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کنسول بریتانیا )سرهنگ راجر لوید از طرف منتشر شده  ،به زبان تورکیای  اعالنیهدر این نوشته 
اعالنیه  این. 2ام را معرفی کرده ١٩١٨ لیآور ٣رمانشاه به سالهای جنگ جهانی اول، در شهر ک( 1کنیون

 اصلنبوده، ترجمه  نقل شده تورکیمتن یعنی آنکه  ؛است شده نقل «اعالن صورت»در منبع با عبارت 
به عنوان یک زبان رسمی و زبان این کاربرد  ای از نمونهتورکی به ی مذکور   اعالنیه صدور است. اعالنیه

 است.  در ایران از سوی دولتهای خارجی  سالهای پایانی دولت قاجاریرابط مکتوب در 
 

لینگوا فرانکا بین  -زبان رابطقعیت ومزبان تورکی قرنها  ن اقوام:يبگفتاری زبان رابط  ،یتورک -١

ن اتنیک آزربایجا –ائلی  آناتولی، قفقاز و تورکی بالکان،  شبه جزیرهزبانی گوناگون در -گروههای قومی
ارمنی، آسوری، یهودی، ملی -قومیگروههای  ،هم کیاتن جانیآزربا –ائلی بوده است. در تورکرا دارا 
از زبان تورکی به عنوان زبان  یتات، تالش، گیلک و فارس در سطح مردمی و گفتارگوران، کرد، 

-یفارستا انقالب مشروطیت، ه یقاجار ی در دوره)اند.  استفاده کردهبین خود  حتیبا تورکها و  ارتباطی
ا به اصطالح آن یو  یدر-یفارس یزبان مادربا  یدرصد اهال وران بود، یدر ا یزبان ادبیک صرفا  یدر

شد. در  یم ، آن هم متمرکز در شرق ایراننفوس کشوردرصد کل  ١٥-٥ن یب یزی، چیکیدوره تاج
ژه ملل ی، بودر شمال، غرب و مرکز آن، رانیساکن در ا ر تورکیغمردمان بسیاری از  یطین شرایچن

زبان ، ستندیز یخلق تورک م یگیتات و... که در همسا ،تالش ،لکیگ، کرد ،فارسارمنی، آسوری، 
 .(بودند یزبان تورکتکلم به جه توانا به یگرفتند و در نت یتورکها را فرا م یعنیت مطلق کشور یاکثر

 

 رابطزبان کاربرد تورکی به عنوان ران و مردم: ين مقامات دولتی ايزبان رابط گفتاری ب ،یتورک -٢

به عنوان زبان رابط در ایجاد ، . بلکه زبان تورکیه استمحدود به ارتباطات بین اقوام نبود ،در ایران
مخصوصا در  ،هماز سوی دیگر تورک و غیر تورک  انو مردماز یک سو ایرانی ارتباط بین مقامات دولتی 

با در دیدار ( یبعد سپه )رضاشاه . به عنوان نمونه سرداررفت میبکار  قرن نوزده و ربع اول قرن بیستم
صحبت کرده با او به زبان تورکی  در سالهای جنگ جهانی اول، اشقیاء کردرهبر اسماعیل آقا سیمیتقو، 

، از «الملک مقام قائم»و ملقب به  «عیحاج آقا رضا رف»معروف به  «یالنیزاده گ عتیرضا شر»است. 
اسماعیل آقا  شاه مختصری با» گوید: چنین می 3در خاطرات خودنزدیکان سردار سپه و رضاشاه بعدی 

بودند که  ولی روی رعب و وحشتی که به همه مستولی شده بود و هر آن در این فکر .صحبت نمودند
 ای با اسماعیل آقا نکردند و سپه ابدًا مذاکره سردار ،زنند الساعه نیروی اسماعیل آقا شبیخون می

