهیا یشیا ریب: باشارماق

 بیت: شپش

 یین )تا، الی( ن، ده : تک، دک، جهنیتک
جه اؤرتولموش )جائی که منافذ  جا قاپادیلمیش، قاپ باجاسی اییی دئشییی یاخشی-دلیک: )بورادا( توتوق

 و سوراخ و درزهایش به خوبی بسته شده(
 قیزدیرما لی  : لکهفوسیت

 سینده دوغورماق( دوغماق: زائیدن )تورکییه لهجه
 (دوغماق ندهیس لهجه هیی)تورک نشد دهی: زائدوغولماق

 دیریلمه: )بورادا( یاشام
 ن، سو ایله وینان: سویالن، سو ایلهس

 ائگزئماسئودا: 

 : چیبان )به فارسی جوش و دمل التهابی(فرونکولوز
 قورونما: محافظت

 قیزدیرما: تب
 ک گؤروکمه ک، ریلمه ک، گؤسته ک، گؤزوکمه ک: گؤرونمه نمه گؤرسه

 ک لمهیر ک، گؤسته ک، گؤزوکمه نمه گؤرسه ک، ک: گؤرونمه گؤروکمه
 )فارسی: تب لرزه( ایسیتما: سیتما، ایماالر

 میغ میغ: میغمیغا، پشه
 دیر( «وجه»نی عربجه  رلی )کؤکه یه کلی، ده وئجلی: یارارلی، گره

 : درصد، فائضوزدهی













 


