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پذيرش:

چكيده

كتاب هاي در سي ا صليترين برنا مه هر حكو مت براي
شكل دادن به اف كار ن سل جد يد ك شور به من ظور به
ا هداف بلند مدت ميبا شد .در ا ين را ستا كتاب هاي
آموزشييي تيياري بييه دايييل يامييدهاي سياسييي و
اجتماعي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
با جدايي منط قة قف قاز از ا يران ،روس ها براي
ق طع ارت باط فرهن گي ملت هاي منط قه با ا يران
برنا مههاي گ ستردهاي به مورد ا جرا گذا شتند كه
نق طة ع طف ا ين ا قدامات ،حذف ز بان و خط فار سي و
عر بي و ر سمي كردن ااف باي سيريليك در منط قة
قف قاز و آ سياي مر كزي در دورة ا ستااين بود .از
دهة سوم قرن بيستم هم شكل جديدي از تاري نويسي
كه بر مطااب غيرمستند بنا شده بود ايجاد شد كه
شاخ صههاي بارز ا ين نوع تاري نوي سي تقا بل با
ظرفيت هاي ف كري مو جود در منط قه ازجم له تع لق
خاطر به ايران و اسالم بود .با فرو اشي شوروي و
اسييتقالل جمهييوري آذربايجييان نيييز نييه تنهييا
تاري نوي سي م ستقل از شوروي در ا ين ك شور شكل
نگر فت بل كه قااب هاي تعر يف شدة تاري نوي سي در
دورة شوروي با شدت بيشتري در اين كشور تعميم و
گ سترش يا فت .عا مل سوق دادن جم هوري آذرباي جان
بييه تاري نويسييي غيرمسييتند را ميتييوان نداشييتن
شتوانة تاريخي ديري نه و در نتي جه سابقة كم
حكومتمداري دانست.
ا ين مقا اه با برر سي ك تب در سي تاري كالس هاي
نجم ،ن هم و يازدهم و همچنين دو ك تاب دانشگاهي
قصد تبيين اين رويكرد را دارد.

كليدواژهها :كتب درسي ،جمهوري آذربايجان ،تحريف
تاريخي ،ايران.

* استاديار دانشگاه  ،نويسندة مسئول
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مقدمه

به دا يل تأثير گذاری دروس ع لوم ان سانی بر
اي جاد هو يت م لی ،در ب سياری از ک شورهای ج هان
تو جه خا صي به ا ين ا مر م بذول می گردد و در ا ين
ميان کتاب هاي درسی بهويژه كتاب هاي درسي تاري
بهع نوان شتوانة ا صلی ا ين تف کر سهمی گ سترده
در اين خصوص دارند.
بعييد از شکسييت ايييران در دو دوره جنيي بييا
رو سيه ،برا ساس عهدنا مههاي تحمي لی گل ستان و
ترکمان چای منط قة قف قاز كه شامل گرج ستان،
ارمن ستان ،اران و شيروان بود از ا يران جدا و
به رو سيه مل حق شد .گر چه روس ها در فا صلة
سالهاي 0301-0121م .برای تسلط بير ايين منطقيه
د ست به ا قدامات مت عددی زد ند و ای در م يان
اقييدامات صييورت گرفتييه توسييط آنهييا اثييری از
تاري نگاری بر اية گرايش های مليگرايانه ديده
نمی شود ،زيرا در آن مقطع مباحث و موضوعاتي از
قبيل مليگرايي ،هويت و بحران هنوز شكل نگرفته
س از ان قالب رو سيه ،ره بران شوروی
بود .ا ما
بنابر مصااح خويش از مليگرايي بهعنوان ابزاری
در ج هت تح قق مقا صد سيا سی بهو يژه ا ختالف بين
م لل غ ير روس با هدف ت سلط آ سان بر م ناطق مورد
ا ختالف ا ستفاده میکرد ند .وا گذاری سمرقند و
بخارا با هويت صددرصد ايرانی از تاجيکستان به
ازبک ستان ،ب حران قره باغ در قف قاز ،جر يان
يشهوری و ديداری اصطالحات «آذربايجان شماای»
و «آذرباي جان ج نوبی» را می توان نمو نه هايی از
ا ين سيا ست دان ست .در ا ين مق طع عالوه بر م سائل
قومي شاهد نوعی تاري ن گاری با م حور برج سته
کردن نقش روس ها بهعنوان نيروهای رهايیب خش ملل
ساکن در منط قة قف قاز و آ سيای مر کزی از ز ير
ستم ايران هستيم.
بييا فرو اشييی شييوروی ،روشيينفکران جمهييوری
آذرباي جان به من ظور مقاب له با ب حران هو يت به
و جود آ مده به ف کر ساختن ي شينة تاريخی برای
سرزمين خود برآمد ند و به نوعی از تاري ن گاری
روی آوردند که مبتنی بر اسناد ،منابع و مدارک
يه
ينکي
يه ايي
يه بي
يا توجي
يود .بي
ياريخي نبي
ير تي
معتبي
دا نشآ موزان به دن بال ک ندوکاو گ سترده برای
اثبات واقعيت ها نيستند ،كتاب هاي تاريخی نوشته
شده برای دا نشآ موزان در جم هوری آذرباي جان،
جوالن گاه نا سزاها ،ته مت ها و اظ هارات خالف ادب،
علم و دين بوده است.
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تفکيير حيياکم بيير مؤافييان کتييب درسييی همييان
رويکردهای شرقشناسانة شوروی وای با حذف رن و
اک کردن گراي شات روسم حور
ا عاب کموني ستی و
بوده ا ست که از ز مان روی کار آ مدن ابوااف ضل
ع لیاف م عروف به «ايل چی ب ي » شروع شد .باکو
سرخورده از شک ست های قره باغ و ن گران از ه ضم
شدن در فرهن ايرانی سعی در ايجاد مبانی فکری
برای و حدت م لی م ستقل خود ن مود .ا ين روي کرد
تدافعی و ي شگيرانه در ز مان ايل چی ب ي ه مراه
با موج با انترکيسم و افراط گری قومی ،جمهوری
آذربايجان را تا آستانة فرو اشی يش برد؛ اما
در دورة ب عد از وی ،با تم سک به اندي شة و حدت
آذربايجان اين مفهوم با نام «آذربايجانچيليق»
مورد بازنگری قرار گرفت و برای ساماندهی هويت
جد يد ،م بانی ذ يل به ترت يب اهم يت مد ن ظر قرار
گرفت:
 -0هويتي مستقل از هويت تاري ايران
 -2انساني متمايز از انسان شوروی
 -9يوند ندادن هويت خود با ترکيه
 -4عدم تعارض سياستها با بحيران قيرهبياغ و
مسييائل قييومی آن کشييور از جملييه تااشييان،
ازگیها و آوارها.
در را ستای ا جراي ا ين سيا ست کو شش شد ا ين
نکته به اثبات برسد که «آذری هويتی متفاوت از
ا يران ا ست»؛ ز يرا چ نين ت صور می شد که هدايت
مفهوم آذری در حيطة جمهوری آذربايجان اسخگوی
نياز های هويتی ا ين ک شور ني ست چون آذری های
ا يران ه مواره ن قش انکارنا ذيری در فره ن و
مذهب مسلمانان قفقاز داشتهاند .بنابراين برای
يشيييگيری از تيييداوم ايييين تأثير يييذيري و
تأثير گذاری متقا بل ،از ه مان فر مول ا بداعی
شوروی ا ستفاده كرد ند يع نی «آذرباي جان ا يران»
را «آذرباي جان ج نوبی» معر فی كرد ند و مو ضوع
ستم م لی فارس ها بر ترک ها بهع نوان م سئلهاي
ح ياتی ،در سيا ست آن ک شور جاي گاه رفي عی يدا
کرد.
براين ا ساس «آذرباي جانچيليق» بدون آذری های
ً يک سياست قومگرايانة تک ايه خواهد
ايران صرفا
بود که بر زبان ترکی بهعنوان عنصر وحدت تأکيد
میک ند و برای اح يای سيا ست های قومی با يد با
تف کر چ ند ال يه از مل يت ايرا نی که شامل ز بان
يترک
يوم مشي
ييع ،فرهن ي و آداب و رسي
يی ،تشي
فارسي
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ميبا شد ،م بارزه کرد .در نتي جه در ا ين عر صه
عنصر زبان اهميت خاصی يدا میکند و تاري نيز
آنچ نان د ستکاری می شود که با عث ب هت و ح يرت
می شود .بروز صحنه هايی از سوزاندن ک تاب های
رفسور اقرار علیاف در دانشگاه باکو ي که خود
ي نشان از اين
استاد بی بديل آن دانشگاه بود
واقع يت دارد که ا ين تف کر بر مب نای آ موزه های
بل شويکی ميبا شد که به جای ا ستفاده از تعا مل
اف کار و م ناظرات عل می ق صد دارد از راه جن جال
و تهد يد ،مف هوم جد يدي از هو يت را م طرح ک ند.
به تعب ير دي گر مي توان گ فت به اعت بار سنت
زنييييدگی در زييييير حکومييييت ايييييدئواوژيک،
آذربايجانچيليق به ايدئواوژی حکومت تبديل شد.
پرسش اصلي پژوهش

ب ستر تاري نوي سی در جم هوری آذرباي جان بر چه
ايهاي استوار است؟

فرضيه

به ن ظر میر سد که تاري نوي سی در جم هوری
آذرباي جان بر ا ية مطا اب غ ير م ستند و در
تقابل با اسالم و ايران شکل گرفته باشد.

روش پژوهش

روش ژوهش مورد ا ستفاده در ا ين ژوهش تو صيفي
ي تحلي لی و با ا ستفاده از م نابع کتابخا نهای
میباشد.
کتابهاي مورد بررسی

