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         چگونه نام آذربايجان بر اران نهاده شد؟     آذربايجان و اران

  دكتر عنايت اهللا رضا 

    

  پيشگفتار 

 سران حزب مساوات، دولتي در قفقاز پديد آوردند و بخـشي از سـرزمين مـذكور را كـه بـر آن                       ١٩١٨     در ژوئن سال    
  . ناميدند» جمهوري آذربايجان«فرمان مي راندند 

 مـيالدي در شـهر بـاكو        ١٩١١بود، به سال    » حزب دموكراتيك اسالمي مساوات   «مساوات كه عنوان اصلي آن           حزب  
حزب مذكور كـه    . هدف اين حزب ايجاد كشور اسالمي بزرگ و واحد تحت رهبري تركان آسياي صغير بود              . تأسيس شد 
بـود، در مـاه     » ملتي واحد « جهان در    همة تركي زبانان  » وحدت«پيروي مي كرد و طرفدار      » پان توركيستها «از سياست   
در نـوامبر سـال     . پيوست و با حزب مذكور كنگره اي متحد ترتيـب داد          » حزب فدراليستهاي ترك  « به   ١٩١٧ژوئن سال   

» حزب دموكراتيك فدراليستهاي مساواتي تـرك     « نخستين كنگره حزب مساواتيان قفقاز برگزار شد و از آن پس             ١٩١٧
اعـالم  » جمهـوري مـستقل آذربايجـان     « استقالل بخشي از قفقاز را، زير عنوان         ١٩١٨وئن  حزب مذكور، در ژ   . نام گرفت 

  . حال آن كه نام اين سرزمين هيچگاه آذربايجان نبود. كرد

 دولت مساوات ساقط و منقرض شد و بلشويكها قفقاز را تـصرف             ١٩٢٠     حدود دو سال بعد، در بيست و هشتم آوريل          
در اين روزگار دولـت روسـيه شـوروي بـر سـرزمين قفقـاز               . ور ضميمة خاك روسيه گرديد    كردند و دوباره سرزمين مذك    

بر كـشور   » اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي   «دولت جديد روسيه شوروي كه هنوز در آن زمان نام           . فرمانروايي يافت 
بـه  » جمهوري آذربايجـان  «دي  پس از چن  . خود ننهاده بود، نام آذربايجان را همچنان بر بخشي از قفقاز باقي نگاه داشت             

  . ناميده شد» جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان«نام 

بر بخشي از قفقاز گفتگوهاي بسيار پديد آورد و در ايران، بـويژه آذربايجـان،               » آذربايجان«     در آن روزها، گذاردن نام      
چـون شـادروانان شـيخ محمـد خيابـاني،          اعتراض عدة كثيري از ميهن پرستان، از جمله گروه دموكراتهـاي آذربايجـان              

اسماعيل امير خيزي، احمد كسروي تبريزي و بسياري ديگر را سبب گرديد و كار ايـن اعتـراض تـا بـدانجا كـشيد كـه                          
در (گروهي به پيروي از شادروانان اسماعيل امير خيزي و شيخ محمد خياباني در صدد تغيير نام آذربايجـان بـر آمدنـد                       

  ). شاره خواهد شدموقع خود بدين نكته ا

سـالها  . از مردان سياسي و آگاه آن زمان، شايد كسي زنده نباشـد          .      اكنون هشتاد و اندي سال از آن روزگار مي گذرد         
اكنون، كمتر كسي مي داند كه سسرزمين تركي زبانان قفقاز در گذشـته             . گذشت و ماجرا به دست فراموشي سپرده شد       

  . اين نام، ناميده نمي شده استنامي جز آذربايجان داشته و هرگز 

آذربايجـان  «بر بخشي از قفقاز، انديشه اي تازه نيز عنوان شد مبنـي بـر ايـن كـه گويـا                     » آذربايجان«     با گذاردن نام    
نخـست در قفقـاز و      . »سرزميني است دو نيم گشته كه بخشي در شمال و بخشي در جنوب رود ارس نهاده شـده اسـت                   



 ٢

. ناله ها سر دادنـد و از روزگـار، گلـه هـا كردنـد              » جدايي«چند از شاعران و نويسندگان، از اين        پس آنگاه در ايران، تني      
آذربايجـان  «و  ) مقـصود سـرزمين تركـي زبانـان قفقـاز اسـت           (» آذربايجان شمالي «چندي نگذشت كه واژه هايي چون       

شـوروي، در كتابهـا و نوشـته هـاي          برخي از مورخان و نويسندگان      . عنوان شد ) آذربايجان تاريخي و راستين     ( » جنوبي
خويش، اين عنوانها مجعول و نادرست را چندان به كار گرفتند كه نـسل جـوان مـا از راه درسـت و منحـرف شـده و از                             

  . حقيقت ماجرا دور و بي خبر مانده است

هـاي مولفـان        اينك براي جلب توجه خوانندگان، نمونه اي چند از عنـاوين و اصـطالحات مـذكور را كـه در نوشـته                 
  : شوروي به چاپ رسيده و از سوي مترجمان ايراني به پارسي برگردانده شده است، ارائه مي كنيم

آذربايجـان شـمالي كـه اكنـون حكومـت آن      ( ١و آلبـاني ) گرجـستان خـاوري  (شاخه هاي ساللة اشكاني در ايبري            «
   ٢.»نيز مستقر گشتند) شوروي است

  . »بود) بخشي از آذربايجان(و آلباني ) گرجستان(منستان و ايبري منازعه دو دولت بر سر ار     «

   ٤.»عبور كرد) آذربايجان شمالي(بهرام هنگام مراجعت از متصرفات خاوري خويش از آلباني      «

   ٥. »…واقعا ماساگتيان وجود داشتند ) آذربايجان شمالي( در آلباني …     «

          ٦.»ذربايجان شمالي به روسيه نقش مترقيانه اي داشت امر الحاق ارمنستان خاوري و آ…     «

آذربايجـان  «ناميده شد و سپس دو اصـطالح        » آذربايجان«     چنان كه خوانندگان توجه دارند، نخست بخشي از قفقاز          
  . پديدار گشت» آذربايجان جنوبي«و » شمالي

داشتند كه آذربايجـان هـيچ گـاه بخـشي از ايـران نبـوده و                چندي بعد مؤلفان شوروي اعالم      .      البته پايان ماجرا نبود   
     ٧.»بطور موقت و در نتيجه اردوكشيهاي استيالگرانه ايرانيان توسط آنها اشغال شده است«

اردوكـشي  «     حال آن كه در سراسر طول تاريخ و در هيچ يك از آثار مورخان قديم و جديد حتي يك اشاره به چنين                    
  . ستنشده ا» استيالگرانه

 در  ٨.معرفي گردد » رهايي بخش «و  » ياري دهنده «معرفي شدند، تا از اين رهگذر، ارتش تزاري         » استيالگر«     ايرانيان  
   ٩.ناميد» زندان ملتها«و كشور روسية تزاري را » ستمگر نسبت به ملتهاي غير«حالي كه لنين بارها تزاريسم روسيه را 

 مسايل سياسي ندارد، تا آنجا كه ميـسر باشـد از ايـن مقولـه در مـي گـذرد و بـه                             نگارنده چون اشتياقي به ورود در     
بررسي مسايل جغرافيايي و تاريخي آذربايجان و سـرزميني كـه در شـمال رود ارس نهـاده شـده و جمهـوري شـوروي                         

دن برخـي   باشد كه اين مختصر بتوانـد زمينـه اي بـراي روشـن شـ              . سوسياليستي آذربايجان نام گرفته است مي پردازد      
  . ابهامهاي موجود فراهم آورد

    



 ٣

  بخش نخست 

  نام آذربايجان و آلبانياي قفقاز در روزگاران كهن 

جمهـوري شـوروي سوسياليـستي    «و پـس آنگـاه   » جمهـوري آذربايجـان  «     سرزميني كه هشتاد و اندي سال پـيش        
جغرافـي نگـاران باسـتان، پيرامـون ايـن نكتـه            مورخـان و    . نام داشت » آلبانيا«نام گرفت، در روزگار باستان      » آذربايجان

  . دانسته اند» آتروپاتن«مطالبي نگاشته و سرزمين آلبانيا را جز از آذربايجان 

  .      براي روشن شدن مطلب نخست ببينيم نام آذربايجان از كجا آمده است

وي ضمن  . انندگان          مي گذرانيم                در آغاز، نوشته احمد كسروي تبريزي را در پيرامون نام آذربايجان از نظر خو             
  : بحث پيرامون نام آذربايجان، چنين آورده است

     اين نام از دو هزار سال پيش يكي از مشهورترين نامهايي جغرافي ايران و در هر دوره بـا يـك رشـته حـوادث مهـم                           
   …تاريخي توأم بوده است 

» آذرآبادگـان «فردوسـي   . سه شكل، در كتابهاي فارسي معروف است      هر  » آذربادگان«و  » آذربايگان«و  » آذربايجان     «
  : نظم نموده است

  . »به يك ماه در آذرآبادگان      ببودند شاهان و آزادگان«

در كتابهاي  . هر دو را   نگاشته اند      » آذرباداقان«و  » آذرباياقان«در كتابهاي ارمني    . مي خواندند » آذربيجان«     تازيكان  
   …است » تورپاتكانا«كهنة پهلوي 

بـه نوشـته او     .      دربارة پيدايش نام آذربايگان، نوشتة استرابو جغرافي نگار معروف يوناني از همه بهتر و راسـتتر اسـت                 
در » آتورپـات «سـرداري بـه نـام       .  بر ايران دست يافت    ١٠چون دور پادشاهي هخامنشيان به پايان آمد الكسندر ماكدوني        

معـروف بـود، از افتـادن بـه دسـت           » ماد كوچك «زمين را كه بخشي از خاك مادان و به نام           آذربايگان برخاسته، آن سر   
   ١١.خوانده شد» اتورپاتكان«يونانيان نگاه داشت و آن سرزمين به نام او 

   ١٢.     ابن فقيه، نام آذربايجان را پديد آمده از نام آذرباد پسر بيوراسب دانسته است

و » پـاد «را كه بعدها به صـورت       » پات«را همان آذر يا آتش و واژة        » اتور«واژة  » ورپاتات«     كسروي ضمن بررسي نام     
چنان كه يكـي    .  تا پايان عصر ساسانيان، اين نام در ايران رايج بوده است           ١٣.در آمد به معناي نگهبان دانسته است      » باد«

ايـن شـخص وزيـر شـاپور دوم     . داشـته اسـت  نـام  » آذرباد مهر اسـپندان «يا  » آذربايجان ماراسپندان «از موبدان مشهور    
 ١٤.نيـز آمـده اسـت   » آتربـات مانـسار سـپندان   «نام اين موبد بـه صـورت   . شاهنشاه ساساني و يكي از مفسران اوستا بود 

شاهنشاه ساسـاني مـي   ) بهرام گور(بود كه به روزگار وهرام پنجم » آذربادز رادستان «ديگري، حكيم و دانشمندي به نام       
   ١٥.زيست



 ٤

دارد، پـسوندي اسـت   » گ«و » ك«تلفظ شد و در زبان ارمني صدايي ميان       » گان«كه بعدها به صورت     » كان«واژة       
، ديلمكان  )بيلقان(، بيلكان   )گرگان(چون اردكان، هيركان    . كه به آخر نامهاي شهرها و روستاهاي ايران بسيار آمده است          

   ١٦.، شادكان و غيره)شاهجان(، شاهگان )زنجان(گان ، زن)ارزنجان ـ ارسنجان(، بازرگان، ارزنكان )ديلمقان(

ناميـده  » آذربايگـان «و  » آذربادگـان «و بعدها   » آتورپاتكان«به خود گرفت،    » آتورپات«     بدين روال، سرزميني كه نام      
» آذربيجـان «بـدل كردنـد و سـرزمين مـذكور را           » ج«را بـه    » گ«نيستند،  » گ«تازيان چون قادر به تلفظ حرف       . شد
  . تلفظ شد كه اكنون نيز مصطلح است» آذربايجان«به صورت » آذربايگان«از اين رو نام . يدندنام

» ي«را حـرف    » د»بدل شده و جاي حـرف       » آذربايگان«به  » آذربادگان«     ممكن است اين پرسش پديد آيد كه چرا         
  . گرفته است

  :  چنين نوشته است     كسروي در بحث پيرامون اين نكته، موضوع را روشن گردانيده و

» آتورپادگان«مي گرديده، چنان كه ما آن را در خود نام آذربايجان كه نخست              » ي«،  »د«در آذربايجان گاهي نيز          «
   ١٧»بوده مي بينيم» مادان«كه بي گمان » مايان«بوده و همچنين در كلمة 

» ماد خرد «يا  » ماد كوچك «بود،  » ماد بزرگ «     چنان كه پيشتر اشاره شد، سرزمين آذربايجان كه بخشي از سرزمين            
يكباره برداشته نشد و در » ماد«بدان افزوده گشت، با اين همه نام كهن آن         » آتوپارت«پس از آن كه نام      . ناميده مي شد  

