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  سپاسگزاری

  

  

برای تھیھ این مجلد بھ منابع گسترده ای ، بھ زبانھای گوناگون مراجعھ کرده 
  ام کھ بعضی از آنھا با مساعدت دوستان و ھمکاران انجام شده است.

برای استفاده از برخی منابع بھ زبان روسی مدیون دکتر ھاروتیون   
سی و قوم شناسی آکادمی ملی ماروتیان ، پژوھشگر ارشد موسسھ باستانشنا

ارمنستان، کھ راھنمای موثق من در این باره و سایر موضوعات بود، 
ھستم. برای ترجمھ متون زبان روسی از گورگن ھوانسیان مورخ  و برای 

  ترجمھ متون فرانسھ از پسرم شاھین سپاسگزارم.

یعنی  قابل ذکر است کھ در این کتاب  چند صفحھ ای از یکی از آثار قبلی ام
آورده را آذربایجان، ارمنستان و جدال بر سر اوھام"  -کتاب "جعل تاریخ 

  ام.

                                                                                                           
                                                                                           روبن گالیچیان

  2012لندن، 
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 یادداشتھا

 

  

بیشتر سرزمین  جمھوری آذربایجان امروزی تا قرون دھم و دوازدھم آلبانیا  - 1
نام داشت کھ بھ زبان عربی اران  یا اّران خوانده می شود. اران ھیچ 
ارتباطی با کشور اروپایی آلبانی واقع در سواحل آدریاتیک در نزدیکی 

نیا ذکر شده است بھ آلبانیای قفقاز یونان ندارد. در این کتاب ھر جا کھ نام آلبا
 اشاره دارد.

نام آذربایجان بھ کشوری داده شد کھ در شمال ساحل رود  1918در سال  - 2
ارس ایجاد شده بود کھ این نام از استان ایرانی آذربایجان کھ از آغاز  میالد 
مسیح در جنوب رود ارس وجود داشتھ ، بھ عاریت گرفتھ شده است. این 

برای یک نام دو مفھوم ایجاد کرد. در این کتاب نام  ،اعدهاقدام خالف ق
کشور جدیدالتاسیس،  جمھوری آذربایجان و یا در بعضی جاھا فقط 
آذربایجان آمده است در حالیکھ استان ایرانی، آذربایجان ایران خوانده شده 
است. تقسیم استان آذربایجان ایران بھ سھ استان: آذربایجان غربی، 

 قی و اردبیل موضوع را پیچیده تر کرده است.آذربایجان شر
کھ  ند کردمی مردم بومی استان ایرانی آذربایجان بھ زبان آذری صحبت   - 3

در این کتاب ھم بھ ھمین نام خوانده شده است. امروزه زبان محاوره در این 
استانھا و ھمچنین زبان محاوره ای در جمھوری آذربایجان در آن طرف 

  می شودکھ نام اصلی آن ترکی آذربایجانی است. رودخانھ ترکی نامیده
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  مقدمھ
 
 
  

ف و دوباره یشتر ملتھا تحریتوسط ب ،خیلبا تاراکھ غ محققین واقفند اکثر
ن یبدست آوردن سرزم یبرا ین موارد بھ ابزار قدرتمندیشده و در بدتر یسینو

 سابقھ .ل شده استیتبد یگریت دیانکار فرھنگ و ھو یا حتیم آن یو تقس
ن یاز ا یدیجد ینمونھ ھا یو آلمان ناز یر شورویاتحاد جماھ ،ھیترک یجمھور

جان یآذربا یجاد جمھوریژه باعث ایبھ و بود کھ ھاکشوراین ل یامر ھستند و تما
  .دیگرد

 یکی ازسابق  یشورو یھایان جمھوریجان در مینکھ آذربایبا توجھ بھ ا
بھ منظور  ،ل نشده بودیتشک یا زبانی یومه قک گرویبود کھ از یھایکشور

ن کشور بھ سرعت بھ یا ،کھ بھ آن داده شده بود -ملت  - یت ناگھانیھ وضعیتوج
ن کرد و یرا بھ خود تلق یک ملت بومیخ متوسل شد و داشتن یتار یسیھنر بازنو

الت توسعھ ین بھ تماین موضوع ھمچنیا .ف نمودیرا تحر یقوم یھایریدرگ
 یر شورویسم و اتحاد جماھیما از پان ترکیتقکھ مس، مساعدت می کند طلبانھ اش

 ینشات م ،ھستند یخیق تاریف حقایکھ اربابان شناختھ شده ضبط و تحر
 ،می کند یریگان خود را ھدف گیھمسا یعنیران یجان ارمنستان و ایآذربا.ردیگ

 یده گرفتھ میھ نادیھ و ترکیگرجستان، روس یعنیھ ھا یر ھمسایکھ سایدرحال
ک موضوع منحصر بھ یبھ  یژه در دوران بعد از شوروی، بھ ون اقدامیشوند. ا
ل شدن اختالفات یافتھ و خطر تبدی یشتریدرت به قشود وامروز یل میفرد تبد

شکننده و رکود مداوم  یمنطقھ ا یعیت طبیک وضعی میبھ بی ثباتی مستق یمحل
 یمبھ نظر  .کند یجاد میدر جنوب قفقاز را ا یو اجتماع یاقتصاد یشرفت ھایپ

ا یجان و یآذربا یت خود جمھوریبروضع ،ن ماجرا یاز ا یرسد بخش اندک
حداقل بر آن تعداد اندکی از اتباعش کھ آنقدر سعادت دارند کھ با صنعت نفت و 

ن دور از ھر یح و سالم در سواحل کاسپیقدرت شوند و صحثروت و  یگاز دارا
ن کتاب ین ایبنابرا .گذارد یریز تاثین ،ن مستقر شوندیدردسر آفر ینقطھ مرز

 یسیر بازنویشھ ھا و تاثیر یران بھ بررسیباتمرکز بر موضوع ارمنستان و ا
 یدھد، م یادامھ م ین کاریجان بھ چنینکھ چرا آذربایجان و ایخ آذربایتار

  پردازد. 
واقع در شمال  ینیجان در سرزمیبھ نام آذربا یدیکشور جد1918در سال 

ران را یا یعنیھ اش یجان کشور ھمسایتان آذرباشد و نام اس ایجادرودخانھ ارس 
خ یکھ تار یافراد ستم،ین دھھ ھای قرن بیبھ گذشتھ در اول یبا نگاھ .برخود نھاد
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زند کھ یت بگرین واقعیتوانند از ا ینم ،کنند یر را مطالعھ میصغ یایقفقاز و آس
مخاصمت  یاسیک موضع سی یش، آشکارا و نھانیداین کشور از آغاز پیا

کھ  یاستیس ،ش گرفتھ استیران و ارمنستان در پیا یعنیگانش یھ ھمسایعلزیآم
 یاش زندگ یکھ در قلمرو خاک یو نژاد یقوم یاز گروھھا یاریدر مورد بس

  .شود یز بھ کار برده میکنند ن یم
ن امر یاثبات ا ین مدت انجام شده است مجموعا برایکھ در ا یافدامات رسم
ت یک ھویجاد یا ،جانیآذربا یوسط جمھورمتخذه ت یکل یاست کھ استراتژ

 ،نکھ ارامنھین و اثبات ایآن سرزم یمردم بوم جادیتش، ایکل جمع یبرا یترک
ھستند کھ  ین مدعیبھ جنوب قفقاز ھستند، می باشد. آنھا ھمچن یافراد تازه وارد
جان متعلق بھ ملت یموجود در منطقھ ارمنستان، قفقاز و آذربا یتمام آثار فرھنگ

 یھایجانیھستند اعقاب آذربا یاست کھ مدع یھا)اران(یعنی  قفقاز یھاییایلبانکھن آ
ک یجاد یند ایجان ھم آنھا در فرایآذربا یرانیباشند. در مورد استان ا یمدرن م

"  یاز خاکشان با عنوان من درآورد یآن بھ عنوان بخش یادعا یبرا یدعو
  ر نام داده اند.یی" بھ آن تغیجان جنوبیآذربا
و  یمل یاست ھایشھ در سیواعمال متعاقب آن احتماال ر یاستراتژن یا

و در ادامھ  یعثمان یستم توسط امپراتوریمتخذه در دو دھھ اول قرن ب یافراط
 یھ دارد کھ وجود ارامنھ در امپراتوریترک یجمھور یعنین آن یتوسط جانش

کارکرده را ان یارامنھ بوم ین آبا و اجدادیسرزم یعنی یھ شرقیو ترک یعثمان
 ییقرون وسطا یمیقد یخیو تار یاز آثار فرھنگ یارین ھدف بسیاست. با ا

کسان شد. کتب یک نابود و با خاک یستماتیس بطورھ یدر سرتا سر ترک یارمن
است یشد. س یاسیت سیک جنایل بھ ید و ذکر نام ارامنھ تبدیگرد یسیخ بازنویتار

نون از شدت آن کاستھ شده و بود اما اک یرسم ن اواخریھ تا ھمیانکار در ترک
شد کھ البتھ عمدتا با ھدف حصول بھ  یمجددا بازساز یاز آثار ارمن یتعداد یحت

  بوده است. یاسیاز اھداف س یبرخ
ھ یھمسا یز در جمھوریمشابھ ن یک خط مشیک گستره محدود تر یدر 

د یتجد در آنجا یارمن یساھایاز کل یده می شود، کھ تعدادید گرجستان یعنی
کھ یگرجستان قرار گرفتھ است. درحال یت کلیسایداده شده و در مالک ختارسا

ھ و شمال ارمنستان یدر شمال شرق ترک یارمن یساھایکل یادعا می کنند کھ برخ
شود  ینکھ ادعا میجالب ا .1ھستند یاصالتا گرج زیمرز گرجستان، ن یکیدر نزد
  ھ ھستند.یترک 2بچاکھ قلیبھ قھ متعلق بیگرجستان در ترک یساھایر کلیکھ سا

                                                            

)، (بھ زبان ارمنی) مراجعھ 2003ایروان :(منبع معماري ارمني  ،Tiran Marutyanبھ تیران ماروتیان - 1
  شود. 

