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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی از انجای ایژ پشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگاه محقق ماددیلی متعلق به 

از ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ستاد  شگاه محقق اردبیلی، نای ا شجو دان راهنما و دان

مبالمانع است.

 

 

 ارشد یکارشناسآموخته دان  شعبهنمجههندید اینجانب 

دانشکده ایحطهلعهتمحنطقهگرای م- عیوممسلهس رشیته 

به دانشگگاه محقق ماددیلی ممادیلهتمومعیوممانسگگهن 

 کییه در تییاری 4017179179دانشیییجویی  شیییمییاره

صیلی خود از پایان..................م تحت نامه تح

سگگگگه مددمجیهودیمههیمهویتیردسگگگ محول هعنوان: "

آذدیهیجهنمددمدود ماتقهدمجیههلرمشگگگودویمومازما م

 "  استقالل

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامهپایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعالیت پشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آموزشی و پشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.کشور ارائه ننمودهخارج از 

 نامه( مسییلولیت ّییّحت و سییقی تمامی مندرجات پایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل پشوه  انجای شییده توسیی  نامهپایان( ایژ 9

 باشد.اینجانب می

( در مواردي كه از دسیییتاوردهاي علما و پشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتفاده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا 5

برداري اعی از نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 هرا داشته باشی، از حوز نامهپایانو ... از ایژ 

معاونت پشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 مجوزهاي الزی را اخذ نمایی.

 نامهپایانمستخرج از ایژ  مقاله ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنفرانسدر همای 

انواع مجالت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

اهنما و مشاور( نای نویسندگان )دانشجو و اساتید ر

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع زمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

جمله ابطال مدرك از شیییود، عواقب ناشیییا از آن )



، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا

دانی پذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را مجاز میما

با اینجانب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 د.نمای

 
 

 

 

 شعبان جهاندیده

 امضا 

 تاری 
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ساز در جمهوری آذربایجان در دوره بررسی مولفه های هویت نام پدیدآور: و عنوان

 اتحاد جماهیر شوروی و پس از استقالل/ شعبان جهاندیده 

 

 اوغلیدکتر رضا محمود : راهنما اناستاد 

 مقدمدکتر امین نواختی ان مشاور:استاد

   دفاع: تاریخ

 ص.  481 ات: صفح تعداد

 نامهانیشماره پانام گروه /  نامه:شماره پایان

 چکیده:
ی روشتتتنفکر جامعه یل مردم به ویژه فعالان مدنی و طبقهترین مستتتا تهویتت یکی از مه  

و  هاها با چالشو آغاز حکومت روس آذربایجان استت که همزمان با جدایی این کشتتور از ایران

به طور های جدی همراه بوده است. در دوره شوروی با هویت مردم مسلمان آذربایجان تعارض

های پس از استقلال علنی مبارزه و برای از بین بردن آن اقدامات فراوانی صورت گرفت. در سال

ی آذربایجان شتتده استتت. های هویتی در جامعههای هویتی موجب بروز چالشنیز ستتیاستتت

ر جمهوری آذربایجان در هر دوره با تاکید بر عناصتتتر هویتی خاصتتتی و در هویتت ستتتازی د

 و  عناصر است بنابراین سوال اصلی این است که ها صتورت گرفتهچارچوب اید ولوژی حکومت

مفاهی  ,تعابیر و  انتد و در قالب چه ستتتاز در جمهوری آذربتایجتان کتدامهتای هویتتمولفته

از های هویت سای اصلی نیز این است که عناصر و مولفهیهفرض اند؟های به اجرا گذاشتهنگرش

در دوره شوروی در چارچوب اید ولوژی کمونیستی و در دوره پس از استقلال نیز در چارچوب 

این استت که  در دوره شوروی  نتایج اصتلی پژوهشگرایی شتکل گرفت. اید ولوژی آذربایجان

دین  گرایی روس بود. عنصرتحت تاثیر ملی های هویتی علاوه بر اید ولوژی کمونیستیسیاست

ها از جمله فرهنگ, زبان, تاریخ در گفتمان هویتی شوروی هیچ جایگاهی نداشت و سایر مولفه

های پس در سال گرایی روس تعریف شد.سوسیالیستی و ملی-در بستتر اید ولوژی کمونیستتی

رایی با تاثیر پذیرفتن از گاز استتتتقلتال نیز هویتت ستتتازی در چتارچوب اید ولوژی آذربایجان

لی تحلی-گیرد.روش مورد استتفاده در این پژوهش توصیفیگرایی انجام میگرایی و مدرنترک

 است.

 ییگراساز, اید ولوژی کمونیستی, اید ولوژی آذربایجانهای هویتهویت ملی, مولفه های کلیدی:واژه
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محقدحهمومهدفم-1

 

محقدحهم-1-1

نواحی مسلمان نشین آن بعد از اشغال توسط روسیه با مشکلات متعدد فرهنگی منطقه قفقاز به ویژه 

و هویتی روبرو شدند. قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای به اشغال روسیه رسمیت بخشید و 

دانست از سوی ایران نیز مورد تایید قرار گرفت اما این اول راه بود و حکومت روسیه نیز به خوبی می

شتن آن مناطق در ترکیب سرزمینی خود باید فرهنگ و هویت ایرانی را در آن مناطق برای نگه دا

تغییر دهد و به جای آن فرهنگ و هویت روسی را حاک  سازد. در طول حکومت تزار روسیه 

یزی رهای هویتی به صورت سازمان یافته و برنامهاقداماتی در این زمینه صورت گرفت اما سیاست

ها در جمهوری آذربایجان با شدت بیشتری اجرا ی اعمال شد. این سیاستشده در دوره شوورو

شد زیرا اشتراکات فرهنگی، مذهبی و تاریخی آذربایجان با ایران بیشتر بود و از سوی دیگر ه  می

کرد و این موضوع به یک مسئله امنیتی مرز بودن این منطقه با ایران مقامات شوروی را نگران می

 وی تبدیل شده بود.برای مقامات شور

های شوروی قرار گرفته بود و ممنوعیت دین و مبارزه با هرگونه تبلیغ دینی در راس سیاست  

مردم این کشور حتی اجازه عبادت و حضور در مساجد را نداشتند. در چنین شرایطی شاهد هجوم 

وس زبان، س رشود. تغییر الفبا، گشایش مدارگسترده فرهنگی هستی  و فرهنگ شوروی تبلیغ می

ی کمونیستی و ... از جمله اقداماتی است که در آن سالهای اجرا شد. همه های جامعهتبلیغ ارزش

این اقدامات در راستای هویت زدایی از مردم مسلمان آذربایجان بود. مردم این کشور در طول این 

 در دوره حکومت هاها، تبعیدها و حتی مرگ شدند. این سیاستترین شکنجهسالهای متحمل سخت

استالین به نقطه اوج خود رسید و مردم جمهوری آذربایجان آن سالها را سالهای مرگ و حکومت 

نامند. کارهای فرهنگی نه از راه فرهنگی بلکه از راه غیر فرهنگی، استالین را دستگاه سرکوب می

ی بوده است. روزگار ها همین موردشد و شاید یکی از دلایل شکست آن سیاستغیر انسانی اجرا می

یافت و حالا همان حجاب در قفقاز به احترام حجاب زنان جدال و درگیری بین مردم پایان می

ارزشمند برای زنان و مردان این سرزمین نه به خاطر صلح بلکه به خواسته سردمداران شوروی که 

شد، همانطور که میهای یک زن مسلمان نداشتند از سر زنان به زور برداشته هیچ فهمی از ارزش
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کلاه مردان این سرزمین که نماد مردانگی و غیرت آنان بود به شکل تحقیرآمیزی از سرشان برداشته 

 ترینشد. مبارزه با فرهنگ و هویت مردمان قفقاز و به ویژه جمهوری آذربایجان یکی از دردناکمی