اسـت،  » ماداتورپاتكـان «كـه شـكل يونـاني نـام         » ماد آتروپاتن «نوشته هاي مورخان و جغرافي نگاران باستان به صورت          
  . آمده است» اتروپاتن«و گاه به صورت » ماداتروپاتن«اين نام، گاه به شكل . ه شدخواند

  :      آكادميسين واسيلي والديميرويچ بارتولد خاورشناس بزرگ روس در پيرامون نام آذربايجان چنين مي نويسد

د بود و سيستم اداري جداگانـه     پيش از حملة اسكندر مقدوني، آذربايجان ايران بخشي جدايي ناپذير از سرزمين ما                 «
  پـس از اسـكندر بخـشي از سـرزمين مـاد              … سراسر ماد بـود       ١٩، آتروپات، ساتراپ  ١٨هنگام پيكار گوگمل  . اي نداشت 

يونانيـان ايـن   . بعدها نام آتروپات بدان افـزوده شـد  . همچنان در اختيار آتروپات باقي ماند كه ماد خرد ناميده    مي شد       
   ٢٠.»نام آذربايجان از همين جا است. و ارمنيان آترپاتكان مي ناميدندسرزمين را آتروپاتن 

     آريان مورخ سدة دوم ميالدي به هنگام بحث پيرامون لشگر كشي اسكندر مقـدوني بـه ايـران، از آلبانيـاي قفقـاز و                        
   ٢١.ناميد» ماد آتروپاتن«آذربايجان جداگانه نام برد و آذربايجان را 

آن را سـرزمين پـر جمعيـت دانـسته          » ماد آتروپاتن «ورخ ديگر سدة دوم ميالدي، هنگام بحث از              يوسف فالويوس م  
   ٢٢.است

ناميده        مي شود، در گذشـته             » جمهوري آذربايجان «     سرزميني كه در شمال رود ارس نهاده شده است و اكنون            
مورخان و جغرافي نگاران    . مي ناميدند » آلبانيا«ان  اين سرزمين را در روزگار باست     . نام ديگري جز آذربايجان داشته است     

  . دانسته اند» آتروپاتن«را جز از آذربايجان » آلبانيا«باستان در اين باره مطالب بسيار نوشته اند و سرزمين 



 ٥

او .  پيش از ميالد، دربارة آلبانياي قفقاز و سـرزمينهاي همجـوار آن آگهـي هـايي داده اسـت                   ٢٠٥     پوليبيوس متولد   
از ديگر كتابهـا، تنهـا بخـشهاي    . تاريخي شامل چهل كتاب نوشته كه از مجموع آنها پنج كتاب نخست بر جا مانده است              

ميان سرزمين آتروپاتن و آلبانيا، اقوامي چون       «: او هنگام بحث در پيرامون شرق قفقاز مي نويسد        . جداگانه اي باقي است   
   ٢٤.» و ديگران سكني دارند٢٣كادوسان

نخست آن كه سرزمين آلبانيـا جـز از آذربايجـان بـوده             . وشتة پوليبيوس، دو نكته را به روشني مي توان دريافت              از ن 
دو ديگر آن كه آلبانيا در برخي نواحي، همساية بالفصل آذربايجان نبوده و اقوامي ميانة ايـن دو سـرزمين سـكني                      . است

جمهـوري  «ر فاصـلة ميـان آذربايجـان و سـرزميني كـه نـام               هم اكنون نيز د   ) طالشان(جالب آنكه كادوسان    . داشته اند 
اينان مردم طالش گيالن و ساكنان سرزمين طالش واقع در خاك شـوروي،           . بر خود نهاده است سكني دارند     » آذربايجان

  . جدا است» جمهوزي آذربايجان«از جملة آستارا و لنكران هستند كه زبان و فرهنگشان از تركي زبانان 

يسيلي، تاريخ نگار سدة نخست پيش از ميالد كه از نوشته هاي گزنفون بهـرة فـراوان برگرفـت، خـود بـه                            ديودور س 
بسياري از سرزمينهاي اروپا و آسيا سفر كرد و تاريخي شامل چهل بخش، از روزگاران كهن تا جنگهاي سزار بـه رشـته                        

ديودور، با تكيه به نوشته     . ازدهم بر جا مانده است    تحرير آورد كه از آن مجموعه بخشهاي اول تا پنجم و نيز يازدهم و دو              
را از نـواحي آلبانيـا      » دربنـد قفقـاز   «و دروازة خـزر     » كاسـپين «هاي كتزياس از استانهاي آلبانيا نام برده و استان خـزر            

   ٢٥.شمرده است

ـ ) اسـترابون (     ميان نوشته هاي مورخان و جغرافي نگاران پيش از ميالد، نوشتة استرابوا              اره قفقـاز و مـردم آن، از        درب
كتاب جغرافيـاي او كـه      .  پيش از ميالد در آسياي صغير متولد شد        ٦٣استرابون به سال    . ديگر نوشته ها مشروح تر است     

استرابون در بخش يازدهم كتاب با استفاده از نوشته         . شامل هفده بخش است، به تقريب تمام و كمال، بر جا مانده است            
در نوشتة استرابون چنين آمده     . باقي گذارده است  » آلبانياي قفقاز «ب   ارزنده اي در پيرامون        هاي تئوفانس ميلتي مطال   

  : است

آلبانيا سرزميني است كه از جنوب رشته كوههاي قفقاز تا رود كر و از درياي خـزر تـا رود آالزان امتـداد دارد و از                               «
   ٢٦.»جنوب به سرزمين ماد آتروپاتن محدود است

يا آذربايگان نداشته و با آن      » آتروپاتن«ين نوشته يك نكته مسلم مي گردد و آن اين است كه آلبانياي قفقاز نام                     از ا 
  نام آلبانيا و مرز اين سرزمين نيز در نوشته استرابون . نيز يكي نبوده است

ناميـده  » مـاد آتروپـاتن   «را بخشي از سرزمين ماد دانسته و آذربايگـان را           » آتروپاتن«در ضمن استرابون    . مشخص است 
   ٢٧.مهمتر آن كه وي در نوشته خود مردم آذربايجان را ايراني و زبانشان را پارسي دانسته است. است

     ديونيس جغرافي نگار سدة دوم ميالدي به هنگام بحث در پيرامون درياي خزر و اقـوام سـاكن كرانـه هـاي ان مـي                         
   ٢٩.» هونها، خزران، آلبانها و ديگر اقوام سكني دارنددر كرانه هاي درياي خزر، سكاها،«نويسد كه 

     آريان، به هنگام بحث در پيرامون لشگركشي اسكندر مقدوني، نام سرزمينهاي آلبانيا و آذربايگان را جدا ذكر كرده و                   
   ٢٩. ناميده است» ماد آتروپاتن«آذربايگان را 
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دي، در كتاب تاريخ طبيعت كـه شـامل سـي و هفـت بخـش           پلينيوس جغرافي نگار و مورخ بزرگ سدة نخست ميال  
  : است، درباره آلبانياي قفقاز چنين مي نويسد

   ٣٠.»جدا   مي كند) گرجيان(آلبانها در دشت اطراف رود كر سكني دارند و رود آالزان آنها را از ايبريان      «

رائه شده چنـين بـر مـي آيـد كـه آلبانيـاي قفقـاز                از نوشته هاي ا   .      اين مطلب با نوشتة استرابون بسيار نزديك است       
در بخشهاي بعدي، براي روشن شدن مطلب، حدود هر يك از اين دو سـرزمين را       . سرزميني جدا از آذربايگان بوده است     

  . بر مبناي اسناد و مدارك متعدد، معلوم مي داريم

    

  بخش دوم 

  و آذربايگان ) اران(محدودة جغرافيايي آلباني قفقاز 

  بسياري از مورخان و جغرافي نگاران، سرزمين آلبانيا را از شمال و شمال غرب به آالن و سرزمين سـرمتها، از غـرب                          
ما مـي  .  و ارس محدود دانسته اند-٣١و ارمنستان، از شرق به درياي خزر و از جنوب به رودهاي كر) گرجستان(به ايبري   

  . نه ارائه كنيمكوشيم تا آنجا كه ميسر باشد، مآخذي در اين زمي

  :      پلينيوس جغرافي نگار و مورخ نخستين سدة ميالدي چنين نوشته است

  . ”جدا مي كند) گرجيان( آنها را از ايبريان ٣٢آلبانها در دشت اطراف رود كر سكني دارند و رود آالزان     “ 

 پلينيـوس در همـين      ٣٤.» است ٣٣نيا كبلگ مهمترين شهر آلبا  «     وي، به هنگام ذكر نام شهرهاي آلبانياي قفقاز نوشت          
   ٣٥.متن به هنگام ذكر نام رودهاي آلبانيا، از رود كر نام برده است

     استرابون جغرافي نگار مشهور كه نزديك به دو هزار سال پيش به هنگام فرمانروايي پارتها    مـي زيـست، آلبانيـاي                        
محدود مي شـمارد و     ) آذربايگان(» ماد اتروپاتن «يا را به سرزمين     قفقاز را سرزميني جدا مي نامد و مرزهاي جنوبي آلبان         

  : در اين باره چنين مي نويسد

آلبانيا سرزميني است كه از جنوب رشته كوههاي قفقاز تا رود كر و از درياي خـزر تـا رود آالزان امتـداد دارد و از                               «
   ٣٦.»جنوب به سرزمين ماد اتروپاتن محدود مي شود

 بخش يازدهم كتاب خود به صورتي مشروح از وضع جغرافيايي آلبانياي قفقاز، كـشاورزي و دامپـروري ايـن                         وي، در 
   ٣٧.سرزمين و نيز از ارتش، زبان، دين و ديگر آداب و سنن مردم و از پرستشگاههاي آن سخن رانده است

ه از سه بخش تشكيل يافته اسـت، از              موسي خورني مورخ و جغرافي نگار ارمني عهد ساساني در كتاب تاريخ خود ك             
   ٣٨.ناميده است) آران(» دشت آغوان«آلبانيا سخن گفته و آن را 
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     آنانيا شيراكاتسي، جغرافي نگار سدة هفتم ميالدي، به هنگام بحـث در پيرامـون همـسايگان نزديـك ارمنـستان، از                     
 در نگارش كتاب خويش از مأخذ محلي بهره گرفتـه  گمان بسيار مي رود كه وي     . و آلبانيا نام مي برد    ) گرجستان(ايبري  
وي ضـمن  . شيراكاتسي، از مرزهااي شمالي آلبانياي قفقاز و نيز از اقوام ساكن شمال غرب درياي خزر نوشته است       . باشد

آمـده و   » كامبيـسنا «كه در نوشته هاي يوناني و رومي به صورت          » كامبچان«بحث از شهرها و نواحي مختلف آلبانيا، از         
   ٤٠.نوشته شده، ياد كرده است» ساكاسنا«كه در مآخذ يوناني و رومي » شاكاش« و  -٣٩»شكه«يز از ن

     موسي كاگان كاتواتسي مورخ مشهور و مؤلف كتاب ارزشمند تاريخ آغوان كه در سـدة دهـم مـيالدي مـي زيـسته،                       
وي ضـمن بحـث پيرامـون       . رائه كرده اسـت   آگاهيهاي جالبي در پيرامون جنگهاي ايران و روم و حملة خزران به قفقاز ا             

 وي ضـمن  ٤١.و رود ارس نوشـته اسـت    ) دربنـد قفقـاز   (تا دروازة هونها    ) گرجستان(آلبانياي قفقاز، حدود آن را از ايبري        
  : شرح حملة خزران به قفقاز در سده هفتم ميالدي چنين آورده است

اقوام شمالي كه خـزر نـام دارنـد،         ) وس دوم امپراتور شرقي   ژوستي نين يا يوستينان   (در نخستين سال فرمانروايي او           «
ارمنستان، ايبري و آلبانيا را تصرف كردند و در پيكار، فرمانروايان ارمنستان و ايبري و آلبانيا را در روزي كه مـصادف بـا                        

   ٤٢.»بود، به قتل رسانيدند)  ميالدي٦٨٨ ژوئن سال ١٣( ارمني ١٣٣روز دهم از ماه سهمي در ساال 

   ٤٣.    سپس هونها به آبانيا هجوم بردند و تا كرانه رود كر پيش تاختند 

     از مطالب ارائه شده به روشني مي توان دريافت كه آلبانيا سرزميني جدا از آذربايگان بوده كه درقفقـاز و همـسايگي          
  . آالن، ايبري و ارمنستان قرار داشته است

مدارك متعددي از جغرافي نگـاران، جهـانگردان و         ) اران(يجان و آلبانياي قفقاز          در پيرامون محدودة جغرافيايي آذربا    
در ضمن، مورخان روسي و شوروي نيز مطالب روشني در ايـن  . مورخان ايراني و تازي در دوران پس از اسالم وجود دارد   

  . باره نوشته اند كه از نظر خوانندگان خواهد گذشت

بوده و به سال سيصد هجري درگذشته، هنگام بحث پيرامـون اران و             ) الجبال(يالت ماد        ابن خردادبه كه دبير ديوان ا     
وي ضمن شرح درباره شهرها و روستاهاي آذربايجان، از شـهرهايي يـاد كـرده               . آذربايگان، از آنها جداگانه نام برده است      