                                                           
1 British consul Lieutenant Colonel “Roger Lloyd Kennion” (16 December 1866- 26 March 
1942)  

 ٤٥-٤٣، صص ١٣٣٤ ه،یعسکر ِی ، دِر سعادت، مطبعه«مدخل ندایحاقق رانیا» 2
ملک زاده،  دی. به نقل از دکتر توحایسالنامه دن نی، هفدهم«بسر برد تقویمیآقا س لیاسماع یكه شاه در اردو یبش» 3
 ١٥٢ص  ،«جانیدر غرب آذربا تقویمیس لیشورش اسماع»



ای نگذشته بود عکاسی با دستگاه   چند دقیقهنپرسیدند منظور شما چیست و چه باید کرد؟ هنوز 
و اسماعیل آقا تقاضا کرد اجازه فرمایند با  .وارد کاروانسرا گردید ،که روی چهارپایه سوار بود ،عکاسی
پس از شنیدن  ،کردند رکی با اسماعیل آقا صحبت میوشاه که با زبان ت .عکس برداشته شود سپه سردار

آورد فرمودند: فالنی  به زبان گیلک که اسماعیل آقا از آن سردرنمیخود را به من کرده  این تقاضا روی
  ....«کاری نیست. و عکس سر ایشان عکسی بردارید و به او هم بگویید رضا را با شما بلند شوید با

 

ی مورد بحث زبان  در دوره ن مقامات دولتی خارجی و مردم:يزبان رابط گفتاری ب ،یتورک -٣

و تماس با اهالی تورکی از سوی مقامات دولتی خارجی نیز به عنوان یک زبان رابط در ایجاد ارتباطات 
 ی هیاز سفارت دولت عّل فرستاده شدهگزارش چنانچه در یک . رفت میتورک و غیر تورک ایران بکار 

شود به  گفته می 4شاه قاجار یسلطنت فتحعل ی دوره به ١٨١١سال  دربه استانبول تهران در  یعثمان
مترجم فارسی در سفارت نیست.  استخدام و حفظسبب آشنائی مردم ایران به زبان تورکی، لزومی به 

مستقیم و توانند از تورکی به عنوان زبان رابط برای ایجاد ارتباط و تعامل  میسفارت چرا که مقامات 
مانند )ر آن دوره د یدهد زبان تورک ین گزارش نشان میابا مردم ایران استفاده کنند. بالواسطه 

ارتباطی و همچنین ک زبان یونلو، ...( به عنوان یونلو، قاراقوی، آغ قویصفو-قزلباشی، یافشار یها دوره
در تماس با  رانیدر ا یخارج یدولتها یها و از جمله در سفارتخانه کرد یعمل م یرسم یدو فاکتوزبان 

 .رفت یبکار م یا مردم و خدمات سفارتخانه ی و توده یالاه
 

زبان تورکی از  رانی:ين مقامات دولتی خارجی و مقامات دولتی ايزبان رابط گفتاری ب ،یتورک -٤

رفت.  ایرانی نیز بکار می یدولتو سوی مقامات دولتهای خارجی در ایجاد ارتباط با مقامات رسمی 
ی  گیری دوباره که دوران قدرتبه ویژه در قرن نوزده و ربع اول قرن بیستم کاربرد زبان تورکی اینگونه 

زبان تورکی به یک زبان بین  ی دوباره و تبدیل یرانسیاست داخلی ای  امپراتوری عثمانی در صحنه
فزونی یافت. به عنوان نمونه مخصوصا از طرف مقامات دولتی و رسمی عثمانی است،  المللی و پرستیژ

نگی  ی کورهزلوؤراگاق( یلویحاج=) یاوزبکلو یررخالیق) یهمدان دالملکیفرخان  یعلمحمد رزایم
 سی)رئ یباش یمنشکه - اوبا در همدان عثمانی  سفیرصحبت کردن  5در خاطرات خود ((کبودرآهنگی=)

را ذکر بود  (لندندولت قاجاری در سفارت  یمنشبعدها و ) زنجان و سپس همدانحاکم  (یدفتر حکومت
. یک ساعت و نیم از شب [١٩١٠سپتامبر  ٤] ٢٨شعبان  ٢٨دعوت خلیل افندی. شنبه » کرده است:

                                                           
 یقاجار رانیدر ا یخارج یدولتها یها توسط سفارتخانه یربرد زبان تورکمئهران باهارلی. کا 4

http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_94.html 
 ٣٥١ص . «یقمر یهجر ١٣٣٤تا  ١٢٩١از  یهمدان دالملکیخان فر یمحمدعل رزایخاطرات م: دیخاطرات فر» 5

http://ketabnak.com/book/84038-خاطرات-فرید-خاطرات-میرزا-محمدعلی-خان-فریدالملک-همدانی-از/
 1291-تا-1334-هجری-قمری

http://sozumuz1.blogspot.com/2015/12/blog-post_94.html
http://ketabnak.com/book/84038/خاطرات-فرید-خاطرات-میرزا-محمدعلی-خان-فریدالملک-همدانی-از-1291-تا-1334-هجری-قمری
http://ketabnak.com/book/84038/خاطرات-فرید-خاطرات-میرزا-محمدعلی-خان-فریدالملک-همدانی-از-1291-تا-1334-هجری-قمری


ی خلیل  گذشته به دعوت خلیل افندی کاتب شهبندری به همراهی جناب معاون حکومت به خانه
ی بیک شهبندر با ابراهیم بیک وکیل شهبندر هم آنجا هستند. جناب معاون دافندی رفتیم. دیدیم سع

زد. بیشتر  دند. ولی سعدی بیگ با حقیر تورکی عثمانی حرف میکر با سعدی بیگ به فرانسه تکلم می
صحبت از اتحاد دولتین ایران و عثمانی و اتفاق اسالمیان و استقالل مشروطه بود. مخصوصا سعدی بیگ 

 . «نمودند خیلی اظهار میل به مشروطه و قوت آن می
 

 آزربایجان اتنیک و کل شمال غرب و-ائلی با دخول تورک تورکی، زبان رسمی و ارتباطی مکتوب:-٥

ورود مستقیم از پس ، بویژه فرهنگی عثمانی در اوایل قرن بیستم-ی نفوذ سیاسی به دائره غرب ایران
 زبانو  یبه زبان رسم یت زبان تورکیموقع ،ی عثمانی به ایران در سالهای جنگ جهانی اولودار

 یبرا یافت. در این دورهارتقاء تورک و غیر تورک  در خطاب به مردممقامات دولتی ارتباطی مکتوب 
جمشیدخان سوباتایلی افشار به صدارت ) حکومت اتحاد یاسناد رسم ،رانیخ این بار در تارینخست

حزب  یها هیانیب، یبخش عثمان نجات یاردو ناتاعالارگان رسمی این حاکمیت،  «آزربایجان» ،اورومی(
منتشر  یهمه به زبان تورک جهاد ....دعوت به ، قبضها، متن اسکناسها )قائمه(، فتاوی اتحاد اسالم

ز در کتاب یاول در تبر یجنگ جهان یتن سرکنسول آلمان در سالهایل به عنوان نمونه .6شدند یم
 . 7را داده است ۱۹۱۵خ یتار یدارابه زبان تورکی اعانه قبض عکس یک خاطرات خود 

 

کنسولگری بریتانیا در کرمانشاه به ی  اعالنیهصدور  :همدان-کرمانشاه ی خاص منطقه تيموقع -٦

، )داخلیای از کاربرد زبان تورکی به عنوان زبان رابط مکتوب بین مقامات دولتی  زبان تورکی نمونه
 است:  زیر عواملناشی از به طور مشخص و  (غیر تورک ،تورک)و گروههای مردم خارجی( 

 
کاربرد زبان تورکی به عنوان زبان رابط شفاهی بین مردمان غیر تورک. تا قبل از تحمیل  سنتد وجو-

