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 چکیده:

هدف از این پژوهش بررسییی تکاپوی مسییلمانان قفقاز جنوبی در راسییتای    هدف:

 باشد.کسب استقالل در اوایل قرن بیستم میالدی می

تحلیلی   روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی وشناسی پژوهش: روش

 ای است.ها کتابخانهآوری دادهاست. شیوه گرد

آرمان های ملی و دموکراتیک از همان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن          :ها یافته  

شت.           ستقل گ سارت و تحقق آرمان آذربایجان م ضرورت آزادی از ا ستم باعث ایجاد  بی

خاور نزدیک  پیشییگا    آذربایجان که در اوایل قرن بیسییتم همواره در روند بیداری در  

بوده و با موفقیت از دوره گذر تاریخی از امت گرایی اسییالمی به ملی گرایی ترکی عرور  

کرده بود، توانست سه رکن اساسی همگا  شدن با سیاست جهان بزرگ را به ساختار            

دیدگاه خود بدل نماید. این سیییاختار، از نهر هویت ملی بر اسیییار ترکگرایی، از نهر         

نی بر اسار اسال  گرایی و از نشر طرز تفکر بر اسار غرب گرایی بنا نهاده اعتقادات دی

 شد.

در اوایل قرن نوزدهم، در حالی که خاک آذربایجان که به شیییکل            گیری: نتیجه 

شین خان ستان و ترکمنچای( از حاکمیت ایران خارج   ن های جداگانه طرق معاهدات )گل

ان حاکمیت روانی ایران را بر این مناطق  توو به روسیییه پیوسییت، الرته در این بین نمی

نادیده گرفت. علیرغم تما  سیینگینی یک قرن ملم و اسییتعمار، این کشییور تحت ت  یر 

عوامل مختلف تاریخی، با آرمان یک ملت واحد، یک دولت واحد و یک وطن واحد از              

ضوع      سیله مو شد. این یک فرآیند مترقی تاریخی بود و بدینو  ترکیب امپراطوری خارج 

آذربایجان به یک موضوع بین المللی تردیل شد. گرایش سیاست خارجی آذربایجان به     

 سوی حکومت عثمانی در اواخر جنگ جهانی اول بروز نموده است.

 گرایی، ترکگراییخان نشین ها، مسلمانان قفقاز جنوبی،  اسال  های کلیدی:واژه
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 هدف و مقدمه -1

 
 بیان مسئله-1-1

شمار می ترین نواحی ژئوقفقاز یکی از مهم سرزمین هفتاد و دو   پولیتیک جهان به  آید. قفقاز 

یده می     نام لت  ندگی می   م عددی ز یت  شیییود و در آن اقوا  مت ند. یکی از پرجمع ت  یر  کن ترین و 

 آذربایجانی یا مسلمانان قفقاز جنوبی هستند.ترین این اقوا ، گذار

ها بوده است، تا اینکه این منطقه  ها و قدرتقفقاز جنوبی همواره محل زد و خورد بین دولت

عد از دو دور جنگ      های ایران و رور،  در اوایل قرن چهاردهم هجری قمری /نوزدهم میالدی و ب

 .  سرتاسر قفقاز جنوبی در معرض   1905 /ق.ه.1323تحت استیالی روسیه تزاری درآمد. از سال    

های متوالی قرار گرفت که توسعه سیاسی آن را شتاب بخشید. در این میان،       ها و بحراندگرگونی

آمیز دولت روسیه تزاری با مسلمانان، جنگ جهانی اول و حضور قوای عثمانی و    های ترعیضرفتار

های قفقاز جنوبی هم سو شد و اندیشه تقال یننشانگلیس در آن، با رشد آمال و آرزوها در مسلمان

 برای استقالل را در اذهان نخرگان آن سامان متجلی ساخت.

شنفکر آذربایجان در ذی    شی از نخرگان رو سامرر   ھ1326القعده بخ شور  1908ق/ د  . به ک

جا را تجلی     که آن مانی،  های ادبی خویش می    گاه گرایش عث یدئولوژی و آرزو ند،     های ا نداشیییت پ

ها  گان چهره  جرت م ند. در بین این نخر یگ        کرد قایف، علی ب یگ آ های مشیییهوری چون احمد ب

 شد.حسین زاده و محمد امین رسول زاده دیده می

 . در باکو تشیییکیل شییید ولی بعدها منحل شییید.         1904ق /ه.1322ابتدا حزب همت در   

راز  »های مختلف مسیییلمان که تاکنون به شییییوه       گروه پاسیییخ به    جنگیده بودند در  « بزن یا ب

شناک    سو  به دفاعی کردند.        سازماندهی برتر دا سی مخفی، مو سیا شروع به ایجاد یک انجمن  ها 

قراباغ در شییهر   . به ابتکار بعضییی از متنفذان محلی1905ق./اکترر ه. 1323دفاعی در رمضییان 

 گنجه ت سیس یافت.

کامم زاده که   های سیییابق به رهرری کربالیی میکاییل زاده و عرار       گروهی از این همتی 

 . انجمنی مخفی به نا   1912ق./ ه. 1330سیییالکمی از انقالب روسییییه سیییر خورده بودند، در 

سول      سال محمد امین ر شکیل دادند. در یک  ساوات ت سی و دارای   م سیا زاده که رهرری با تجربة 

 دستاوردهای فکری نو بود، رهرری مساوات را برعهده گرفت.

روسییییه و سیییرکار آمدن کمیتة ویژه ماورای قفقاز کم کم        . در1917بعد از انقالب فوریه  

سته    احزاب مختلف رشد کرده و ایده  سی نوخا سیا سوسیالیسم و پان       ای چون های  سیونالیسم،  نا

 های قفقاز جنوبی رشد کردند.در اراضی مسلمان نشین اسالمیسم

  مرکزیت ها، حزب ترک عد  مرکزیت )تورک عددر این بین پس از سقوط سلطنت رومانف 

فرقه سی( در شهر گنجه به وجود آمد. حزب ترک عد  مرکزیت خواهان بازسازی دولت روسیه به 
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 صورت فدراسیونی از واحدهای خود مختار بود.

ساوات که بخش بزرگی از کارگران بومی را در باکو جذب کرده بود، به عنوان حریف   حزب م

 آل بایراق)پرچم سرخ( و گله جک)آینده( کردند.قدرتمندی در برابر همت شروع به انتشار روزنامه 

 . با عد  مرکزیت ادغا  شییدند و این دو  1917ق. / ژوئن ه. 1335ها درشییعران مسییاواتی

سی( با هم )تورک عد  مرکزیت مساوات فرقه« حزب فدرالیست مساوات ترک»حزب تحت عنوان 

ها، هم چنین صادی و طرقاتی توده متحد شدند که اهداف آنها نیز تعریف کننده دفاع از منافع اقت 

سال      -آمال ملی سیه بود. در  سلمانان رو سایر م  . تئوری 1917ق./ ه.1335فرهنگی مرد  ترک و 

ساده      شت ملی پدید آمد. این تئوری در  سرنو شت را      لنین درباره  سرنو صورت، حق تعیین  ترین 

دانسیییت.  ز روسییییه می به معنی حق جدایی ا  نه به شیییکل بینابینی از ارتراط فدرال بلکه         فقط 

شویک  ستقالل ملیت  بل صدور قطعنامه مربوط به ا سار خود مختاری  ها به  ها اقدا  کردند بر این ا