، قبلـه و شـيروان      )بيلگـان (و بيلقـان    ) بـردع (هم او از ايران تفليس بردغـه        . است كه در جنوب رود ارس قرار گرفته اند        
و سيـسجان جـزو بـالد خـزر بودنـد كـه             ) گرجـستان (شهرستانهاي اران و جـرزان      «جداگانه نام برده و افزوده است كه        

   ٤٤.»انوشيروان به تصرف آورد

ا چهـار        ابن فقيه مؤلف كتاب مشهور البلدان كه در پايان سدة سوم هجري نگاشته شده است، سرزمين ارمنـستان ر                  
وي اران را جزء بخـش اول بـالد ارمينيـه           . ناميده است » ارمينية اول و دوم و سوم و چهارم       «بخش كرده و آن بخشها را       

را از شـهرهاي اران     ) بالشـگان (و بالسـجان    ) شـامخور (دانسته و برذغه، بيلقان، قبله، شيروان، شابران، شـكي، شـكمور            
   ٤٦.»لك ارمينيه است و در آن چهار هزار دهكده استاران نخستين م« وي مي نويسد ٤٥.دانسته است

و گيالن ) طارم(     ابن فقيه مرز آذربايجان را از يك سو رود ارس و از سوي ديگر مرز زنجان و حدود ديلمستان و طرم         
اي ابـن فقيـه شـهره     . توضيحي كه وي از شهرهاي آذربايجان داده، مويد جدايي اين سرزمين از اران است             . دانسته است 



 ٨

، مراغه، نيريز، تبريز، شاپور خواست، بـرزه، خونـه، ميانـه، مرنـد،     ٤٧)وردان(، خوي، ورثان    )مغان(بركري، سلماس، موقان    
    ٤٨.خوي، كولسره و برزند را از شهرهاي آذربايجان دانسته است

  جاي . است در ارمينيه) كور(و كر ) ارس(حد آذربايجان تا دو رود رس «:      وي مي نويسد

سپس از ورثان بگذرد و بـه       . سپس از اران بگذرد و نهر اران در آن ريزد         . است) كيليكيه(رون شدن رود رس، قالي قال       بي
سپس اين دو رود برونـد تـا        . ميان اين دو، شهر بيلقان است     . بر خوردگاه دو رود آيد و بدين گونه با رود كر برخورد كند            

   ٤٩.»به درياي گرگان ريزند

بدين روال معلوم است كه شـمال رود  . هده مي شود، ابن فقيه رود ارس را مرز آذربايجان دانسته است           چنان كه مشا  
از اين پس نيز چنان كه خواهيم ديد، هيچ گاه نـام   . نام آذربايجان نداشته است   ) دهم ميالدي (ارس تا سده سوم هجري      

  . آذربايجان بر اران نهاده نشده است

 االرض كه در نيمه نخست سده چهـارم هجـري نگاشـته شـده اسـت، چنـد بـار از اران و                    ابن حوقل در كتاب صوره    
وي ضمن بحث پيرامون درياي خزر مي نويـسد         . آذربايگان سخن گفته و اين دو سرزمين را از يكديگر جدا دانسته است            

   ٥٠.ستمحدود ا» از مغرب به اران و حدود سرير و بالد خزر و بخشي از بيابان غزان«كه اين دريا 

     ابن حوقل طبق نقشه اي كه از سـرزمين ارمنـستان، آذربايجـان و اران ارائـه كـرده اسـت، رود ارس را، مـرز ميـان                            
و در ساحل آن شهر     ) ارس(مرز ناحية الران از طرف پايين رودخانه رس         «: وي مي نويسد  . آذربايجان و اران دانسته است    

   ٥١.»ورثان است

، تفليس، بـرديج، شـماخيه      ٥٤)شامخور(، شكمور   ٥٣)گنجه( جنزه   ٥٢ر شهرهاي اران، از برذعه،         ابن حوقل به هنگام ذك    
ولي به هنگام بحث پيرامـون شـهر هـاي آذربايجـان، از اردبيـل،               . ، شابران، قبله و شكي نام مي برد       ٥٥، شروان )شماخي(

، مرند، برزند و    )ميانه(، ميانج   )اشنويه(شنه  ، مراغه، ا  )اروميه(، تبريز، سلماس، خوي، بركري، ارميه       )دهخوارقان(داخرقان  
   ٥٦.غيره ياد مي كند

وي در كتاب خـود چنـين آورده   .      ابن حوقل فرمانروايان اران را تابعان و خراج گزاران شاهان آذربايجان دانسته است          
  : است

ي پرداختند و هر فرمانروايي از پادشاه       اين فرمانروايان هر ساله خراج معيني با لوازم ديگر به پادشاهان آذربايجان م                 «
خود فرمان مي برد و خراج خود را بي قطع و امتناع مي پرداخت و ابن ابي ساج گاه چيزي اندك نيـز بـه عنـوان هديـه          

در آمـد، ديوانهـا و      ) سـاالر (ليكن چون اين مملكت به تصرف مرزبان بن محمد مـسافر معـروف بـه سـالر                  . مي پذيرفت 
   ٥٧.»د و منافع و بقايا را به خوبي ضبط نمودقوانيني برقرار كر

     دانشمند و جهانگردي به نام ابوعبداهللا بشاري  مقدسي در كتاب احسن التقاسيم في معرفه االقاليم كه در نيمه دوم                    
ن ايـ . سده چهارم هجري نگاشته، كشور ايران را به هشت اقليم بخش كرده است و آذربايجان را از اران جدا آورده اسـت                  

  : دانشمند آذربايگان و اران و ارمنستان را جدا دانسته و در پيرامون اران چنين نوشته است



 ٩

. از طول آن را قطـع مـي كنـد         ) رود كر (نهر الملك   . اران سرزميني است جزيره مانند ميانه درياي خزر و رود ارس               «
، برديج، شـماخي،  )گنجه(، جنزه )شامخور(مور، تفليس، قلعه، خنان، شك: مركز آن بردعه است و شهرهاي آن عبارتند از  

   ٥٨.»)بالش كرت(، شابران، دربند، قبله، شكي و مالزگرد )باكو(شيروان، باكويه 

 هجري درگذشـت، بـه هنگـام يـاد          ٣٤٦     اصطخرري كه از جهانگردان سده هاي سوم و چهارم هجري بود و به سال               
صـورت ارمينيـه و اران و       «ام مي برد و در كتاب خود بخشي دارد زير عنوان            كردن از آذربايجان و اران، آنها را جداگانه ن        

او نيز همانند مقدسي، ابن حوقل و ابن فقيه، اران را از آذربايجان جدا مي داند و شـهر هـاي اران را چنـين                         . »آذربيجان
   ٥٩.»، گنجه، شكمور، شماخي، شيروان، آبخازه، شابران، قبله، شكي)برزنج(بيلقان، ورثان، برديج «: مي نامد

 هـم او جانـب غربـي دريـاي          ٦٠.     وي در همين كتاب بردع را دارالملك اران و اردبيل را مركز آذربايجان دانسته است              
   ٦١.خزر را اران ناميده است

  :      ياقوت حموي كه به سده هفتم هجري مي زيسته در كتاب معجم البلدان پيرامون اران چنين نوشته است

ان نامي است ايراني، داراي سرزميني فراخ و شهرهاي بسيار كه يكي از آنها جنزه است و ايـن همـان اسـت كـه                         ار     «
  . مردم آن را گنجه گويند و بردعه و شكمور و بيلقان

آنچه در شمال و مغرب اين رود نهاده اسـت از اران و آنچـه در                . ميان آذربايجان و اران رودي است كه آن را ارس گويند          
   ٦٢.»جنوب قرار گرفته است از آذربايجان استسوي 

     از اين نوشته به روشني مي توان دريافت كه آذربايجان در جنوب و اران در شمال رود ارس نهاده شده است و بدين                       
  . روال معلوم مي شود كه سرزمين اران نام آذربايجان نداشته است

 اقليمـي  …اران «: تاب تقويم البلدان به روشني تمـام مـي نويـسد    هجري درگذشته، در ك ٧٣٢     ابوالفداء كه به سال     
   ٦٣.»است مشهور كه هم مرز آذربايجان است

  :      وي در پيرامون جدايي آذربايجان و اران چنين مي نگارد

ارمنستان و اران و آذربايجان سه سرزمين بزرگ اند جدا از هـم كـه اهـل فـن آنهـا را در يـك نقـشه نـشان مـي                                    «
   ٦٤.»ندده

     حمداهللا مستوفي كه در سده هشتم هجري مي زيسته در باب سوم كتاب نزهه القلوب شهرهاي آذربايجان را چنين                   
  : نام مي برد

     تبريز، اوجان، طسوج، اردبيل، خلخال، دارمرزين، شاهرود، مشكين، انـار، ارجـاق، اهـر، تكلفـه، خيـاو، درآورد، قلعـه          
، گرمـرود،  )ميانـه (، ميـانج  )سـرآب (ن، مردان قم، نوذر، خوي، سلماس، اروميه، اشنويه، سراو        كهران، كليبر، گيالن فصلو   

   ٦٥).ماكو(، زنوز، آزاد و ماكويه )زنگان(، نيالن، مرند، دزمار، زنجان )دهخوارگان و يا ده خوردگان(مراغه، دهخوارقان 
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ه شده و خود نمودار روشني است بر اينكه ارس            چنان كه مالحظه مي شود همه اين شهرها در جنوب رود ارس نهاد            
هم او هنگام بحث در پيرامـون سـرزمين اران، ميـان دو رود              . فاصله و مرز ميان دو سرزمين آذربايجان و اران بوده است          
   ٦٦.ارس و كر را اران خواند و آن سوي رود كر را شيروان ناميد

 بنام ارائه شده شده است، مؤيد آن است كه اران سرزميني جدا از                   همه اين نوشته ها كه از دانشمندان و جهانگردان        
  . آذربايجان بوده و در گذشته هيچ گاه نام آذربايجان بر اران نهاده نشده بوده است

ولي از آن پس رفته رفته كمتر از اران سـخن           .      تا سده هفتم و هشتم هجري، نام اران در نوشته ها بسيار آمده است             
  . رفته است

     در شرح لشگركشيهاي امير تيمور و تاريخ فرمانروايي اميران آق قويونلو و قراقويونلو كمتر از اران سخن رفته است و                    
   ٦٧.ناميده اند» قراباغ اران«تنها هنگامي كه از قراباغ ياد شده است، آن را 

وي اران و شـيروان را از       .  بـرده اسـت         اسكندربيگ منشي كه در روزگار صفويان مي زيسته، دو سـه بـار از اران نـام                
» قصبات آذربايجان و شيروان و اران گرجستان      «اسكندربيگ در كتاب عالم آراي عباسي از        . آذربايجان جدا دانسته است   

   ٦٨.ياد كرده است

  :  هجري نوشته شده است، در زير عنوان ارس چنين آمده است١٠٦٢     در كتاب برهان قاطع كه به سال 

س ـ بفتح اول و ثاني و سكون سين بي نقطه نام رودخانه اي است مشهور كه از كنار تفليس و مابين آذربايجـان   ار     «
   ٦٩.»و اران مي گذرد

  ولي قدر مسلم آن است كه .      شايد مسير ارس از نظر جغرافيايي اندكي نادرست و آشفته باشد

 حد فاصل و مـرز ميـان آذربايجـان و اران دانـسته اسـت و تنهـا                   نگارنده كتاب، اين رود را همانند ديگر مؤلفان گذشته،        
  . سرزمين واقع در كرانة جنوبي رود ارس را آذربايجان ناميده است

     همه اين مآخذ و بسياري اسناد و مدارك ديگر دليلي است روشن بـر ايـن كـه سـرزمين اران و شـيروان همـواره از              
  .  آذربايجان بر اران گفته نشده استآذربايگان جدا بوده و در گذشته هرگز نام

     مداركي از جغرافـي نگـاران و مورخـان باسـتان عهـد اسـالمي در پيرامـون جايگـاه جغرافيـايي آذربايجـان از نظـر                           
  . حال مي كوشيم اسناد و مداركي از دانشمندان روسي و محققان شوروي در اين زمينه ارائه كنيم. خوانندگان گذشت

خ روسي كه در سده نوزدهم ميالدي مي زيسسته، در كتاب خود زير عنوان پيرامـون آلبانيـاي قفقـاز               يانوفسكي مور 
در روزگار باستان كه اواخر نيمه نخست سده نوزدهم انتشار يافت، با تكيه به نوشـته هـاي مورخـان و جغرافـي نگـاران                         

  : باستان چنين نوشت

   ٧٠.»روان قرار داشتآلبانياي باستان در دشت آالزان و شكي و شي     «
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   ٧١.     وي با تكيه به نوشته بطلميوس، رود شمالي آلبانيا را، همان رود سومقائيت در شبه جزيره آبشوران خوانده است

     يانوفسكي ضمن بحث پيرامون رودهاي آلبانياي قفقاز با تيكه به نوشته هاي مورخان و جغرافي نگاران باسـتان مـي                    
   ٧٢.»آلبانياي قفقاز بنابر نوشته هاي باستان به رود كر          مي ريختند، نه به درياي خزررودخانه هاي «: نويسد