در اييين ييژوهش کتابهيياي تيياريخی جمهييوری
آذرباي جان به شرح ذ يل مورد برر سی قرار گرف ته
است:
 .0ك تاب آ تايوردو يع نی( سرزمين دری) ،ک تاب
در سی تاري برای مق طع تح صيلي نجم اب تدايی
است كه در  903صيفحه توسيط يعقيوب محمودايو،
رف يق خلي لف و صابر آ قايف به ز بان تر کی با
اافبای التيين تيأايف و در سيال 2119م .بيرای
نج مين بار در باکو تو سط انت شارات تح صيل
چاپ و منتشر شده است .محتوای کتاب آتايوردو
تاري آذرباي جان از قديمی ترين ا يام تا
امروز میباشد و طبق فرمان شيماره  711مورخيه
2110/7/00م .مطااييب آن توسييط وزارت تحصيييل
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جم هوری آذرباي جان مورد تأي يد قرار گرف ته
ا ست .ا ين ک تاب فا قد هرگو نه ار جاع و انو شت
و منابع میباشد.
کالس ن هم
تاريخ آذرباي جان ،ک تاب تاري
.2
آ موزش متو سطة ع مومی در جم هوري آذرباي جان
ُف،
است كه در  259صفحه به وسيلة سليمان محمدا
توف يق و ای يف و اک بر قو جايف به ز بان تر کی
با اافبای التين تأايف و در سال 2110م .توسيط
انت شارات تح صيل در باکو منت شر شده ا ست.
مطا اب تاري کالس ن هم ،تاري آذرباي جان از
نيمة دوم قرن 01م .تا ايان دورة دوم جن های
روس و ا يران می با شد .م فاد ا ين ک تاب ن يز به
تأي يد وزارت تح صيل جم هوری آذرباي جان ر سيده
ا ست .ا ين ک تاب ن يز فا قد ار جاع و م نابع
میباشد.
 .9تاريخ آذرباي جان ،ک تاب تاري کالس يازدهم
آموزش متوسطة عمومی است كه در  912صفحه توسط
سيفا ادين ق نديلف و ا سحق ما مد اف به ز بان
تر کی با ااف بای ال تين نو شته شده و در سال
ُغلو در باکو
2119م .به وسيلة انتشارات چاشی ا
چاپ و منت شر شده ا ست .ا ين ک تاب دربرگير ندة
تاري معا صر آذرباي جان در فا صلة سال های
2111-0301م .میباشد که بخش مهمی از آن مربيوط
به تحوالت استان های آذرینشين ايران است .اين
ک تاب همان ند ک تاب های قب لی فا قد ار جاع و
بدون من بع بوده و به تأي يد وزارت تح صيل
جمهوری آذربايجان رسيده است.
 .4تاريخ آذربايجان ،کتابي درسی است كه برای
تمييامی رشييتههييای دانشييگاهی در جمهييوری
آذرباي جان تو سط جم عی از ا ستادان دان شگاه
ُف به ز بان تر کی
باکو ،ز ير ن ظر ضياء بن يادا
با اافبای سريليک نوشته شده و در سال 0334م.
با ج لد گااينگور در باکو چاپ و منت شر شده
است .اين کتاب  711صفحهای ،تاري آذربايجيان
را از قديمیترين ايام تيا سيال 0301م .ميورد
برر سی قرار مید هد .ا ين ک تاب فا قد ار جاع
بوده و ای در ا يان ک تاب ت عدادی م نابع ج هت
اطالع خوانندگان ذکر شده است.
 .5جغرافيااات تاااري ی ااا سياساای آذربايجااان،
ک تابي در سی ا ست كه برای دان شکده های تاري ،
مدارس عاای و دورة بازآموزی تاري تو سط
5
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واقف يريف به زبان ترکی با اافبای التين در
 059صييفحه نوشييته شييده و در سييال 2112م .بييه
و سيلة انت شارات آراز در باکو چاپ و منت شر
شده ا ست .ا ين ک تاب بدون ار جاع و انو شت
میباشد و در اييان كتياب 31 ،منبيع ترکيی و
رو سی ج هت ا طالع خوان ندگان آورده شده ا ست.
اين کتاب به فرميان شيمارة  457ميور  01ميی
 ،2112بيييه تأيييييد وزارت تحصييييل جمهيييوری
آذرباي جان ر سيده ا ست و جغراف يای تاريخی
آذرباي جان از قديمی ترين ا يام تا سال چاپ
کتاب را دربرمیگيرد.
آتايوردو

ياب
يده ،کتي
يه شي
يی مطااعي
ياي درسي
يان کتابهي
در ميي
آ تايوردو ويژگي هاي خا صي دارد .ن ظر به باال
بودن بار عاطفی و احسا سی دا نشآ موزان اب تدايی
و شکلگ يری م بانی هو يت تاريخی آن ها در ا ين
نجم ن سبت به دي گر
کالس
دوره ،ک تاب تاري
كتاب ها از ضديت بي شتري با ا يران بر خوردار
ا ست .ويژگي هاي خاص ا ين ك تاب در مو ضوعات ذ يل
خالصه میشود:
 .1تغييرات :در اين كتاب بيشترين تغييرات نسبت
به كتاب هاي درسی ديگر در چاپ هاي بعدي شده است
كه مهمترين نمونههاي آن عبارتند از:
 در چاپ های قبلی كتاب در قسمت بررسی اشعارشهريار ،بي شتر به م بانی و جاذ به های اد بی
شعر شهريار تو جه شده بود در حاای که از
چاپ 2112م .به بعد با حذف مطااب مربوط بيه
آداب و سنن ،بر آزادی خواهی شهريار تأک يد
بيشتری شده است.
يفر
يورد سي
ياابی در مي
ياب مطي
ياپ دوم كتي
 در چيخيابييانی بييه بيياکو و آشيينايی بييا فالکييت
کارگران آذرباي جان ج نوبی در آن د يار و
فعاا يت های دي نی خيا بانی و سخنرانی های او
يه در
يده بييود کي
يته شي
يز نوشي
يجد تبريي
در مسي
چاپ های ب عدی مطا اب مذكور حذف شده و به
جای آن بر ترکگرايی خيابانی تأکيد فراوان
شده ا ست .به عالوه سؤاای که در ك تاب م طرح
مي شد و ع بارت بود از ا ين که به ن ظر شما
يردم
يه داد مي
يه بي
يرادر هميشي
يرا ترکي ية بي
چي
آذرباي جان شماای و ج نوبی میر سد و ا ين چه
چيزی را نشان میدهد؟ حذف شده است.
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 مطا اب مر بوط به جواد هي ئت و مج لة وارا يقهم در چاپهيای قبيل از 2112م .كتياب وجيود
نداشت.
 .0نقشهها :نظر به تقسيم تاري آذربايجان بيه
دوره های مخت لف تاريخی از ميل يون ها سال ق بل
ً برای
تا به ا مروز ،در ک تاب آ تايوردو تقري با
هر دورة تاريخی نق شهای رن گی ج هت تف هيم بي شتر
مطا اب تر سيم شده ا ست که بر خی از ا ين نق شه ها
مورد اشاره قرار ميگيرد:
نق شة دو ات ماد که بي شتر قل مرو ا يران غر بی
را در بر میگييرد (ص  )21آترو انتيا در قلميرو
جنييوبی ارس (ص  ،)91آابانيييای قفقيياز (ص ،)44
آذرباي جان در ترک يب خال فت عر بی از درب ند تا
همدان (ص  ،)54دوات اتابکان تيا خلييف فيارس و
خراسان (ص  ،)11آذربايجان در قرن  05کيه بخشيی
از ايييران را در خييود ،دارد (ص  ،)019قلمييرو
حکومت اردبيل (ص  )000و اختصاص چهار صيفحه بيه
اييين شييهر (صييص  ،)013-002دواييت صييفوی (ص ،)007
آذربايجان در قرن ( 01ص  ،)021تقسيم آذربايجان
در عهدنامة گلستان (ص  )042و تقسيم آذربايجيان
در عهدنامة ترکمانچای (ص .)041
نق شة روی ج لد ک تاب هم آذرباي جان بزرگ را
ن شان مید هد که در آي نده با يد ت شکيل شود و
شامل قفقاز و  01استان ايران است كه بيا رني
زرد م شخص شده ا ست .با اع تراض چ ند بارة سفارت
ا يران در باکو و ت سليم ياددا شت اع تراضآم يز،
نقشة روی جلد کتاب در سيال 2112م .بيدين صيورت
تغي ير يا فت كه قل مرو ك نوني جم هوری آذرباي جان
با ر ن زرد رر ن و م ناطقی که در آي نده به
جم هوری آذرباي جان مل حق خوا هد شد با ر ن زرد
کمرن نشان داده شد .در چاپ سال 2119م .قلميرو
فع لي جم هوری آذرباي جان به ر ن صورتی و ساير
م ناطق اا حاقی به ه مان حا ات قب لی يع نی زرد کم
رن باقی ماند.
 .1تصاوير :تصاوير چاپ شده در کتاب آتاايوردو
شامل ت صاوير آ ثار و ابن يه تاريخی و ا شخاص
است .اين تصاوير شامل تصوير ل خدآفرين (ص )01
که «اين ل بين جنوب و شمال سرزمين مان ارتباط
اي جاد میک ند» ت صويری از ج ن م سلمانان با
آذربايجان « که به زور وارد کشور ما شدند» ( صص
 07و  ،)41تصييوير بابييک (ص  ،)55تصييوير نظييامی
گنجوی (ص  ،)17تصيوير خواجيه نصيير (ص  ،)13سيه
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تصوير از تبريز يکی از آنها بازار جديد تبريز
است (ص  )34يكي با عنوان «تبريز در حيات کشيور
آذرباي جان ن قش مه می دارد» يا «تبر يز ايت خت
بزرگ ما» (ص  ،)35تصوير گنبيد شيي صيفیاايدين
اردبيلی (ص  ،)002تصوير شياه اسيماعيل (ص ،)005
تصوير جوادخان گنجهای (ص  ،)094تصوير سيتارخان
يي
يوير شي
يان (ص  ،)030تصي
يوير باقرخي
(ص  ،)031تصي
محمد خيابانی (ص  ،)207تصوير محمدحسين شيهريار
(صص  240و  )00و جواد هيئت (ص  )249ميباشد.
ا ين نق شه ها و ت صاوير ،ن قش اسا سی در هدايت
ف کری دا نشآ موزان کالس نجم به سمت آذرباي جان
واحد دارد.
 .4بيشتر سؤاالت حواشی دروس تنفر دانشآميوزان
را نسبت به ايران شدت میبخشد.
 .5حجم و کيفيت کلمات ضد ارزشی به کار رفتيه
درک تاب آ تايورودو ب سيار و سيع تر از ساير
کتابهاست.
عمومی
مش صات
آذربايجان

کتابهاي

درسی

تاريخ

جمهوري

مشخ صات ذ يل را می توان در يک ن گاه اج ماای
درکتابهيياي درسييی تيياري جمهييوری آذربايجييان
مشاهده کرد:
 -0کاغذ و جلد به کار رفته در کتابهاي درسی
تاري ب سيار مر غوب تر از ک تب در سی دي گر م ثل
ريا ضی ،فيز يک و شيمی میبا شد .کتاب هاي تاريخی
دارای جلد گيااينگور ييا  u.vو دارای ورق گالسيه
و ای کتاب هاي در سی ع لوم ا يه دارای ج لد و ورق
کاهی میباشند .همچنين کيفيت چاپ کتاب هاي درسی
تاري ب سيار به تر از ع لوم ا يه میبا شد،
بهعنوان نمونه اگر کليه کتاب هاي درسی چاپ شدة
سال 0331م .را با هم مقايسه كنيم مييبينيم كيه
متن کتاب هاي ع لوم ا يه دارای کل مات و ح تی
خ طوط جا اف تاده ه ستند ا ما کتاب هاي در سی
تاري  ،جغرافی و ادبيات کيفيت بسيار مطلوب تری
دارند.
 -2بييه دايييل اسالمهراسييي در کتابهيياي درسييی
جم هوری آذرباي جان ،جاي گاه و يژهای برای م شکالت
ج هان ا سالم و م سلمانان و خطرا تی که آن ها را
تهد يد میکن ند يشبي نی ن شده ا ست .تن ها مورد
ا ستثنا ب حث ارم نیها ست که به دا يل ا ستفاده از
ً به کافر بودن
ه مة ظرف يت ها عل يه آن ها ،صرفا
8
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آن ها تک يه می شود .درحااي كه در مورد امري کا،
انگليييس ،آامييان ،ايتاايييا و ديگيير کشييورها
توضيحات کاملی آمده است.
 -9کثرت تکرار اصطالحات تحرييف شيده در کتيب
درسی مثل «آذربايجان شماای و جنوبی» ،باعث جا
يوری
يف جمهي
يار مختلي
يب در اقشي
ين مطلي
يادن ايي
افتي
آذربايجان شده است.
 -4با مطااعة کتابهاي درسی کشورهای عربی در
خصييوص ايرانيييان (عتريسييی )10 :0915 ،و اصييالحات
صورت گرف ته س از آن در ا ين ک شورها ،می توان
مدعی شد که در کتاب هاي در سی هيچ ک شوری به
ا ندازة جم هوری آذرباي جان ،مطا اب ضد ايرا نی
وجود ندارد.
 -5بييا مطااعيية کتابهيياي درسييی جمهييوری
آذرباي جان به دا نشآ موزان و دان شجويان تف هيم
میشود كه:
 ا يران و ايران يان خطر ناک ترين و ست تريند شمن شما ه ستند با يد مرا قب بود تا خ طری
از جانب آنها شما را تهديد نکند.
 برای مقاب له با خ طر ا يران با يد تا ایجان در راه آذربايجان واحد تالش کرد.
 ا يران م عادل فارس ا ست و ستم م لی فارس هابر آذربايجانیها دائمی بوده است.
ياي
يرين ويژگيهي
يت مهمتي
يوان گفي
يوع ميتي
در مجمي
يان
يوري آذربايجي
ياري در جمهي
يي تي
ياي درسي
كتابهي
عبارتند از:
ادعات ارضی برات تشکيل آذربايجان بزرگ

