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  رك زبان؟ــــرك يا تُآذربايجان تـُ
  

  ی در رد ياوه ھائی در باره آذربايجان اه نوشت
  

يم کومونيستی اتحاد جماھير شوری، بخش ھائی از آن کشور که در زمان سلطنت تزار ھا و به  ژر با فرو پاشی 
رژيم  مده و ضميمه خاک آن شده بود و طی ھفتاد سال دوران آ به تصرف کشور روسيه تزاری در مرور 

کومونيستی، ظاھرا بنام جمھوری، از استقالل ظاھری داخلی بر خورداد بوده اند، سر به طغيان برداشتد و  
ذر بايجان"  در بخشی از شمال ايران؛ محدود بين آخواھان استقالل شدند. از جمله آنھا کشوری بنام "جمھوری 

ل و آذربايجان ايران در جنوب، با ھفت  رب و داغستان از سوی شماغـدريای خزر درمشرق و ارمنستان در م
ّ               جمعيت ( به تقريب) بوجود آمد که نام تاريخی آن "آران" يا "ار ان" بوده است.   ميليون                                                            

  
مزمه ھای جدائی، بخشھائی از خاک روسيه، شاھد بوديم که انبوھی از  زدر روز ھای بحرانی حاصل از بروز 

َ                  مردم بخش شمالی رودخانه ا ر س که ھنوز رويداد  منجر به جدائی آن   که  ھای تلخ تاريخی دويست سال پيش را                        َ 
بخش وسيع از خاک ميھن ما در زمان پادشاھی فتحعليشاه قاجار شده بود به دست فراموشی نسپرده بودند،  

َ                     زادی چگونه گروه گروه به اين سوی رودخانه ا ر س، يعنی خاک ايران روآبااستنشاق اندک ھوای  آورشده   ی                                        َ 
  ديدار کنند و اشک شوق بر نيا خاک ايران بريزند.   ی ھموطنان پيشين پدران خود،بودند تا با نسلھا

  
بلکه به بھانه ھای پوچ و رفتار  افسوس نه تنھا دولت وقت از اين رويداد بھره سياسی مطلوب را نگرفت 

ای   ن چشمه ھای شور و التھاب گرديد و موجب شد در اين ميان عدهآنسنجيده و نا درست، مسبب خشک شدن 
فرصت طلب و بھانه جو با استفاده از اين جو و نا آگاھی برخی از آنچه که گذشته و ميگذرد در صدد اغوای ھم  
ميھنان آذری ما بر آيند و دراين راه گروھی که ھنوز شناسنامه ايرانی در جيب خود دارند و اغلب خود ويا  

م دولتی نيز بوده و بعضا مصدر خدمات  پدرانشان ساليان دراز به عنوان يک ھموطن عھده دار مشاغل مھ
ارزنده ای بعنوان يک ايرانی به ميھن خود ايران بوده اند اينک با خياالتی خام و بھره گيری از گوشه چشمی  
که دولتمتران کشور نو بنياد جمھوری آذر بايجان که مطامع اقتصادی و سياسی ويژه ای را در جھت  

بعضی                                                        ِ ايران در سر ميپرورانند، به آنان دارند ودر اين راه سوسه   يکپارچگی سرزمين خود با بخشی از خاک
دول ديگر را نيز که به دنبال تامين منافع اقتصادی و سياسی خود در منطقه ميباشند نميتوان ناديده گرفت،  

تر کرده  طنين آوای جدائی آذربايجان ايران پيوستن آنرا به جمھوری نو بنياد آذر بايجان بلند تر و خود را فعال 
  اند.
  

وری است که سالھا پيش و در زمان برقراری رژيم کومونيستی در روسيه نيز اين چنين زمزمه  آالزم به ياد 
و گردانندگان آن رژيم بگونه آشکار و پنھان بگوش ميرسيد و يا عده ای از  ھائی از سوی برخی دولتمردان 

ّ            ی داير بر ترک بودن مردم آذربايجان و ار ان و لزوم  نويسندگان روسی را وادار ميکردند تا به نگارش ياوه ھائ                                      
ّ                                            جدائی آذربايجان از ايران و پيوستن آن به آذربايجان شوروی (ار ان) دست يازند. تا آنجاکه برای رسيدن به اين                                                            

با تحريک و واداشتن  دھدف سياسی آن زمان که ھنوز بخش شمالی ميھن ما در اشغال ارتش شوروی بو
 ١٣٢۵تا آذر ما  ١٣٢۴شکار و ھمه جانبه از آنان؛ به مدت يکسال (آذر ماه آ د و حمايتعوامل سر سپرده خو

به  بايران جدا ساخته بودند تا در فرصت مناس  ،ھجری خورشيدی) سرزمين آذربايجان را از پيکره اصلی آن
حاق خود را  اشاره کرملين نشينان زعمای دولت پوشالی و دست نشانده دموکرات آذربايجان در يک نشست؛ ال

    ١به سرزمين جمھوری آذربايجان شوروی اعالم کنند
  

اما ھنوز يکسال بيش از اين ماجرا نگذشته بود که با خيزش ھموطنان ميھن پرست آذربايجانی و جانفشانی  
جماھير شوروی در   د نان و فداکاری عده ای ديگر از ھم ميھنان و دست اندر کاران و ناگزير شدن دولت اتحاآ

َ    تن عوامل خود بخاطر منافع سياسی اش و فرار سران دولت پوشالی نامبره به آنسوی رودخانه ا ر ◌ س  رھا ساخ  ِ  َ                                                                                  
  غائله پايان يافت. 

  
 

ه توجه دوستداران را به خواندن کتاب تنی چند از سران حزب توده ايران بويژه کتاب ارزنده و عبرت آموز "ما و بيگانگان" نوشت   -١
  "دکتر جھانشاه لو" معاون سيد جعفر پيشه وری؛ رھبر و نخست وزير حکومت پوشالی فرقه دموکرات آذربايجان جلب ميکنم. 
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متاسفانه اين بار مساله بگونه ديگری است، چرا که در اين سالھای پر آشوب و حساس، رژيمی بر کشور ما  
و آرمان آن نميدھد و ميھن پرستی را بر نمی  حکومت ميکند که بخاطر ويژگيھای مکتب اش، اھميتی به مليت 

و پيروی از باور داشتھای  تسبب عدم اعتقاد به مليبه  تابدو در روشن سازی تاريخ ايران و اقوام گوناگون آن
جھان وطنی مذھبی، وظيفه ای از برای خود نميشناسد و دراين مدت نسبتا دراز با شنيدن اينھمه زمزمه ھای  

نيامده است تا با تدبير و بھره گيری از دانش پژوھشگران سياسی و تاريخ دانان و شوم ھرگز در صدد بر 
جامعه شناسان و نويسندگان آگاه و برجسته به روشنگری پرداخته تا آن کسان از ھم ميھنان آذری ما را که به  

ا از دام فريب  گاھی و بينش درست و بدور از غش ندارند آگاه سازندو آنان راتاريخ و فرھنگ و قوميت شان 
مشتی دروغپرداز و جاعل تاريخ و سازندگان داستان ھای نا درست که با بھره گيری از فن لفاظی و سفسطه و 

  مغلطه در صدد اغوای آنان اند وارھانند. 
  

شوم بی اعتنا بوده و غير مسئوالنه عمل  یرژيم اسالمی ايران نه تنھا در اين مدت نسبت به اين زمزمه ھا
که از آنجا که راه حل ھر مشکل جامعه را در تحقير و توھين و تو سری زدن و تھديد و شکنجه و  کرده است بل

ما برای فرار از   یذر آھم ميھنان  زاعالم و حذف فيزيکی انسان ھا ميداند اين نگرانی وجود دارد که برخی ا
يھن ما وسوسه و آسيب  دادن دشمنان يکپارچگی م نشان  ن جوی در برابر تحريک و اغوا و در باغ بھشت چني

. بدين رو بر ھر ايرانی ميھن پرست بويژه بر پژوھشگران سياسی و تاريخ نگاران و نويسندگان  د پذير شون
ا و نگارش آنھم به تکرار به وظيفه ملی  ھروشنفکر و آگاه فرض است که به ھر طريق ممکن از جمله سخنراني

ينده) به تاريخ و فرھنگ ھر بخشی  آ و چه برای نسلھای شان در آشنا ساختن مردم سرزمين ما (چه نسل کنونی 
تاريخيمان عمل کنند. بايد به اقليت ھای قومی تفھيم کرد که فشار وسرکوبگری رژيم کنونی تنھا بر   راز کشو

يکی دوقوم اعمال نميشود بلکه تمامی مردم ايران را در بر ميگيرد و تاريخ نشان داده است که اين چنين دوره  
  ر بوده و خواھد بود. ھا زود گذ 

  
ذربايجان بخاطر اھداف سياسی و اقتصادی خود،  آ اينک چند سالی است دولت نو بنيادی بنام نا موجه جمھوری

يند با صرف  ـچون زمينه را از جھت نا رضائی ھم ميھنان آذری ما (ھمچون ساير مردم ايران) مساعد ميب
با نشر اکاذيب و   دی و مزدوران خارجی اش، کوشش ميکنعوامل داخل ز بودجه ای نسبتا ھنگفت و با استفاده ا

جعل تاريخ و با استفاده از داستان ھا و نوشته ھای غير مستند و نادرست و تشکيل مجالس سخنرانی و انتشار  
نھا سعی درحقانيت گفتار و نوشتارشان ميشود و انجام مصاحبه  آ در که کمک به انتشار ورق پاره ھائی  و يا 

) ھم ميھنان آذری ما را در   Internetو تلويزيونی ويا بھره گيری از ارتباط جھانی (اينتر نت ھای راديوئی 
                                                      ِّ                       خيزش و پيوستن به سرزمين جمھوری آذربايجان (بخوانيد ار ان) اغوا و تحريک کنند. 

  
ن مد که ضمآبه زعم دولتمران باکو با يکپارچه شدن اين دو سرزمين دولت نسبتا نيرومندی بوجود خواھد 

برخورداری از موقعيت سياسی و اقتصادی مطلوبی که با وسعت يافتن خاک و افزايش جمعيت و موقعيت ژئو  
پوليتيکی بدست خواھد آورد، در برابر دولت تازه تاسيس يافته ارمنستان که از سالھا دور بسبب تباين 

و جدال و خونريزی ميگذشت  د و جنگ رورداشتھای مذھبی و اختالفات مرزی، اوقات شان اغلب به زد و خو با
ن دولت جبران کنند. ضمنا ايالت  آو ميگذرد، موقعيتی بر تر حاصل کرده و شکست چند سال پيش رااز 

                                                               ْ                                  نخجـــوان را نيز که خاک ايران و ارمنستان آنرا از سرزمين جمھوری آ ذربايجان جدا ساخته است به پيکره  
يه که با شعار پان تورکيسم سنگ ھمبستگی اقوام ترک را  کشور خود اتصال دھند و در اين راستا با کشور ترک

سفر و داردانل بخاطر ديدگاه ھای سياسی و اقتصادی خود به سينه  ـ                    ُ سيای مرکزی تا بغاز ب  آ  از دور ترين نقطه
   ٢می زنند ھمجوار شده و تکيه به آن کشور در برابر ساير ھمسايگان خود دھد. 

  
ت باکو با خالئی که پس از سقوط رژيم تزار ايجاد شده بود توانسته سال ھا پيش نيز که رھبران حزب مساوا

بود با کمک نيرو ی نظامی بريتـــــانيـــا برای مدتی کوتاه دولتی بنام جمھوری آذربايجان تشکيل دھند به دنبال  
  ن اشاره خواھم کرد. آاين چنين ھدفی بودند که در بخشھای آينده به 

  

 
قابل توجه آنکه دولت ترکيه با ھمه مدعا در اشتراک زبان با ساير اقوام ترک ھنگام گفتگو و يا خواندن ودر فھم نوشتاری آنان نياز  - ٢

که اختالف گويش ترکی مردم ترکيه با ترکان آسيای مرکزی بسيار است و اصوال مردم ترکيه نيز به نوعی از  مبرم به مترجم دارندچرا
 زبان ترکی تکلم ميکنند و از قوم ترک نيستند. 
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می «ناتو» از سوی رژيم باکو که تا کنون با آن به داليلی از جمله احتراز از  ت در پيمان نظايدرخواست عضو
رنجش و اعتراض دولت روسيه پاسخ مساعد داده نشده است مبين اين ديدگاه است که آن رژيم چون در تالش 
برای رسيدن به اھدافی است که طبيعتا واکنش شديد ھمسايگان اش را فراھم خواھد ساخت از ھم اکنون 

  يکوشد تا پشتيبان يا پشتيبانان زورمندی در برابر ھمسايگان خود پيدا کند م
  

کار جعل و نشر اکاذيب را در راستای فراھم آوردن زمينه برای جدا سازی بخشی از خاک کشورمان تا به آنجا  
قفقاز تا رشت  شه ای از آذربايجان بزرگ در جمھوری آذربايجان انتشار داده اند که از قرسانيده اند که اخيرا ن

  و ھمدان را نيز شامل ميشود!  
  

َ    ْ  نشريه ای بنام "سـ ـــ   شماره ھايش نوشته بود:   است در يکی از که از پرچمداران ضديت با ايرانيان  "س=  صدا               
    ٣باکو را در تبريز و ساير شھر ھا به اھتزاز در خواھيم آورد!»  م« نه در دراز مدت بلکه به زودی پرچ

ھای چندی پيش شان، در مرکز مطالعات خاور ميانه در دانشگاه شيکاگو، بر اين امر تاکيد اينان در سخنرانی 
ميالدی) کشور   ١٨٢٨و  ١٨١٣ميکنند که در قرار داد ميان فتحعليشاه قاجار و تزار روسيه (در سال ھای 

از دست داده   ذربايجان، ميان ايران و روس تقسيم شده و از آن تاريخ به اين طرف استقالل خود را آ  بزرگ
  است!

  
ترديد در اينکه نشر اين چنين ياوه ھائی بدون موافقت و صوابديد و حتی خواسته و دستور دولتمردان باکو 

  بوده باشد، ساده دلی ميخواھد. 
  

در     ٤از دولتمردان رژيم اتحاد جماھير شوروی پيشين و رئيس جمھور کنونی              ُ       سخنرانی "علی ا ف" يکی
ورش درآمريکا که متاسفانه عده ای از ھم ميھنان آذری ما نيز در آن جمع شرکت  حضور جمعی از اتباع کش

ف" وزير امور خارجه آن کشور  ُ  ا  داشتند، در باره يکپارچگی دو سرزمين مورد نظر و يا مشاجره "حسن حسن 
می به  با "علی اکبر واليتی" وزير امور خارجه وقت رژيم اسالمی ايران در باکو بر سر کمک ھای رژيم اسال

ن کشور و ايجاد يک نيرو گاه آبی  آارمنستان، از جمله عقد قرار داد ھائی برای کشيدن يک خط لوله گاز به 
َ                                                                                برقی بر روی رود ا ر ◌ س و کشيدن يک خط برق فشار قوی با دولت ايــروان، نيات و اھداف دولتمردان باکو را    ِ  َ                

  آشکار ميسازد. 
  

" «تا آنجا که ما ميدانيم اين ارمنی ھای دولت شما بودند که  "حسن اف" ضمن خطاب به واليتی به تندی گفت
ذربايجانی را کشتند  و يک ميليون نفر را آواره کردند،» او افزود «که ارمنستان با  آ سی ھزار شيعه 

کمک و حمايت ھای بيدريغ جمھوری اسالمی، سياستی سلطه جويانه و تعرضی نسبت به  ز برخورداری ا 
ه است و چه بسا که بزودی بخشھائی از شمال ايران را نيز به اشغال خود در  ھمشايگانش در پيش گرفت

  ٥»  آورد...
  

سخنان "حسن اف" عمق اھداف درونی دولتمردان با کو را برای ضربه زدن به ايران و جدائی بخشی از خاک  
ابطه با کشور  وطن ما را نشان ميدھد و شاھدی است بر آنچه را که در پيرامون نيات دولتمردان باکو در ر

  .ارمنستان و ميھن مان نوشته ايم
  

دولتمردان با کو به خيال باطل خودھم ميھنان آذری ما را ميخواھند به جائی بکشانند که "آقای محمد ارس"  
نويسنده و پژوھشگر سياسی و آگاه وطن ما که خود از ھم ميھنان آذری ما است در باره آنان چنين مينويسد:  

به گونه فاجعه باری سقوط کرده و نظام زندگی در ھم ريخته، پارلمان و قوانين دموکراسی   « ... اخالق عمومی
در دست حاکمان اصلی کشوربه کاريکاتور خويش بدل گشته اند و احزاب و افراد مخالف ھر آن در معرض  

 
َ                         از نوشته ھای محمد ا ر سی در کيھان لندن شماره   – ٣  َ                  ۶٨۴ 
اتحاد جماھير شوروی بود او در عھد "برژنف" از رياست           ُ                                               حيدر علی ا ف پنجمين نفر از سلسله رھبران کومونيست در کشور  – ۴

سازمان جاسوسی آذربايجان شوروی به دبير کلی حزب کومونيست آذربايجان ارتقا يافت و مورد توجه و عنايت "اندرو پوف" رئيس 
خزب کومونيست شوروی  بی " بود و زمان "گورباچف" به اتھام فساد و نا پاکی از عضويت دفتر سياسی  –جی  –سازمان مخوف "کا 

ش خورشيدی با سود جوئی از اوضاع آشفته کشور نو بنياد جمھوری آذربايجان، با حمايت مسکو و توطئه  ١٣٧برکنار شد و در سال 
  چينی توانست "ايلچی بيک" را از مقام رياست جمھوری ساقط و خود با قدرت زمام امورآن کشور را در اختيار بگيرد.  

َ                      ھای محمد ا ر س در کيھان لندن مورخ  به نقل از نوشته – ۵   خورشيدی.  ١٣٧۴اسفند ماه  ١٧         َ 
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مت پناه" بی  حمله عوامل مسلح رژيم و باند ھای مخفی قرار دارند، در مجلس ملی، مشاور "علی اف" آقا "نع
ھيچ واھمه ای پروفسور "عدالت" نماينده مجلس را با مشت و لگد و بی حرمتی ودار به سکوت ميکند، شش  

دستگاه قضائی ھنوز جرات مجازات عوامل سرکوب را ندارد و دولت   ١٩٩٠سال پس از فاجعه ششم ژانويه 
مت بی برنامه و شکست خورده است.  وسند و حکويھمه چيز را چون گذشته مخفی ميکند، مردم سر در گم و ما

٦   
  

از آنجا که انگيزه نگارش اين مقاله بخاطر زمزمه ھائی است که بر سر پيوستن بخشی از خاک کشور ما به  
                                                                         ِ                    سرزمين جمھوری اسالمی آذربايجان بگوش ميرسد لذا به منظور روشنگری و رد ژاژ خاي ی ھا و ياوه سرائی  

و فرھنگی و اجتماعی  ست به موقعيت جغرافيائی و سوابق تاريخی ھا دولتمردان باکو وعوامل آنان، نخ
 ين جمھوری آذربايجان بگونه ای کوتاه پرداخته و سپس در باره سوابق قومی و تاريخی و فرھنگیـــسرزم 

  ذربايجان اشاراتی خواھيم داشت. آ
  

" (  Arran که، " آران در فرھنگ معين در باره "آران" نام اصلی و تاريخی جمھوری آذربايجان می خوانيم 
غربی ايران و مغرب بحر خزر در قفقاز که   ل) سرزمينی در شما >آريا + ن < آر = –آران = آالن = االن 
ه، شماخی، دربند، ايروان، و  ج، شھر ھای عمده آن باکو، گندذربايجان شوروی داده انآ روس ھا به آن نام 

که اکنون خرابه ھای آن پيداست. يونانيان و روميان نخجوان و از شھر ھای قديم آن بردعه ( بردوا) است 
ّ          ن "آران" را تغيير داده، آر ان" (بر  آ"آغوانک" خوانده اند، عرب نام پارسی   باستان آنرا "آلبانيا" و ارمنيان                           

  وزن شداد) ناميد. 
  