افراد کهنسال جمهوری آذربایجان صفحات تاریخ این مرز و بوم است و هنوز ه  یاد آن روزها در بین 

ها مطرح و زند. آنچه که در اتاق فکر کمونیستهای آنها حلقه میدردناک است و اشک در چش 

ها، تبعیدهای طولانی مدت و مرگ تمام ها، شکنجهشد به بهای اعدامگیری میدرباره آن تصمی 

های گوناگون از کرد. برچسبمیشد و علاوه بر این زندگی را بر مردم نجیب این کشور تلخ می

شد که تنها جرم آنها پایبندی ها و .... در حالی به افراد زده میهای جامعه، عقب ماندهجمله انگل

به ارزشهای ملی و معنوی بود. ما در این پژوهش در این مورد به تفصیل سخن خواهی  گفت و 

ز استقلال جمهوری آذربایجان را ساز در دوره حکومت شوروی و سالهای پس اهای هویتمولفه

های هویتی دوره مورد بررسی قرار خواهی  داد، آنچه که برای ما مه  است این است که سیاست

انداز هویتی این کشور شوروی و پس از استقلال چه تاثیری بر هویت این کشور گذاشت و چش 

 چگونه خواهد بود.

ممیلهنمحسئیه-1-5

من  تیهو نکهیا ها است.جامعه و گروه کیافراد  انیاز مسا ل مه  و مورد بحث در م یکی تیهو

در  یاز سوالات مه  هر فرد و گروه اجتماع یکی ست،یکن  چ یم یکه در آن زندگ یاو جامعه

 زین یاسینظران علوم سمحققان و صاحب ،شمندانیاند شناسان،جامعه است. امروزه علاوه بر جامعه

 یها گفتمان یها ه  داراکنند و حکومتی بحث م یتیهو یهاو چالش تیهو استیس، تیاز هو

منسج  به اعمال  یاسیس تیبه هو دنیو رس یتیهو یهامبارزه با چالش یهستند و برا یتیهو

 یاه معتقدند که گفتمان شمندانیاز اند یآورند. بعض یم یرو یتیهو یها و گفتمان هااستیس

شود. در هر  یم یتیشود خود موجب بحران هو یدنبال م دیجد یها که از طرف دولت یتیهو

 ،است یمل تیو به اصطلاح هو یجمع تیو انسجام هو یریمستلزم شکل گ ملت، لیحال تشک

 شوند. یروبرو م یتیامن–یاسیس یو حت یتیها با مشکلات متعدد هو مسئله حکومت نیبدون حل ا

و اساسا  یشد، منطقه قفقاز جنوب یتیهو یهادچار چالش تیهو نهیکه در زم یاز مناطق یکی

روبرو شد  یتیمتعدد هو یهابا چالش تیهو نیکشور در مرحله تکو نیا بود. جانیآذربا یجمهور

مانده از دوران اتحاد  یبرجا یتیو مسا ل هو یمتعدد قوم یها تیوجود هو لیو هنوز ه  به دل

آغاز شد که منطقه  یکشور زمان نیدر ا یتیهو یهاشروبرو است. چال یبا مشکلات یشورو ریجماه

 یها تیمحدود یمشکلات داخل لیهرچند دولت تزار به دل جدا شد. رانیقفقاز در زمان قاجار از ا

 ریاز آن زمان آغاز شد و در دوران اتحاد جماه یتیهو یهاکند اما چالش جادینتوانست ا یادیز

 یتیمتعدد هو یکشور با چالش ها نیا زیال نبعد از استقل یسالها رو د دیبه اوج خود رس یشورو
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 نیا ییکه در زمان جدا  یمسئله توجه کن نیبه ا دیبا یتیهو یچالش ها یقبل از بررس روبرو شد.

 یتیهو یهاچه بود و گفتمان جانیحاک  بر جامعه آذربا یتیهو یدر زمان قاجار مبان رانیمنطقه از ا

استوار بود و در زمان استقلال  یتیهو یبر چه مبان یو اتحاد شورو یتزار هیروس یحکومت ها

 بود. یکشور در چه مرحله ا نیا تیهو

های های اسلامی در جنگهای بین روسیه و ایران، روسیه تزاری سرزمیناز جدایی سرزمین بعد  

گیری های خشن استعماری خود قرار داد. تسخیرشده اسلامی را از همه لحاظ تحت سیطره و بهره

های مدغ  و متکامل خود این منطقه از جهان به طور کلی از پاره یستیوقوع انقلاب کمون پس از

افتاد و زیر تسلط خاص آموزه های کمونیس  قرار گرفت و آموزه های کمونیستی درصدد جدا  داج

از لحاظ  های خودجوش فرهنگی با شیوه های گوناگون برآمد.از تاریخ و گذشتهکردن منطقه

داشتن نسل های جدید از گذشته فرهنگی و و ناآگاه نگه یاز میان بردن نوشتار اسلام نوشتاری به

و  حزبی، و اداری ،یاسینیاکان قدم برداشتند. از لحاظ گفتاری زبان روسی را در ساختار س ثمیرا

و تفکر گذشته برای ایجاد  یعلمی تحمیل کردند و سعی در به دور ماندن افراد جامعه از زبان بوم

 یها هیاسازی منطقه از کلیت فرهنگی و تاریخی داشتند. مفهوم انسان نوین سوسیالیستی، پاجد

آموزش و پرورش جدید، فرهنگ و هنر و مبانی نظری رفتار اجتماعی محسوب می شد و  فکری،

 همه اقدامات فرهنگی باید به نحوی در زایش چنین انسان هایی فعالیت می کردند .

ور کش نیا تیاروپا هو یدر شورا تیکشور با عضو نیدولت ا جانیآذربا یراز استقلال جمهو بعد  

 زیکشور ن نیا یشهر یسبک معمار یکرد و حت یم نییتب یغرب یهارا بر اساس اصول و ارزش

بود،اما با گذشت چند سال و دور ماندن از گذشته  یغرب یها، نماد و المانیبرگرفته از سبک معمار

-هعناصر و مولف ریدر سا .دیآیم انیسخن به م یشرق-یاسلام یبک معمارخود اکنون از س یخیارت

را سرکوب کنند و  ینید یکردند ارزش هایم یکه سع یمذهب-ینید تیساز مانند هو تیهو یها

ب سرکو ینید قینه تنها علا کنند، تیهدا یغرب شرفتهیبه زع  خود جامعه را به سمت جوامع پ

 آن برجامعه روبرو شدند.  ریو تاث یمذهب یرشد گروه ها با بلکهنشد 

در دوره  هویت سازیاست که  نیا دیآ یم انیبه م مسئله نیکه در ارتباط با ا یمهم سوال  

و  یو بر چه مبان یژگیچه و یدارا جانیآذربا یاز استقلال جمهورپس  و هاستیکمون حکومت

 نیشود ا یمطرح م نهیزم نیکه در ای مسئله ابا توجه به این موارد  بود؟ استوار یتیعناصر هو

 جانیجامعه آذربا حاک  بر یتیهو یخود به مبان یتیهو یهاگفتمان نییدر تب هااست که حکومت

 ؟دارد ییاجرا تیقابل ی و مسلمانجامعه شرق کی در بیغر تیهو ایچقدر توجه داشتند و آ

مماهیلتمومضرودتماژوهش-1-3

ها است. ای یکی از مهمترین مسا ل مردم و حکومتهویت قومی و ملی در هر کشور و منطقه  
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ها بدون در نظر طلب و حتی فعالان سیاسی و حکومتمدنی، جوانان وگروههای هویت-فعالان ملی

شوند و حتی ممکن می ها و اهداف خود سردرگ یشبرد برنامهگرفتن مسا ل هویتی در طراحی و پ