2 Kipchak 
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ران است یھ ارمنستان فقط ایم کھ از چھار کشور ھمسایجالب است توجھ کن
ارمنستان کھ ھنوز در خاک آن کشور موجود  یبھ آثار فرھنگ یکھ توجھ مثبت

از  یین آثار بھ عنوان نمادھایت ایص اھمیران با تشخیاست، دارد. دولت ا
کردند و در حال  یم یش زندگدر قلمرو ا یکھ زمان یمردم یراث فرھنگیم

، یبازساز یبرا یادیساالنھ مبالغ ز ،برند ین کشور بھ سر میز در ایحاضر ن
 یارمن یساھایصومعھ ھا، عبادتگاھھا و کل ی، حفظ و مرمت و نگھدارینوساز

از آنھا در حال  یران قرار دارد و برخیجان ایآذربا یکھ عمدتا در استان ھا
مورد استفاده می باشد،  یمردم مسلمان محل یراحاضر بھ عنوان عبادتگاه ب

 . کند ینھ میھز
ستم آشکار یمھ دوم قرن بیدر خالل ن یجان بطور گسترده ایآذربا یاستراتژ

 یت ملیک ھویافت. ساختن یز ادامھ یکم نیست و یشد و بدون وقفھ در قرن ب
ھھ د شروع و ازدیبا ترد 1930در دھھ  یک دستورالعمل ملیمطلوب بھ عنوان 

قرار گرفت و  قیب و تشویبھ بعد در ھر گوشھ و کنار جامعھ مورد ترغ 1960
و  یضد ارمن یھ ھایپوتزھا و فرضیز ھیآن نش یدایشد. در پ یریگیبھ شدت پ

د یجان تولیآذربا یھا یبود کھ ھنوز در عرصھ دانشگاھھا و آکادم یرانیضد ا
ھ یانیت ھا و بیوب سا ، روزنامھ ھا، مجالت،یدرس یشود و سپس در کتابھا یم

فقط گواه  یگردد. وجود صدھا کتاب و مقاالت ضد ارمن یدولت منتشر م یھا
ار یبس یاھویخ را با ھیاست کھ تار )و کامال خطرناک(ب یراث عجیک می

ست یک ملت برسد. باعث تعجب نی یکنند تا بھ فراتر از مرزھا یم یسیبازنو
ست ینشد کھ رھبران کمونمانع از آن  ین اقدامات درزمان شورویکھ ا
سم یونالیستند و بر اساس "انترناسیبا گریکدیجان و ارمنستان شانھ بھ شانھ یآذربا

   برادر" خطاب نکنند. یھا ی"جمھوررا گر یکدی ساختگی "یایپرولتار
ھا کھ توسط  یجانیتوسعھ طلبانھ آذربا یاست ھایدوم س یپس از جنگ جھان

 یق تالش برایخشونت بار از طر یطورشد ب یت میآنھا ھدا یاربابان شورو
ساخت  یرا منعکس م ییران آشکار شد کھ صدایجان ایآذربا یالحاق استان ھا

ر یجاد اتحاد جماھیش از ایبل از آن و پھ قبود کھ چند دھ ییکھ مشابھ حرکت ھا
ران گرچھ یا یت ارضیھ تمامیعل استین سیشد. ا یانجام م یستیالیسوس یشورو

 یر آشکار با کمک قدرت ھایموفق بود، کماکان آشکار و غدر ھر دو مورد نا
  ادامھ دارد. ،ت کنندیجان را ھدایآذربا سعی می کنند کھ ھنوز یخارج

) نمونھ یآرتساخ بھ زبان ارمن(ن ناگورنو قره باغ ینش یمورد منطقھ ارمن
 )لیشتر بھ دلیا بی(رغم یعل 1923جان است. در سال یآذربا یاست ھایاز س یخوب

ن یم گرفت این تصمیبود، استال ین عمدتا ارمنین سرزمیت ایت کھ جمعیواقعن یا
ن منطقھ یجان قراردھد. بھ ایآذربا یجمھور یین را تحت قلمرو قضایسرزم
جان درآمد و یو کامال تحت کنترل آذربا ت منطقھ خودمختار داده شدیوضع
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بطور  جانیافت. مقامات آذربای یص میجان تخصیز توسط آذربایبودجھ آن ن
را  زادگاه خوددادند تا  یمداوم ارامنھ ناگورنو قره باغ را تحت فشار قرار م

ل زبان و فرھنگ و ممانعت از حق یمانند تحم ییک ھایترک کنند و تاکت
ت یدادند. وضع یرار مه قرا مورد استفاد یاقتصاد یشرفت ھایل و پیتحص
و  1965، 1963 یھام شد کھ دھھا ھزار نفر از سکنھ منطقھ در سالیوخ یبطور
ن سرنوشت ییک رفتار منصفانھ و داشتن حق تعیبرخورداری از  یبرا 1977

  دند.اد یدرخواست رسم یخود بھ مقامات شورو
گورباچف، بھ  یکایگالسنوست و پرسترو یاست ھایس 1980در طول دھھ 

ن یات اید حیده شود موجب تجدیصداھا شن یشتریب ینکھ با احساس ھمدردید ایام
بھ اوج  1988ھ ید شدکھ در فوریشد یست ھا شد کھ فقط محرک واکنشدرخوا

ن یرقابل کنترل شد. در ایغ باکو، یکیدر نزد 1سومگیت ید ودرشھر صنعتیرس
جان در آنجا کشتھ یمقامات آذربا یبا سازمان دھ از ارامنھ یادیداد تعداد زیرو

تخت یاکرت، پاشھر استپارن ارانبشکل بمب ییدادھایشدند و بھ دنبال آن با رو
بھ اوج  یگراد شورو یجان با موشک ھایناگورنو قره باغ توسط ارتش آذربا

سکنھ دھکده ھا در شمال  یھ اجباریجان بھ تخلیآذربا یتیامن یروھاید و نیرس
 یجانیرون رانده شدن آذربایکھ متعاقب آن در گرفت با ب یمنطقھ پرداختند. جنگ

ارمنستان خاتمھ  یروھایباغ توسط نن ناگورنو قره یھا از قسمت اعظم سرزم
  افت. ی

م خود را یعظو ثروت جان تمام منابع یاز آن زمان تاکنون، مقامات آذربا
و در  جنگ کطرفھیشروع  ین باور بھ کار بردند کھ ارامنھ را برایجاد ایا یبرا
مقامات د سرزنش نمود. یجان ھستند بایکھ در آذربا یآواره ا ارانھز یجھ براینت

نھ کردن بخش یچاره را فقط با ھزین افراد بیاجانی بھ سادگی می توانستند آذربای
دھند، اما بر آن شدند کھ بھ آنھا  یسکن یروزافزون نفت یاز درآمدھا یزیناچ

زنده  یت بد و دشوار آنھا برایح دادند کھ از وضعیسرپناه ندھند ودر عوض ترج
  استفاده کنند.  یضد ارمن ینگاه داشتن تحرکات رسم

ھ بھ یھ ترکیاسپورا بر علید یارمن یافراط یرفت کھ اقدامات گروه ھاید پذیبا
 یجان کھ اعالم میآذربا ینکرد و فقط آتش موضع ضد ارمن ین روابط کمکیا

 یدادھاین حوادث و رویشتر کرد. ایکند مردمش برادران ترک ھا ھستند را ب
ت را ین اقلیدامات اھا داد تا اق یجانیآذربا بھ یزیمشابھ آن بھانھ و دستاو

از  یھ حقوق بشر بدانند. تعداد اندکیانھ" و اقدام علیگرا ی"مل یاقدامات
ق یر دوستانھ از طریک جو غیجاد یدر ا یز سھمین یارمن یکارشناسان افراط

                                                            

1 Sumgait 
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 یمیقد یو مرزھا یمل یشھ ھایز در مورد ریگسترش نظرات اغراق آم
  .1استز یناچبسیار ارمنستان داشتند اما تعداد آنھا 

ستم توسط یدر خالل قرن ب خ و فرھنگیتار یسیواکنش ارامنھ بھ بازنو
م و در ارتباط با یشمندان آن ھم بطور مستقین و اندیجان عمدتا توسط محققیآذربا
اتحاد  یعنیک ملت یرا آنھا اکثرا در چارچوب یشان صورت گرفت زارانھمک

شتر در یام کھ بن اقدیا یکرده اند. گرچھ در دوران شورو یزندگ یشورو
ن یمتخصصان ب ردسترسد ولى  زبان انجام می شد یا ارمنی یمطبوعات روس

ر نقاط یعامھ مردم در سا یا بھ موقع برایگرفت و  یرار نمھ قمربوط یالملل
  جھان قابل دسترس نبود.

