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 چكيده
صلي باكت سي ا براي  هاي در مت  هر حكو مه  ترين برنا

شكل دادن به افكار نسل جديد كشور به منظور به 
مدت مي هداف بلند ستا كتاب ا ين را شد. در ا هاي  با

آموزشييي تيياري  بييه دايييل  يامييدهاي سياسييي و 
 اي برخوردار است. ويژهاجتماعي از اهميت 

ها براي  با جدايي منطقة قفقاز از ايران، روس
گي ملت باط فرهن طع ارت يران  ق با ا قه  هاي منط

مه سترده برنا كه  هاي گ شتند  جرا گذا مورد ا به  اي 
نقطة عطف اين اقدامات، حذف زبان و خط فارسي و 
قة  سيريليك در منط باي  كردن ااف سمي  بي و ر عر

كزي  سياي مر قاز و آ بود. از قف ستااين  در دورة ا
نويسي  دهة سوم قرن بيستم هم شكل جديدي از تاري 

كه بر مطااب غيرمستند بنا شده بود ايجاد شد كه 
صه نوع تاري  شاخ ين  بارز ا با  هاي  بل  سي تقا نوي
لق  ظرفيت له تع قه ازجم جود در منط كري مو هاي ف

خاطر به ايران و اسالم بود. با فرو اشي شوروي و 
مهييوري آذربايجييان نيييز نييه تنهييا اسييتقالل ج

شكل  تاري  شور  ين ك شوروي در ا ستقل از  سي م نوي
كه قااب فت بل شدة تاري  نگر يف  سي در  هاي تعر نوي

دورة شوروي با شدت بيشتري در اين كشور تعميم و 
جان  هوري آذرباي سوق دادن جم مل  فت. عا سترش يا گ

تييوان نداشييتن  نويسييي غيرمسييتند را مي بييه تاري 
تا شتوانة  نه و   كم ريخي ديري سابقة  جه  در نتي

 مداري دانست. حكومت
تاري  كالس سي  تب در سي ك با برر اه  ين مقا هاي  ا

چنين دو كتاب دانشگاهي   نجم، نهم و يازدهم و هم
 قصد تبيين اين رويكرد را دارد.

 
 

، تحريف كتب درسي، جمهوري آذربايجان ها: كليدواژه

 .تاريخي، ايران

                                                           
 ، نويسندة مسئولاستاديار دانشگاه  *
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 مقدمه
سانی  لوم ان گذاری دروس ع يل تأثير بر به دا

جاد  لیاي يت م هان  ،هو شورهای ج سياری از ک در ب
در اين  و گردد به اين امر مبذول می يخاصه توج

تاري  هاي درسي  كتابويژه  درسی به هاي باکتميان 
شتوان به نوان   سترده  ةع سهمی گ کر  ين تف صلی ا ا

 د.ندارخصوص در اين 
بييا  جنيي بعييد از شکسييت ايييران در دو دوره 

سيه ساس رو مه، برا ستان و  هاي عهدنا لی گل تحمي
ق چای منط قاز  ةترکمان ستان، كه قف شامل گرج

شيروان  ستان، اران و  جدا و بود ارمن يران  از ا
چه روس شد. گر حق  سيه مل صلة ها  به رو در فا

برای تسلط بير ايين منطقيه م. 0301-0121هاي  سال
ست  قداماتد ای  به ا ند و عددی زد يان مت در م

اثييری از اقييدامات صييورت گرفتييه توسييط آنهييا 
ديده گرايانه  مليهای  گرايش ةنگاری بر  اي تاري 
در آن مقطع مباحث و موضوعاتي از ا زيرشود،  نمی

گرايي، هويت و بحران هنوز شكل نگرفته  قبيل ملي
شوروی بود.  بران  سيه، ره قالب رو ما  س از ان ا

عنوان ابزاری  به گرايي مليبنابر مصااح خويش از 
هت  قق در ج بهتح سی  صد سيا بين  مقا ختالف  يژه ا و

با هدف تسلط آسان بر مناطق مورد  ملل غير روس
می ستفاده  ختالف ا سمرقند و  ا گذاری  ند. وا کرد

بخارا با هويت صددرصد ايرانی از تاجيکستان به 
قرا حران  ستان، ب يان  هزبک قاز، جر باغ در قف

« آذربايجان شماای»وری و  ديداری اصطالحات   يشه
هايی از  توان نمونه را می« آذربايجان جنوبی»و 

در اين مقطع عالوه بر مسائل اين سياست دانست. 
تاري قومي  نوعی  سته  شاهد  حور برج با م گاری  ن

ملل خش ب عنوان نيروهای رهايی ها به کردن نقش روس
قة ساکن  سيادر منط قاز و آ ير قف کزی از ز ی مر

 ستم ايران هستيم.
روشيينفکران جمهييوری  ،بييا فرو اشييی شييوروی

به مقابله با بحران هويت  منظورآذربايجان به 
به  مده  جود آ شينو ساختن  ي کر  برای  ةف تاريخی 

نگاری  به نوعی از تاري برآمدند و سرزمين خود 
منابع و مدارک  ،دروی آوردند که مبتنی بر اسنا

کييه  بييه اييينبييا توجييه معتبيير تيياريخي نبييود. 
نش برای  دا سترده  ندوکاو گ بال ک به دن موزان  آ

تاريخی نوشته هاي  ، كتابها نيستند اثبات واقعيت
نش برای دا جان شده  هوری آذرباي موزان در جم  ،آ

ظهارات خالف ادب، ها و ا جوالنگاه ناسزاها، تهمت
 است.بوده علم و دين 
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کتييب درسييی همييان  مؤافييانتفکيير حيياکم بيير 
حذف رن  و  شوروی وای با ةشناسان رويکردهای شرق

شات روس کردن گراي ستی و  اک  عاب کموني حور  ا م
ضل بوده  مدن ابوااف کار آ مان روی  که از ز ست  ا
لی به ا ع عروف  ي »ف م چی ب باکو  «ايل شد.  شروع 

ست قر سرخورده از شک ضم  ههای  گران از ه باغ و ن
رهن  ايرانی سعی در ايجاد مبانی فکری شدن در ف

کرد  ين روي مود. ا خود ن ستقل  لی م حدت م برای و
همراه رانه در زمان ايلچی بي  يتدافعی و  يشگ

گری قومی، جمهوری  ترکيسم و افراط با  انبا موج 
اما  ؛فرو اشی  يش برد ةآذربايجان را تا آستان

ب ةدر دور سک  با تم عد از وی،  ش هب حدت  ةاندي و
 «آذربايجانچيليق»آذربايجان اين مفهوم با نام 

برای ساماندهی هويت  و مورد بازنگری قرار گرفت
مبانی ذيل به ترتيب اهميت مد نظر قرار  ،جديد
 گرفت:

 مستقل از هويت تاري  ايرانهويتي  -0

 متمايز از انسان شورویانساني  -2
 هويت خود با ترکيه يوند ندادن  -9
بياغ و  هها با بحيران قير سياستعدم تعارض  -4

مسييائل قييومی آن کشييور از جملييه تااشييان، 
 ها و آوارها. ازگی

ستای  جراي در را ين ا شد ا شش  ست کو ين سيا ا
آذری هويتی متفاوت از »نکته به اثبات برسد که 

ست يران ا می ؛«ا صور  نين ت يرا چ هدايت  ز که  شد 
جمهوری آذربايجان  اسخگوی  ةمفهوم آذری در حيط

های چ نياز ست  شور ني ين ک های  آذری ونهويتی ا
ن  و  قش انکارنا ذيری در فره مواره ن يران ه ا

برای بنابراين اند.  مذهب مسلمانان قفقاز داشته
و   يييذيريثيرأ يشيييگيری از تيييداوم ايييين ت

بلأت گذاری متقا بداعی  ،ثير مول ا مان فر از ه
«  آذربايجان ايران»يعنی استفاده كردند شوروی 

نوبی»را  جان ج فی « آذرباي ند معر ضوع كرد و مو
فارس لی  ترک ستم م بر  به ها  س ها  نوان م  اي لهئع

ياتی يدا  ،ح عی   گاه رفي شور جاي ست آن ک در سيا
 د.رک

ساس  جانچيليق»براين ا های  بدون آذری« آذرباي
 ايه خواهد  تک ةگرايان ايران صرفًا يک سياست قوم

کيد أعنوان عنصر وحدت ت زبان ترکی بهبود که بر 
ند می ست و ک يای سيا با  برای اح يد  قومی با های 

بان  شامل ز که  نی  يت ايرا يه از مل ند ال کر چ تف
فارسييی، تشيييع، فرهنيي  و آداب و رسييوم مشييترک 
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شد،  مي کرد. با بارزه  جه م صه در نتي ين عر در ا
کند و تاري  نيز  خاصی  يدا میاهميت عنصر زبان 

س آن نان د میچ يرت  تکاری  هت و ح عث ب که با شود 
صحنه .شود می تا اندنسوز هايی از  بروز  های  ب ک

که خود ي  ف در دانشگاه باکوا  رفسور اقرار علی
نشان از اين ي  بديل آن دانشگاه بود استاد بی

يت دارد  موزهواقع نای آ بر مب کر  ين تف های  که ا
شويکی  شد  ميبل جای که با ستفاده از به  مل ا تعا

کار مظرانو م اف جال ات عل صد دارد از راه جن ی ق
يد،  يدو تهد هوم جد يت را از  يمف طرحهو ند.  م ک

گر مي ير دي فت  به تعب سنت توان گ بار  به اعت
اوژيک، ئوحکومييييت ايييييد زيييييرزنييييدگی در 

 اوژی حکومت تبديل شد.ئوآذربايجانچيليق به ايد
 

 پژوهشاصلي  پرسش
ستر  هو تاري ب سی در جم بر رنوي جان  چه ی آذرباي

 استوار است؟ اي ه اي
 

 فرضيه
می ظر  تاري  به ن که  سد  هوری  ر سی در جم نوي

ي بر  ا جان  ستند و در  ةآذرباي ير م اب غ مطا
 ا اسالم و ايران شکل گرفته باشد.تقابل ب

 
 پژوهشروش 
  يتوصيف ژوهش در اين  ژوهش مورد استفاده روش 
لی ي  ستفادو تحلي نهبا ا نابع کتابخا ای  ه از م
 باشد. می
 
 مورد بررسی هاي باکت

تيياريخی جمهييوری  هيياي باکت ييژوهش در اييين 
ه ه شرح ذيل مورد بررسی قرار گرفتآذربايجان ب

 :است
تاب  .0 تايوردوك نی آ تاب (سرزمين  دری )يع ، ک

 نجم ابتدايی مقطع تحصيلي درسی تاري  برای 
صيفحه توسيط يعقيوب محمودايو،  903در است كه 

کی  بان تر به ز قايف  صابر آ لف و  يق خلي با رف

بيرای  م.2119اافبای التيين تيأايف و در سيال 
صيل  شارات تح سط انت باکو تو بار در  مين   نج

 آتايوردوچاپ و منتشر شده است. محتوای کتاب 
قديمی جان از  تا  تاري  آذرباي يام  ترين ا

مورخيه  711باشد و طبق فرمان شيماره  امروز می

توسييط وزارت تحصيييل آن مطااييب  م.00/7/2110
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ج هوری آذرباي مورد تجم ته يأان  قرار گرف يد 
است. اين کتاب فاقد هرگونه ارجاع و  انوشت 