از جمله در ایران در شمال غرب و غرب  کردها بسیاری اززبان فارسی به عنوان زبان رسمی و دولتی، 
 بردند.   بودند و آن را به عنوان زبان دوم و رابط خود بکار می با زبان تورکی آشناکرمانشاه 

 
رابط مکتوب با ورود نیروهای رسمی و به زبان  آن ارتقاء موقعیتو تبدیل زبان تورکی به زبان پرستیژ -

  .اند داشتهوقوف  روندهای زمان خود برآشکارا . مقامات کنسولگری بریتانیا عثمانی به ایران

                                                           
 ی هیتحت الحما -مستقل مهین جانیآزربا ی( والیمجدالسلطنه افشار اروم دخانی)جمش یآوشار اوروم یلیسوباتا دیمشج 6

 ۱۹۱۸اول اکتبر  - ۱۹۱۸ژوئن  ٨، یعثمان یامپراتور
http://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_29.html#more 

 رانیو ا کیاتن جانیآزربا– یائل در تورک یزبان تورک یو آزادساز یعثمان یروهاین 7
http://sozumuz1.blogspot.com/2016/08/blog-post_91.html 

http://sozumuz1.blogspot.com/2017/08/blog-post_29.html#more
http://sozumuz1.blogspot.com/2016/08/blog-post_91.html


ی دوم قرن  تا نیمهی کرمانشاه. استان کرمانشاه فعلی  ی تورک در منطقه وجود جمعیت قابل مالحظه-
به ی تورک  توده بسیاری از اینبا مهاجرت پس از آن ی تورک بود.  مالحظه دارای جمعیت قابلبیستم 

این استان به جمعیت تورک ( ، گورانیکردی ،)به فارسیی از آنها دیگر و تغییر زبان بخشخارج استان 
ی به هم  قلمروی منطقه جزئی از. با اینهمه هنوز بخشهایی از شرق این استان شدت کاهش یافت

 8دشو شمرده می آزربایجان اتنیک(-ائلی ی تورک در شمال غرب کشور )تورک پیوسته
 
غرب ی  منطقهی نخبگان  و قاطبه اهالی :و فرهنگ تورک ینسبت به عثمان  مثبت و دوستانه التیتما-٧
و  ی نفوذ فرهنگی و سیاسی عثمانی قرار داشت در حیطهی زمانی  در آن برههکه ( همدان-کرمانشاه)

به نسبت ی آتشین  مثبت و دوستانه کامالدارای تمایالت  تحت اشغال و غارت ارتشهای روسیه و بریتانیا،
در چاپ برلین ه ی کاو نشریه ١٩١٨سال  ٣٣ ی شمارهبه عنوان نمونه در  .بودو فرهنگ تورک عثمانی 

 : شود می  کرمانشاه از عثمانی چنین گفته-ی هواداری همدان باره
 
مساعدت و حسن استقبال اهالی آزربایجان در آغاز جنگ هنگام ورود عساکر عثمانی به تبریز و »

آوری اعانه و  های خود و جمع ای بوده که حتی از واگذار کردن خانه پذیرایی و پرستاری از آنها تا درجه
 نمودند.  زم زندگی برای آنها کوتاهی نمیالو ی تهیه

 
ی خود را برای سوخت سربازهای  درختهای باغچه و درهای خانه ،ها عالوه بر معاونتهای ممکنه همدانی

گذار ی آنها فرو ی جوراب و دستکش و شستشوی البسه داده و حتی زنهای همدان از تهیه عثمانی می
 کردند.  نمی

 
قبرستان مخصوص ساخته و  ،عمومی برای شهدا و موتای عساکر عثمانی ی ها با دادن اعانه کرمانشاهی

  کردند. خانه تاسیس می برای مرضای آنها مریض
 

ها را به چشم یک نفر ایرانی و مانند یکی از  ی افراد ایرانی عثمانی ی کالم این است که عامه و خالصه
ی و آلمان در موقع عبور و مرور از راه و نگریستند. مامورین و کارکنان عثمان ی خود می اعضای خانواده