مطاا عه کتاب هاي در سی تاري جم هوری آذرباي جان
اينگو نه ا ستنباط مي شود كه در ا ين كتاب ها از
ت شکيل ک شور آذرباي جان نوين در آي نده که بخ شی
از خاک ارمن ستان ،گرج ستان ،رو سيه و ا يران در
بر میگيرد به صورت علنی و آشکار صحبت شده است.
م ساحت مورد اد عا برای ت شکيل آذرباي جان بزرگ
بين  504تا  541هزار کيلومتر مربع اسيت کيه در
اين ميان  411111کيلومتر مربع از خياک اييران،
 17711کيلومتر مربع مسياحت جمهيوری آذربايجيان
فعلی 1311 ،کيلومتر مربع از اراضی ارمنسيتان ي
چخور سعد تاريخی ي  1111کيلومتر مربع از اراضی
قوبرن يای تف ليس شامل قرا يازی ،آ خال کااکی و
ب خش ج نوبی سيقناق و مابقی هم ارا ضی داغ ستان
رو سيه را در بر میگ يرد .ت مام مردم م ناطق
مذکور از نظر نژادی آذربايجيانی هسيتند%19/5 .
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مردم آ خال کاالکی آذرباي جانی ه ستند که س از
خروج قوای عث مانی از قف قاز تو سط گر جی ها ت صرف
شده ا ست .در غرب سيقناق ،گر جی ها و در شرق آن
آذربايجانی ها زندگی میکنند .حداقل وسعت اراضی
()kasax
جمهوری آذربايجان محل اتصيال رود کاسيا
ً تا تفليس ادامه میيابد ( يريف،
به ارس تقريبا
 007 :2112و .)091
«ارا ضیاي که ا مروز ارمن ستان نام يده می شود
زمانی جزء خاک آذربايجان بود .در قرن 01م .در
آن جا خانن شين ا يروان و جود دا شت که خاک غر بی
آذرباي جان بود .ا ين خانن شين شامل م حال ق يز
بوالغ ،زن گی با سار ،ودی با سار ،سردار آ باد،
گويچه ،دارا چيچک و غيره ميیشيد 05 .محيال از
يروان
ياکن ايي
يردم سي
يت .مي
يود داشي
يل وجي
ين قبيي
ايي
آذرباي جانی بود ند .ارام نه ب عدها بهع نوان ج ن
ناه آورد ند» (محمود او و
زده به ا ين سرزمين
ديگران.)091 :2119 ،
بع ضی نوي سندگان هم از ا ين اد عا فرا تر رف ته
و در توج يه ا ين اد عا ،مردم م سيحی قف قاز را
ترک دان ستها ند که در قل مرو آذرباي جان بزرگ
قرار دا شتند .مهم ترين ا ين ادعا ها به شرح ذ يل
ميباشد:
 « مردم م سيحی آذرباي جان که به ز بان هایمخت لف تر کي ي فار سی صحبت میکرد ند  ...به
تدريف تحت فشار کليسای گريگوريان در معرض
ُف و
فرايند ارمنی شدن قرار گرفتند» (بنيادا
ديگران.)213 :0334 ،
 «خاد مان کلي سای گري گوری آ ثار اد بی ارانرا م حو ن موده و آن ها را به ارم نی قديم
ت بديل نمود ند؛ در نتي جه فراي ند گري گور
يرد»
يیگيي
يا نش يئت مي
يين جي
يردم از همي
يدن مي
شي
ُف و ديگران.)250 :0334 ،
(بنيادا
يديم،
يی قي
يابع ارمني
ياد مني
يال زيي
يه احتمي
 «بيترک های مح لی را که به حکو مت سا سانيان
تما يل ن شان میداد ند ،فارس نام يدها ند»
ُف و ديگران.)201 :0334 ،
(بنيادا
 « با آ مدن ا سالم ،مردم آا بان به دو د ستهتقسيم شدند .بخشی از آنها مجبور به ذيرش
اسييالم شييدند آابييانهييايی کييه اسييالم را
نپذيرفت ند به نو بة خود به دو ق سمت تق سيم
شدند .بخ شی که م سيحی ما نده بود ند به
ارمنی ها و بخ شی دي گر به گر جی ها تما يل
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ن شان داده و با گذ شت ز مان ارم نی وگر جی
شدند» ( يريف.)44 :2119 ،
در خ صوص دال يل آذرباي جان بزرگ ا ستناد به
نوشتهای بدون انوشت میشود:
 « کارگزار دواتی حمدااه مستوفی مینويسد کهطييول اراضييی آذربايجييان  35فرسيين (701
کيلومتر) و عرض آن  55فرسن ( 951کيلومتر)
اسييت .از اييين موضييوع مشييخص مييیشييود کييه
آذربايجييان دارای اراضييی بييه وسييعت 221273
کيلييومتر مربييع بييوده اسييت .منظييور وی از
آذرباي جان آترو ات نای تاريخی (آذرباي جان
ج نوبی معا صر) بوده ا ست .از سوی دي گر در
ا ثر وی ارا ضی دي گر آذرباي جان وا حد يع نی
ارا ضی اران ،م غان ،شيروان و گشتا سفی به
طور جداگا نه شرح داده می شود .ب نابراين
تشکيل يافتن آذربايجان واحد از مجموع نف
اراضی فوق ذيرفتنی است» ( يريف.)72 :2112 ،
نوي سنده با و جود اذ عان به ا ين که من ظور
حمدااييه مسييتوفی آذربايجييان بييوده نييه اران
(جم هوری آذرباي جان فع لی) و ای با مغاا طه کاری
آران ،مغان ،شيروان و گشتاسفی و آذربايجان را
با هم آذرباي جان بزرگ مینا مد و در ادا مه
مینويسد:
 در عجائب اايدنيا  41فرسين ( 271کيليومتربودن طول اران) و  91فرسين ( 035کيليومتر
بييودن عييرض آن) نشييان داده شييده اسييت.
بنابراين مشخص می شود که اياات اران داراي
اراضیاي به وسعت  51111کيلومتر مربع بيوده
ً دو برا بر بودن
ا ست .عالوه بر ا ين تقري با
اراضی شيروان و مغان نسبت به اران به چشم
می خورد؛ به ه مين دا يل می توان گ فت که ا ين
ً بييه وسييعت
ايااييت دارای اراضييیاي تقريبييا
 011111کيلومتر مربع بيوده اسيت .در چنيين
ذيرفت که در ه مين قرون
و ضعيتی می توان
وال يت آذرباي جان به صورت وا حد شامل مج موع
ارا ضی آذربايجيان ،اران ،شيروان و م غان
ً دارای  911111کيلومتر مربيع
بوده و تقريبا
وسعت بوده است ( يريف.)79 :2112 ،
در نتي جه ا ستان های ا يران شامل اردب يل،
آذرباي جان شرقی ،زن جان ،ه مدان ،آذرباي جان
غر بی ،قزوين ،گيالن و کرد ستان و ت هران ي با
ذ کر دق يق ه مة شهرهای ا ين ا ستان ها ي در قل مرو
11

سال دوازدهم ،شمارة 0931 ،2

آذرباي جان بزرگ جای گرف ته ا ست .در توج يه
اي جاد آذرباي جان بزرگ بر مب نای ز بانی تك يه
ميكن ند و مینوي سند« :هر جا آذری ه ست آن جا
آذرباي جان ا ست» ،ا ما در ه مان حال سيا ست های
شتيبانی از اکثر يت مردم
قومی ارمن يان در
ارم نی قره باغ مب نی بر ا ين که هر جا ارم نی ه ست
آن جا ارمن ستان ا ست را سيا ست نژاد ر ستانه و
فاشي ستی تل قی میکن ند و خوا ستار محکوم يت ت صرف
قره باغ از سوی ک شورهای ج هان می شوند .ا ين
کاربری سياست دوگانه چگونه قابل توجيه است؟
آ يا من بع و سندی مب نی بر ا ين که ق بل از سال
يان»
يه اران و ش ييروان را «آذربايجي
0301م .منطقي
گف تها ند تاکنون به د ست آ مده ا ست؟ (ر سولزاده،
 )14 :0913بهتر است مؤافان و نويسندگان كتابهاي
درسی جمهوری آذربايجان حداقل کتاب گلستان ارم
را که بهعنوان منب عي کمنظ ير در مورد تاري
آذرباي جان معر فی شده و به ت صحيح ع بدااکريم
علیزاده در سال 0311م .در بياکو چياپ و منتشير
شده است مطااعه کنند .دربارة باکيخانوف وکتاب
وی آمده است:
ي ايران
«باکيخانوف شاهد مذاکرات روسيه
بوده و از نزد يک چ گونگی تق سيم سرزمين عز يز
بين دو دو ات ا شغااگر را م شاهده ن موده ا ست.
اثر گلستان ارم او که در سال  0140نوشيته شيده
در تو سعة ع لم تاري در آذرباي جان ن قش مه می
اي فا کرده ا ست .ا ين ا ثر ،تاري آذرباي جان و
داغسييتان را از قييديم تييا سييال 0109م .در بيير
میگيرد» (محموداو و ديگران.)051 :2112 ،
در ا ين من بع كه به ز بان فار سي نو شته شده
است بيش از  91بار از آذربايجان بيه تفکييک و
کامالً م جزا با سرزمين های آن سوی ارس نام برده
شده است (ر.ك :باکيخانوف0311 ،؛ قدسی.)0912 ،
از م نابع ب سيار مه می که بر جدايی نام
آذربايجيييان و اران در دو سيييوی ارس تأکييييد
دا شتها ند قره باغ نا مه ها ه ستند که اك ثر آن ها
در باکو منتشر شدهاند (آخوندوف )0330 ،اما برخي
صافی (قرا باغی،
از قره باغ نا مهها م ثل تاري
 ،)0913تاري قرابياغ (جوانشيير قرابياغی،)0914 ،
سه ر سااه در بارة قف قاز ( گوهر آ غا و دي گران،
 )0914در ايران چاپ و منتشر شيدهانيد .تعيدادی
م نابع تاريخی د ست اول ن يز که در دورة ا ستيالی
رو سيه در اران نو شته شدها ند بر ه مين مو ضوع
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تأک يد دار ند مان ند شکرنامه شاه شناهی (به من
ميرزا )0919 ،اخبارناماه (مييرزا خيداوردی)0919 ،
قراباغناماه (آدی گيوزل بيي  )0351 ،جواهرناماه
لن کران ( کاظم ب ي  ،بی تا) كه ت مامی م نابع فوق