 باشد. و منابع می
جان .2 هم تاريخ آذرباي کالس ن تاري   تاب  ، ک

سط موزش متو مومی  ةآ جان ع هوري آذرباي در جم
سليمان محمدُاف،  ةصفحه به وسيل 259در است كه 

کی  بان تر به ز جايف  بر قو يف و اک ای  يق و توف
توسيط  م.2110ين تأايف و در سال با اافبای الت

باکو  صيل در  شارات تح شرانت ست.  منت شده ا
جان از  تاري  آذرباي هم،  کالس ن تاري   اب  مطا

های  دوم جن  ةتا  ايان دور .م01دوم قرن  ةنيم
باشد. مفاد اين کتاب نيز به  روس و ايران می

سيده أيت جان ر هوری آذرباي صيل جم يد وزارت تح
تاب  ين ک ست. ا يز ا نابع ن جاع و م قد ار فا

 باشد. می
جان .9 يازدهم تاريخ آذرباي کالس  تاري   تاب  ، ک

صفحه توسط  912در است كه عمومی  ةآموزش متوسط
مد اف سيف سحق ما نديلف و ا ادين ق بان  ا به ز

شته  تين نو بای ال با ااف کی  سال شده تر و در 
انتشارات چاشی ُاغلو در باکو  ةبه وسيل م.2119

دربرگيرندة اين کتاب چاپ و منتشر شده است. 
صل جان در فا صر آذرباي های  سال ةتاري  معا

باشد که بخش مهمی از آن مربيوط  می م.0301-2111
نشين ايران است. اين  های آذری به تحوالت استان

تاب ند ک تاب همان جاع و  ک قد ار لی فا های قب
بع  صيل يد وزارت تحأيبه تبوده و بدون من

 جمهوری آذربايجان رسيده است.
برای است كه درسی  ي، کتابيخ آذربايجانتار .4

هييای دانشييگاهی در جمهييوری  تمييامی رشييته
جان  سط آذرباي ستتو عی از ا شگاه  انداجم دان

کی  ،باکو بان تر به ز يادُاف  ضياء بن ظر  ير ن ز
 م.0334در سال نوشته شده و با اافبای سريليک 

شده  شر  چاپ و منت باکو  گااينگور در  لد  با ج
تاري  آذربايجيان  ،ای صفحه 711است. اين کتاب 

ميورد  م.0301ترين ايام تيا سيال  از قديمیرا 
می قرار  سی  جاع  برر قد ار تاب فا ين ک هد. ا د

نابع جبوده  عدادی م تاب ت يان ک ای در  ا هت و
 اطالع خوانندگان ذکر شده است.

، سياساای آذربايجااانااا  جغرافيااات تاااري ی .5
های تاري ،  برای دانشکدهاست كه درسی  يکتاب

تاري   ةعاای و دورمدارس  سطبازآموزی   تو
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واقف  يريف به زبان ترکی با اافبای التين در 

بييه  م.2112در سييال نوشييته شييده و صييفحه  059
سيل شر  ةو چاپ و منت باکو  شارات آراز در  انت

شت  جاع و  انو بدون ار تاب  ين ک ست. ا شده ا
منبيع ترکيی و  31كتياب، باشد و در  اييان  می

ندگان  طالع خوان هت ا سی ج ست. شده آورده رو ا
ميی  01ميور   457 ةاين کتاب به فرميان شيمار

ييييد وزارت تحصييييل جمهيييوری أيبيييه ت ،2112
تاريخی  يای  ست و جغراف سيده ا جان ر آذرباي

قديمی جان از  چاپ  آذرباي سال  تا  يام  ترين ا
 گيرد. کتاب را دربرمی

 
 آتايوردو

درسييی مطااعييه شييده، کتيياب  هيياي بادر ميييان کت
تايوردو  صي داردهاي خ ويژگيآ باال ا به  ظر  . ن

آموزان ابتدايی  بودن بار عاطفی و احساسی دانش
شکل ين  و  ها در ا تاريخی آن يت  بانی هو يری م گ

سبت  کالس  نجم ن تاري   تاب  گر به دوره، ک دي
شتري ضديت ها از  كتاب خوردار بي يران بر با ا

ست.  تاب  ويژگيا ين ك خاص ا ضوعاتدر مهاي  يل  و ذ
 شود: خالصه می

بيشترين تغييرات نسبت كتاب در اين  تغييرات:. 1
 شده استهاي بعدي  در چاپ درسی ديگرهاي  به كتاب
 :هاي آن عبارتند از ترين نمونه كه مهم

بررسی اشعار قسمت در  كتاب های قبلی در چاپ -
های ادبی  بيشتر به مبانی و جاذبه ،شهريار

شده جه  شهريار تو که از  بود شعر  حاای  در 
مربوط بيه مطااب با حذف به بعد م. 2112چاپ 

سنن،  شهريار   بر آزادیآداب و  يد أتخواهی  ک
 شده است. بيشتری

مطيياابی در مييورد سييفر كتيياب در چيياپ دوم  -
خيابييانی بييه بيياکو و آشيينايی بييا فالکييت 
يار و  نوبی در آن د جان ج کارگران آذرباي

يت سخنرانی فعاا بانی و  نی خيا های او  های دي
کييه در در مسييجد تبريييز نوشييته شييده بييود 

اب  چاپ عدی مطا به شحذف  مذكورهای ب ده و 
کيد فراوان أگرايی خيابانی ت ترک رجای آن ب

در كتاب مطرح اای که ؤشده است. به عالوه س
بود از  مي بارت  ينشد و ع شما  ا ظر  به ن که 

داد مييردم بييه بييرادر هميشييه  ةچييرا ترکييي
رسد و اين چه  آذربايجان شماای و جنوبی می

 د؟ حذف شده است.ده چيزی را نشان می



هاي درسي جمهوري آذربايجان بررسي كتاب  

 

 

7 

ايق وار ةت و مجلئمطااب مربوط به جواد هي -

م. كتياب وجيود 2112هيای قبيل از  در چاپهم 
 .نداشت

نظر به تقسيم تاري  آذربايجان بيه  ها: نقشه. 0
هایدور يون ه  تاريخی از ميل لف  بل  مخت سال ق ها 

مروز به ا تاب  ،تا  تايوردودر ک برای  آ بًا  تقري
بيشتر  تفهيمای رنگی جهت  تاريخی نقشه ةهر دور
ها  نقشهاين ی از برخشده است که  ترسيممطااب 

 گيرد: مورد اشاره قرار مي
ش بی  ةنق يران غر مرو ا شتر قل که بي ماد  ات  دو

آترو انتيا در قلميرو  (21)ص گييرد  را در بر می
 ،(44)ص آابانيييای قفقيياز  ،(91)ص جنييوبی ارس 

تا  ند  بی از درب فت عر يب خال جان در ترک آذرباي
دوات اتابکان تيا خلييف فيارس و  ،(54)ص همدان 

کيه بخشيی  05آذربايجان در قرن  ،(11)ص خراسان 
قلمييرو  ،(019)ص دارد  ،از ايييران را در خييود

ه بيصيفحه  و اختصاص چهار (000)ص حکومت اردبيل 
 ،(007)ص دواييت صييفوی  ،(013-002ص صيي)اييين شييهر 

تقسيم آذربايجان  ،(021)ص  01ايجان در قرن آذرب
تقسيم آذربايجيان  و (042)ص گلستان  ةدر عهدنام
 .(041)ص ترکمانچای  ةدر عهدنام

ش تاب  ةنق لد ک بزرگ  همروی ج جان  را آذرباي
می شان  هد ن شود د شکيل  يد ت نده با  و که در آي

رني  است كه بيا استان ايران  01شامل قفقاز و 
سفارت  ةبا اعتراض چند بار. زرد مشخص شده است

تراض شت اع سليم ياددا باکو و ت يران در  يز،  ا آم
بيدين صيورت  م.2112روی جلد کتاب در سيال  ةنقش

جمهوری آذربايجان كنوني قلمرو كه  تغيير يافت
به با  نده  که در آي ناطقی  ن  و م ن  زرد  رر ر

جان  هوری آذرباي با مجم شد  هد  حق خوا ن  ل زرد ر
قلميرو  م.2119سال در چاپ  رن  نشان داده شد. کم

لي  جان فع هوری آذرباي ن  جم ساير به ر صورتی و 
قبلی يعنی زرد کم مناطق ااحاقی به همان حاات 

 رن  باقی ماند.
 آتاايوردودر کتاب چاپ شده تصاوير  . تصاوير:1

شخاص شامل  تاريخی و ا يه  ثار و ابن صاوير آ ت
 (01)ص  ل خدآفرين تصوير  شاملاين تصاوير است. 
مان ارتباط  اين  ل بين جنوب و شمال سرزمين»که 

می جاد  ند اي با « ک سلمانان  ن  م صويری از ج ت
ص ص) «که به زور وارد کشور ما شدند» آذربايجان

نظييامی تصييوير  ،(55)ص بابييک ، تصييوير (41و  07
سيه  ،(13)ص  خواجيه نصييرتصيوير  ،(17)ص گنجوی 
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تصوير از تبريز يکی از آنها بازار جديد تبريز 
تبريز در حيات کشيور »با عنوان  يكي (34)ص  است

می دارد قش مه جان ن خت »يا  «آذرباي يز  ايت تبر
اايدين  گنبيد شيي  صيفی ، تصوير(35)ص  «بزرگ ما

، (005)ص شياه اسيماعيل ، تصوير (002)ص اردبيلی 
سيتارخان  ، تصوير(094)ص ای  جوادخان گنجه تصوير

شييي   ، تصييوير(030)ص باقرخييان  ، تصييوير(031)ص 
محمدحسين شيهريار  ، تصوير(207)ص محمد خيابانی 

 .باشد مي (249)ص ت ئجواد هي و (00و  240ص ص)
شه ين نق هدايت  ا سی در  قش اسا صاوير، ن ها و ت
نش کری دا کالس   ف موزان  جان آ سمت آذرباي به  نجم 
 واحد دارد.