مسا ل و مشکلات امنیتی روبرو شوند. علاوه بر مشکلات داخلی روابط با کشورهای منطقه  است با

شود. جمهوری آذربایجان به عنوان دار میها و تفاسیر مختلف هویتی خدشهنیز در سایه برداشت

یکی از همسایگان ایران و دارای بیشترین اشتراکات فراوان تاریخی، مذهبی، فرهنگی، قومی و... با 

شناسی  که به این اندازه به ه  دیگر نزدیک کشور ما است و ما در دنیا هیچ دو کشوری را نمی

بشری و های عمومتحت عنوان ارزش باشند. اما در جمهوری آذربایجان مقامات سیاسی این کشور

  کنند.ی آذربایجان را عملا به سمت غرب هدایت میجهانی, جامعه

های شهر اردبیل یک شهروند جمهوری آذربایجان را دیدم که یدانچند سال پیش در یکی از م   

گویند و ها ه  مثل ما سخن میکن  در باکو هست ، ایرانیگفت احساس میبه دوست خود می

ها یقینا شهروند آذربایجانی در صورت آشنایی بیشتر با فرهنگ مردم ایران خواهد گفت که ایرانی

ها در مسا ل مربوط به هویت خیلی مه  است و با این واژه گفتن« ما»ه  مثل ما هستند. این 

آیند. یکی از مهمترین اهداف این ها مشخص و انسانهای بسیاری دور ه  گرد میکوچک هویت

های هویتی مردم جمهوری آذربایجان پژوهش یافتن و شناساندن ماهای مشترک است. ریشه

ولت جمهوری آذربایجان خشک نشده است و هنوز علیرغ  تلاشهای فراوان حکومتهای روسیه و د

، کننددر جمهوری آذربایجان این موضوع را بیان نمی بعضی از گروههای سیاسیزند، اما جوانه می

متاسفانه در ایران نیز بعضی از گروههای سیاسی هویت مردم جمهوری آذربایجان را با سیاست و 

واقعیت چیز دیگری  سنجند، امااستقلال میعد های بگفتمان هویتی حکومت شوروی یا حکومت

دیدی  اما فرهنگ است. به عنوان مثال ما فرهنگ شهادت و ادامه راه شهیدان کربلا را در ایران می

باغ دیدی  و بار دیگر خاطرات ( در قره2525های سال جاری میلادی)شهادت را دوباره در درگیری

مقدس و تشییع پیکر شهدا برای ما زنده شد. ما مربوط به رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع 

باغ را جوانان حسینی آزاد خواهند کرد نه ارتش حکومت گفتند قرهبارها شنیده بودی  که می

اف که باغ دیدی  که همان ارتش حکومت علیاف، اما در کمال ناباوری ما در جنگ قرهعلی

ده بودند یا بعد از استقلال افسرانی که در فرماندهان عالیرتبه آن در ارتش سرخ شوروی آموزش دی

باغ در مورد فرهنگ شهادت و ادامه راه امام های جنگ قرهاند، در جبههناتو و ترکیه آموزش دیده

کردند. مطمئنا ارتش سرخ شوروی یا افسران ناتو و حسین )ع( برای سربازان خود سخنرانی می

امام حسین)ع( را به عنوان الگو معرفی نکردند، پس  ترکیه برای بالا بردن روحیه سربازان در جنگ،

گیرد؟ های قیام عاشورا از کجا نشات میسخنرانی افسران ارتش جمهوری آذربایجان در مورد درس

ی تاثیرگذاری آیا استفاده از ظرفیت دین در شرایط اضطراری است! در هر حال این نشان دهنده

گیری و تقویت هویت ملی این و هویت دینی در شکلی آذربایجان است و فرهنگ دین در جامعه
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ساز در جمهوری آذربایجان نیز دارای چنین ویژگی هستند هایی هویتکشور نقش دارد. سایر مولفه

شود با تبلیغات و گفتمان رسمی حکومت متفاوت است اما در و آنچه که در جامعه مشاهده می

ایط شود و در شرهت در شکل و ظاهر آن دیده میبعضی موارد یکسان هستند و این یکسانی و مشاب

 دهد.خود را نشان میاصلی مناسب ماهیت 

مسا ل هویتی در جمهوری آذربایجان در کانون توجه مراکز پژوهشی کشورهای غربی و بعضی    

های امنیتی از کشورهای منطقه قرار گرفته است و آنها در چهارچوب اهداف سیاسی و سیاست

پردازند اما علیرغ  ارتباط نزدیک با ایران هویت مردم جمهوری آذربایجان میخود به تشریح 

این یکی از دلایل اهمیت و  وتاسفانه در کشور ما توجه چندانی به این موضوع صورت نگرفته م

های هویتی به صورت موردی آن ه  بیشتر در زمینه ضرورت پژوهش حاضر است.در مورد مولفه

شمند های ارزکشور ما صورت گرفته است که ما نیز قصد داری  از یافته هویت دینی تحقیقاتی در

پژوهشگران و نویسندگان عزیز کشورمان در این زمینه بهره ببری  و امیدواری  این پژوهش مقدمه 

 پژوهشهای آتی باشد.

 
ماهدافماژوهش-1-9

م

هوری آذربایجان پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال است که هویت ملی در جم   

هایی است. با توجه به اینکه پژوهش حاضر دو دوره زمانی یعنی دوره دارای چه عناصر و مولفه

سازی را ه  در دوره حکومت شوروی و سالهای بعد استقلال را بررسی خواهد کرد بنابراین ما هویت

هویت سازی در  شوروی و ه  در دوره استقلال مورد تحقیق قرار خواهی  داد تا مشخص شود که

 هایی به اجرا گذاشته شد.طول این دو دوره زمانی در قالب چه مفاهی ، تعابیر و نگرش

 
مسواالتماژوهشم-1-7

مسواالتماصی م-1-7-1

 اند؟های هویت ساز در جمهوری آذربایجان کدامعناصر و مولفه -الف(
مسواالتمفرع م-1-7-2

ذربایجان در قالب چه مفاهی ، تعابیر و نگرش هویت ستازی در دوران نظام کمونیستی در آ -الف(

 هایی به اجرا گذاشته شد؟

هویت ستازی در دوران پس از استقلال در جمهوری آذربایجان در قالب چه مفاهی ، تعابیر و  -ب(

 نگرش هایی به اجرا گذاشته شد؟

 
مههفرضلهم-1-6
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در چارچوب ساز در جمهوری آذربایجان در دوران اتحاد شوروی های هویتعناصر و مولفه   

کل گرایی شآذربایجانلهای پس از استقلال بر اساس اید ولوژی و در سا اید ولوژی کمونیستی

 گرفت. 

 
ماژوهشالشلنهمم-1-0

های پژوهشی اولویتین مسا ل مورد بحث در شوروی است و یکی از سازی یکی از مهمترهویت   

های انجام شده شود اما با بررسی پژوهشبرای پژوهشگران خارجی از جمله ایرانی محسوب می

بینی  که تحقیقات جامعی در این زمینه صورت نگرفته است. در ایران تحقیقات انجام شده در می

یز شگران خارجی نهای دینی و تاریخی است، نویسندگان و پژوهاین زمینه بیشتر در زمینه مولفه

با توجه به شدت مبارزه دینی در شوروی همین موضوع را در اولویت قرار دادند، بعضی از نویسندگان 

های هویتی در شوروی اشاره کرده و از فرهنگ و سیاست خارجی از جمله شیرین هانتر به بحث

نا ته بیشتر آشهویت جدید در شوروی سخن گفته است. در ادامه با نتایج تحقیقات صورت گرف

 خواهی  شد.