رسیدند  ان به طوری با سهولت و راحت به مقصد میهای ایران با مساعدت و کمک عشایر و دهقان بیراهه
 .... که برای هیچ ایرانی سیر و سفر از آن نقاط صعب با آن خوبی و آسانی ممکن و میسر نبود

 

                                                           
 کهای استان کرمانشاهورت 8

http://sonqur-az.blogspot.com/ 
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ی مملکت روی داده است  ا و محارباتی که در داخلههای ایرانی تنها به همان هیجانها و کوششه فداکاری 
منحصر نبوده، بلکه از بصره و بغداد تا اسالمبول و برلن هر جا یک نفر ایرانی وجود داشته به قدر 

  9«اند. ... اقتضای اسباب و تناسب محل از هیچگونه فداکاری مضایقه نکرده
 
دوستی افراطی اهالی منطقه نوشته شده  و عثمانی پرستی با عطف به این تورکبند آخر این اعالنیه -

ترین  ی اهالی، از عالیرتبه که همه کند کنسول نظامی انگلیسی تهدید میتهدید است. در این بند 
و جاسوسی )به بائل باید از تعرض به نیروهای انگلیسی ترین سربازها، و تمام ق پایه مامورین دولتی تا دون
به اشد مجازات رسیده  و جاسوساناعدام متعرضین  ،. در غیر اینصورتبپرهیزندنفع نیروهای عثمانی( 

 خواهند شد. 
 

 ان نت مئهران باهارلیيپا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ١٩١٨نوامبر  ١٥، ٣٣ ی کاوه، شماره ی هی، نشر«تجربه یحکم از رو» ی رمقالهاز س 9

 همچنین نگاه کنید به:
 احسان پاشا یعل ،یقشون عثمان ید همدان از قوا و فرماندهیاستقبال شد-

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/01/blog-post_67.html 
 یبخش عثمان نجات یاحسان پاشا و اردو یر و سلحشور علیلز از نفرات دیاستقبال تبر-

https://sozumuz1.blogspot.com/2016/12/blog-post_76.html 
 

https://sozumuz1.blogspot.com/2017/01/blog-post_67.html
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 صورت

 

 ز قونسولوسونون اعالناتیيلينگيرمانشاهدا ايک

 
 اعالن

 
 [١٩١٨آوریل  ٣]  ١٣٣٦جماذی االخر  ٢١

 
 ن:ینی تسکین و حرکاتینی توضیح ایچ ایران اهالیسی

 
عسکریه  ِی سی داخلینده هیچ بیر قطعه ر ایران اراضی حکومتی بوگونه قدهره  بویوک اینگیلته-١

 سی لزومونو حّس تلی بیر اوردونون گتیریلمهما قّوَدْعسه ده، َب بولوندورماق امل و آرزوسوندا دئییل ایدی
 .ائتمیشدیر

 
ر  له انتیریقه کده اولدوقالری ریمیزین ایران داخلینده چئویرمه هدخولو: دشمنل بو اوردونون سبِب-٢

کده و ایران ایچین ده بیر چوخ  ر حصوال گتیرمه اینگیلیز حکومتی ایچین بیر چوخ ناخوش تاثیرله
 ک جه بیله تدبیر ائده خاِذره قارشی اّت له ات ایران حکومتی ده بو انتیریقهکه بالّذ .دیر کده ر ایقاع ائتمه ضررله

 کدیر. جه ری رفع ائده سیزلیکله مناسبت اوردو بو گیبیبیر وضعیتده بولونماماق.دا.دیر. 
 