آميوزان  دانش االت حواشی دروس تنفرؤبيشتر س .4
 بخشد. را نسبت به ايران شدت می

حجم و کيفيت کلمات ضد ارزشی به کار رفتيه  .5
ساير  تر از  سيع  سيار و تايورودو ب تاب آ درک

 .هاست کتاب
 

تاريخ جمهوري  درسی هاي بامش صات عمومی کت
 آذربايجان

می يل را  صات ذ ماای  توان در مشخ گاه اج يک ن
ي  جمهييوری آذربايجييان درسييی تييار هيياي بادرکت

 مشاهده کرد:

درسی  هاي باکار رفته در کت کاغذ و جلد به -0
غوب سيار مر ثل  تاري  ب گر م سی دي تب در تر از ک

تاريخی  هاي باباشد. کت رياضی، فيزيک و شيمی می
گالسيه  و دارای ورق u.vدارای جلد گيااينگور ييا 

 درسی علوم  ايه دارای جلد و ورق هاي باوای کت
درسی  هاي باکيفيت چاپ کتچنين  هم .باشند کاهی می
میتاري  ب يه  لوم  ا تر از ع شد سيار به   ،با

 ةدرسی چاپ شد هاي بااگر کليه کتعنوان نمونه  به

بينيم كيه  كنيم مييهم مقايسه  بارا  م.0331سال 
تی  هاي بامتن کت مات و ح يه دارای کل لوم  ا ع

ما کت ستند ا تاده ه جا اف طوط  سی  هاي باخ در
تری  تاري ، جغرافی و ادبيات کيفيت بسيار مطلوب

 دارند.
درسييی  هيياي بادر کتهراسييي  بييه دايييل اسالم -2

ای برای مشکالت  جايگاه ويژه، جمهوری آذربايجان
ها را  که آن تی  سلمانان و خطرا سالم و م هان ا ج

می يد  مورد  د  يشنکن تهد ها  ست. تن شده ا نی ن بي
هاست که به دايل استفاده از  استثنا بحث ارمنی

م يت ةه يه  ظرف هها عل بودنآن کافر  به  صرفًا   ا، 
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می يه  ها تک کا،  در كه درحاايشود.  آن مورد امري
کشييورها  انگليييس، آامييان، ايتاايييا و ديگيير

 توضيحات کاملی آمده است.
رييف شيده در کتيب حکثرت تکرار اصطالحات ت -9

باعث جا  ،«آذربايجان شماای و جنوبی»درسی مثل 
افتييادن اييين مطلييب در اقشييار مختلييف جمهييوری 

 آذربايجان شده است.
درسی کشورهای عربی در  هاي باکت ةاعبا مطا -4

و اصييالحات  (10: 0915)عتريسييی، خصييوص ايرانيييان 
می شورها،  ين ک ته  س از آن در ا توان  صورت گرف

شد به  هاي باکه در کت مدعی  شوری  هيچ ک سی  در
نداز جان ةا هوری آذرباي نی  ،جم ضد ايرا اب  مطا

 وجود ندارد.
درسييی جمهييوری  هيياي باکت ةبييا مطااعيي -5

نش به دا جان  هيم  آذرباي شجويان تف موزان و دان آ
 :كه شود می
ناک - يان خطر يران و ايران ست ا ترين  ترين و  

طری  تا خ بود  قب  يد مرا ستند با شما ه شمن  د
 از جانب آنها شما را تهديد نکند.

ببرای  - له  تا  ای مقاب يد  يران با طر ا ا خ
 ربايجان واحد تالش کرد.جان در راه آذ

فارس - لی  ستم م ست و  فارس ا عادل  يران م ها  ا
 ا دائمی بوده است.ه بر آذربايجانی

هيياي  تييرين ويژگي تييوان گفييت مهم در مجمييوع مي
هيياي درسييي تيياري  در جمهييوري آذربايجييان  كتاب

 عبارتند از:
 يجان بزرگادعات ارضی برات تشکيل آذربا

درسی تاري  جمهوری آذربايجان  هاي بامطااعه کت
ستنباط مي اين نه ا ين كتاب گو كه در ا از ها  شود 

تشکيل کشور آذربايجان نوين در آينده که بخشی 
يران در  سيه و ا ستان، رو ستان، گرج خاک ارمن از 

. ه استصورت علنی و آشکار صحبت شد گيرد به بر می
بزرگ  جان  شکيل آذرباي برای ت عا  مورد اد ساحت  م

کيه در هزار کيلومتر مربع اسيت  541تا  504بين 

کيلومتر مربع از خياک اييران،  411111اين ميان 

کيلومتر مربع مسياحت جمهيوری آذربايجيان  17711
ن ي کيلومتر مربع از اراضی ارمنسيتا 1311فعلی، 

کيلومتر مربع از اراضی  1111 يچخور سعد تاريخی 
کااکی و  خال  يازی، آ شامل قرا ليس  يای تف قوبرن

ضی  هم ارا مابقی  سيقناق و  نوبی  خش ج ستان ب داغ
می بر  سيه را در  ناطق  رو مردم م مام  يرد. ت گ

% 5/19مذکور از نظر نژادی آذربايجيانی هسيتند. 
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که  س از  ستند  جانی ه کاالکی آذرباي خال  مردم آ
ها تصرف  خروج قوای عثمانی از قفقاز توسط گرجی

ها و در شرق آن  گرجی ،شده است. در غرب سيقناق
وسعت اراضی  حداقل .کنند ها زندگی می آذربايجانی

 (kasax)جمهوری آذربايجان محل اتصيال رود کاسيا  
) يريف، يابد  تفليس ادامه میبه ارس تقريبًا تا 

 .(091و  007 :2112
ضی» می اي ارا يده  ستان نام مروز ارمن شود  که ا

در  م.01خاک آذربايجان بود. در قرن جزء زمانی 
نشين ايروان وجود داشت که خاک غربی  آن جا خان

بود.  جان  ين آذرباي يز   خانا حال ق شامل م شين  ن
باد،  سردار آ سار،  سار، ودی با گی با بوالغ، زن

محيال از  05شيد.  گويچه، دارا چيچک و غيره ميی
اييين قبيييل وجييود داشييت. مييردم سيياکن ايييروان 

عنوان جن   آذربايجانی بودند. ارامنه بعدها به
سرز ين  به ا ندزده  ناه آورد او «مين   و  )محمود

 .(091: 2119، ديگران
رفته فراتر هم از اين ادعا بعضی نويسندگان 

قاز را و سيحی قف مردم م عا،  ين اد يه ا  در توج
سته که در قل ترک دان ند  بزرگ ا جان  مرو آذرباي
ترين اين ادعاها به شرح ذيل  . مهمقرار داشتند

 :باشد مي

به » - که  جان  سيحی آذرباي بانمردم م های  ز
کردند ... به  فارسی صحبت میي  يمختلف ترک

تدريف تحت فشار کليسای گريگوريان در معرض 
و  )بنيادُاف «شدن قرار گرفتنديند ارمنی افر

 .(213: 0334، ديگران
بی اران » - ثار اد گوری آ سای گري مان کلي خاد

قديم  نی  به ارم ها را  موده و آن حو ن را م
ند بديل نمود جه فر ؛ت ند ادر نتي گور ي گري

 «گيييرد ت مييیئشييدن مييردم از همييين جييا نشيي
 .(250: 0334، و ديگران )بنيادُاف

بييه احتمييال زييياد منييابع ارمنييی قييديم، » -
سانيان  ترک مت سا به حکو که  لی را  های مح

می شان  يل ن يده تما فارس نام ند،  ند داد  «ا
 .(201: 0334 ،و ديگران )بنيادُاف

سته » - به دو د بان  مردم آا سالم،  مدن ا با آ
بخشی از آنها مجبور به  ذيرش  .تقسيم شدند
هييايی کييه اسييالم را  آابييان نداسييالم شييد

خود به دو قسمت تقسيم  ةبه نوب ندنپذيرفت
به  .شدند ند  نده بود سيحی ما که م شی  بخ
جی ها ارمنی به گر گر  شی دي يل  و بخ ها تما
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جی  نی وگر مان ارم شت ز با گذ شان داده و  ن
 .(44: 2119) يريف،  «شدند

صوص  در به خ ستناد  بزرگ ا جان  يل آذرباي دال
 شود: ای بدون  انوشت می نوشته

نويسد که  کارگزار دواتی حمدااه مستوفی می» -

 701فرسيين  ) 35طييول اراضييی آذربايجييان 
کيلومتر(  951فرسن  ) 55کيلومتر( و عرض آن 

شييود کييه  اسييت. از اييين موضييوع مشييخص مييی
 221273آذربايجييان دارای اراضييی بييه وسييعت 

مربييع بييوده اسييت. منظييور وی از کيلييومتر 
جان  تاريخی )آذرباي نای  جان آترو ات آذرباي
گر در  سوی دي ست. از  بوده ا صر(  نوبی معا ج
نی  حد يع جان وا گر آذرباي ضی دي ثر وی ارا ا
به  سفی  شيروان و گشتا غان،  ضی اران، م ارا

می شرح داده  نه  نابراين  .شود طور جداگا ب
ف تشکيل يافتن آذربايجان واحد از مجموع  ن

 .(72: 2112) يريف،  « ذيرفتنی استاراضی فوق 
ين به ا عان  جود اذ با و سنده  ظور  نوي که من

حمدااييه مسييتوفی آذربايجييان بييوده نييه اران 
طه با مغاا ای  لی( و جان فع هوری آذرباي کاری  )جم

آران، مغان، شيروان و گشتاسفی و آذربايجان را 
بز جان  هم آذرباي میبا  مه  رگ  مد و در ادا نا

 نويسد: می

کيليومتر  271فرسين  ) 41در عجائب اايدنيا  -
 کيليومتر 035فرسين  ) 91بودن طول اران( و 

بييودن عييرض آن( نشييان داده شييده اسييت. 
داراي شود که اياات اران  مشخص میبنابراين 

کيلومتر مربع بيوده  51111به وسعت  اي اراضی
ست بودن  .ا بر  بًا دو برا ين تقري بر ا عالوه 

اراضی شيروان و مغان نسبت به اران به چشم 
توان گفت که اين  به همين دايل می ؛خورد می

بييه وسييعت تقريبييًا  اي ايااييت دارای اراضييی
کيلومتر مربع بيوده اسيت. در چنيين  011111

می ضعيتی  قرون  و مين  که در ه توان  ذيرفت 
به جان  يت آذرباي موع صورت وا وال شامل مج حد 

غان  شيروان و م ضی آذربايجيان، اران،  ارا
کيلومتر مربيع  911111بوده و تقريبًا دارای 

 .(79: 2112) يريف، سعت بوده است و
جه  ستاندر نتي يل،  ا شامل اردب يران  های ا

جان  مدان، آذرباي جان، ه شرقی، زن جان  آذرباي
هرا ستان و ت گيالن و کرد قزوين،  بی،  با ي  نغر

در قلمرو ي  ها شهرهای اين استان ةذکر دقيق هم
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جای گر بزرگ  جان  ستآذرباي ته ا يه . در توجف
نای بر مب بزرگ  جان  جاد آذرباي بانی  اي يه ز تك

ند و  مي سند میكن جا » :نوي ست آن جا آذری ه هر
ست جان ا ما در ،«آذرباي ست ا حال سيا مان  های  ه

مردم  يت  شتيبانی از اکثر يان در   قومی ارمن
که هرجا ارمنی هست  بر اينباغ مبنی  هارمنی قر

ستانه و  ست نژاد ر ست را سيا ستان ا جا ارمن آن
کنند و خواستار محکوميت تصرف  فاشيستی تلقی می

می هقر هان  شورهای ج سوی ک ين نشو باغ از  د. ا
 دوگانه چگونه قابل توجيه است؟ کاربری سياست

که قبل از سال  آيا منبع و سندی مبنی بر اين
 «آذربايجييان»يروان را منطقييه اران و شيي م.0301
سولاند تاکنون به دست آمده است؟  گفته زاده،  )ر

هاي  مؤافان و نويسندگان كتاببهتر است  (14: 0913
 گلستان ارمدرسی جمهوری آذربايجان حداقل کتاب 

که  عي  بهرا  ير در  کمعنوان منب تاري  مورد نظ
بدااکريم  صحيح ع به ت شده و  فی  جان معر آذرباي

در بياکو چياپ و منتشير  م.0311 زاده در سال علی
باکيخانوف وکتاب  ةردربا .مطااعه کننداست شده 