ـموی (جغرافيا نگار دانشمند سده ھفتم ھـ   ُ                                          در فرھنگ عالمه دھخدا به نقل از ياقوت ح ◌ ◌ـ   ُ  ِ در معجم البلدان  ق)  -                                    
ّ                                                                         چنين آمده است: «.... ار ان به فتح و تشديد  "را" و الف و نون، اسمی است اعجمی که به واليتی وسيع و                         

        َ   ْ                                                               جمله "جــ نــ زه" که عامه آنرا "گــنجه" گويند و بروعه، شمکور و بيلقان و بين بالد بسيار اطالق شود، 
َ         آذربايجان و ار ن نھری است که آنرا "ار س" گوين                       ّ ّ    د و مواضعی در مغرب و شمار آن واقع شده جزو آر ان                                                          

  نچه در جھت شرق واقع شده جزو آذربايجان است» آمحسوب ميشود و 
  

حمد هللا مستوفی تاريخ نويس ايرانی که در سده ھشتم ھجری قمری ميزيسته در "نــزھت القلوب" موقع  
  ُ           م عين ميکند.   ـر    ّ  و کــ  جغرافيائی آران را بين دو رود ارس 

  
يد احمد کسروی از پژوھشگران نامدار و توانای معاصر کشورمان که خود اھل آذربايجان و در تبريز زاده  س

اودر زمينه ھای گوناگون تاريخی و زبان شناسی و مذھبی  و سياسی و اجتماعی و .... به بيش از   رو آثا  شده 
رد تائيد بسياری از اساتيد اين علوم  شصت جلد رسيده و آگاھی و تقوی و انصافش به ويژه در تاريخ و زبان مو

به "آذربايجان شوروی" نام گزاری شده بود   ١٩١٧قرار گرفته است در باره سرزمينی که پس از انقالب اکتبر 
مشھور يونانی در قرن اول پيش از   سدر کتاب شھرياران گمنام به بھره گيری از کتاب "پلوتارک" تاريخ نوي

آگاھی که در کتاب ھا ھست از قرن نخستين پيش از ميالد است که "پومپی" ميالد مينويسد: «... از آران 
سردار روم لشکر به شرق کشيده بدان جا نيز گذشت، آران از ھمان زمان نشيمن و ميھن مردمی بود که  

  »لبانيان" ميخواندند و به پارسی "آرانيان" بايد خواندشان.آيونانيان و روميان "
  

و پر ارزش "تاريخ جھان باستان" که حاصل پژوھش ھای ھيئاتی مرکب از يازده تن  در جلد اول کتاب تحقيقی 
از پژوھشگران تاريخ و جامعه شناسان و زبان شناشان مشھور روس زير نظر دو دانشمند برجسته اتحاد  

" ميباشد و به عنوان کتاب  Kovalev" و کووالف Diakovنام ھای "دياکوف بجماھير شوروی (پيشين) 
فته ميخوانيم که:  " نگارش يا Pedagogyای استفاده دانشجويان و انستيتو ھای رشته "پدا گوژی درسی بر

   ايـــرانی... نوشته ھای تاريخی آشوری که از گزند زمانه مصون مانده و بدست ما رسيده دو گروه از قبايل « 
خستين آن در آذربايجان و در جنوب را نام ميبرند "ماد ھا" و "پارس ھا" که ھردو از قوم آريائی بوده اند ون

دريای خزر و  ری و ھمدان ساکن شدند . دومی يعنی گروه پارس ھا در بخش جنوبی اين نواحی، يعنی فارس  
روانه شدند...» در جای ديگر اين کتاب آمده است: «... مھاجرت قبايل ترک از آلتای به ترکستان و از آنجا به  

 
  خورشيدی.  ١٣٧۴ديماه  ٢٨به نقل از نشريه کيھان لندن مورخ  – ۶
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ی خزر و سر انجام به دشتھای اوروپای شرقی از قرن ششم ميالدی و  جلگه ھای بين دريای آرال و دريا
  ذربايجان، از قرن يازدھم ميالدی آغاز گرديد....»  آ استقرار ترک ھا در ايران،  عراق، آسيای صغير و 

  
پيش از ميالد ) معروف به پدر تاريخ که برای پژوھش، مسافرت   ۴٢٠ – ۴٨۶ھرودت مورخ مشھور يونانی ( 

ثارش بنام "زمان ھای قديم" آنجا که به تاريخ اقوام آسيای صغير (ترکيه  آکرده است، در يکی از ھای بسيار
کنونی) و ايران و سوريه و مصر و سرزمينھای مجاور ميپردازد و زمانيکه به قوم ماد که ساکن آذربايجان و  

  از قوم آريائی ميشمارد.   آران و کردستان و ھمدان و پيرامون اين نقاط بوده اند اشاره ميکند، آنان را 
  

کزنفون، سردار جنگی و مورخ و فيلسوف نامدار يونانی که سالھا در دربار کورش دوم بوده است در کتاب 
ذربايجان مينويسد آما کمترين اشاره ای به وجود  آخود بنام "آناباز" بگونه ای روشن از قبايل و اقوام قفقاز و 

  د. آذربايجان و آران نمی کن قوم ترک در 
  

ژنرال "سر پرس سايکس" يکی از خاور شناشان مشھور انگليسی که سالھا از سوی کشور متبوع خويش 
ين و موسس و فرمانده نيروی مشھور به "پليس چـ عھده دار مناصبی از جمله سرکنسولگری ترکستان،

و به سبب تحقيقات  است و سال ھای درازی در ايران و آسيای ميانه اقامت داشته است  ه جنوب" در ايران بود
ما را   ريخ و فرھنگ و قوميت ميھن ما وآسيای مرکزی بعمل آورده و تاريخ کشورتاارزنده ای که در پيرامون 

از قديم ترين اعصار يعنی تقريبا از سه ھزار سال پيش از ميالد تا زمان معاصر از روی منابع قديم و جديد و  
مورد مطالعه و تحقيق قرار داده و کتابی در دو جلد بنام  کشف شده رو شرق و نيز آثا بروايات مورخان غر

نتيجه ميگيرد  قوم «ماد» که آريائی نژاد بوده اند در حدود دو ھزار سال پيش   ٧"تاريخ ايران" نگاشته است 
از ميالد مسيح به ايران کوچ کرده و در بخش شمال غربی (آذربايجان وآران) و کردستان و ھمدان و ری ساکن  

ھيچ جا از کتابش به توطن قوم ترک در اين نقاط اشاره ای ندارد و   ر بدين ترتيب اين پژوھشگر نيز د شدند و
اين چنين است نظر پژوھشگران و شرق شناسان و باستان شناسان نامداری چون: ماکس مولر آلمانی، اسحق  

فسور ھيرت آلمانی، پيت مار  لمانی، ھاينه گلدون آلمانی، پروآتيلور انگليسی، ھاکسلی انگليسی، اتو شرودر 
  رآلمانی، گوردون چايلد انگليسی، لومل آلمانی، پروفسور مولتون انگليسی، ادوارد ماير آلمانی، پروفسور ميل

مکزيکی ، پروفسور  پروفسور شور آلمانی، پروفسور اسميت انگليسی، گيمپرای            ُ              انگليسی، ا لمسـيد انگليسی
مانی، کومار ھندی، بويس انگليسی، پروفسور وينگلر آلمانی، ويدن آل تيمهآلتھيم آلمانی، نی برگ سوئدی، 

نان خودداری ميشود. (رجوع آکر نام ذ گرن ھلندی،  وبرخی ديگر که بخاطر دوری از طوالنی شدن مقاله از 
  ه کتاب بسيار ارزنده آقای مھندس جالل الدين آشتيانی بنام " زرتشت" ) بشود 

  
سه ھزار سال پيش از   ويرامون مسکن نخستين قوم آريائی و کوچ آنھا در دنامبردگان آنجا که اشاراتی در پ

ميالد به فالت ايران و سرزمين ھای مجاور چون ھندوستان و افغانستان و ترکيه کنونی و نواحی قفقاز و اروپا  
  دارند، کمترين اشاره ای بقوم ترک و سکونت آنان در سرزمين ھائی که نام برده شد نمی کنند. 

  
رھنگ معين در باره "ماد ھا" نوشته شده است که : « ... سرزمين ماد نام قديم ناحيه ای از ايران بين در ف 

تاريخ از دو    درجبال زاگرس و کوير نمک است که قوم ماد در آن سلسله پادشاھی ماد را تشکيل داده اند و
يا آذربايجان .... ماد ھا مردمانی  مـــاد  نام به ميان آمده است  "ماد بزرگ" يا عراق عجم و "ماد کوچک" 

قاز به ايران آمده و در آنجا  ـفق آريائی نژادبودند که به عقيده مورخان پيش از ھزاره اول پيش از ميالد از راه 
  ساکن شدند و...»

  
ران در شمال ايران و در غرب درياچه خزر  آ  ...  « سيد احمد کسروی در کتاب "شھرياران گمنام" مينويسد: 

شھر ھای بزرگ آنجا؛ باکو، گنجه و شماخی و دربند است، از شھر ھای کھنورش "بردوا" يا نھاده و 
"بردعه" که اکنون خرابه ھای آن پيداست، يونانيان و روميان باستان آنجا را "آلبانيا" و يا ارمنيان ( آغوانک) 

ُ                       خوانده اند، تازيان نام پارسی آنرا تغيير داده  "آر ◌ ان می ناميدند. ھمه اي  ِ نھا آن نام ھا يکی است و از سنجش                                                 
» ( نه قوم ترک  با يکديگر توان دانست که بوميان نخستين اين سرزمين "آل" يا "ار" نام داشته اند. 

 .نويسنده)

 
بريستير (کتاب ازمنه باستان) دنی کر ( کتاب نژاد ھا بشر) ونديداد مجموعه ای   –ح  –آثار پژوھشگران و تاريخ نويسانی چون ج  – ٧

   ُ                                                                                   مـ رگان (کتاب مطالعات) ھرودت؛ استرابون، ديو دوردوسيسلی و تاليفات ديگر از چند تن ديگر.از اوستا، مسيو 
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زنده ياد کسروی سپس در جای ديگر اين کتاب می نويسد: « .... از دير زمان که آگاھی در دست ھست  

تا آنجا که ما ميدانيم تا قرن ھای ھفتم و ھشتم ھجری اين نام به روی آنجا   "آران" جز بدين نام خوانده نشده و 
معروف بوده از آن پس کم کم روی به نا پديدی گذارده .» ، « ... شگفت است که "آران" را اکنون آذربايجان 

بزرگتر و شناس   با آنکه آذربــــايجان يا آذر بايگان نام سرزمين ديگری است که در پھلوی آران و  ٨ميخوانند 
تر از آن ميباشد و از دير زمان که آگاھی در دست ھست ھمواره اين دو سرزمين از ھم جدا بوده و ھيچگاه نام  

ا تا کنون ندانسته ايم که برادران آرانی ما که حکومت آزادی برای  ــآذربايگان بر آران گفته نشده است. م 
آنجابگذارند، برای چه نام تاريخی و کھن خود را کنار نھاده  سرزمين خود بر پا کرده ميخواستند نامی نيز بر 

 دست يغما به سوی آذربايگان دراز کرده اند!؟ و چه سودی را از اين کار شگفت خود اميدوار بودند!؟»  
 

ن است که ما بر خواسته آذربايگانيم و تعصب بوم و ميھن خود نگه ميداريم، چه  آ «اين خرده گيری نه از
از اين کار ھيچگونه زيان نيست، بلکه از اين است که برادران آرانی ما در آغاز زندگانی ملی و   آذربايگان را 

آزاد خود پشت پا به تاريخ و گذشته سرزمينشان ميزنند و اين خود زيانی بزرگ است و آنگاه تاريخ چنين کار  
  شگفت سراغ ندارد! » 

  
يره ای از ايرانيان بودند و زبان جداگانه ای داشتند که  کسروی در اين کتاب ھمچنين مينويسد: « ... آرانيان ت

شاخه ای از زبان ھای ايران بود و ھمچنين بسياری از تيره ھای ديگر ايران ھمواره فرمانروايانی از خويش 
داشتند که "آرانشاھان" خوانده شده، باجگزار فرمانبردار شاھان شاھان ايران بودند، گاھی سر بشورش و نا  

وردند، بويژه پس از انتشار دين مسيح که آرانيان نيز آن دين پذيرفته ودر کشاکش ھائی که ميان ا فرمانی می
  نان ھم به ھمکيشان خود می پيوستند» آارمنيان و گرجيان با لشگر ھای ايران ميشده، 

  
ن زبان است  کتاب در شرح بيشتر در پيرامون زبان مردم آران می افزايد « ... زبان آرانيان ھما ھمينھمو در

ّ                                                                   که در کتاب ھای عربی بنام "ار انی" معروف است و بيشتر باآذری که زبان آذربايگان (زبان پيش از رواج                             
  گويش ترکی) بوده يکجا ياد ميشود، اکنون نمونه ھائی از اين زبان در گنجه و ديه ھای پيرامون باکو و برخی

  بادی ھای ديگر ھنوز ھست...»آ
  

از جغرافی نويسان و مورخان مشھور قرن ھفتم ھجری قمری است در "نزھته   حمد هللا مستوفی قزوينی
نش بسيار است آنچه در ايران است معدن "بديه  دگيپ لندن مينويسد: «... موميائی معا نالقلوب" چاپ اوقا

آبی" از توابع شبانکاره کوھی است که ازآن قطرات فرو ميچکد و چون موم منجمد ميگردد و آنرا موم آبی  
نجا در زمين چاه ھا  آ فته اند، موميائی اسم علم آن شد... و در ايران زمين بزرگترش معدن "باکويه" است و گ

     ٩آن چاه بر مياورند نفت بر سر آب ميباشد ....»    حفر ميکنند تا به زھاب ميرسد، آبی که از
  

ھجری قمری) در جلد   ٣۴۵ ابوالحسن علــی بن حسين موسوی (تولد در دھه آخر قرن سوم و تاريخ مرگ سال
َ                                                     نخست کتابش بنام "مـ روج  الذ ھ ب" مينويسد: «... در سرزمين عراق، نزديک مدينه السالم،   َ    ُ تشکده ای ھست  آ                  ُ   

که ملکه پوران دختر خسرو پرويز در محل معروف به "استينا" بنا کرده است، آتشکده ھائی که مجوسان در  
                            ّ                     برستان و جبال و آذربايجان و ا ران و ھند وسند وچين عراق و فارس و کرمان و سيستان و خراسان و ط

  »تشکده ھای مشھور را ياد کرديم.آساخته اند فراوان است که از ذکر آن صرفنظر کرديم و فقط 
  

پير نيا ميخوانيم: «...شکی نيست که  زبان ماد ھا با زبان پارس قديم تقريبا يک    در کتاب "ايران قديم" تاليف 
جزئی با آن داشته چنانکه در زمان "استرابون" پارس ھا و مادی ھا زبان يکديگر را   زبان بوده و تفاوت
نديان کمال ــ                                                               ُ » بقول استرابون زبان مادی ھا زبان پارسيان و آريان و باختران و س   ١٠بخوبی ميفھميدند 

  ١١...»  مشابھت را داشته است
 

  اين کتاب در زمانی نوشته شد که در روسيه رژيم کومونيستی بر قرار بود و برسرزمين آران، نام آذربايجان شوروی نھاده بودند.  – ٨
فی فاتح" ضمنا "باکويه" نام قديم شھر باد کوبه و يا باکو پايتخت جمھوری سال نفت ايران" نوشته "مصط ۵٠به نقل از کتاب "  – ٩

  آذربايجان شوروی است که حمد هللا مستوفی آنرا از شھر ھای ايران بر ميشمارد. 
شته استرابون از جغرافی دانان مشھور يونان و ساکن روم بوده است. او. بالد زيادی را سياحت کرده و کتابی در ھفده جلد نو – ٠١

 پس از ميالد است.  ٢۴پيش از ميالد و فوت او در سال  ۶٣است. والدت واو در سال 
  به نقل از جلد اول کتاب "تاريخ ايران" تاليف ژنرال سر پرس سايکس  – ١١
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ستون دوم کتيبه ھائی ديده ميشود که به  اين است که زبان ماد ھمان است که در   (Oppert)      ُ      عقيده ا وپرت 

  ١٢زبان منقوش ميباشد ولی امروز عموما آنرا به زبان شوش ميدانند.  
  

مدارک و شواھد تاريخی بسيار ديگر نيز که دراين نوشتار به مصداق "مشت نمونه خروار" تنھا به معدودی از  
واقعيت است که سرزمين "آران" ھمواره  آنھا اشاره شده است تا مقاله به درازا نکشد، جملگی مبين اين 
تر نام ايران بخشی از خاک ميھن مان را  چسرزمين جداگانه با نام جداگانه از سر زمين آذربايجان امــا زير

 ن سرزمين خود را ھمواره شاه ايران می خواندند. آتشکيل ميداده است و پادشاھان محلی  
 

ھيچگاه آن قطعه را "آذربايجان" نخوانده اند و جملگی در   تاريخ نويسان و شاعران و جھانگردان طی سده ھا
 منفک بودن اين دو سرزمين نوشته ھا از خود بجا گذاشته اند. 

 
بی مناسبت نيست که به چند بيت از اشعار چند شاعر معروف ميھن ما در سده ھای گذشته نيز بگونه نمونه در  

ن" که چند سالی است نام جعلی و نادرست بر آن نھاده اند  تائيد آنچه را که نوشته ايم، در رابطه با نام "آرا
  اشاره ای داشته باشيم. 

  
  : از قطران تبريزی شاعر قرن پنجم ھجری قمری

 
ــ "براب   ی دليل نداند درآن شدن شيطان" ــــــــکه ب  ه آران شدند چون کوھیــــــــــر ش ــ

  ملک شروان ترا"ھچو آران گشت خواھد   "ھمچو ارمن گشت خواھد نعمت سنگی ترا 
  

  خواست ساالرش خدا در ملک ساسان کند"   انيانـــــ" اين جھان بودست دايم ملک ساس 
  ند" ــــــــک آرانکمترين فرزند خود را مھتر   او به تخت ملک ايران بر نشيند در ستخر "

  
ــ "سپ   دوست" وز دشمن، دل افروز  ـــــــگر ســــج  ت ـــــســـر کوس    َ والي  ــــــاب آران  دارھـــــ

  
ــ اه خويش بـــــــــسپ  ــــــــھر خدمتش آورد شــــــھريار آران " ز ب ــ نب یراـ   رد بسته کمر" ـ

  و خزر"  رانآ ه لشگرش اندر شه ـــــبرد ب  دو ـند که چون او رود به حرب ع ــــ"خبر دھ
  
  
  

  از نظامی گنجوی شاعر سالھای پايانی قرن ششم ھجری قمری:  
  

  ن زن» آمسخر گشته در فرمان      ارمن  « ھمه اقليم آران، تا به
  
  

  از خاقانی شروانی شاعر قرن ششم ھجری قمری: 
  

  فتح عراق و شام را وقتی مھيا داشته»    ران نام را، زيور زده ايام را آ« از فتح  
  يا به باب الباب» زانجکجا روم سوی ا     رانآ  « کجا گـــــــــريزم سوی عراق يا

  
  چون گفته من رشک معزی و سنائی»  راسان شه حسرت غزنين و خران به توآ«

  
  از فخرالدين اسعد گرگانی شاعر قرن ششم ھجری قمری در ويس و رامين:

  
  فکند اندر ديار روم شيون »    ران رفت و ارمن ا« يکی ديگر به 

 
  ھمانطور از کتاب فوق الذکر  -٢١
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َ    از شرف الدين ش غرو ه      ُ   ر ھجو مجير بيلقانی شاعر سرزمين اران:د             

  
  چو تو گران جان باشد" ميق ھکی ال    "شھری که به از ھزران اران باشد 

  
آذربايجانی و ارانی بوده اند و ھيچگاه نام آذربايجان بر   د تن از شاعران نامبرده خو دھمانگونه که ميبينيد چن

  سرزمين آران يا اران ننھاده اند. 
  

وسوواس ين مبحث از دو رويداد تاريخی که توجه و اگر چه نوشتار به درازا خواھد کشيد اما دريغ ميدانم در ا
مردم گيالن و آذربايجان در ھشتاد و اندی   زو حسايست و آگاھی ويژه گروھی از ھم ميھنان وطن پرست ما را ا

  ن ميدھد ياد نکنم.  شاسال پيش ن
  

يرزا کوچک خان جنگلی"  ــزنده ياد "محمد علی گيلک (خمامی)" از ياران نزديک و صديق و مورد اعتماد "م 
در کتاب پر ارزش خود بنام "تاريخ انقالب جنگل"   ١٣فوائد عامه را داشته است  که در کابينه اش مقام وزارت 

  مينويسد:
نويسنده) بسياری از قطعات آن مملکت دم از استقالل  – ١٩١٧اکتبر  ١٧«... در نتيجه انقالب روسيه (انقالب 

ربايجان حکومت مستقلی  نويسنده) و نواحی اطراف آن بنام آذ –= باکو (ن جمله اھالی بادکوبهآميزدند، از 
ول سوسياليست  صتشکيل دادند و در تحت سرپرستی حزب مساوات که ھمان بلشويک ھا و طرفداران ا 

                                                          ْ            روسيه بودند، خود را اداره می کردند... از طرفی انتخاب نام "آ ذربايجان"   (Revolutionary)رولسيونری 
ظن و تشويش خاطر ايرانيان وطن پرست   را که منحصرا به آذ ربايجان ايران اطالق ميگرديد باعث سوء 

ذربايجان را از ايران مجزا و ضميمه قفقاز کند واھالی  آبه مايل است وگرديده گمان می رفت حزب مساوات بادک
فريب داده با خود متحد و يک حکومت ترک زبان که در باطن آلت دست ترکھای   زبان مستعار ترکی را به بھانه 

  ل دھد و به استقالل ايران لطمه وارد سازد.  کيسنده) باشند در آسيای وسطی تشنوي –عثمانی (ترکيه کنونی 
  

اين گمان تا آن حد قوت يافت که يک دسته از آزاديخواھان ايرانی حزب بنام "حزب دموکرات" در بادکوبه 
ه در صفحه  تشکيل داده و علنا با حزب مساوات به مبارزه بر خاستند و جريده ای به زبان محلی منتشر کردند ک

نويسنده) نيز  –؛ ھيات اتحاد اسالم (جنگليان آذربايجان جز الينفک ايران است چاپ ميشداول آن اين عبارت "
نمی توانست به جريانات بادکوبه و مقاصد حکومت جديد التاسيس مساوات عالقمند نباشد، در ھمان موقع در  

ھجری قمری شرح مبسوطی در اين  ١٣٣۶ی مورخه ربيع الثان ٢۴زنامه جنگل در شماره وعين حاليکه ر
موضوع نگاشته و در تحت عنوان "ديگ ھمسايه زائيد" مقاله مفصلی درج و حقاقيق تاريخی چندی به معرض  

  انظار عامه گذاشت. نماينده ای نيز به بادکوبه اعزام نمود که نظر حکومت مساوات را دريابد." 
  

ه  کاز زعمای معارف گيالن) و مشاھدات و مذاکرات ايشان است  –اينک شرح زير بقلم ھمان نماينده (عرفانی 
  د: وورده ميشآ  عينا در اينجا

« ... ھمينکه وارد بادکوبه شدم به ديدن جنرال قونسول ايران (ساعد الوزاره که بعدا ساعد مراغه ای و مدتھا 
ود رفتم. بعد ازديدن ايشان وزير امور خارجه و سپس رئيس الوزرا ايران شد) که مرد وطن پرست و با کفايتی ب

از چند تن از تجار ايرانی که از اعضای فعال حزب دمکوکرات بودند ديدن کرده و ھمچنين چند نفر ليدر ھای  
ونسول قحزب مساوات را مالقات و در نتيجه موفق به تشکيل جلسه برای مذاکره دوستانه با حضوی ژنرال 

  يز حضور داشتند.ن جلسه نمايندگان حزب مساوات نآگرديدم، در 
  

نخستين سئوال من اين بود که چرا اين قسمت از مسلمان نشين قفقاز را که جزو حوزه فرمانروائی حکومت 
مساوات است بنام "آذربايجان" موسوم و نام ديگری برای آن انتخاب نکرده اند. جواب دادند برای سوا کردن  

بھتر و مناسب تر از کلمه "آذربايجان" کلمه باستانی  نواحی باد کوبه از فققاز مانند گرجستان و ارمنستان،
نھا ميتوانند مطمئن باشند که  آديگری پيدا نکرديم و نبايد انتخاب اين نام باعث رنجش برادران ايرانی مابشود و 

مقصود از آذربايجان آن طرف رود ارس و قسمتی است که سابقا جز فققاز بوده است و ما ھيچگونه نظر  

 
 ان جنگلی" تشکيل شده بود.منظور کابينه ای است که پس از اعالم جمھوريت در گيالن به رھبری "ميرزا کوچک خ  – ٣١



 آذربايجان پاره تن ايران  با اجازه مجاز است                      فقط اين نوشتار ويژه تارنمای پيمان ملی است و ھر گونه کپی يا اقتباس 

  برگ  35از   9برگ 

و چشم طمع به خاک ايران و آذ ربايجان ايران نداريم، بلکه طرفدار استقالل کامل و تماميت ايران سوئی نداشته 
  ميباشيم و مايل ھستيم ھمواره با ملت ايران دوست و برادر باشيم.

  
و ميخواھيد  پرسش دوم من اين بود که دولت مسقلی تشکيل داده و اين قطعه خاک را از روسيه و قفقاز مجزا

حکومات و ملل اسالمی متمايل بوده و نقطه اتکا تان  زاسالمی داشته باشيد، به کدام يک ا يک حکومت
نکه اکثريت با مسلمين است، ملل روسی، ارمنی، گرجی و غيره نيز  آ کجاست؟ صريحا گفتند در آذرايجان ما با 

کردن به يک دولت   تمدن از مسلمان ھا باالترند و حکومت اسالمی مساوات بودن تکيهھستند که در درجات 
اسالمی ديگر نمی تواند و قادر نيست استقالل سياسی خود را ادامه دھد و چون ايران کنونی خود دچار ضعف  

  است نمی تواند تکيه گاه ما باشد، ناگزير اتکاء ما به دولت مقتدرعثمانی است.
  