     يكي ديگر از مورخان گذشته روسي به نام شوپن، با تكيه به نويسندگان و مورخان باستان، بـويژه مورخـان ارمنـي،                      
  .  كرانه درياي خزر قرار گرفته استمعتقد است كه سرزمين آلبانياي قفقاز در سمت راست، و چپ رود كر و

  :      دورن، دانشمند و محقق برجسته روسي، ضمن اظهار نظر در پيرامون آلبانيايي قفقاز چنين آورده است

، رود آالزان، ارمنستان، ملتقـاي      )گرجستان(، ايبري   )كوههاي كراون (آلبانيا محدود بوده است به سرزمين سرمتها             «
   ٧٣.»رياي خزر كه شامل شكي، شيروان و جنوب داغستان تا دربند مي شودرود كر به ارس و د

دورن بطـور كلـي   «علي يف دانشمند قفقازي، ضمن اظهار نظر پيرامون نوشته دورن چنين خاطر نشان كرد كـه                 . ١     
   ٧٤.»سرزمين آلبانها را به درستي ياد كرده است

 در تفلـيس بـه چـاپ رسـيد، در           ١٩٠٢وان تاريخ آغوان كه بـه سـال              برخوداريان مورخ ارمني در كتاب خود زير عن       
  : پيرامون مرزهاي آلبانياي قفقاز چنين نوشته است

آلبانياي قفقاز در شرق به سواحل بحر خزر و رود ارس محدود شده بود، در شمال به دربند منتهي مي گرديـد، در                    «
  و در جنـوب بـه كوههـاي ارتـساخ     (Dzoraget) دزوراگـت   و بـه رود  (Khunarakert) غرب آالزاني، خوناراكرت 

(Artsakh)٧٥.» و رودگر گرتاملتقاي آن به رود ارس منتهي مي شد          

ولـي در سـده     .      بنا به عقيده برخوداريان، در روزگار پادشاهي ارشكيان در ارمنستان، كر سرحد جنـوبي آلبانيـا بـود                 
   ٧٦. و ارتساخ را ضميمه خاك خود كرد(Utig) پنجم ميالدي، آلبانيا نواحي اوتيگ 

  :      ماركوارت با اتكا به نوشته هاي تئوفانس ميلتي درباره مرزهاي ايران، چنين نوشته است

شهر بزرگ ايـن  . ، شكي و مغان بود و ميان رود كر و ارس قرار داشت(Kabala) اران شامل اراضي شيروان، قبله      «
   ٧٧.»سرزمين پرتوه است

    بنا به نوشته بارتولد دانشمند شهير روسي، اران همان آلبانيا است كه از دربند تا تفلـيس امتـداد داشـت و مرزهـاي       
  : وي در اين باره چنين آورده است. جنوب و جنوب غربي آن به ارس منتهي مي شد

زميني گفته مي شد كه از ناحيـه دربنـد          آلبانيا در روزگار باستان و نيز بعدها به هنگامي كه اران ناميده شد به سر                   «
بعـدها مؤلفـان متـأخر،      . در شمال شرق تا شهر تفليس در غرب و تا رود ارس درجنوب و جنـوب غـرب امتـداد داشـت                     

ياقوت در معجـم البلـدان فاصـلة دو رود كـر و     . سرزميني را كه ميان شيروان و آذربايجان نهاده شده است، اران ناميدند      
   ٧٨.» استارس را اران ناميده
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شهر پرتوه كه پايتخت اران بدانجا انتقال يافت در سده ششم ميالدي كنار             «:      وي در پيرامون تختگاه اران مي نويسد      
   ٧٩.»رود ترتر قرار داشت

  :      كريمسكي در پيرامون حدود آلبانياي قفقاز چنين نوشته است

در دو سـوي رود     . تا درياي خزر امتداد داشـت     ) گرجستان(ي  سرزمين آلبانيا از ساحل راست و چپ رود كر و ايبر               «
اين سرزمين از دربند تا گرجستان و دو سوي رود كر امتـداد             . اران نام يافت  ) آغوانيا(بعدها آلبانيا يا    . آلبانها مي زيستند  

   ٨٠.»رديدبعدها اران تنها از كرانه راست رود كر امتداد يافت و شامل سرزميني ميان رود كر و ارس گ. داشت

   ٨١.     كريمسكي قبله را يكي از قديمترين شهر هاي آلبانيا مي شمارد

  :      استاد بارتولد در مورد مرز اران و آذربايجان چنين نوشته است

رود ارس كه اكنون آذربايجان ايران را از قفقاز جدا مي كند، در روزگار كهن مرز قومي و نژادي قاطعي بـود ميـان                             «
   ٨٢.»يامار، اقوام آن يافثي بوده اند.  ايراني ماد و سرزمين آلبانيا كه بنا به نوشته نسرزمين

تفاوتهاي قومي و نژادي ميان آذربايجان و آلبانيا، حتي در دوره اسالم نيـز برطـرف                «:      وي در ادامه سخن مي نويسد     
   ٨٣.»نشد

جـدا  ) آذربايگـان (سرزمين آلبانياي قفقاز نه تنها از ماد خـرد         از نوشته استاد بارتولد به روشني مي توان دريافت كه           
مردم آذربايگان از قوم ايراني ماد و مردم آلبانياي قفقاز بنابر           . بوده است، بلكه اقوام اين دو سرزمين از يك تيره نبوده اند           

ب مردم اين دو سرزمين نيز يكي       ما در آينده خواهيم ديد كه زبان و مذه        . عقيده آكادميسين مار از اقوام يافثي بوده اند       
  . نبوده است

» موسـي كاگـان كاتواتـسي     «كه نام دگرگـوني يافتـه       » موسي كاگان كاتوئيسكي  «     يرميان، در مقاله خود زير عنوان       
 خاقـان خـزر سـخن    (Alp  Ilitver) است، از سفروراز ـ تيرداد شاهزاده پارتي آلبانيا و رفتن وي به دربار آلپ ايليتور  

   ٨٤.»تا مخاچ قلعه كنوني طي كرده است) بردعه(او اين مسافت را از پرتوده « مي نويسد كه رانده

     اين نكته مؤيد نظر كريمسكي و بارتولد است كه پرتوه را يكي از قديمترين شهرها و تختگاه آلبانياي قفقـاز دانـسته                      
  . اند

) آذربايجـان (در شمال اتروپـاتن     ) اران(آلبانيا  «ت كه        يامپولسكي محقق ديگر شوروي به صراحت در مقاله خود نوش         
      ٨٥.»قرار داشت و خط مرزي ميان سرزمينهاي مذكور، دو رودخانه كر و ارس بود

       گرچه يامپولسكي مقاله خود را در بحبوحة تبليغ پيرامون الحاق آذربايجان به قفقاز نوشت و به 

ت، با اين همه ناگزير از ذكر برخي حقايق شـد و رود ارس را مـرز ميـان دو                   خالف بارتولد در خدمت اين تبليغ قرار گرف       
  . سرزمين آذربايجان و اران دانست
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     همه اين مآخذ و بسياري اسناد و مدارك ديگر، دليلي است روشن بر اين كه سرزمين آلبانياي قفقاز و بديگر سـخن      
  . ته هيچ گاه نام آذربايجان بر اران گذاشته نشده استاران و شيروان همواره از آذربايگان جدا بوده و در گذش

 مـيالدي در روسـيه   ١٩١٨     هرگاه اسناد و مدارك وزارت امور خارجه ايران و روسيه تزاري و كتابهايي را كه تا سـال            
 اند و گاه    نوشته شده است از نظر بگذرانيم، به روشني مي بينيم كه سرزمين اران و شيروان هرگز نام آذربايجان نداشته                  

  . به همان نام اران و شيروان و گاه قفقاز خوانده مي شده اند

 در روسيه به چاپ رسـيده اسـت اشـاره           ١٩١٧     براي روشن شدن مطلب به سندي كه پيش از دگرگوني اكتبر سال             
  . اين سند از مدارك دوران امپراتوري روسيه است كه نگارنده از آن بهره جسته است. مي كنيم

 مـيالدي آغـاز گرديـد و در شـهرهاي سـن پترزبـورگ               ١٨٩٠در دايره المعارف روسي كه چاپ و انتشار آن از سال                 
  : چنين آمده است» آلبانيا«پايتخت امپراتوري روسيه و اليپزيك آلمان به چاپ رسيد، زير عنوان 

 و درياي خزر، (Pontus Euxinus) آلبانيا نام باستاني سرزميني است در شرق و جنوب قفقاز ميان درياي سياه     «
ساكنان اين سـرزمين همـان مـردم شـيروان كنـوني و جنـوب       . مرز آن بود) كر(» كيروس«در شمال ارمنستان كه رود   

   ٨٦ .»داغستان هستند

   ٨٧.»آلبانها تابع دولت روم بودند«     در دايره المعارف مذكور چنين آمده است كه 

ارف نامبرده طول و عرض جغرافيايي قفقاز با وضوح تمام ارائـه شـده اسـت كـه آن را از                          در جلد سيزدهم دايره المع    
ايـن  «در صفحات اين دايره المعارف روسي به صراحت نوشته است كه            .  درجة عرض شمالي دانسته است     ٥/٣٨ تا   ٥/٤٦

   ٨٨.»از جنوب به رود ارس منتهي مي گردد) قفقاز(سرزمين 

. وعه شهرهاي قفقاز و ماوراء قفقاز كه به دوازده استان بخش گرديده بود، ذكر شده است                    در همين جلد، اسامي مجم    
  : استانهاي مذكور عبارتند از

، داغـستان،   )گنجـه (استاوروپول، ترسك، كوبان، ناحيه درياي سياه، كوتائيسي، تفليس، ايروان، بـاكو، اليزابتوپـول                   «
   ٨٩.»كارسك، زاكاتاال

در » آذربايجـاني «در ضمن از وجود مردمي به نـام         . به ميان نيامده است   » آذربايجان«هيچ نامي از         در بخش مذكور    
ضـمنا در دايـره     . ناميده شده اند  » تاتار«اين سرزمين سخن نرفته است، بلكه در سراسر اين مجموعه تركي زبانان قفقاز              

  .  صفحات آن مي بينيمالمعارف مذكور نامي از اران برده نشده است ولي نام شيروان را در

وجود مي داشـت، بـي گمـان در مجلـدات دايـره المعـراف               » آذربايجان«     هرگاه در شمال رود ارس سرزميني به نام         
در شـمال رود    » آذربايجـان «ولي كمترين اشاره اي به وجود سرزميني زير عنوان          . نامبرده ذكري از آن به ميان مي آمد       

  . ارس نشده است

  : چنين آمده است» آذربايجان«ت همان دايره المعارف زير نام      در جلد نخس
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اسـتان شـمال   ) سرزمين آذر ـ آتش، به زبان پهلوي اتورپاتكان، به زبان ارمنـي ادربادكـان   (آذربايجان يا ادربيجان      «
و عـراق عجـم     ) استان ارديـال  (آذربايجان از جنوب محدود است به كردستان ايران         . غربي ثروتمند و صنعتي ايران است     

، از شمال به ارمنستان روس و جنـوب قفقـاز كـه رود ارس آن را                 ٩٠، از غرب به كردستان تركيه و ارمنستان تركيه        )ماد(
 … كيلومتر مربـع اسـت       ١٠٤٨٤٠ مساحت آذربايجان    …قطع مي كند، از شرق به استان گيالن در كرانه درياي خزر             

آذربايجان به عنوان استان مرزي     . تركان عثماني بر آذربايجان وارد آمد     در سده هفدهم ميالدي صدمات فراواني از سوي         
   ٩١.»از اهميت فراوان برخوردار است) چون عباس ميرزا(و جايگاه وليعهد ايران 

  :      از مطلب ارائه شده چند نكته در خور توجه است

. ل و عرض جغرافيايي آذربايجان جدا است      نكته نخست مربوط به طول و عرض جغرافيايي قفقاز است كه از طو                    .١
هر گاه به دايره المعارف جديد شوروي به نقشه سرزميني كه به خطا نام جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان                  

 درجه عرض شمالي اسـت  ٥/٣٨بر آن نهاده اند مراجعه شود، معلوم مي گردد كه جنوب اين سرزمين در همان حد              
 با ايـن تفـاوت كـه در دوران    ٩٢.ه شده از سوي دايره المعارف امپراتوري روسيه يكي است  كه با عرض جغرافيايي ارائ    

  . روسيه تزاري سرزمين شمال ارس و جنوب قفقاز نام آذربايجان نداشته است
» آذربايجان روسـيه «يا » آذربايجان ايران«المعارف منتشر شده در دوران امپراتور روسيه، هيچ نامي از        در دايره           .٢

سخن رفتـه و ايـن      » آذربايجان«بلكه تنها از يك     . برده نشده است  » ارمنستان روسيه «و  » ارمنستان تركيه «همانند  
  . است» آذربايجان ايران«همان 

عارف منتـشره در دوران امپراتـوري روسـيه، سـرزمين آذربايجـان از شـمال بـه رود ارس             بنا به نوشته دايره الم            .٣
  . محدود مي گردد و اين خود نمودار آن است كه آن سو و بديگر سخن شمال رود ارس آذربايجان نبوده است