 وی آمده است:
ايران ي  باکيخانوف شاهد مذاکرات روسيه»

يز  سرزمين عز سيم  گونگی تق يک چ بوده و از نزد
ست.  موده ا شاهده ن شغااگر را م ات ا بين دو دو

نوشيته شيده  0140او که در سال  گلستان ارماثر 
سع می  ةدر تو قش مه جان ن تاري  در آذرباي لم  ع

ست.  کرده ا فا  جان و اي تاري  آذرباي ثر،  ين ا ا
در بيير  م.0109داغسييتان را از قييديم تييا سييال 

 .(051: 2112، و ديگران )محموداو «گيرد می
بع  ين من سي در ا بان فار به ز شده كه  شته  نو

بار از آذربايجان بيه تفکييک و  91بيش از  است
های آن سوی ارس نام برده  کامالً مجزا با سرزمين

 .(0912؛ قدسی، 0311باکيخانوف، ر.ك: )شده است 
نام  جدايی  بر  که  می  سيار مه نابع ب از م

کييييد أآذربايجيييان و اران در دو سيييوی ارس ت
اكثر آنها هستند که  ها نامه  باغ هقراند  داشته

اما برخي  (0330)آخوندوف،  ندا در باکو منتشر شده
م  باغ هقراز  صافی  ها هنا تاري   ثل  باغی، م )قرا

، (0914)جوانشيير قرابياغی، ، تاري  قرابياغ (0913
بار سااه در قاز  ةسه ر غاقف گوهر آ گران ) ، و دي

. تعيدادی نيدا در ايران چاپ و منتشر شيده (0914
استيالی  ةمنابع تاريخی دست اول نيز که در دور

شده شته  سيه در اران نو مين م ندا رو ضوعبر ه  و
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ند أت يد دار ند ک شناهیمان من  شکرنامه شاه )به

 (0919)مييرزا خيداوردی،  اخبارناماه (0919ميرزا، 
جواهرناماه  (0351)آدی گيوزل بيي ،  ناماه قراباغ
کران بی لن ي ،  کاظم ب فوق كه  تا( ) نابع  مامی م ت

در انيستيتو نس  خطی محمد فضوای باکو نگهداری 
منابع گرجی نيز بر جدايی آذربايجان و  شود. می

ظر ت ةدور اران در ند أمورد ن يد دار مدی، ک )اح

0913 :54). 
 

 آذربايجان نوينتالش براي ايجاد 
ات» شت دو جب وح جان مو يداری آذرباي که  ب هايی 

اند شده است. آنها از اين  بوده مندزمانی قدرت
خيزد و   اه ترسند که خلق ما بيدار شده، ب می

که  سرزمين  دری  ندن  برای بازگردا شود و  حد  مت
ای را  عادالنه ةاند مبارز تکه کرده تکه در گذشته

جان در  ستقالل آذرباي کيم ا برای تح ند.  شروع ک
ميليون خلق بزرگ آذربايجان کيه در  41عين حال 

کنند قدرتش را باز هم  کشورهای مختلف زندگی می
آنهييا بييه حييق جمهييوری  ةکنييد. هميي بيشييتر مييی

می ساب  به ح خود  ات  جان را دو ند و  آذرباي آور
هايی  گونه است. امروز آذربايجانی اينحقيقتًا هم 

به دوات خود افتخار  .کنند که در دنيا زندگی می
به  می شروع  هان  شه از ج هر گو ما در  لق  ند خ کن

اتحاد کرده است رهبر محبوب ما وقتی  بيداری و
می سفر  خارجی  شورهای  به ک با  که  شه  ند همي ک

جانی قات در ساکن  يها آذرباي شورها مال ين ک ا
ند،  می مک ما  ةه طن  شمنان و ها، د نی، را اين يع

ی که خاک آذربايجان را بين خود تقسيم يها دوات
ند کرده می ،ا حت ن ند  را اوگذار گران )محمود ، و دي

2119 :234). 
عنيوان روز مليی  دسيامبر بيه 90اعيالم چنين  هم

 ،فا هييای جهييان از سييوی حيييدر علييی آذربايجييانی
عنييوان گييام اول و مهييم در راسييتای تشييکيل  بييه

ميلييون  51ذربايجان بزرگ با جمعييت بييش از آ
: 2119، و ديگيران )محمودايوقيی شيده اسيت نفر تل

913). 
 

 مواضع ضد دينی

کی از  نا  تاري هاي  ويژگيي شوروی هما سی  نوي
اتخاذ مواضع ضد دينی برگرفته از تفکرات حاکم 

ستی بود. وضوح تقابل با مذهب نيانيي  مارکسيست
سی، دا هاي بادر کت عارف رهيدر تاب اام های  ها و ک

چنان مشخص و عيان  نوشته شده در تاري  شوروی آن
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است که احتياجی به توضيح بيشتر ندارد. جمهوری 

% شيعه 15و  (١)% مسلمان31 يآذربايجان با جمعيت
ای در ميييان کشييورهای  جايگيياه مييذهبی ويييژه

يافتييه از شييوروی سييابق دارد. حييداقل  اسييتقالل
ر نوظهور اين بود که مت اين کشووحک انتظار از

هم گامی  مذهب م سالم و  ين ا يت د ستای تقو در را
. اما ردشيعه و هويت مذهبی در اين جامعه بردا

اين کشور به شدت در نويسی  تاري كه  به علت اين
سابق  شوروی  بر  حاکم  نی  ضد دي ند  تأثر از رو م

های چاپ شده  چنان در کتاب له همئباشد اين مس می
به شور  ين ک يژه کت ا شنی  هاي باو به رو سی  در

ست يان ا مه نما نه كه در ادا ند  به نمو هايی چ
 شود: بسنده می

به» - شيع  مذهب ت عالن  سمی در  ا ين ر نوان د ع
ها تأثير منفی  تاري  آذربايجان و همه ترک

سياری  شتب يک گذا که از  نی  بين برادرا  .
لق  شمنان خ نداخت. د قه ا ند تفر شه بود ري

کرده ستفاده  ين ا شه از ا ند  همي هم ا حاال  و 
می ستفاده  تائی در  ا سماعيل خ شاه ا ند.  کن

جب  که مو شتباه  ين ا به ا خود  يات  مان ح ز
تفرقه شده  ی برده بود. به همين دايل او 

می صيت  ندانش و ما  به فرز که از  دران  کرد 
طن  يرت و و بان، غ گار: ز سه ياد ما  برای 
شروع  خوبی را  کار  ست. هر نده ا جای ما بر

سان کرده جه بر به نتي مرا ام  شتباهات  يد، ا
. در «تکرار نکنيد تا دشمنان ما شاد نشوند

هر »شود:  آموزان گفته می به دانشهم  ايان 
چيه مانيده اسيت ماننيد تخيم چشيم محافظيت 

کرد قت  ،خواهيم  هيچ و ها را  شتباهات آن ا
خواهيم  يه ن گر تجز کرد. دي خواهيم  کرار ن ت

شي«شد س ة. در حا ين درس  حور ؤا حول م اای 
سييماعيل و وصيييت او بييه اشييتباه شيياه ا

ند نشش و انفرز شده برای دا طرح  موزان  آن  آ
دوات آذربايجان واحد چه سؤال اين است كه 

 .(007: 2119، و ديگران )محموداو «؟بود
يان  - شيع را در م شير ت به زور شم صفويان 

، و ديگران )محموداومردم شيروان رايف کردند 

2119 :004). 
 يامبر جسارت به ساحت مقدس چند مورد 

 اسالم)ص(:
دواييت فئييودال و  ای و محمييد مکييه» [حضييرت] -

 .(241: 0334، و ديگران )بنيادُاف «اشغااگر او
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سلطه»  - ين  عراب  د سالم]گر ا ها  [ا به آن که 
می عده  يت را و يادُاف «داد سعادت و امن و  )بن

 .(243: 0334 ،ديگران
به » - سايه را  شورهای هم عرب ک تدر  ات مق دو

: 2119، و ديگيران )محموداو «کرد تدريف اشغال می

004). 

می» - مدين  بک خر سالم را با ست ا ند خوا  .نابود ک
گرچه نابود نشد وای خالفت اسالمی تکان خورد، 

بود سلمانان  يد م شد ع سير  بک ا که با  «روزی 
 .(273: 0334، و ديگران )بنيادُاف

می» - سالم را رد  کام ا يان اح ند و آ خرم ين يکرد
قر بل آن  جان را در مقا میآذرباي ند ار   «داد

 .(251: 0334، و ديگران )بنيادُاف
حارم در دور - فاع از ازدواج م ين  ةد با ا بک  با

توجيه که باقی ماندن بقايای روابط خانوادگی 
: 0334، و ديگيران )بنيادُافباشد  های قديم می ملت

 .، آخر فصل هفتم(9 انوشت 
اسالم در دين مقدس ما نفاق انداخت، ياغيان » -

 .همديگر را شيعه و سنی نام نهادندآشام  خون
فرزندان يک  در و مادر  .دعوای مذهب برخاست

ستندعنوان  به عوا برخا به د خونی   .برادران 
با  مور  سليم، تي سلطان  با  سماعيل  شاه ا

 .(01: 2119، و ديگران )محموداو «بايزيد و...
هييا در امييان  روحييانيون شيييعه نيييز از تهمييت

اادين اردبيلی  شي  صفی ةنماندند. غارت کتابخان
 هم به گردن علما انداختند: را

ژنييرال روسييی، علمييای بييا نفييوذ دينييی » -
يل] ها  [اردب به آن ند و  خود فراخوا نزد  را 

فهماند که حکومت روسيه برای تربيت اهاای 
شرق  شهور  سندگان م تب نوي به ک خود  سلمان  م

چرون  111احتياج دارد. ژنرال روسی به مالها 
ی هديه قيمتی زبان حاجی يگوطال هديه داد. 