 یآن، جمھور یھا یو استقالل جمھور یاتحاد شورو یپس از فروپاش 
بھ سرعت صنعت نفت و گاز خود  یغرب یفتن یجان با کمک شرکت ھایآذربا

دالرھای ل شد. یتبد ین المللیگر شاخص در بازار بیک بازیرا توسعھ داد و بھ 
گسترش اقدامات و  یبرا یبا ابزار نامحدودیتقر حاصل از فروش نفت و گاز

بود  یدتر از اقداماتیار شدیفراھم کرد کھ بس یرانیو ضد ا یمبارزات ضد ارمن
  ن صورت گرفتھ بود.یکھ سابق برا

ن کشور با یعلوم ا یجان و آکادمیوزارت خارجھ آذربا 90از اواسط دھھ 
د یک برنامھ شدی یاقدام بھ اجرا یدولت رتبھ یمھم و عال یت کانال ھایحما

از کتب، مقاالت و  یزان قابل توجھ و روزافزونید میکردند و بھ تول یانتشارات
گر ید یزبان ھا یاریو بس ی، عربیآلمان، فرانسھ، یسیانگل یمجالت بھ زبانھا

ن آثار را در یآنھا ا مت بھ چاپ رساندند.یگران ق یپرداختھ و آنھا را با کاغذھا
جان و نھادھای یآذربا یق سفارتخانھ ھایکھ امکان داشت از طر یھر مکان

، دانشگاه ھا و کتابخانھ ھا در شرق و یقاتیفکر، مراکز تحق یبھ اتاقھا یفرھنگ
گان یکتاب بھ صورت را یشگاه ھاین در اکثرنمایال کردند و ھمچنغرب ارس

  ند.اینم می عیتوز
در سطح  یشترین بینکھ با مخاطبیا ی، براینترنتیو ا یدرکنار انتشار چاپ

و  ییویراد یجان بھ پخش برنامھ ھایجھان در تماس باشند، مقامات آذربا
ک خط یپرداختند تا ران یجان ایآذربا یبا ھدف گرفتن استان ھا یونیزیتلو

در  یضد ارمن ک احساساتیتحر یو ھم برا یجداساز یرا ھم برا یفکر
سازمان  یو عموم یرسانھ ا یدادھایکھ ھمزمان با رویبطورمنطقھ نشر دھند. 

                                                            

اشت کھ تعداد این کتاب ھاي افراط گرایانھ کم است و توسط افرادي بدون حمایت رسمي یا باید توجھ د -  1
حمایت از سوي اندیشمندان چاپ شده است. آنھا معموال بھ حقوق سایر افراد تجاوز نمي کنند، بلکھ بیشتر 

وسط مقامات ارمني تخیالت خود را با بزرگ نمایي نوشتھ اند. توزیع برخي از این کتاب ھا درگذشتھ بھ شدت ت
  منع شده است.
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راه انداختھ  یعدم اطالع رسان یک مبارزه فعال برایخاص  یداده شده بھ شکل
کھ با آنھاھمگرا نبودند  یرنتنتیا یت ھاین اقدامات با ھک کردن سایشد و ا

ت یجان حمایز استخدام شدند تا از مواضع آذباین یین اروپایافت. مدافعیش یافزا
وھانس رائو یتوان بھ نام  یآن م یند. از نمونھ ھایب نمایق و ترغیو آنرا تشو

 یسی، انگلیزبان آلمان ناگورنو قره باغ بھ یریخ درگیدرباره تار یکھ کتاب یآلمان
کھ ) 1931-1997( یشیسنده اتریمستند سازو نو 1گلیک فیارنوشت و  یو عرب

افت کرد، اشاره یرا در "جانیآذربا پیشرفت یبرا "مدالزه یجا 2006در سال 
  .2نمود

چند لحظھ دقت  فقطممکن است  یداریو د ینوشتار یل آسایان سین جریا
ر یتاث بھ ید نگاھیک متخصص را منحرف کند اما اجازه دھی ینظر و مو شکاف

فسھ ھ قب یق شخصیم کھ بر اساس عالیافکنیب یان جوان معمولیآن بر دانشجو
مراجعھ  یخیمغرضانھ تار یشده و کارھا یسیبازنو یسرشار از کتاب ھا یھا
سھ نمود ین کتاب ھا مقایکھ بتوان با ا یگریکنند. با نبودن نوشتھ ھا و آثار د یم

ن جوانان را بخاطر باور کردن ین اتوا یا می، آیخیق تاریز عدم ارائھ حقایو ن
شود سرزنش  یق ارائھ مین طریا بھ آنھا بھ بھ عنوان "حقیقت" یموضوعات

ر یا سای یسینھ آثار منتشر شده بھ زبان انگلیدر زم یاساس یقداننمود؟ در واقع ف
مکتوب  یدر مورد ادعاھا )رهیو غ ی، فارسین عربیھمچن( ییاروپا یزبان ھا

  جان وجود دارد.یو منتشر شده آذربا
ت شده یق ابداعات وادعاھای حمایات دقینکھ بھ جزئین کتاب عالوه بر ایا
 ین بھ روش ھایپردازد، بلکھ ھمچن یجان مدرن میآذربا یت ملیھو یرسم

در  یدروغ پرداز یبرا یجانیسان آذربایخ نویدانان و تار یکھ جغراف یگوناگون
 یز میران بھ کار برده اند، نین اجایمستند ارمنستان و آذربا یمورد گذشتھ ھا

و  ییو قرون وسطا یمیقد یل نقشھ ھایز بھ تحلین یپردازد. بخش قابل توجھ
کھ مربوط بھ منطقھ جنوب قفقاز است، اختصاص داده  جغرافیاییکتب و آثار 

                                                            

) 2008(برلین:  -درگیري ناگورنو قره باغ بین ارمنستان و آذربایجان  -  Johannes Rauبھ یوھانس رائو  -  1
مراجعھ کنید. این یک نمونھ طرفدارانھ از آذربایجان براي بازنویسي تاریخ است کھ مثال با ادعاي این واقعیت 

بوده آغاز مي شود. بدون توجھ بھ این واقعیت کھ در آن  اره باغ بخشي از آلبانیق میالدیکھ در خالل قرن اول 
طرح نقشھ آذربایجان از  16بوده است. این کتاب ھمچنین شامل  Kuraزمان آلبانیا در شمال رودخانھ کورا 

  مي گیرد. است کھ یک سرزمین از ھمدان و قزوین در ایران تا دربندو ایروان را در بر "آذربایجان تاریخي"
) مراجعھ کنید. این کتاب دیگري 2006(وین:  Eric Feigl - Armenian Mythomaniaبھ اریک فیگل  - 2

)ارائھ شده، 15بر مبناي واقعیات وارونھ شده است کھ در آن نسل کشي ارامنھ بھ عنوان "افسانھ ارمني" (ص، 
ن کھ بھ عنوان "تصویري از شھر یک تصویر از خاکریزھاي خرابھ ھاي باقي مانده از شھر قدیمي وا

) معرفي شده است، در حالیکھ از ھنري مورگن تاو سفیر 21اوراتوري وان" کھ توسط ارامنھ نابود شده(ص، 
نویسنده اتریشي  Franz Werfelو ھمچنین  Johannes Lepsiusامریکا در ترکیھ، فعال بشر دوست آلماني 

  ت.بھ عنوان یک "گروه دغلکار" نام برده شده اس
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ا حذف ھا ی یو مورد یش انتخابیرایت ھا و ویف واقعیند تحرین فرایشده است. ا
ش از یب چیزید شده است، ین گونھ تولیکھ ا یکھ ھر سند ن معناستیاساسا بھ ا

و اغلب (ار یجان عوامل بسیآذربا یست. در مورد جمھورنی یاسیغات سیتبل
   ن گفتھ وجود دارد، ازجملھ:یت از ایدر حما )متضاد
  

 آنان یراث فرھنگیمنجملھ م ،ھیھمسا یخ مردم و ملت ھایف تاریحرت. 
 یخیاز نظر تارکھ (ل یو اردب یو غرب یجان شرقیآذربا ینرایا یارائھ استان ھا 

ق یمتحد از طر یجان بھ عنوان مردم و ملتیآذربا یو جمھور )ھستند ک استانی
ن عبارات بھ عنوان یو ارائھ ا یجان جنوبیو آذربا یجان شمالیآذربا ینولوژیترم

 ن منطقھ. یاتاریخی رفتھ شده یپذ ینام ھا
 

 جان یارمنستان بھ عنوان آذربا ین امروزیئھ سرزمن اصول، ارایدر کنار ھم
 . یغرب

 
 ای قفقاز یکھ آلبان ین المللیب یر دول و سازمان ھایمتقاعد ساختن سا یتالش برا

ن صورت موجب یک کشور است، کھ در ای یبرا یخیجان دو نام تاریو آذربا
ای یم مردم آلبانیجان از اعقاب و نسل مستقیآذربا یشود کھ مردم جمھور یم

 قفقاز باشند.
 