ای با عنوان اتحاد جماهیر شوروی و ساخت در مقاله (Harun،yilmaz،2013 هارون ییلماز)   

کشور آذربایجان به عنوان جمهوری  نویسد:میمیلادی,  9195هویت ملی آذربایجان در دهه 

  روابط محککردند و شد اما مردم به زبان ترکی صحبت میسوسیالیستی شوروی شناخته می

تاریخی و فرهنگی با ایران داشتند. هویتی که توسط شوروی ساخته شد آنها را از گذشته ترک و 

ها را وادار به این کار کند، در واقع تلاش کرد. عوامل زیادی وجود داشت که بلشویکایرانی جدا می

ترکیه، ایران،  9195برای ایجاد یک هویت ساختگی و مصنوعی در آذربایجان نتیجه تحولات دهه 

ای جز ساختن یک هویت مستقل برای آلمان و اتحاد جماهیر شوروی بود، این تحولات چاره

 آذربایجان توسط حاکمان شوروی نگذاشت.

های شیرین هانتر، جفری تامس و الکساندر ملیکیشویلی در کتاب اسلام در روسیه، سیاست   

 هایهمه قدرت»گویند. نسان شوروی سخن میشهر سوسیالیستی و اهویتی و امنیتی، از آرمان

های تبشیری داشتند، اما هیچ یک سازی و فرهنگ سازی،گرایشاستعماری پیشین در حوزه تمدن

ی آرمانی که فراتر از تمایزهای قومی، دینی و طبقاتی باشد، نبودند. ها در پی ایجاد جامعهاز آن

های پیش از شوروی برای ایجاد یک از دولتای بود. هیچ یک آرمان شوروی، بنای چنین جامعه

(، انسانی Soviet Manانسان نوین طرحی نداشتند؛ بر عکس شوروی در آرزوی انسان شوروی)

های پیشین بود و برای این هدف، مردمان گوناگون را کنار ه  با هویتی جدید، جدا از همه هویت

قومی و دینی همچنان با یکدیگر تنش  هایگرد آورد. این طرح آرمانی هیچگاه محقق نشد و هویت

. کردندداشتند. در برابر ایده دره  آمیختن مردمان، ه  مسلمانان و ه  روس تبارها ایستادگی می
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های تر بود و خطر از میان رفتن هویتهراسیدند، زیرا شمارشان ک مسلمانان از این درآمیختگی می

شناختی خود که هویت متمایز فرهنگی و زیستترسیدند ها نیز میها وجود داشت. روسملی آن

تصور دره  آمیختگی به نفع اتحاد کامل کنار گذاشته شد.  9165را از دست دهند. در پایان دهه 

ری فرهنگی زد که از امپراطو-بنابراین اتحاد شوروی دست به گسترش فضاهای سرزمینی و سیاسی

ل و شکیت شوروی، البته با مفهومی بیهای پیشین جدا بود. هودولت -استعماری سنتی و ملت

های متمرکز دینی و محلی مبه ، به طور معمول در همزیستی بود و گاه با جایگزین شدن با هویت

شهر مورد نظر شوروی به دلیل مخالفت بنابراین به دلیل آرمان« به حیات خود ادامه داده است.

گاه محقق نشد، البته این امر دلایل دیگری ها و مسلمانان و تقابل این دو گروه جمعیتی هیچروس

های هویتی در دوره استالین اشاره کرد که به توان به روشهای اجرای سیاستنیز داشت که می

کرد و این موجب نارضایتی و مقاومت شدید مردم این ای مخالفان را سرکوب میرحمانهطرز بی

ی لازم برای این اقدام نیز وجود نداشت و گرفت. بستر فرهنگکشور و به ویژه مسلمانان قرار می

 کردند. شیرینتبارها نیز در برابر سیاست ضد دینی حکومت شوروی احساس خطر میحتی روس

هانتر و همکاران در بخش دیگری از این کتاب در بررسی وضعیت دین اسلام در شوروی به نابودی 

بر  ها با وجود تاکیددر اساس بلشویک»کنند. تقریبی تا نوزایی قابل توجه دین اسلام اشاره می

کوشیدند در ظاهر، آزادی و آگاهی گروهی را حفظ کنند. گرایی میبرجستگی اید ولوژی مادی

جمهوری سوسیالیستی فدراتیو شوروی روسیه اجازه تبلیغات  9198بنابراین قانون اساسی سال 

یی در عمل نقض شدند. بنابراین در هاداد. البته اندک اندک چنین آزادیدینی و غیر دینی را می

ن های ضد دیحالی که تبلیغات دینی ممنوع بود، نهادهای اید ولوژیک و اداری مربوز به فعالیت

قدرت یافتند. در جبهه اید ولوژیک، جزوه لنین درباره اهمیت ماتریالیس  نظامی، تبلیغات ضد دین 

ات در کمیته مرکزی حزب کمونیست اداره تحریک و تبلیغ 9125را مشروعیت بخشید. در سال 

ها برای عدالت و آموزش و دسته جوانان ایجاد شد. همچنین گروه کمونیست

های ضددینی فعال شدند و برای چاپ ها و بحثکمونیست)کومسومول( در سازماندهی سخنرانی

با  اتحادیه بی خدایان مبارزه با هدف همکاری 9125های ضد دینی تلاش کردند. در سال موضوع

های ضد دین ایجاد شدند. این سازمان دفاتر نمایندگی در مناطق مسلمان نشین همه فعالیت

ا تا هها و سیاستسیزلر ایجاد کرد. اساس این چارچوبهایی چون الله سیزلار، دینگوناگون با نام

 «زمان اصلاحات گورباچف برپا بود.

ن را به دو بخش مبارزه برای ریشه کن کردن استالی های ضد دینی در دورهشیرین هانتر سیاست   

رویکرد استالین به اسلام باید به صورت فراگیرتر و در همه »کند دین و دوستی محدود تقسی  می

تر در ایجاد انسان شوروی دیده شود. موفقیت در این ها در بستر سوسیالیس  و از همه مه جنبه

ه سوسیالیس  پنداشته شود. برای ایجاد این انسان زمینه، همانند آغازی برا موفقیت سراسری تجرب
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ترین عناصر آن بود رها همه مردم اتحاد شوروی باید خود را از میراث گذشته که دین یکی از مه 

ها خواست هشد تا فرهنگ اسلامی خود کرد. در این میان مسلمانان نیز مستثنی نبودند و از آنمی

نوک  9128بندی جدید ترک کنند. استالین از سال به رده را به منظور شورویایی شدند و پیوستن

حمله خود را متوجه اسلام کرد. این حمله شامل بستن در همه مساجد بود. پیش از انقلاب نزدیک 

هزار روحانی به مومنان خدمت  45555مسجد در امپراطوری روسیه وجود داشت و  26555به 

مسجد فعال باقی ماند.  9992تنها  9147ن در سال کنی استالیکردند. با پایان سیاست ریشهمی

اه ها همرنبرد با مساجد با اعدام گسترده روحانیان با اتهام انگل جامعه و ضد انقلابی بودن به آن

شدند. در نتیجه این آنها به جاسوسی برای آلمان و ژاپن نیز مته  می 9195بود. پس از سال 

نفر کاهش یافت. آغاز جنگ جهانی دوم و به ویژه  8555ه ، شمار روحانیان اتحاد شوروی بسیاست

ها قرار داد و نیاز به بازبینی ها با شوروی اتحاد شوروی را هدف تجاوز آلماننازی لغو پیمان

تر کرد. هدف اصلی، دفاع از اتحاد شوروی و نجات آن های داخلی اتحاد شوروی را محسوساولویت

داشت. استالین به سوی نرم کردن رویکردهایش درباره دین و ملی بود که نیاز به تهییج همه مردم 

ها یگیرهای اتحاد شوروی موفقیت آمیز بود.این آسانگرایی حرکت کرد. این سیاست درباره روس

در مورد مسلمانان به نتیجه مشابهی نرسید. برخی از مسلمانان به طور موثری برای اتحاد شوروی 