ها را در جا  کار را بست و کتاب و مالهای طمع
: 2119، و ديگران )محموداو «ها دادند به ژنرال

047). 
 :اند هم نوشته خواری علمای شيعه درباره زمين

می» - خان  يان  باقر نی، اع شاهزاده ايرا فت:  گ
های  زمين ةرتبه هم نشين و روحانيون عاای کا 

منييد  را بهييره [آذربايجييان] خيييز مييا حاصييل
 .(030: 2119، و ديگران )محموداو «اند شده

بيشييترين  ييس از  يييروزي انقييالب اسييالمي » -
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هييا در مااکيييت روحييانيون ثروتمنييد،  زمييين
س لس و م ندگان مج عاایئونماي بود الن  به   «رت

 .(219: 2119، و مامدو )قنديلف
 

 ستيزت ايران

درسی جمهوی آذربايجان هرگاه نامی  هاي ب ادر کت
برده يران  سوند از ا با   ند  شوند هاا  هايو  ي

هم شی  خون ضدارز جاوز،  چون  خوار، مت شام، خون آ
اشغااگر، قاتل، جالد، ظاام و دشمن به استقبال 

 اند: رفتهآن 

عاجز » - شه  س از  يران همي سيه و ا جالدان رو
بارز بل م ندن در مقا لق هاآزاديخوا ةما ن خ

خيانييت کيياران ارمنييی اسييتفاده مييا از 
 .(039: 2119، و ديگران )محموداو «اند کرده

آابانيا در وضعيت نيمه وابسته به ظاامان » -
 .(41: 2119، و ديگران )محموداو« ايران بود

شغال» - سوی ا لف از  گران  شکی در دوران مخت
فارس، عرب، روس غارت و ويران شده است اما 

گيل  ةچيغن انسيتندگير نتو بيگانگيان اشيغال
و  )محموداييو «زيبييای شييکی را  ر يير کننييد

 .(021: 2119، ديگران
ين» - جان   س از ا ما، آذرباي شور  نوب ک که ج

و  )محموداو «جنوبی به زير ظلم ايران افتاد

 .(204: 2119، ديگران
ستارخان  ايان ظلم ايران و استقرار دوات » -

جان] خود می [آذرباي ست را  او «خوا و  )محمود

 .(013: 2119، ديگران
بی» - لق  هر خ بر در  بل  ره شور در مقا جای ک

شغال تزار و ا مت و  جالدان  نی مقاو گران ايرا
گان  نوع بيگان يز از  سرزمين عز برای آزادی 

 .(044: 2119، و ديگران )محموداوکردند  تالش می
شغال - جالدان  ا خونريزی از  نی در  گران ايرا

می قب ن ند  تزار ع اوماند گران )محمود ، و دي

2119 :044). 
شماای » - جان  سيه در آذرباي تزار رو لم  بين ظ

چه  بيا ظليم اييران در آذربايجيان جنيوبی 
جود دارد شباهت او «هايی و گران )محمود ، و دي

2119 :030). 
چگونه وطن  [ايران و روسيه]دو دوات دشمن » -

ند سيم کرد او «ما را تق گران )محمود ، و دي

2119 :045). 
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قشيون کيوروش حياکم اييران  س از اشيغال » -
ش نوب در اندي ضی ج شمال  ةارا ست آوردن  به د

 .کشور
ها  و وابسته کردن ماساژت [جمهوری آذربايجان]

ها شنيد که شاه به  بود. تاميريس  ادشاه ماساژت
قوا وارد  مام  با ت اذا  نداده  گوش  صايح او  ن

ها  يروز  نبرد با ايرانيان شد. سرانجام ماساژت
وش هم شدند و همه قوای ايران نابود شدند و کور

سان  خون ان شراب را از  شک  تاميريس م شد.  شته  ک
سيده  کت ر به هال يان  مان داد ايران کرد و فر  ر 
از جمله جسد کوروش را  يدا کنند  س از يافتن 
خل  ند و دا سر او را ببر مان داد  کوروش فر سد  ج
کوروش  سد  به ج طاب  تاميريس خ ند،  شک بيانداز م

ي مين دا به ه شدم  يروز  من   فت:  سخرکنان گ ل تم
مانم و تو را در خون  ببين من بر حرفم صادق می

 .(91: 2119، و ديگران )محموداو «کنم میور  غوطه
 ال طرح شده است:ؤدر کنار اين مطلب دو س

از  يدا کردن جسد کوروش چه  هدف تاميريس .0
 بود؟

می .2 جا  ساژت از ک که ما ميم  طن را  فه شرف و ها 
)محموداو، دانستند؟  از شرف جان خود باالتر می

2119 :97). 
شيهدر  ساژت حا ن  ما هم از ج گی  صوير بزر ها  ت

دست سپاهيان  ها به با کوروش و قتل عام ايرانی
که در زير  ماساژت و سر بريده کوروش وجود دارد

آشيام  عاقبت کار حکمران خون»نوشته شده است:  آن
او« خواست وطن ما را اشغال کند که می و  )محمود

 .(97: 2119، ديگران
 آمده است: ای ديگره در صفحه

ندان » - نابرابر فرز سهمگين و  برد   س از ن
خلييق قهرمييان آذربايجييان از سييوی قيياتالن 

و  )محموداو« ايرانی، روس و ارمنی خلع شدند

 .(039: 2119، ديگران
خاک » - به  عراب  ست از ا حال شک ها در  ايراني

قب يا ع ند آابان شينی کرد حال  .ن ها در  آن
جمهوری آذربايجان ]نشينی کشور آابانيا  عقب

لی ها  [فع به آن کرده و  پاول  غارت و چ را 
کردنيد. جوانشيير بيا ظااميان  ی ميیيزورگيو

ست داد ها را شک کرد و آن بارزه  يران م   «ا
 .(43: 2119، و ديگران )محموداو

يران سی آن هاي باستيزی در کت ا نان  در شهود چ م
ست  جارت روسا صحبت از ت که  گامی  ها در  که هن
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که  شود به دايل اين دريای خزر به سمت بغداد می
يران از  نام ا جای  به  شود  يران آورده ن نام ا

 شود: استفاده می« های خشکی راه»اصطالح 
خزر  روس» - يای  به در گا  يق ُدن و وا ها از طر

کاروان سيله  به و مده  های  آ شتر کاال های 
هييای خشييکی بييه بغييداد  تجيياری را از راه

 .(211: 0334، و ديگران يادُاف)بن «بردند می
که  گامی  سيم بههن نابع  تق فی م ندی و معر ب

 ردازند از منابع ارمنی،  آذربايجان می يتاريخ
برند وای  سريانی، يونانی، روسی و گرجی نام می

يان  به م کری  نی ذ يا ايرا سی  نابع فار از م
می يد و ن تاب آ سن ک چون ح سندگانی  ي   های نوي ب

ملييک جييوينی،  ، عطيياروملييو، اسييکندربي  منشييی
يد،  طاهر وح مد  نی، مح يی قزوي ندمير، ميريح خوا

شيد جه ر ضل خوا ادين ف ستوفی در  ا اه م اه و حمدا ا
ع شرق  ةمجمو نابع  جزو م يا  سطی  قرون و نابع  و م
و  )بنيادُافگيرد  منابع عربی قرار می ةزمريا در 

 .(1: 0334، ديگران
تاب  تايوردودر ک سافرت آ خانوف  از م های باکي

همبه  گر  شورهای دي ستان،  ک ستان، داغ چون گرج
روسيه، اکراين، اهستان، کشورهای بااتيک، مصر 

می صحبت  ستان  به  و عرب سافرت او  ای از م شود و
می يان ن به م بی  يران مطل يف و  ا يد. در تعر آ

بر لی کيخانوف قعباس گلستان ارمتمجيد از کتاب 
، گرجی و ي، روسي، رومياستفاده از منابع يونان

 (050: 2119، و ديگيران )محمودايوشود  کيد میأشرق ت
مورد و  يندر  تاب  ا مامی ک ستان ارمکه ت به  گل

نابع آن  می از م خش مه شده و ب شته  سی نو فار
 آيد. سخني به ميان نمي فارسی است

ين كتاب هم نين در ا يران ها  چ ات ا مرو دو قل
 شود: بسيار کوچک جلوه داده می

سييتان، هييای فئييودال علويييان در طبر دواييت» -
سان و  سامانيان در خرا يران،  صفاريان در ا

: 2112) يرييف، آسيای ميانه به ميدان آمدند 

به خوانندگان اين نکتيه عبارت ديگر به .(52
قاءرا  ستان و  می اا سان، طبر که خرا ند  کن

يران  بوده و ا يران ن جزو ا نه  سيای ميا آ
کوچکی  شور  بوده ک فارس  ليف  شمال خ قط در  ف

 است.
نين  هم نام چ به  شگاهی  شيديه»از دان که  «ر

ااه همدانی در تبريز  توسط خواجه رشيداادين فضل
به شود و به دنبال آن  ايجاد شده نام برده می

تاب له  ک گر از آن جم شورهای دي که از ک هايی 
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 :شود اشاره مي است وردهايران به اين دانشگاه آ
به» - يز  شمال تبر شيديه در  نوان  ساختمان ر ع

و مشهورترين دانشگاه آذربايجان ترين  قديمی
محصييل خييارجی آن، کتابخانييه و  1111سيياالنه 

کتبی که از ايران، مصر، هندوستان و چين و 
، و ديگران )محموداوساير نقاط آورده بودند 

2119 :31) . 
 
جاد  هاي باکت در جان اي هوری آذرباي سی جم در

آمييوزان و  نفييرت از ايييران در ميييان دانييش
شجويان در ا عدی ودان تب ب ست و در مرا يت ا او

گيرند. وسعت  ها قرار می ها و گرجی ارمنی ،ها روس
صاص اب اخت می و  مطا ظر ک يران از ن به ا ته  ياف

با  سه  بل مقاي که قا ست  ياد ا نان ز فی آن چ کي
نی روس جی ها، ارم ته از  ها و گر ست. ااب ها ني

 وش نام  عنوان کافران سياه بهها  ها و گرجی ارمنی
و  11و  71و  01: 2119، و ديگيران دايو)محموبرند  می

 .(200و  211و  039و  093و  027
 

 وسهات ايران و ر جنگتفسير خاص از 
مه به عهدنا گاهی  چای  هاي با ن ستان و ترکمان گل

قفقاز از  ةجدايی منطق ةتوان سابق به راحتی می
يرا جان از ا هوري آذرباي له جم تر از ن جم را کم

 دو قرن دانست.
درسی  هاي بادر کتآميز،  اما در رويكردي تحريف

قديم که از  شده  عا  جان اد هوری آذرباي يام  جم اال
کشوری به نام آذربايجان شامل بخش اعظم قفقاز 

)محميداف، استان ايران وجيود داشيته اسيت  01و 

ايران به منظور  ي های روسيه جن هدف  و (5: 0333
شور  سيم ک ست تق بوده ا جان  اوآذرباي و  )محمود

 :(052و  045: 2119ديگران، 
هد» - به دو  ةمعا حد را  جان وا ستان آذرباي گل

هد کرد و معا بديل  سمت ت عالوه  ةق چای  ترکمان
هد شرايط معا صديق  جدايی گل ةبر ت ستان و 

جوان، اردو ضی نخ يکارا يروان  بار  باد و ا
ساخت  ند  جان را قانونم سيم آذرباي گر تق دي

 .(007: 2112) يريف،  «که تاکنون ادامه دارد
 .جن  روسيه با ايران شروع شيد م.0114سال » -

خواستند خاک آذربايجان را  هريک از آنها می
ايران به منظور  ي جن  روسيه .تصاحب کنند

-0114هيای  تقسيم اراضی آذربايجيان در سيال

 02با  يروزی روسيه خاتمه يافت. در  م.0109
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گير بيه منظيور  دو دوات اشغال م.0109اکتبر 
نامه امضا  م خاک ما ميان خودشان توافقتقسي

جوان ير از نخ ند و غ حال  ،کرد يروان و م ا
باد شمال  ،اردو جان در  خاک آذرباي مامی  ت

خاک  درارس  شد و  غام  سيه اد توری رو امپرا
نی ست ايرا به د نوب ارس  ما در ج طن  ها  و

تاد ج .اف هد ةدر نتي ستان ةمعا ما  ،گل طن  و
خلق ما  اره شد و  بين روسيه و ايران  اره

شد سيم  سمت تق او «به دو ق گران )محمود ، و دي

 .(015: 0333، و ديگران ؛ محمدُاف044: 2112
به دارا» - چای  سپس ترکمان ستان و  ی يدر گل

شد.  مه داده  ند خات جان قدرتم سلطنت آذرباي
منطقييه،  تکييه، منطقييه آذربايجييان را تکييه

 اره کردند.  س از صلح  طائفه و  اره طائفه
ستان سيه  ،گل خود را در رو ضعيت  کيم و تح

اراضييی اشييغاای و در صييورت امکييان تسييخير 
می يد را  ضی جد برای  ارا هم  يران  يد. ا طلب

اشغال را  آنضبط اراضی آذربايجان که روسيه 
بيين  م.0127کيرد. در سيال  کرده بود تالش می

روسيه و ايران جن  دوم شروع شد آذربايجان 
شغااگر  ات ا بارزه دو دو يدان م به م جددًا  م

میک سيم آن را  شد. در  ه تق بدل  ستند م خوا
قيوای روس شيهرها و قيالع  0121-0121هيای  سال

خی  قوای روس بر به زودی  فت.  سياری را گر ب
سخير  هم ت جان را  نوب آذرباي شهرهای ج از 
کرد. آذربايجان برای دومين بار بين روسيه 

شد سيم  يران تق که  .و ا ند  فق کرد ها توا آن
های ايروان،  نشين عالوه بر تقسيم گلستان خان

روسيه ادغام  درنخجوان و محال اردوباد هم 
شود. بدين صورت تمامی اراضی آذربايجان در 
شمال رودخانه ارس از سوی روسيه اشغال شد. 