ای به قفقاز اعطا شییید، واحدهای اداری بر مرنای اقتصیییاد همراه با ایجاد سییییم )مجلس( منطقه

محلی قرار  خودگردان ایجاد و امر آموزش نیز کالً در دسیییت سییییم قفقاز و حکومت خودگردان    

نفر منشویک گرجی،   33 . با حضور  1918فوریه  10ق./ ه. 1336ربیع الثانی  28گرفت. سیم در  

نفر ار  5نفر نماینده سییوسیییالیسییت مسییلمان،    7داشییناک،  27نفر مسییاوات مسییلمان،   30

دانند  ها در این میها طرفدار سوسیال دموکراسی هستند و اختالف خود را با بلشویک آر)منشویک 

سیده ه به عقیده آنک ست. اِر ها هنوز زمان مهور انقالب اجتماعی فرانر ستند که  اِر-ا ها حزبی ه

طرق یک نهریه اجتماعی قصد اجرای یک انقالب سوسیالیستی متکی به روستاییان را در روسیه        

شویک      شمن بل ضر د شند. اِر ها میدارند و در حال حا سیونر        -با ست روولیو سیالی سو ِار مخفف 

ها  نفر همتی منشویک در تفلیس تشکیل شد.حکومت جدید ماورای قفقاز با عثمانی     4، باشد( می

موافقتنامه آتش بس امضیییا کرده تا حکومت عثمانی از انتقال نیروهایش به جرهه باکو خودداری           

کند. این آتش بس به معنای ورود عثمانی در مقا  عاملی جدید به معادله سیییاسییی ماورای قفقاز 

سار  سال      بود. بر ا سیم، در  ضای  سیون ماورای  1918ق./ ه1336آرای اع  . این مجلس به فدرا

ستقالل جمهوری آذربایجان،      ستان و اعال  ا شدن گرج قفقاز ارتقا یافت. اما به زودی به علت جدا 

شد. اتحاد         سیون ماورای قفقاز آغاز  سیون، انحالل فدرا ستان باتوجه به تنها ماندن در فدرا و ارمن

های مسییتقل بود. با  های عضییو، پایان گذر به اسییتقالل جمهوریهر یک از ملیت یک ماهه، برای

انحالل فدراسیییون ماورای قفقاز، هی ت نمایندگی مسییلمانان در سیییم سییابق خود را به صییورت  

 . اعال  داشت که دولت  1918می  28ق./ ه.1336شعران   17شورای ملی آذربایجان درآورد و در 

 ایجان ت سیس شده است.جدیدی به نا  جمهوری آذرب

  

 پژوهش: سؤال-1-2
 هایی را برای کسب استقالل انجا  دادند؟ . چه تالش20مسلمانان قفقاز در اوایل قرن 
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 تحقیق پیشینه و مبانی -2

 

 
 مفاهیم -2-1

 قفقاز جنوبی -2-1-1

گویند، نیمه جنوبی سیییرزمین قفقاز اسیییت. ها بدان ماورای قفقاز میقفقاز جنوبی که رور

ای میان دریای خزر و دریای سیاه است که به دو بخش قفقاز جنوبی)ماورای قفقاز( و   قفقاز ناحیه

شییود. قفقاز جنوبی شییامل کشییورهای جمهوری آذربایجان، ارمنسییتان، قفقاز شییمالی تقسیییم می

ستان و   ساحت        گرج شمال خاوری ترکیه جمعا به م شمال باختری ایران و  شهای کوچکی از  بخ

 .شودکیلومتر مربع می 300000حدود

شورهای    شامل ک ستان  ،جمهوری آذربایجان قفقاز جنوبی  ستان  ،ارمن هایی از و بخش گرج

شمال خاوری  ایران شمال باختری  شمالی جزئی از   می ترکیه و  سیه  شود. اما قفقاز  ست و   رو ا

 هایجمهوری شامل

-کیابیاردینو   ،آالنیییا-اوسیییتیییای شیییمییالی ،اینگوشیییتیییا ،چچن ،داغسیییتییان خودگردان

 .شودمی لسرزمین استاوروپو و آدیغیه ،سرزمین کراسنودار ،چرکسیا-کاراچای ،بالکاریا

سترابون جغرافی  سیا از آلرانیا    24قرل از میالد/  63دان یونانی )ا پس از میالد ( در مرحث آ

کنیید کییه رود کزر از ایرریییا)گرجسیییتییان( و آلرییانیییا           برد. وی همچنین بیییان می         نییا  می 

سترابون، می سترابون در مورد مرد  آلرانیا این 3،  1382گذرد.)ا ست که  آلرانی ( ا ها  چنین گفته ا

دهند و مانند مرد  عشیییایر زندگی      ها( اهمیت می  ها )گرجی به زندگی چوپانی بیش از ایرریایی    

سپین بیان کرده  ها را در محدوده میان ایرریاییکنند. وی محل زندگی آلرانیاییمی ها و دریای کا

. ها اسییتها در مشییرق دریای کاسییپین و در مغرب سییرزمین ایرریاییمرز سییرزمین آن»اسییت. 

کند. مرزهای جنوبی آنان را ارمنیه فرا گرفته های قفقاز پاسیداری می مرزهای شیمالی آنان را کوه 

ست     شده ا سترابون،  « که در کنار آن واقع  /  ( در  46-127(. پلوتارخ مورخ یونانی)17، 1382)ا

نا  می     یا  ران آران ( پروفسیییور مارکوارت در مورد  369:1380برد. )پلوتارخ،  ا ر خود از کشیییور آل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%BA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%DA%86%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%86%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%B1%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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ست.    چنیناین شته ا صحیح » نو ست.         رن یا  شده نا  آلوانک ا سی  شکل فار ست که  تر آن اّران ا

ست. و ارّان به زبان گرجی رنی می    ست. عربی نا  ارّان )الران( ا وی «. شود آلوانک به زبان ارمنی ا

شته  ست اند را اینمناطقی که در محدوده آلرانیا قرار دا شامل    آلرانیای» گونه معرفی کرده ا واقعی 

شییید. اکسییینی که در نزدیک های  میان کر و قفقاز اسیییت که شیییامل این والیات میسیییرزمین

ایرری)گرجسییتان( در کنار رودخانه آلوان قرار داشییت. کمیجان یا کامریچان، این منطقه در کنار 

:  )عربی« شییکه»رود کر بود. شییهرگوگاو در کنار رودخانه آلوان در نزدیکی قفقاز در شییرق ایالت 

قرار داشییت. منطقه دیگرو در کنار رود دیگرو و در شییرق پایتخت قدیمی  «( شییقی»یا« شییکی»

ته بود )مارکوارت،        (  1877-1966(. مینورسیییکی )  223-222: 1373کاولک )قرله (  قرارگرف

های یونانی و التینی دشیت آبرفتی کر  خاورشینار معروف روسیی بیان داشیته اسیت که در زبان    

شود. معادل   دریای خزر و ایوریا )گرجستان( گسترده است آلرانیا  خوانده می    سفلی و ارر که تا 

سریانی آن  آران می   ست.  صورت    ارمنی نا  آلرانیا آغوانیک یا ران ا سالمی به  های شود. در منابع ا

هایی که ها و سرزمین الران و اَران آمده است. الرته الز  است میان نواحی اصلی سکونت آلرانیایی    