گرديد تخم افشانی ساليان دراز   بعد از اين پاسخ معلوم شد که تمايل آقايان به ترک ھا است و به بنده ثابت
نويسنده) در عالم اسالم و دعوت مردم   –جوانان اتحاد و ترقی (جنبش در عثمانی سابق بنام ترک ھای جوان 

ايران چنين نتيجه و ثمر داده که اکنون حزب مساوات ميخواھد   ت به اتحاد اسالم گرفتاری و غفلت اوليای دول
  زرزوی توده مردم از تھران تا استامبول و به طرف مرکآا بر خالف توجه تاريخی و ملی مسلمين قفقاز ر

  نويسنده) .  –حکومت عثمانی متوجه سازد (تاريخ تکرار ميشود 
  

کسروی در کتاب "تاريخ ھجده ساله آذربايجان" مينويسد: « ... در ھمان روز ھای نخست خيزش (قيام شيخ  
آقا امير خيزی که از آزاديخواھان کھن و اين زمان از  نويسنده) حاجی اسماعيل –محمد خيابانی در تبريز 

نزديکان خيابانی ميبود، پيشنھاد کرد که آذربايجان چون در راه مشروطه کوشش ھا کرده و آزادی را برای  
اريم، در اين ھنگام نام آذربايجان يک دشواری پيدا کرده بود، زيرا  زاوگرفته، نامش را "آزاديستان"بگايران 

خوردن امپراتوری روس ترکی زبانان قفقاز در باکو وآن پيرامون ھا، جمھوری کوچکی پديد آورده  پس از بھم 
آنرا "جمھوری آذربايجان" ناميده بودند، آن سرزمين نامش در کتاب ھا "آران" است ولی چون اين نام از  

ود که باآذربايجانيان يکی رايان آن جمھوری اميد و آرزويشان چنين ميبگزبانھا افتاده بود و از آنسوی بنياد 
ذربايجانيان که به چنان يگانگی آ گردند از اين رو اين نام را برای سرزمين و جمھوری خود برگزيده بودند. 

خرسندی نداشته و از ايرانيگری چـشم پوشی نمی خواستند از آن نامگذاری قفقازيان سخت رنجيدند و چون 
بھتر است ما نام استان خود را ديگر گردانيم، ھمانا پيشنھاد  نامگزاری شده و گذشته بود کسانی ميگفتند: 

"آزاديستان" از اين راه بود ھرچه ھست خيابانی آنرا پذيرفت و چنين دستور داد که مارک ھای کاغذرا ديگر  
  گردانند و در ھيچ جا جز آن نام ننويسند و نگويند.»

  
آمده است: « ... باقر اف که خود يک ايرانی االصل در کتاب خاطرات دکتر کيانوری، دبير کل حزب توده ايران 

به مساواتی ھای باکو دادند چون از آنان در   انگليسی ھابود، به دنبال الحاق دو آذربايجان بود و اين انديشه را 
  پشتيبانی می کردند.» وبرابر بلشويک ھای مسک

  
و ھمانگونه که در پيش نوشته ايم چون خ در زمان حکومت جمھوری اسالمی در ايران تکرار شد يمتاسفانه تار

گردانندگان رژيم جمھوری اسالمی به مليت و ميھن پرستی بھا نداده و نمی دھند و از ديدگاه جھان وطن مذھبی  
به مسايل و رخداد ھا نگاه ميکنند به ھنگام تشکيل دولت جمھوری آذربايجان کمترين اعتراضی نکردند واز آن  

  ند!  غير مسئوالنه گذشت
  
رزمين آران و چندين شھر و آبادی  ديگر در شمال رود ارس که طی ساليان دراز بخشی از خاک ايران بود  س

ميالدی پس از چند سال جنگ و خونريزی بين قوای ايران وروسيه  ١٨١٣ق) برابر با  -(ھـ  ١٣٢٨در سال 
  تزاری  بموجب عھدنامه "گلستان" از پيکر ميھن ما جدا گرديد. 

  
ه با آنکه از شھر ھا وقصبات و آبادی ھا و حتی از ديه ھای کوچک نامبرده شد که جملگی در  در اين عھدنام

آنسوی روخانه ارس قرار داشتند کمترين اشاره ای بنام آذربايجان نشده است. بديھی است که اگر چنين نامی  
  بر آن سرزمين ميبود، در عھدنامه گنجانده ميشد.  

  
اگزير عين عبارات دو فصل از عھد نامه گلستان را که در آن نام شھر ھا و  ن ربه منظور روشنگری ھرچه بيشت

  آبادی ھای جدا شده از ايران آمده است در زير نقل ميکنيم:
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«فصل دوم:  چون پيشتر بموجب اظھار و گفتگوی طرفين قبول رضا در ميان دولتين شده است که مراتب 

د يعنی طرفين در ھر موضع و جائی که الی قرار داد مصباحته باش    ١٤اوپرزنديم  مصالحه بر مبنای استا تسکو
الحال بوده است از آن قرار باقی  و تمامی اولکای واليات خوانين نشين که تا حال در تحت تصرف و ضبط ھر  

از دولتين بوده کما کان در ضبط و اختيار ايشان بماند، لھذا در بين دولتين عليتين روسيه و ايران بموجب  يک 
مرقومه ذيل سنور و سرھدات مسقر و تعيين گرديده است، از ابتدای اراضی آدينه بازار به خط مستقيم از  خط 

تا معبر يدی بلوک رود ارس و از باالی نار رود ارس تا اتصال والحاق رودخانه کپنک چای،  راه صحرای مغان 
ايروان و گنجه و نيز رسوی از   به پشت کوه مقری واز آنجا خط حدود سامان و واليات قراباغ و نخجوان و

سنور گنجه جمع و متصل گرديده بعد از آن حدود مزبور که بواليات ايروان و گنجه و ھم حدود قزاق و شمس  
الدين بود تا مکان ايشک ميدان مشخص و مفصل ميسازد و از ايشک ميدان تا باالی سر کوه ھای طرف راست  

ھای پنبک الی گوشه محال شوره گل و از گوشه وشوره گل از   ُ                                      ط رق و رودخانه ھای حمزه چمن و از سر کوه
چای محلق بای کوه برف آلدا گوز گذشته از سر حد محال شوره گل و ميانه حدود قريه سوره به رودخانه آرپه 

و متصل شده معلوم و مشخص ميگردد و چون واليات خوانين نشين طالش در ھنگام عداوت ودشمنی دست به  
يل بعد از تصديق دبلی و ارززيادت صدق و راستی حدود و واليات طالش مزبود را از جانب ان دست افتاده بجھت

ام معتمدان و مھندسان ماموره که بموجب قبول ووفاق يکديگر و معرفت سرداران  ظصلحنامه از پادشاھان ع
خيص ميسازند،آنرا  جانبين جبال ورودخانه ھا و درياچه  و امکنه و مزارع طرفين تفضيال تحرير و تميز و تش

نچه در تحرير اين صلحنامه در دست و در تحت تصرف جانبين باشد معلوم نموده و  آنيز معلوم و تعين ساخته 
نای استا تسکو اوپرزنديم مستقر و معين ساخته ھر يک از طرفين آنچه  بآنوقت خط حدود واليت طالش نيز در م

در سر حدات مزبوده فوق اگرچيزی از خط طرفين بيرون در تصرف دارد بر سر آن باقی خواھد ماند وھمچنين 
  رفته باشد معتمدان و مھندسان ماموره طرفين ھر يک موافق استا تسکو اوپرزديم رضا خواھد داد.  

  
ه ثبوت دوستی و وفاقی که به اعليحضرت  ھفصل سوم: اعليحضرت قدر قدرت پادشاه اعظم کل ممالک ايران بج

ن عظام تخت  ا مالک روسيه دارند به اين صلحنامه به عوض خود و وليعھدامپراتور کل م تخورشيد مرتب
شاھانه ايران و واليات قرا باغ و گنجه که االن موسموم به ايلی سابط پول است و اولکای خوانين نشين شکی  

ست  و شروان و قبه و در بند و بادکوبه و ھرجا از واليات طالش را با خاکی که آالن در تصرف دولت روسيه ا
و تمامی داغستان و گرجستان و محال شوره گل و آچوق باشی و کورنه و منکريل و انجاز و تمامی اولکا و 
اراضی که در ميانه فققاز يه به سر حدات معينه الحاليه بوده و نيز آنچه از اراضی و اھالی قفقازيه الی کنار  

  » ١٥دانند .  خزر متصل است بخصوص و متعلق به ممالک امپريه روسيه ميی  دريا
  

فصول عھد نامه به مواردی از جمله نقل وانتقال اموال تجار و مبادله اسيران جنگی و تعيين ميزان چون ساير 
ھزينه ھای گمرکی وتعارفات ديپلماسی متداول زمان و ... اشاره دارد واز چھار چوب منظور خارج است، از  

  درج آنھا صرفنظرشد. 
  

بادی ھای بزرگ و  آفصل عھدنامه مزبور، ضمن نام بردن از شھر ھا و ه ديده ميشود در دو کبگونه ای 
کوچک تصوف شده ،از سرزمين که نام جمھوری آذربايجان بر آن نھاده اند زير عنوان "قفقازيه الی کنار  
دريای خزر" ياد ميشود و کمترين اشاره به نام آذربايجان نشده است که اين خود گواه صادق و روشنی است بر  

  ست. اار بودن نام "آذربايجان" بر سرزمينی که نام تاريخی آن "آران" مستع
  

ميالدی و چند سالی پس از   ١٨٢٨ھجری قمری برابر با  ١٢۴٣در عھدنامه "ترکمانچای" نيز که به تاريخ 
انعقاد قرار داد گلستان بين دولتين ايران و روسيه، پس از شکست مفتضحانه قوای ايران از قوای روسيه بسته 
شد با آنکه از بسياری شھر ھا وآبادی ھا و قراء از دست رفته ايران اشاره ميشود ھمچنان از آن بخش بنام 

  "آذربايجان" ياد نشده است. 
  

 ٣٧١کسروی در کتاب "شھرياران گمنام" از قول "ابن حوقل" تاريخ نگار معروف (تاريخ وفات در حدود 
ران و زمينھا ه ھا را پادشاھان و خداوندانی بودکه نعمت بيکميالدی) مينويسد: « اين کو ٩٨١ھجری قمری يا 

 
  Status queueوضعيت موجود  -۴١
  عينا به نقل از جلد اول کتاب "تاريخ روابط سياسی اين و انگليس" نگارش زنده ياد " محمود محمود". -۵١
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و دژ ھای پر بھا واسبان و ستوران داشتند.... بر اين پادشاھان باج و بدھی معين بود که ساالنه برای پادشاه  
  آذربايجان می فرستادند، بدھی سبکی که از پرداخت آن باز نمی ايستادند په پادشاھان اين نواحی که ايشان را

  پادشاه اطراف می خوانند فرمانگزار پادشاه آذربايجان و ارمنستان و اران بودند..»  
  

  اين نوشته نيز نشان ميدھد که آذربايجان و اران دو سرزمين با دو نام و مشخصات جداگانه بوده اند. 
  

اليات اران و يت السير" می نويسد: « وـخواند مير (متوفی در نيمه اول قرن دھم ھجری قمری) در کتاب "حب
ذربايجان و کردستان و لرستان و فارس و کرمان و عراق عرب و عجم تا سر حد خراسان در قلمرو "حسن  آ

  بيک" پادشاه آق قويونلو بود..»  
  

ھمو در جای ديگر اين کتاب در شرح "جالل الدين دوانی" می نويسد: « او از اقطار امــصـــار (جمع مصر و  
ه) عراقين و روم اران و آذربايجان و ھرموز و کرمان و طبرستان و جرجان و  نويسند –به معنی شھر ھا 

  خراسان اعاظم و افاضل به اميد کسب علم و دانش متوجه مالزمتش ميشدند...»
  

و يا آنجا که از سلطان يعقوب بيک تعريف و تمجيد ميکند می نويسد: « ... تمامی بالل . امصار اران و  
  رس و کرمان معمور و آباد گشت....» آذربايجان و عراقين و فا

  
ھمچنين در جای ديگر کتاب پس از شرح پيروزی شاه شروان بر حريفانش می نويسد: « ... و اين دو خبر  
بھجت اثر در يک شب به تبريز رسيد  و رستم بيک فرحناک و مسرور گشت و تمامی گلزار ممالک عراقين و 

 تعرض مصون ماند...»  فارس و کرمان و آذربايجان و اران از خار 
 

ّ            از آنجا که خواند مير، حبيب الس ير را در اوايل قرن دھم ھجری قمری نگاشته است ميبينم که نام "ار ان" تا اين                                                               ّ                              
زمان ھمچنان بر زبان ھا بوده است و از سالھا بعد به تدريج فراموش ده است. حال آنکه نام آذربايجان که 

  چنان بر زبان ھا جاری است. ھمواره بخشی از ايران بوده و ھست ھم 
  

ّ     ّ                          ابوالحسن علی بن حسين مسعودی در جلد دوم کتاب معروف خود بنام "مرو ج الذ ھب " مينويسد: « ... کار                                                                 
ّ                                                                                          بابک در ديار ار ان و بيلقان باال گرفت و سپاھيان وی در اين نقاط تاخت و تاز کردند ... وقتی که بابک کار خود                 

ب پس از شرح فرود آمدن بابک به يکی ای نقاط ارمنستان می نويسد: «...  را تباه ديد بگريخت. » مولف کتا
 –افشين سردار خليفه عباسی که بابک را دنبال ميکرد راه ھا را بست و با بطريقانی  ( کشيشان مسيحی 
ّ                                          نويسنده) که در قلعه ھا و نوحی ارمنستان و آذربايجان و ار ان و بيلقان بودند مکاتبه کرد و وعده ھای خ  وب                                                       

  داد .» 
  

اسناد و شواھد تاريخی بسيارکه فقط به ذکر چند شاھد و سند از ميان آنھا بسنده شده است گويای اين واقعيت 
ذربايجان خوانده ميشود نامی است مستعار و غير واقعی که تا پيش آ  اند که سرزمينی که اکنون بنام جمھوری

و سند و سنگ نبشته ای از آن بنام آذربايجان ياد نشده  در روسيه ھرگز و در ھيچ کتاب  ١٩٧٩از انقالب اکتبر 
  است.  

  
ُ ُ      ْ                                                                                           طـ  رفه آ نکه با ھمه اين مدارک و اسناد و شواھد مزدوران و عوامل بيگانه در اثبات نظر خود مبنی بر اينکه 

.  ، اصرار می ورزند و سينه به تنور ميچسبانندشدهمي سرزمين آران از سده ھا پيش تا کنون آذربايجان خوانده 
  که براستی به ديوانگی ماند اين داوری!  

  
ذربايجان  آ چون پرداختن بيش از اين به سرزمين آران ما را از ھدف اصلی که ھمانا بررسی درباره سرزمين 

است دور ميکند بدين رو آنچه که در باره آن سرزمين نوشته ايم در ھمين جا به پايان ميبريم و به 
ذربايجان»   ناميده  آاز دو ھزار سال "آتور پاتکان" يا « آذر بايگان» و يا «ذربايجان» می پردازيم که بيش آ«

  ميشده  و ميشود. 
  

فرھنگ معين و دھخدا) آمده است که نام اين بخش از خاک ايران در ابتدا  –در فرھنگ واژه ھا ( برھان قاطع 
ان يا گان که آتور و آذر به معنی ک ٣پات يا پای  -٢آتور يا آذر  -١"آتور پاتکان" بود که مرکب از سه کلمه 
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آتش است و پات از مصدر پاييدن به معنی نگھبانی کردن و کان يا گان پسوند مکان است . يعنی سرزمينی که  
در آن آتش حراست و نگھبانی ميشده است که با توجه به باور داشتھای مذھبی زمان ھای دور در آذربايجان  

را از جمله وظائف مھم ميدانستند چگونگی اطالق چنين نامی بر آن سر  که آتش را مقدس و نگھداری مستمر آن
  زمين روشن ميشود. 

  
پس از حمله اعراب به ايران و تصرف آذربايگان، اعراب آنرا آذربايجان خواندند. مطالب ديگری نيز در  

ما نقشی ايفا پيرامون وجه تسميه آذر بايجان در کتب تاريخ و فرھنگھا آمده است که چون در ادای منظور 
نميکند بھمين مختصر بسنده کرده و به موقعيت جغرافيائی و قوميت وزبان مردم آن ميپردازيم که ھدف اصلی 

  است. 
  

  موقعيت جغرافيائی آذربايجان:  -١
  

ّ                             مده است که: «... آذربايجان قديم از شمال به ار ان و از جنوب غربی به آشور و آ در فرھنگ عالمه دھخدا                                             
تان و از مشرق به دو ايالت مغان و گيالن محدود ميشده و پايتخت آن شھر «گنجک» از مغرب به ارمنس

عرب آنرا "کرنا" و يونانيان "گازا" ميناميد اند و  و هبوده است و در تخت سليمان در جنوب شرقی مراغ
ن و آذر بايجان فعلی محدود است از شمال به رود ارس و از مغرب به کشور ترکيه و از جنوب به کردستا

  نويسنده) و از مشرق به گيالن و مغان. –خمسه (زنجان و توابع آن 
  

معين آمده است: « آذربايجان = آذربايگان = آتور پاتکان ايالتی از ايران واقع در شمال غربی  در فرھنگ 
يران  ااين کشور و آن از شمال و شمال شرقی به مرز ايران و شوروی ( دره رود ارس) از مغرب به مرز 

و آن    نويسنده) –( از مشرق به استان گيالن درست است رکيه و از مشرق به بحر خزر محدود است و ت
بحدی است  نا ھموار و دارای قلل آتشفشانی مانند " سبالن و سھند" و در مرکز آن حوزه وسيع نسبتا 

  پستی است که درياچه اروميه (رضائيه) در آن قرار دارد..."
  

  قوميت  -٢
  

ن پازارگاد در کتاب کرونولوژی تاريخ ايران در باره قوميت مردم آذربايجان مينويسد: « ... سر  دکتر بھاء الدي
آذربايجان و   ل قسمت وسطای ايران يعنی جلگه بين کوه ھای زاگرس شام ز زمين "مدھا" عبارت بوده است ا

شعب آريان است   زم يکی ا                                                           َ                 ھمدان و بخشی از لرستان و بخش خاوری آسيای صغير امروز قوم مـــ د يا مــــاد نا
  .... و اولين امپراتوری آريان ھا را در جھان تشکيل داده .... پايتخت ايشان اکباتان ( ھمدان) بود. »  

  
ذربايجان اشاره داشته ايم که بنا بر اسناد  آ به کتاب "تاريخ جھان باستان" در پيرامون قوميت مردم در پيش نيز

  ن را از قوم ماد که شاخه ای از آريائی ھا بود بر شمرده است.  شوری ھا آناآ تاريخی بدست آمده از 
  

ساکن   زنده ياد دکتر محمد معين در مقدمه فرھنگ برھان قاطع مينويسد: «... ماد نام قومی است آريائی ايرانی 
  پيش از ميالد در کتيبه ھای " شولمانوا شاريدوی سوم " پادشاه ٨٣۵شمال و مغرب ايران، نام اين قوم از 

  ن ھگمتانه ( ھمدان) بود.» آ شوری ديده ميشود، اين قوم نخستين دولت ايران را تشکيل داد و پايتخت  آ
  

سيد احمد کسروی در کتاب "آذری" مينويسد: « ... کسانيکه به تاريخ آشنايند و از جستجو ھای دانشمندانه که  
انبھای که بدست آمده آگاھند اين ميدانند که  از صد ھا سال باز در پيرامون تاريخ انجام گرفته و از نتيجه ھای گر

ريان يا ايران از ميھنی که در آن ميزيسته اند کوچيده و در آسيا  آ  در سه يا چھار ھزار سال پيش مردمانی بنام
و اروپا پراکنده شده اند... دسته ھائی از آنان که به پشته ايران رسيده و در اينجا نشيمن گرفته اند سه تيره از  

ه ماد و فارس (پارس) و پارت باشند ھر يکی به نوبت خود بنياد فرمانروائی گزاردند .... اينھا در تاريخ  آنان ک
و جای گفتگو نيست که ايران يا مردم "اير" چون به پشته ايران آمدند دسته بزرگی از ايشان که   تروشن اس

ھای ھمدان و کرمانشاھان و قزوين و ذربايجان و شھر آماد ناميده ميشدند شمال غربی  ايران را که اکنون 
اسپھان و تھران در آنجا است فرا گرفتند و اين زمين ھا بنام ايشان سرزمين ماد خوانده ميشد.... در آغاز  

و اگر کسی به  تاريخ که سه ھزار سال پيش بوده مـــادان در آذربايجان و اين پيرامون ھا نشيمن داشته اند 
دور بوده اند و در ميانه ھای آسيا   ار ر پيش ترکان از اين نزديکی ھا بسيسالو ھزاست ميداند که تا دتاريخ آشنا
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ميزيسته اند و اين خود پندار بسيار عاميانه است که کسانی ميگويند آذربايجان از نخست سرزمين ترکان بوده  
  ....»  و ھيچ سودی از چنين گفته ای در دست نخواھد بود

  
 ٨٠۵ميالدی ( برابر با  ١۴٠٢اش مينويسد: « ... پجشنبه پنجم ژوئن  در سفر نامه  ١٦س گالويخو لکنزا

ھجری قمری) بھنگام ظھر به شھر خوی رسيديم، اين شھر در دشتی قرار دارد که پيرامون آنرا بيشه ھا و  
مزارع غله گرفته است... از اين شھر وارد ايران ميشويم .... » ( نه کشوری ديگر با مردمی از قوم غير 

  نويسنده) .  –ی ايران
  

در ديباچه جلد اول کتاب "تاريخ جھان باستان " زير عنوان " سير تاريخ و جوھر آن" که با بھره گيری از  
تاليف "   و کتاب  "منشاء انسان" Encyclopaedia Americana) مطالب "انسيکلو پيدی آمريکانا ( 

ينسکی" و مجموعه مقاالت " ن. ای .  ميخائيل نستورخ" و " تاريخ قرون وسطی" نوشته پروفسور " کاسم
کنراد" مورخ شرق شناس روسی نگارش يافته ميخوانيم که: «... استقرار ترک ھا در ايران، عراق، آسيای  

  صغير، آذربايجان و ارمنستان در قرن يازدھم (ميالدی) شروع شده ...»  
  

اريخی و بگواھی دانش نژاد  در فرھنگ عالمه دھخدا آمده است: «... به شھادت دقيقترين تجسس ھای ت
  ذربايجانی، خالص ترين ايرانيان و بلکه خود اصل و ريشه تمام نژاد آريائی ميباشند.» آ شناسی، ھموطنان

  
ق و  دشواھد بسياری که بخاطر دوری جستن از دراز نويسی، ازذکر آنھا خودداری کرده ايم نيز بيانگر صا

مـــاد را در آذربايجان از حدود سه ھزار سال پيش از ميالد اثبات   ّ ْ     َ                               مــ تـ قــ نی ھستند که استقرار قوم آريائی 
  ميکنند.