نوب ارس  جان در ج ضی آذرباي ست هم ارا به د
ستقل  ات م جان دو تاد. در آذرباي يران اف ا
به  با زور  جان  لت آذرباي ات و م ند. دو نما
سوی  کی آن  برادر ي شد دو  سيم  سمت تق دو ق

ند سوی ارس ما ين  گری ا او «ارس، دي و  )محمود

: 0333، و ديگييران ؛ محمييدُاف047: 2119، ديگييرن
211). 

های روس و ايران در هيچ کتابی در  درخصوص جن 
هوری مه جم فاد عهدنا مامی م جان ت های  آذرباي

گلستان و ترکمانچای نيامده و دايل آن هم مشخص 
 هاي هاست که در صورت آمدن تمامی بندهای عهدنام



هاي درسي جمهوري آذربايجان بررسي كتاب  

 

 

21 

 04شيود کيه  برای خوانندگان کامالً مشخص می ،فوق
ه دشهر قفقاز از ايران جدا و به روسيه ملحق ش

خود در دور که  خانوف  ست. باکي ن  ةا های  دوم ج
به  ي روس جر  که من يران  قاد ا مانع  ةعهدنا

در  ايان  نجمين فصل  ،ترکمانچای شد حضور داشت
خان شيرازی  ميرزا ابوااحسن» نويسد: کتاب خود می

م ات  به وکا طرف  شچوف أاز آن  سردار رتي مور و 
نيز آمده در موضع گلستان قراباغ روز دوازدهم 
تين روس و  مه دوا مذکوره عهدنا سنه  شرين اول  ت

منعقد گشته دوات ايران به اختصاص ممااک  ايران
شکی و  خوانين طااش و  باغ و  جه و قرا شين گن ن

شيروان و باکو و قبه و دربند و همه داغستان و 
طوايف همجوار آن به دوات روس اقرار  گرجستان و

بردار  ست  ها د باب آن عايی در  نه اد و از هرگو
 .(013 :0311)باکيخانوف،  «شد
 

 برترت نژادت

ترکاز آن  که  سالم جايی  با ا يی  مع   گرا يی ج گرا
آن کشور را  ةگرايی هم مردم شيع شود و اسالم نمی

دهد تفکر دوات يکپارچه بر  به سمت جنوب سوق می
خويشاوندی جايگزين مفاهيم ي اساس مسائل خونی 

 شود. دينی می
بيياور عمييومی نويسييندگان تيياري  جمهييوری 

يت  بانی قوم ها م جان تن ستو آذرباي بان ا در  .ز
اابته  ،داند  س ترک است هر کسی ترکی می هنتيج

 آتورپاتکانف با نوشتن ا افرادی مثل اقرار علی
اند که افراد اهل علم در اين کشور  ثابت کرده

فراد  ما ا ستند ا گاهی در کم ني لم جاي هل ع ا
  ويژه کتب درسی اين کشور ندارند تاري  نويسی به

 .(0911ف، ا )علی
سندگان کت ب هاي بانوي نوعی  به  سی  سانی  هدر ک

به كه  ند  شاوندی دار ساس خوي بانی اح حاظ ز از ا
يد می ةد گاه  سين ن نه از گرن تح ين زمي ند. در ا

ن   مور ا يز و تي شتار چنگ نی و ک بی، ويرا خرا
می به گذر  سطحی  حال  صورت  مان  ای در ه ند و کن

باره صر طال در شرقيع ين دوره و  ی  سی در ا شنا
يات در آذربايجان گسترش فرهن ، علم، هنر و ادب

می لم  صل ق سيار مف عا  ب ين اد يه ا ند و در توج زن
بت  ثار مث م ده»از آ غه ةنا حدی مرا شعار  او ای، ا

سن  ادين ح کی عزا يوان تر شيروانی، د قار  ذوااف
حمدااه  ةااقلوب و ذيل تاري  گزيد ُاُُغلی، نزهه

: 0334، و ديگيران )بنييادُافبرنيد  مستوفی نام ميی

947). 
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اامنفعييه تيمييور انيي  در  کارهييای عييام از
سيار  جان ب ند  می يادآذرباي ناای و کن حداث کا ا

ان گييامی در اييين راسييتا قيياز رود ارس تييا بيل
از تاخيت و  .(955: 0334)بنيادُاف، شود  ارزيابی می

می صحبت  گذرا  صورت  به  ها  ند و از  تاز خزر کن
اعراب مسلمان به شدت های آنها در برابر  مقاومت

 .(249: 0334، و ديگران ُاف)بنيادشود  تجليل می
سييودان حيياکم روادی و هدر تحليييل تسييليم و

هم سلجوقيان،  به  شدادی  حاکم  بان و  شاهوردی  ز
ساب  هم به ح صلی  مل ا بودن عا ترک  صه  شه و خال ري
ها  از هونو  (231: 0334، و ديگران )بنيادُافآيد  می

يه ساير اتحاد هم و  ترک  يز  های  سلجوقيان ن چون 
، و ديگران )بنيادُافشود  ار میيتمجيد بسو تعريف 

0334: 230). 
 

 ايران انقالب اسالمیتفسير خاص از 
حداکثر  هاي بادر کت جان  هوری آذرباي سی جم در

سالمی  قالب ا به ان که  ست  ين ا بر ا شش  يران کو ا
نبش سالم و ج سترش ا يرا از گ شود ز ته ن های   رداخ

با  ة آنهااسالمی که به نوعی  يوند عميق گذشت
شدت هراس دارند.  ايران را تجديد خواهد کرد به

بييه همييين دايييل در تحليييل انقييالب اسييالمی، 
قالب  صلی ان مل ا ها عا نوبی را تن جان ج آذرباي

می سالمی  يروزی  ا که  س از   ند  قالب  ندار قش ان ن
تنها راه نجات  ه است واينان ناديده گرفته شد

به  حاکم و  يم  با رژ بل  نوبی تقا جان ج آذرباي
ب ش ارتع گر کو ستای دي شكيل ش در را جان ت آذرباي

 واحد است.
جان  هاي بادر کت های  ريشهدرسی جمهوری آذرباي

بزرگ به  يران  سالمی ا قالب ا  ياه ترين اعتراض ان
بييه مناسييبت  م.0311دسييامبر  02دانشييجويی در 

شه مت  ي جاد حکو می سااروز اي بر  عد  وری  گردد. ب
 در قيم تظاهراتی م.0311در هفتم ژانويه  آن،از 

ندگان  سمت تظاهرکن به  ليس  که   ست  قوع  يو به و
شته و ده فر ک ند ن شود و چ تش گ می  آ فر زخ ها ن

چهلم اين کشته شدگان در برگزاري مراسم شدند. 
يز صلی  ،تبر کت ا شد. حر قالب  خروش ان به  جر  من

سازمان  کال  حزاب رادي ضای ا بر دوش اع يز  تبر
لق يفدا هدين خ سازمان مجا لق و  يژه  بهيان خ و

قع  بود. دروا بانی  سی خيا ها  ين كتابا درمو
يت  به ماه يران  سالمی ا قالب ا ماعی ان سی اجت سيا

می يز بر من تبر يام به نديلفگردد  ق مدو )ق ، و ما

2119 :273). 



هاي درسي جمهوري آذربايجان بررسي كتاب  

 

 

23 

ي فداران آ يروزی، طر ستين روز   ما از نخ هللا  تا
خمينی که سکان حاکميت را در درست گرفته بودند 

ست شنهادها و  به درخوا سی  ياه ي های سيا نيرو
بنابراين . توجهي نكردندکننده در انقالب  تعيين

انديشة ايجاد از نخستين روزهای  يروزی انقالب 
فدراتيو  هاد  جانیيك ن يان آذرباي که يها در م ی 

در انقييالب شييرکت کييرده بودنييد بسيييار فعاالنييه 
با سرنگونی سلطنت به تعبير ديگر فراگير بود. 

يافته حساب  انقالب را خاتمه ةلاواين مرح هلوي، 
ي ي انقالب در مسير علم ةکردند و منتظر توسع می

 دمکراتيک بودند.
 م.0310سيال هرچند مجليس اييران در سيپتامبر 

وای دوات در اجرای  كرد،اصالحات ارضی را تصويب 
های  زيرا بيشتر عرصه ؛اين قانون ناکارآمد بود

 مااکيييت شييد در زمييين کييه مشييمول اصييالحات مييی
سئوالن  لس و م ندگان مج ند، نماي حانيون ثروتم رو

بود عاای به  يران  .رت بری ا يل ره مين دا به ه
س ست م های  ةلئنتوان کی از بال که ي کاری را  بي

بود شور  يات ک صلی ح ماعی ا ند ،اجت سيل  و حل ک
هاای رو شهرها ا به  نوبی  جان ج ستاهای آذرباي

 تهران غير قابل مهار شد.خصوص  به
ترک يت  بری، ها برای اکثر طای برا يران اع ی ا

هم يک و  لی در  آزادی دمکرات قوق م تأمين ح نين  چ
رفت وای بسياری از قوانين  سطح عاای انتظار می

ن اساسيی فقيط روی کاغيذ قيانو 05 ةويژه ماد به
 مانده بود.