ها بخش عهیمی از جنوب کر را از آلرانیا جدا     کردند فرق بگذاریم. ارمنی  ن آلرانیا اداره می  شیییاها 

میالدی  387کردند و ارمنی مآب سییاختند. تنها بعد از تقسیییم ارمنسییتان میان ایران و یونان در 

سکی،         شد. )مینور صیب حاکم آلرانیا  ساخ )در جنوب کر( دوباره ن -16، 1375والیات اوتی و ارت

آران اقلیمی اسییت مشییهور که در جانب جنوب به آذربایجان پیوسییته اسییت. حد آن در (. (. »18

شمال به کوه قیتق )= قرق   شرق و جنوب به آذربایجان و در  ست  « ( قفقاز »غرب به ارمینیه، در  ا

طور ( بارتولد نیز در اوایل قرن بیسییت میالدی در مورد آران این  12-11:  1375)مینورسییکی، 

شته  ضی میان دو رود  ارر و کر         نو شامل ارا شته آران را در معنای محدود کلمه،  ست. در گذ ا

:  1358گفتند. )بار تولد،  شییید. شیییهر بزرگ منطقه نیز پرتاو بود که اعراب بردع یا بردعه می می

سو  هجری ابن  231 شهرهای،            خرداد(.در قرن  شاه ایران  سانی پاد سا ست که قراد  شته ا به نو

دانان مسییلمان :(. با این احوال بعضییی از جغرافی 1370خردادبه ، ردعه را سییاخت )ابنبیلقان، و ب

دان قرن سو  هجری معتقد  اند. یعقوبی جغرافیارّان و بردعه را در محدوده ارمنستان قلمداد کرده 

شهر قیله)قرله( و          »بود که  شهر بیلقان و  شهر بردعه و  ست... و بخش دو   سه بخش ا ستان  ارمن

ست شهر د  ست      خرداد:( ابن1347)یعقوبی، « ربند ا سم کرده ا ستان را به چهار بخش تق به ارمن

«  ارمنیه )ارمنستان( اول شامل سیسجان و ارّان و تفلیس و برذعه و بیلقان و قرله و شروان است  .»

(. مقدسیییی در قرن چهار  آذربایجان، ارمینیه، و ارّان را یک سیییرزمین  99: 1370به،خرداد) ابن

ا ، من این سییرزمین را به سییه خوره بخش کرده»ها نا  رحاب گذاشییته اسییت. سییته و بر آندان

ستین آن  سپس ارمینیه و در پایان    « ارّان»ها از باالی دریاچه نخ ست.  شد. ارّان  « آذربایجان»ا با

سرزمین می    سو  این  شد که همچون جزیره نزدیک یک  ست .  با ای در میان دریاچه و رود ارر ا

گونه توصییف  (. در ادامه مقدسیی بردعه را این  554: 1361اسیت. )مقدسیی،  « برذعه »قصیره آن 
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برذعه: قصیییره ایسیییت چهار گوش بزرگ در یک دشیییت. یک باروی بزرگ و بازارهای           »کند. می

آید... نهری از سرپوشیده دارد. مسجد جامع در پشت بازار است. بغداد سرزمین رحاب به شمار می

سی،     گذرد. نهر کر در آن می ست )مقد سنگی آن ا حوقل در قرن چهار  (. ابن 556:  1361دو فر

حسییاب آورده اسییت. و دلیل این کار خود را هجری نیز، آذربایجان، ارّان و ارمینیه را یک اقلیم به

یده          که من د جا  تا آن که  یان کرده اسیییت  یک تن بوده    نیز این طور ب مت  حت حکو ند   ا  در ت ا

بان مرد  برذعه)بردعه( اّرانی بوده اسیییت         (. بر 81:  1345حوقل،  )ابن ته ابن حوقل ز طرق گف

شهر  »ترین ناحیه ارّان مطرح کرده است عنوان مهم(. وی شهر بردعه را به  96:  1345حوقل، )ابن

ترین ناحیه ارّان است و همچون چشم آنجاست. از روزگار قدیم همچنان بزرگ برذعه )بردعه( مهم

ا رود کر سه فرسخ است. درازای آن درحدود یک فرسخ و پهنایش اندکی      بوده است. ... از برذعه ت 

ست.) ابن  ست که:  87-86: 1345حوقل، کمتر ا در ارّان »(. وی همچنین این نکته را بیان کرده ا

(. اصییطخری در  89: 1345حوقل، شییهری بزرگتر از برذعه و الراب)دربند( و تفلیس نیسییت. )ابن

همه ارّان شییهری بزرگتر از  و در» گوید: کند و میل را تصییدیق میحوقچهار  نیز این گفته ابن

صطخری ،  « بردع و دربند و تفلیس نیست  صطخری بردع را دارالملک ارّان بیان   158:  1368ا ( ا

ست  صره ارمینیه می    »کرده ا ست بزرگتر از اردبیل، ق شهری سرای امارت آنجایگه بود و   دبیل  شد  با

العالم در قرن ( نویسیینده حدود 160:  1368همان ، « ) ان اسییتهمچنان کی بردع دارالملک ارّ

ستقرار پادشاه آنجا نا  برده است. )ابوالموید،       چهار  از بردع به :  1362عنوان قصره ارّان و محل ا

161 .)                                  
ر مورد آرّان و   قزوینی در قرن هفتم هجری در کتییاب خود آ یارالرالد و ااخرییارالعرییاد د  

آران مملکتی اسییت میانه آذربایجان و ارمینیه و در این »شییهرهای آن این گونه نوشییته اسییت:  

ست و نهر کر در آن             شروان و بیلقان ا صره آنجا گنجه و  ست. ق سیار ا شهرها و دهات ب مملکت 

 570: 1387گذرد)قزوینی،والیت جاری است و او نهری است که از میانه ارمینیه و ارّان زمین می  

( بیلقان شهری است بزرگ و مشهور در والیت آران قلعه محکم دارد و قراد، بنای آن شهر را نهاد      

( بردعه شییهری بزرگ بوده در والیت آران  591: 1387و آن قلعه را از سیینگ سییاخته)قزوینی، 

شهری بو          سیار خوب  ساخته ب شاه ایران آنجا را  شتر از یک فرسخ در یک فرسخ. قراد پاد ده... و بی

 (. 589:  1387)قزوینی،« نهر کر نزدیک این شهر است

 

 مسلمانان قفقاز جنوبی -2-1-2        

ضییعف فزاینده حکومت سییاسییانی به ویژه پس از مرگ خسییرو پرویز در زمان خالفت عمر   

سال ، نواحی               سپاهیان ا صی ادامه یافت.  شخ ست م سیا سلمانان در ایران با برنامه و  فتوحات م

مختلف ایران را یکی پس از دیگری درنوردیدند و فتوحات تا سیییرحد منطقه شیییمال غرب ایران 

قاز پیش رفت. فتوحات اسالمی در قفقاز در چهار مرحله صورت گرفت.   عصر ساسانی؛ یعنی تا قف   



 

 

شیید و در سییرحدات سییاسییانیان و  از نهر جغرافیایی این فتوحات تنها در قفقاز جنوبی دنرال می

ترکان خزر متوقف گردید. حکومت جوان و پویای خزرها اجازه ورود اسال  را به قفقاز شمالی نداد   