ین  و بو صورتله وضعیت ،عونا مانع اولماقنین توّس ری له نین آرزوسو دشمن انتیریقه ره حکومتی اینگیلته
 رین همدان و قصِر کدیر. عینی زماندا تورکله مه سینه میدان وئرمه داها وخیم بیر شکل اکتساب ائتمه

یی ایقاظ  اهالی ،ک ایچین اجرا ائتمیش اولدوقالری تخریباتی تالفی ائتمه ری اثناسیندا ه رجعتله شیرین
 ک الزمدیر.  حاال افراغینی تامین ائتمه سِنن ُح ه د نین یئنی مذکوره و بو صورتله مناطِق ،ک ائتمه

 
مذکور اوردویو ممکن اولدوغو  ،ی و استقاللی طرفداری اولدوغوندانین ترّق ره حکومتی ایران اینگیلته-٣

کدیر. بو  جه ل، اولمادیغی تقدیرده صلحون عودتینده هر حالدا گئری چکهتقدیرده حربین ختامیندان اّو
ری ازاله  له ن بوتون انتیریقه نین محوینی استهداف ائده ایران حکومتی ،ر اوردوصورتله ایراندا بولونان مظّف

 کدیر.  جه ائده
 



س دینی نین بو مقّد ره حکومتی م حاققیندا بیاناتدا بولونماق زائددیر. چونکه اینگیلتهاسال مبیِن دیِن-٤
م ی ائتدییی بوگون بوتون دنیاجا معلوم و مسّلهر زمان و هر یئرده محافظه و صیانتی بیر وظیفه تلّق

 داتدا بولونوالجاقدیر.دینیه و خصوصوندا هر تورلو تقّی بورادا دا شرایِط ،اولماقال
 
ن مملکتی ترک  ده ینگیلیز حکومتی ایرانا داخل اوالن اوردونون هیچ بیر خسار ایقاع ائتمها-٥

 و وارداِت ،یینی جه یه سینه مداخله ائتمه داخلیه ده ایران احواِل و ممکن اولدوغو مرتبه ،ییینی جه ائده
ین تمامًا دوستانه اوالراق  ده ایران مامورین که بو اسبابا بناًء .ر یه توخونمایاجاغینی وعد ائده عمومیه

 ر.  مشترکًا چالیشماالری ایجاب ائیله
 

یه مالک اولدوغوندان، هیچ بیر معاونته محتاج  حربیه ِی اینگیلیز اوردوسو کافی مقداردا ارزاق و ملزمه
 ،دهک مجبوریتینده قالدیغی تقدیر ر مبایعه ائتمه ن بعض شئیله نده دئییلدیر. فقط بونا رغمًا ایران اهالیسی

له دئییل، آنجاق اثمانینی نقدًا  ره( تورک اصولی یه معلوم اولدوغو اوزه بو مبایعه کیفیتی ده )بوتون اهالی
 له واقع اوالجاقدیر. ک شرطی تسویه ائتمه

 
 یه بذِل عمومیه سینده سعادِت امکان درجه ،تله قارشیالیاراقنی محّب اینگیلیز اوردوسو ایران اهالیسی

رده آسایشی تامین  نین ساکن اوالجاقالری محلله ایران قوماندانالری اینگیلیز قطعاتیکدیر.  جه غیرت ائده
اینگیلیز  دکدیر. فی مابع قانون و عدالتی تاسیس ائتمه ،سی نین غایه اینگیلیز سیاستیردیر.  کله جه ائده

 جاقدیر. اوردوسو، بولوندوغو محلده اینگیلیز و ایران منافعی ایچین عینی صورتله چالیشا
 

ر، قبائل منسوبیتی ده داخل  ک ماموروندان ان اوفاق عسکرینه قده ان یوکسه ،الرین بنابراین بوتون ایرانلی
اینگیلیز  ،دوستانه آلماالری الزمدیر. عکسی تقدیرده اولدوغو حالدا، اینگیلیز عسکرینه قارشی بیر وضِع

یه دچار  شدیده جاسوسالر دا مجازاِتضون جزاسی اعدامدیر. عسکرینه قارشی واقع اوالجاق تعّر
 کدیر. جه ائدیله

 
 کیرمانشاه اینگیلیز قونسولوسو

 
 ن نیه امضاء: میر آالی که
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