  
 زبان مردم آذربايجان -٣

  
آنچه که از سنگ نبشته ھا و آثار بدست آمده از پی کاوش ھا و نوشته جھانگردان و تاريخ نويسان پيش و پس  

که مردم آذربايجان بيش از رواج از استيالی اعراب بر ايران بدست ما رسيده است جملگی حکايت از اين دارد 
مھم  ايرانی بوده گفتگو  ی) به زبانی که از گويش ھاويراستار -اصيل  آذری مخلوط ترکی و زبان ترکی (

ناميده ميش و بنا به شرحی که خواھد   ذری" آميکرده اند و می نوشتند و اين گويش بمناسبت نام آذربايجان "
  ی مدتی پس از آن نيز در بسياری از نقاط آذربايجان رواج داشته است.  آمد تا قرن ھفتم و ھشتم (ھـ . ق.) حت

  
ذری" را از  آزنده ياد محمد معين در مقدمه "فرھنگ برھان قاطع" ضمن بر شماری لھجه ھای رايج در ايران " 

طلح  ذربايجان  می شناسد و توضيح  ميدھد که: « ... نبايد اين لھجه ايرانی را با آذری مصآلھجه ھای قديم 
نچه  آ ترکان به معنی لھجه ترکی مستعمل در آذربايجان اشباه کرد.»  او سپس اشاره به دايره المعارف اسالم، 

" نوشته شده می نويسد: « ... اينک در آذربايجان بقايای زبان  Gieseدر پيرامون زبان آذری به قلم "گيز 
ذری"  آم ميشود...» آنگاه در تعريف واژه "خلخالی و تاتی تکل -قره چولی –حسنو  –آذری به عنوان ھرزندی 

ذربايگان نام زبان قديم سکنه آن ناحيت که از لھجه ھای ايرانی آدر برھان قاطع می نويسد: « ...منسوب به 
                           َ َ                                                                        بوده و ترکان عثمانی و به تـ بـ ع آنان خاورشناسان "آذری" را به لھجه ترکی معمول در آذربايجان اطالق کرده  

  اند...». 
  

می نويسد «.... آذری زبان ايرانی آذربايجان    ١٧سان يار شاطر پژوھشگر و زبان شناس نامدار ايرانی دکتر اح
پيش از رواج زبان ترکی، سخن گفتن به آذری در آذربايجان در طی قرن ھای اسالمی و ھمچنين ايرانی بودن 

)   ٧۵٩/ ١۴٢مقفع" ( متوفی  آن در ماخذ مختلف تصريح شده است، قديميترين مرجع در اين مورد گفته "ابن 
افھلويه" منسوب به فھله يعنی سرزمينی که شامل ”که زبان آذربايجان را پھلویبه نقل از ابن نديم است... 

اصفھان، ری، ھمدان، ماه نھاوند، و آذربايجان بوده است، می شمارد ھمين قول در عبارت " حمزه اصفھانی" 
  ارزمی منعکس است.به نقل از "ياقوت" و مفاتيح العلوم" خو

  

 
  گالويخو سفير فوق العاده "ھانری سوم" پادشاه کاستيل و ليون بخشی از سر زمين امروزی اسپانيا  -١۶

  ز مقدمه کتاب "آذری" نگارش زنده ياد سيد احمد کسروی. به نقل ا -١٧-
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لدان" بالذری که در   ُ ـ ـ توح البُ ـ   پس از ابن مقفع، قديمی ترين اشاره به زبان آذری را بدون ذکر نام آن در "ف
ذری را پس از ابن مقفع در کتاب "البلدان" يعقوبی آ تاليف شده می يابيم.... اما قديميترين ذکر کلمه   ٨۶٩/٢۵۵

يافت که مردم آذربايجان را مخلوطی از ايرانيان آذری و جاودانيه  تاليف شده ميتوان ٢٧٨/٨٩١که در حدود 
قديم ميشمارد وظاھرا منظورش آذربايجانيھای مسلمان و آذربايجانيان پيرو بابک خرم دين است و از اين گفته 
چنين بر می آيد که آذری گذشته از زبان، بر مردم آذربايجان نيز اطالق ميشده است. سپس قول مسعودی،  

مولف "التنبيه و االشراف" در دست است که بوحدت زبان ھای ايرانی و اختالف   ٣۴۵/٩۵۶وفی در مت
                                                                َ                            گويشھای آن اشاره ميکند و بطور مثال از زبان ھای پھلوی (فھلويه) و د ری و آذری که ظاھرا مھمترين 

  گويشھای ايرانی در نظر وی بوده است نام می برد... 
  

يا زبان باستان آذربايگان " از قول چند تاريخ نويس سده ھای گذشته که در  ذر" آ سيد احمد کسروی در کتاب " 
  پيرامون زبان آذری مطالبی نوشته اند مينويسد: 

پسر حقول ( ابن حقول) که در نيمه يکم سده چھارم کتاب " المسالک و الممالک" را نوشته در سخن   -١«
" زبان مردم آذربايجان و زبان بيشتر مردم ارمنستان راندن از آذرباييگان و آران و ارمنستان چنين ميگويد: 

فارسی و عربی است، ليکن کمتر کسی به عربی سخن ميگويد و آنانکه به فارسی سخن گويند به عربی نفھمند،  
                                                                                             ْ               تنھا بازرگانان و زمين داران اند که گفتگو با اين زبان نيک توانند، برخی تيره ھا نيز در اينجا و آ نجا زبان ھای  

ی ميدارند، چنانکه مردم ارمنستان به ارمنی و مردم "بـــردعــه" (بزرگترين شھر آن روزگاران سرزمين رديگ
  نويسنده) بـــــه آرانی سخن گويند و ...."   –آران 

  
مسعودی تاريخ نگار بنام نيمه ھای سده چھارم ھجری قمری در کتاب ( التنبيه االشراف ) چون استان ھای   -٢

بايگان و ری و تبرستان و خراسان و سيستان و فارس و خوزستان و ديگر جاھا ميشمارد چنين ايران را از آذر
ميگويد: " ... ھمه اين شھر ھا و استان ھا يک کشوربوده و يک پادشاه داشت و زبان شان ھم يکی بود اگر  

  د.." چه به نيم زبان ھای گوناگون، از پھلوی و دری و آذری و ديگر مانند اينھا بخشيده ميش
  
جھانگرد و دانشمند بنام " ابوعبدهللا بشاری مقدسی" در کتاب "احسن التقاسيم" که در نيمه دوم سده   -٣

چھارم پرداخته کشور ايران را به ھشت بخش کرده ميگويد: " زبان مردم اين ھشت اقليم عجمی است، جز  
و ھمگی را فارس نامند" سپس چون    ١٨    ّ    ْ ِ          ( مــ نغــ ل قـه) است نھا دری و برخی باز بسته آاينکه برخی از 

آذربايجان سخن ميراند چنين ميگويد :"زبان شان خوب نيست و در ارمنستان به ارمنی و در آران به آرانی  
  شان راتوان فھميد در پاره حرف ھا به زبان خراسانی ماننده و نزديک است" سی سخن ميگويند فار

  
ذريه آدر باره آذربايجان مينويسد: « نيمزبانی دارند که         ُ                                   ياقوت حـ مودی، جغرافی نگار دانشمند سده ھفتم -۴

 . ناميده شود و کسی جز از خودشان نفھمد ( از کتاب آذری نوشته کسروی)" 
  

کسروی سپس می افزايد: « از اين نوشته ھا که از دانشمندان شناخته جغرافی و تاريخ سده ھای پيشين تاريخ  
از   ینھا زبان يانيم زبانيکه در آذربايجان سخن گفته ميشد شاخه اھجری آورديم نيک روشن است که در آن زما

ه در آران روان بوده آرانی ميخوانده اند) و در  کفارسی بوده و آنرا آذری می ناميده اند (چنانکه نيمزبانی را 
  پديدار نبوده است.  )آن زمان ھا نشانی از زبان ترکی در آذربايگان ( ھمچنان آران

  
 ۴٣٨قباديانی شاعر نامدار ايرانی در سفر نامه اش می نويسد: « ... چھاردھم ربيع االول حکيم ناصر خسرو 

جا با  ــــــنآ) از تبريز روانه شديم براه مرنـــد و با تشکری از آن امير و ھسودان تا خود بشديم و از -ق  -(ھـ 
دوازدھم جمادی االول آنجا    تيم تا "بر کری" و از خوی تا برکری سی فرسنگ است  ودر روز ــــرسولی برف

رسيديم و از آنجا به "وان" و "وسطان" رسيديم ... و از آنجا به شھر "اخالط" رسيديم ھيژدھم جمادی االول 
واين شھر سر حد مسلمان و ارمنيان است و از برکری تا اينجا نوزده فرسنگ است ... و در اين شھر اخالط به  

َ                                      و ارمنی و ظن من آن بـ و د که اخالط بدين سبب نام آن شھر نھاده  سه زبان سخن گويند تازی، و پارسی،   ُ                    
  اند...»  

  

 
  مغلق = در بسته دشوار و مشکل  –منغلقه  -٨١
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فرسنگی غرب شھر خوی ( در خاک   ۴٩شھر اخالط بنا به شرحی که ناصر خسرو در سفر نامه اش ميدھد در 
سال   ترکيه امروزی) قرار داشت و بدين ترتيب می بينيم که تا اين حد خارج از مرز غربی آذربايجان نيز در آن 

ھا نشانی از گويش ترکی نبوده است چرا که در غير اينصورت او که جھانگردی پارسی زبان و در پی نگارش  
سفر نامه بود، ھمانگونه که زبان مردم اخالط توجه او را جلت کرده بود يقينان در صورتيکه در آذربايجان  

  پارسی می بود در سفر نامه اش متذکر ميشد.  ز شاھد رواج زبانی ج
  

گالويخو سفير پادشاه اسپانيا در ابتدای قرن پانزدھم ميالدی که به دربار امير تيمور گورکانی اعزام شده بود در  
ھجری خورشيدی   ٧٨١ميالدی=  ١۴٠٢فر نامه اش می نويسد: « دوشنبه بعد که مصادف بود با دوم ژوئن ـس

آرميديم ...  بود ئی که متعلق به تاتاريان جغتائی يعنی سه شنبه در اردو ما از ماکو براه افتاديم ... فردای آنروز
چھار شنبه را نيز در چادر ھای ديگری از جغتائيان آرميديم... سرزمينی که اينک در آن سفر ميکرديم بسيار  
کوھستانی و پر از مرغزار و علفزار بود. از جويبارھای بيشمار سيراب ميشد، در ھر سو با جغتائيان بر خورد  

  ا آنکه چادر نشين بودند جزء مردم خوی بحساب ميامدند..."  ميکرديم که ب
  

ميالدی) در ساعت سه بعد از ظھر که ھمانا   ١۴٠٢ھمو در جای ديگر سفرنامه اش می نويسد: " روز جمعه ( 
است از تبريز براه افتاديم و شب را در قلعه از بنام سعيد آباد خوابيديم ... يکشنبه پيش از    Noneساعت 

  خورديم..."   ر" که ھمه مردم آن از ايل ترکمن بودند ناھا رگان گذشتيم و در دھکده "تونگالظھر از سي
  

و باز می نويسد: " ... دو شنبه فردای آنروز بامدادان به دژی رسيديم بنام "ميانه" و اين لفظ به معنی نيمراه  
  است..."  

  
ِ             گالويخو در ھمان کتاب می نويسد: « ... تيمور در  آھنين ديگری که در نزديکی در بند و نزديک سرزمين                                             

ِ                        د. اين در  آھنين نزديک دربند ھم  رتاتاران (بجانب شمال) و مجاور شھر کفه (در کريمه) واقع است در اختيار دا         
گذری است که از بريدگی در کوه اصلی حاصل شده و بين قلمرو تاتاران و استان دربند قرار گرفته، اينک  

ی) دريای خزر و جزء سرزمين ايران بحساب است. بدين طريق آنھا که از سرزمين  استان دربند در ساحل (غرب
ِ               تاتاران به ايران می آيند بايد از اين در  آھنين دربند     بگذرند...»    ١٩                                      

  
ھمچنين در جای ديگر ھمان کتاب پس از رسيدن به تبريز بھنگام بازگشت از سمرقند می نويسد: «... از تبريز  

ه گفتيم راھنمای ما گشته بود عزيمت کرديم و با کاروانی که دويست چارپای بارکش با بار  بھمراه آن جغتائی ک
  .»بود پيوستيم  ٢٠  کاالی بازرگانی داشت به کشور ترکان ميرفت و مقصدش شھر بروصه

  
و يا «... آنگاه  آن بعد از ظھر و شب را رانديم و پنجشنبه غروب به دھی رسيديم که در آنجا دژی کوچک  

، مردم آنجا ارمنی بودند، چونکه ھم اکنون به ارمنستان رسيده بوديم و از آن سوی اين ده در جھت جنوب بود
  نان بنام ترکستان معروف است...»  آ مردمی مسلمان از نژاد ترک  مسکن داشتند و مسکن

  
ار ھا و مرغزار  ق به شرح آبادی ھا و مردمش و زبانشان و حتی از علفزيوط و دقسوقتی گالويخو اين چنين مب

ھا و کوھستان ھا و ساير مشخصات طبيعی و اجتماعی آذربايجان از جمله دھکده ی "تونگالر" و قوميت 
مردمش و جغتائيان چادر نشين نزديک خود و تاتاران و دربند و کشور ترکان و محل ارمنی نشين ھا و مردم  

ترکيه امروز) می پردازد، خود دليل روشن مسلمان ترک در محلی بنام ترکستان در خاک کشور ترکان (کشور 
ديگری است که تا آن زمان با ھمه نفوذ در يلغار ترکان اوغوز (غوز) و سلجوقی و خوارزمشاھی و سنوالن، و 
ايلخانيان و اتابکان و تيموريان . و... ھنوز مردم بيشتر شھر ھا و آباديھای آذربايجان به زبان آذری (زبان  

اند. و اگر چه زبان ترکی در حال کسترش بود ولی ھنوز ھمه گير نشده بود و با چنين  باستان) گفتگو ميکرده
دقتی که گالويخو در سفر نامه است نشان ميدھد، ترديدی باقی نمی گذارد که اگر در آذربايجان ھرجا در  

  ترک يا ترک زبان بر می خورد از اعالم آن باز نمی ايستاد.  م مسيرش به قو
  

 
  نويسنده  –که اينک يکی از شھر ھای جمھوری نوبنياد آذربايجان است  - ١٩
     نويسنده   –بروصه يکی از شھر ھای زير تسلط ترکان آسيای صغير  -٠٢
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رد معروف اھل طنجه (مراکش) در سفر نامه اش می نويسد: «.... فردای آن روز از دروازه  ابن بطوطه جھانگ
جوھريان که رفتم از   رنگارنده) ... من به بازا  –ميالدی ١٣٢٧ھـ. ق. =  ٧٢٧بغداد به شھر تبريز وارد شديم (

بر کمر  بريشمين انواع جواھرات ديدم چشمم خيره گشت غالمان خوشگل با جامه ھای فاخر، دستمال ھای ا
بسته در پيش خواجگان ايستاده بودند و جواھرات را به زنان ترک نشان می دادند، اين زنان در خريد جواھر  

  بر ھم سبقت می جستند و زيادی می خريدند... »  
  

اين نوشته نيز می رساند که مردم تبريز در آن زمان نه ترک بودند و نه ترک زبان، بلکه مھاجرين از قوم 
ان در اين شھر بودند و يا از آبادی ھای پيرامون به اين شھر آمده بودند که به خريد جواھرات دلبستگی ترک

زياد نشان ميدادند، چرا که در غير اينصورت، نيازی نبود که برای آن زنان خريدار جواھرات، وجه مشخصه 
  ا مردم تبريز نشان دھد.  ای که ھمانا ترک بودنشان بود، قايل شود و بدين ترتيب تمايز آنان را ب

  
ھمو در جای ديگر کتابش زمانيکه به شرح؛ «ارزنجان» يکی از شھر ھای آسيای صغير می پردازد چنين 

ثريت سکنه اين شھر بزرگ و آبادان ارمنی ھستند و مسلمانان اين شھر به ترکی سخن  کمينويسد: «...ا 
  ميگويند...»  

  
ضاع و احوال سرزمينھا و مردمانش و ثبت و تصوير رسوم و آداب  با چنين شوه ای که ابن بطوطه در بيان او

  و عادات و متعتقدات مذھبی و زبان و قوميت مردمی که در خط سير سفرش می بود به شرح آن می پرداخت. 
  

بکير ابن عبدهللا و حبيب بن مسلمه و حذيقه بن   ٢١در کتاب تاريخ طبری آمده است: «...پس از آن سراقه 
نويسنده)   -ن بن ربيعه را به مردم کوھستانھای اطراف ارمنيه فرستاد، بکير را به موقان (مغاناسيد و سلما

نويسنده) فرستاد و سلمان بن  -حبيب را به تفليس فرستاد و حذيقه بن اسيد را سوی کوه نشينان آالن (آران
و پارسيان منتظر بودند ...  ربيعه را به سمت ديگر فرستاد... آنجا مرزی بزرگ بود و سپاھی بزرگ آنجا بود 

نويسنده)   -حمن بن ربيعه به عمر ( دومين خليفه از خلفای صدر اسالمروقتی خبر مرگ سراقه و جانشين عبد ال
رحمن با لنويسنده) گذشت و دستور داد که به غزای ترکان رود عبدا –رسيد عبد الرحمن را بر مرز باب (دربند 

بدو گفت می خواھی چه کنی، گفت آھنگ قوم "بلنجر" دارم (     ٢٢راز و از باب گذشت، شھر ب سپاه روان شد
نويسنده) گفت ما به اين راضی شده ايم که اين سوی باب ما   –قومی از تاتار ھا در سرزمين ھای ماوراء قفقاز 

  را آسوده گذارند..»  
  

دربند که از تاتارھا بودند،   اين گفته ميرساند که اين سوی باب (دربند) مردمی با نژاد و زبان جدا از آن سوی
  زندگی می کرده اند. 

  
ِ                                                   بنا بر آنچه که به عنوان مشتی از خروار آورده ايم در م ی يابيم که مردم آذربايجان نه از نژاد ترک بوده  و                                                      

  ھستند و نه تا سده ھفتم ھجری قمری و حتی سده ھشتم به زبان ترکی سخن می گفته اند. 
  

ھنان آذری ما از پھله يا پھلوی يا آذری (بسبب انتساب به سرزمين آذربايجان) به  حال ببينيم چگونه زبان ھم مي
  ترکی تغيير يافته است. 

  
مدارک و اسناد تاريخی نشان ميدھد اولين اثری که در تاريخ از ورود ترک زبانان به آذربايجان بجای مانده  

  ت در اوايل قرن پنجم ھجری قمری است. اس
  

آذری می نويسد: «... در زمان اشکانيان ترکان رو بسوی غرب آورده و به مرز   سيد احمد کسروی در کتاب
ايران نزديک شدند، ولی با آن نيروئی که پادشاھان اشکانی را می بود باور نکردنی است که دسته ھائی از  

  آنان به درون ايران آمده باشند و ما در تاريخ نشانی از چنان چيزی نمی يابيم.
  

 
   نويسنده -ان فرمانده سپاه عرب در آذربايج  -١٢
  نويسنده. –يکی از سرداران ايرانی که در جنگ تسليم اعراب شده و صلح کرده بود  -٢٢
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ان ترکان، نزديکتر بودند و از شمال و از راه «دربند» قفقاز نيز با ايران ھمسايگی داشتند،  در زمان ساساني
ليکن با اينھمه گمانی به در آمدن آنان به آذربايجان نيست، شايد در تاريخ دسته ھای کوچکی را از ايشان پيدا 

لی اينگونه دسته ھا زود با مردم  کنيم که شاھان ساسانی در جنگ دستگير کرده و در اينجا نشيمن داده اند. و
در آميخته از ميان روند ونشانی از خود باز نگزراند» و سپس ادامه ميدھد: «... سپس نيز چون ساسانيان بر  
افتادند تازيان در برابر ترکان جای آنان را گرفتند و تا سيصد سال بيشتر ھميشه جلوی آنان را می گرفتند،  

ار سوار و پياده در مرز کشور  زاز ھم گسيخت، سامانيان ھمواره سيصد ھ سپس نيز چون رشته کار تازيان 
نگاھبان می گماردند و راه ترکان را باز نمی گزاردند. ھمين رفتار را سلطان محمود غزنوی و پسرش مسعود  

اين نيز می نمودند، اينان گرچه خود ترک بودند ميان ايرانيان بزرگ شده و دربارشان يک دربار ايرانی بود و 
است راه بر روی ترکان باز نمی داشتند، دسته ھائی را که خودشان آورده بودند... از آ ن نيز پشتيبانی می  

  نمودند. که دسته ھائی از ايشان به آذربايجان آمدند...»  
  

مدن  آو   ٢٣ھسودان و اميران ھمو در کتاب شھريار گمنام می نويسد: «... يکی از حادثه ھای مھم زمان 
به ايران است. اين حادثه نه تنھا از نظر تاريخ آذر بايجان بلکه از نظر تاريخ   ٢٤يا ترکمانان اسرائيلی  زان  ُ  غــ 

، چه مھمترين دوره مھاجرت ترکان به ايران که با آمدن سلجوقيان آغاز  تھمگی ايران نيزبسيار مھم اس
نکه طغرل بيک و برادرش از  ميشود، اين طايفه پيش آھنگان ايشان بودند و سی سال کما بيش، پيش از آ

جيحون بگذرند، اينان در ايران پراکنده و تا آنجا که ما ميدانيم نخستين طايفه ترکان بودند که بدين سوی  
خراسان در آمدند و پيش از  ايشان اگر ايل ھائی از ترکان در ايران بوده اند در آن سوی جيحون ودر خراسان 

  و خوارزم بوده اند...»  
  

           ُ      َ  ُ                                       ق.) ترکان غـ ز (= ا غـ ز) را که مردمانی جنگجو و بی باک بوده   د غزنوی در اوايل قرن پنجم (ھـ.سلطان محمو
خراسان آورده بود که تا دير ھنگامی فرانبردار و ھواخواه محمودئ بوده اند ولی چندی بعد  اند بر سرحد ھای 

که آنان را مجازات و ازخاک   که سر به شورش و نا فرمانی بر ميدارند، سلطان محمود در صدد بر می آيد
«... چون سلطان   خراسان دور کند. سيد احمد کسروی در کتاب شھرياران گمنام در اين باره چنين می نويسد:

ن طايفه بگشاده از گزند و آزار دريغ نکردند،  آمحمود، غزان را به خراسان آورد گماشتگان او دست ستم به 
و روانه کرمان شدند و از آنجا به سپاھان در آمدند. سلطان   ت آورده ای از ايشان ناگزير روی به مھاجر دسته

محمود نامه ای به عالء الدوله کاکو که خداوند سپاھيان بود نوشت که آنان را به خراسان باز گرداند يا کشتار  
ان با  کرده سر ھايشان را بفرستد... ترکان غز از اين توطئه آگاه ميشوند و در نتيجه زد و خوردی بين ايش

قوای عالءالدوله روی ميدھد و چون در خود يارای ايستادگی نمی بينند، اصفھان را ترک می کنند و ھر کجا که  
  تا به آذربايجان ميرسند...»   ميرسند دست به يغما و چپاول می زنند

  
بود   کسروی سپس از گفته "ابن اثير" می نويسد که «... پادشاه آذربايگان اين ھنگام "امير وھسودان"

وھسودان غزان را پذيرفته به اميد سودمندی از ياری ايشان در خاک خود نشيمن داد و معلوم است که  
وھسودان را دشمنان بسيار بود وگذشته از روميان و ارمنيان و گرجيان که غرب و شمال آذربايگان را فرا  

يژه در تير اندازی مھارت فراوان گرفته و چون اين ترکان به دليری و جنگجوئی شھره بودند و در فن رزم بو
  داشتند وھسودان ميخواست به پشتيبانی ايشان بردشمنان خود چيرگی يابد...» 