ستانی    ضمن موقعیت کوه شروی    و در  سدی در برابر پی سلمانان بود و مانع تعمیق  منطقه،  های م

شد. برخی مناطق قفقاز جنوبی اسال  را پذیرفتند و برخی دیگر اسال  در میان ساکنان منطقه می

ضی شدند. کم          شین به صلح و جزیه به مسلمانان را کم  مانند گرجستان و دیگر مناطق مسیحی ن

نشستند و حکومت را به دست حاکمان محلی سپردند. در این   اعراب از مناطق قفقاز جنوبی عقب

هایی در بیلقان، دربند، شروان، بردع اتفاق افتاد. برای حل این مشکالت در زمان خالفت   بین قیا 

عراسی اعراب به این مناطق کوچ کردند. از مهمترین دالیل این کوچ: تقویت جایگاه اسال ، تقویت 

سلمانان پادگان ست  های نهامی م ، دفاع از مرد  قفقاز در برابر خزران بود. حکومت در قفقاز در د

یزید بن مزید شیییرانی بود که در دوران م مون عامل خلیفه بود. بعد از مرگ متوکل عراسییی که  

شاهان، که       شروان سالمی بود، نوه یزید، هیثم نا  و لقب  شوب و نافرمانی در مرکز خالفت ا دوران آ

رد و با این کار علم اسیییتقالل برافراشیییت. از جمله حکومت هایی که در        نا  محلی بود انتخاب ک  

شییروان تا مدت ها بر سییر کار بودند شییروانشییاهان بودند که حکومت آذربایجان را تا مقارن اوایل 

دوره صییفویه حفک کردند. از آنجا که شییروانشییاهان به ترکان سییلجوقی خراج پرداخت می کردند  

سل    ضور  سر کار بودند و قدرت و حکمرانی خود را بر این منطقه  بنابراین همچنان با ح جوقیان بر 

شد و آنان فقط در              شاهان  شروان سرب زوال  صفوی  سب یکم  شاه تهما حفک کردند. اما عاقرت 

بخش هایی از این سیییرزمین به عنوان حاکمان محلی به قدرت و حکمرانی خود دلخوش بوده و        

 ادامه حیات دادند.

ها درآمد.  از جنوبی در طی قرن نوزدهم میالدی به اشییغال رورنشییین قفقمناطق مسییلمان

مرد  این خطه اکثرأ مسلمان شیعی دارای فرهنگ ایرانی بودند. در طی قرن نوزدهم و اوایل قرن   

ستی     ستم )تا انقالب کمونی ساب    ( گرچه آن1917بی سیه تزاری به ح ها به عنوان اتراع دولت رو

شیید و طرف اعتماد دولت تزاری شییهروندان درجه دو  معامله می ها به عنوانآمدند، اما با آنمی

ها را نگریست و فرهنگ ایرانی ییی اسالمی آنها مینرودند. روسیه همیشه با شک و بدگمانی به آن

دید. با این که دولت روسیه سعی داشت با گسترش فرهنگ غربی      به عنوان خطری برای خود می

د، اما حتی رویکرد قفقازیان به علو  و فنون غربی و گرایش     در این منطقه از نفوذ اسیییال  بکاه    

سوء   آن سالمی نیز با  سی روبه ها به فرهنگ غیر ا سلمانان به توطئه    رو میمن مقامات رو شد و م

شناسان روسیه، هدف مسلمانان از شدند. ایل منیسکی از ترکعلیه تمامیت ارضی کشور متهم می

سل     ستاوردهای تمدن غربی را ت سب د سیحی می ک شمارد. از نهر  یح بهتر برای  مقابله با دنیای م

دهقان نیری،   (فایده بلکه خطرناک نیز اسیییت    وی آموزش علو  جدید به مسیییلمانان نه تنها بی       

 (.93-94، 1391فروغی ابری، عردالهی،

آوردند؛ چرا که از نهر ها مسیلمانان را به عنوان شیهروند کامل روسییه به حسیاب نمی    رور
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ها برای روسیییی بودن قرل از هرچیزی باید یک رور ارتدوکس باشییید. با این دیدگاه بود که             آن

سلمان      صرف مناطق م سیه بعد از ت سی      دولت رو ست رو سیا شین قفقاز  ها را در پیش سازی آن ن

 (.   94، 1391گرفت)دهقان نیری، فروغی ابری، عردالهی،

رهای اسییالمی مرز مشییترک داشییت. آذربایجان یک والیت ترک و مسییلمان بود که با کشییو

تزاریسییم همواره به چنین والیاتی با دیده تردید نگاه داشییت. درحالی که والی کل قفقاز دردوران 

برد که حرکات جدایی قرل از جنگ جهانی، از اهالی مسیییحی والیت اطمینان داشییت، گمان می 

 طلرانه در میان مسلمانان بستری برای رشد خواهد یافت.

تزاری علی الخصییوو والیات مسییلمان نشییین مرزی را از هرگونه اقداماتی در   حکومت    

جهت رشد و توسعه محرو  می ساخت. مسلمانان را از هرگونه اقداماتی نهامی و خدمت در نها      

معاف کرده بود و علی الهاهر هم امتیازی بود که به آنها داده شیییده بود اما در حقیقت رور ها            

س      ست م ستند به د شد،     نمی خوا سلحه دهند. ملتی که روح جنگاوری را فراموش کرده با لمانان ا

سیه     شکیل دهد و احتمال خطر برای رو درمقابل وقایع احتمالی تنها می تواند نیروی نا منهمی ت

 (.98، 1389()زیادخان،68:1380کمتر خواهدبود. )رسولزاده،

 

 استقالل طلبی  -2-1-3

ستقالل تع      سی برای ا سیا صطالح علو   ست؛ مانند: جدا بودن   در ا شده ا اریفی متفاوت ارائه 

سلطه خارجی و آزادی اراده ملّی برای اداره امور داخلی و خارجی     شور از هر نوع  حاکمیت یک ک

سی دولت پدیدار می     سیا سازمان  سان        خود که از خالل  شت ان سر سلطه جویی در  شود. میل به 

ساختن دیگران و  ، به گونهقرار دارد و این میل در دولت ها نیز تجلّی می یابد ای که در پی مطیع 

هاست  بهره برداری از منابع و امکانات آنان است. از سوی دیگر میل به استقالل نیاز فطری انسان     

و جوامع و دولت های گوناگون در پی هویت و اسیییتقالل عملی خویش هسیییتند. اسیییتقالل از       

سان       ارزش سربلندی ان سانی، عامل عزت و  سلّم ان شانی از ذلت و  ههای م ا و جوامع و نرود آن، ن

اند:چنان زبونی آنان است. برخی با استناد به اینکه دولت شخصیت ترکیب یافته از افراد است گفته

شه همه              سی، ری سیا شمندان  سیاری از دان ست.ب ست، حق دولت نیز ه ستقالل حق هر فرد ا که ا

ار دیده و اسیییتقالل را کلید حل عقب ماندگی های جوامع و ملت ها را در وابسیییتگی به اسیییتعم

شان،         سلطه به جای منافع خود شورهای تحت  شی ک شکالت قلمداد کرده اند، زیرا محور خط م م

استقالل به شرایطی گفته می شود که یک ملت، کشور یا دولت      .منافع کشورهای سلطه گر است   

سرزمین، مردمان یا امورات     سری یا تا  بر  شد.     توانایی خودگردانی و حاکمیت ن شته با خود را دا