در دايـره المعـارف     . نكته چهارم كه مبتني بر ارقام و از همه دقيقتر و روشنتر است، مساحت آذربايجـان اسـت                         .٤
ببينيم اين رقم تا چه پايـه مـا را بـه            .  كيلومتر مربع آمده است    ١٠٤٨٤٠روسيه تزاري مساحت سرزمين آذربايجان      

  . حقيقت نزديك مي كند

 چـاپ آن در شـهر مـسكو         ١٩٦٠     براي روشن شدن مطلب، نخست از دايره المعارف جغرافيايي شوروي كه به سـال               
در جلد نخست دايره المعارف جغرافيايي نامبرده، مساحت سرزميني كـه         . آغاز شد، نقل مي كنيم    پايتخت اتحاد شوروي    

 در همـان صـفحه نيـز         ٩٣. كيلومتر مربع آمده اسـت     ٨٦٠٠ناميده شده   » آذربايجان شمالي «و گاه   » آذربايجان شوروي «
   ٩٤.مساحت آذربايجان ايران بيش از صد هزار كيلومتر مربع نوشته شده است

نام مي داشت، آنگاه در دايره المعارف روسيه تزاري كـه اواخـر سـده نـوزدهم                 » آذربايجان«  هر گاه شمال رود ارس         
سبب چيست كه در ارائـه      .  هزار كيلومتر مربع مي بود     ١٩٠ميالدي انتشار يافته، بايد مجموع مساحت آذربايجان حدود         
 مراجع علمي و پژوهشي آن كـشور شـناخته شـده بـود، بـا                ميزان مساحت آذربايجان كه از سوي دولت روسيه تزاري و         

چنـان كـه    (اختالفي وجود ندارد؟ آيا اين خود نشانه آن نيست كه بعـدها             ) آذربايجان ايران (مساحت آذربايجان حقيقي    
    را به غارت برده اند و بر سرزمين ديگري در شمال رود ارس نهاده اند؟ » آذربايجان«ديگران نام ) خواهد آمد

  ش سوم بخ

  چگونه نام آذربايجان بر اران نهاده شد 
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     پس از جنگهاي ايران و روس در روزگار سلطنت فتحعليشاه قاجار و قرار داد مشهور تركمانچاي، رود ارس مرز ميان                    
ايران و روسيه شناخته شد و سراسر قفقاز كه از نتايج جنگهاي ايران و روس ناخرسند و به سبب ضعف دولـت ايـران از                         

  . پشتيباني اين كشور نااميد شده بودند، به دولت امپراتوري عثماني كه هنوز در آن زمان نيرومند بود، روي آوردند

يكـي از ايـن دو، انديـشه        .      در اواخر سده نوزدهم و اوايل سده بيستم در امپراتوري عثماني دو جريـان قـوت گرفـت                 
ايـن گـروه كـه      . مبلغ و مـروج آن بودنـد      » تركان جوان « مشهور   بود كه گروه  » وحدت تركان «و ديگري   » اتحاد اسالم «

  . بنياد نهادند» حزب اتحاد و ترقي« حزبي به نام ١٩٠٧خواستار اتحاد همه تركي زبانان جهان بودند، در سال 

ان      دولت امپراتوري عثماني كه تركي زبان و در عين حال مدعي رهبري بر مسلمانان سراسر جهان بود، اين دو جريـ                    
تركي زبانان قفقاز نيز كه به علل مذهبي از سيادت امپراتوري روسـيه             . و دو انديشه را در هم آميخت و به خدمت گرفت          

  . ناخرسند بودند، در جستجوي تكيه گاهي بر آمدند و اين تكيه گاه را در ميان تركي زبانان آسياي صغير يافتند

امپراتوري روسيه، مردم داغستان در شمال شرق قفقاز به رهبري شيخ      پس از شكست ايران و الحاق سراسر قفقاز به          
جنـگ مـسلمانان داغـستان بـا ارتـش روسـيه دههـا سـال بـه درازا كـشيد و سرشـار از            . شامل علم طغيان بر افراشتند   

اجي حـ «قهرمانيهايي بود كه لوتولستوي نويسنده بزرگ روس بخشي از اين قهرمانيهـا و دالوريهـا را در كتـاب مـشهور                      
وي . سرانجام شيخ شامل ناگزير از جالي وطن و مهاجرت به عربستان و اعتكاف در مكه شـد                . به شرح آورده است   » مراد

   ٩٥. در شهر مدينه درگذشت١٨٧١به سال 

ولي از اين پس    .      قيام شيخ شامل كه از سوي ارتش امپراتوري روسيه درهم شكسته شد، بيشتر جنبه مذهبي داشت               
بودند، مـورد پـشتيباني قـرار     » پان توركيسم «كه بنيادگذار جنبش    » تركان جوان «وي دولت عثماني و گروه      قيامها از س  

  . گرفت

تاسيس شد كه هر دو جنبه سياسي و » حزب اسالمي و دموكرات ـ مساوات « در شهر باكو حزبي به نام ١٩١١     سال 
 زاده، شريف زاده، كاظم زاده و چند تن ديگر بودند كه            بنيادگذاران حزب نامبرده، رسول   . مذهبي را در خود جمع داشت     

برنامـة حـزب مـذكور اتحادكـشورهاي        «بنا به نوشته دايره المعـارف بـزرگ شـوروي           . از سوي تركان حمايت مي شدند     
   ٩٦.»اسالمي تحت رهبري تركيه بود

 مساوات موافقـت خـود را بـا          پس از پيروزي نخستين انقالب روسيه و سقوط تزاريسم، سران حزب           ١٩١٧     در فوريه   
   ٩٧.كه پس از بركناري امپراتور نيكالي دوم تزار روسيه، تاسيس شده بود، اعالم داشتند» جمهوري دموكراتيك روسيه«

در . برگـزار شـد  » حزب فدراليستهاي تـرك «با » حزب اسالمي و دموكرات مساوات« كنگره مشترك    ١٩١٧     در سال   
حـزب دموكراتيـك فدراليـستهاي مـساوات        «حد شدند و نام تازه اي برگزيدند و خـود را            اين كنگره دو حزب نامبرده مت     

   ٩٨.ناميدند» ترك

در كنگـره حـزب رسـول زاده، گوجينـسگي،          .      حزب مذكور از آن پس ادعاي خودمختاري و استقالل را عنوان كـرد            
گـان مطبوعـاتي حـزب مـذكور روزنامـه          ار. اوسوبگ اف، آقايف و چند تن ديگر به عضويت كميته مركزي انتخاب شدند            

   ٩٩.بود» استقالل«
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 و كناره گيري روسيه از شركت در نخستين جنگ جهاني، تركان نفوذ خـود را در قفقـاز       ١٩١٧     پس از انقالب اكتبر     
سران حزب مساوات ابتدا به بلشويكهاي قفقاز نزديك شـدند، ولـي سـرانجام ميانـشان اخـتالف افتـاد و                 . گسترش دادند 

» جمهـوري آذربايجـان   « در شهر تفليس دولت خود را تشكيل دادند و به نام             ١٩١٨اواتيان در بيست و هفتم ماه مه        مس
   ١٠١. دولت مذكور در ماه ژوئن همان سال مقر خود را به شهر گنجه انتقال داد١٠٠.اعالم استقالل كردند

پـس از ايـن واقعـه    . ا شهر باكو را متـصرف شـدند      سپاهيان ترك به فرماندهي نوري پاش      ١٩١٨     در پانزدهم سپتامبر    
  . دولت مساواتيان كه از پشتيباني تركان برخوردار بود، به شهر باكو انتقال يافت

در دايره المعارف   .      گرچه مساواتيان خود گروهي متشكل و يكدست نبودند، با اين همه نفوذ تركان در آنها بسيار بود                
  :  شهر مسكو به چاپ رسيده، چنين نوشته شده است در١٩٥٤كوچك شوروي كه به سال 

   ١٠٢.»مساواتيان از تركان پيروي مي كردند و دولتي پان تور كيست بودند     «

زيرا تركان  .      گمان مي رود گذاردن نام آذربايجان  بر اران و شيروان در قفقاز بنا خواست و سياست تركان بوده است                   
ن حمله كرده بودند، با وجود كشتار فراوان، همواره مقاومت شديد مردم آذربايجان را برابـر                كه چند بار به آذربايجان ايرا     

از ايـن  . خود مشاهده كرده بودند و بنابراين نمي توانستند از راههاي مستقيم مردم آذربايجان را به خود متمايل گردانند  
  رو راه غير مستقيم را در پيش 

متحـد گرداننـد و پـس آنگـاه دو          » آذربايجـان «قاز و آذربايجان را زير نـام واحـد          گرفتند و در صدد بر آمدند نخست قف       
  . سرزمين نامبرده را ضميمه خاك خود كنند

 سپاهيان انگليس به فرماندهي ژنرال تومسون شهر باكو را اشغال كردند و سپاه تـرك را كـه                   ١٩١٨     در سي ام اكتبر     
كـه توسـط    » جمهوري آذربايجان «ولي دولت   . ن سرزمين بيرون راندند   در نخستين جنگ جهاني شكست يافته بود، از آ        

  . مساواتيان تاسيس شده بود، همچنان به رسميت شناخته شد

بر اران و شيروان حكومت كرد و اين وضع تـا           » دولت جمهوري آذربايجان  «     دولت مساولت حدود دو سال زير عنوان        
 و دولـت مـساواتيان را       ١٠٣حدهاي ارتش سرخ، شهر باكو را تـصرف كردنـد         در اين تاريخ وا   .  ادامه يافت  ١٩٢٠ آوريل   ٢٨

  . ساقط و بسياري از سران حزب و دولت مذكور را دستگير و اعدام كردند

را كـه پـان     » آذربايجـان «ولي دولت جديد نيز نام      .      از همين تاريخ در باكو و پيرامون آن حكومت شوروي اعالم شد           
  . ن و شيروان نهاده بودند، همچنان باقي نگاه داشتتوركيستها بر سرزمين ارا

نخست از سوي مساواتيان بر بخشي از قفقاز گذارده شد و پـس آنگـاه از جانـب اتحـاد                    » آذربايجان«     بدين روال نام    
  . شوروي تاييد و تثبيت گرديد

اي اندك شـبهه و ترديـدي نيـست و               در اين كه سرزمين تركي زبانان قفقاز هيچ گاه نام آذربايجان نداشته است، ج             
. در گذشته مؤلفان و مورخان از بيان اين حقيقت ابا نداشـتند           . نگارنده  به تفصيل مطالبي در اين زمينه ارائه كرده است          

ولي بعدها به علل سياسي اين نكته از جهانيان پنهان نگاه داشته شد، چندان كه كمتر كسي از نسل جوان و نيـز نـسل                         
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ولي مؤلفان و مورخان شوروي كه پيش از اوج گرفتن برخي نظريه هاي سياسـي توسـعه             . امر آگاهي دارد  گذشته بر اين    
اسـتاد بارتولـد    . طلبانه در مسايل سياست خارجي، اظهار نظر كرده اند، بر اين حقيقت واقف و بـدان معتـرف بـوده انـد                     

آذربايجان قفقاز تنها پس از انقـالب       » م و عنوان  نا«دانشمند شوروي به صراحت اين نكته را بيان داشت و اعالم كرد كه              
   ١٠٤.»به كار گرفته شد)  است ـ م١٩١٧مقصود انقالب روسيه در سال (

     استاد بارتولد كه در اواخر زندگي از ورود در مسايل سياسي به شدت پرهيز داشـت، در پيرامـون سـلطة روسـها بـر                         
از ايـن   . ا خواستها و مقاصد سياستمداران تعارض و تناقض پيـدا كنـد           قفقاز مطلبي ننوشت زيرا ممكن بود بيان حقايق ب        

  : رو، وي در آثار خود اعراض خويش از بيان حقايق را ابراز داشت و چنين اعالم كرد

   ١٠٥.»چون از ورود در مسايل سياسي پرهيز دارم، از اين رو در پيرامون سلطة روسها بر قفقاز مطلبي نمي آورم     «

 كه استاد بارتولد خود سياستمدار بود و مـدتي از عمـرش را در وزارت امـور خارجـه روسـيه و خـدمت در                               حال آن 
ولي با اين همه استاد در جايي ديگر پرده از رازها برداشت و با اشاره اي اسـتادانه                  . پيرامون كارهاي سياسي گذرانده بود    

  : بر قفقاز چنين گفت» يجانآذربا«حقيقت را مكشوف داشت و رد پيرامون علت گذاردن نام 

نام آذربايجان براي جمهوري آذربايجان از آن جهت انتخاب شد كه گمان مي رفت با برقراري جمهوري آذربايجان،             «
   ١٠٦.» نام آذربايجان از اين نظر بر گزيده شد…آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان يكي شوند 

و اوضاع و احوالي كه بر آن كشور حكمفرما بـوده، بهتـر و آشـكارتر از ايـن مـي                          آيا يك دانشمند شوروي در شرايط       
توانسته سخن بگويد، پرده از رازها بردارد و هدف و مقصود دولتمداران كشور خويش را در گذاردن و بـاقي نگاهداشـتن                      