  
ھمو در جای ديگر اين کتاب می افزايد : «.. امير ابوالحسن لشکری پادشاه شدادی در آران که با وھسودان 

  اند..»  دشمنی ميکرده است با تھداتی گروھی از غزان را به نزد خود ميخو
ھمين رابطه در کتابش ھـ. ق." در  ۴٧٠                                  ّ                       کسروی سپس قصيده ای از "ابو منصور عـ ضد قطران تبريزی متوفی 

  نقل ميکند که ما تنھا به ذکر چند سطر از آن قصيده اکتفا می کنيم:
  

      ٢٥سنجر  مـــــلک محــــــــــمود کاورا بود زابل کان  " اگر بگذشت از جــــــيحون گروه ترکمـــانان را 
  بدون پيـــالن جــنگ آوای و آن گردان جنگ آور  شگفته نيست از محمود کــايشان را بـــــياورد او
  سپاھی را به قھر آورد از اين کشور به آن کشور  شگفت از حاجب خسرو که بی پيالن و بی گردان

 
  نويسنده   –يکی از پادشاھان سلسله رواديان در آذربايجان  -٣٢
  نويسنده   –وھسودان طايفه ای بودند . اسرائيل پسر سلجوق عموی طغرل بيک سلجوقی بود  -۴٢
اران گمنام توضح ميدھد که اين مصرع يقين غلط است چرا که "زابل کان در سنجر" نا مفھوم و بی معنی کسروی در کتاب شھري -۵٢

  است که در اين نوشتار توجه به مصرع اول اين بيت و ساير ابيات بوده است.
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  ـه آذربـــايگـــــان انــــــــدر زمانی حمله ايشان بــــ  زمانی تازش ايشان بــه شروان انـــــدرون بودی 
  ر   َ رو                                             َ بھنود از حمله ايشان کســـــی بر مــال خود س    نبود از تـــــازش ايــــشان کسی برچيز خود ايمن

  
دو بيت نخست اشاره به فرا خواندن ترکان غز از سوی سلطالن محمود غزنوی از ماوراءالنھر به خراسان و  

ارد و ابيات ديگر می نماياناد که پادشاھان آذربايگان و آران با پذيرا شدن  دسپس طرد آنان به سرزمين خود، 
  ترکان غز به سرزمين خود دچار چه گرفتاری ھا و دردسر ھا شده بودند.  

  
ميالدی ( برابر با   ١٠٢١"چاميان" تاريخ نويس ارمنی درباره حمله و يورش ترکان غز به ارمنستان در سال 

د: «.. در اين سال ترکان که ھمچون تند سيل به آذربايگان رسيده بودند، روی به  ھـ.ق) مينويس ۴١٢يا  ۴١١
در آمدند و دست به تاراج وتاالن بگشادند و بسيار جا ھا را پايمال  ٢٦نواحی ارمنستان آورده به واسپورگان 

  کردند..» 
  

گرفت مردم درھمه جا به   ر گزند و آزار غزان باالا ون کچکسروی در کتاب شھرياران گمنام می نويسد: «... 
ِ                                           پيشوای کـ ردان  ھذبانی، دست به دست ھم داده عزم کردند که   جاناله و فرياد برخاستند، امير وھسودان و ابولھي     ُ        

غزان را مالش داده از آذربايگان بيرون رانند... و مردم در ھمه جا به جنگ و پيکار ايشان بر خاستند بويژه  
  ی را ازايشان ھالک کردند..»در کردستان و آن نواحی که انبوھ

  
کسروی آنگاه چند بيت از يک قصيده "قطران" را برای تضمين آنچه که نوشته است در کتابش می آورد که  

  تنھا سه بيت آن را در اينجا می آورم. 
  

  ن رھی را کی کـــم از قالش و خيلــــی کمتر از تـــــرکا  "ترا خيل و رھی ای شاه بسيارنـــد و من داغـــم 
  چو با شعر عـزم شان آنگونه باشد حال شان اين سان  ھميشه عزم ايشان بود بر تاراج و بــر کشــــــتن
  نگه کن تا چه آورده است گــــردون بــــر سر ايشــان"   کنون تا از سر ايشان تو سايه بــــر گــــرفتـــــــه 

  
ھـ ق دسته ھائی از غزان پس از   ۴٣٠.. در سال وھم ايشان از قول "ابن اثير" در ھمان کتاب می نويسد: «. 

          ُ                                             بايجان و کـ ردان از آذربايگان بيرون ميروند... ولی ھنوز  رجنگ و خونريزی و شکست از قوای پادشاه آذ
گروھی از آنان در آذربايگان باقی می مانند که پس از مدتی فرمانبرداری از "وھسودان" سربه نا فرمانی بر  

  ھـ ق). ٠۴٣٢ھمانی کشته می شوند سران آنان در يک ميميدارند که بسياری از 
  

آن گروه از ترکان غز که پس از رانده شدن از آذربايجان، در ری و ھمدان و اصفھان و قزوين پراکنده شده  
بودند و توانسته بودند بدور ھم گرد آيند، سلجوقيان را که پس از شکست غزنويان به ايران سرازير شده بودند  

فته بودند در برابر خود يافتند، غزان چون تاب جنگ و مقاومت در برابر آنان در خود نديدند، باز به  و قدرتی يا
  وردند.» آآذربايجان روی 

  
ھـ ق بدانجا در آمده (به آذر بايجان) ولی   ۴٣٣کسروی در اينباره از قول "ابن اثير" می نويسد: «... در سال 

آنجا نيز درنگ کردن نتوانسته در ھمان سال  از راه   رکرده بودند د  بجھت بد رفتاريھا که با مردم اين سرزمين
  ارمنستان روانه جزيره و ديار بکر شدند...»  

  
  قطران تبريزی که در ھمين ايام می زيسته در اين رابطه قصيده ای دارد که فقط دو بيت آنرا نقل می کنم: 

  
  ھمه يکرو به خونخواری، ھمه يکدل به جراری    " کمر بستند بھر کيــــن شه ترکان پيــــکاری 
  اگـــر چــه کار ترکان ھست غداری و مکــــاری"    چه ارزد غدر با دولت چه ارزد مکــر با دانش 

  
اھم کرد) به روشنی  اين ابيات ( و ابيات بسياری از دگر شاعران آن ايام که در سطور آينده به آنھا اشاره خو 

بيانگر آن است که نه تنھا قطران تبريزی وپادشاھان وقت ترک نبوده اند، بلکه نشان ميدھد مردم آذربايجان نيز 

 
  نويسنده  -يکی از شھر ھای ارمنستان  -۶٢
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نرا ھرگز  آ نه ترک بوده اند و نه ترک زبان، چرا که درغير اينصورت قطران چنين قصيده ای و قصايدی نظير
  نمی سرود مگر اينکه از جان خود ميگذشت! 

  
س از تار و مار شدن ترکان غز در آذربايجان (جز عده معدودی از آنان که دست از سپاھی گری کشيده در  پ

کنار مردم به زندگی عادی پرداخته و با مردم جوشيدند و يا به خدمت شاه وقت در آمدند و وفادار ماندند)  
اری از نواحی ايران از جمله  وشکست سلطان مسعود غزنوی از سلجوقيان، طغرل بيک پادشاه سلجوقی بر بسي

آذربايجان دست يافته و پادشاه آذربايجان (امير وھسودان) جوان در خود يارای مقاومت در برابر سلجوقيان را  
  ھـ ق).   ۴۴۶نديد، فرمانبرداری از طغرل را پذيرفت (

  
ريز کرد  ـــــگ تبذربايجان رسيده آھنآکسروی در کتاب شھرياران گمنام می نويسد: «... چون طغرل بيک به 

  »  ير ابومنصور وھسودان فرمان پذيرفته خطبه به نام او خواند...ــــــام
  

با در آمدن سلجوقيان به ايران، انبوھی از ايلھای ترک از ترکستان به سوی ايران سرازير شدند و در ھر جا که 
نی ارزاق يکی از بھترين و  ذربايجان بخاطر سر سبزی و خرمی و فراواآ مناسب يافتند مسکن گزيدند و چون

دلکش ترين بخش ھای ايران بود و ھست و چمن ھا و چراگاه ھای بسيار آن دلخواه ايل ھا وعشيره ھا و حشم  
  داران است، ترکھای مھاجر اين سرزمين را مطلوب تر از ھر جای ديگری يافتند و بتدريج در آن سکنی گزيدند. 

  
  ذربايجان که تنھا به يک بيت آن اشاره ميکنم می گويد:آ پادشاه  قطران در قصيده ای خطاب به شاه وھسودان

  باز فردا نعمت ترکان ترا گردد مدام"    از تو ترکان ھر زمان خواھند باج گرچه امروز"
  

کسروی در کتاب آذری می نويسد: «.... ليکن در اين ميان طغرل بيک بنياد پادشاھی نھاده روز بروزبر  
ھـ ق به آذربايجان در آمد و چون امير وھسودان و پسرش   ۴۴۶د. در سال پھناوری خاک خود می افزاي

"ممالن" فرمانبرداری نمودند و باج به گردن گرفتند، طغرل آنانرا برنيانداختند. ليکن ديری نپائيد و آذربايجان  
ايلھائی که از   ز ايکسره بدست سلجوقيان افتاد و چنانکه گفته ايم اينان سپاھشان ھمه از ترکان بودند. .. گذشته 

پشت سر سلجوقيان از ترکستان آمدند و بھمه جا پراکنده شدند، چون آذربايجان چمه و چراگاه فراوان دارد و  
برای زندگانی چھار پا داری سزاوار تر از ديگرجا ھا ست بيگمان ايلھای ترک در اينجا فزونتر و فراوان تر  

يران فرمانروائی از آن ترکان داشته کارھا در دست ايشان می  گرديدند و چون آنزمان تا در آمدن مغوالن به ا
شنا گرديد و بيشتر  ابود و مردم ناگزير از رفت و آمد و گفتگو می بودند پيداست که کم کم گوشھا به زبان ترکی 

  مردم ھر کسی جمله ھائی را آز آن ياد گرفت. 
  

ترکان در ديه ھائی که نشيمن گرفتند اگر نام يک  ھم از اين زمان بود که نام ھای پاره آبادی ھا ترکی گرديد و 
آبادی معنای روشنی داشت آنرا ترجمه نموده نام ترکی بر آن نھادند (چنانکه اين کار را تا زيان پيش از اينان 

  نويسنده) .  - کرده بودند
  

ده شمرده  با اين ھمه در زمان سلجوقيان زبان مردم آذری( پارسی) بوده وترکی جز زبان ترکان تازه رسي
ُ                                                                        نميشد. چنانکه نوشته ياقوت ح مدی را که در آخرھای زمان سلجوقی نوشته و آذری را زبان آذربايجان ستوده،                             

  آورديم...» 
  

شاه سلجوقی در  دآخرين پانيز مغول ھا در پی شکست خوارزمشاھيان که تيره ای از ترکان سلجوقی بودند و
د و نزديک به دو قرن چه زمانی بر سراسر ايران و چه زمانی گوشه و کنار ايران، بر سراسر ايران تسلط يافتن

  . در بخشھائی از آن، بگونه ملوک الطوايفی سلطنت کردند
  

کسروی در باره آمدن مغوالن به آذربايجان در کتاب آذری می نويسد: «... آنجا را تختگاه ايران گرفتند دسته 
آنجا نشيمن دادند، ليکن اينان جز از ترک می بودند و  ھای انبوھی را که از مغوالن با خود آورده بودند در 

زبانشان جزاز ترکی می بود، ترک و مغول زبان يکديگر را نفھميدی.... آری از سده چھارم ھجری ايرانيان در  
ھمه جا آلودگيھا پيدا کرده و در ھمه جا رو به درماندگی و زبونی نھاده بودند و در باره آذربايجان نيز چنين 

روز به روز چيره تر ونيرومند تر می   را توان برد  از اين راه می توان گفت ترکان که در آنجا می بودندگمانی 
گرديده اند و بر بوميان فزونی پيدا ميکرده اند... از نيمه ھای زمان مغول تنھا سفر نامه مارکوپولو را در دست  
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مردم آنجا سخن می راند نامی از ترکان نمی   مده و چون از آ ھـ ق) به تبريز ۶٩٢( ١٢٩٣ميداريم که در سال 
برد،اگر چه اين نوشته مارکوپولو از روی باريک بينی نبوده، زيرا بيگمان د رآن زمان دسته ای از ترکان در  

  تبريز نشيمن می داشتند، چيزی که ھست چندان فزون نبوده اند که مارکوپولو از بودن ايشان آگاه گردد...»
  

نگيز پس از تصرف سرزمينھای ترکان بويژه پس از شکست خوارزمشاھيان و تصرف  از آنجا که قلمرو چ
ايران رو به روز وسعت بيشتری می يافت و نياز به  نيروی انسانی زيادتر ميشد، ترديدی نمی توان کردکه  

ز مردم  بسياری از ترکان جنگجو به چنگيز پيوستند و جز سپاه اوبه ايران آمدند و در پی آنان بسياری ديگر ا
  نان به آذربايجان رسيدند و در آنجا مسکن گزيدند.آ غير سپاھی به راه افتادند و گروه ھائی از 

  
  

کسروی در کتاب آذری می نويسد: «... از آن زمان "صفوه الصفای" ابن بزاز دردست ما است که چون تاريخ  
ه می آورد پيداست که در آئزمان در  زندگانی "شيخ صفی الدين اردبيلی" را می نگارد از داستانھای بسياری ک 

د ولی بيشتری در سوی  ننويسنده) با ھم می بوده ا –آذربايجان ترک و تاجيک (غير عرب و غير ترک را گويند 
تاجيک می بوده، چه اودر بسيار جا نام ترکان را می برد که پيش شيخ می آمده اند و ياشيخ به ديه آنان می  

ی ھا گاھی پاره نام ھای ترکی از يلغوز آغاج، ، يوز آغاج،  آقدام و ذزلق و مانند رفته، نيز درنام بردن از آباد
  اين می بود.   

  
ذری" يا بگفته خودش به زبان اردبيلی از زبان شيخ و  آ نيز گاھی پاره جمله ھائی از پيوسته يا پراکنده به "

    ديگران می نگارد... ھمه اين ھا گفته ما را استوار تر می گرداند ..."
  

ن در باره جغرافی و چگونگی آکسروی سپس از کتاب "حمد هللا مستوفی " بنام "نزھت القلوب" که مقاله سوم 
(ھـ.ق.) تاليف کرده است ياد ميکند و می نويسد: «... درباره خوی می   ٧۴٠شھر ھای ايران است و در سال 

خوی را ترکستان ايران خوانند. در   گويد مردمش سفيد چھره و ختائی نژاداند و خوب صورت اند و بدين سبب 
باره مراغه می نويسد مردمش سفيد چھره و ترک وش می باشند و بيشتر بر مذھب حنفی می باشند و زبانشان 

ن زمان شھر کوچکی بوده می نويسد، مردمش ترک اند، شھرک تسوج آ پھلوی معرب است، در باره ليالن که
زوجند، کلنبر را که آن نيز شھرکی بوده می نگارد، مردمش از  را می نويسد، ساکنانش از ترک و تاجيک مم

ترک و طالش ممزوجند، در باره تبريز و ديگر شھرھا خاموشی گزيده و لی خواھيم ديد که ھمو در کتاب خود  
جمله ای رابه آذری زبان تبريز نگاشته است و از آن پيداست که ھنوز در تبريز انبوھی از آن بوميان ديرين و  

  در آنجا رواج می بوده است.» آذری 
  

از اين چند جمله مستوفی پيداست که ترکان در آخر زمان مغول در آذربايجان جا برای خود باز کرده و در شھر  
ھا نيز نشيمن داشتند و در برابر بوميان ديرين يا بگفته خود او "تاجيکان" می بوده اند، نيز پيداست که در آن  

نرا نمی شناخته و اين است بجای آن نام "پھلوی" بکار  آته بوده است و مستوفی زمان نام "آذری" از ميان رف 
  برده است...» 

  
ھجری قمری نوبت به امير تيمور گورکانی و   ٧٣۵گذشت سلطان ابوسعيد آخرين پادشاه مغول در سال پس از 

د ليکن چون دوره آنان جانشينان او رسيد، کسروی می نويسد که در زمان تيموريان آذربايجان چندان آسيب ندي
ذربايجان بار ديگری ميدان کشمکش گرديد. نخست خاندان "قره قويونلو" دسته ھای بس انبوھی  آبسر رسيد 

ه ھمچنان با کاز ترکان به آنجا در آمدند و بنياد پادشاھی نھادند و پس از آنان نوبت به "آق قويونلو" ھا رسيد 
  انروائی کردند. ايلھای انبوه به آذربايجان رسيدند و فرم

  
) «... و بگمان من بايد انگيزه بر افتادن زبان آذری را از شھر ھای  کسروی مينويسد: (در کتاب آذری 

دانست ، در زمان ھای پيشين ترکان     ٢٧آذربايجان و رواج ترکی را در آنجا اين پيش آمد ھای ھفتاد ساله 
ا ميبودند شھر ھا را فرا گرفتند و زبان شان در  بيشتر در ديه ھا می نشسته اند ولی اين زمان چون فرمانرو

         آنھا رواج يافته است...»
 

 
    نويسنده -استن شاه اسماعيل صفوی  سعيد آخرين پادشاه مغول تا برخ ز زمان به قتل رسيدن ابو ا -٧٢
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با مھاجرت روز افزون و انبوه ترکان طی چند سده به آذربايجان و استقرار دراز مدت چند سلسله پادشاھی از  
جرين ترک، زبان  ن و در آميختن آنان با بوميان و نياز مردم به گفتگو با عمال حکام و ساير مھاآترکان در 

ترکی بتدريج توسعه پيدا کرد تااينکه در زمان پادشاھان صفويه زبان اکثريت مردم آذربايجان شد. اگرچه خاندان 
ِ         صفوی از بوميان آذربايجان بوده اند و شيخ صفی الدين اردبيلی نيای بزرگ شاه اسماعيل صفو ی موسس                                                                                     

بيتی ھائی به زبان آذری (زبان بومی) می باشد که از   خاندان صفويه که در زمان مغوالن می زيسته دارای دو
                                                                                   ْ              او بجای مانده است، اما از آنجا که مادر شاه اسماعيل دختر حسن بيگ (اوزون حسن) پادشاه آ ق قويونلو و  
ترک بوده است بنا براين ترک زبان بودن شاه اسماعيل را ميتوان دريافت، بويژه که سران سپاھش جملگی از  

  ام ھای استاجلو، قاجار، ذوالقدر، افشار، روملو، ورساق، تکلو و شاملو بوده اند. ايلھای ترک بن
  

که  می آورد: «... ازھر باره ای گفتگو است که در آغاز سده دھم (ھـ.ق) ذری آ کسروی در اين باره در کتاب 
ن ھا به انجام  پادشاھی صفويان پديد آمده ترکی پيشرفت خودش را در آذربايجان چه در شھر ھاو چه در بيرو

رسانيده و خود زبان ھمگانی بشمار رفته است، با اين حال در روزگار صفوی چيز ھائی در آذربايجان پيش 
ن روزگار و در سايه اين پيش آمد ھا بوده که  آ آمده که اينھا نيز بسود آن زبان بوده است و می توان گفت در

  ده و در بيرون ھا جز در چند جا باز نمانده است...» ترکی بيکبار چيره شد و آذری از شھر ھا ناپديد گردي
  

کسروی به اين باور است که از جمله اين پيش آمد ھا ترک بودن سران سپاه و پيروان صفويان بوده است که  
تمامی کار صفويان در دست ترکان بود و پيش آمد ديگر را دشمنی سخت و دراز مدت پادشاھان صفوی با  

شديد ھر يک از طرفين نسبت به باورداشتھای مذھبی شان   بنھم بيشتر روی تعصآه شاھان عثمانی ميداند ک
د بين دودولت ايران وعثمانی اغلب جنگ و جدال بروز کند و سالھا عثمانيان با شبوده است. که سبب مي

 ا بساط حکمروائی در اين سرزمين بگسترانند.   ھشکست قوای ايران بر آذربايجان مسلط شوند و سال
 

ھـ.ق. پس از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعيل،  ٩٢٠تين بار در زمان سلطان سليم قانونی در سال نخس
تبريز به مدت سه روز بدست لشکريان عثمانی افتاد، پس از او جانشينانش بنام ھای "سلطان سليمان"،  

مديد آن سرزمين را  ذربايجان يورش بردند و سالھای آ  "سلطان مراد سوم"، "سلطان مراد چھارم" بار ھا به
زير تسلط خود داشتند و يکبار اشغال آذربايجان به مدت بيست سال به درازا کشيد که تنھا شھر اردبيل طی  

در دست دولت ايران باقی مان و اگرچه در زمان شاه عباس کبير  پيمانی که بين دولت ايران و عثمانی بسته شد،
ولی جنگ و خونريزی و ويرانگری در آذربايجان بيش از ده  آذربايجان از چنگ قوای عثمانی بدر آورده شد 

ذربايجان تاختند و ويرانيھا ببار آوردند تا  آ سال ادامه داشت و در زمان تسلط افغان ھا بر ايران عثمانيھا بر 
  "نادر" ظھور کرد و بر آنان پيروزی يافت. 

  
 –(زبان پھلوی  یبه زيان زبان آذرکسروی در کتاب آذری مينويسد: «... اين جنگھا و لشکر کشی ھا ھمه 

نويسنده) بسر می آمد، از آن سوی چون عثمانيھا ترک می بودند و از اين سو ھماوران ايشان نيز جز ترکان 
ذری جز در خاندان ھا بکار نمی رفت و روز بروز از  آنبودند، از اين رو کار ھا ھمه به زبان ترکی ميبود و 

ميشد. ... بدين سان ترکی در زمان سلجوقيان به آذربايجان در آمده و در  رواج آن ميکاست و کم کم فراموش 
ھفتصد سال يا بيشتر کم کم، بر آنجا چيره شد. وزبان بومی را از ميان برده که جز در گوشه کنار ھا نشانی از  

بان آنجا که برادر  آن نمانده.... اگر چه اين تنھا در باره آذربايجان نيست. آران نيز ھمين حال رادارد و آرانی ز
آذری بود بھمين سان از ميان رفته و جز نشان کمی از آن در گوشه ھا و کنار ھا نمانده... ھم بايد دانست که  
پراکندگی زبان ترکی در ايران در زمان صفويان با باال ترين پايگاه خود رسيد و چون ايشان سپری شدند  

رفت نھاد، بويژه پس از آغاز مشروطه و پيدايش شور  پيشرف زبان ترکی نيز باز ايستاد سپس رو به پس 
َ        کشور خواھی در ايران و بنياد يافتن روزنامه ھا و دبستان ھا که ھمه اينھا زبان ترکی را باز پس می بـ ر دو از    َ                                                                                              

و از آغاز جنبش مشروطه يکی از آرزو ھای   تدر اين باره خود آذربايجان پيشگام اس ..ميدان آن می کاھد. ..
به آنجا بوده و ھميشه در برابر نگارش روزنامه ھای استانبول و باکو  ٢٨انی ھا برگردانيدن فارسیآذربايج

  روی سرد نشان داده اند.... در آذربايجان آرزوی رواج فارسی در ميان خاندان ھا از سالھا روان است....» 
  