 (               145، 1387)آقابخشی، 

پس از »ها اسییت، که بازتاب حاکمیت ملی در بعد روابط خارجی دولت« اسییتقالل»ی واژه

مطرح شد و غالب  « استعمار»تر در برابر های فکری مرارزاتی بیشجنگ جهانی دو  توسط جریان



 

 

سیایی   شورهای آ سلطه آفریقایی و آمریکای التین که ط-ک شیده بودند،    عم تلخ  ستعماری را چ ی ا

 (28، 2005مزروعی، «)های خارجی شدند.خواستار رهایی از یوغ قدرت

صورت         سی و حق حاکمیت مرد  به  ستعماری، آزادی، دموکرا ضد ا در این مرارازت ملی و 

شم  ستقالل گره  چ کمیت کردند که آزادی، حاخورده بود و مرارزان ملی طوری افاده میگیری با ا

سر و ممکن          صورتی می صادی همه در  شت و خودکفایی اقت سرنو سی، حق تعیین  اند ملی، دموکرا

 (30، 2005های تحت یوغ استعمار به استقالل دست یابند.)مزروعی، که ملت

شکل    » ستعمره و  شورهای م های ملی غالراً اقتدارگرا و  گیری حکومتاما در عمل با رهایی ک

ی خارجی به نیز دچار نوعی چالش شیید. از یک طرف سییلطه« قاللاسییت»نه دموکراتیک، مفهو  

های  طور مریی در تعیین حاکمیت و پشیییتیرانی از آنها قطع شییید، اما به دلیل تداو  وابسیییتگی 

ستقالل          شورهای تازه ا سی ک سیا صادی و  ستعمارگر، این رابطه به طور    اقت شورهای ا یافته به ک

ی خارجی به اسییترداد داخلی تغییر ماهیت داد و اً سییلطهنامریی ادامه یافت و از طرف دیگر، غالر

های گذشیییته ی همان سییییاسیییتدهندههای برآمده از مرارزات ملی به نوعی ادامهحتی حکومت

 (40، 2005یزدی،«)شدند.

توان به صیییورت اسیییتقالل را بدون برداشیییت و آگاهی از معنی و مفهو  حاکمیت ملی نمی

هایی برای اسییتقالل، حاکمیت ملی را زیریم قرل از ارایه تعریفدرسییت آن درک کرد، بنابراین ناگ

ستند، به     …»تعریف نماییم، چون  سکه ه ستقالل یا حاکمیت ملت وحاکمیت ملی دو روی یک  ا

 «این مفهو  که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد.

شکیل    صر ت صر ت بینیم که دولت ملی می ی دولتدهندهدر بحث عنا شکیل  ملی از چهار عن

 شود:می

 . و حاکمیت ملی.4. قدرت سیاسی؛3. سرزمین؛2. جمعیت1

ساوی از نگاه حقوق        برای این ستقل و م صیت حقوقی م شخ که دولتی بتواند به عنوان یک 

الدول عرض وجود نماید و از سییوی کشییورهای جهان به رسییمیت شییناخته شییود، با داشییتن بین

 باشد.ملی نیز می جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی نیازمند حاکمیت

های ی فوق ارادهحاکمیت عرارت اسیییت از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده   »این 

ی اقتدارش شییود، دولت حاکم اسییت، بدین معنی اسییت که در حوزه  که گفته میدیگر. هنگامی

ا او خیزد و قدرت دیگری که بتواند ب    دارای نیرویی اسیییت خودجوش که از نیروی دیگری برنمی 

مانعی را نمی          تدارش  مال اراده و اجرای اق بل اع قا ندارد. در م ند وجود  پذیرد و از هیچ  برابری ک

کند. هر گونه صییالحیتی ناشییی از اوسییت ولی صییالحیت او از نفس    قدرت دیگری ترعیت نمی

لت  وجودی او بر می ید. دو مفهو  دو حاکمیت،           آ بدون وجود  ند. یعنی  مان ا حاکمیت توأ ملی و 

ملی، حاکمیت مطرح نیسیییت. نفی یکی نفی دیگری را  ملی موجودیت ندارد، و بدون دولت دولت

 (140، 2005آورد.)یزدی،به دنرال می
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که برشمردیم به دوگونه حاکمیت بیرونی )حاکمیت دولت(   قاعدتاً حاکمیت را با این اوصافی 

 کنند.و حاکمیت درونی )حاکمیت در دولت( تقسیم می

نماید. وجود حاکمیت بیرونی مسیتلز  نفی   ها چهره میدر روابط بین دولتحاکمیت بیرونی 

ملی دارای حاکمیت بیرونی  های خارجی اسییت. دولتهرگونه ترعیت یا وابسییتگی در برابر دولت

های ملی دیگر کامالً برابر اسییت و به الملل با دولتاسییت که در روابط متقابل خود در سییطح بین

 کند )حاکمیت دولت(.های دیگر مقابله میتقل و برابر با دولتعنوان شخصیت حقوقی مس

حاکمیت درونی دولت به معنای آن اسییت که در برابر اعضییای جماعت اعم از فرد و گروه و   

.  …طرقه یا تقسیمات سرزمینی نهیر شهر و شهرستان یا ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است      

شیییوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سیییکه به   یاین دو گونه حاکمیت با دو چهره ماهر م 

ضی،   درجمع نمایش…شمار می آیند   ستندکه باالترازآن چیزی وجودندارد.)قا ،  1380گرقدرتی ه

188-178) 

 

 هویت  -2-1-4

شان              ست از خود که ن سیری ا ستم؟ هویت تف ست: من کی صلی درباره هویت این ا سؤال ا

سی     می شنا شخص از نهر اجتماعی و روان شخص     دهد  ست و چه جایگاهی دارد. هنگامی که  کی

ها فقط در جوامع وجود دارند، چون این جوامع دارای هویت باشد، جایگاه او مشخص است. هویت   

سازماندهی می    ستند که آنها را تعریف و  کنند. فرد نیز، به دلیل نیاز به تعلق به یک اجتماع در ه

ست )گیررنا،    ست  (. هانتین120: 1378جستجوی هویت ا بدین معنی که من یا ما    گتون معتقد ا

کند. بنابراین، از خصیییوصییییات متمایزی برخورداریم، که من را از شیییما و ما را از آنها متمایز می

شود که توسط یک بازیگر حفک   تعریف هویت به تصوراتی از خصوصیات فردی و تمایز مربوط می   

شیییود د و در طول زمان اصیییالح میگیرو القاء شیییده و به واسیییطه روابط بازیگران شیییکل می   

(. هر انسیییانی تمایل دارد که هویت خود را آگاهانه در یک گروه خاو           44: 1384)هانتینگتون،  

تواند به صورت همزمان تواند در چندین سطح ممکن باشد و هر فردی میجستجو کند. هویت می

گون به خانواده، قریله، به     های گونا  و به شیییکلی عادی چندین هویت را بپذیرد. برای نمونه، تعلق      

شته باشند       دین، به قومیت، به ملت و به تمدن می سانی با یکدیگر سازش دا توانند در هویت هر ان

های متعددی که از لحاظ جغرافیایی و یا اجتماعی با          و چنین فردی قادر اسیییت از خود وفاداری  