  زبان بھ عنوان کھ توسط مھاجمان ترک بھ منطقھ آورده شد  یبان ترکزتثبیت

  .دخ یماقبل تار یجان از زمان ھایمردم آذربا یبوم
 

 جمھوری و مردم  یفقاز جنوبھ قن منطقیارامنھ بھ عنوان تازه وارد یمعر ف
 ان منطقھ.یجان بھ عنوان بومیآذربا

 
 جان، ناگورنوقره یآذربا ین جمھوریدر کل سرزم یخیآثار تارھمھ ص یتخص

 - ا ی" آلبان یراث فرھنگین ارمنستان بھ عنوان مجموعھ مینخجوان و ھمچن ،باغ
 جان ".یآذربا

 
ن و یاست کھ توسط مورخ یاتیبر اساس واقع ن کتابیھای ا لیتحل   
 ی، قفقازی، اسالمیی، اروپایروم – یونانیک یدانان از آثار کالس یجغراف

  ل نقل شده است: یذ یجانی) و آذرباینجملھ ارمنم(
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 ک قرار گرفتھ و مجددا یسندگان کالسینو یجھان کھ مورد بررس ینقشھ ھا
 شده است. بازسازی 2و چارلز مولر 1لریمانندکنراد م یتوسط متخصصان

 
 مربوطھ یبا جداول و نقشھ ھا 3بطلمیوس ییایآثار جغراف. 

 
 دور  یزی، ا5وس یاوروس ،4وسط جروم ت ھ شدهیتھ یحیھ مسیاول ینقشھ ھا

رانولف  ،10بار ھربرائوس ،9یلبوریجرواز ت ،8ھ بانایتوس لیب ،7بده ،6لیویس
 ره یو غ 11ندگیھ
 

  ابن  ،12ابن خرداد بھ ینقشھ ھا ،یاسالم آثار جغرافی داناناز
 ،18ینیالقزو ،17یسیاالدر ،16یالمسعود ،15یالمقدس ،14یالستخرا،13حوقل
 ل استفاده شده است.یبحث و تحل یره برایغحافظ ابرو و  ،19یمستوف

 
 نقشھ و اطلس اواسط قرن نوزدھم تا  یاواخر قرون وسطجغرافی دانان  از آثار

ما بھ  یاست کھ برا یانتخاب شده است کھ نشان دھنده گستره پھناور آثار ییھا
سن  ،20مانند: دوالرو یافرادبرجستھ ا ین آثار شامل کارھایا .جا مانده است

و  6و اسپرونر 5مالت برون ،4ھومان ،3لیدل ،2کھلر ،1دو وال ،22الئوب ،21سون
 .باشد یمغیره 

                                                            

1 Konrad Miller 
2 Charles Muller 
3 Ptolemy 
4 Jerome 
5 Orosius 
6 Isidore of Seville 
7 Bede 
8 Beatus of Liebana 
9 Gervase of Tilbury 
10 Bar Herbraeus 
11 Ranulf Higden 
12 Ibn Khordadbeh 
13 Ibn Hawgal Hauqal 
14 Al-Istakhri 
15 Al - Muqaddasi 
16 Al -Mas’udi 
17 Al - Edrisi 
18 Al -Qazvini 
19 Mostowfi 
20 De La Rue 
21 Sanson 
22 Blaeu 
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ھمراه با  ییمسافران مھم اروپا یھا سفرنامھ، 0193در خالل دھھ 

ترجمھ شد و پروژه  یان بھ ارمنیری از آنھا بعضا توسط ھوھانس ھاکوپیتصاو
 یو کھ از سود ایپس از انتشار دو جلد بھ خاطر دستور تبع یو یشش جلد

د یجد یک سری 1961سال  زد، متوقف شد. بعدھا ایصادر گرد یمقامات شورو
 ترجمھ و منتشردرباره ارمنستان و ارامنھ"  یخارج "منابع از آثار تحت عنوان

ک ین مجموعھ بھ عنوان ی. ایافتر انتشا 2005شد کھ جلد شانزدھم آن در سال 
ا ارجاع یاز بھ نقل قول از آن یکھ ن یگرفت اما زمان راره قراھنما مورد استفاد

  .ھ اندرار گرفته قن مجموعھ مورد استفادیا یبھ مطالب آن بود، منابع اصل
 9بارتولد ،8لو استرانژ ،7ینورسکیشامل آثار م یقوم یمنابع آثار زبان شناس

شود. از آثار  یات می، کارنگ و بیمانند کسرو یرانین متخصصان ایو ھمچن
در مورد  یق گسترده وینھ تحقیت هللا رضا در زمیعنا یار جالب، کارھایبس

ن یمتاسفانھ آثار ا .جان استیو آذربا ارانخ یزبان، مذھب، نژادھا و تار
  چاپ نشده است.  یسیھنوز بھ انگل یرانیمتخصصان ا
 )یھا(در مورد استان  یو عرب یرانیدانان ا ین و جغرافیمورخ یآثار اصل

 یو جنوب یجان شمالیآذربا یبا ابداع عبارت ھاکھ  یو مشکل رانیجان ایآذربا
  از اطالعات است.  یار خوبیجاد شد، منبع بسیا

ھا و  یز از مقاالت، کتابھا، سخنرانیوجود داشت ن یکھ ارتباط ییدرجاھا
 ریاخ یسال ھا یدادھایر رویو سا گوناگون یمطالب ارائھ شده در کنفرانس ھا

و  ییایجغراف یه شده و اکثر نوشتھ ھان مقولھ گنجاندیبحث در ا یمطالبی برا
ت ید شده، براساس قابلیکم تولیست و یستم و بیکھ در قرن ب یجانیآذربا یخیتار

ل یآنھا بررسی و تحل یرار گرفتھ و ادعاھاه قدر دسترس بودن آنھا، مورد اشار
  شده است. 

                                                                                                                                                

1 Du Val 
2 Kohler 
3 Delisle 
4 Homann 
5 Malte Brun 
6 Spruner 
7 Minorsky 
8 Le Strange 
9 Barthold 
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بھ شدت  یدر شورو 60جان در خالل دھھ یآذربا یجمھور یمبارزه فعل
د یو رش 2دا مامدووایفر ،1بونیاتفا ینی مانند: ضیاز آن زمان مورخ آغاز شد.

 یگرفتند. اغلب برا یشین پیریت دولت از سایدر نوشتن آثار تحت حما 3وشفیگ
، ی، فارسیھ ترکیقا بھ ھمان منابع اولیدق ن متخصصانیخود، ا یھ ادعاھایتوج

کامال خالف آنست در حقیقت اشاره کرده اند کھ  ییو اروپا ی، عربیجانیآذربا
ن موارد در ی. با جمع کردن تمام اکھ این مورخین در ھمان آثار خود می نویسند

دوارم یشود، ام ین بار بصورت ترجمھ ارائھ میاول یاز آنھا برا ینجا کھ برخیا
ملت  ینیو سرزم یخیراث تاریا و درک و فھم میدر اح ین نوشتھ سھمیکھ ا

  جنوب قفقازداشتھ باشد. یھا

                                                            

1 Zia Buniatov 
2 Farida Mamedova 
3 Rashid Geyushev 
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 ش خودساختھیجعل و از پ یھا شھیر
 

  خ بھ اندازه ساختن ینوشتن تار 
  ت دارد.یخ اھمیتار

   رککمال آتات 

  

 تشکیل یک کشور جدید در شمال ارس
  

جاد یدر منطقھ جنوب قفقاز و شمال رودخانھ ارس سھ کشور ا 1918درسال 
خ حداقل یک تاری ین آن ھا دو کشور ارمنستان و گرجستان دارایشد. از ب

س است. نام داده شده بھ یدالتاسیک کشور جدیسالھ ھستند. اما کشور سوم ھزار
ن ملت یکھ توسط ا ینیگذشتھ ھرگز بھ سرزم یدر زمانھا "جانیآذربا"یعنی آن 
د، داده نشده بود، آنھا این نام را از یاشغال گرد در شمال رود ارس دیجد

ان قرار دارند، ریا یعنیھ یکھ در جنوب رودخانھ، در کشور ھمسا ییاستانھا
  گرفتھ اند. 