اد کسروی شھادت ميدھم که تا نگارنده که خوديکی از اقليت ھا قومی ايرانی است بر درستی نوشتار زنده ي
ذربايجان بلکه بسياری از خانواده ھای قوم من، آپيش از استقرار رژيم جمھوری اسالمی در ايران، نه تنھا در 

 
   ويراستار -چون صحبت از زبان در ميان است بھتر ميبود اين کلمه ھم به پارسی بکار ميرفت (فارسی عربی شده پارسی ميباشد)  -٨٢
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ن آنکه توصيه و يا زور و  وفتگو می کردند بدگبا ھمه مشکل لھجه که داشتند با فرزندان خود به زبان پارسی 
  در ميان بوده باشد.  ارینجام چنين کافشاری از سوئی برای 

  
ــ ميرزاحسن تبريزی مشھور به "رش از پيشگامان نھضت فرھنگی ايران درآن ايام که آموزش يک   ديــــه" ـ

زبان بيگانه در گستره کشور ما مرسوم و حتی مطرح نبوده است نخستين مدرسه بسبک جديد را در ايران در  
                                           َ     يا ھمانگونه که در پيش به آن اشاره شده است " شيخ   تبريز تاسيس کرد که به زبان پارسی تدريس ميشد و

محمد خيابانی" در برابر حزب مساوات باکو که نام مستعار آذربايجان بر سرزمين خود نھاده بودند بنا به 
زاديستان" بر ايالت خود نھادند که واژه ای است پارسی و بنا آ                        ْ                    پيشنھاد يکی از ھمشھريان آ زاديخواه خود، نام "

کسروی در" تاريخ ھيجده ساله آذربايجان" خيابانی دستور داد که مارک ھای کاغذ ھا را ديگر   به نوشته
  گردانند و در ھيچ جا جز آن نام ننويسند و نگويند.  

  
کسروی در جای ديگر اين کتاب می نويسد: «... حتی در زمان خيزش خيابانی بر عليه دولت مرکزی، اعالميه 

ی گاه پارسی و فرانسه نوشته ميشد و جھت آگاھی مردم به ديوار ھا الصاق ھا تنھا به زبان پارسی و حت 
ميشد.»  در بخش ديگر اين کتاب آمده است: «... ميرزا تقی خان رفعت که به ھنگام در آمدن عثمانيھا به 

....  آذربايجان به پيش آنان رفته و سپس با دستور آنان روزنامه "آذرآبادگان" را به ترکی بنياد نھاده  و 
در يکی از نشست ھای ھمگانی خود او را بد خواه و نادرست خوانده و از حزب بيرونش    ٢٩دموکرات ھا 

  کردند...» 
  

اين دست نمونه ھا که جملگی شاھد صادق بر ايران دوستی و وطن خواھی ھم ميھنان آذری ما است بسيار  
  نه نياز خواھد بود. زياد است که اگر خواسته باشيم آز آنان ياد کنيم به نگارش جداگا

  
اميد است در نگارش ديگر به بازگو کردن شور و دلبستگی ھم ميھنان آذربايجانی مان که بنا به شھادت تاريخ  
خدمات ارزنده ای در درازای تاريخ به نيا خاک خود ايران و ھم ميھنان خود در راه حفظ يکپارچگی و کسب  

  ند بپردازيم. ورده اآآزادی و حفظ حدود و ثغور ميھن به عمل 
  

کسروی در بخش پايانی کتاب آذری نمونه ھائی از زبان آذری که در آذربايجان رواج داشته است می آورد که  
  بسيار جالب و خواندنی است و آن اينکه اين زبان شباھت زيادی به زبان مردم بخش استان گيالن دارد. 

  
ن يار شاطر پژوھشگر برجسته ميھن مان در  قای دکتر احساآتحقيقی از خورشيدی مقاله ای  ١٣۵۴در سال 

پيرامون زبان آذری در "دانشنامه ايران و اسالم" بچاپ رسيده بود (که در مقدمه کتاب آذری نيز آورده شده  
است) که مھر تائيدی است بر ديدگاه ھای زنده ياد کسروی درباره زبان آذری يا زبان باستان آذربايگان که بی 

  ند بخش آن بگونه ای کوتاه اشاره داشته باشم. مناسبت نمی بينم به چ
  
قای يار شاطر ضمن اعالم منابعی که مورد استفاده اش قرار گرفته می نويسد: «.. از اين شواھد آشکار است  آ

که مردم آذربايجان قبل از رواج ترکی بزبانی که از گويش ھای مھم ايرانی بوده و بمناسبت نام آذربايجان آذری  
سخن می گفته اند که با زبان ری و ھمدان،اصفھان از يک دست بوده است و تا قرن ھفتم و  خوانده ميشده

  ن نيز زبان غالب آذربايجانيان بوده است. آھشتم و با حتمال قوی مدتی پس از 
  

با نفوذ زبان ترکی در آذربايجان آغاز شد ... بطوريکه کم کم ترکی زبان رايج  ضعف تدريجی زبان آذری 
  –شناخته شد و حتی کلمه "آذری" توسط برخی نويسندگان (ابتدا از سوی نويسندگان عثمانی آذربايجان 

ن نوع ترکی که در آذربايجان رواج دارد اطالق آنويسنده) و به تبع آن ھا از طرف برخی از خاورشناسان به 
  گرديد...»  

  
ن مادی نمی توانسته باشد، چه  سپس ادامه ميدھند: «.. ھمچنين ترديد نيست که زبان آذری جز دنباله زبا

آذربايجان و جبال مسکن قوم ماد بوده و ھيچ دليل تاريخی وجود ندارد که پيش از غلبه ترکی زبانان، زبان  

 
نی در آن  حزبی که در آن زمان در تبريز تشکيل شده بود و شيخ محمد خيابانی و کسروی و عده ای از آزاديخواھان آذربايجا -٩٢

  نويسنده  –عضويت داشتند 
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ديگری جانشين زبان مادی در آذربايجان شده باشد؛ جز اينکه می توان تصور کرد که زبان اشکانی و سپس 
تا حدی رواج گرفته و برخی اثر ھا در آذری بجا گذاشته باشد... با  فارسی به نوبت در مراکز عمده آذربايجان 

تضعيف روز افزون زبان ايرانی آذربايجان از زمان غلبه ترکان و مغوالن، گويشھای اين زبان بکلی از   وجود
خن  ميان نرفته، بلکه در نقاط مختلف آذربايجان ونواحی اطراف آن بطور پراکنده و غالبا بنام "تاتی" به آن س

  می گويند، اين گويشھا از شمال به جنوب به اجمال عبارتند از: 
َ                َ  َ     گويش کـ رينگان از دھات ديزمار خاوری در بخش "و زر قان در شھرستان ا ھـ ر".  -١   َ                                      َ        
َ                             َ     گويش کالسـو ر و خوينه رود از دھات بخش کـ ليـبر -٢          َ  َ  شھرستان ا ھـ ر           
َ                         گويش گلين قـ يه  از دھات دھستان ھـ ◌ ژزند در بخش زنوز شھرستان -٣  َ                  َ  مرند              َ 
 عنبران در بخش نمين شھرستان اردبيــل شگوي -۴
  – ِ    لـ رد  – َ     کـ رين  –ديز  –  ُ        کـ لورشا ل  –درو  –اسبو  –                             َ        عمده دھات بخش شاھرود خلخال ( ا شکستان  -۵

َ  َ                          َ  َ       گذم آباد و ھمچنين کـ ر نـ ق در دھستان خورش رستم و کـ جـ ل در  –گيلوان  –گلوزان  –طھارم  – َ  َ   کـ ھـ ل   َ                   
 ان.کنان ھمان شھرست ذبخش کاغ

در دھات نوکيان و سياوه رود و کالسر و ھزار رود و جمال آباد و   تاگويش ھای تاتی طارم عليا (عمد -۶
َ  َ باکـلـ و ر     و چرزه و جيش آباد.)     َ  

گويش ھای تاتی اطراف رامند در جنوب و جنوب غربی قزوين (گويش تاکستان و چال و اسفرورين و   -٧
 ز آباد که با تاتی خلخالی نزديک اند). باد و سگآخيارج و خوزنين و دانسفان و ابراھيم 

ال به زبان صوطالش ازهللا بخش محله و شاندرمين در جنوب طالش شوروی در شمال که ا یگويش ھا -٨
 . تاتی آذربايجان باز بسته اند

  
از اينھا گذشته می توان گويش ماسوله در بخش فومنات گيالن و زبان رودبار گيالن (رحمت آباد و رستم آباد و  

                                                                        ِ                        نھا) ورودبار الموت (دکين، موشقين، گرمارود و بلوکان) و الموت (معلم کاليه، ا ستکبر، گازرفان، اوانک  جز آ
وغيره) و گويش خوئينو سفيد کمر در دھستان ايجرود زنجان و برخی دھات دھستان کوھپايه قزوين (رزه  

َ                           جرو، نوده، اسبه مرد وحصار و غيره) و گويش و فس از دھات ميان ھمدان و ا راک را که جھات مشترک                                           
بايجان دارند در نظر آورد. ھمچنين بطور پراکنده دربعضی نقاط ديگر آذربايجان رايج ربارزی با زبانھای تاتی آذ

است و برخی گمان برده اند که دنباله زبان مادی است از اين دسته زبان ھا نيست و با آن ھا تفاوت ھای  
ھا و پراکندگی آنھا در نقاط مختلف آذربايجان اين احتمال را که اين  آشکار دارد. ... فراوانی نسبی اين زبان

زبان ھا از نقطه ديگری به اين سامان سرايت کرده باشند منتفی و اصالت آنھا در يک رشته خصوصيات صوتی 
يتوان نھا را به گروه معين از زبان ھای شمال غربی ايران تائيد می کند. اين گروه معين را مآو دستوری، تعلق 

  زبان مادی خواند.»
  

ب نديم" از قول "عبده اله بن  ادر مقدمه برھان قاطع به نوشته محمد معين مولف فرھنگ معين ميخوانيم که "
و سريانی، زبان فھله   دری، فارسی و خوزستانی  -مقفع" می نويسد که ايرانيان بر پنج زبان تکلم کنند؛ پھلوی

ند و آذربايجان رواج دارد... "ياقوت حموی" در "معجم البلدان" می  در اصفھان، ری، ھمدان، ماه نشان نھاو
  نويسد که حمزه اصفھانی در کتاب "التنبيه علی حدوث التحصيف" گويد: 

پارسی، خوزی و سريانی اما پھلوی کالم  -دری -زبان جاری بود از اينقرار" پھلوی «کالم ايرانيان در قديم برپنج
منسوب به فھله (پھله) و آن نامی است که بر پنج  تان بود و اين لغتی اسپادشاھان در مجالس خويش بدان زب

  شھر اطالق شود. اصفھان، ری، ھمدان، و ماه نھاوندو آذربايجان..»  
  

ھنوز بسياری از شھر ھا و ديه ھا و کوه ھا و رودھانه ھای آذربايجان بھمان نام پيش از ورود ترکان براين 
گوگان در شھر تبريز، گوگ تپه  تبريز، ارومی، اردبيل، خوی، ماکو، ارسباران،سرزمين ناميده ميشوند مانند: 

َ              َ  َ  در ميان دو آب، گوگ آال در مراغه، گوگ  ارخ ج در ميانه ، ا ھـ ر جلفا، ھشترود، مغان، لنکران، بازرگان،   -                                     َ  
سردرود،  ديلمان، زنوز، ارونق، ازناب، اھراب، اوجان، طسـوج، ارس، خلخال، ميانه، ميان دو آب مرند، 

روئين دز، زرين رود، مراغه، کارارود، گومرود، گھدام دز، گيالندوز، ماراالن، مايان، ھشتادسر، ليالوا، 
  ويجويه، سبالن، سھند، ھرزند، کوزه کنان، نو جوی و بسياری ديگری از جمله نام سرزمين "آذربايجان". 

  
ين قوم ترک که بنا بر مدعای شما از چند ھزار  خا اين است که ا پرسش از جاعالن تاريخ و داستان پردازان ژاژ

سال پيش تا کنون در سرزمين آذربايجان سکونت داشته اند چگونه قومی بودند که بجای بھره گيری از زبان  
... و بھره می گرفتند مثال  انهخخود از واژه ھای پارسی برای نامگزاری شھرھا و آبادی ھای و کوه ھا و رود
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که واژه ايست پارسی نامه به ترکی بر اين سرزمين ننھاده اند ھمانگونه که ترک ھا  ; ن"بجای واژه "آذربايجا
ه با ھمه کاوش ھا تا کنون سنگ نبشته و يا ابزاری و يا ھر اثر  کدر سرزمين ترکستان و يا چگونه است 

  اران سال پيش درباستانی ديگر از ازمنه قديم به خط و زبان ترکی يافت نشده تا بيانگر توطن قوم ترک از ھز
  .!؟د آذربايجان بوده باش  سرزمين

  
ذربايجان اشاره کوتاھی آبی مناسبت نخواھد بود به يک نمونه از ژاژ خواھی يکی از مدعيان ترک بودن مردم 

  داشته باشيم: 
  

چندی پيش اين مدعی که در يکی از رسانه ھای پارسی زبان لوس آنجلس که برنامه ای در جھت اغوای ھم  
آذربايجانی ما اجرا می کرده و ميکند، طی مصاحبه با يکی از مجريان راديو صدای ايران در لوس  ميھنان 

آنجلس با فريبکاری ضمن آنکه ظاھرا مدعی بود که ايران دوست و ميھن دوست است مدعی شده  که ترکان از  
ه و مغلطه سعی داشت با  ھفت ھزار سال پيش از دامنه ھای کوھھای آلتائی به آذربايجان آمده اند و با سفسط

  ھزاران من سريشم مردم آذربايجان را از تبار و قوم ترک نشان دھد. 
  

طرفه اينکه زمانيکه يکی از شنوندگان از او پرسيد: "آيا کتابی به زبان ترکی را که نه در ھفت ھزار سال مورد  
  ادعای شما بلکه در ھزار سال پيش نوشته شده باشد می توانيد ارائه دھيد؟ 

  
که متاسفانه ايرانی و سر در آخور بيگانه دارد در پاسخ گفت: "آيا شما ميتوانيد يک کتاب از   رمدعی مزبو

  دوره ساسانی به من ارائه دھيد؟"  
  

و نمی توان منکر وجود سلسله ای بنام  تاز اين گفته بر می آيد چون کتابی از زمان ساسانی در دست نيس
زبان ترکی از ازمنه پيشين در دسترس نيست نمی توان منکر توطن قوم  که کتابی به لا حاذساسانيان بود ل 

  ترک در سرزمين آذربايجان بود! 
  

ثار پس آبگذريم از اينکه کتاب ھائی از زمان ساسانی توسط تنی چند از کوشندگان ميھن پرست به منظور حفظ 
  از استيالی عرب بر ايران، به زبان عربی برگردانده شده و موجود است. 

  
چرا کتاب، آيا وجود سنگ نبشته ھا و آثاری که طی سالھا، چه در سرزمين ميھن ما و چه در سرزمين ھای  

  ھمسايه که زمانی جز خاک ايران بوده است از دل خاک بيرون آورده و کشف شده است کافی نخواھد بود؟
  

ديوژن لرسيوس  -استرابو -کتزياس- پلوتارک -گزنفون - آيا نوشته مورخان و نويسندگان باستان چون ھرودوت
ن کمترين اشاره ای به قوم ترک در  آ و ... که در باره ايران و  فرمانروايان و مردمش بسيار نوشته اند و در 

آذربايجان نشده است کافی برای رد اينگونه ژاژ خواھی ھا مبنی بر اينکه قوم ترک در چند ھزرا سال پيش از  
  کرده اند، نمی باشد؟ ذربايجان زندگی می آميالد در سرزمين 

  
ذری" يا زبان باستان آذربايگان» بعمل آورده می  آزنده ياد عالمه "محمد قزوينی" در نقدی که از کتاب« "

واخر بعضی ھمسايگان جاھل و يا متجاھل ما برای پيشرفت پاره ای اغراض معلوم الحال  آنويسد: «..در اين 
خجالت و بدون مزاح ادعا می کنند که زبان اھالی  خود از جھل عمومی معاصرين استفاده نموده بدون 

  آذربايجان از اقدم ازمنه تاريخی الی يومنا ھذا ھمواره ترکی بوده است! 
  

  ز از اين اشخاص مغرض گذشته، بعضی از خود ايرانيان نيز مانند مولفين نامه دانشوران مثال و ھمچنين يکی ا
وضاع تاريخی آن اعصار و نيز بالشک بواسطه فريب  مستشرقين انگليسی "لسترنج" بواسطه قلت انس به ا

ذری" که در عرف ترکان امروزه بر لھجه ترکی آذربايجان و قفقاز اطالق آ  ر اصطالح "ترکیھ خوردن از ظا
ذری" مذکور در کتب مولفين غرب شعبه ای از زبان ترکی بوده است، غافل از  آ ميشود توھم کرده اند که "
ی مھاجرت خود ترک ھا به آذربايجان باز نشده بوده است يا درست باز نشده بوده  اينکه در آن ازمنه ھنوز پا

پس چگونه زبان آنھا قبل از خودشان ممکن بود در آن سرزمين شيوع پيدا کند، بعينه مثل اينکه کسی   است،
بل از غلبه سيای صغير قاند که زبان اھالی مصر قبل از فتح اسالم عربی بوده و يا زبان اھالی کامروز ادعا 

  ن دو مملکت فعال عربی و ترکی است. آسلجوقيان ترکی بوده است و دليلش فقط اين باشد که زبان 
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پس از آنچه گذشت معلوم شد که امروزه مسئله زبان آذربايجان اھميتی سياسی بھم رسانده و حريف از  

خود باکی ندارد، اثبات  ھيچگونه غش و تدليس تاريخی و قلب ماھيات حقايق برای پيشرفت اغراض باطله
خری  آ ی زبان فارسی بوده است (يا بعبارت رذربايجان تا حدود قرن ھفتم و ھشتم ھجری قمآ اينکه زبان اصلی

اثبات اينکه زبان آذری که بشھادت صريح مولفين قدما زبان متداول آذربايجان بوده و ھنوز نمونه ای از آن در  
از شعب زبان پارسی بوده است) تا چه اندازه برای ايرانيان دارای  بعضی دھات آذربايجان باقی است شعبه ای

عمومی است ودر حقيقت به مقتضای "اذا ظھرت البدعی فلدظھر العالم   جاھميت و تا چه درجه اکنون محل احتيا
ايران در شرع سياست و   یعلمه" ابطال اين سفسطه سياسی و کشف اين تدليس تاريخی امروز بر عموم فضال

  فائی بلکه واجب عينی است...» اجب ک
  

ند سده از طريق شمال و شمال شرقی بگونه کوچھای ايلی و  چآز آنچه گذشت در ميابيم اقوامی که طی 
و يا بگونه ايلغار و تھاجم که اغلب قوميت و تبار ترکی داشته اند وارد خاک ايران  یبيابانگردی و حشم دار

در بخشھای گوناکون آن   اھان شاند با شکست ايران و  خشن و جنگجوئی که داشتهی شده اند و با خو
طبعا در   در آذربايجان و آران بيشتر به درازا کشيد  فرمانروائی را دردست گرفتندو چون مدت حکمفرمائی شان

  زبان رايج مردم بومی به مرور ايام اثر گذاشته است.  
  

ھا گروھی از آنان که دست از خشونت و  ترکانی که به ھر ترتيب به آذربايجان راه می يافتند پس از سال
جنگجوئی برداشته و شھر نشين شده بودند با مردم بومی در آميختند وگروھی ديگر در د شت ھا و دھات و  

  چراگاه ھای سبز و خرم بگونه چادر نشينی و حشم داری به کار کشاورزی و چوپانی پرداختند. 
  

ن و انجام معامالت با ترکان ايجاب  آ کميت و تماس با عامالن ترديدی نميتوان کرد که نياز مبرم به دستگاه حا
ميکرد که بوميان با زبان حاکمان و سوداگران ترک آشنائی پيدا کرده و به آن زبان تکلم کنند و حتی برخی در  
دستگاه حاکمان ترک مامور انجام کاری شوند و يا باترکان پيوند زناشوئی برقرار کنند و بدين ترتيب بود که  

بان ترکی بر ساکنان بومی تحميل شد و اين تغيير زبان نمی تواند ھويت ترک به ھم ميھنان آذربايجانی ما  ز
  بدھد. 

  
آنان که مردم آذربايجان را بخاطر گويش ترکی؛ ترک ميخوانند اگر نوشته ھا و گفتارشان از روی نا آگاھی  

نا آگاھی ديگران سود جسته تعمدا چنين  نباشد بدون ترديد از سفسطه و غرض و آلودگی منزه نيست، که از 
  ری را اشاعه ميدھند. ظن

  
را رژيم با کو حال به ھر انديشه ای که در سر دارد، با تصويب قانونی ترک بودن مردمش را  يگفتنی است که اخ

ده  عمال آنرا غير قانونی خوانده است و بدين ترتيب بدور از باور نخواھد بود که در آينتنادرست دانسته و اس
شاھد آن باشيم که تاريخ پردازان سوفسطائی نيز که چشم و گوش به بيگانه دارند با آب و تاب بر ترک بودن 

  ھم ميھنان آذری ما مھر باطل زنند! 
  