  بر اران و شيروان بيان كند؟ » آذربايجان«نام 

زرگان دانش و معرفت، دوستدار حق و حقيقت بود، اعتقـاد داشـت كـه عنـوان          اين دانشمند گرانقدر كه چون همه ب 
اكادميسين بارتولد با استادي و مهـارتي كـه شايـسته           . براي سرزمين اران، عنواني است نادرست     » جمهوري آذربايجان «

  : دانشمندان است، نظر خود را در اين زمينه اعالم داشت و چنين توصيه كرد

شد نامي برگزيد كه سراسر جمهوري آذربايجان را شامل شود، در آن صـورت  مـي تـوان نـام اران را                       هرگاه الزم با       «
   ١٠٧.»برگزيد

       مردم آذربايجان كه در گذشته براي دفاع از مرز و بوم خويش با سپاهيان دولت عثماني پيكارها 

الگران بيگانه بـه پـا خاسـتند، بـا گـذاردن نـام              كردند و زن و مرد و كودك از تبريز تا روستاهاي دور دست در برابر اشغ               
بر بخشي  » آذربايجان«در آن روزگار كه نام      . آذربايجان بر سرزمين ديگري جز مرز و بوم خويش روي موافق نشان نداند            

 از قفقاز نهاده شد، شادروان شيخ محمدخياباني و يارانش به نشانه اعتراض بر اين نامگذاري نادرست، پيشنهاد كردند تـا                   
نوشته شادروان احمد كسروي تبريـزي، در پيرامـون         » تاريخ هيجده سالة آذربايجان   «در كتاب   . نام آذربايجان تغيير يابد   

  : تغيير نام آذربايجان چنين آمده است
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     در همان روزهاي نخست خيزش، حاجي اسماعيل آقا امير خيزي كه از آزاديخواهان كهن و ايـن زمـان از نزديكـان                      
 بود پيشنهاد كرد كه آذربايجان چون در راه مشروطه كوششها كرده و آزادي را براي ايران او گرفته، نـامش                     خياباني مي 

زيرا پس از بهم خوردن امپراتـوري       . يك دشواري پيدا كرده بود    » آذربايجان«در اين هنگام نام     . بگذاريم» آزاديستان«را  
ناميـده  » جمهـوري آذربايجـان   «ري كـوچكي پديـد آورده آن را         روس، تركي زبانان قفقاز در باكو و آن پيرامونها جمهـو          

ولي چون اين نام از زبانهـا افتـاده بـود و از آن سـوي بنيـادگزاران آن                   . است» اران«آن سرزمين نامش در كتابها      . بودند
جمهوري خود جمهوري اميد و آرزوشان چنين مي بود كه با آذربايجان يكي گردند، از اين رو اين نام را براي سرزمين و         

آذربايجانيان كه به چنان يگانگي خرسندي نداشته و از ايرانيگـري چـشم پوشـي نمـي خواسـتند از آن                     . برگزيده بودند 
بهتر است ما نام اسـتان      : نامگذاري قفقازيان سخت رنجيدند، و چون آن نام گزاري شده و گذشته بود كساني مي گفتند               

     ١٠٨.از اين راه بوده است» ديستانآزا«همانا پيشنهاد . خود را ديگر گردانيم

را اران  » جمهوري آذربايجـان  «     شادروان كسروي در اين نوشته مشابه نظر استاد بارتولد را بيان داشت و نام راستين                
 ـ  ١٣٠٥كـه بـه سـالهاي    » شـهرياران گمنـام  «مورخ گرانمايه آذربايجاني در شاهكار پژوهشي خود زير عنـوان  . دانست
 هجري شمـسي بـه چـاپ رسـانيده، از ايـن كـار بـا                 ١٣٠٧سي و شايد پيش از آن نگاشته و در سال            هجري شم  ١٣٠٦

هنوز به انگيـزه  » شهرياران گمنام«چنين به نظر    مي رسد كه كسروي به هنگام نگارش كتاب          . شگفتي ياد كرده است   
دولتمداران شوروي را در پيرامون يكي شدن       بر اران آگاه نبوده و همانند استاد بارتولد مقصود          » آذربايجان«گذراندن نام   

را مـي   » تاريخ مشروطه ايـران   «و  » تاريخ هيجده ساله آذربايجان   «ولي در زماني كه     . اين دو سرزمين عنوان نكرده است     
  . نگاشت، به دريافتهايي مشابه استاد بارتولد كه در روسيه مي زيست، دست يافت كه از نظر خوانندگان گذشت

ه به انقالب روسيه و برقراري حكومت شوروي در قفقاز نظري موافق داشت، با اين همه از ابراز شگفتي                        كسروي گرچ 
  : اشاره اي به اين نكته دارد كه جالب توجه است» شهرياران گمنام«وي در كتاب . خودداري نكرد

ربايگان نام سرزمين ديگري است كه    با آن كه آذربايجان يا آذ     . شگفت است كه اران را اكنون آذربايجان مي خوانند             «
در پهلوي اران و بزرگتر و شناستر از آن مي باشد و از ديرين زمان كه آگاهي در دست هست همواره اين دو سرزمين از                         

تاكنون ندانسته ايم كـه بـرادران ارانـي مـا كـه حكومـت           . هم جدا بوده و هيچگاه نام آذربايگان بر اران گفته نشده است           
رزمين خود برپا كرده مي خواستند نامي بر آنجا بگذارند، براي چه نام تاريخي و كهن خود را كنـار نهـاده                      آزادي براي س  

دست يغما بسوي آذربايگان دراز كردند؟ و چه سودي را از اين كار شگفت خود اميدوار بودند؟ اين خرده گيري نه از آن                       
چه آذربايجان را از اين كار هيچ گونه زيـان  . د نگه مي داريماست كه ما برخاسته از آذربايگانيم و تعصب بوم و ميهن خو  

بلكه از اين است كه برادران اراني ما در آغاز زندگاني ملي و آزاد خود پشت پا به تـاريخ و گذشـته سرزمينـشان                         . نيست
   ١٠٩».مي زنند و اين خود زياني بزرگ است و آنگاه تاريخ مانند چنين كار شگفت سراغ ندارد

ولي بعدها به هنگـام     . »آذربايگان را از اين كار هيچ گونه زيان نيست        «وي در آن روزگار چنين مي پنداشت كه              كسر
به ماهيت امر پي بـرد و بـه نوشـتن مطـالبي در ايـن                » تاريخ مشروطه ايران  «و  » تاريخ هيجده ساله آذربايجان   «نگارش  

كسروي انـدكي   . ز سياستمداران كشور ما قابل درك نبود      زمينه پرداخت كه هنوز براي بسياري از مردم و شايد بخشي ا           
  :  در روزنامه پرچم چنين نوشت١٣٢٠پس از شهريور 

حـزب  «     چون در شهريور گذشته سپاهيان شوروي به آذربايجان آمدند و آن تبدالت رخ داد، حزبي در تبريز بـه نـام         
  در آن زمان در . پديد آمد كه يكدسته هوسمندان آن را بنياد نهادند» آذربايجان
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» حـزب آذربايجـان   «تبريز از اين دسته ها بسيار بسته مي شد و از آن جمله چند تنـي آن دسـته را بـستند و خـود را                           
ناميدند و چون كسان بسيار بيخرد و بدنهاد مي بودند از بودن سپاهيان شوروي در آذربايجان چنـين دانـستند كـه اگـر       

در . اين است تظاهرات كمونيـستي از خـود نمودنـد        . مايت از آنان خواهند كرد    الف كمونيستي زنند، كاركنان شوروي ح     
حالي كه بيشتر ايشان معني كمونيستي را هم  نمي دانستند و چون مقصودشان جز هوسبازي و خودنمايي نبود و براي                     

براي خودنمايي هـاي    اين كار وسيله مي جستند نخست به آرزوي استقالل آذربايجان افتادند و اين را يك وسيله خوبي                  
در نهان مقـصودشان جـدا      . و اين است كه هواداري از زبان تركي را بهانه گرفتند و به كوششهايي پرداختند              . خود يافتند 

ولي در آشكار دعوي تركي     . شدن از ايران بود و در راه هوسبازي به چنين انديشه بسيار غلطي، گستاخي     مي نمودند                   
  . وزنامه اي بنام آذربايجان بنياد نهاده در آنجا هر روز گفتارهايي مي نوشتندـ فارسي را دنبال كرده و ر

بدينـسان كـه چـون از آذربايجـان هنـوز ريـشه             .      سپس در اين اندازه نايستاده به سياهكاريهاي ديگـري برخاسـتند          
، اينان فرستادگاني به نزد آنان      تاراجگران و اشرار كنده نشده و در اين گوشه و آن گوشه كسان بسياري از آنان باز مانده                 

فرستاده به آشوب و تاراجگري تحريكشان مي كردند و چـون دسـته هـايي از مهـاجران در سـالهاي آخـر از قفقـاز بـه                            
آذربايجان آمده و در روستا نيز پراكنده هستند، با دست آنـان كميتـه هـاي تـاراج و آدمكـشي در ديـه هـا بنيـاد مـي                              

   ١١٠.نهادند

ر آغاز اشاره شد نگارنده مي كوشد تا سرحد امكـان از ورود در مـسائل سياسـي بپرهيـزد و داوري را بـر                              چنان كه د  
نمي تـوان   . ولي اين كار تا زماني ميسر است كه موجب تحريف و اشكال در مسائل تاريخي نشود               . عهده خواننده واگذارد  

  . ار مختصر به مسئله آذربايجان را ضرور مي شمارداز اين رو به ناچار    اشاره اي بسي. واقعيت را فداي سليقه كرد

تاسيس شـد كـه   » فرقه دموكرات آذربايجان« حزبي به نام ١٣٢٤ شهريور   ١٢     چنان كه خوانندگان آگاهي دارند، در       
مـسئوالن حـزب مـذكور      . شـدند » انجمنهاي ايالتي و واليتي   «سران آن در آغاز خواستار اجراي قانون اساسي و تشكيل           

از استقالل و تماميت ارضي ايران سخن   مي گفتند و كساني كه آنان را بـه تجزيـه طلبـي مـتهم مـي كردنـد،                            نخست  
  . دشمن و مغرض مي خواندند

بلكه تنها به ذكر چند نمونه از اسـناد تـاريخي و بـه    .      نگارنده قصد ندارد به آنچه مورد بحث و ترديد است اشاره كند        
مـي پـردازد و داوري را بـر         » فرقه دموكرات آذربايجـان   «لب مندرجه در مطبوعات ارگان      ديگر سخن نمونه هايي از مطا     

  . عهده خوانندگان مي گذارد

و حكومت دموكراتهاي آذربايجـان  » فرقه دموكرات آذربايجان« گروهي از مسئوالن و افراد    ١٣٢٥ آذر ماه    ٢١     پس از   
فرقـه دمـوكرات    «مـسايلي كـه در روزگـار حاكميـت          . ره آنان بـود   به اتحاد شوروي مهاجرت كردند كه نگارنده نيز از زم         

صورت مخفي داشت، پس از مهاجرت به اتحاد شوروي صورتي علني يافت و جايي براي ترديد و گمان باقي                   » آذربايجان
گرچه مسئوالن دولت شوروي كوشش وافر داشتند بر اين كه نيـت و قـصد الحـاق آذربايجـان ايـران بـه اتحـاد                         . نگذارد

وروي تا آنجا كه ميسر باشد فاش و بر مال نشود و بهانه اي به دست دولـت ايـران و مخالفـان و رقيبـان دولـت اتحـاد                   ش
  . شوروي ندهد، ولي با اين همه گاه مطالبي منتشر مي شد كه نشان مي داد هدف و برنامه كار بر چه منوال است
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تلگرامي به مير جعفر باقراف دبير اول كميته مركزي         » جانفرقه دموكرات آذرباي  « سران   ١٣٢٩     در بيست و يكم آذر      
ارگـان  » آذربايجان«مخابره كردند كه متن آن در روزنامه     » جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان   «حزب كمونيست   

  : در متن تلگرام مذكور چنين آمده است. به چاپ رسيد» فرقه دموكرات آذربايجان«كميته مركزي 

  ! مهربان مير جعفر باقرافپدر عزير و      «

، مانند همه خلقهاي جهان، چشم اميد خود را به          ١١١     خلق آذربايجان جنوبي كه جزء الينفك آذربايجان شمالي است        
   ١١٢.»خلق بزرگ شوروي و دولت شوروي دوخته است

نـام گـذاران و دسـت         از مندرجات تلگرام به آساني مي تـوان بـه راز ايـن نـام گـذاري پـي بـرد و هـدف و مقـصود                  
  . پروردگانشان را در جدا كردن آذربايجان از ايران و الحاق آن به اتحاد شوروي دريافت

به مناسبت پنجمين سالگرد تاسيس فرقه مذكور قطعنامـه اي          » فرقه دموكرات آذربايجان  «     در جلسه عمومي فعاالن     
  : به تصويب رسيد كه در آن چنين آمده است

ركزي فرقه خواستاريم كه در مقابـل توجـه و كمكهـايي كـه بـرادران همخـون مـا بـويژه رهبـر حـزب           از كميته م       «
كمونيست آذربايجان رفيق مير جعفر باقراف پس از مهاجرت به ميهن خود آذربايجان شمالي نسبت به ما مبذول داشته                   