سم از لندن در کتاب یونالیناس جامعھ شناس و متخصص 1تیاسم د. یآنتون
 سد:ینو یملتھا" م یقوم یشھ ھایخود بھ نام "ر

   
گذشتھ کامل و خوب حفظ شده  ین آن "قومی" کھ دارایب صریحان ما یبنابرا

 یوستن ھایاطر بھ ھم پبھ خ ایھستند و  ین گذشتھ ایا فاقد چنیکھ  ییاست با آنھا
شتر، موضوع "کشف یم. در مورد اول بیتفاوت قائل ،د شدندیده ھا ناپدیاز د یبعد

شتر از ی" بیک "بازسازیو در مورد دوم ک خاطره منتخب ازگذشتھ، یدوباره" 
 .2است ،جدیداالکتشافی زه ھا و افسانھ ھا ینھ و استنباط از گذشتھ، انگیقر یرو

  

ورخ دانشگاه جرج تاون واشنگتن و متخصص در م 3ن ھانتریریخانم ش
سابق و عضو مرکز  یستیالیسوس یر شورویاتحاد جماھ یموضوع ملتھا
از مقاالت و کتب در باره موضوع  یاریسنده بسیاکسفورد نو یمطالعات اسالم

  سد : ینو ین میش چنیھاکتاباز  یکیدر  یباالست. و
  

                                                            

1 Anthony.D.Smith 
   .178. )،ص1987سفورد ملتھا، (اک آنتونی. د. اسمیت، اصالت نژادی –2

3 Shireen.T.Hunter  
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جاد شد یا یدر زمان شورو جانیشھ ھا واصالت آذربایک افسانھ درباره ری
ن ید. اما ھنوز ایل گردیجان تکمیآذربا یستھایونالیر توسط ناسیاخ یو در سالھا

خ دارد. عالوه یدر تار یزیھ ناچیجان مبنا و پایآذربا یشھ ھایر یھ افسانھ اینظر
  .1ز نا منسجم ھستندین یبر آن، از نظر داخل

  

  است: ل یرار ذھ قن افسانھ بیا یبرا یاساس یادعاھا
  .2ن منطقھ استیخ مداوم در ایھزار سال تار 5 یبا دارایجان تقریکشور آذربا .1
ھزار سال وجود داشتھ  2ش از یک کشور مستقل بیجان بھ عنوان یآذربا .2

 .3است
 .عصر ما شروع شدائل او یجان از روزھایکردن آذربا یترک .3
ان را تحت جیھ، آذربایخالفت عرب و روس ،رانیگوناگون مانند ا یھایامپراتور .4

ل ین دلیساختند و بھ ھم یآن را خنث یاستعمار خود در آوردند فرھنگ ترک
 نوشتھ شده است.  یجان بھ زبان فارسیات آذربایادب یاست کھ گوھر ھا

 یو شمال یجان جنوبین کشور را بھ آذربایران ایھ و ایک توطئھ توسط روسی .5
 م کرد.یتقس

 یخین تاریدوباره سرزمجان تولد یآذربا یس جمھوریتاس 1918درسال  .6
 .باشد یک بود، میدموکرات یجمھوراولین جان کھ در شرق یآذربا

 

 ،6انیرمیس.  ،5اکونوفی. دی ،4ر ن. ادونتسینظ ین و متخصصانیمورخ
دور  یکشور ارمنستان در زمانھا تاسیسره ھنوز درباره یو غ 7انیشخانیر. ا

ن زمان یالقول ھستند کھ ان نقطھ نظر متفق یدر ا یآنھا ھمگولی کنند،  یبحث م
ن سوال درباره یاما ھنوز پاسخ ھم گردد. یھزار سال قبل بر م 3بھ حداقل 

 یجانیآذربا یت فعلین جمعیجان و قدمت کشور بودن آن و ھمچنیآذربا یجمھور
ک نھاد یبھ عنوان  ،ن کشوریاست. ا یگریشمال رودخانھ ارس موضوع د یھا

ت یجاد شد. عالوه برآن جمعیو ا ختراعا 1918در سال  ییایو جغراف یخیتار
                                                            

شیرین. ت. ھانتر، ماورای قفقاز در مرحلھ تحول و تغییر. ملت سازی و درگیری (واشنگتن دی سی :  -  1
  .59. ) ص1994

 نگاھی در تاریخ سیاسی نژادی، . آذربایجانیھا، مراجعھ شودYakub Mahmudovبھ یعقوب محمود اف  -  2
. برای جزئیات بیشتر بھ سرگی رومیانتسوف، ناسیونالیسم و ساخت نقشھ ھای  4-10 .)، ص2009(باکو: 

و  4ص،  )Ab Imperio)  2010؛ آموزش تاریخ ملی در کشورھای قفقاز جنوبی  "سرزمین ھای تاریخی"
  مراجعھ شود. 419

: یک صد سوال پاسخ ، آذربایجان Taleh Bagiyevباقی اف  حو طالTale Herdarovبھ طالع حیدروف  -  3
  . مراجعھ شود 417 .) ص2007داده شده (باکو: 

4 N. Adontz 
5 I. Diakonov 
6 S. Yeremian 
7 R. Ishkhanian 
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کھ بر اثر  عنی نامیی، یجانیخودرا آذربا 1936س تاسال ین کشور تازه تاسیھم
  دند. ینام یل شد، نمیبھ آن تحم بعداً  یاسیس یفشارھا

س شد و خود یتاس ید در شمال ارس در قفقاز شرقین نھاد جدیکھ ا یھنگام
و روشنفکران استان  اندرکاران دست ید، تمامیجان نامیآذربا یرا جمھور

ن انتحاب را محکوم یا )میآتورپات قد(ران در جنوب ارس یجان ایآذربا یخیتار
 یسھ جمھور کردند. اما اعتراضات آنھا بدون پاسخ ماند. پس از دوسال، ھر

ه ک ھا در آمدیجان و گرجستان تحت حکومت بلشویارمنستان، آذربا یعنیقفقاز 
ل شده و بطور یتبد یر شورویدر داخل اتحاد جماھ ییھایتا بھ جمھوریو نھا

زمان کوتاه استقالل  یکھ نام ھایدست دادند درحال دوفاکتو استقالل خود را از
داشت  سال عمر 2جان، کھ بسختی ینام آذربا خود را ھمچنان حفظ کرده بودند.

توانستند در  یس کھ میدالتاسیکشور جد یستیمقامات کمون یرا برایحفظ شد ز
گسترش نفوذ خود و حکومت بر  یبرا یاسیک اھرم سینده از آن بھ عنوان یآ

الحاق  ییبا ھدف نھا ران از آن استفاده کنند، آنھمینام مشابھ در ا یدارا یاستانھا
جان یآذربا یق جمھوریستھا از طریبھ کشورتحت کنترل کمون نھان استایا

  .، مطلوب بودیست شورویالیسوس
 عنوانمی مردم این کشور تازه تاسیس بھ دردھھ سی نام گذاری رس

یک گام دیگر بھ سوی دستیابی بھ ھمین ھدف بود کھ با اقدامی  ""آذربایجانی
دیگر برای بازنویسی وابداع تاریخ الزم برای این مردم وملت تازه نام یافتھ، 
ادامھ یافت. گرچھ اقدام مربوط بھ تایید و ایجاد جمھوری آذربایجان بھ عنوان 

با سپاس از ھمکاری  60مین و مردمی قدیمی و کھن در اوایل دھھ یک سرز
مقاالت و ق یازطر آذربایجان شوروی آغاز شد. "اندیشمندان"فعال و تشویق 
ران یجان ایو ضد آذربا یآشکارا ضد ارمن کھ یخیو تار یعلم کتابھای ظاھرا

 ر موردد جدیدی و منابع یخید تاریق جدیشمندان حقایاندبھ اصطالح  نی، ااست
کھ فرضییات و ادعاھایشان در مورد مالکیت کردند  "کشف" را خود یشھ ھایر

می را تایید ھ یھمسا یکشورھاتمام آثار فرھنگی موجود در سرزمین خود و
  .دنکن

است کھ  یخیای تاریآلبان ینھایجان شامل زمیآذربا یجمھور ین فعلیسرزم
 یایدر یسواحل غرب )،2کوروش( 1ان رودخانھ کورایکھ توسط جر یدر مثلث

ھ و ینجا در عصر اولیجاد شده است، قرار دارد. در ایقفقاز ا یخزر و کوھھا
د. ینام ایآلبان لیآنھا را قبا 3ستند کھ استرابویز یم یمردم یقرون وسط

                                                            

1 Kura 
2 Cyrus 
3 Strabo 
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 ،کیونیقفقاز در آن زمان سھ استان س یایآلبان یو جنوب یگان غربیھمسا
  رگ بودند.قره باغ) ارمنستان بز(و آرتساخ  1کیتاو

ن یک قرن بعد ایرفتند، اما یت را پذیحیا در اواسط قرن چھارم مسیل آلبانیقبا
د. با ورود اعراب یبود اشغال گرد یکھ زرتشت یران دوره ساسانیمنطقھ توسط ا

ا در قرن ھفتم و ھشتم بھ اسالم یل آلبانیت قبایفاتح در سراسر منطقھ، اکثر
قرن نھم  .ماندند یباق یحیمنطقھ مسن یھم یت ارمنیکھ جمعیدند درحالیگرو

ز یان و مغول ھا نیبود کھ سلجوق یمرکز یایل ترک از آسین تھاجم قبایشاھد اول
و  تاخان ج انواعیآمدند و با ورودشان بھ شمال و جنوب قفقاز بھ تدر پس از آن

از  ین منطقھ بخشیت نقاط ایجاد کردند. تا قرن پانزدھم اکثریت ھا را ایریمد
د. در یاشغال گرد یعثمان یتوسط ترکھا ران شد کھ بعدھا متناوبایا یامپراتور