در انيستيتو نس خطی محمد فضوای باکو نگهداری
می شود .م نابع گر جی ن يز بر جدايی آذرباي جان و
اران در دورة مورد ن ظر تأک يد دار ند (اح مدی،
.)54 :0913
تالش براي ايجاد آذربايجان نوين

«ب يداری آذرباي جان مو جب وح شت دو ات هايی که
ز مانی قدرتم ند بودها ند شده ا ست .آن ها از ا ين
میتر سند که خ لق ما ب يدار شده ،به ا خ يزد و
مت حد شود و برای بازگردا ندن سرزمين دری که
در گذ شته ت کهت که کردها ند م بارزة عادال نهای را
شروع ک ند .برای تح کيم ا ستقالل آذرباي جان در
عين حال  41ميليون خلق بزرگ آذربايجان کيه در
ک شورهای مخت لف ز ندگی میکن ند قدرتش را باز هم
بيشييتر مييیکنييد .هميية آنهييا بييه حييق جمهييوری
آذرباي جان را دو ات خود به ح ساب میآور ند و
ً هم اينگونه است .امروز آذربايجانی هايی
حقيقتا
که در دنيا زندگی میکنند .به دوات خود افتخار
میکن ند خ لق ما در هر گو شه از ج هان شروع به
ب يداری و ات حاد کرده ا ست ره بر مح بوب ما وق تی
که به ک شورهای خارجی سفر میک ند همي شه با
آذرباي جانی هاي ساکن در ا ين ک شورها مال قات
میک ند ،ه مة اين ها ،د شمنان و طن ما را يع نی،
دو ات هايی که خاک آذرباي جان را بين خود تق سيم
کردها ند ،را حت ن میگذار ند (محمود او و دي گران،
.)234 :2119
همچنين اعيالم  90دسيامبر بيهعنيوان روز مليی
يیاف،
يدر علي
يوی حيي
يان از سي
يای جهي
يانیهي
آذربايجي
يکيل
يتای تشي
يم در راسي
يام اول و مهي
يوان گي
يهعني
بي
آذربايجان بزرگ با جمعييت بييش از  51ميلييون
نفر تلقيی شيده اسيت (محمودايو و ديگيران:2119 ،
.)913

مواضع ضد دينی

ي کی از ويژگي هاي تاري نوي سی شوروی هما نا
ات خاذ موا ضع ضد دي نی برگرف ته از تف کرات حاکم
مارکسيست ي انيني ستی بود .وضوح تقابل با مذهب
در کتاب هاي در سی ،دا يرهاام عارف ها و ک تاب های
نوشته شده در تاري شوروی آنچنان مشخص و عيان
13
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است که احتياجی به توضيح بيشتر ندارد .جمهوری
آذربايجان با جمعيتي  %31مسلمان( )١و  %15شيعه
جايگيياه مييذهبی ويييژهای در ميييان کشييورهای
اسييتقالليافتييه از شييوروی سييابق دارد .حييداقل
انت ظار از حکو مت ا ين ک شور نوظ هور ا ين بود که
گامی م هم در را ستای تقو يت د ين ا سالم و مذهب
شيعه و هو يت مذهبی در ا ين جام عه بردارد .ا ما
به ع لت اين كه تاري نوي سی در ا ين ک شور به شدت
م تأثر از رو ند ضد دي نی حاکم بر شوروی سابق
میباشد اين مسئله همچنان در کتاب های چاپ شده
ا ين ک شور بهو يژه کتاب هاي در سی به رو شنی
نما يان ا ست كه در ادا مه به نمو نه هايی چ ند
بسنده میشود:
 «ا عالن مذهب ت شيع بهع نوان د ين ر سمی درتاري آذرباي جان و ه مه ترک ها تأثير من فی
ب سياری گذا شت .بين برادرا نی که از يک
ري شه بود ند تفر قه ا نداخت .د شمنان خ لق
همي شه از ا ين ا ستفاده کردها ند و حاال هم
ا ستفاده میکن ند .شاه ا سماعيل خ تائی در
ز مان ح يات خود به ا ين ا شتباه که مو جب
تفر قه شده ی برده بود .به ه مين دا يل او
به فرز ندانش و صيت می کرد که از دران ما
برای ما سه ياد گار :ز بان ،غ يرت و و طن
بر جای ما نده ا ست .هر کار خوبی را شروع
کردهام به نتي جه بر سانيد ،ا شتباهات مرا
تکرار نکنيد تا دشمنان ما شاد نشوند» .در
ا يان هم به دا نشآ موزان گف ته می شود « :هر
چيه مانيده اسيت ماننيد تخيم چشيم محافظيت
خواهيم کرد ،ا شتباهات آن ها را هيچ و قت
ت کرار ن خواهيم کرد .دي گر تجز يه ن خواهيم
شد» .در حا شية ا ين درس سؤاای حول م حور
اشييتباه شيياه اسييماعيل و وصيييت او بييه
فرز ندانش و برای دا نشآ موزان طرح شده آن
سؤال ا ين ا ست كه دو ات آذرباي جان وا حد چه
بود؟» (محموداو و ديگران.)007 :2119 ،
 صفويان به زور شم شير ت شيع را در م يانمردم شيروان رايف کردند (محموداو و ديگران،
.)004 :2119
يامبر
چند مورد جسارت به ساحت مقدس
اسالم(ص):
 [حضييرت] «محمييد مکييهای و دواييت فئييودال وُف و ديگران.)241 :0334 ،
اشغااگر او» (بنيادا
14
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که

به آن ها

 «د ين سلطه گر ا عراب [ا سالم]سعادت و امن يت را و عده
ديگران.)243 :0334 ،
 «دو ات مق تدر عرب ک شورهای هم سايه را بهتدريف اشغال میکرد» (محموداو و ديگيران:2119 ،
.)004
 «با بک خر مدين میخوا ست ا سالم را نابود ک ند.گر چه نابود ن شد و ای خال فت ا سالمی ت کان خورد،
روزی که با بک ا سير شد ع يد م سلمانان بود»
ُف و ديگران.)273 :0334 ،
(بنيادا
 «خرم يان اح کام ا سالم را رد میکرد ند و آ يينآذرباي جان را در مقا بل آن قرار میداد ند»
ُف و ديگران.)251 :0334 ،
(بنيادا
 د فاع از ازدواج م حارم در دورة با بک با ا ينتوجيه که باقی ماندن بقايای روابط خانوادگی
ُف و ديگيران:0334 ،
ملتهای قديم میباشد (بنيادا
انوشت  ،9آخر فصل هفتم).
 «ا سالم در د ين م قدس ما ن فاق ا نداخت ،ياغ يانخونآ شام ه مديگر را شيعه و سنی نام نهاد ند.
د عوای مذهب برخا ست .فرز ندان يک در و مادر
بهعنوان برادران خونی به د عوا برخا ستند.
شاه ا سماعيل با سلطان سليم ،تي مور با
بايزيد و( »...محموداو و ديگران.)01 :2119 ،
يان
يا در امي
يتهي
يز از تهمي
ييعه نيي
يانيون شي
روحي
نماندند .غارت کتابخانة شي صفیاادين اردبيلی
را هم به گردن علما انداختند:
 «ژنييرال روسييی ،علمييای بييا نفييوذ دينييی[اردب يل] را نزد خود فراخوا ند و به آن ها
فهما ند که حکو مت رو سيه برای ترب يت ا هاای
م سلمان خود به ک تب نوي سندگان م شهور شرق
احتياج دارد .ژنرال روسی به مالها  111چرون
طال هد يه داد .گويی هد يه قيم تی ز بان حاجی
و مالهای طمع کار را بست و کتاب ها را در جا
به ژنرالها دادند» (محموداو و ديگران:2119 ،
.)047
درباره زمينخواری علمای شيعه هم نوشتهاند:
 «باقر خان میگ فت :شاهزاده ايرا نی ،اع يانکا نشين و روحانيون عاایرتبه همة زمين های
يد
يرهمني
يان] را بهي
يا [آذربايجي
يز مي
يلخيي
حاصي
شدهاند» (محموداو و ديگران.)030 :2119 ،
 « ييس از يييروزي انقييالب اسييالمي بيشييترينُف و
میداد» (بن يادا
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زمييينهييا در مااکيييت روحييانيون ثروتمنييد،
نماي ندگان مج لس و م سئوالن عاایرت به بود»
(قنديلف و مامدو.)219 :2119 ،
ايرانستيزت