 (.23ی  24: 1394یکدیگر تداخل دارند، نشان دهد )برتون، 

واسطه شرایط جهانی شدن    های اجتماعی مدرن هستند که به و ملیت از انواع هویتقومیت 

گرا است  اند. هویت ملی، هویتی عا ای بودن بیرون آمدهای یافته و از الک محلی و منطقهبعد تازه

و وفاداری به دولت ملی الزمه آن اسییت. دولت ملی چارچوبی سیییاسییی اسییت که دارای قلمرو    

ست و     شکل می سرزمینی ا ضای آن از حقوق  از طریق فرایند انتخابات  گیرد به نحوی که همه اع



 

 

ستند. هویت قومی نیز یکی از انواع هویت      ساوی برخوردار ه ست که بر  شهروندی م های جمعی ا

وجود خود و تشییخیص عناصییر فرهنگی یک گروه تاکید دارد و آن را از سییایر   عنصییر آگاهی به

های قومی ممکن است بسته به   (. هویت288: 1389کند )فکوهی، های متمایز از آن جدا میگروه

گذارد اهمیت اجتماعی و سیییاسییی بیشییتر یا کمتری گرایی تا یر میعوامل گوناگونی که بر محلی

داشته باشند. عوامل اصلی عرارتند از: اندازه نسری و قدرت اقتصادی و سیاسی )تنسی و جکسون،      

ناپذیری یا بداهت هویتی انحصاری ییی و ن احساسی از چارهخشونت حاصل پروراند (.175: 1392

ای را شود باید از آن برخوردار باشیم و الزاما توقعات گسترده   غالرا متخاصم یییی است که تصور می   

 (.24: 1388کند )سن، )گاهی در انواع بسیار نامقرول( به ما تحمیل می

 

                                                           پیشینه پژوهش                                -2-2

نویسیینده   آذربایجان روسیییه )شییکل گیری هویت ملی در یک جامعه مسییلمان( کتاب      

ها،  )تادیور سه ویتو خوسکی( درباره منطقه مرزی روسیه نوشته است که ساکنان آن آذربایجانی      

کنند. بحث شییان در امتداد مرز ایران زندگی می مسییلمانان ترک زبانی هسییتند که بخش اعهم  

های متعاقب آن به قصیید ایجاد یک هویت جمعی جدید، یعنی حس درباره مهور افکار و کوشییش

 1905ت در بین مسیییلمانان محلی اسیییت. از نهر زمانی، کانون مطالعه مرحله بین انقالب          ملیّ 

ها شیییروع به بیان آمال ملی خود کردند، تا برقراری جمهوری آذربایجان روسییییه، که آذربایجانی 

 . است. به عنوان زمینه تاریخی، بحث به مسایل عمده حکومت روسیه در 1920شوروی در سال  

 یابد.یز گسترش میقرن گذشته ن

ستان و ارامنه         شد و از هر گروهی اعم از آذربایجان، گرج شکیل  سیون ماورای  قفقاز ت فدرا

سیم راه پیدا کردند. بعدها گرجی    سیس  ها از ها با حمایت آلمانینمایندگانی به مجلس جدید التا

ستقالل گرجستان را اعال  کرد، بعد از گرجستان، آذربایجان        های نیز با حمایتسیم خارج شد وا

شده اند       ستان دید آنها از ماورای قفقاز خارج  ستقالل کرد. در این بین وقتی ارمن عثمانی اعالن ا

شییید باعث  ها اعمال میاعالن اسیییتقالل کرد. ترعیض بین ارامنه و مسیییلمانان که از طرف رور

منطقه اسییتقالل ها شیید. مسییلمانان در این بین به همراهی روشیینفکران این  بیداری آذربایجانی

سلمان بود، با تالش های         شور م سلمان در بین آنهمه ک شور جمهوری م آذربایجان را که اولین ک

شویک       سفانه این جمهوری توسط بل ها فراوان اعال  کردند. امّا بعداز دوسال کشمکش و تالش مت 

ها انتقال یکساقط شد ودوباره این منطقه زیر نهر کشور روسیه که حکومت آن از تزارها به بلشو      

 بود، رفت.پیدا کرده

زاده(  تنها در شرح وقایع قفقاز  ،)فیروز کاممقفقاز در کشاکش جنگ و انقالب اهمیت کتاب 

سال  شینه تاریخی        1917-1921های در  صری از پی شرح مخت ست، بلکه عالوه بر ارائه  متجلی نی

اختی و روانشناسی اجتماعی   اقوا  و ملل ساکن در قفقاز، و طرح نکاتی چند در بررسی جامعه شن   
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 . و 1905َ گیری احزاب سیییاسییی، انقالبجوامع ارمنی، گرجی و آذربایجانی)مسییلمان(، از شییکل

شی امپراتوری تزاری می    سیه و فروپا سد که زمینه انقالب رو شد؛ حواد ی    نوی ساز تحوالت بعدی 

ارضییی و دیگر مسییائل    چون تجزیه قفقاز به چند واحد ملی، فراز وفرود اتفاقات باکو، اصییالحات

شاره       داخلی قفقاز. شمندی ا شده در ادامه ذکر اهمیت کتاب، باید به نکات ارز عالوه بر موارد یاد 

الی سییطر یه سییطر آن و مراحث آن به صییورت واضییح یا اسییتنراطی قابل درک   کرد که در البه

شویک         ضع بل سه موا ست، مقای ستند، و از مهمترین موارد قابل توجه و ت کید ا صه هه های ا در عر

شان داده  صولی که در حرف مدعی آن     حرف و عمل ن شن نمود که چگونه آنها بر خالف ا شد و رو

شت، ملت    سرنو ستقالل ملل قفقاز را پایمال کردند و بدون توجه  بودند، از جمله تعیین  ها، عمال ا

سلطه خود را بر آنان تحمیل می    ست مردمان آن حدود  ستن به خوا ستفاده از  نمودند. آنها توان دبا ا

های وابسییته به خود را بر کشییورهای های مرگ توانسییتند رژیمخفقان و ترور و وحشییت و جوخه

 اروپای شرقی مسلط کنند.    

نویسیینده این کتاب پروفسییور جمیل  سیییاسییت خارجی جمهوری خلق آذربایجاندرکتاب 

شروع به جمع      ستور رئیس جمهور وقت  سنلی باتوجه به د کند، که آوری وت لیف این کتاب میح

کند که اطالعاتی  آوری این کتاب هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی اسیییتفاده میدر جمع

ها  مرحله چند دولتی در تاریخ ملت دهد. آذربایجان که در حال گذر از در برابر خوانندگان قرار می 

شت تلخ و تاریخ عررت    سرنو شین آمیز خانبود. اما تجربه  ساخت که،    ن شکار  ها این حقیقت را آ

اسیییت، در گرو نجات آذربایجان که از نهر جغرافیایی در بین سیییه امپراتوری بزرگ قرار گرفته       

 یکپارچگی کشور و اتحاد ملّت است. 