اربابان منطقھ شدند و  )حکام ترک(گ ھا یمسلمان و ب یزمان، خان ھا یط
ن یکھ زمیپرداختند در حال یشد م یم یخراج خود را بھ ھرکس کھ ارباب اصل

ل ید بھ دلک ھا " شھرت داشتنیآرتساخ کھ بھ عنوان " مل یقدرتمند ارمن اراند
  .2خود را حفظ کنند یتوانستند استقالل نسب یاقامت در مناطق دوردست کوھستان

اقوام  ایک کشور یا بھ عنوان یازدھم و دوازدھم، کلمھ آلبانیپس از قرن 
 یحیمس یخ و آثار نقشھ ھایاز تار لیاز قبا یا گروھی ک ملتیا بھ عنوان یآلبان

 یع نگاریوجود نام بردن از آن در وقا. تنھا استثناء م3د شدیناپد و مسلمان
کند،  یک اشاره میوتاشمال آرتساخ و  یاست کھ کال بھ بخشھا یارمن یخیتار

 یکیا ین دو منطقھ ھمراه با آلبانیا یل کھ در دوره حکومت ساسانین دلیآنھم بھ ا
  آنان بوده است.  یادارو تقسیمات تحت حکومت  نواحیاز 

، دربند، قره باغ و یروان، شکیمناطق ش 1813براساس عھدنامھ گلستان 
 یشھرھا(ک یونیس یاز منطقھ فعل ییاز خانات بھ عالوه بخش ھا یگریتعداد د

نام  یبھ روسھا داده شد. با عھدنامھ دوم کھ ترکمانچا )س و قاپانیگور ،انیسیس
ھ یز بھ روسین روان و نخجوانید خانات ایمنعقد گرد 1828داشت و در سال 

  ران بر منطقھ خاتمھ داده شد.یصد سال حکومت ایش از سیبھ بد و یمنظم گرد
بھ  یکھ بھ تازگ ییم گرفتند تمام مکانھایتصم یمقامات روس 1813در سال 

ا استان قرار دھند کھ یک منطقھ ی یستم اداریرا تحت س چنگ آورده بودند

                                                            

1 Utik 
- 1828برای اطالع از جزئیات بیشتر تاریخ منطقھ بھ جورج بورنوتیان، خانات ایروان در حکومت قاجار - 2

  مراجعھ شود. 1-29.)ص1992(کاستا مسا: 1795
  
   ) مراجعھ شود1975(کمبریج : 40کمبریج جلد  –بھ تاریخ ایران  -2
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). امروزه مقامات یرمناوگاندزاک  یگنجھ امروز(نام داشت  1زاوت پلیال
کھ توسط  1813سال  یم ادارین تقسیخود را بر ا یادعاھا یمبنا یجانیاآذرب

زاوت یکنند کھ از آنجا کھ منطقھ ال یدھند و استدالل م یجاد شد قرار میروسھا ا
بھ ارث برده اند، قرار  یجان شورویجان، کھ از آذربایپل / گنجھ در قلمرو آذربا

زاوت پل بوده یاز استان ال یک در آن زمان بخشیونیدارد و خانات قره باغ و س
جان یک حقا متعلق بھ آذربایونیره باغ و سھ قن تمام منطقھ منجملیاست، بنابرا

د گفت چون مناطق یرد، بھ دنبال آن باین استدالل را بپذیا یاست.اگر شخص
چ یھ واگذار شده بود و ھرگز ھیبھ روس 1828روان و نخجوان فقط در سال یا

ن یواگذار شده بود نداشتھ اند بنا برا بالھ قت پل/ گنجھ کزاویبا منطقھ ال یارتباط
پس  یحت جانیخود نسبت بھ آنان ندارد. اما آذربا یبر ادعا یلیچ دلیجان ھیآذربا

 یر شورویاتحاد جماھ یعنی ھیروس ین امپراتوریاز استقالل و سقوط جانش
و نسبت قره باغ را تحت کنترل کامل خود قرار داد  1919در سال  یستیالیسوس

جاد شده بود، بھ عنوان یا یکھ توسط شورو نخجوان یخودمختار یبھ جمھور
  .2خود رامطرح ساخت یجان ادعاھایآذربا ینفک جمھوریبخش ال

منتشر شد  1890ھ کھ در سال یره المعارف روسیدر جلد اول دا
 ف شده است:ین تعریجان چنیآذربا
  

ن آتش یسرزم یبھ معنا یوپھل یم آذریدر زبان قد(ا آدربجان یجان یآذربا 
ن استان ین و مولد تریثروتمند تر )"آتروپاتکان" یا بھ زبان ارمنی"آتورپات" و 

استان (ران یجان در جنوب با کردستان ایآذربا یمرزھا .رانیا یشمال غرب
 .ھ و ارمنستان در غرب است یو کردستان ترک )ماد(و عراق عجم  )النیارد

ھم مرز  یھ و قفقاز جنوبیبا ارمنستان روسدر شمال در طول رودخانھ ارس 
خزر در مشرق آن قرار  یایدر یران در سواحل شرقیالن ایاستان گ .است
.. در . لومتر مربع وسعت دارد.یک 104840جان یلمرو آذرباھ ق.. منطق.. دارد

 یاصل ران کردند. شھریجان را بھ شدت ویآذربا یعثمان یقرن ھفدھم ترکھا
ن یبود و ا )رزایمانند عباس م(ران یب السلطنھ ایل مقر نایبارد یعنیجان یآذربا

 ..3باشد یران میا ین استانھایاز مھمتر یکیاستان 

  

  ف شده است :ین تعریا چنین مجلد آلبانیدر ھم 

                                                            

1 Elizavetpol 
بھ  1920- 21برای جزییات بیشتررویدادھای منجر بھ دادن نخجوان و آرتساخ بھ آذربایجان درسالھای   -2

  بھ فارسی 47- 9 . )،ص1392ام، (تھران: روبن گالیچیان، جعل تاریخ. آذربایجان، ارمنستان و جدال بر سر اوھ
  . 212- 213 .)ص1890دایره المعارف بریتا نیکا جلد اول ویرایش آ. ی آندریف (سن پطرزبورگ :  -1
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است کھ در جنوب قفقاز واقع شده  ینیسرزم یا نام کھن منطقھ شرقیآلبان 
ا کورا از یتوسط رودکورش  کھ(اه و خزر در شمال ارمنستان یس یاین دریو ب

 ین کھ بھ مناطق امروزین سرزمین ایساکن .قرار دارد )آن جدا شده است
ف شده اند کھ در آن یساده توص یشوند مردمان یروان و داغستان مربوط میش

ز یخ ناچی.. نقش آنھا در تار.بوده اند. یو سوارکار یراندازیزمان متخصص ت
قبل از  65(روم  یھ پمپئیارامنھ عل در کنار دنیبوده و عمدتا صرف جنگ

 یلھ تحت رھبریقب 12از  ید. در آن زمان کشور آنھا کھ اتحادیگرد یالد) میم
 .1دیولداری رومی ھا در آیبود موقتا مجبور شد تحت ت یک حاکم موروثی

  

  د:یگو ین میز چنیکا نیتانیره المعارف بریازدھم دایجلد 
 یسندگان قرون وسطیآذربادگان نو ;هجان ھم نوشتھ شدیکھ آذرب(جان یآذربا

ران ین استان ایو مھم تر یسپوراکان و آتروپاتن کھن) استان شمال شرقیو آت
 یھ جدا میاراکس) از قلمرو روس(ن استان از شمال توسط رود ارس یاست. ا

در شرق آن، کردستان در  )زنجان(الن. خمسھ یخزر، گ یایکھ دریشود. در حال
لومتر یھزار ک 32وسعت آن .ھ درغرب آن قرار داردیکتر ییایجنوب و بخش آس

 یون نفر و متشکل از نژادھایلیم 2تا  1.2ت آن یشود، جمع ین زده میمربع تخم
 .2باشد یره میو غ ی، ارمنیمختلف مانند فارس، ترک، کرد، سور

  

نشات  یمتفاوت ین منابع مھم مرجع ھرچند از سوابق و فرھنگھایا یھردو
 یمیان درباره محل قرار گرفتن کشور قدیب یلب براک مطیگرفتھ اند، 

افت کھ یتوان در یم یحات ارائھ شده در فوق بھ سادگیجان دارند. از توضیآذربا
جان در شمال رودخانھ ارس یبھ نام آذربا یچ کشوریھ 1911حداقل تا سال 

دانند. اما  یم یان بھ خوبیرانیاست کھ ا یزین ھمان چیوجود نداشتھ است. ا
جان شامل ین اصرار دارند کھ آذربایبر ا یجان امروزیآذربا ین جمھوریمورخ

" واقع در شمال ارس از پنج ھزار سال قبل یجان شمالیبھ اصطالح "آذربا
ره یاز آن دا یخیاست کھ درباره استفاده تار یک کلمھ این یوجود داشتھ است. ا
اط یجانب احت ینکھ در استامبول منتشر شده است بھ روش ھیالمعارف اسالم ترک

  کند: یت میرا رعا
ران و درمواردی یا یشمال غرب یاشاره بھ استانھا یجان براینام آذربا