داری کمی به آن داشتند. منافع سیاست خارجی اتحاد شوروی پس از جنگیدند اما بقیه آنها وفا

جنگ، استالین را واداشت که سیاست ملایمت نسبی را در برابر اسلام ادامه دهد. این در حالی بود 

های دینی را مجاز و اجازه که تبلیغات ضد دین نیز ادامه داشت. استالین پذیرش محدود آموزش

تر به صورت عرب در بخارا را صادر کرد. ادبیات اسلامی که بیش بازگشایی مدرسه دینی میر

های های اسلامی موجود بود، اجازه چاپ محدود داشت، برخی از آ ینبرداری از قرآن و تقوی نسخه

مسلمانان که در گذشته ممنوع بود، از جمله سفر به مکه، مجاز شد. شرایط پس از جنگ همچنین 

های اتحاد شوروی در گستره جهان اسلامی و عرب به منافع و خواسته ای بود که بایدآغاز دوره

ی های تبلیغاتشد. این مه  به ویژه با فرستادن روحانیان رسمی مسلمان برای دورهپیش برده می

های دیپلماتیک در به کشورهای اسلامی و نامزدی شهروندان مسلمان تبار شوروی در سمت

 «مل پوشید.کشورهای عربی و مسلمان جامعه ع

های شگرای»کند. ها تشبیه میهانتر وضعیت مسلمانان در دوره پس از استالین را به آب شدن یخ   

ضد دینی خروشچف به مسئله دین و چگونگی رویارویی با آن آزادی خواهانه نبود. افزون بر آن او 

خروشچف تا حدی  های ضد دینیهای ضد دینی باور داشت. گرایشبه اصلاح و از سرگیری برنامه

کنند تا های غربی در کار دین در اتحاد شوروی دخالت میدر این باور او ریشه داشت که قدرت

شعارهای اید ولوژیک سوسیالیس  را سست کنند. با در پیش گرفتن رویکرد ضد دینی خروشچف 

وقف باید وظیفه ساختن جامعه شوروی و ایجاد انسان شوروی که در دوره جنگ جهانی دوم مت
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نبرد ضد دینی خود  9165شده بود دوباره مورد توجه قرار گرفت. با این حال، خروشچف تا سال 

های مبارزه بر ضد دین بین آشکار نکرد. بدترین سال 9154را جز در دوره کوتاهی در سال 

های سیاست خارجی اتحاد شوروی در بود. در مورد اسلام، هدف 9164و  9165های سال

ش مهمی در تعیین نوع رویکرد نبرد بر ضد اسلام داشت. این همان چیزی بود که خاورمیانه نق

خواست حضور خود را در خاورمیانه گسترش دهد، زیرا استالین نیز انجام داد. اتحاد شوروی می

قدرت رسیدن جمال عبدالناصر در مصر که ملی گرایی نظامی و ضدغربی را رهبری ویژه پس از بهبه

خواست پایمال کننده حقوق مسلمانان شناخته شود. در دوره خروشچف نیز نمیکرد، مسکو می

ین توان به برگزاری دو کنفرانس بمطالعاتی درباره تبلیغات ضد دینی صورت گرفت. از آن جمله می

ها در تاشکند و باکو اشاره کرد که درباره آینده تبلیفات ضد دینی علیه اسلام بحث و جمهوری

های خروشچف در های ضد دینی بود، نفوذ سیاستکه اوج مبارزه 9169در سال تبادل نظر شد. 

 455وضغیت اسلام در اتحاد شوروی تاثیرهای زیادی به جای گذاشت. شمار مساجد فعال به حدود 

کاهش پیدا  95555تا  25555مورد در سراسر شوروی کاهش یافت، شمار روحانیان به حدود 

 «کرد

در دوره لئونید برژنف نبرد بر ضد دین، »نامد. ر شوروی را دوره رکود میهانتر دوره برژنف د   

آمیز بود. همچنین هیچ رشد ملموسی در شرایط نهادهای تر خصومتآهنگی به خود گرفت که ک 

ای را تصویب کرد که حزب کمونیست بیانیه 9164دینی و روحانیت وجود نداشت. در اکتبر 

و بدرفتاری با روحانیان را محکوم کرد. با این که مساجد بسته ماندند، های گذشته را پذیرفت اشتباه

برخی از روحانیان رسمی به موقعیت پیشین خود برگشتند، همچنین برخی از آنان از زندان آزاد 

شدند. تفاوت اساسی میان سیاست دوره خروشچف و برژنف آن بود که در دوران برژنف بر گسترش 

ست شد. در دوره زمامداری برژنف منافع سیامی ارویی مستقی  با دین تاکیدی بی دینی تا رویفلسفه

یت کرد. بدین ترتیب فعالالاجرا میخارجی اتحاد شوروی،تغییر رویکرد حکومت در برابر اسلام را لازم

اتحاد شوروی تحرکات  9165اش تسهیل شد. در نیمه دوم های زیرزمینیاسلام، حتی حرکت

مند بود. نه داشت و به گسترش نفوذ در خلیج فارس و مدیترانه شرقی علاقهزیادی در خاورمیا

میانه هایی از خاورها به وسیله موج انقلابی و ضد غربی که در بخشانداز دستیابی به این آرمانچش 

شد. این محیط جدید بدان معنی بود که سیاست سنتی شوروی برای به راه افتاده بود، تقویت می

های سیاسی این کشور در گرا و بربری به آرمانن شان اسلام در حد یک دین واپسپایین آورد

جایی سریع سیاسی، اسلام به مثابه جریانی پیشرو زد. بنابراین در یک جابهجهان اسلام صدمه می

 های محدود و بههای انقلابی و ضد استعماری تعریف شد و حکومت شوروی تشویق تماسبا جنبه

یزی شده میان روحانیت رسمی شوروی و جهان اسلام را آغاز کرد. این فعالیت تحت رشدت برنامه

 «شد.عنوان مرزهای معنوی مسلمانان آسیای مرکزی و قزاقستان انجام می
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هانتر بعد از بررسی وضعیت اسلام در شوروی در آستانه دوره گروباچف، هنچنین حوادث دوره    

با وجود سستی نهادین اسلام در همه ابعاد »گوید. سخن میگورباچف از نوزایی اسلام در شوروی 

دیگر بسیار سرزنده باقی ماند و در حال نوزایی بود. سرزندگی اسلام با به صدا درآمدن زنگ خطر 

ینان دوسیله بیتوسعه نفوذ این دین در میان مردم و فراگیری برخی از آداب اجتماعی آن حتی به

اف دبیر اول حزب کمونیست تاجیکستان هشدار داد: ار محک قه 9186اوت  95آشکار شد. در 

های ضد اجتماعی روحانیان مسلمان در حال رشد است. حقایق حاکی از این است که فعالیت

گرای اسلامی به کودکان در حال افزایش است.... ما به ویژه نگران این های واپسآموزش و تعصب

تر آن بود که حتی ذب دین شدند. واقعیت نگران کنندهواقعیتی  که شمار زیادی از جوانان ما ج

مسئولان تبلیغات ضددینی، خود از نفوذ دین در امان نبودند. در حقیقت شمار اعضای حزب 

آوردند، شدند یا آداب دینی را به جای میهای اجتماعی مسلمانان میکمونیست که جذب سنت

 «ک  نبود.