در کتاب هاي در سی جم هوی آذرباي جان هر گاه نامی
سوندها و ي شوندهاي
از ا يران بردها ند با
ضدارز شی هم چون خونآ شام ،خون خوار ،مت جاوز،
ا شغااگر ،قا تل ،جالد ،ظاام و د شمن به ا ستقبال
آن رفتهاند:
 « جالدان رو سيه و ا يران همي شه س از عاجزما ندن در مقا بل م بارزة آزاديخوا هان خ لق
مييا از خيانييت کيياران ارمنييی اسييتفاده
کردهاند» (محموداو و ديگران.)039 :2119 ،
 «آابانيا در وضعيت نيمه وابسته به ظاامانايران بود» (محموداو و ديگران.)41 :2119 ،
 « شکی در دوران مخت لف از سوی ا شغال گرانفارس ،عرب ،روس غارت و ويران شده است اما
بيگانگيان اشيغالگير نتوانسيتند غنچية گيل
زيبييای شييکی را ر يير کننييد» (محموداييو و
ديگران.)021 :2119 ،
 « س از ا ين که ج نوب ک شور ما ،آذرباي جانجنوبی به زير ظلم ايران افتاد» (محموداو و
ديگران.)204 :2119 ،
 « ستارخان ايان ظلم ايران و استقرار دواتخود [آذرباي جان] را میخوا ست» (محمود او و
ديگران.)013 :2119 ،
 «خ لق بیره بر در هر جای ک شور در مقا بلجالدان تزار و ا شغال گران ايرا نی مقاو مت و
برای آزادی سرزمين عز يز از نوع بيگان گان
تالش میکردند (محموداو و ديگران.)044 :2119 ،
 ا شغال گران ايرا نی در خونريزی از جالدانتزار ع قب ن میماند ند (محمود او و دي گران،
.)044 :2119
 « بين ظ لم تزار رو سيه در آذرباي جان شماایبيا ظليم اييران در آذربايجيان جنيوبی چه
شباهت هايی و جود دارد» (محمود او و دي گران،
.)030 :2119
 «دو دوات دشمن [ايران و روسيه] چگونه وطنما را تق سيم کرد ند» (محمود او و دي گران،
.)045 :2119
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س از اشيغال
 «قشيون کيوروش حياکم اييرانارا ضی ج نوب در اندي شة به د ست آوردن شمال
کشور.
[جمهوری آذربايجان] و وابسته کردن ماساژت ها
بود .تاميريس ادشاه ماساژت ها شنيد که شاه به
ن صايح او گوش نداده اذا با ت مام قوا وارد
نبرد با ايرانيان شد .سرانجام ماساژت ها يروز
شدند و همه قوای ايران نابود شدند و کوروش هم
ک شته شد .تاميريس م شک شراب را از خون ان سان
ر کرد و فر مان داد ايران يان به هال کت ر سيده
از جم له ج سد کوروش را يدا کن ند س از يافتن
ج سد کوروش فر مان داد سر او را ببر ند و دا خل
م شک بيانداز ند ،تاميريس خ طاب به ج سد کوروش
تم سخرکنان گ فت :من يروز شدم به ه مين دا يل
ب بين من بر حرفم صادق می مانم و تو را در خون
غوطهور میکنم» (محموداو و ديگران.)91 :2119 ،
در کنار اين مطلب دو سؤال طرح شده است:
 .0هدف تاميريس از يدا کردن جسد کوروش چه
بود؟
 .2از ک جا میفه ميم که ما ساژت ها شرف و طن را
از شرف جان خود باالتر میدان ستند؟ (محمود او،
.)97 :2119
در حا شيه ت صوير بزر گی هم از ج ن ما ساژت ها
با کوروش و ق تل عام ايرا نی ها بهد ست سپاهيان
ماساژت و سر بريده کوروش وجود دارد که در زير
آن نوشته شده است« :عاقبت کار حکمران خونآشيام
که میخوا ست و طن ما را ا شغال ک ند» (محمود او و
ديگران.)97 :2119 ،
در صفحههای ديگر آمده است:
 « س از ن برد سهمگين و نابرابر فرز ندانخلييق قهرمييان آذربايجييان از سييوی قيياتالن
ايرانی ،روس و ارمنی خلع شدند» (محموداو و
ديگران.)039 :2119 ،
 «ايراني ها در حال شک ست از ا عراب به خاکآابان يا ع قبن شينی کرد ند .آن ها در حال
عقبنشينی کشور آابانيا [جمهوری آذربايجان
فع لی] را غارت و چ پاول کرده و به آن ها
زورگيويی ميیکردنيد .جوانشيير بيا ظااميان
ا يران م بارزه کرد و آن ها را شک ست داد»
(محموداو و ديگران.)43 :2119 ،
ا يران ستيزی در کتاب هاي در سی آنچ نان م شهود
ا ست که هن گامی که صحبت از ت جارت روس ها در
17
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دريای خزر به سمت بغداد می شود به دايل اين که
نام ا يران آورده ن شود به جای نام ا يران از
اصطالح «راههای خشکی» استفاده میشود:
دن و وا گا به در يای خزر
 «روس ها از طر يق ُآ مده به و سيله کاروان های شتر کاال های
تجيياری را از راههييای خشييکی بييه بغييداد
ُف و ديگران.)211 :0334 ،
میبردند» (بنيادا
هن گامی که به تق سيمب ندی و معر فی م نابع
تاريخي آذرباي جان می رداز ند از م نابع ارم نی،
سريانی ،يو نانی ،رو سی و گر جی نام میبر ند و ای
از م نابع فار سی يا ايرا نی ذ کری به م يان
ن میآ يد و ک تاب های نوي سندگانی چون ح سنب ي
روملييو ،اسييکندربي منشييی ،عطيياملييک جييوينی،
خوا ندمير ،ميريح يی قزوي نی ،مح مد طاهر وح يد،
خوا جه ر شيدا ادين ف ضلا اه و حمدا اه م ستوفی در
مجمو عة م نابع قرون و سطی يا جزو م نابع شرق و
ُف و
يا در زمرة منابع عربی قرار میگيرد (بنيادا
ديگران.)1 :0334 ،
در ک تاب آ تايوردو از م سافرت های باکي خانوف
به ک شورهای دي گر هم چون گرج ستان ،داغ ستان،
رو سيه ،ا کراين ،اه ستان ،ک شورهای باات يک ،م صر
و عرب ستان صحبت می شود و ای از م سافرت او به
ا يران مطل بی به م يان ن میآ يد .در تعر يف و
تمجيد از کتاب گلستان ارم عباسقلی کيخانوف بر
استفاده از منابع يوناني ،رومي ،روسي ،گرجی و
شرق تأکيد میشود (محمودايو و ديگيران)050 :2119 ،
و در مورد ا ين که ت مامی ک تاب گل ستان ارم به
فار سی نو شته شده و ب خش مه می از م نابع آن
فارسی است سخني به ميان نميآيد.
همچ نين در ا ين كتاب ها قل مرو دو ات ا يران
بسيار کوچک جلوه داده میشود:
يتان،
يان در طبرسي
يودال علويي
يای فئي
يتهي
 «دوايصفاريان در ا يران ،سامانيان در خرا سان و
آسيای ميانه به ميدان آمدند ( يرييف:2112 ،
.)52به عبارت ديگر به خوانندگان اين نکتيه
را اا قاء میکن ند که خرا سان ،طبر ستان و
آ سيای ميا نه جزو ا يران ن بوده و ا يران
ک شور کوچکی ف قط در شمال خ ليف فارس بوده
است.
همچ نين از دان شگاهی به نام «ر شيديه» که
توسط خواجه رشيداادين فضلااه همدانی در تبريز
اي جاد شده نام برده می شود و به دن بال آن به
ک تاب هايی که از ک شورهای دي گر از آن جم له
18
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ايران به اين دانشگاه آورده است اشاره ميشود:
 « ساختمان ر شيديه در شمال تبر يز بهع نوانقديمی ترين و م شهورترين دان شگاه آذرباي جان
يارجی آن ،کتابخانييه و
يل خي
ياالنه  1111محصي
سي
کتبی که از ايران ،مصر ،هندوستان و چين و
ساير ن قاط آورده بود ند (محمود او و دي گران،
.)31 :2119

در کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان اي جاد
نفييرت از ايييران در ميييان دانييشآمييوزان و
دان شجويان در اواو يت ا ست و در مرا تب ب عدی
روس ها ،ارم نی ها و گر جی ها قرار میگير ند .و سعت
مطا اب اخت صاصياف ته به ا يران از ن ظر ک می و
کي فی آن چ نان ز ياد ا ست که قا بل مقاي سه با
روس ها ،ارم نی ها و گر جی ها ني ست .ااب ته از
ارمنی ها و گرجی ها بهعنوان کافران سياه وش نام
میبرند (محمودايو و ديگيران 01 :2119 ،و  71و  11و
 027و  093و  039و  211و .)200
تفسير خاص از جنگهات ايران و روس

با ن گاهی به عهدنا مههاي گل ستان و ترکمان چای
به راح تی می توان سابقة جدايی منط قة قف قاز از
جم له جم هوري آذرباي جان از ا يران را کم تر از
دو قرن دانست.
اما در رويكردي تحريفآميز ،در کتاب هاي درسی
جم هوری آذرباي جان اد عا شده که از قديماال يام
ک شوری به نام آذرباي جان شامل ب خش اع ظم قف قاز
و  01استان ايران وجيود داشيته اسيت (محميداف،
 )5 :0333و هدف جن های روسيه ي ايران به منظور
تق سيم ک شور آذرباي جان بوده ا ست (محمود او و
ديگران 045 :2119 ،و :)052
 «معا هدة گل ستان آذرباي جان وا حد را به دوق سمت ت بديل کرد و معا هدة ترکمان چای عالوه
بر ت صديق شرايط معا هدة گل ستان و جدايی
ارا ضی نخ جوان ،اردو باد و ا يروان يک بار
دي گر تق سيم آذرباي جان را قانونم ند ساخت
که تاکنون ادامه دارد» ( يريف.)007 :2112 ،
 «سال 0114م .جن روسيه با ايران شروع شيد.هريک از آنها میخواستند خاک آذربايجان را
ت صاحب کن ند .ج ن رو سيه ي ا يران به من ظور
تقسيم اراضی آذربايجيان در سيالهيای -0114
0109م .با يروزی روسيه خاتمه يافت .در 02
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اکتبر 0109م .دو دوات اشغالگير بيه منظيور
تقسيم خاک ما ميان خودشان توافقنامه امضا
کرد ند و غ ير از نخ جوان ،ا يروان و م حال
اردو باد ،ت مامی خاک آذرباي جان در شمال
ارس در امپرا توری رو سيه اد غام شد و خاک
و طن ما در ج نوب ارس به د ست ايرا نی ها
اف تاد .در نتي جة معا هدة گل ستان ،و طن ما
بين رو سيه و ا يران اره اره شد و خ لق ما
به دو ق سمت تق سيم شد» (محمود او و دي گران،
ُف و ديگران.)015 :0333 ،
044 :2112؛ محمدا
 «در گل ستان و سپس ترکمان چای به دارا يیسلطنت آذرباي جان قدرتم ند خات مه داده شد.
آذربايجييان را تکييهتکييه ،منطقييهمنطقييه،
طائ فهطائ فه و اره اره کرد ند .س از صلح
گل ستان ،رو سيه تح کيم و ضعيت خود را در
اراضييی اشييغاای و در صييورت امکييان تسييخير
ارا ضی جد يد را میطلب يد .ا يران هم برای
ضبط اراضی آذربايجان که روسيه آنرا اشغال
کرده بود تالش میکيرد .در سيال 0127م .بيين
روسيه و ايران جن دوم شروع شد آذربايجان
ً به م يدان م بارزه دو دو ات ا شغااگر
م جددا
که تق سيم آن را میخوا ستند م بدل شد .در
سالهيای  0121-0121قيوای روس شيهرها و قيالع
ب سياری را گر فت .به زودی قوای روس بر خی
از شهرهای ج نوب آذرباي جان را هم ت سخير
کرد .آذربايجان برای دومين بار بين روسيه
و ا يران تق سيم شد .آن ها توا فق کرد ند که
عالوه بر تقسيم گلستان خاننشين های ايروان،
نخجوان و محال اردوباد هم در روسيه ادغام
شود .بدين صورت تمامی اراضی آذربايجان در
شمال رودخانه ارس از سوی روسيه اشغال شد.
ارا ضی آذرباي جان در ج نوب ارس هم به د ست
ا يران اف تاد .در آذرباي جان دو ات م ستقل
نما ند .دو ات و م لت آذرباي جان با زور به
دو ق سمت تق سيم شد دو برادر ي کی آن سوی
ارس ،دي گری ا ين سوی ارس ما ند» (محمود او و
ُف و ديگييران:0333 ،
ديگييرن047 :2119 ،؛ محمييدا
.)211

درخصوص جن های روس و ايران در هيچ کتابی در
جم هوری آذرباي جان ت مامی م فاد عهدنا مه های
گلستان و ترکمانچای نيامده و دايل آن هم مشخص
است که در صورت آمدن تمامی بندهای عهدنامههاي
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فوق ،برای خوانندگان کامالً مشخص میشيود کيه 04
شهر قف قاز از ا يران جدا و به رو سيه مل حق شده
ا ست .باکي خانوف که خود در دورة دوم ج ن های
روس ي ا يران که من جر به انع قاد عهدنا مة
ترکمانچای شد حضور داشت ،در ايان نجمين فصل
کتاب خود مینويسد« :ميرزا ابوااحسن خان شيرازی
از آن طرف به وکا ات مأمور و سردار رتي شچوف
ن يز آ مده در مو ضع گل ستان قرا باغ روز دوازد هم
ت شرين اول سنه مذکوره عهدنا مه دوا تين روس و
ايران منعقد گشته دوات ايران به اختصاص ممااک
خوانينن شين گن جه و قرا باغ و طااش و شکی و
شيروان و باکو و قبه و دربند و همه داغستان و
گرجستان و طوايف همجوار آن به دوات روس اقرار
و از هرگو نه اد عايی در باب آن ها د ست بردار
شد» (باکيخانوف.)013 :0311 ،
برترت نژادت