ماه  28از  .رار گرفتھ استه قروان مورد استفادیو ش اراننادر برای اشاره بھ 
  .3خوانده شد ن نامیجان قفقاز رسما بھ ایکشور آذربا 1918سال  یم

                                                            

ھمان  -. 212- 213)ص، 1890دایره المعارف بریتا نیکا جلد اول ویرایش آ. ی آندریف (سن پطرزبورگ : 1- 
   359 .منبع،ص

  )1911(کمبریج : جلد،ویرایش یازدھم 29،در دایره المعارف بریتانیکا2-
   91 .، ص21) جلد 1942سالم (استانبول: دایره المعارف ا -3
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ره المعارف اسالم کھ در سال یدا یسیانگلبھ نسخھ  یدر واقع اگر نگاھ
م، یاندازید بیبھ چاپ رس 1960در سال  د آن کھیمنتشر شد و نسخھ جد 1913

ک خط اضافھ شده " و ین یآن، ا یافت کھ در نسخھ ترجمھ شده ترکیتوان در یم
رار گرفتھ است" ه قروان مورد استفادیو ش اراننادر برای اشاره بھ  یدر موارد
  .1شود یده نمیره المعارف دینسخ دا ریکھ در سا

، یروم - یونانیآمده است و از منابع این کتاب کھ در ضمائم  ییدر نقشھ ھا
انتخاب شده است کامال روشن است کھ  )38تا  8ریتصاو( یو اسالم ییاروپا
داشتھ اند و  یمذکور از منطقھ واقع در جنوب قفقاز چھ ادراک جغرافیا دانانتمام 

ندارند، در  یک منبع ارمنیچ ین نقشھ ھا کھ ھینشان داده اند. ا یآن را بھ خوب
ف یل قرار گرفتھ اند و در ضمائم ھمراه آنھا توصیھ و تحلیفصل پنج مورد تجز

  ز داده شده است. ین یھ ایاول
 ییایآلبان ینژادھا ازده و دوازدهیز ذکر شد در قرون یھمانگونھ کھ در باال ن

ک ھزاره بعد حزب مساوات یبا یھ ھا حذف شدند. تقرا از تمام نقشیو خود آلبان
ل شد و ھدف یدر باکو تشک 1911در سال  ست مسلمانیالیک سوسیدموکرات

زبان خالص در جنوب قفقاز و بھ  یک کشور ترکیعمده آن بوجود آوردن 
 یر و شرقیصغ یایترک واقع در آس یایدو دن کھ یحیت مسیجمع یامحا ینوع

پان  یعثمان ارانان گذیاز بن یکی 2ین سامیمس الدشود. کرد،ب یرا از ھم جدا م
ک ملت مھم است کھ از یبر  یاطالق "ترک"ن گفتھ است: کلمھ یچن سمیترک

گسترده  یبریس یداخل ین و بخش ھایچ یک تا مرزھایاتیآدر یایسواحل در
تھ جنبش اتحاد و یھم توسط کم یعثمان یدر امپراتور یدئولوژین ایا.3شده اند

  .4رفتھ شده بودیجوان) پذ یرتبط با ترکھام( یترق
 یبود کھ م ید و خاریگنج ین طرح نمیدر ا یحیآشکارا، ارمنستان مس

ست مسلمان یالیسوس یحزب دموکراتھا 1917شد. در سال  یست برداشتھ میبا
رفت و تحت یرا پذ "مساوات"ص شده یھ ملحق و نام تلخیست ترکیبھ حزب فدرال

خاطر . عمدتا بھ 5ست قرار گرفتیده پان ترکن رسول زایمحمد ام یرھبر

                                                            

ودایره المعارف اسالم،چاپ جدید(لیدن  91. ص، 12)، جلد 1913دایره المعارف اسالم (لیدن و لندن : -1
  . 191-188 .ص 1)جلد1960ولندن:

2 Shemseddin Sami 
 .31 .ص)، 1955(لندن:  ایی تا ھمکاریازاعاده گر رکیسم:یاکوب الندو، پان ت -3
   .37 .صھمان منبع.  -4
   .55 .صھمان منبع.  -5
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ده ینام "جانیآذربا" 1918 یس در ماه مید التاسیت او بود کھ کشور جدیفعال
   .1شد

استقالل خود را  1918کھ سھ کشور واقع در جنوب قفقار در سال یھنگام
ن کشور عمدتا ترکھا و تاتارھا بودند و قرار بر یتر یت شرقیاعالم کردند، جمع

اما  ،ده شودینام "یشرقو  یقفقاز جنوب یماورا ی"جمھورن کشور ید کھ ان بویا
م فسخ شود و در عوض نام کشور بھ ین تصمیداد تا ا یبیحزب مساوات ترت

رن ھا متعلق بھ ھ قک یب نامین ترتی. بھ ا2افتی رییتغ "جانیآذربا ی"جمھور
 ،رس بوددر جنوب رودخانھ ا یران واقع در منطقھ مرزیا یاستان شمال غرب

ن مرز مشترک متولد شده بود، داده یدر شمال ا 1918کھ در سال  یبھ کشور
ا ی "ترک ھا"منطقھ کھ تا آن زمان  یمجدد، مردم محل ین نام گذاریبا ا .3شد

  . 4" شدندھایجانیآذرباک شبھ "یشدند  یده مینام "مسلمانھا"ا فقط یو  "تاتارھا"
ون و روشنفکران یاسیقھ سرا در حل یاریبس یناگھان ین نام گذاریا
 ،یابانیخ محمد خیاز جملھ ش یمحل یران شوکھ کرد و فعاالن ملیجان ایآذربا

ام کرده و اعالم نمودند: ین اقدام قیھ ایعل یو احمد کسرو یزیر خیل امیاسماع
جان خوانده یکنند ھرگز آذربا یصحبت م یقسمت از قفقاز کھ مردمش ترک نی"ا

بھ باکو  یاعتراض یک تامھ رسمیز یدراستانبول ن رانی. سفارت ا5نخواھد شد"
آنقدر تاراحت  ین نام گذاریاز ا یابانی. خ6انجام نشد یاز آن کار یشفرستاد اما ب

 ی، حتیاز ھر نوع سوء تفاھم و مشکالت آت یریشده بود کھ بھ منظور جلوگ
" یدن آزایسرزم" ی" بھ معن ران را بھ نام" آزادستانینام استان ا شنھاد کردیپ

  .7ر دھندییتغ
ھ کھ در خالل دھھ یدر مورد مقدون ٻگدربا یعمد یمسما یب ین نام گذاریا
 ین کشور بھ نام جمھوریافت. ایز مصداق یافت نیستم استقالل یقرن ب آخر

                                                            

ھمچنین بھ  20-22 .ص 1951) نیویورک 1917- 1921فیروزکاظم زاده، کشمکش برای ماورای قفقاز ( -6
  نمایید. ، بھ زبان فارسی مراجعھ37-43) ص2008ایجان واقعی کجاست؟( بن: محمد مقدم، آذرب

).ھمچنین بھ 1963.مقاالت درباره تاریخ قفقاز و اروپای شرقی (مسکو:V.V.Bartholdو. و. بارتولد  - 2
 )1967آنجلس: سلو( 1918 ، ارمنستان درجاده استقالل،Richard G.Hovannisianریچارد.ج. ھوانسیان 

  مراجعھ شود. 189.ص
  (بھ زبان فارسی).. 45-47 .) ص2002ان: (تھر 1917-1921کاوه بیات، طوفان در قفقاز   -   3 

) 1960، پژوھش ھایی درباره تاریخ و قوم شناسی آذربایجان (باکو: A.K.Alekparovآ. ک.آلک پاروف  -  4
  .71 .ص

 25و  2) ص 2000تورج اتابکی، آذربایجان قومیت و مبارزه برای قدرت در ایران (لندن و نیویورک :   -  5
  مراجعھ کنید. 38صھمچنین بھ مقدم،پیشین. 