دهد که این حکومت در ابتدا برای جلب شان میهای حکومت شوروی در مورد دین نسیاست

کند اما بعد از تثبیت حکومت در زمان ها از حقوق آنها دفاع میحمایت مسلمانان با صدور بیانیه

های بعدی نیز ک  و بیش ادامه شود، این سیاست در دورهاستالین مبارزه شدید با دین آغاز می

دینی در سالهای مختلف متناسب با اوضاع نظام  های ضددارد اما روشها و شکل اجرای سیاست

یر های دینی شوروی تاثکند. به ویژه تحولات دنیای اسلام بر سیاستالملل تغییر پیدا میبین

خواست به عنوان پایمال کننده حقوق مسلمانان گذارد. همانطور که بیان شد شوروی نمیمی

کشورهای اسلامی است تا از این طریق از نفوذ  شناخته شود زیرا به دنبال نفوذ و تقویت رابطه با

کشورهای غربی مانند آمریکا در منطقه جلوگیری کند. در داخل کشور نیز در زمان جنگ جهانی 

دوم، شاهد تغییر رویکرد نسبت به دین هستی . این گونه اقدامات تلاشی است برای ایجاد تغییر 

انگاران در ت، این همان چیزی است که سازهدر هویت دولت و نشان دادن چهره جدید از خود اس

کنند. بدون هویت ها و منافع آنان یاد میانگاری از آن به عنوان هویت دولتچارچوب نظریه سازه

ذهنی ایجاد و برقراری رابطه با کشورهای دیگر ممکن نیست و یکسان و ایجاد درک مشترک بین

مسلمانان شوروی در جنگ جهانی دوم از  طوری کهکند هماناین در داخل کشور نیز صدق می

کردند، بنابراین رهبران شوروی برای از بین بردن کرد دفاع نمیدولتی که با هویت آنها دشمنی می

 این ذهنیت، رویکرد دینی اتخاذ کرده تا به درک مشترک بیناذهنی دست یابند.

از الحاق مجدد منطقه  یریجلوگ یاکشور بر نیاقدامات ا نیاز اول یکیتزارها  یدوره امپراطور در   

( در کتاب دو قرن مبارزه 9977براکساپ) گسنیبن یمر اسلام بود. نیمبارزه با د رانیقفقاز به ا

 جینخست ترو :شدگرفته میدوره تزارها دو روش متضاد به کار  در: »سدینو یمسلمانان قفقاز م

و  نید رییتغ دوم ؛یزبان و فرهنگ روس لیو بدون تحم یمل یمایارتدکس با حفظ س تیحیمس
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 یهاتوده یدر جلب همکار چگاهیروش ه نیا ،یروس یو فرهنگ یاجتماع طیجذب کامل در مح

ود خ شهیشدند از ریم یکردند و روسیخود را عوض م نیکه د یکسان رایمسلمان موثر واقع نشد ز

کردند تا روش نخست را به  یها سع ستیدادند.کمون یو اعتماد مردم خود را از دست م دندیبریم

ا ارتدکس همراه ب تیحیمس یبه جا س یکردن مارکس نیگزیکار بندند و تنها تفاوت کار آنها جا

زارها از روش ت یحت ستهایکمون وهیش نیدر محتوا بود اما ا ستیالیگرا در شکل و سوس یشعار مل

 «آورد. ربا یکمتر تیه  موفق

 از یکی تیهو نییتع» سدینو یم جانیآذربا یدر جمهور یقوم تی( در کتاب هو9986)یواحد   

در  .افتیسابق بودکه پس از استقلال آنها بروز  یشورو یها یدر جوامع جمهور یاصل یچالش ها

ا ب نجایدر ا تیرو مسئله هو نیاز ا، وجود داشت یتیهو یمختلف چندوجه یهاهیمنطقه قفقاز لا

 ها حاک  بود. یجمهور ریاز سا شیب جانیآذربا یوضع در جمهور نیا همراه بود. یخاص یدگیچیپ

 تیهو یبه طور کل رفت. یبه شمار م یاجتماع -یانتقال و تبادل فرهنگ یبرا یمحل جانیآذربا

 دیعناصر جد یابیو باز نیهنوز در حال تکو ،نیرید نهیشیبه رغ  پ جانیآذربا یمردم جمهور یقوم

 یها یژگیکتاب با اشاره به و نیدر ا یواحد «انجامد. یتر شدن آن م دهیچیبه پ ندیفرا نیاست و ا

 طیمح ،ییبر ترک گرا یمبتن یمل ییدولت گرا کیاز جمله تجربه نوستالژ جانیآذربا یتیهو

 واحد، جانیدو آذربا دهیا ،9115 اهیس هینوواقعه ژا مناقشه قره باغ، خاص قفقاز، یفرهنگ -یاجتماع

ذشته در گ شهیکه ر یعوامل مختلف ریها تحت تاث یژگیو نیکه ا سدینو یم مدرن و ... ییگرا یمل

 و حال دارند شکل گرفته اند.

هویت  ،ملت سازی در جمهوری آذربایجان -روند دولت "( در مقاله ای با عنوان 9988)زرگر   

های استقلال یافته پس از که اکثریت دولت افتیدست  جینتا نیبه ا "دولت در حال ملی شدن

های شوروی تصویری اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک از خود به نمایش گذاشته اند. ارزیابی شاخص

های پس از شوروی، سازی در جمهوری آذربایجان نیز همچون دیگر جمهوریدولت -ولتروند د

رو بوده و هنوز نتوانسته ی و متعددی روبهسازی با موانع و مشکلات بسیار جدملت -در روند دولت

منافع  عاست تصویر روشنی از خود به عنوان یک دولت ملی با ثبات و مطمئن ارا ه دهد. سطح وسی

سا ل کاری مو مداخله خارجی در سیاست آذربایجان، به دلیل عوامل ژ وپلتیکی و نفت، و نیز دست

های فرهنگی پس از استقلال آن، ها و ابهامافقومی آذربایجان توسط نیروهای خارجی و دیگر شک

 زوضعیتهنو، هایی ازسرزمین این کشور در خارج از کنترل حکومت مرکزی قرار داردهنوز بخش

وتار وضعیت دموکراسی در آن تیره. اقتصادی و سیاسی آن به شکل مطلوبی تثبیت نیافته است

رو ویت ملی با تنگناهای مختلفی روبهای مستحک  و قطعی از هشود و در ارا ه چهرهدیده می

 باشد.می

با  یملت ساز-دولت یسال تکاپو برا 29 جانیآذربا یبا نام جمهور ی( در کتاب9915)یاحمد   
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از استقلال  پس»نوشت در دوره قاجار و حوادث بعد از آن  رانیمنطقه از ا نیا ییاشاره به جدا

 نهیشیبا پ یاشتراک نیکه کوچکتر ییها استیکشور با اتخاذ س نیرهبران ا جانیآذربا یجمهور

 یوربا جمه یکه مقابله و دشمن ینیقوان بیندارد با اتخاذ و تصو ارید نیمردم ا ینیو د یگفرهن

در آن مشهود است به اداره  جانیمردم آذربا یفرهنگ یها شهیو ر ینید نیمضام ران؛یا یاسلام

 یجمهور یدرس یکتابها یبا نام بررس یدر کتاب نی( همچن9916)یاحمد «کشور پرداخته اند.