گذشته از آنچه که در باره ترک نبودن ھم ميھنان آذری نوشته ايم اشعار شعرای آذربايجانی خود بھترين و  
  ت، که به چند نمونه از بسيار اشاره می کنيم. متقن ترين گواه مدعای ما اس 

  
  ھجری قمری سروده است می گويد:  ۵٩٣نظامی گنجوی در بھرام نامه که به تاريخ 

  
ِ       لشکر ترک سست  کوش ک    «آھن شد چو سخت کــــوش کرد    رد ــ            
  تا به جيھون رسيد گرد گريــز     لشکر ترک را ز دشــــــنه تيـــــز 

  نيست گوينده زين قياس خجل     ايران دل ھـــــمه عالم تـــن اند و
  دل به از تن بــود يقين باشــد     چونکه ايــــــــران دل زمين باشد 

  چون نظامـــی سخنوری داری»    ری داری ــ تو کز ايشان چــــه افس
   

  ويا در قصيده اي ديگر ميگويد:
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  بورم"ھمی خلند به فرمان ما چون زن    ه زنبور با غم از ترکان ـ «شده چـــوخان
  

  ھـ.ق در مدح ابودلف پادشاه نجوان:۴۵٩از اسدی توسط مولف گرشاسب نامه در 
  

  مــــه تــــــازيان تـــاج شيــبانيان    «سوار جھان پشت ايرانيان
  جھـــــاندار ايـــــرانی پـــاک دين    ملک بودلف شھريـار زمين
  ت جـوان»ِ   ◌ ير                 ِ بدين شاه شد بخت پ      که تا جائيکه يافتی نخجوان

  
  نظامی در مدح اتابک محمد يکی از شاھان آران می گويد: 

  
  يکی ملک عجم را تا ابد شاه»     «يکی برج عرب را ابد ماه 

  
  و قطران در شتايش ممدوح خود "امير وھسودان" ميگويد:

  
  از اين ھنر که تو جستی به روم رفت خبر     ت نشانـ«وزين ظفر که تو کردی به ترک رف

  عجب نيست گــــــــرت چـاکری کند قيصر»    خـــــاقان  ــــنددگی ک فت نيست گرت بنــــــشگ
  

مشتی از خروار در اين نوشتار آورده ايم آيا حتی يک ساده انديش می تواند بر  با اين چنين اشعار که ما بعنوان 
شاعرانی می   ترک بوده اند!؟ و آيا چنين ...اين باور باشد که مردم آذربايجان درعھد قطران، نظامی، خاقانی و 

  يب جوئی کنند!؟عـتوانستند در ميان جامعه ای ترک اين چنين به مذمت و نکوھش آنان بپردازند و 
  

بدين واقعيت ھا   تکسانيکه با ھمه اين شواھد اين شاعران و ساکنان بومی زمان آنان را ترک می خوانند يا نسب
  جاھل اند و يا بقول زنده ياد عالمه قزوينی متجاھل! 

  
ايشان ــروشن است که نه تنھا اين شاعران ھمانند ساکنان بومی آذری ھم عھد خود به شھادت سروده ھ بسيار

ترک نبوده اند، بلکه خود و ھمه آذربايجانيھا و آرانی ھا را ايرانی و آذربايجان و آران را بخشی از ايران و 
  به آن افتخار می کردند پادشاھان وقت را شاھان ايران و يا گاه از تخمه آنان می دانستند و 

  
  شعری اين چنين:

  
  نيست گوينده زين قياس خجل»     ھـــــمه عالم تـــن اند و ايران دل «

  
ه در فوق آورده ايم و نمونه ھای بسيار ديگر جز آنچه که گفته ايم چه معنی و مفھوم ديگری می  کن آو نظائر  

  تواند داشته باشد!؟ 
  

ت در پيرامون س جھانشاھلو را در پيوند با زمزمه ھائی که مدتی ابخش ھائی از نوشته ھای دکتر نصرت هللا
  ران و آذربايجان بگوش می رسد می آوريم. آپيوستگی سرزمين 

  
ذر ماه  آ دکتر جھانشاھلو نويسنده کتاب ارزنده وعبرت آموز "ما و بيگانگان" کسی است که با قيام خود در 

يش از آنکه تبريز و ساير شھر ھای آذربايجان با توطئه خورشيدی اولين حکومت فرقه دموکرات را پ ١٣٢۴
قبلی و کمک آشکار ارتش سرخ بدست دموکرات ھا بيفتد، در زنجان بر پا خاست و سپس معاون پيشه وری  
(نخست وزير ورھبر فرقه دموکرات آذربايجان) و رئيس دانشگاه تبريز شد وپس از يکسال ھمراه پيشه وری و  

اتحاد جماھير شوروی سابق گريخت و پس از سالھا اقامت در آن کشور،  به کشور عده ای از زعمای فرقه
  نچه را که آب می پنداشت سرابی بيش نبوده است با تھميداتی به کشور آلمان غربی گريخت. آزمانيکه پی برد 

  
يا خاکش او کسی است که خود از نزديک درمتن رويداد ھای منجر به جدائی يکساله آذربايـــجان از پيکره ن

بوده و از نظر گاه ھای رھبران شوروی در چگونگی اين جدائی که از طريق "مير جعفر باقر اوف" مرد  
پی) که ھمواره از آذربايجان واحد دم می زد ديکته ميشد   –جی  –نيرومند زمان استالين و بر يا رئيس (کا 
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زمزمه ھای شوم جدائی است او می  از موثق ترين گفته ھا در پيرامون آگاھی داشت و گفته ھای او يکی 
  نويسد:

  
«... دولت ھائی که به مواد خام ارزان بازار ھای فروش فراورده ھای صنعتی گران نياز دارند، ھمواره در  
جستجوی سرزمين ھا و کشور ھائی ھستند که گردانندگان آنھا فرمانبردار باشنتد. از اين رو، از وجود  

يرومند و خود گردان نا خشنود و بيمناکند، فرمانروايان آزمند اين کشور  کشورھای بزرگ و صنعتی و مردمی ن
رسيدن به مقصود خود اختالف ھای نژادی و زبانی را که بتواند به جدائی و پراکندگی ملت ھا کشيده   ھا برای 

  شود، بر می انگيزند و دامن ميزنند.
  

ه آنان در ميھن ما ايران از دير باز تا کنون، زبان  يکی از دستاويز ھای بيگانگان و دست نشاندگان آگاه و نا آگا
  . ھای آذری و کردی است که در باختر ايران، آذری ھا کردھا و نگانی ھا (زنجانی ھا) به آن سخن ميگويند

  
... پيش از آن که سلجوقی ھا از فرارودان (ماورا النھر) به خراسان و ديگر بخش ھای ايران زمين ھجوم 

رسرزمين ما، ساوه و زرند، قزوين و خرگان و ھمدان و زنگان و آذرپادگان و آران مردم ما  آورند در ھمه باخت
ثار نويسندگان و چکامه سرايان و آبه زبان ترکی آشنا نبودند و به آن گفتگو نمی کردند. بھترين شاھد مدعا، 

نه و افزار ھای توليدی  نيز نام روستا ھا و شھر ھا وکوه ھا و رود ھا به ويژه نيازمندی ھای زندگی روزا
  کشاورزی وصنعتی است که  ھمه نام ھای اوستائی و مادی و پھلوی داشته اند و ھنوز نيز دارند... 

  
... کسانيکه با زبان ھا و گويش ھای ترکان در کشور ھای گوناگون آشنا ھستند و بويژه گويشھای ترکی را می  

زبان ناب ترکی  مده است آثير زبان ترکان فرمانروا پديد شناسد، ميدانند زبانی که در باختر کشور ما زير تا
نيست، چنانکه نه تنھا بيش از سه چھارم واژه ھای زبان ترکی زنگان و آذرپادگان اوستائی و پھلوی و دری  
است، بلکه بسياری از فعل ھا نيز در اين زبان ريشه اوستائی و پھلوی دارند که با دستور زبان ترکی صرف  

با زبان ديگرگون يافته کنونی خود با يک ترک   یوری که يک زنگانی يا تبريزی و يا مراغه اميشوند؛ به ج
نان زبان يکديگر را در نمی يابند، مگر به زبان  آازبک و تاتار و قرقيز و کازاخ و.... نمی تواند گفتگو کند، و 

و نيز تاثير زبان مردم   ترکان ترکيه را کم و بيش آنھم به سبب دگرگونی زبان اشغالگران سلجوق و غز
  سرزمين ھای اشغالی است که درآن واژه ھای فارسی و پھلوی و عربی و رومی و يونانی بسيار است. 

  
خواه صنعتی  ،نکته ای که بيش از ھمه ميتواند از ديد علمی  گويا باشد اين است که افزار توليد خواه کشاورزی

است، چون تازه واردان بيابانگرد و گله چران در اين باره  و لوازم خانه به ھيچ رو دستخوش دگر گونی نشده 
  چيزی نداشتند که به مردم ما تحميل کنند و يابياموزند. 

  
کسانيکه از نا آگاھی و يا به سبب مقصد ھای سياسی بخشی از مردم ما را  ترک می خوانند نمی دانند و نمی  

ه تھماسب و به ويژه در فتنه افغان ھا که ترک ھای  خواھند بدانند که پس از نبرد "چالدران" و زمان شاھی شا 
عثمانی بخشی از باختر کشور ما را اشغال کردند با درنده خوئی و ددمنشی و بد رفتاری چنان تنفر مردم ما را  
بر انگيختند که در ميان مردم ما نام "ترک" ھمرديف نادان است، در زنگان ھنگاميکه که کسی را نادان می  

  ند "تورک دی وله گينن" (نادان است رھا کن برود)... خوانند می گوي
  

ه به شمار می آمدند در ايرانزمين از فرارودان (ماوراء النھر) تا  ن...غز ھا که وحشی ترين قبيله آسيای ميا
باختر، تکتازی ھا و کشتار ھا بسيار کردند، به جوری که زنان روستا ھای زنگان ما ھنوز پس از گذشت ھشت  

اميکه فرزندان نا فرمان خود را می خواھند بخوابانند می گويند "يات يوخسا غزان گلر" (بخواب سد سال ھنگ
ششم ھجری قمری در باره ترکان غز چنين سروده   ن لکی از شاعران قروگرنه غزان می آيند) و يا "حکيم کوش

  است:
  شده چون ديو از آھن ھراسان"  "به ھر شھری زنام غز شنودن 

  
در سرزمين ميھن ما کمتر ماندند و بيشتر ھجوم آنھا به سر زمين روم خاوری بود، چنانکه  خوشبختانه غز ھا 

را ازچنگ سلجوق ھا بدر آورد  بسياری از سرزمين ھای روم خاوری  ۶٩٩"عثمان غازی" سردار آنان در 
انی غزان (نام کشور عثمانی نيز از ھمين عثمان غازی است) دولت ترکيه کنونی باقيمانده ھمان دولت عثم

است، از اين رو مردم ترکيه کنونی، ھيچگونه خويشاوندی نژادی و خونی و سببی و نسبی با مردم ايران، چه  
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خراسانی و چه شيرازی و چه زنگانی و آذرپادگانی ندارند. البته بجز پاره ای از مردم بخش خاوری ترکيه که  
  دا شده اند... ايرانيان ويا کرد ھائی ھستند که در درازای زمان از ما ج

  
از آذربايجان   می کوبند کسانی ھم که دمب در ھاون آ...کسانيکه از "ھمه ترکی" (پان ترکيسم) دم ميزنند، 

يگانه وجدائی از ايران می زنند، باز ھم کم و بيش يا نا آگاھند و يا زير تاثير دشمنان ھر دو مردم آذربايجان و 
را به زور از ميھنشان ايران جدا کردند و به روز کنونی نشاندند،  آران اند. دشمنان ايران زمانی مردم آران 

ذربايجان از ايران را در سر می پرورانند. مردم آذربايجان ھيچگاه خود را  آ اکنون نا آگاھانی چند سودای جدائی 
جستجو  جدا از ايران و غير ايرانی نمی پندارند، به جوری که در سر تاسر زنگان و آذرپادگان، با چراغ اگر 

کنيد در ميان روستائيان حتی يک تن و در ميان شھری ھا جز تنھا تنی چند گمراه را نمی توان يافت که انديشه  
جدائی از ايران را در سر بپروراند. مردم باختر ما در درازای زمان، ھمواره در برابر ھجوم متجاوزان آشور و  

ن خود ايران بوده اند، و ھم اکنون نيز ھستند بخشی  پر بالی ميھساسکندر گجستک و تازيان و ترکان عثمانی 
از مردم باختر ايران که اکنون به ترکی گفتگو می کنند، ھمواره به فارسی می نويسند و به فارسی ميخوانند، 
اين که گويا فارس ھا به آنان ستم کرده و می کنند و آنھا را ناچار می کنند به فارسی بگويند و بنويسند، افسانه  

خردانه ای بيش نيست. اين افسانه در دوران فرمانروائی يکساله فرقه دموکرات آذربايجان ساخته و پرداخته نا ب
آن بود که من خود يکی از افسانه پردازان آن بودم، اين افسانه دروغين ، اکنون بدست گروه  فرمانرايان 

بدانند چه آينده شومی در انتظار آنھا  لت دست بيگانگان افتاده است و بدون اينکهآکوچکی نا آگاه و پاره ای 
است، نا بخردانه آنرا به زبان می آورند و تبليغ می کنند. وضع نا بسامان کنونی و آينده تاريک مردم سرزمين 
ھائی چون افغانستان و فرا رودان و آران که در زمان ھای گذشته با دسيسه ھای بيگانگان از ما جدا شده اند 

    گاھان کنونی گردد»  آبايد مايه عبرت نا 
  

کسروی درکتاب آذری می نويسد: «... در عثمانی در آن زمان دسته اتحاد و ترقی به روی کار آمد و آنان به  
نويسنده) در ھر کجا که ھستند با خود ھمدست گردانند   –اين می کوشيدند که ھمه ترکان را (و ترک زبانان را 

ذربايجان  آ فقاز نيز پيروی از انديشه ايشان می نمودند و چون قدر بزرگی پديد آورند و  رو يک توده ترک بسيا
در جنبش مشروطه خواھی شايستگی بسيار از خود نموده و در ھمه جا بنام شده بود، نويسندگان قفقاز و  
ر  استانبول آن رااز ديده دور نداشته و از اينکه زبان ترکی در آنجا روان است دستاويز يافته گفتار ھائی پياپی د

  باره آذربايجان و خواست خود می نوشتند. 
  

اين گفتار ھا در آذربايجان کارگر نمی افتاد، زيرا آذربايجان خواست نويسندگان آنھا را نيک می دانستند و با  
جانفشانی ھائی که در آذربايجان در راه پيشرفت مشروطه از خود نمودند و جايگاھی که برای خود ميان توده  

ود ھيچ نشايستی که پيروی از انديشه ديگران نمايداين است مردم در آنجا کمتر ارجی به آن  ايران باز کرده ب
  نگارشھا نمی نھادند... 

  
  دآذربايجان ھميشه بخشی از ايران می بوده و کمتر زمانی از آن جدا گرديده با اين ھمه زبانش ترکی می باش... 

ی و ايران افتاده بود، اين شگفت که چيزی را که می  و اين خود چيستانی شده و بدست روزنامه نويسان عثمان
  (خود) سخن ديگری بيرون ميداد... بايست بجستجو از راه تاريخ بدست آورند ھر کسی با گمان و پندار 

  
ذربايجان و مردم آنجا می رفت و من برخاسته از آذربايجانم بر آن شدم چگونگی را از راھش آ...چون سخن از 

جه روشن رسانم .... به جستجو پرداختم و خرسندم که به آسانی توانستم آذری يا زبان جستجو کنم و به نتي
ن بدست آورم، و نيز چگونگی رواج ترکی را در آن سرزمين از  آديرين آذربايجان را پيدا کنم و نمونه ھائی از 

ه در ھمان زمان بچاپ  راه تاريخ بشناسم، اين است دفتری بنام "آذری زبان باستان آذربايگان" پديد آوردم ک
رسانيم و پراکنده گردانيدم که اگر چه نادانانی به زبان درازيھا برخاستند ليکن دانشمندان از ارجشناسی باز  

  نايستادند.» 
  

آنان که در مورد ھر مساله ای بر اساس يک چھار چوب ذھن از پيش ساخته شده يا يقين شده به ابزار نظر و  
  -دينی –ديھی است که نتيجه گيری ھايشان از رخداد ھا و مسائل اعم از سياسی عقيده وداوری می پردازند، ب

  اقتصادی و تاريخی ... نادرست از آب در می آيد. 
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انی که با سفسطه و عوامفريبی و يا تعصب با ترسيم شکل سچنين است گفتار و نوشتار ھای پراز احتجاج ک
  نسته و ندانسته آب به آسياب بيگانه بدخواه خواھند ريخت.مــــار مدعی نوشتن کلمه "مـــار" ميشوند  که دا

  
و برخورد خشونت بار و غير مسئوالنه و ضد ملی دولتمردان اسالمی کار دشمنان  ت متاسفانه رفتار نادرس

  رزو دارد. آيکپارچگی وطن ما را سھل تر ميکند که ھرکس فرارور ھائی از اين چنين خفقانی را 
  

ظات حساس و بحرانی با اتخاذ روش مدبرانه به دلجوئی از مردم وطن ما بويژه  ح ين لاينان بجای اينکه در چن
اقليت ھای قومی مرزی بپردازند پس از گذشت سالھا ھنوز به شويه روز ھای اول عمل ميکنند و در برابر  

نمی مسائل و مشکالت جامعه جز زبان زور و ارعاب و زندان و تو سری زدن و شکنجه و اعدام راھی ديگر 
  شناسند! 

  
تاريخ ميھن ما بار ھا شاھد وطن پرستی و جانبازی ھای ھم ميھنان آذربايجانی ما در درازای زمان بوده است،  

 یخورشيدی بسبب شرائطی که در ورود قوا ١٣٢۵و دور زمانی نيست که آذری ھا با ھمه نا بسامانيھای سال 
ربايجان فراھم آورده بودند و فقدان ارتباط دولت نظامی شوروی برای مردم سرزمين ھای  شمالی از جمله آذ

مت دست نشانده فرقه دموکرات  ومرکزی با آن استان بعلت از دست رفتن قدرت و نفوذ آن پس از استقرار حک
آذربايجان با کمک آشکارای ارتش سرخ که تا آن زمان در آذربايجان بودند ھمانگونه که در پيش اشاره شد  

ذربايجان شود تکليف خود را با عوامل بيگانه و  آ پيش از آنکه قوای دولت مرکزی وارد مردانه بپا خواستند و 
  تجزيه طلبان روشن و آن خطه را از وجود تجزيه طلبان پاک کردند. 

  
  ھيچ ناموزد ز ھيچ آموزگار»   «ھرکه ناموزد ز درس روزگار 

  
نان ستار خان (سردار ملی) و باقر  آ ھنوز مراتب فداکاری ھا و جانفشانی ھای مجاھدان آذربايجان و در راس 
و طنين سپاس مردم حق شناس ايران  د خان (ساالر ملی) در سينه تاريخ ميھن ما چون گوھری تابناک ميدرخش

  از ھم ميھنان آذری خود بگوش می رسد. 
  

  نھم در شرائطی سخت و دشوار کهآپاسخ جانانه و دندان شکن ستار خان سردار ملی به کنسول روسيه تزاری 
تنھا محله اميز خيز تبريز در دست اوو پيروانش بود و از ھمه سو در محاصره قوای دولتی زير چتر حمايت 
قوای نظامی روسيه بود ھرگز از حافظه مردم آذربايجان و تاريخ ايران پاک نخواھد شد، کنسول روس به  

فظ جانش به زير پرچم روسيه سنگر مجاھدين برای ديدار ستارخان می رود تا به او توصيه کند که بخاطر ح
تزاری برود. سيد احمد کسروی که خود در آن ايام در تبريز می زيسته و از نزديک شاھد رخداد ھای تبريز بود  

... کنسول به ستارخان پيشنھاد کرد که بيرقی از  در کتاب تاريخ مشروطه ايران دراين باره چنين می نويسد: «
ر خانه خود زده در زينھار دولت روس باشد و نويد ميداد که سر قره  کونسولخانه فرستاده شود و او به د

آذربايجان از دولت ايران برای او بگيرد. ستار خان چنين گفت: "جنرال کنسول من ميخواھم ھفتاد     ٣٠سورانی
   » من زير بيرق بيگانه نروم"  بيايد دولت به زير بيرق ايران 

  
ی" می نويسد: «... روس ھا  يز رجال مشروطه در کتاب "حيات يحبادی معاصر ستارخان و يکی اآيحيی دولت 

از محمد عليشاه باز کردن راه آذوقه را به روی تبريزيان خواستار ميشوند به بھانه تبعه خارجه که در آنجا  
ھستند و مردم بيطرف و شاه شش روز از آنھا مھلت ميخواھد و مقصودش اين است بلکه در آن شش روز  

م گردند. روز وعده ميگذرد و شاه به وعده وفا نمی کند. از طرف امپراتور روس دستور می رسد  تبريزيان تسلي
نويسنده) ھمراه آن ارزاق به تبريز برود   –مقداری آذوقه به تبريز فرستاده شود، دويست نفر سا لدات (سرباز 

رسانند. اين خبر در تبريز  و  گان بنکه اگر عساکر شاه خواستند جلوگيری نمايند به قوه قھريه ارزاق به گرس
ھا در دست آخر تمام  نتھران منتشر شده و مردم غيور آذربايجان می بينند زحمت بی اندازه و خونريزی بسيار آ

رض خود را داده اند برايگان از دستشان می رود                                   ِ ه را که برای حفظ آن جان و مال و ع  چھدر خواھد رفت و آن
خود را بروز داده مستقيما به امضای انجمن ايالتی و ستارخان سردار  اين است که آخر درجه غيرت و فتوت 

ذوقه رضا به مرگ داده از بی  آملی تلگرافی به شاه می نمايند به اين مضمون " با وجود گرسنگی و تنگی 
  قوتی ھالک ميشويم وراضی نيستيم قشون اجنبی بخاک مقدس وطن ما تخطی نمايد..." » 

 
  نويسنده -به اصطالح امروز فرمانده کل قوای ژاندارم -٠٣
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ذربايجان رکن رکين ايران است ھر نيک و بدی از آنجا  آايران می نويسد: «... کسروی در تاريخ مشروطه 

اسبت اھميت سرحدی مخصوصا پاره مذاکره که  نطلوع نمايد در تامين و تخريب سعادت ايران اثر کلی دارد و بم
ت که از  مھم قائل است و با فرط وطن پرستی و غيرت مليدر افواه آذربايجانی در حقيقت استقالل ايران را 

خصايص اھل آذربايجان است چنان تباين دارد که ابدا نمی توان باور کرد که ھرکس مختصر اطالعی از پولتيک 
  دول و اوضاع ملل دارد با داشته درد وطن راضی شود که از اسباب تنصيف ايران ذره به اذھان خطور کند.»  

  
الھا در مقام کنسول ايران در باکو خدمت می  يکی از نخست وزيران رژيم مشروطه که س یمحمد ساعد مراغه ا

کرده است در مصاحبه ای با آقای دکتر صدر الدين الھی گفته بود: "وقتی مظفرالدين شاه فوت شد بادکوبه را  
داری اعالم کردند و در مساجد و کليسا ھا برايش ختم گذاشتند واين در زمانی بود  اتعطيل کردند و سه روز عز

  دولت روسيه تزاری بر سر زمين قفقاز از جمله باکو گذشته بود." که سال ھا از تسلط  
  

مردم آذربايجان از سده ھا پيش، بار ھا نشان داده اند که در بحرانی ترين ايام و ظلم و فشار ھيچگاه به بھانه  
ه  نان راضی به جدائی نبوده و نيستند. کيست نداند کآ زبان و لطيفه ھا و تحريکات خارجی و عوامل داخلی 

شرايط کنونی نه تنھا بر مردم آذربايجان، بلکه در سراسر خاک ميھن ما بر مردمش از ھر قوم و زبان و  
  مذھب، تحميل شده است و يقينا زمان اين نا روائی ھا بسر خواھد رسيد. 

  
و مذھبی  ھای قومی  با آنکه تاريخ ما بار ھا شاھد نا روائی ھای بسيار بر مردم ميھن ما و يا پاره ای از اقليت

بوده است اقوام ناراضی، راضی به جدائی نشده اند و اگر زمانی بخشی از خاک ميھن ما از پيکر اصلی جدا  
  شده است، تنھا در پی شکست ايران از قوای دولت ھمسايه بوده است و بس.