سياسييت ضييد آذربايجييانی )ضييد تييرک( جنيياح 
ظه که در  محاف يران  حاکم ا ئر  جاعی دوا کار ارت

حت ع ةدور شاهی ت يران»نوان شاهن حد ا لت وا « م
می يری  نوان   يگ حت ع قالب ت يروزی ان عد از   شد ب

های محلی  با انکار منسوبيت« امت واحده اسالمی»
 .(219: 2119، و مامدو )قنديلفد ششروع 

جود  ين و خبا ا همبر گی و  کز فرهن نين  ی مرا چ
و مجالت که در آذربايجان جنوبی و در  ها روزنامه

آذربايجان  ةتهران دائر شده بود در راستای ايد
می يت  حد فعاا ند وا له .کرد مه مج ی يها ها و روزنا

جانی  کی آذرباي بان تر به ز ند وکه  ين  بود در ا
می يت  ستا فعاا شامل  را ند  يوردو»کرد ، «اودالر

ادوز» كه « آراز» و «او ند  يزبود شر  در تبر منت
ندا»، ندشد مي طن اوغرو سراب « و يق»و در   «آزادا

هران  شر ميدر ت ها شد  منت يان تن ين م که در ا
شر يق» يةن جواد هي« وارا سط  شر ميت ئتو شد،  منت
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فت  شار يا طوالني انت مان  مدت ز نديلفدر  و  )ق

 .(210: 2119، مامدو

 م.0313در اند كه  نوشته« وارايق»درخصوص مجلة 
له نام  مج به  جانی  بان آذرباي به ز يق»ای   «وارا

وجود گذاشت... بنيانگذار  ة ا به عرصدر تهران 
و سييردبير آن جييراح سرشييناس در جهييان، مييور ، 

 ةت بود. نشريئشناس، دکتر جواد هي دانشمند ترک
سال است کيه  22بيش از  [2110]وارايق که اکنون 

ن   بان و فره يق( آزادی، ز ثروت )وارا در راه 
 ةتاريخی و ريش ةکند، گذشت جان مبارزه میآذرباي

لی می م سو و آن  اش را  ين  جان ا سد و آذرباي شنا
 )محموداو «کند صورت معنوی متحد می سوی ارس را به

 .(245: 2119، و ديگران
مراکييزی کييه در راسييتای اتحيياد چنييين  هم

کردند شامل  آذربايجان جنوبی و شماای فعاايت می
  ةيييز بييا نشييريجمعيييت شييعرا و نويسييندگان تبر

کر» با «اوا يز  سندگان تبر شعرا و نوي يت  ، جمع
شري يک» ةن شعرای «گنجل سندگان و  يت نوي ، جمع

شري با ن هران  سی» ةآذری در ت عه  ، «گونش مجمو
با  هران  جان در ت ستقل آذرباي گی م کز فرهن مر

شري اداش» ةن نام  «يو به  عدها  قالب »که ب ان
 منتشر شد. «ينی يول»و  «يواوندا

گفته شود كه هرچند ها آمده است  در اين كتاب
يران  شته در ا جود دا عات و ستآزادی مطبو با  ا
حال  ين  يتا ين جمع گان ا عاتی  ها و ار های مطبو

يب نواع تعق حت ا مًا ت می دائ قرار  ند.  ها  گرفت
عه كر های  مجمو شناختن ذ سميت  به ر ستار  شده خوا

جانی بان آذرباي به ز نوان  ها  بان ع لق ز سمی خ ر
جاد آذرب مادری و اي بان  به ز موزش  جان، آ اي

که بيش از نيمی از  يمدارس دو زبانه در تهران 
گی بزرگ اين  ويژ شدند. يند بودجمعيت آن آذری 

شريات سع ،ن يداری و تو بين  ةب لی در  شعور م
جانی يران  آذرباي قوی بود های ا يل  شامل تما که 

 برای اعتراض از منظر موجوديت آذربايجان واحد
آذربايجييان شييماای و ايجيياد رابطييه بييين  و

، و مامدو )قنديلف شد مينژادان آنها در ايران  هم

2119 :217). 
 

 فرقه دموکرات آذربايجانتفسير خاص در مورد 
مت  هاي بادر کت جان ازحکو هوری آذرباي سی جم در
شه به  ي جان  وری  لی در آذرباي مت م نوان حکو ع

فرقه را گيری اين  برند و علت شکل جنوبی نام می
هم لی و آن  مل داخ قط در عوا قش  ف ندن ن شه دوا ري
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سع برای تو نه  جاد زمي ظامی در اي های انت  ةنهاد
خودمختاری  ةآذربايجان جنوبی و ايد ةجانب  همه

ستجو  هاای ج سترده ا قات گ بين طب گی در  فرهن
 کنند. می

ين كتاب شهها  در ا سقوط  ي گونگی  به  چ وری را 
گر  دار و حيلهغه ااسلطن قوام ةعواملی چون مذاکر

قييوام بييا اسييتااين و  ةوری، مييذاکر بييا  يشييه
ها و سرانجام  واگذاری نفت شمال ايران به شوروی

شوروی نت  می به خيا بوط  مان  ها مر به گ ند.  دان
سندگان  تاب نوي ين ك يران ا تش ا عد از ورود ار ب
توقييف دمييوکرات بييه منظييور  ةفرقيي ،بييه تبريييز

اخلی، به های همگانی و خطر وقوع جن  د خونريزی
م صادر  ةه برد را  قف ن مان تو سلح فر های م نيرو
در نتيجه تعدادی از رهبران به آذربايجان  .کرد

شه ند و  ي هاجرت کرد عد از  شوروی م که ب وری 

 21ها برای بازگشت به ايران اصرار داشت در  مدت

ای در  صورت معماگونيه به م.0341ژوئن  0927/02تير 
شوروی  ةسانح جان  يل در آذرباي شته اتومب شد ك

 .(271: 2119، و مامدو )قنديلف
 ةچگييونگی نشييو و نمييا و سييقوط فرقيي ةدربييار

 جميل حسنلی ،وری دموکرات آذربايجان و شخص  يشه
براساس ي   ژوهشگر شهير جمهوری آذربايجاني 

ن سناد محرما نام  ةا به  تابی را  سابق ک شوروی 
ق فرود فر موکرات ةفراز و  شته د باکو  نو که در 

های ژورناايستی  اگر از بخشو  استرسيده چاپ به 
ويژه  به) وسيع شوروی ةآن بگذريم نشان از برنام

باقروف ستااين و  شکل (ا قه در  برای  يری فر گ
 .(0919)حسنلی، ايران دارد 

 
 به باورهات دينی ختنعدم پردا

به آذربايجان درسی جمهوری  هاي بانويسندگان کت
دهند  توجه چنداني نشان نميباورهای دينی مردم 

ی متعدد از کنار يگو صورت سطحی و با تناقض و به
می سئله  ن م مورد گذر سندگان در  سردرگمی نوي د. 

بان و اران مردم آا ين  سالم،  در دورة د بل از ا ق
چگونگی گرايش مردم قفقاز شرقی به اسالم و عدم 

بار می در يل عل شيع  ةتحل مذهب ت سوی  ذيرش  از 
های  مردم اران از جمله نقاط ضعف و تاريک کتاب

مردم  سوی  سالم از  يه  ذيرش ا ست. در توج فوق ا
نويسان شوروی که  تحليل مارکسيستی تاري  ،اران

ن  فرط از ج ستگی م نا خ يران،  و های روم هما ا
سعادت و امنيت از سوی مسلمانان و ة تحقيق وعد
مورد توجه  رستی مردم منطقه  تر از همه آتش مهم
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اخييير  ةقييرار گرفتييه اسييت. در توجيييه نکتيي
سند می ند » :نوي تاب نبود هل ک قه ا مردم منط چون 

به  مردم  برای روی آوردن  يادی  شار ز عراب ف ا
ند يل کرد سالم تحم ثل  ،ا گر م صورت ا ين  ير ا در غ

مردم قراباغ  يرو مذهب مسيحيت بودند مسلمانان 
شتند  کاری ندا ها  مردم ارانو با آن جه   در نتي

می هم باقی  سلمان  نان غيرم ند چ يادُاف «ماند و  )بن

 .(250: 0334، ديگران
صوصدر سط  خ شيعه تو مذهب  کردن  سمی  لت ر ع

 شود: فقط داليل مادی عنوان میهم صفويان 
حکام صفوی مردم را متقاعد کردند که اگر » -

چه و  نان يکپار ظر آ ير ن جان ز شور آذرباي ک
سنگين تشيع به دين دواتی مبدل شود ماايات 

اغييو و در کشييور قييوانين عادالنييه برقييرار 
به همين خاطر اکثريت مردم به سمت  .شود می

م ند و ه ها رفت قراری  ةآن جب بر ها مو اين
يد حد گرد جان وا ات آذرباي او «دو و  )محمود

 .(004: 2119، ديگران
به دين مردم اران از زرتشت گرفته چون توجه 

اين تا مذهب تشيع به نوعی  يوند عميق فرهنگی 
قا  ندگان اا هن خوان به ذ يران را  با ا قه  منط

صورت گذرا  بهها  اين كتابنويسندگان  ،خواهد کرد
و چند  هلو به سردرگمی مبهم آوردن جمالت با و 

 عنوان نمونه: زنند به بيشتر خوانندگان دامن می

مل » - يک عا جان را  ساکن در آذرباي قوام  ا
يد میئوا حد  نی مت يادُاف «کرد اوژی دي و  )بن

 .(200: 0334، ديگران

مسيحيت وحدت نژادی مردم آذربايجان را از » -
 .(295 :0334، و ديگران )بنيادُاف «بين برد

 
 ها ش صيت ةمصادر

سندگان کت جان در  هاي بانوي هوری آذرباي سی جم در
صادر صيت ةم فع آذرب شخ به ن حدت ها  نوين و جان  اي
 به نحوي كه: دارند  رويه

صرع  - يک م تی  که ح جوی  ظامی گن چون ن شاعری 
می فی  ترک معر شاعر  ندارد  کی  شود  شعر تر

 .(11: 2119، و ديگران )محموداو

مرزدار ايرانی و ي  ای جوادخان گنجهاز  -
قاز بهي  قف فردی  يران که  بود و  شدت ا ست   ر

خانواده هب خود و  جان  يران  اش را در  خاطر ا
سيه  با رو ن   ست ج بهاز د نوان  داد  شهيد ع

شييود  راه آزادی آذربايجييان نييام بييرده مييی
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 .(094: 2119، و ديگران )محموداو
جه  - سی، خوا صيراادين طو جه ن چون خوا فرادی  ا

ضل شيداادين ف يز  ر بی ن حاجی چل مدانی و  هللا ه
فاخر آذرب فی جزو م يران معر ضد ا جان و  اي

ثار شوند می ين آ كي از ا كه در ي حوي  به ن  .
 :آمده است

می» بی  جان خوا حاجی چل ضی آذرباي مام ارا ست ت
ند  بزرگ و قدرتم ات  يک دو کرده و  چه  را يکپار

يد جاد نما کان  چون .اي پارچگی ام بدون يک که 
و  )محموداو «مبارزه با اشغااگران بيگانه نبود

 .(023: 2119، ديگران
برای جلوگيری از تفصيل کالم تنها بنابراين 
 شود: اکتفا می نهمونبه ذکر دو 

 شهريار (الف

ين كتابدر  سين  ها اين ا صوص محمدح نه درخ گو
 شهريار نگاشته شده است:

جان » - لق آذرباي بزرگ خ ند  شهريار فرز چه  آن
می حت  يز نارا هر چ بيش از  کر وا  را  به ف کرد و 

داشت دو تکه شدن وطن و خلق عزيز ما بود. به  می
سرت و  که از ح ست  شمی ا شک چ شهريار ارس ا ظر  ن

ست. مده ا جود آ به و جدايی  به  درد  او ارس را 
شيده   رده برادر ک بين دو  که  شبيه شده ای  ت

ند می که  .ک شت  قاد دا بزرگ اعت شاعر  ين  ايکن ا
می چه  يا زود يکپار ير  لق د طن و خ بر و   شوند و 

می مه داده  بزرگ خات قده  سردگی و ع ين اف شود.  ا
میكه  شهريار درحاای ندگی  هران ز کرد در  در ت