قطع ارتباط  یروس ها برا رانیمنطقه قفقاز از ا ییجدا بابه این نتیجه می رسد که  جانیآذربا

 نیرا به اجرا گذاشتند که نقطه عطف ا یگسترده ا یبرنامه ها رانیمنطقه با ا یملت ها یفرهنگ

 یایدر منطقه قفقاز و آس کیلیریکردن س یو رسم یو عرب یبرنامه ها حذف خط و زبان فارس

 بود. یمرکز

گرایی و تعاریف هویت ملی در آذربایجان در مقاله با عنوان ملی ( 2552) جیلان توکلواوغلو   

های ایجاد شده در دوره های جدید شکل گرفته در آذربایجان با هویتنویسد روابط بین هویتمی

.وی گیری استوم فرهنگ ملی و قومیت هنوز در حال شکلشوروی بسیار پیچیده است،به علاوه مفه

ی بعد از اتحاد شوروی را در چارچوب موضعاتی های جدید و بعضا متضاد شکل گرفته در دورههویت

از »دهد. گرایی مورد بررسی قرار میگرایی و ناحیههمچون زبان، نوسازی، فرهنگ فرادست، ملی

ند کردها در جواب اشاره میکنید. آنچه زبانی تعقیب میمصاحبه شوندگان سوال شد متون را به 

های روسی و ترکی آذربایجانی آشنایی دارند و متون مربوط به این دو زبان را تعقیب که به زبان

بی اند و به این زبان به خوداشتند که به زبان رسمی تحصیل کردهکنند. بعضی از آنها اظهار میمی

دهند. در میان مصاحبه شوندگان افرادی ان را مورد استفاده قرار میمسلط هستند، ولی هر دو زب

ه  بودند که به زبان ترکی آذربایجانی تحصیل کرده بودند. از این افراد در مورد زبان مورد تحصیل 

کودکانشان سوال گردید. کودکان اکثر مصاحبه شوندگان به زبان ترکی آذربایجانی تحصیل 

توان برخورد کرد که به زبان ترکی در سطح خوب و با ها به افرادی مینکردند. ولی در میان آمی

زبان روسی در سطح متوسط آشنایی دارند. جالب اینجاست که کودکان بعضی از اعضای احزاب 

کردند و خود نیز از لزوم تحصیل به زبان روسی مخالف و حزب حاک  به زبان روسی تحصیل می

گوید: در نتیجه نوسازی ممکن است هویت حزب مخالف میراندند. یکی از اعضای سخن می

ی نفوذ روسیه خارج شود. من آذربایجانی در معرض نابودی قرار گیرد. آذربایجان نتوانسته از دایره

به مدرسه روسی رفت ، فرزند ارشدم ه  به مدرسه روسی رفت، ولی امروز کودکان آذربایجانی به 

ین کنند. اهویت خود را به دست آورند هویت آمریکایی اخذ میآنکه روند. بیمدرسه انگلیسی می

تر از نفوذ روسیه است. اگر پیش از این کانال اخذ مدرنیته روسیه وحشتناک است، حتی وحشناک

بود، الان آمریکاست. با این همه، آذربایجان ضعیف است و تاثیر آمریکا قدرتمند.... نفوذ روسیه تا 

سال تسلط روسیه موجب روسی شدن آذربایجان نشد ولی در عرض پنج  955این اندازه قوی نبود.
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 «تواند زبان انگلیسی را در آذربایجان کاملا حاک  کند.سال آمریکا می

ای با عنوان زبان و هویت ملی در در مقاله (Luscombe،kazadal،2014کازادال و لوسکامب ) 

اگرچه زبان روسی در سالهای بعد از استقلال  شوند؛آذربایجان پس از فروپاشی شوروی مدعی می

شود و دانشجویان برای دسترسی به منابع علمی از سالاری مطرح میای از نخبهنیز به عنوان نشانه

اما از  گیرندکنند و زبان انگلیسی را ه  به عنوان یک زبان جهانی یاد میزبان روسی استفاده می

گیری هویت ملی مطرح است به عنوان عنصر قوی در شکل نظر هویت آذربایجانی زبان آذربایجانی

گیری است و هویت گروههای روس زبان نیز در حال و از این جهت هویت ملی در حال شکل

رسد جمهوری آذربایجان از هویت شورویایی خود دور و به سوی هویت کاهش است. به نظر می

 کند.یک کشور مستقل حرکت می

 یجمهور یخارج استیقدرت نرم در س ندهیبا نام چالشها و آ یا نوشته( در 9916)یحشمت   

قدرت نرم  یها ییشاخصه ها و توانا یچالش ها نیاز مهمتر یکیمعتقد است که  جانیآذربا

است.  جانیآذربا یجمهور تیهو فیو تعر نییموجود در تع یتناقض درون جان،یآذربا یجمهور

و  نهیشیو پ اتیجامعه است که با واقع نیا یبرا یتیهو فیبه دنبال تعر جانیآذربا یدولت جمهور

کشور را به سمت  نیا جانیآذربا یکه دولت جمهور یآن تضاد و تناقض دارد. در حال یخیتار شهیر

ر د جانیآذربا یجمهور یو آموزش یامکانات و بودجه فرهنگ یکشد و تمامیم یفرهنگ ییغربگرا

خود  یعیش –یمذهب تیهو یایمردم در حال اح  یو بخش عظ جامعهشود، یم نهیراستا هز نیا

دهد. یتلاش خود ادامه م نیهمچنان به ا ،یدولت یها و سرکوب ها یمانع گذار یاست و برغ  تمام

در حال  یجد یشکاف جان،یآذربا یبه خاطر تفاوت جهت حرکت و هدف جامعه و دولت در جمهور

و قدرت نرم، پنهان و جبران  یپلماسیو د غاتیتوان آن را با تبل یاست که صرفا نم یریگشکل

 جانیآذربا یدر جمهور س یپان ترک تیاز کل یبه عنوان جز  س یپان آذر تیحاکم نیکرد. همچن

آنها خطرناک خواهد  دیکشور شده است که تشد نیدر ا یتیقوم یهاشکاف یریموجب شکل گ

 جانیباآذر یدر جمهور «یساز یهودی» یو نوع س یونیوابسته به صه یفکر انیجر یریبود. شکل گ

 نیمه  ا یاز چالش ها زین جانیآذربا یدر جمهور تیو وهاب یواردات یگر یسلف یریشکل گ زیو ن

 کشور است.

ای با عنوان دولت اسلامی) داعش( و ارتباط تاریخی در مقاله (Lonardo،2016دیوید لوناردو )  

ها به صفوف داعش را در زمینه ذربایجانیکند پیوستن آبا جهادگرایی در آذربایجان  تلاش می

های همه رسانه 2596در ژو ن سال  کند کههویت دینی بررسی کند وی در این زمینه بیان می

نوشتند: جنگجویانی که از آذربایجان به داعش پیوسته بودند کشته شدند جمهوری آذربایجان می

ته شود. از زمان کشلاعات کمی منتشر میو از افراد باقیمانده در ترکیب گروه تروریستی داعش اط

، دیگر هیچ آذربایجانی به 2599های آذربایجانی داعش( در سال شدن نجات آشوروف )از سرکرده
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رده فرماندهان داعش ارتقا پیدا نکرده است. علیرغ  تضعیف اقتصاد آذربایجان به دنبال سقوط 

رسد ه بر اقتصاد آذربایجان، به نظر میقیمت جهانی انرژی و اثرات ناشی از تضعیف اقتصاد روسی

ی های امنیتهای موثر با سرویساین کشور نسبتا کوچک با اقلیت کوچک سنی مذهب و همکاری

 .غرب، توانایی نظارت و دستگیری افراد بازگشته از صفوف داعش را دارد

در جستجوی هویت نگار و خبرنگار هلندی کتابی با عنوان آذربایجان چارلز فن در لیو روزنامه   

این کتاب نخستین اثر به زبان انگلیسی است که »نویسد تالیف کرده است، وی در مقدمه آن می

سیمای اجمالی از تاریخ آذربایجان از آغازین خلقت انسان تا سالهای پس از فروپاشی شوروی را 

ی آذربایجان کتاب حاضر راهی به سوی شناخت مفهوم هویت مل»افزاید سپس می« دارد.عرضه می

نماید و از اینروی سیمایی روشن از این ملت نوپا و اقوام آن و آرزوهای آنها به بر بستر تاریخ باز می

 «دهد.دست می

ای از ادعاهای تاریخی برپایه اصالت با وجود پاره»دارد لیو در مورد تاریخ آذربایجان اظهار می   

نژاد ترک که در دوره ریاست جمهوری ابوالفضل ا لچی بیگ، مدافع آ ین پان تورانیس  شدت یافت، 

صر ترکی کند که با وجود سه  در خور توجهی از عناواقعیتهای موجود این حقیقت را گوشزد می