از آن جايی که ترکگرا يی با ا سالمگرا يی ج مع
ن می شود و ا سالمگرا يی هم مردم شيعة آن ک شور را
به سمت جنوب سوق میدهد تفکر دو ات يکپارچه بر
اساس مسائل خونی ي خويشاوندی جايگزين مفاهيم
دينی میشود.
بيياور عمييومی نويسييندگان تيياري جمهييوری
آذرباي جان تن ها م بانی قوم يت و ز بان ا ست .در
نتيجه هر کسی ترکی میداند س ترک است ،اابته
ا فرادی م ثل ا قرار ع لیاف با نو شتن آتورپات کان
ثا بت کردها ند که ا فراد ا هل ع لم در ا ين ک شور
کم ني ستند ا ما ا فراد ا هل ع لم جاي گاهی در
تاري نويسی بهويژه کتب درسی اين کشور ندارند
(علیاف.)0911 ،
نوي سندگان کتاب هاي در سی به نوعی به ک سانی
كه از ا حاظ ز بانی اح ساس خوي شاوندی دار ند به
د يدة تح سين ن گاه مینگر ند .در ا ين زمي نه از
خرا بی ،ويرا نی و ک شتار چنگ يز و تي مور ا ن
به صورت سطحی گذر میکن ند و ای در ه مان حال
در باره ع صر طال يی شرقشنا سی در ا ين دوره و
گسترش فرهن  ،علم ،هنر و ادب يات در آذربايجان
ب سيار مف صل ق لم میزن ند و در توج يه ا ين اد عا
از آ ثار مث بت «دهنا مة او حدی مرا غهای ،ا شعار
ذوااف قار شيروانی ،د يوان تر کی عزا ادين ح سن
ُُغ لی ،نز ههااق لوب و ذ يل تاري گز يدة حمدا اه
ا
ُف و ديگيران:0334 ،
مستوفی نام ميیبرنيد (بنييادا
.)947
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از کارهييای عيياماامنفعييه تيمييور انيي در
آذرباي جان ب سيار ياد میکن ند و ا حداث کا ناای
يتا
ين راسي
يامی در ايي
يا بيلق يان گي
از رود ارس تي
ُف .)955 :0334 ،از تاخيت و
ارزيابی میشود (بنيادا
تاز خزر ها به صورت گذرا صحبت میکن ند و از
مقاومت های آنها در برابر اعراب مسلمان به شدت
ُف و ديگران.)249 :0334 ،
تجليل میشود (بنيادا
در تحليييل تسييليم وهسييودان حيياکم روادی و
شاهوردی حاکم شدادی به سلجوقيان ،همز بان و
همري شه و خال صه ترک بودن عا مل ا صلی به ح ساب
ُف و ديگران )231 :0334 ،و از هونها
میآيد (بنيادا
و ساير اتحاد يه های ترک هم چون سلجوقيان ن يز
ُف و ديگران،
تعريف و تمجيد بسيار می شود (بنيادا
.)230 :0334
تفسير خاص از انقالب اسالمی ايران

در کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان حداکثر
کو شش بر ا ين ا ست که به ان قالب ا سالمی ا يران
رداخ ته ن شود ز يرا از گ سترش ا سالم و ج نبش های
ا سالمی که به نوعی يو ند عم يق گذ شتة آن ها با
ا يران را تجد يد خوا هد کرد به شدت هراس دار ند.
بييه همييين دايييل در تحليييل انقييالب اسييالمی،
آذرباي جان ج نوبی را تن ها عا مل ا صلی ان قالب
ا سالمی می ندار ند که س از يروزی ان قالب ن قش
اي نان ناد يده گرف ته شده ا ست و تن ها راه ن جات
آذرباي جان ج نوبی تقا بل با رژ يم حاکم و به
ع بارت دي گر کو شش در را ستای ت شكيل آذرباي جان
واحد است.
در کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان ري شه های
ان قالب ا سالمی ا يران به بزرگ ترين اعتراض هاي
دانشييجويی در  02دسييامبر 0311م .بييه مناسييبت
سااروز اي جاد حکو مت ي شهوری بر می گردد .ب عد
از آن ،در هفتم ژانويه 0311م .تظاهراتی در قيم
به و قوع يو ست که ليس به سمت تظاهرکن ندگان
آ تش گ شود و چ ند ن فر ک شته و ده ها ن فر زخ می
شدند .بر گزاري مرا سم چه لم ا ين ک شته شدگان در
تبر يز ،من جر به خروش ان قالب شد .حر کت ا صلی
تبر يز بر دوش اع ضای ا حزاب رادي کال سازمان
فداييان خ لق و سازمان مجا هدين خ لق بهو يژه
مو سی خيا بانی بود .دروا قع در ا ين كتاب ها
ماه يت سيا سی اجت ماعی ان قالب ا سالمی ا يران به
ق يام به من تبر يز بر می گردد (ق نديلف و ما مدو،
.)273 :2119
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يروزی ،طر فداران آ يتهللا
ا ما از نخ ستين روز
خمينی که سکان حاکميت را در درست گرفته بودند
به درخوا ست ها و ي شنهادهاي نيرو های سيا سی
تع يينکن نده در ان قالب توجهي نكرد ند .ب نابراين
از نخ ستين روز های يروزی ان قالب اندي شة اي جاد
يك ن هاد فدراتيو در م يان آذرباي جانی هايی که
ييار
يد بسي
يرده بودني
يرکت کي
يالب شي
يه در انقي
فعاالني
فراگ ير بود .به تعب ير دي گر با سرنگونی سلطنت
هلوي ،اواين مرح لة انقالب را خاتمهيافته حساب
میکردند و منتظر توسعة انقالب در مسير علمي ي
دمکراتيک بودند.
هرچند مجليس اييران در سيپتامبر سيال 0310م.
اصالحات ارضی را تصويب كرد ،وای دوات در اجرای
ا ين قانون ناکارآ مد بود؛ ز يرا بي شتر عر صه های
زمييين کييه مشييمول اصييالحات مييیشييد در مااکيييت
رو حانيون ثروتم ند ،نماي ندگان مج لس و م سئوالن
عاایرت به بود .به ه مين دا يل ره بری ا يران
نتوان ست م سئلة بي کاری را که ي کی از بال های
اجت ماعی ا صلی ح يات ک شور بود ،حل ک ند و سيل
ا هاای رو ستاهای آذرباي جان ج نوبی به شهرها
بهخصوص تهران غير قابل مهار شد.
برای اکثر يت ترک های ا يران اع طای برا بری،
آزادی دمکرات يک و همچ نين تأمين ح قوق م لی در
سطح عاای انت ظار میر فت و ای ب سياری از قوانين
بهويژه مادة  05قيانون اساسيی فقيط روی کاغيذ
مانده بود.
سياسييت ضييد آذربايجييانی (ضييد تييرک) جنيياح
محاف ظه کار ارت جاعی دوا ئر حاکم ا يران که در
دورة شاهن شاهی ت حت ع نوان «م لت وا حد ا يران»
يگ يری می شد ب عد از يروزی ان قالب ت حت ع نوان
«ا مت وا حده ا سالمی» با ان کار من سوبيت های مح لی
شروع شد (قنديلف و مامدو.)219 :2119 ،
با ا ين و جود بر خی مرا کز فرهن گی و همچ نين
روزنامهها و مجالت که در آذربايجان جنوبی و در
تهران دائر شده بود در راستای ايدة آذربايجان
وا حد فعاا يت میکرد ند .مج له ها و روزنا مه هايی
که به ز بان تر کی آذرباي جانی بود ند و در ا ين
را ستا فعاا يت میکرد ند شامل «اودالر يوردو»،
«او ادوز» و «آراز» بود ند كه در تبر يز منت شر
مي شدند« ،و طن اوغرو ندا» در سراب و «آزادا يق»
در ت هران منت شر مي شد که در ا ين م يان تن ها
ن شرية «وارا يق» تو سط جواد هي ئت منت شر مي شد،
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طوالني انت شار يا فت (ق نديلف و

در مدت ز مان
مامدو.)210 :2119 ،
درخصوص مجلة «وارايق» نوشتهاند كه در 0313م.
مج لهای به ز بان آذرباي جانی به نام «وارا يق»
در تهران ا به عرصة وجود گذاشت ...بنيانگذار
يور ،
يان ،مي
يناس در جهي
يراح سرشي
يردبير آن جي
و سي
دان شمند ترک شناس ،دک تر جواد هي ئت بود .ن شرية
وارايق که اکنون [ ]2110بيش از  22سال است کيه
در راه ثروت (وارا يق) آزادی ،ز بان و فره ن
آذرباي جان مبارزه میکند ،گذشتة تاريخی و ريشة
م لیاش را میشنا سد و آذرباي جان ا ين سو و آن
سوی ارس را بهصورت معنوی متحد میکند» (محموداو
و ديگران.)245 :2119 ،
همچنييين مراکييزی کييه در راسييتای اتحيياد
آذربايجان جنوبی و شماای فعاايت میکردند شامل
يرية
يا نشي
يز بي
يندگان تبريي
يعرا و نويسي
يت شي
جمعيي
«اوا کر» ،جمع يت شعرا و نوي سندگان تبر يز با
ن شرية «گنجل يک» ،جمع يت نوي سندگان و شعرای
آذری در ت هران با ن شرية « گونش مجمو عه سی»،
مر کز فرهن گی م ستقل آذرباي جان در ت هران با
ن شرية «يو اداش» که ب عدها به نام «ان قالب
يواوندا» و «ينی يول» منتشر شد.
در ا ين كتاب ها آ مده ا ست هرچ ند گف ته شود كه
در ا يران آزادی مطبو عات و جود دا شته ا ست با
ا ين حال ا ين جمع يت ها و ار گان های مطبو عاتی
ً ت حت ا نواع تعق يب ها قرار میگرفت ند.
دائ ما
مجمو عه های ذ كر شده خوا ستار به ر سميت شناختن
ز بان آذرباي جانی ها بهع نوان ز بان ر سمی خ لق
آذرباي جان ،آ موزش به ز بان مادری و اي جاد
مدارس دو زبانه در تهران ي که بيش از نيمی از
جمعيت آن آذری بود ند ي شدند .ويژ گی بزرگ اين
ن شريات ،ب يداری و تو سعة شعور م لی در بين
آذرباي جانی های ا يران بود که شامل تما يل قوی
برای اع تراض از من ظر موجود يت آذرباي جان وا حد
و ايجيياد رابطييه بييين آذربايجييان شييماای و
هم نژادان آنها در ايران مي شد (قنديلف و مامدو،
.)217 :2119
تفسير خاص در مورد فرقه دموکرات آذربايجان

در کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان ازحکو مت
ي شهوری بهع نوان حکو مت م لی در آذرباي جان
ج نوبی نام میبر ند و ع لت شکلگ يری ا ين فر قه را
ف قط در عوا مل داخ لی و آن همري شه دوا ندن ن قش
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نهاد های انت ظامی در اي جاد زمي نه برای تو سعة
ه مه جان بة آذرباي جان ج نوبی و ا يدة خودمخ تاری
فرهن گی در بين طب قات گ سترده ا هاای ج ستجو
میکنند.
در ا ين كتاب ها چ گونگی سقوط ي شهوری را به
عواملی چون مذاکرة قوامااسلطنه غدار و حيله گر
بييا يشييهوری ،مييذاکرة قييوام بييا اسييتااين و
واگذاری نفت شمال ايران به شوروی ها و سرانجام
به خيا نت شوروی ها مر بوط میدان ند .به گ مان
نوي سندگان ا ين ك تاب ب عد از ورود ار تش ا يران
يف
يور توقي
يه منظي
يوکرات بي
يز ،فرق ية دمي
يه تبريي
بي
خونريزی های هم گانی و خ طر و قوع ج ن داخ لی ،به
ه مة نيرو های م سلح فر مان تو قف ن برد را صادر
کرد .در نتيجه تعدادی از رهبران به آذربايجان
شوروی م هاجرت کرد ند و ي شهوری که ب عد از
مدتها برای بازگشت به ايران اصرار داشت در 21
تير  02/0927ژوئن 0341م .بهصورت معماگونيهای در
سانحة اتومب يل در آذرباي جان شوروی ك شته شد
(قنديلف و مامدو.)271 :2119 ،
يقوط فرق ية
يا و سي
يو و نمي
يونگی نشي
يارة چگي
دربي
دموکرات آذربايجان و شخص يشهوری ،جميل حسنلی
ي براساس
ي ژوهشگر شهير جمهوری آذربايجان
ا سناد محرما نة شوروی سابق ک تابی را به نام
فراز و فرود فر قة د موکرات نو شته که در باکو
به چاپ رسيده است و اگر از بخش های ژورناايستی
آن بگذريم نشان از برنامة وسيع شوروی ( بهويژه
ا ستااين و باقروف) برای شکلگ يری فر قه در
ايران دارد (حسنلی.)0919 ،
عدم پرداختن به باورهات دينی

نوي سندگان کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان به
باور های دي نی مردم تو جه چ نداني ن شان نميده ند
و به صورت سطحی و با ت ناقض گويی مت عدد از ک نار
م سئله میگذر ند .سردرگمی نوي سندگان در مورد
د ين مردم آا بان و اران در دورة ق بل از ا سالم،
چ گونگی گرايش مردم قف قاز شرقی به ا سالم و عدم
ذيرش مذهب ت شيع از سوی
تحل يل عل می در بارة
مردم اران از جم له ن قاط ضعف و تار يک ک تاب های
ذيرش ا سالم از سوی مردم
فوق ا ست .در توج يه
اران ،تحل يل مارکسي ستی تاري نوي سان شوروی که
هما نا خ ستگی م فرط از ج ن های روم و ا يران،
و عدة تحق يق سعادت و امن يت از سوی م سلمانان و
م هم تر از ه مه آ تش ر ستی مردم منط قه مورد تو جه
25
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قييرار گرفتييه اسييت .در توجيييه نکتيية اخييير
مینوي سند « :چون مردم منط قه ا هل ک تاب نبود ند
ا عراب ف شار ز يادی برای روی آوردن مردم به
ا سالم تحم يل کرد ند ،در غ ير ا ين صورت ا گر م ثل
مردم قراباغ يرو مذهب مسيحيت بودند مسلمانان
با آن ها کاری ندا شتند و در نتي جه مردم اران
ُف و
همچ نان غيرم سلمان باقی میماند ند» (بن يادا
ديگران.)250 :0334 ،
درخ صوص ع لت ر سمی کردن مذهب شيعه تو سط
صفويان هم فقط داليل مادی عنوان میشود:
 «ح کام صفوی مردم را متقا عد کرد ند که ا گرک شور آذرباي جان ز ير ن ظر آ نان يکپار چه و
تشيع به دين دواتی مبدل شود ماايات سنگين
اغييو و در کشييور قييوانين عادالنييه برقييرار
می شود .به ه مين خاطر اکثر يت مردم به سمت
آن ها رفت ند و ه مة اين ها مو جب بر قراری
دو ات آذرباي جان وا حد گرد يد» (محمود او و
ديگران.)004 :2119 ،
چون تو جه به د ين مردم اران از زرت شت گرف ته
تا مذهب ت شيع به نوعی يو ند عم يق فرهن گی ا ين
منط قه با ا يران را به ذ هن خوان ندگان اا قا
خواهد کرد ،نويسندگان اين كتاب ها به صورت گذرا
و با آوردن ج مالت مبهم و چ ند ه لو به سردرگمی
بيشتر خوانندگان دامن میزنند بهعنوان نمونه:
 «ا قوام ساکن در آذرباي جان را يک عا ملُف و
ا يدئواوژی دي نی مت حد می کرد» (بن يادا
ديگران.)200 :0334 ،
 «م سيحيت و حدت نژادی مردم آذرباي جان را ازُف و ديگران.)295 :0334 ،
بين برد» (بنيادا
مصادرة ش صيتها

نوي سندگان کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان در
م صادرة شخ صيت ها به ن فع آذرباي جان نوين و حدت
رويه دارند به نحوي كه:
 شاعری چون ن ظامی گن جوی که ح تی يک م صرعشعر تر کی ندارد شاعر ترک معر فی می شود
(محموداو و ديگران.)11 :2119 ،
ي مرزدار ايرا نی و
 از جواد خان گن جهایقف قاز ي که فردی به شدت ا يران ر ست بود و
به خاطر ا يران جان خود و خانوادهاش را در
با رو سيه از د ست داد بهع نوان شهيد
جن
راه آزادی آذربايجييان نييام بييرده مييیشييود
26
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(محموداو و ديگران.)094 :2119 ،
 ا فرادی چون خوا جه ن صيراادين طو سی ،خوا جهر شيداادين ف ضلهللا ه مدانی و حاجی چل بی ن يز
جزو م فاخر آذرباي جان و ضد ا يران معر فی
می شوند .به ن حوي كه در ي كي از ا ين آ ثار
آمده است:
« حاجی چل بی میخوا ست ت مام ارا ضی آذرباي جان
را يکپار چه کرده و يک دو ات بزرگ و قدرتم ند
اي جاد نما يد .چون که بدون يک پارچگی ام کان
م بارزه با ا شغااگران بيگا نه ن بود» (محمود او و
ديگران.)023: 2119 ،
بنابراين برای جلوگيری از تفصيل کالم تنها
به ذکر دو نمونه اکتفا میشود:
الف) شهريار

در ا ين كتاب ها اينگو نه درخ صوص محمدح سين
شهريار نگاشته شده است:
 «آن چه شهريار فرز ند بزرگ خ لق آذرباي جانرا بيش از هر چ يز نارا حت می کرد و به ف کر وا
میداشت دو تکه شدن وطن و خلق عزيز ما بود .به
ن ظر شهريار ارس ا شک چ شمی ا ست که از ح سرت و
درد جدايی به و جود آ مده ا ست .او ارس را به
ردهای که بين دو برادر ک شيده شده ت شبيه
میک ند .ايکن ا ين شاعر بزرگ اعت قاد دا شت که
و طن و خ لق د ير يا زود يکپار چه می شوند و بر
ا ين اف سردگی و ع قده بزرگ خات مه داده می شود.
شهريار درحاای كه در ت هران ز ندگی می کرد در
قلبش يک عقده و غباری بود .اين عقده حسرت وطن
و درد وطن بود .شهريار هر چند ترک آذربايجانی
بود به علت اين که کتابش چاپ شود ناچار بايد
به فار سی شعر میگ فت .شعر آذرباي جان شهريار،
خ لق ها را به آزادی و يک پارچگی فرا میخوا ند و
بهويژه برای هموطنان جنوبی ما به مثابه سرود
ملی مبارزه طنينانداز است» (محموداو و ديگران،
.)240 :2119
ا ما با يد از نوي سندگان سطور فوق ر سيد آ يا
شهريار سرودهای و يا نو شتهای در بارة «و حدت
آذرباي جان» يا «آذرباي جان شماای و ج نوبی» يا
م فاهيم ساختگی ا ين چني نی دا شته ا ست؟ آ يا
م صرعی از اب يات فراوان شهريار به ز بان فار سی
و تر کی در ضديت با ا يران و ايرا نی بوده ا ست؟
برعكس او خطاب به آذربايجانیها گفته است:
تاو همااياون مهاد زرتشتی و فارزنادان تاو
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پااور ايارانناد و پااک آئيان نااژاد آريااان
اختاالف لهاجاه مليت ناازايااد باهاارکس
ملتای باا يک زباان کمتار به يااد آرد زمااان
گار بديان منطق تارا گفتناد ايارانای ناه ات
صباح را خاوانادند شاام و آسماان را ريسمان
بی کس است ايران ،به حرف ناکسان ازره مرو
جاان باه قارباان تاو ات جااناانه آذربايجاان
هر زيانی کاو قضاا باشاد باه اياران عازياز
چاون تاو اياران را سارت بيشت رساد سهم زيان
(بهجت آبادی)940 :0957 ،
ب) شيخ محمد خيابانی

يان
يه در آذربايجي
يا کي
يق مي
يمت از خلي
 «آن قسيج نوبی ز ندگی می کرد هيچ و قت نتوان سته بود با
ظ لم ا يران سازش ک ند؛ به ه مين دا يل ی در ی
شورش میکرد .يکی از اين شورشهيا ،شيورش 0321م.
تبر يز ا ست .ره بر ا ين شورش فرز ند خ لق قهر مان
ما شي مح مد خيا بانی ا ست ...او در سالهاي
0300-0315م .در مبارزه عليه ظلم شياه و اسيارت
ايران در آذربايجان جنوبی شرکت مینمايد ...در
ژوئن 0321م .در تبريز به رهبری خيابانی حکوميت
م لی م ستقل آذرباي جان ت شکل شد .خيا بانی برای
تدريس زبان مادری از ترکيه و آذربايجان شماای
معلم دعوت کرد .خيابانی در هنگام مرگ گفت :من
از سالاه با بک خر مدين ه ستم که در مقا بل خال فت
عرب سر خم ن کرد . ...بدين صورت شورش تبر يز و
حرکت آزاديخواهانه همه آذربايجان جنوبی سرکوب
شد و خاک ما بار دي گر از خون قهرما نان و
شهيدان رن گين شد .د شمنان خ لق ما بار دي گر
آزادی و اتحييياد آذربايجيييان را ندادنيييد و
آذرباي جان همان ند گذ شته باز هم به دو ق سمت
تقسيم شده باقی ماند» (محموداو و ديگيران:2119 ،
.)204
بهعالوه معموالً در حواشی هر درس سؤاالتی نوشته
می شود که به نوعی دا نشآ موز را برای يادگيری
بيشتر تحت فشار قرار میدهد .مثالً در ايان درس
خيابانی چند سؤال مطرح شده است از جمله:
 آذرباي جان ج نوبی چه و قت ت حت ظ لم ا يرانافتاد؟
 کدام نه ضت های خ لق عل يه ظ لم ا يران رامیشناسيد؟
 خ لق ما در آذرباي جان ج نوبی آزادی از چهچيزی را میخواست؟
 شباهت خيابانی و بابک چيست؟28
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 چرا معل می در آذرباي جان ج نوبی ن بود کهدرس ز بان مادری بد هد؟ (محمود او و دي گران،
.)201 :2119
ناگفته يداست که شي محمد خيابانی بهعنوان
يک رو حانی م تدين و متع هد به ا صول ا سالمی در
اع تراض به نام گذاری اران به آذرباي جان ،نام
آذرباي جان را به آزادي ستان تغي ير داد و در
تقا بل با ه جوم عثمان يان به ا يران در ج ن
جهييانی اول حتييی از سييوی فرمانييدهان عثمييانی
دستگير و به زندان افتاد.
عثمانی به مثابة نجاتدهندة آذربايجان