به باز شییدن پای امپراتوری روسیییه به قفقاز و تردیل شییدن دوباره    در کتاب اشییاره شییده 

های جوادخان حاکم گنجه در مقابل ژنرال آذربایجان به مرکز کشمکشهای دیپلماتیک، جانفشانی   

های ایران و روسیه، قراردادهای گلستان و ترکمنچای و در نهایت قرارداد کورک سیسیانوف، جنگ

شین قره چای و جدایی خان شده به        بن شاره  سیه. ا شدن به رو ستعمره  اغ و آذربایجان از ایران و م

است. یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری   موقعیت جغرافیایی، و دین که عموما از اسال  یاد شده  

 11به رسمیت شناخته شدن آذربایجان به عنوان یک دولت مستقل در کنفرانس صلح پاریس در      

 است.  1920ژانویه سال 

تاب   ف ک قاز تو رات ایران و حوزه          ان بر فراز قف ناسییی های م یات از ویژگی کاوه ب های  به قلم 

های پیرامونش در ادوار معاصرسخن به میان آورده است. اگرچه به واسطه شکست ایران در جنگ      

های وسیییعی از گرجسییتان و خانات جنوبی قفقاز از ایرتان و رور در قرن نوزدهم میالدی بخش

شد، ولی در عمل پیوند اداری و حکومتی ایران با قفقاز از میان برخاست و  حوزه قلمرو کشور جدا  

با توسییعه خطوط مواصییالتی و گسییترش مناسییرات اقتصییادی که به افزایش مرادالت تجاری و    

 همچنین اشتغال تعداد روز افزونی از ایرانیان در مراکزی چون صنایع نفت باکو و غیره منجر شد.



 

 

سیییب جدی یافت حوزه مناسییرات فرهنگی ایران و قفقاز بود.در  ای که در این میان آحوزه

سلمان  سی بود. اما با توجه به    حوزه های م شین زبان غالب فرهنگی) وبه ترع آن اداری( زبان فار ن

ها بر این مناطق معرفت وشییناخت ایران از مناسییرات ای مناطق دور شیید. یکی از   چیرگی رور

العی ایرانیان از اطر این عرصیه فقدانش کامال حس شید، بی  هایی که دها و دانسیته مهمترین داده

سم نوپا در       شکل  سیونالی شخص در میان اقوا  و ملل قفقاز بود. نا شته تحوالت ملّی م گیری یک ر

سم کل           شی تزاری شرق قفقاز آغاز و به محض فروپا شین جنوب و جنوب  سلمان ن میان بخش م

 تحوالت آن حدود را تحت الشعاع قرار داد.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası  آذربایجان خلق جمهوریت(
پردازد وبه چگونگی ها ومرد  مسلمان منطقه میاینسایکلوپدیاسی( به چگونگی بیداری آذربایجانی

شییکل گیری تفکر اسییتقالل طلری وایجاد یک جمهوری دموکراتیک در دل یک منطقه مسییلمان 

سی کرده واطالعاتی    شین برر شکل گیری  در این مورد ارائه مین دهد.الرته در این کتاب چگونگی 

 است.  ها ذکر نشدهآذربایجان درقالب چندین مدخل آمده است که متاسفانه نا  نویسندگان مدخل

مهمترین پدیده    « سییییاسیییت وملی گرایی در آذربایجان    » ( در کتاب  1388چنگیز چاغال) 

ضر را ملی گرایی می    صر حا اینکه ملی گرایی به ارزش های مورد حمایت اکثریت داندواجتماعی ع

است. برای همین درقرن نوزدهم کشور روسیه نیز از این قاعده     مطلق جوامع سیاسی تردیل شده   

مسییتثنی نرود دراین ارتراط مسییلمانان روسیییه تغییرات اجتماعی و فرهنگی مهمی راپشییت سییر 

د، که بقای اسال  را منوط به تطریق آن  گذاشتند که نتیجه آن رنسانس فرهنگی اصالح طلران بو   

سانس فرهنگی با فعالیت   با الزامات جهان مدرن می ستند. این رن سازی  دان های همه جانره برای نو

سازمان           شکیل  ضعیت زنان وت شتاری ترکی، بهرود و شترک نو شکیل زبان م شی، ت های  نها  آموز

 اجتماعی، فرهنگی و محلی به اوج خود رسید.

هایی مسیییتند درباره چند خاندان        (. شیییهریاران گمنا ، به پژوهش   1388احمد کسیییروی) 

پردازد که کتاب در سه بخش دیلمیان، روادیان  پادشاهی ناشنار و گمنا  ایرانی پس از اسال  می   

پردازد و و شدادیان است. نویسنده در بخش شدادیان به بنیانگذاری حکومت شدادیان در اران می     

اش بردعه نا   برد. واز شهرهای قدیمی ، گنجه، شماخی و دربند نا  می از شهرهای بزرگ آران باکو 

شاره دارد به اینکه نراید آران را آذربایجان می    می سطرهای بعدی ا سنده در  نامیدند. چون برد. نوی

سرشنار تر         ست پهلوی آران و بزرگتر و  سرزمین دیگری ست آذربایجان یا آذر بایگان نا   معتقد ا

اشاره دارد به اینکه هنوز هم معلو  نیست چرا برادران آرانی ما که حکومت آزادی است. از آن بوده

 اند نا  تاریخی خود را کنار گذاشته و دست درازی به نا  آذربایجان کردند؟  برای خود برپا کرده

 

 نقد و بررسی منابع -2-3

ری و  جمهوری آذربایجان چگونگی شیییکل گی» ( در کتاب 1392زاده )محمد امین رسیییول
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شین به انحالل خان« وضعیت کنونی آن  شدن یک پیکره ترک می ن پردازد. با انحالل ها وجایگزین 

ها هر کدا  به صورت یک  آمدند، قصره نشین ها که سمرل جدایی و عد  وحدت به شمار می   خان

بود. در میان طرقات آورد زاده شیییدهشیییهر درآمده، دموکراسیییی که وحدت ملی را به ارمغان می

تماعی این دموکراسی، متخصصین آشنا به تکنولوژی مدرن، روشنفکران، ارباب صنایع، تجار و        اج

صفوف در بادی امر چندان هم مخالف حکومت رور و فرهنگ   طرقه کارگر تربیت می شدند. این 

روسییی نرودند. بالعکس تقلید همه جانره روسیییه صییفت فارقه پیشییروان این صییفوف ر ا تشییکیل 

« هاایران مآب»ها مآبشد. در نقطه مقابل رورمیخاطر به آنان رور مآب گفته داد. به همینمی

ها آرمان گرایان طرقات اجتماعی سابق بودند که حاضر نرودند تحت تا یر   قرار داشتند. ایران مآب 

ند. گروه اول لیررال             گذار کن ید وا جد های  به نیرو گاه خود را  جای ها و گروه دو   حکومت رور 

ها خواسیییتار اوچیتل و محافهه کاران        دادند. لیررال ان جامعه نوین را تشیییکیل می   محافهه کار   

ضایا این نرود و عمو  مرد  از این مرارزه اوچیتل    ستار میرزا بودند. ولی همه ق ها با میرزاها به خوا

سی می   ها را میبودند و نه اوچیتلستوه آمده  ستند و نه میرزاها را. آنها مدار ستند که ب خوا ه خوا

 آوردند.زبان ترکی اداره شود. آنها به سمت هویت ترکی روی می

سعید اردوبادی)  سالهای خونین(  »(: در کتاب 1380محمد  سنه لر) کند  نقل قول می« قانلی 

سن افندی از قاپان دره     سط ارامنه زنده مانده بود: ما زنان همراه مال ح از زنی که بین مقتولین تو

دسته از ارامنه پس از کشتن مال حسن به سراغ ما آمدند و شروع      سی در حال فرار بودیم که یک  

ها پناه بردیم وبدن من از صخره ها بیرون بود که خنجر به به کشتار نمودند که ما به سمت صخره