  
نه اختالف يگانگی سرزمين ھا شده است و ھم اکنون نمونه ھای بسيار در پيش رو داريم که نه ھمزبانی سبب 

  زبان سبب جدائی. 
  

چرا کشور ھای آلمانی زبان، اتريش، آلمان و چک و... فرانسوی زبان، بلژيک و فرانسه و کشور ھای عرب  
مريکای مرکزی و جنوبی و چندين نمونه ديگر بھم نپيوستند و خيال پيوستگی ھم  ا زبان و اسپانيائی زبان

  جدائی و تجزيه آن کشورشده است؟   ندارند و يا مگر اختالف زبان مردم سوئيس سبب
  

آن ايام که "جمال عبدالناصر" رھبر و رئيس جمھری مصر شيپور و حدت اعراب را از سر گشادش می زد و با  
سوريه کشور متحد عربی را بوجود آورده و در تدارک پيوستگی با ليبی و ساير کشور ھای عربی بود ديديم که  

دوام نياورد و بوضع مفتضحانه ای از ھم فرو پاشيد که خاطره تلخ آن  وحدت با سوريه بيش از يکی دو سال 
ھنوز مردم مصر و سوريه را آزار ميدھد و اعراب برای ھميشه با ھمه ھمزبانی و ھم کيشی انديشه خام  

  پيوستگی را به کناری نھاده اند. 
  

شده است ولی قوميت و مليت اگر چه ھمانگونه که نوشته ايم زبان ترکی طی چند سده زبان مردم آذربايجان 
جی و عوامل معدود آنھا حتی با  راين مردم با تغيير زبان دستخوش تغيير نشده و نخواھد شد و دسيسه ھای خا

  ھمه رفتار نادرست رژيم جمھوری اسالمی به نتيجه نخواھد رسيد. 
  

واھند خاک افغانستان و ران به بھانه ھمزبانی، درست به اين ميماند که ايرانيان بخآالحاق آذربايجان به 
  زبان سخن می گويند.!  کتاجيکستان به ايران ملحق شود و بھمين ترتيب ساير مناطق ھمجوار که به ي 

  
يکه خاکی وسيع و منابع زير زمينی و جمعيتی قابل ئمردم ھشيار آذربايجان بخوبی آگاھند که تجزيه کشور ھا
خی از کشورھای بزرگ و صنعتی و حتی کشور ھای  مالحظه دارند از جمله ھدف ھای سياسی و اقتصادی بر

  ھمجواريکه از خاک وسيع و جمعيت زياد بھره ندارند می باشد.  
  

اند که از يکپارچگی و ھم آغوشی با ساير ھم وطنان ايرانی ھم ميھنان خردمند آذربايجانی ما به نيکی دريافته 
و اجتماعی و اقتصادی برخورداربوده و   خود از بخت بھتر و بيشتری برای تداوم حيات تاريخی و سياسی

ساله بخش آران از پيکره ی ايران و تاثير پذيری آموزه ھای   ٢٠٠خواھند بود تا با جدائی، که طبعا جدائی 
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فرھنگی و قانونی نظام ھای تزاری و کومونيستی بر ساکنان آن ، دو فرھنگ متفاوت بين مردم دو سرزمين 
  ست که تنھا اشتراک زبان نمی تواند پاسخگو باشد. جود آورده اوآران و آذربايجان ب

  
ذری ما بخاطر ھمجواری و ھم زبانی با سرزمين آران و مردمش بخوبی آگاھند که  آھم ميھنان وطن پرست 

"علی اف" رئيس جمھوری کشور نو بنياد آذربايجان و چند تن ديگر از ھمکارانش که دارای مشاغل کليدی  
خوف پليس ـــی برخی از آنان از عامالن دستگاه متستی پرورش يافته اند و حومونيـــھستند و با فرھنگ ک

چه ساختار فکری و انديشه ھای پنھانی ھستند و در صورت   حاد جماھير شوری (سابق) بوده اند، دارای ـــات
ھا   نان خواھند داشت و می دانند که تاريخ از اين دست فريبکاریآعراب نزد                          ِ تحقق يکپارچی چه محلی از ا  

  بسيار بخود ديده است. 
  

و  نآقای محمد ارسی، يکی از نويسندگان پرکار و مفسيرن سياسی کشور ما بويژه آگاه به امور آذربايجا
  ) می نويسد: ١٣٧۴ديماه   ٢٨جمھوری آذربايجان، که خود آذری است، در مقاله ای در کيھان لندن (

يجان)که راسا بر محور قطع دشمنی با مسکو، ذرباآ «... اما سياست علی اف (رئيس جمھوری وقت  کشور 
کسب دوستی و حمايت ھمه جانبه آمريکا و غرب، ھمکاری با آنکارا و بازی با ايران استوار بوده ھم امروز  
بيش از ھر زمانی در زير فشار آمريکا و اسرائيل جنبه ضد ايرانی به خود گرفته و با کنار گذاشتن ايران از  

صادی و نيز حمايت مخفيانه از ايده جدائی طلبی در ميان ايرانيان آذری راه استالين و ھمکاری ھای نفتی و اقت
باقروف را پی ميگيرد.... وفا قلی زاده مشاور سياسی علی اوفف در جلسه بررسی سياست گذاری در خاور  

ستار اتحاد دو  ميانه که از سوی "انستيتو واشينگتن" برگذار شده بود، می گويد: "باکو رسما نمی تواند خوا
  کشور آذربايجان باشد ولی سر انجام اين اتحاد عملی خواھد شد."  

  
ن باشد به روشنی اتحاد دو کشور آذربايجاگفته وفا قلی زاده تحت اين عنوان که باکو رسما نمی تواند خواستار 

  نيات پنھانی دولتمردان باکو را نشان می دھد. 
  

مسئوليت خود ميداشتيم نه تنھا به دولت باکو از اينکه مشاور سياسی  اگر ما ايرانيان دولتی ملی و آگاه به 
رئيس جمھورش از استان آذربايجان با عنوان يک کشور ياد کرده است شديدا اعتراض ميکرديم، بلکه در  

به مردم   نسبتچنين شرائطی نا مساعد و بحرانی تا بيشتر از اين دير نشده نسبت به طرز رفتار واعمال خود 
از ھر قوم و ايل و طايفه، مذھب تجديد نظر کرده و در تعديل آن می کوشيديم، و خيال خام جھان وطنی را   ايران

  از سر بدر می کرديم و به نيا خاک خود می انديشيديم و اين ھمه بيگانگی با زادگاھمان نمی کرديم. 
  

شوروی را نسبت به بخشی از  جماھير  اد ھموطنان آذری ما ھنوز مطامع دولت روسيه و جانشين آن دولت اتح
خاک وطن ما يعنی آذربايجان از ياد نبرده اند و به مقاصد بـــاقراوف ھا و علی اوف ھا بخوبی آگاه بوده و  

  ھستند. 
  

دم آن  رپس از سقوط حکومت تجزيه طلب فرقه دموکرات آذربايجان و نمايش باشکوه و فراموش نشدنی م 
به تبريز در   (محمد رضا) ه سفر شاه کبود، روی ديگری س سرزمين از وطن خواھی که روی يکسوی سکه

ذرباجانيان از او بود، مردم آذربايجان او را منجی خود از زير يوغ مزدوران آو استقبال عظيم  ١٣٢۶ ربھا
ِ                                                                                       بيگانه و تجز يه طلب و در او نماد وحدت ملی می ديدند و بدين جھت بود که در تظاھراتی عظيم و تاريخی بر              

  مبستگی ملت ايران مھر تائيد و تاکيد زدند و انزجارشان را از عوامل بيگانه ابراز داشتند. يگانگی و ھ
  

انقالب اسالمی  مھندس بازرگان که خود اھل تبريز و يکی از مخالفان سرسخت شاه بود، در نوشته ای پس از 
بوده و مردم  شرح ميدھد که خود شاھد صف چند کيلومتری مردم شمال ايران در استقبال از شاه   ٣١

وقتی سران   ١٣۵٨بدينوسيله نفرت خود را از تجزيه طلبان آذربايجان ابراز می کردند و عاقبت در سال 
رای   ٢۴٠٠باقميمانده فرقه به آذربايجان باز گشتند و در انتخابات مجلس شرکت کردند به کانديدای فرقه فقط 

يجان چند ميليونی ھيچوقت از چند سد شماره تجاوز  ذرباآ دادند و فروش ارگان فرقه نيز به اقرار خودشان در 
  نکرد. 

  
 

  ويراستار  -بھتر است گفته شود شورش و فتنه اسالمی   -١٣
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مردم تبريز از آيت هللا شريعتمداری خواستند که برای نجات از ظلم و بی احترامی عوامل  ١٣۵٨وقتی در سال 
خمينی از قم خارج شده ساکن تبريز شود با وجود امنيتی که در آذربايجان از برايش فراھم بود، چون به سبب  

ی که در برابر ايران و حفظ يگانگی ايرانيان احساس می کرد گفته بود: " من از اينجا نمی روم و در  مسئوليت
  تبريز ساکن نمی شوم زيرا ممکن است به تجزيه طلبی دامن بزند و صالح نيست." 

  
ساخته  گاه می شنويم که مغرضين بدنبال بھانه جوئی لطيفه ھای جلف و بی معنی را که برخی در باره آذری ھا 

                                                                                     ْ              اند پيراھن عثمان ساخته تا از آن بمنظور ايجاد زمينه ای در جھت آزردگی و نفاق ھم ميھنان آ ذری ما بھره  
ی لطيفه ھای سخيف و نا درست که بھتر است آنھا را ھزليات  خبايد تاکيد کنم که نگارنده نيز با بر کنند یبردار

ديدا مخالف است؛ چرا که صرفنظر از اينکه موجب  و چرنديات ناميد، ديد موافق ندارد، سھل است بلکه  ش
کدورت و نفاق و دشمنی می گردد بر اين باور است که تکرار مطلب و يا داستانی ساختگی و دروغين به مرور  
ايام در ذھن آدمی می نشيند و مقبوليت عام ميابد؛ که نه تنھا مخالف اخالق و انصاف است بلکه زدودن آن  

از اذھان بويژه نسل ھای آينده بسيار دشوار خواھد بود. بطور مثال از بس در باره  باور داشتھای نادرست 
مردم اسکاتلند گفته و نوشته اند و جوک ساخته اند که اغلب ما با آنکه آن ديار و مردمش را نديده و  خست 

  اند. براين باوريم که جملگی مردم اسکاتلند مردمانی خسيس  ممراوده و آميزش با آنان نداشته اي
  

ن ھزليات را شغل خود قرار  ا برخی پا را از گفتن اين ھزليات در محافل بسته و خصوصی فراتر گذاشته، گفتن
داده وحتی نوار ھائ کاست منتشر کرده اند که اميد است روزی به آن حد از رشد فرھنگی برسيم که از گفتن 

داشته باشيم که برای سرزمينی چون ميھن ما که  خودداری کنيم. بايد بياد  بھزليات بجای لطيفه ھای نغز و جال
ک است و بايد از  لدارای اقوام گوناگون با بينش ھا وباور داشتھای ويژه ھستند اين ھزليات در حکم سم مھ 

  ابراز آنھا احتراز کرد. 
  

وطن   از خاکبا ھمه آنچه که در باره جوکھای سخيف و نادرست گفته ايم از اينکه از آنھا بھانه برای جدائی 
بسازيم پذيرفتنی نيست، مردم گيالن ومازندران و خراسان و کاشان و لرستان... ھيچگاه ھزليات توھين آميز  

  برخی از ھموطنان ناآشنا به وظيفه اخالقی و ملی را بھانه برای جدائی نساخته اندو نخواھند ساخت. 
  

ا برای مردم ترک زبان شھری در  که مگر ھموطنان آذری م  پرسش ما از مغرضين و بھانه جويان اين است
آذربايجان که از ذکر نام آن معذوريم لطيفه و جوک ھای حتی از نوع موھن آن نساخته و نمی سازند؟ در کدام  

    د!؟رکشور ويا در کدام جامعه، از اين دست لطيفه ھا رواج ندا
 
پيش می کشند و عنوان می کنند که گاه باشيم که مغرضين و يا عوامل بيگانه ھمواره مطالب و مسائلی را آ بايد

ما کـه خوشبختانه  یبتوانند مردم عادی و ناآگاه و ساده انديش را بفريبند و يا تحريم کنند وگرنه ھم ميھنان آذر 
طيف اکثريت نزديک به اتفاق را تشکيل ميدھند بخوبی ميدانند که در برابر فدا کاری ھا و از جان گذشتگی ھای  

ل و يکپارچگی نيا خاک ايران در درازای تاريخ مردم آذربايجان کرده و ازخود نشان داده  که در راه حفظ استقال
اند، نزد تمام اقشار وطن ما از نوعی احترام آميخته به سپاس و ريش سفيدی برخورداد بوده و ھستند. کدام  

مش پرداخته ومی پردازد  تاريخ نويس و يا نويسنده ايرانی را سراغ داريد که ھرگاه به تاريخ آذربايجان و مرد
  از عنوان "مردم غيور و شجاع و فداکار و ميھن پرست" نسبت به آنان دريغ کرده باشد؟

  
                               ْ                                                                به حدی در باره غيرت و طن خواھی آ ذربايجانيان گفته ونوشته شده است که شعار "مردم غيور آذربايجان"  

  شنا است . آبگوش ھمه 
  

گواھی می دھند که آذربايجانيان بيشتر از ھر قوم ايرانی به ساير  بر کسی پوشيده نيست و آمار ھا نيز بخوبی 
شھر ھای ايران مھاجرت کرده و سکنا گزيده و می گزينند و در کسب کارموفق تر از حتی بيشتر بوميان آن 

ن آمار يک سوم جمعيت دوازده ميليونی آنرا ھم ميھنان آذری ما تشکيل يشھر شده اند. در تھران بنا بر آخر
ند و بندرت ديده شده است که يک آذری به شھری مھاجرت کند و کسب و کار وتجارت مشغول گردد ولی  ميدھ

  پس از چندی از آن شھر به سبب نا مھربانی ھای مردم بومی به مولدش مراجعت کرده باشد.
  

  چيست؟اگر اين حقايق نشانگر آغوش ھای باز و محبت آميز ھموطنان غير آذری نسبت به آذری ھا نيست پس  
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چگونه يک انسان عاقل و بالغ و آزاد، خود خواسته به جائی می رود که حرمت اش را پاس ندارند و به اذيت   
و آزار و توھين و تحقيرش بپردازند و او را بخود راه ندھند ولی او ھمچنان با عشق فراوان و رغبت تمام در  

از رونق بيشتر و روز افزون برخوردار شود و   آن شھر و ديار ساکن شود، سھل است در کسب و کار و تجارت 
  حتی اغلب به تشکيل خانواده چه برای خود و چه از برای فرزندانش با پيوند غير آذری دست يازد؟  

  
وقتی ميگوئيم گفتار ھا و نوشتار ھای دشمنان يکپارچگی ميھن ما در باره تنگنا ھا ھم ميھنان آذری ما در کنار  

ميھن، غرض آلود بوده و خالی از سفسطه و دروغ نيست؛ سخنی به گزاف نگفته  غير آذری ھا زير سقف يک 
  ايم.

گاه عنوان می کنند که فارس ھا طی ساليان دراز حکمرانی بر ايران زمين (از جمله آذربايجان) بخاطر تفاوت 
اند و می نگرند.   گويش با آذری ھا بر آنان ظلم و ستم روا داشته اندوآنان را ھمواره به ديده تحقير نگريسته

  بنا بر اين برای رھائی از اين نا روائی ھا بھتر آنکه ازپيکرايران جدا شويم و... 
  

نگارش دکتر بھاءالدين  ،به منظور رد اين ياوه و ادعا ھای پوچ و فريبکارانه از کتاب کرونولوژی تاريخ ايران
  پازارگاد، و حتی بسياری ديگر از ساير کتب تاريخی بھره ميگيريم.

  
دويست سال پس از حمله   تاريخ ميھن ما به روشنی نشان ميدھد که نخستين حکمروايان مستقل در ايران

اعراب که به سقوط پادشاھی ساسانيان و تسلط اعراب بر ايران انجاميد "طاھريان و آخرينشان "رژيم  
ترين شان به ترتيب جمھوری اسالمی است؛ که صرفنظر از حکام و فرمانروايان محلی و کم اعتبار،معروف 

  پارسی زبانان و ترک زبانان و ترک نژادان و مدت حکمروائی شان به شرح زير است: 
  

مدت        ترک نژادان و يا ترک زبانان     مدت حکمروائی     پــــــــــــارس زبـــــــــانـــان 
  حکمروائی
        غزنويان    سال    ۵٢        طاھريان  
    سال ١٩٨  
  وقيان و سلسله ھائی از اين قوم چونسلج    سال    ٢٢        صفاريان
  اتابکان پارس، کرمان، آذربايجان، لرستان    سال    ۵١        علويان

و يا ھزار اسبی غوريان و     سال    ٣٠        سامانيان 
  خوارزمشاھيان 

      ترکـــــان غز     سال ١١۵        آل زيار 
  سال ١٨٣  
جديريان مغول و سلسله ھای ايلخانيان و    سال ١٢٣      ل بويه)  آديلميان (
  سال ١٣٠  
        مظفريان     سال    ۴۴        زنديــــــه 
  سال    ٨٠  
        تيموريان    سال    ۵٣        پھلوی

  سال    ٨٩  
      قره قويون لو     سال    ٢۴  (تا تاريخ نگارش)   جمھوری اسالمی

  سال    ٩٠  
 ١٢۴        آق قويون لو  سال  ۵١۴      جمــــــــع   

    سال
 ٢٣٨          صفويان            

    سال
 ١٣٢          قاجار             

    سال
    ٣٠          افشاريه            

  سال
 ١٢۶۴             جمـــــــــــــــع               

  سال
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الزم به ياد آوری است که پادشاھان سلسله ھای طاھريان و صفاريان و سامانيان و علويان و ديلميان و آل زيار  

بر آذربايجان چيره نشده و ساکن   آنھا، ترک ھادر ايامی فرمانروائی می کرده اند که ھنوز سلجوقيان و در پی 
آن ديار نشده بودند و مردم آذربايجان به رشته ای از زبان پارسی گفتگو می کرده و با گويش ترک کمترين 
آشنائی نداشته اند و ساير شاھان و حکمرانان پارسی زبان که پس از رواج زبان ترکی در آذربايجان روی کار  

و جمھوری اسالمی که مدت   –پھلوی  - ق ارائه شده عبارتند از: زنديهفو مده اند ھمانگونه که در جدولآ
  سال حکمروائی ترکان و ترک زبانان تجاوز نمی کند.  ١٢٩۴سال در برابر  ۵١۴حکمروائيشان تا ھم اکنون از  

  
ينده  نچه گذشت اگر جای گله و شکايت و آه و فغانی بوده باشد (که البته تا کنون نبوده و چه بھتر در آآبنابر 

نيز نباشد) اين شاکيان و گله مندان و فغان وفرياد بر آوران از ظلم وستم پادشاھان و حکمروايان بايد پارسی  
زبانان بوده باشند که بيشتر ايام آنھم با تفاوتی فاحش ترک نژادان و ترک زبانان بر آنان تسلط يافته و حکم 

بلند پايگان اين رژيم که دارای مشاغل  ز فته تا بسياری ارانده اند و ھم اکنون نيز از رھبر جمھوری اسالمی گر
  کليدی و حساس ميباشند از ھموطنان آذری ما و يا ترک زبان اند.

  
ذری ما چه در دولتمردان و ارتش و چه در ساير نھاد ھای  آدر عھد پھلوی ھا نيز سھم ھم ميھنان ترک زبان 

اتب بيشتر بوده است. يک نگاه گذرا به فھرست اسامی  به ساير اقوام ايرانی به مر تدولتی و اقتصادی نسب
نخست وزيران، وزيران، ارتشيان و ساير دولتمردان، بازرگانان و کارخانه داران زمان پھلوی ھا پوچی گفتار  

آنان دريافته اند که برای فريب کسانيکه  ياوه گويان مغرض و دشمنان يکپارچگی ميھن ما را آشکار می سازد.
گاھی ندارند، با چنين جعلياتی ميتوان آنان را اغوا کرد و به آ اه خود وآنچه که گذشته وميگذردازتاريخ زادگ

ھدف رسيد، غافل از اينکه مھر ايران در قلب ھم ميھنان آذری ما چون ساير ھم ميھنان ما از ھر قوم و با ھر  
ھی تعدی و فشار و زورگوئی دانش و بينش وجود دارد، ھمچنان که طی ساليان دراز وجود داشته است؛ وانگ

پادشاھان و حکام طی اعصار گذشته که بيشترين ايام آنھم در مقياسی شگرف، پادشاھان و حکام ترک زبان بر  
مردم ايران حکومت  رانده اند، شامل حال کدامين قوم از اقوام سرزمين ما نشده که تنھا شامل حال آذری ھا  

   - با کو نسبت به مردم آران ظلم و نا روائی اعمال نمی شود؟  اناز سوی دولتمرد شده است و آيا ھم اکنون
    -  نمونه ای از آنرا به عنوان مشت نمونه ای از خروار در پيش آورده ايم 

  
اينکه برخی از روی اغراض ويژه با جعلياتی بر اين کوشش اند که نشان دھند ھم ميھنان آذری ما از نژاد ترک  

فريقای جنوبی و آ مردم اياالت متحده آمريکا و بخش بزرگی از کانادا واستراليا و اند، درست به اين می ماند که
لم ميکنند، انگليسی بدانيم و يا مردم مصر و کفريقائی را که به زبان انگليسی تازالند نو و مردم چند کشور 

را پرتغالی و ساير  ر کشور ھای شمال آفريقا را به خاطر گويش شان به زبان عربی، عرب و يا مردم برزيل يسا
  مرکزی و التين را اسپانيائی و... بخوانيم! یکشور ھای آمريکا

  
در پايان لزوما به اين نکته اشاره ميکنم که ھدف از اين نوشتار ضمن احترام به تمام نژاد ھا و اقوام و بدون 

جان و ھم ميھنان مزيت بخشيدن يکی بر ديگری، جز پااليش برخی پندار ھای سست و نادرست درباره آذرباي
ذری ما از نژاد ترک آنبوده و نيست، تا سره از ناسره باز شناخته شود و تاکيد بر اين که ھم ميھنان  آذری ما

نان تحميل شده است اين نيست و نخواھد بود که آنان از تکلم به  آنبوده و زبان ترکی طی چند سده اخير به 
واسامی آن پارسی است باز ايستند و فقط به پارسی گوئی روی   زبان رايج (ترکی) که بيش از نيمی از واژه ھا

د، بلکه نه عملی است و جآورند، چرا که چنين خواسته ای نه تنھا در چھار چوب منطق و بينش درست نمی گن
  نه با موازين حقوق انسانھا آنھم دراين برھه از زمان تطبيق ميکند.

  
       ھومان  – ک
  
     
   
     

 
 
  



 آذربايجان پاره تن ايران  با اجازه مجاز است                      فقط اين نوشتار ويژه تارنمای پيمان ملی است و ھر گونه کپی يا اقتباس 

  برگ  35از   35برگ 

  