عقده حسرت وطن قلبش يک عقده و غباری بود. اين 
و درد وطن بود. شهريار هر چند ترک آذربايجانی 
بود به علت اين که کتابش چاپ شود ناچار بايد 

می شعر  سی  شهريار به فار جان  شعر آذرباي فت.   ،گ
خواند و  می ها را به آزادی و يکپارچگی فرا خلق
مثابه سرود وطنان جنوبی ما به  ويژه برای هم به

، و ديگران )محموداو «است انداز  ملی مبارزه طنين

2119 :240). 
بايد از نويسندگان سطور فوق  رسيد آيا اما 

سروده شته شهريار  يا نو بار ای و  حدت » ةای در و
يا « آذربايجان شماای و جنوبی»يا « آذربايجان

يا  ست؟ آ شته ا نی دا ين چني ساختگی ا فاهيم  م
مصرعی از ابيات فراوان شهريار به زبان فارسی 

بوده است؟ و ترکی در ضديت با ايران و ايرانی 
 ا گفته است:ه خطاب به آذربايجانی اوبرعكس 

 
 وادان تارزناد زرتشتی و فاون مهااياو همات
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 انااژاد آرياان نااک آئياد و پارانناور ايااپ
 رکسااهاد باازايااه مليت ناجاالف لهااخت

 اناااد آرد زمار به ياان کمتاا يک زبای باملت
 ه اتای ناراناد ايارا گفتنات ن منطقار بدياگ

 ان را ريسماناام و آسماش ندداواناح را خاصب
 بی کس است ايران، به حرف ناکسان ازره مرو

 اناانه آذربايجااناو ات جاان تارباه قاان باج
 زازياران عاه اياد باا باشاو قضاهر زيانی ک
 سهم زياند ارت بيشت رساران را ساو اياون تاچ

  (940: 0957، بهجت آبادی)
 

 خيابانیشيخ محمد ( ب

آن قسييمت از خلييق مييا کييه در آذربايجييان » -
کرد هيچ وقت نتوانسته بود با  جنوبی زندگی می

به همين دايل  ی در  ی  ؛ايران سازش کند ظلم
 م.0321هيا، شيورش  يکی از اين شورش .کرد شورش می

مان  لق قهر ند خ شورش فرز ين  بر ا ست. ره يز ا تبر
سال ست... او در  بانی ا مد خيا شي  مح  هاي ما 

در مبارزه عليه ظلم شياه و اسيارت  م.0315-0300
نمايد... در  ايران در آذربايجان جنوبی شرکت می

در تبريز به رهبری خيابانی حکوميت  م.0321وئن ژ
شد شکل  جان ت ستقل آذرباي لی م برای  .م بانی  خيا

تدريس زبان مادری از ترکيه و آذربايجان شماای 
معلم دعوت کرد. خيابانی در هنگام مرگ گفت: من 
فت  بل خال که در مقا ستم  مدين ه بک خر سالاه با از 
عرب سر خم نکرد... . بدين صورت شورش تبريز و 
حرکت آزاديخواهانه همه آذربايجان جنوبی سرکوب 

گر ازو شد  بار دي ما  نان و  خاک  خون قهرما
گر  بار دي ما  لق  شمنان خ شد. د گين  شهيدان رن

و آزادی و اتحييياد آذربايجيييان را ندادنيييد 
سمت  به دو ق هم  باز  شته  ند گذ جان همان آذرباي

: 2119، و ديگيران )محموداو «ماندتقسيم شده باقی 

204). 
االتی نوشته ؤمعموالً در حواشی هر درس سعالوه  به
موز را برای يادگيری آ شود که به نوعی دانش می

 مثالً در  ايان درس .دهد بيشتر تحت فشار قرار می
 :از جمله ال مطرح شده استؤخيابانی چند س

يران  - لم ا حت ظ قت ت چه و نوبی  جان ج آذرباي
 افتاد؟

ضت - يران را  کدام نه لم ا يه ظ لق عل های خ
 شناسيد؟ می

چه  - نوبی آزادی از  جان ج ما در آذرباي لق  خ
 خواست؟ چيزی را می

 شباهت خيابانی و بابک چيست؟ -
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که  - بود  نوبی ن جان ج می در آذرباي چرا معل
هد؟ مادری بد بان  او درس ز گران )محمود ، و دي

2119 :201). 
عنوان  ناگفته  يداست که شي  محمد خيابانی به

سالمی در  صول ا به ا هد  تدين و متع حانی م يک رو
نام به  تراض  نام  اع جان،  به آذرباي گذاری اران 

ير داد و در  ستان تغي به آزادي جان را  آذرباي
ن   يران در ج به ا يان  جوم عثمان با ه بل  تقا

عثمييانی جهييانی اول حتييی از سييوی فرمانييدهان 
 دستگير و به زندان افتاد.

 
 ة آذربايجاندهند نجاتبه مثابة عثمانی 
ها  هاي بادر کت نه تن جان  هوری آذرباي سی جم در
که لشود ب ای عليه عثمانی و ترکيه ديده نمی کلمه

تنهييا کشييوری اسييت کييه آذربايجييان را از دسييت 
. دهييد هييا نجييات می هييا و ارمنی ن، روسايرانيييا

 :عنوان نمونه به

در اين روزهای سنگين قوای عثمانی به کمک » -
مانی ند. عث جان آمد شرايط  آذرباي خود در  ها 

شناک ند. دا ند  سختی بود صدد بود هم در ها 
عيام کننيد. بيا ايين حيال  هيا را قتيل کتير

ها دست ياری به سوی ملت آذربايجان  عثمانی
سيد.  برادر ر ياد  به فر برادر  ند،  دراز کرد
مانی  قوای عث با  که  جانی  بان آذرباي داوطل
قام  نی انت لدران ارم ند از ق شده بود حد  مت

جان  می لق آذرباي شدن خ حو  لوی م ند. ج گرفت
 .(214: 2112، و ديگران )محموداو «گرفته شد

جمهوری آذربايجان در چهارم ژوئن با دوات » -
ضا  ستی ام صلح و دو هده  مانی معا برادر عث

در اين سند آذربايجان از عثمانی کمک  .کرد
فورًا  مانی  مت عث کرد. حکو ست  ظامی درخوا ن

مک کرد... در  ،برای ک عزام  ظامی ا قوای ن
هيا و قيوای داوطليب  تيرک ،هيا ايين درگييری

شييدند... بييا  يشييروی آذربايجييان  يييروز 
عثمانی، وضعيت  ي نيروهای نظامی آذربايجان

باکوی شوروی دشوار شد... سه روز بعد قوای 
نظييامی بييرادر عثمييانی بييه کمييک ارتييش 

آرامش در باکو آذربايجان آمدند و امنيت و 
 .(211: 2119، و ديگران )محموداو «برقرار شد

نين  هم هيچ  هاي بادر کتچ جان  هوری آذرباي جم
شاره شويک ا فق بل به توا يل  ای  با خل سی  های رو
برای  ي فرمانده سپاه عثمانی در منطقهي   اشا
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 م.0321سييقوط دواييت آذربايجييان قفقيياز در سييال 
شييود. دو دواييت عثمييانی و شييوروی، حيييات  نمييی

هوری قدرت  جم فوذ  عث ن قاز را با چک قف های کو
همين دايل با به  .دانستند انگليس در منطقه می

ستقالل  اين ا طرف او ظامی دو  های ن ماهنگی نيرو ه
چه در  سيد. گر سال نر به دو  جان  هوری آذرباي جم

هره به ب شاره  تاب ا شوروی ک يری  های  گ ها از نيرو
 رست داخل آذربايجان قفقاز برای سقوط دوات  روس

: 2119، و ديگران )محموداواست شده  م.0321در سال 

عنيوان  وای اسمی از نريميان نريميانوف بيه (201
بلشويک طرفدار روسيه که در اين سقوط نقش فعال 

: 0911)بييات، شيود  یو اساسی بازی کرد دييده نمي

 .(211و 232
 

 گيرت نتيجه
شت در کت جاع و  انو تاري  هاي باعدم ار سی  ، در

سيله به ستند در  و ير م تاري  غ شتن  برای نو ای 
هاي  حتي كتابجمهوری آذربايجان مبدل شده است. 

که  شگاهی  ها تاري  دان جاع در آن با ار مورخين 
های خود را  به منابع دست اول قصد اثبات نوشته

درسيييی  هييياي بادارنيييد وضيييعيتی بهتييير از کت
نش ها  دا شايد تن ندارد و  موزان  كر آ فاوت، ذ ت

نابع د عدادی از م تات يان ک مًا ) بر  ا که عمو
شده  نابعم شته  مان نو شی در در ز  س از فرو ا

 دايلباشد. به همين  ( جمهوری آذربايجان هستند
تاري  درسی اين جمهوری در هاي  كتابمطاابی در 

شود که تاکنون در هيچ منبع  سطوح مختلف ديده می
گونييه  اينيييا منييابع دسييت اول نيامييده اسييت و 

ستان توان  میها را  كتاب مان و دا به ر شبيه 
ست صورت  و .دان هر  برداربه  نه ه سی در  وارو نوي

عث  که با نده  شه دوا نان ري جان چ هوری آذرباي جم
شده  شکل شور  ين ک تاريخی در ا يد  گاه جد يری ن گ

نه يات هزي مان ادب تأثير ه حت  ست و ت لی  ا های م
بل می قا يل  ما تحم شور  به ک ما . شود توجهی  ا

كه  ست  ين ا يت ا ن اينواقع با گاری ن تاري  هگو
 موانع متعددي مواجه است از جمله:

فت  - له مخاا سايه ازجم شورهاي هم يران، ك ا
 گرجستان با اين تفکر؛ روسيه،

يت - مت قوم ساکن در  مقاو عدد  نوع و مت های مت
ها  ويژه تااشان، ازگی جمهوری آذربايجان به

 ؛نگاهنوع و... با اين 
تاريخی های  غير علمی بودن بسياری از نوشته -

سل يان ن کری در م حران ف شدن ب يق  های  و عم
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 اين جمهوری. ةآيند
شده در يأعدم ت - ئه  اب ارا نه  اينيد مطا گو

 .طرف فرامرزی از سوی  ژوهشگران بی ها باکت
اييزوم هميياهنگی مقامييات کشييورهای بنييابراين 

حل  برای  ستان  ستان و ارمن سيه، گرج يران، رو ا
امری ضروری به  ،له از طريق مذاکرات سياسیئمس

می ظر  سد.  ن با ر ستا  ين را نددر ا سئله  نگنجا م
درسييی در مييذاکرات ايييران و هيياي  محتييواي كتاب

مذاکره به  جان،  هوری آذرباي طرف  جم ندگان  کن
د که شوصورت علمی و مستدل تفهيم  بهبايد مقابل 
است  ينويسی دارای اصول و معيارهای مشخص تاري 
داختن همزيستی سازی جعلی ضمن به خطر ان و هويت
ساامت بال  م به دن سايگان را  با هم شمنی  يز، د آم
هد  شت.خوا با به دا ضی  عای ار بر  عالوه اد يه  تک

ي باغ اشترا ة ا حران قرا به ب جه  با تو بانی  ک ز
سيب شور وارد  آ ين ک لی ا نافع م به م جدی  های 

 خواهد ساخت.
 
 
 
 نوشت پي
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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 20
th
 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. 
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