   ١١٣.»اند سپاسگزاري كند

مـردم  » مـيهن «ناميده شده، بـه     » آذربايجان شمالي «ان قفقاز كه         چنان كه از قطعنامه پيداست، بخش اران و شيرو        
  . شده اند» برادر هم خون«آذربايجان ايران بدل گشته و ساكنان آن با مردم آذربايجان 

     آيا دليلي روشنتر از اين براي معلوم داشتن مجهول آذربايجان مي توان يافت؟ آيا اين سـند خـود پـرده از رازهـاي                        
  يرد؟ نهان برنمي گ

 دبير اول كميته مركـزي      ١١٤به مير جعفر باقراف   » فرقه دموكرات آذربايجان  «     در تلگرام ديگري كه از كميته مركزي        
  : حزب كمونيست جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان مخابره شد، چنين آمده است

  ! رهبر عزير و پدر مهربان رفيق مير جعفر باقراف     «

 دموكرات آذربايجان كه رهبري پيكار مقدس خلـق آذربايجـان در راه آزادي ملـي و نجـات قـسمت                          از تاسيس فرقه  
جنوبي سرزمين زادوبومي وطن عزيز ما در آذربايجان را كه سالها است در زير پنجه هـاي سـياه شووينيـستهاي فـارس                       

   …دست و پا مي زنند، بر عهده دارد، سه سال تمام مي گذرد 

ن فرقه مبارز را به كليه عالقمندان خلق آذربايجان و به شما كه رهبـر عزيـز و پـدر مهربـان مـا                        سومين سال تاسيس اي   
 به قسمت شمالي و آزاد وطـن  …عده اي از اعضاي فرقه، حكومت ملي و سازمان فدايي ها            . هستيد شادباش مي گوييم   

   ١١٥.»خود مهاجرت كرده اند
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ناميده شده كه گويا سالها اسـت       » وبي سرزمين زاد و بومي وطن عزيز      قسمت جن «     در اين سند، آذربايجان به عنوان       
به قسمت شمالي و    «و گويا مسئوالن فرقه     » در زير پنجه هاي سياه شووينيستهاي فارس دست و پا مي زنند           «مردم آن   

  . »آزاد وطن خود مهاجرت كرده اند

است تا آنجا كه ميسر باشد از ورود، بحـث و اظهـار                  همانگونه كه پيشتر از نظر خوانندگان گذشت، نگارنده كوشيده          
ولي اين كار نمي بايـست بـه بهـاي حـذف            . نظر در پيرامون مسايل سياسي دوري گزيند و داوري را به خواننده واگذارد            

از اين رو دست كم نقل چنـد مـدرك مختـصر كـه از نظـر تـاريخي واجـد                     . اسناد و مدارك تاريخي صورت مي پذيرفت      
  . تا داوري خوانندگان چه باشد. ور مي نموداهميت است ضر

    

  پي نوشتها 

  . در صفحات بعد سخن خواهيم داشت» آلبانياي قفقاز«يا » آلباني«در پيرامون نام         .١
تـاريخ ايـران از     : بلنيتـسكي . م. سـترويوا، آ  . و. پطروشفـسكي، ل  . پ. ياكوبوسكي، اي . يو. پيگولفسكايا، آ . و.  ن         .٢

ن باستان تا سده هيجدهم، ترجمه كريم كشاورز، تهران، انتـشارات موسـسه مطالعـات و تحقيقـات اجتمـاعي،                    دورا
  . ٥٩، جلد اول، ص ١٣٤٦

  . ٧٧همان، ص         .٣
   ١٠١همان، ص         .٤
  . ٣٠٤، ص ١٣٤٥، تاريخ ماد، ترجمه كريم كشاورز، تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب، .م. دياكونوف، آ        .٥
گوشه اي از مناسبات روسيه و ايران و سياست انگلستان در قرن            (عبداهللا يف، فتح اهللا، گوشه اي از تاريخ ايران                  .٦

  . ١٩٢، ترجمه غالمحسين متين، تهران، ص )نوزدهم
  . ١٢٠همان، ص         .٧
  . ١٩١همان، ص         .٨
 جلد اول، قسمت دوم، اداره نشريات به زبانهاي خارجي، ترجمـه فارسـي،              آثار منتخبه در دو جلد،    . اي. لنين، و         .٩

  . ٤٧٩، ٤٧٨، ٤٧٧، ٣٨٩، ٣٨٥، صص ١٩٥٢مسكو، 

در نوشته هاي باستان، او را بـه جـاي الكـساندر، بـه غلـط الـسكندر مـي                    . اين شخص همان اسكندر مقدوني است     . ١٠
ن مي رود تلفظ غلط نام اسكندر، متعلق به روزگـاران كهـن             گما. مي خواندند ) ملعون(ناميدند و او را السكندر گجستك       

  . باشد

  . ٣١٣ ـ ٣١٤، صص ١٣٥٦كاروند كسروي، به كوش يحيي ذكاء، تهران،       .١٠

. ابن فقيه، ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق همداني، ترجمه مختصر البلدان، بخش مربوط بـه ايـران، ترجمـه ح                         . ١٢
  . ١٢٦، ص ١٣٤٩فرهنگ ايران، تهران، مسعود، انتشارات بنياد 

  . ٣١٥ ـ ٣١٦ كاروند كسروي، پيشين، صص      .١٣



 ٢٢

  . ٣٦، ص ١٣٢٥دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، آ ـ ابوسعد، تهران، . ١٤

  . ٥٤همان، ص . ١٥

  . ٣١٦براي آگاهي بيشتر، رجوع شود به كاروند كسروي، پيشين، ص . ١٦

  . ٣٥٦همان، ص . ١٧

لي است در كنار رود بومادوس و نزديكي اردبيل و موصل كه جنگ سوم اسكندر مقدوني با داريـوش     گوگمل نام مح  . ١٨
  . سوم در آنجا روي داد

شـهر و  = خـشتر  . ساتراپ شكل يوناني شده عنوان پارسي خشترپ اسـت كـه بـه صـورت خـشترپاون آمـده اسـت            . ١٩
خشترپ يا ساتراپ، والي و     . نيز آمده است  » ربشه«در نوشته هاي تازي خشترپ به صورت        . شهربان است = خشترپاون  

داريوش بزرگ، سـرزمينهاي ايرانـي و غيـر ايرانـي           . فرمانرواي يكي از بخشهاي بزرگ قلمرو شاهنشاهي هخامنشيان بود        
  . ساتراپ سپرد= تابع شاهنشاهي هخامنشي را به بيست بخش تقسيم كرد و هر كدام را به يك خشترپاون 

٢٠. Bartold V. V., sochineniia, Tom II, Chast l, Moskva, Izdatelstvo Vostochnoi 
literatury, ١٩٦٣, str. ٧٧٦ – ٧٧٥.  

٢١. Arriani, Anabasis, recognovit C. Abicht, Lips., ١٨٨٦. 

٢٢. Josephi Flavii, De bel., VII, ٧،٤.  

 بيشتر دربـاره ايـن قـوم رجـوع شـود بـه              براي آگاهي . ناميده مي شوند  » طالش«كادوسان قومي هستند كه اكنون      . ٢٣
 . ٢٨٣ ـ ٢٨٨كاروند كسروي، صص 

٢٤. Polibii, Historiae, rec Fr. Hulstsch Vol. IIV. Berol. Weidam., ١٨٩٢ – ١٨٨٨.   

٢٥. Diodori, Bibliotheca., rec. Frid Vogel, Vol. I-III, Lips., Teubn, ١٨٩٣ – ١٨٨٨. 

٢٦. Strabonis, Geographica, rec. Commentario crit. instr. G. Kramer, Vol. I-III, Berol. 
١٨٩٢ – ١٨٨٤. 

 . همان. ٢٧

٢٨. Geographi Graeci Minores. E codicibus recognovit Carolus Mullerus, II, Paris, ١٨٨٢.  

٢٩. Arriani. Opcit. 



 ٢٣

٣٠. C. Plinii  Secundi, Naturalis historia, D. Detlefsen recens uit, vol. I- II, Berol., ١٨٦٦ 
– ١٨٨٢.  

آورده و معتقد است كه اين دو رود بـه          » كور«كسروي نام دو رود كر يكي در فارس و ديگري در قفقاز را به صورت                . ٣١
ولـي اسـتاد آبـايف      . دانـسته اسـت   » كـور «وي كوروش را شكل يوناني نـام        . ناميده شده است  » كور«نام كوروش بزرگ    
واژه شناسي نامهاي خـاص     «آبايف زير عنوان    . اي. رجوع شود به مقاله پروفسور و     ( اين عقيده نيست     دانشمند شوروي بر  

در ضمن يونانيـان  . ٢٢١ ـ  ٢٤٤ صص ٣ترجمه نگارنده كتاب، مجله بررسي هاي تاريخي، سال دوازدهم، شماره » ايراني
 مي شود كه رود كر از شهر تفليس در گرجستان           نگارنده ياد آور  . مي ناميدند » كوروپوليس«باستان شهر كنار رود كر را       

“ از نام اوسـتي      ) Kuro(استاد آبايف معتقد است كه گرجيان آن را         . مي نامند » كورو«مي گذرد و گرجيان اين رود را        
Kur  ”  گرفته اند و چون در زبان گرجي نامهاي بيگانه اغلب با حروف “O  ”      پايان مي پـذيرد، بنـابراين بـه شـكل در

كوروش پيوند داشته، آن است كـه برخـي جغرافـي نگـاران         ” Kuro“ نكته اي كه مي رساند اين رود با نام          . ه است آمد
 . ناميده است» نهرالملك«اسالمي، از جمله ابوعبداهللا بشاري مقدسي رود مذكور را 

 .  به رود كر مي پيونددمي گذرد و) اران(نام رودي است كه از گرجستان و آلبانياي قفقاز ) آالزاني(آالزان . ٣٢

كلبگ شهري است باستاني كه در نوشته هاي مولفان اسالمي، از جمله البلدان ابن فقيه و المسالك و الممالك ابـن                     . ٣٣
گمـان مـي رود نـام       . نوشته اسـت  » خبله«بطليموس اين نام را     . آمده است » قبله«خردادبه و ديگر نوشته ها به صورت        

  . شدبا» خبله«ماخوذ از » قبله«

٣٤. Plinii Secundi naturalis historia, D. Detlefsen recens uit, vol. ٢ – ١, Berol., ١٨٦٦ – 
١٨٨٢.  

 . همان. ٣٥

٣٦. V. N. Leiatov, Azerbaidzhan SV v. done Po III v. n. e. “Izv. AN. Azerb. SSR”, ١٩٥٠, 
NO. l.  

٣٧. Strabonis , Geogrphica, rec. Commentario crit. G. Kramer, vol ٣‐١, Berol , ١٨٤٤ – 
١٨٥٢. 

٣٨. M. Khorenskii, Istoriia Armenii, Moshva, ١٨٩٣, str. ٣٩٣.  

اكنـون نـام كهـن شـهر     . در قفقاز» شكي«شكه، شاكاش و ساكاسنا هر سه تلفظ هاي گوناگون  شهري است به نام            . ٣٩
 .    دناميده ان» نوخا«مذكور را به دور افكنده اند و آن را 

٤٠. Ananii Shirakatsi, Armianskaia istoriia, VII V. Po R. Kh. SPb, ١٨٧٧.  

٤١. M. Kagankatvatsi, Istoriia Agvan. Per. K. Patkanova, SPb. ١٨٨١, str. ١٤٨ – ١٤٥. 



 ٢٤

٤٢. Iu. Kulakovskii. Istoriia Vizantii, T. ٣, Kiev, ١٩١٥, str. ٢٥٧. 

٤٣. M. Kaganktvatsi, Istooriia Agvan, Per. K. Patkanova, SPb., ١٨٦١., str. ١٥٤. 

 . ١١٨ ـ ١٢٠ابن خردادبه، ابوالقاسم عبيداهللا بن عبداهللا، المسالك و الممالك، ص . ٤٤

. ، بخش مربوط بـه ايـران، ترجمـه ح     »البلدان«ابن فقيه، ابوبكر احمد بن محمد بن اسحاق همداني، ترجمه مختصر            . ٤٥
  . ١٢٩ ـ ١٣٠، صص ١٣٤٩بنياد فرهنگ ايران، تهران، مسعود، انتشارات 

  . ١٣٤همان، ص . ٤٦

ورثان نـام شـهر وردان   . آمده است» وارطان«ورثان شكل معرب نام پارسي وردان است كه در زبان ارمني به صورت  . ٤٧
  .  استاست كه گويا به نام واردان ماميكونيان يكي از اشراف ارمني عهد ساساني بوده» واردانا كرت«يا 

  . ١٢٨، ص »البلدان«ترجمه مختصر . ٤٨

  . ١٣٩همان، ص . ٤٩

  . ١٢٨، ص ١٣٤٥ابن حوقل، صوره االرض، ترجمه دكتر حعفر شعار، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، تهران . ٥٠