در کتاب هاي در سی جم هوری آذرباي جان نه تن ها
کلمهای عليه عثمانی و ترکيه ديده نمی شود بل که
يت
يان را از دسي
يه آذربايجي
يت کي
يوری اسي
يا کشي
تنهي
ايرانيييان ،روسهييا و ارمنیهييا نجييات میدهييد.
بهعنوان نمونه:
 «در اين روزهای سنگين قوای عثمانی به کمکآذرباي جان آمد ند .عث مانی ها خود در شرايط
سختی بود ند .دا شناک ها هم در صدد بود ند
تيرکهيا را قتيلعيام کننيد .بيا ايين حيال
عث مانی ها د ست ياری به سوی م لت آذرباي جان
دراز کرد ند ،برادر به فر ياد برادر ر سيد.
داوطل بان آذرباي جانی که با قوای عث مانی
مت حد شده بود ند از ق لدران ارم نی انت قام
میگرفت ند .ج لوی م حو شدن خ لق آذرباي جان
گرفته شد» (محموداو و ديگران.)214 :2112 ،
 «جمهوری آذرباي جان در چهارم ژو ئن با دواتبرادر عث مانی معا هده صلح و دو ستی ام ضا
کرد .در اين سند آذربايجان از عثمانی کمک
ً
ن ظامی درخوا ست کرد .حکو مت عث مانی فورا
برای ک مک ،قوای ن ظامی ا عزام کرد ...در
ايين درگييریهيا ،تيرکهيا و قيوای داوطليب
آذربايجييان يييروز شييدند ...بييا يشييروی
نيروهای نظامی آذربايجان ي عثمانی ،وضعيت
باکوی شوروی دشوار شد ...سه روز بعد قوای
نظييامی بييرادر عثمييانی بييه کمييک ارتييش
آذرباي جان آمد ند و امن يت و آرا مش در باکو
برقرار شد» (محموداو و ديگران.)211 :2119 ،
همچ نين در کتاب هاي جم هوری آذرباي جان هيچ
ا شارهای به توا فق بل شويک های رو سی با خل يل
اشا ي فرمانده سپاه عثمانی در منطقه ي برای
29
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يال 0321م.
ياز در سي
يان قفقي
يت آذربايجي
يقوط دواي
سي
نمييیشييود .دو دواييت عثمييانی و شييوروی ،حيييات
جم هوری های کو چک قف قاز را با عث ن فوذ قدرت
انگ ليس در منط قه میدان ستند .به ه مين دا يل با
ه ماهنگی نيرو های ن ظامی دو طرف او اين ا ستقالل
جم هوری آذرباي جان به دو سال نر سيد .گر چه در
ک تاب ا شاره به ب هرهگ يری شوروی ها از نيرو های
روس رست داخل آذربايجان قفقاز برای سقوط دوات
در سال 0321م .شده است (محموداو و ديگران:2119 ،
 )201وای اسمی از نريميان نريميانوف بيهعنيوان
بلشويک طرفدار روسيه که در اين سقوط نقش فعال
و اساسی بازی کرد دييده نميیشيود (بييات:0911 ،
232و .)211
نتيجهگيرت

عدم ار جاع و انو شت در کتاب هاي در سی تاري ،
به و سيلهای برای نو شتن تاري غ ير م ستند در
جم هوری آذرباي جان م بدل شده ا ست .ح تي كتاب هاي
تاري دان شگاهی که در آن ها مورخين با ار جاع
به م نابع د ست اول ق صد اث بات نو شته های خود را
ييی
يياي درسي
يير از کتابهي
ييعيتی بهتي
ييد وضي
دارني
دا نشآ موزان ندارد و شايد تن ها ت فاوت ،ذ كر
ً
ت عدادی از م نابع در ا يان ک تاب ( که عمو ما
س از فرو ا شی در
م نابع نو شته شده در ز مان
جم هوری آذرباي جان ه ستند) با شد .به ه مين دا يل
م طاابی در كتاب هاي تاري در سی ا ين جم هوری در
سطوح مختلف ديده می شود که تاکنون در هيچ منبع
يه
يت و اينگوني
يده اسي
يت اول نيامي
يابع دسي
يا مني
يي
كتاب ها را می توان شبيه به ر مان و دا ستان
دان ست .و به هر صورت راه برد وارو نهنوي سی در
جم هوری آذرباي جان چ نان ري شه دوا نده که با عث
شکلگ يری ن گاه جد يد تاريخی در ا ين ک شور شده
ا ست و ت حت تأثير ه مان ادب يات هزي نه های م لی
قا بل توجهی به ک شور ما تحم يل می شود .ا ما
واقع يت ا ين ا ست كه اينگو نه تاري ن گاری با
موانع متعددي مواجه است از جمله:
 مخاا فت ك شورهاي هم سايه ازجم له ا يران،روسيه ،گرجستان با اين تفکر؛
 مقاو مت قوم يت های مت نوع و مت عدد ساکن درجم هوری آذرباي جان بهو يژه تاا شان ،از گی ها
و ...با اين نوع نگاه؛
 غير علمی بودن بسياری از نوشته های تاريخیو عم يق شدن ب حران ف کری در م يان ن سل های
30

بررسي كتابهاي درسي جمهوري آذربايجان

آيندة اين جمهوری.
 عدم تأي يد مطا اب ارا ئه شده در اينگو نهکتابها از سوی ژوهشگران بیطرف فرامرزی.
يورهای
يات کشي
ياهنگی مقامي
يزوم همي
يابراين اي
بني
ا يران ،رو سيه ،گرج ستان و ارمن ستان برای حل
م سئله از طر يق مذاکرات سيا سی ،ا مری ضروری به
ن ظر میر سد .در ا ين را ستا با گنجا ندن م سئله
يران و
يذاکرات ايي
يی در مي
ياي درسي
يواي كتابهي
محتي
جم هوری آذرباي جان ،به مذاکرهکن ندگان طرف
مقابل بايد به صورت علمی و مستدل تفهيم شود که
تاري نوي سی دارای ا صول و معيار های مشخ صي ا ست
و هو يت سازی جع لی ضمن به خ طر ا نداختن همزي ستی
م ساامتآم يز ،د شمنی با هم سايگان را به دن بال
خوا هد دا شت .به عالوه اد عای ار ضی با تک يه بر
ا ية ا شتراک ز بانی با تو جه به ب حران قرا باغ
آ سيب های جدی به م نافع م لی ا ين ک شور وارد
خواهد ساخت.

پينوشت
 -0بعد از شروع جن قرابياغ  511/111ارمنيی و  511/111روس از
جم هوری آذرباي جان م هاجرت کرد ند .ه مين عا مل با عث ا فزايش
درصد مسلمانان اين جمهوری شد (احمدی.)35-34 :0911 ،
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آخوندوف ،ناظم ()0330؛ قراباغ نامه لر ،باکو :يازيچی (به
زبان ترکی با اافبايی کريل).
احمدی ،حسين ()0911؛ «چااشهای قومی در قفقاز» ،مجله
آسيات مرکزت و قفقاز ،ش  ،79ص .001-39
احمدی ،حسين ()0913؛ آذربايجان و اران ،اردبيل :باغ
رضوان.
آدی گوزل بي ()0351؛ قرابااغ ناماه ،بيه کوشيش اويياتف،
باکو :آکادمی علوم آذربايجان شوروی (به زبان روسی و ترکی
با اافبای کريل).
باکيخانوف ،عباسقلی آقيا ()0311؛ گلساتان ارم ،بيه کوشيش
عبدااکريم علی زاده ،باکو :آکادمی علوم آذربايجان شوروی.
ُف و ديگييران ()0334؛ تاااريخ آذربايجااان ،بيياکو:
بنيييادا
انتشارات دوات آذربايجان (به زبان ترکی با اافبای کريل).
بهجتآبادی ،محمدحسين ()0957؛ کليات ديوان ،تهران :بینا.
بهمن ميرزا ()0912؛ شاکرنامه شاهنشااهی ،بيه کوشيش حسيين
احمدی ،تهران :مؤسسه چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
بيات ،کاوه ( )0911؛ توفان برفراز قفقاز ،تهران :مؤسسه
چاپ و انتشار وزارت امور خارجه.
يريف ،واقف ()2112؛ جغرافيات تاري ی سياسی آذربايجان،
باکو :آراز (به زبان ترکی با اافبای التين).
جوانشير قراباغی ،ميرزا جمال ()0914؛ تاريخ قراباغ ،به
کوشش حسين احمدی ،تهران :وزارت امور خارجه.
حسنلی ،جميل ()0919؛ فراز و فرود فرقه دموکرات ،ترجمة
منصور همامی ،تهران :نشر نی.
رسولزاده ،محمدامين ()0913؛ آذربايجان و ايران ،تهران:
شيرازه.
عتريسی ،طالل ()0915؛ «چهره ايرانييان در کتيابهيای درسيی
اات
النامة مطالعا
يوای ،فصا
يت رسي
يی» ،ترجمية حجي
يورهای عربي
کشي
خاورميانه ،س  ،4ش  ،01صص .040-10
عليف ،اقرار ()0911؛ آتورپاتکان ،ترجمه شادمان يوسف،
تهران :بل .
قدسی ،عباسقلی آقا ()0912؛ گلستان ارم ،تهران :مؤسسه چاپ
و انتشار وزارت امور خارجه.
قراباغی ،ميرزايوسف ()0913؛ تاريخ صافی ،بيه کوشيش حسيين
احمدی ،تهران :مؤسسه مطااعات تاري معاصر ايران.
قنديلف ،سيفاادين و اسحق مامدو ()2119؛ تاريخ آذربايجان،
ُغلو (به زبان ترکی با اافبای التين).
باکو :چاشی ا
کاظمب ي  ،سعيد ( بی تا)؛ (ن سخه خ طی چاپ ن شده به شماره
)B-9143؛ جواهر نامه لنکران ،بياکو :انيسيتيتو نسي خطيی
محمد فضوای.
گوهر آغا و ديگران ()0914؛ سه رساله دربااره قفقااز ،بيه
کوشييش حسييين احمييدی ،تهييران :مؤسسييه مطااعييات تيياري
معاصرايران.
ُف ،سليمان و ديگران ()0333؛ تاريخ آذربايجان (كتياب
محمدا
تاري کالس نهم) ،باکو :انتشارات دوات آذربايجان (به زبان
ترکی با اافبای التين).
محموداو و ديگران ()2119؛ آتااريوردو (كتياب تياري کيالس
نجم) ،باکو :تحصيل (به زبان ترکی با اافبای التين).
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Examining the History Books of the Republic of Azerbaijan
(with emphasis on textbooks)

Hossein Ahmadi1
Edition of textbooks are the main plans of any government to form and
manipulate the minds of its new generations of any country to reach to their
long term goals. In this regard, history textbooks due to their socio political
outputs are endowed with great importance. Following the separation of
Caucasus from Iran, the Russians implemented many programs to breach
any cultural relations between the nations of this region and Iran. The
turning point of these actions, were the omission of Persian language and
Arabic writing, and recognition of Cyrillic alphabet in Caucasus and the
central Asia. Since the third decade of 20th century, there began a new
system of history writing based on undocumented contents. The main
features of this method of history writing were to battle the intellectual
potentiality of the region including the genuine inclinations of the people to
Iran and Islam. Following the collapse of the Soviet Union and the
independence of the Republic of Azerbaijan, not only an independent way of
history writing was not originated in this republic, but also the Soviet
defined clichés were expanded and developed with much more energy. The
lack of historical background for more than one hundred year, and as for the
lack of enough practice of government administration are the main reasons
for encouraging undocumented history writing in Azerbaijan
To describe this approach, the present article intends to examine the
history textbooks of the fifth, ninth, eleventh grades further to a few
university textbooks.
Keywords: Textbooks, The Republic of Azerbaijan, Historical
Distortions, Iran.
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