 زدند  پاهای من می

صاحب  شد او چنین          در این حین یکی از  ست مانع قتل من  شیر به د شم صران آمد و  من

ها بلکه با    قفقاز سیییر جنگ داریم و الرته این جنگ نه با شیییما سییینی         گفت: ما با مسیییلمانان       

سلطان عثمانی، در کشور         شیعه  ست که  هاست. لیکن بالیی که برسر شما آمد به خاطر بالهایی ا

سر ارامنه آورده      سلمان کردن آنها بر  سون، زیتون و وان و به زور م سام ست. الرته در  عثمانی، در  ا

شییده، شییکی نیسییت ولی اینکه الها وکشییتارهایی بر سییر ارامنه آوردهاین که در کشییور عثمانی ب

ست که دولت عثمانی، دولتی سنی مذهب بود      سنده محتر  این نقل قول را آورده جای تامل ا نوی

ها کاری نه شیعه. پس طریعی است در انتقا  گیری از مسلمانان، شخص اعال  کرده که ما با سنی

شیعه  سنی     هانداریم وانتقا  ما از  صورتیکه باید از  ست در  شد که در کل این  ها انتقا  گرفته میا

شتار           شتند وآنها فقط با ک سنی بودن ندا شیعه و  ست چون ارامنه توجهی به  ست نی نقل قول در

 مسلمانان دست به یقه بودند.

(: در کتاب میللی بیرلیک اشیییاره دارد به اینکه تمامی مرد  2009زاده) امین رسیییولمحمّد

ایجان جهت اجرا و اعالن اسیییتقالل و خودمختاری آذربایجان هیچ اختالفی باهم ندارند ولی         آذرب 

کم با  آمد و این احزاب اختالفاتی نداشتند. ولی کماین در صورتی بود که هیچ حزبی به وجود نمی



 

 

امین ها و ماندن عدّه دیگر با حزب مسیییاوات این حرف محمّدای به سیییمت بلشیییویکرفتن عدّه

 شود.زاده نقض میرسول

باال)  نویسییید: مطروعات یکی از  می« آذربایجان تورک مطروعاتی   »(. در کتاب  1922میرزا 

ترین عوا  بیداری مرد  آذربایجان و به آگاهی رسیییدن این مرد  بود و اذعان دارد که اگر اصییلی

شرفت نمی  ست که مطروعات یکی از عوامل    مطروعات نرود موارد دیگر نیز پی ست ا کرد. الرته در

شرفت هم نرود چون در آن         تبیداری مل شه لزوما گفت اگر نرود پی ست ولی نمی شکی نی ست  ها

 ها بیشتر مرد  منطقه بیسواد بودند. تاریخ

در مقاله اندیشییه اتحاد اسییال  در میان مسییلمانان قفقاز جنوبی به قلم )دهقان نیری،        

ستعمار مستقیم       های اروپایی در قدرت فروغی ابری، عرداللهی( به وضعیت کشورهای مسلمان و ا

ای دارد به دو کشور بزرک مسلمان ایران و عثمانی به اینکه با وجود   پردازد. اشاره این کشورها می 

ها مدا  در مستقل بودن باز در معرض انواع فشارهای کشورهای غربی قرار داشتند و استقالل آن      

اندیشه اتحاد اسال  را به عنوان  ای از متفکران جهان اسال حال تهدید بود. در چنین شرایطی عده

سیله  شکل گیری  و ای برای مقابله با تجاوزات غرب مطرح کردند. و در ادامه به چگونگی و اهمیت 

شود. سپس به متفکران مسلمان قفقاز جنوبی    اندیشه اتحاد اسالمی در قفقاز جنوبی پرداخته می  

وسیییه گشییتند. الرته این تنها میسییر پردازد که چگونه باعث ایجاد کنگره در بین مسییلمانان رمی

شنفکران که با ایجاد این تفکر کم     نمی شش رو ستقالل طلری را  شد مگر به تالش و کو کم تفکر ا

 در بین اذهان مرد  زنده کردند.

در مقاله روند نوگرایی اسالمی در آسیای مرکزی به قلم دکتر الهه کوالئی به فروپاشی اتحاد    

شدن جمه   شوروی و جدا سال  را     وریجماهیر  سیای مرکزی که از دیر باز بخشی از جهان ا های آ

پردازد. در دادند، و پیوسییتن این کشییورها به مجموعه کشییورهای جهان اسییال  می  تشییکیل می

سالمی برای جرران         شورهای ا سیعی در ک ستم جریان و سالهای پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن بی

سلمانان به وجود آمد. امواج عقب سرزمین  ماندگی م سیای مرکزی و قفقاز نیز  این تحول به  های آ

 گسترش یافت. همچنین این مقاله به تجربه نوگرایی اسالمی در آسیای مرکزی پرداخته است. 

های اسماعیل گاسپرینسکی و ت  یرهای آن بر مسلمانان روسیه که      مقاله نوگرایی در اندیشه 

شته  سده نوزدهم  به این مراحث می شده، به قلم جهانگیر کرمی و کلثو  عابدی نو پردازد که: در 

میالدی که کشییورهای اروپایی با سییرعت در حال ترقی و پیشییرفت بودند، روسیییه نیز مناطق    

ای از آسیای مرکزی و قفقاز را ضمیمه خاک خود کرده و به یک امپراتوری گسترد تردیل گسترده

بود که 0طلری به راه افتادخواهی و اصالحبود. در این دوره، در سراسر جهان اسال  یک سیر نوشده

مسلمانان روسیه زیر سلطه این کشور در جریان روسی سازی و مسیحی گردانی قرار داشتند که          

ماندگی  اسماعیل گاسپرینسکی از اندیشمندان متفکر مسلمان روسیه بود، که با با آگاهی از عقب       

 حلی برای های اصالحی خود را که راهایده های جدید،مسلمانان از سایر دنیا،و تحت ت  یر جنرش
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Abstract 

 

 

Purpose: The aim of this study is to investigate South Caucasian Muslims 

scrambles towards independence in the early 20th century. 

Methodology: The method used in this study is descriptive and analytical. 

Also the data collection method is a library search. 

Findings: The national and democratic ideals of the late nineteenth and 

early twentieth centuries led to the necessity of freedom from captivity and the 

realization of an independent Azerbaijan. Azerbaijan, which had always been 

at the forefront of the awakening process in the Near East in the early 20th 

century and had successfully gone through a historic transition from Islamic 

nationalism to Turkish nationalism, was able to transform the three main pillars 

of its vision into a world-wide policy structure. This structure, in terms of 

national identity based on Turkish nationalism, in terms of religious beliefs by 

spreading ideology of Islamism and on the way of thinking was founded by 

West. 

Conclusion: At the beginning of the 19th century, while the territory of 

Azerbaijan, as separate settlements in accordance with the Golestan and 

Turkmenchay treaties, was withdrawn from Iran and joined Russia, Althouth, 

Iran's psychological sovereignty over these areas cannot be ignored. Despite 

the gravity of a century of oppression and colonialism, Azerbaijan under the 

influence of various historical factors, withdrew from the empire with the 

aspiration of a single nation, a single state and a single home. It was a 

progressive historical process, thus Azerbaijan's issue became an international 

subject. The tendency of Azerbaijan's foreign policy towards the Ottoman 

government emerged at the end of World War I. 
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