  . ٨٢همان، ص . ٥١

 بـه صـورت برذعـه و در    برذعه ـ اين نام در برخي نوشته ها، از جمله آثار ياقوت حموي، ابن حقول و برخـي ديگـر   . ٥٢
بعضي نوشته ها چون شرفنامه و غيره به صورت بردعه و در آثار برخي شاعران و نويسندگان، از جمله در خمسه نظامي                      

. دانـسته اسـت  ) پهلـو (ماركوارت، در كتاب ايرانشهر، بردع را شكل عربي پرتـو  . و حدود العالم به صورت بردع آمده است       
بالذري مي نويـسد كـه ايـن        . گويند شهر مذكور در روزگاران كهن هر دو نام را داشت          . بوداين شهر روزگاري مركز اران      

تلفـظ  » بـرده «اين شهر اكنون نيز در ميان مردم قفقاز به صورت           . شهر به روزگار قباد اول شاهنشاه ساساني ساخته شد        
  . ه اين شهر جايگاه بردگان بوددانسته و نوشته اند ك» برده دان«بعضي لغت نامه ها، نام بردع را از . مي شود

از جملـه   . نـام گنجـگ در ايـران بـسيار بـوده اسـت            . شهر جنزه كه تازيان نوشته اند، معرب گنجگ و گنجه اسـت           . ٥٣
برخي از محققان نام غزنـه در افغانـستان را همـان گنجـه              . روستايي در اطراف مشهد و نيز رودبار گيالن بدين نام است          

يكـي سـرزمين مقدسـي اسـت كـه محـل آتـشكده              . ذربايجان نيز دو شهر بدين نام آمـده اسـت         در اران و آ   . دانسته اند 
  . نام دارد» كيروف آباد«گنجه اكنون . آذرگشسپ بوده و ديگري شهري به همين نام در اران است

به همـين   و اكنون نيز    . مي نامند » شامخور«اين نام در نوشته هاي قديمي شمكور آمده است، ولي اهل محل آن را               . ٥٤
  . نام است



 ٢٥

بعـدها سـرزمين    . شروان نام شهري است در اران كه گفته مي شود به دسـتور خـسرو انوشـيروان بنـا شـده اسـت                      . ٥٥
گويا شروان  . برخي اين ناحيه را شروان مي نامند      . وسيعتري بدين نام ناميده شده و فرمانروايان آن شروانشاه لقب يافتند          

  . در قوچان نيز ناحيه اي به نام شروان وجود دارد. يز ناحيه اي به همين نام هستدر نزديكي اصفهان ن. درست تر است

  . ٨١ ـ ١٠٠صوره االرض، صص . ٥٦

  . ٩٥همان، ص . ٥٧

شمس الدين ابوعبداهللا محمد بن ابوبكر البناء الشامي المقدسي المعـروف بالبـشاري، احـسن التقاسـيم فـي معرفـه                    . ٥٨
  . ٢٥٩، ص ١٩٠٦االقاليم، ليدن، 

 هجـري، بـه   ٦ ـ  ٥از قـرن  ) المـسالك و الممالـك  (ابو اسحق ابراهيم اصطخري، مسالك و ممالك، ترجمـه فارسـي   . ٥٩
  . ١٥٨ ـ ص ١٣٤٧كوشش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران، 

  . همان. ٦٠

  . ١٧٦همان، ص . ٦١

  . ١٨٣، ص ١٨٦٦ياقوت حموي، معجم البلدان، جلد اول، اليپزيك، . ٦٢

  . ٣٨٦عمادالدين اسمعيل بن محمد بن عمر، المعروف به ابوالفداء، تقويم البلدان، ص . ٦٣

  . ٣٨٦همان، ص . ٦٤

  . ١٠٢ و ٨٥، صص ١٣٣٦حمداهللا مستوفي، نزهه القلوب، به اهتمام دكتر محمد دبير سياقي، تهران، . ٦٥

  . ٩١ ـ ٩٢همان، صص . ٦٦

  . به مطلع السعدين سمرقندي. ش. ر. ٦٧

  . ١ ـ ١٦ به تاريخ عالم آراي عباسي، نوشته اسكندر بيك منشي، صص .ش. ر. ٦٨

محمدحسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان، برهان قاطع، به اهتمام شادروان دكتـر محمـد معـين، جلـد اول،                     . ٦٩
  . ٤١، ص ١٣٤٢چاپ دوم، تهران، 

٧٠. Ianovskii A, O derevnei Kavkazskoi Al – banii, Zhurnal ministr. narodnogo pros – 
veshcheniia za  ١٨٤٦ g., SPb., ch. ٢ str. ٢٠٣ – ١٦١ ,١٣٦ – ٩٧.   

 . همان. ٧١

  . همان. ٧٢



 ٢٦

٧٣. Dorn B., Kaspii (O pokhodakh drevnikh russkikh V Tabaristan). SPb., ١٨٧٥.  

٧٤. “Voprosy istorii Kavkazskoi Albanii’’, reol. Igrar – Aliev, izdatelsvo  AN Az SSR, 
Baku, ١٩٦٢, str. ٢١. 

٧٥. Barkhudatian M., istorii agvan, Tbilisi, ١٩٦٢.  

 . همان. ٧٦

٧٧. Marquart J., Eransahr nach Geographie des ps Moses Xorenac‘i. Berlin ١٩٠١.  

٧٨. Bartold V. V, Sochineniia, Tom III, Izdatelsvo “Nauka“, Moskva, ١٩٦٥, str. ٣٣٤.  

 . همان. ٧٩

٨٠. Krimskii A. E. Stranitsy iz istorii Severnogo ili kavkazskogo Azerbaidhana 
(Klassicheskaia  Albaniia), Sb. St. V chast E F. Oldenburga, Moskva, ١٩٣٤, str. ١٨٩.   

 . ٣٠٥همان، ص . ٨١

٨٢. Bartold V. V, Sochineniia, Tom II, chast l, izdatelstvo vostochnoi literatury, 
Moskva, ١٩٦٣, str. ٧٧٥.   

 . ٧٧٧همان، ص . ٨٣

٨٤. Eremian S. T., Torgovie puti Zakavkaziia (po Tabula peutingeriana), VDI, ١٩٣٩, No. 
l, str. ٩٧ ,٧٩.  

٨٥. Iampolskii Z, I., K voprosu ob odnoimennost drevneishego naseleniia Atropateny I 
Albanii, “Tr  Instituta istorii I filosofii“, ١٩٥٤ Tom ٤, str. ١٠٨ ,١٠٠. 

٨٦. “Entsiklopedicheskii slovar“, pod  redaktsiei professor I.E Andreevskago, Tom l, 
SPb., ١٨٩٠. Str ٣٥٩. 

 . همان. ٨٧

٨٨. “Entsiklopedicheskii slovar“, Tom XIII, izdateli Brokgauz (Leiptsig). Efron. SPb., 
١٨٩٤, str. ٨١٩ – ٨١٨.   

 . همان. ٨٩



 ٢٧

ولي پـس از قتـل      . بخشي از ارمنستان در سرزمين تركيه قرار داشت كه از آن جمله بودند شهرهاي قارص واردهان               . ٩٠
از ايـن رو  . ، اين نواحي از سكنه بومي خالي شد و بسياري از ارمنيان ناگزير جالي وطن كردند          ١٩١٥عام ارامنه در سال     

  . آمده است» ارمنستان تركيه ـ عثماني«در دايره المعارف مذكور عنوان 

٩١. “Entsiklopedicheskii slovar“, Opcit., str. ٢١٣ – ٢١٢.  

٩٢. “Bolshaia sovetskaia Entsiklopediia“, Clav. redaktor A. M. Prokhorov. Trete 
izdanie, Moskva, Izdatelstvo “Sovetskaia Entsiklopediia“, ١٩٧٠. Tom l, str. ٢٤٨. 

٩٣. “Kratkaia Geograficheskaia Entsiklopediia“, Glav. Redaktor A. A Grigorev, Tom ١, 
Gos. nauch. izdatelstvo “Sovetskaia Entsiklopediia, Moskva, ١٩٦٠, str. ٣٨.  

 . همان. ٩٤

٩٥. “Bolshaia Sovetsiklopediia“, Trete izdanie Tom ٢٩, Moskva, izdatelsttvo 
“Sovetskaia  Entsiklopediia“, ١٩٧٨, str. ٢٧٨.  

٩٦. “Bolshaia Sovetskai Entsiklopediia“, Tretie izdanie Tom ١٧, Moskva, izdatelstvo 
“Sovetskaia  Entsiklopediia“, ١٩٧٤ , str ١٢٩ – ١٢٨.  

 . همان. ٩٧

  . همان. ٩٨

  . همان. ٩٩

  . ١٢٨ ـ ١٢٩، صص همان. ١٠٠

  . همان. ١٠١

١٠٢. “Entsiklopedicheslii slovar“, Tom ٢, Moskva, izdatelstvo “Bolshaia Sovetskaia 
Entsiklopediia“, ١٩٥٤, str. ٤٤٥.  

١٠٣. “Bolshaia Sovetskaia Entsiklopediia“, Tom. l, Moskva, izdatelstvo “Svetskaia 
Entsiklopdiia“, ١٩٧٠, str. ٢٥٤. 

١٠٤. Bartold V. V., Sochineniia, Tom II, chast l, Moskva, izdatelstvo Vostochnoi 
literatury, ١٩٦٣, str. ٧٧٥.   

 . ٧٦٢همان، ص . ١٠٥



 ٢٨

  . ٧٠٣همان، ص . ١٠٦

  . همان. ١٠٧

تهران، انتشارات  كسروي، احمد، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، بازمانده تاريخ مشروطه ايران، جلد دوم، چاپ نهم،               . ١٠٨
  . ٨٧٣، ص ٢٥٣٧اميركبير، 

  . ٢٦٥، ص ١٣٣٥كسروي، احمد، شهرياران گمنام، چاپ دوم، تهران، انتشارات اميركبير، . ١٠٩

  . ١٣٢١، خرداد ١٢٠، شماره »پرچم«نامه . ١١٠

اله نگارنده زير   رجوع شود به پيشگفتار كتاب و مق      » آذربايجان شمالي «و  » آذربايجان جنوبي «در پيرامون اصطالح    . ١١١
كـه در  » سـخني در پيرامـون آذربايگـان    «و مقاله ديگر نگارنده زير عنوان       » مگر ايرانيان ميهن پرست مرده اند؟     «عنوان  

  .  انتشار يافته است١٣٤٨مجله بررسيهاي تاريخي سال 

  : متن تركي تلگرام چنين است. ١٣٢٩ آذر ٢٣، باكو ٢١٣شماره » آذربايجان«روزنامه . ١١٢

شما ليندان آيريلماز بيرحصه اوالن جنـوبي آذربايجـان خلقـي، دنيـانين بوتـون      ! ز و مهربان آتاميز ميرجعفر باقراف عزي«
  . »خلق لري كيمي اميد گوزوني بويوك سووت خلقينه و سووت دولتينه تيكميشدير

  : ستمتن تركي قطعنامه چنين ا. ١٣٢٨ شهريور ١٩، باكو، ١٨٦، شماره »آذربايجان«روزنامه . ١١٣

ئوزيوردوميز شمالي آذربايجانا مهاجرت ايتديكدن صونرا قان قارداشالريميز، خصوصي ايله آذربايجان كمونيـست فرقـه               «
سينين رهبري ـ ميرحعفر باقراف يولداشين گوسترديگي قايغوسيندان تشكرايتمگي فرقه نين مركـزي كميتـه سـيندان     

  . »خواهش ايديريك

و دبيـر اول كميتـه مركـزي حـزب كمونيـست جمهـوري شـوروي سوسياليـستي                  ميرجعفر باقراف نخست وزيـر      . ١١٤
  آذربايجان و عضو دفتر سياسي كميته مركزي حزب كمونيست اتحاد شوروي بود كه 

  . محاكمه و اعدام شد.) ب. گ. كا(پس از مرگ استالين به جرم همكاري و همدستي با بريا رئيس پليس مخفي شوروي 

بوگـون اوچ ايـل تمـام    ! عزيز رهبر و مهربان آتـاميز ميرجعفـر ـ بـاقراف يولـداش     «: ن استمتن تركي تلگرام چني. ١١٥
دوركي دوغمايور دوميز و عزيز وطنميز اوالن آذربايجانين جنوب قسمتينده ايل لـردن بـري فـارس شـووينيت لـرينين                     

زه سينه رهبر ليك ايتمك ايچـون       قاراپنجه سي آلتيندا اينله ين خلقيميزين ملي آزادليق اوغروندا آپارديغي مقدس مبار           
بومبارز فرقه نـين تـشكيلينين اوچـونجي ايـل دونـومي مناسـبتيله              . آذربايجان دموكرات فرقه سي تشكيل اولونموشدور     

نتيجـه اعتبـاري   . بوتون عالقمند ـ لري، آذربايجان خلقيني و عزيز رهبر و مهربان آتاميز اوالن سيزي تبريـك ايـديريك   
  . »وطنميزين آزاد شمال قسمتينه مهاجرت ايتديلر. … و فدائي تشكيالتيندان بيرعده ايله فرقه، ملي حكومت

  . ١٣٢٧ شهريور ١٧، باكو، ٨١شماره » آذربايجان«روزنامه 