در تشکیل ملت جمهوری آذربایجان، عناصر مغولی و به ویژه هند و اروپایی سه  اساسی در 

اند. زبان امروز مردم آذربایجان گیری زبان، فرهنگ و دیگر سنن جمهوری آذربایجان داشتهشکل

کل  ت ای برگرفته از عثمانی که در ترکیه امروزی بدانتوان آن را لهجهدر اصل ترکی است و نمی

 «کنند، دانست.می

فن در لیو با پیروی از دیدگاههای فلسفی اندیشمندانی چون فوکو، مانهای ، لیوتار و هابرماس    

تاریخ سازان بیش از آنکه گفتمان حاک  »دارد نگاری چنین عنوان میدر باب مقوله تاریخ و تاریخ 

کوشند خودشان تاریخ بیافرینند دهد، میمی ای که در آن قرار دارند، آنها را تحت تاثیر قراربر دوره

کنند خودشان گفتمان آفرینی کنند و و از بی  آنکه از گفتمان موجود متاثر شوند، کوشش می

وقایع را آن طور که در نظر دارند، شکل دهند، اما سرانجام گفتمانی که خود آفریدند، آنها را از 

 «دارد.حرکت باز می

به نوسانات  کند وو تاریخ آذربایجان را بر بستری خطی و پیوسته تلقی نمیبر این اساس فن در لی   

 و گسستهای تاریخی در این سرزمین باور دارد.

نتیجه  اینگونه جانیآذربا یدر جمهور یساز خیبا نام تحول تار ی( در مقاله ا9914)ییبابا یعل   

 یجمهور» ،یشورو ریتحاد جماهکه در قالب ا یچه در زمان جانیآذربا یجمهورگیری می کند که 

م، ٩١١9که پس از استقلال در سال  یشد و چه زمان یم دهینام «جانیآذربا یشورو یستیالیسوس

مردمان  یرانیا تیشد، با انکار هو دهینام «جانیآذربا یجمهور» امستقل تنه یبه عنوان کشور

 خیارت یگرفت. به طور کل شیمردم پ نیا یرا برا یجعل یساز خیو تار یساز تیراه هو نش،یسرزم
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شکل  یایخیتار یِهااز تجربه یدر چارچوب ،یفرهنگ رانیا یرامونیپ یِمردمان کشورها تیو هو

ه ب یخیتار یهاتجربه نیاند، ابوده  یدر آن سه یرانیاقوام ا یتمام هگرفته که آن مردمان به همرا

نابراین است، بمنجر شده «یرانیحکومت ا» یعنی یاسیحکومت س لیتشک نهیدر زم یکسانیثمرات 

ه دارند، ک ینینو تیبه هو ازیکشورها ن نیسازان در ا تیهو ،یاسیس دیجد یِگیریِ مرزهابا شکل

 صورت، ناچارند تا خود نیا ریدر غ رایباشد، ز «یفرهنگ رانیا»شکل گرفته در  تیدر تقابل با هو

بر  یازس تیبه هو نیموش کنند. بنابرارا فرا دیکشور جد سیدانسته و تاس رانیاز ملت ا یرا بخش

 بر اساس اقتضا ات و اغراض «یساز خیتار» انیم نی. در اپردازندیم یرانیتقابل با فرهنگ ا یمبنا

 یساز تیرا در هو یمهم ارینقش بس یساز تیاز ارکان مه  هو یکیبه عنوان  رزودگذ یاسیس

ضا ات که بر اساس اقت یمل خیو تار تیاز هو نینچنیا یفیاست که تعر یعیطب جانیآذربا یدرجمهور

ودگذر ز راتییتغ  ینس دنیشکل گرفته باشد، با وز یزودگذر به صورت تصنع یاسیو اغراض س

 ای «ریمتغ یمل خیتار ای تیهو»توان با عنوان  یکند، و از آن م یم رییغبار ت کیهرچند  یاسیس

، به جانیآذربا یشورو یستیالیسوس یسازان در جمهور خینام برد. البته تار «یدستور یمل تیهو»

 رییتغ نیبودند، و با ا یشورو ریاتحاد جماه یساز خیاز ساختار دستگاه تار یسبب آنکه بخش

 نیا از پس زیپس از استقلال ن یداشته است، به راحت ییکاملا آشنا یمل تیو هو خیتار یدستور

 اجرا کردند. یبرآمدند و آن را به خوب استیس

شیعی در جمهوری آذربایجان چنین  -ای با عنوان رشد هویت اسلامی(در مقاله9988خلیجی)   

فقدان  رغ علی -ها اسلام را به عنوان قسمتی از هویت خودکند که اکثر آذربایجانیگیری مینتیجه

اوت که آنها تفگیرند. ویژگی مشترک این پنج لایه این است در نظر می -دانش در خصوص اسلام

اند و خواهان یافتن راهی برای وحدت آن درون اسلام هستند. اندکی بین اسلام شیعی و سنی قا ل

اند، ای داشتهای در تحئلات سرزمینی و منطقهی نود میلادی، مبلغان خارجی نقش عمدهدر دهه

شدند التحصیل میرغبرای مثال در این دهه مبلغان مذهبی کشور ترکیه که از مرکز دیانت وقفی فا

د. نفوذ گرفتنرفتند، تحت تاثیر این مرکز و مدرسان آن قرار میو یا دانشجویانی که به ترکیه می

د زدنها در دهه نو به خدی بود که آنها دست به ساخت مساجد و تعلیمات دینی مردم میایترکیه

ه نود، این نفوذ کمرنگ شد؛ زیرا و همه اینها با حمایت مالی عربستان سعودی بود. اما در اواخر ده

عی های شیکردند که مخالف آموزهماهیت آنها مشخص شد؛ چه اینکه آنها تفاسیر سنی تبلیغ می

توان شد. اسلام در آذربایجان یک پدیده چند وجهی است که میبود و با حمایت عربستان انجام می

های مه  ارتباط بین اسلام سنس و گیان را در بافت جامعه در حال گذار تبیین کرد. یکی از ویژ

شیعی، آن است که تحت سلطه روح التقاطی و وحدت جهانی ادیان هستند، در حالی که به طور 

اند و از طرف دیگر تحت روزافزون، مبلغان خارجی، از یک طرف اسلام را تحت نفوذ خود در آورده

 اسلام نقش محدودی در حوزه سیاسی ی پویای جامعه آذربایجان هستند. امروزه شاید فشار توسعه
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Abstract 

Identity is one of the most important issues of the people, especially the civil activists and 

the intellectual class of the Azerbaijani society, which has been accompanied by serious 

challenges and conflicts at the same time with the separation of this country from Iran 

and the beginning of the Russian rule. During the Soviet era, the identity of the Muslim 

people of Azerbaijan was openly fought and many measures were taken to eliminate it. 

In the years after independence, identity policies have caused identity challenges in 

Azerbaijani society. Identity building in the Republic of Azerbaijan in each period has 

been done with emphasis on specific identity elements and within the ideology of 

governments, so the main question is what are the elements and components of identity 

in the Republic of Azerbaijan and in what concepts, interpretations and attitudes? The 

main hypothesis is that the elements and components of identity were formed in the 

Soviet period within the framework of communist ideology and in the post-independence 

period within the framework of Azerbaijani ideology. The main results of the research 

are that in the Soviet period, identity policies in addition to communist ideology were 

influenced by Russian nationalism. The element of religion had no place in the Soviet 

identity discourse, and other components, including culture, language, history, were 

defined in the context of Russian communist-socialist ideology and nationalism. In the 

years after independence, identity building in the framework of the ideology of 

Azerbaijaniism is done by being influenced by Turkism and modernism. The method 

used in this study is descriptive-analytical.  

Keywords: Identity, Components of national identity, The ideology of communism, 
The ideology of Azerbaijaniism 
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