  . 66- 67 .ص پیشین،کاوه بیات، آذربایجان قومیت مبارزه برای قدرت در ایران.   -  6
 2) جلد 1978. ھمچنین بھ احمدکسروی، ھجده سال تاریخ آذربایجان (تھران: 50، پیشین، ص تورج اتابکی  - 7 

   مراجعھ کنید. زبان فارسی)(ھردوبھ  299) ص 1970و علی آذری، شورش شیخ خیابانی (تھران:  872 .ص
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ون یاز فدراس یین نام پس از جدایا و ھ معروف بودیست مقدونیالیسوس
ن نام متعلق بھ یت کھ این واقعیبدون توجھ بھ ا رسما بھ آن داده شد یوگوسالوی
جھ اعتراضات مکرر یاست. درنت یھ مرزیونان واقع در ناحیک استان در ی

د ین مشکل، کشور جدیحل ا یم گرفت برایونان، سازمان ملل تصمیدولت 
د کھ در حال حاضر فقط بنام "سابق یوگوسالویھ یمقدون یجمھور"س را یالتاس

نام  ھن کشور را بیھمھ ا یشود ول یم ن نام خواندهیبھ ا یدر مناسبات رسم
  ست. ین ینکھ نام درستیرغم ا یخوانند عل یمیعنی مقدونیھ کوتاه شده آن 

ک کشور ین در سواحل شمال رود ارس وجنوب سلسلھ جبال قفقاز، یبنابرا
تر واقع در آن طرف مرز  یمیار قدید ظاھر شد کھ نامش ھمان نام استان بسیجد

ش یو. و بارتولد پ یھ ھمانگونھ کھ شرق شناس روسک یدر جنوب بود. اقدام
در سال  دی. کشور جد1جاد کرده استین آنھا ایب یادیکرده بود خصومت ز ینیب

 ییایانیآلبقبایل محل سکونت  یکھ در قرون وسط ینیدر سرزم بایتقر 1918
 یخیک کشور تاریخود بھ عنوان  یشد و شروع بھ ادعا و معرف یانگذاریبود بن
دوار بودند کھ یام یرانین ای، مورخیاتحاد شورو یپس از فروپاش. 2نمود
 یخود را پس دھد و بھ نام کھن و اصل یافتھ نام قرضیجان تازه استقالل یآذربا
ن شود چون مقامات ی، اما قرار نبود چنبرگردد روان"یا "شی " اران" یعنیخود 
توسعھ  یبرنامھ ھاافتھ، ھمانند اخالفشان بھ گسترش یجان تازه استقالل یآذربا

  .3ماند ین نام ھمچنان باقیا لذاطلبانھ خود پرداختند 
 یبرا یجان برنامھ این مورد کھ اتخاذ نام آذربایبارتولد در ا ینیش بیپ

د آنھم پس از یت گرویران است بھ واقعیجان اینده آذربایصاف کردن راه الحاق آ
. حزب 4یوروران توسط شیدوم و اشغال شمال غرب ا یان جنگ جھانیپا

س یز تاسیجان در تبریک آذربایجان بھ عنوان حزب دموکراتیست آذربایکمون
ست یر اول حزب کمونیدب رجعفر باقرافین حرکت میفعال پشت ا یروھایشد. ن
ن کارکرده بود، قرار داشتند. شعبھ یکھ براساس دستوراستال یجان شورویآذربا
ش فوق العاده برگزار یھماک ی یران بزودیست توده ایحزب کمون یجانیآذربا

شود و  5ادغام یک محلیم گرفتھ شد کھ با حزب دموکراتیکرد و در آنجا تصم

                                                            

  .703 .بارتولد، پیشین، ص -  1
  .6-11 .) ص2000کاوه بیات، آذربایجان در فراز و فرود تاریخ (تھران :  -  2

سال  447آقاجانیان، حقیقت درباره تاریخ ارمنستان و آدربایجان (لندن: روزنامھ کیھان شماره ویژه  -  3
   .28- 30 .)ص1993

توسط نیروھای متحدین اشغال شد. بخشھای شمالی توسط شوروی و جنوب توسط  ایران 1941در سال  -  4
  نیروھای انگلیس و آمریکا.

  .61 .) ص1980فریدون کشاورز، من متھم می کنم؛ (تھران : -  5
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ران و الحاق آن بھ یجان ایبا ھدف اعالم استقالل آذربا یبعد ھا یک ھمھ پرس
  .1کرد یسازماندھ یجان شورویآذربا

 کھیمربوط بھ برنامھ مذکور و اقدامات انجام شده ھنگام سازیدسنتمام 
د، انتشار یمتنشر گرد یجان شورویآذربا 1939-47 یمربوط بھ سالھا ویآرش

وھای یبر اساس آرش ن بار مورد پژوھش قرار گرفت.یاول یافت و برای
جان دو اثر یمورخ ترک آذربا 2یل حسنلیجم یور شوریجان اتحاد جماھیآذربا

اثر دوم . در عنوان 4ز منتشر شده استین یاز آنھا بھ روس یکی .3ھ نمودیتھ
ر یجماھ"اتحاد  -خوانده شده است یجان جنوبیران بھ نام آذربایجان ایآذربا

-46 یجان جنوبیران: آغاز جنگ سرد بر سر آذربایا - یستیالیسوس یشورو
 یوھای. آرشاستحذف شده  یآن صفت جنوب یاما در نسخھ روس –"1945

 یشورور یدھد کھ چگونھ اتحاد جماھ ینشان م یل توسط حسنلیمورد تحل
 ران رایجان ایالحاق تمام آذربا توسعھ طلبانھ اش یدر نقشھ ھا یستیالیسوس

بھ  یاممن دو مجلد توسط منصور حیمھم ا یکرده بود. بخش ھا یریھدف گ
  .5ده استیدر تھران بھ چاپ رس 2004ترجمھ و در سال  یفارس

 ید میز تاکیاست ن یلیاسرائ - ییکایامر یاسیشمند سیک اندیکھ  6برندا شفر
 1918جان در سال یآذربا یران و جمھوریجان ایمجدد" آذربا اتحاد"کند کھ بذر 

کھ در سال یگر ھنگامیک بار دین موضوع یا.7توسط حزب مساوات کاشتھ شد
جان مستقل شده پس از یآذربا یس جمھوریرئ یب یلچیابوالفضل ا 1992

کھ بھ  یانن موضوع و الحاق برادریحل ا یبرا یو کھ گفت یفروپاشی شورو
برنامھ دارد، مجددا مطرح شد. وی در اجالس  جبر و زور از ھم جدا شده اند

کم یو  یام و س یجان کھ در سیآذربا حزب جبھھ خلق یعنیحزبش  یمقدمات
  د قرار داد:ییمورد تابا بیانات ذیل است را ین سید ایبرگزار گرد 1998ھ یژانو
   

کھ در دوطرف  ییھا یانجیآذربا یجان از وحدت قومیجبھھ خلق آذربا
ک یبھ عنوان  یستیجان بایکند. مردم آذربا یت میکنند حما یم یمرز زندگ

ن ملت یب یو اجتماع ی، فرھنگیاقتصاد مجموعھ واحد شناختھ شوند. ارتباطات
                                                            

  .703 .ارتولد، پیشین، صب -  1
2 Jamil Hasanly 

) و 1998(باکو :  1939-1945جمیل حسنلی، کشمکش تھران، مسکو و باکو بر سر آذربایجان جنوبی،  -  3
  ) 1999(باکو : 1945-46ایران: آغاز جنگ سرد برسر آذربایجان جنوبی  - اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی 

 – 1946؛ بحران آذربایجان و آغاز جنگ سرد.ایران -سوسیالیستی جمیل حسنلی، اتحاد جماھیر شوروی  -  4
  .) 2006(مسکو : گروجی اوتستاوا،  1941

  .)1383میل حسنلی، ظھور و سقوط حزب دموکراتیک آذربایجان، ترجمھ. منصور رحمانی (تھران :ج -  5
6 Brenda Shaffer 

  .37 .) ص2002برندا شفر، مرزھا و برادران (کمبریج :  -  7



30 
 

 یدوباره بر قرار گردد. تمام موانع در برقرار یستیاز ھم جدا شده ما با
 .1د برطرف گرددیبا )نداراقوام و دوستاید(م یمستق یتماسھا
  

گر یک بار دیجان یبھ عنوان رھبر جبھھ خلق آذربا یب یلچیا 1999در سال 
ک ی یجان شمالیک کشور آذربایجاد ی" اکھ د و اعالم کردیاستش تاکیبر س

ن یا .بود یدیجد و آغاز گر مرحلھ )جان متحدیجنبش آذربا(ن جنبش یا یروزیپ
جان متحد خاتمھ خواھد یکشور آذرباک ی یایا احیجاد و ید با ایلھ جدحمر

باشد. عالوه  یرو گرفتن میاست ھا ھنوز ادامھ دارد و در حال نیس نی. ا2افت"ی
کھ بھ  ینفت یجان با دالرھاینترنت، مقامات آذربایو ا ینوشتار یبر رسانھ ھا

جان یون آذربایزیبھ نام تلو یونیزیک کانال تلویر شده است یکشورشان سراز
ران یجان اینسبت بھ استان آذربا یریغاتی با ھدف گیرده اند کھ تبلر کیدا 3یجنوب

ن شبکھ آشکارا مورد کمک و ید. ایق می نمایرا تشو ییکند و جدا یپخش م
ن یب یاسیس ین کشور قرار دارد وشکافیجان و مقامات ایت دولت آذربایحما

  .4جاد کرده استیجان ایو آذر با رانیا
جان کھ یآذربا یخیت استان تاریبھبود وضع یبرا یدر اقدام یرانیمقامات ا

کنار رود ارس گسترده شده بود ران در یدر گذشتھ در طول مرز شمال غرب ا
و  یجان غربیاستان  آذربا دو نیا 1937م کردند. درسال یآن را بھ دو قسمت تقس

جان یبھ سھ استان آذربااز ایران ن بخش یز این 1993. درسال ندنام گرفت یشرق
ن مرز را با یشتریب ردبیلم شد. استان ایل تقسیو اردب یجان شرقیذربا، آیغرب

ن استان یاز عنوان ا یجان را بکلیران نام آذربایجان دارد و ایآذربا یجمھور
ن دو منطقھ مجاور واقع در دو طرف رود ارس در یحذف کرده است. بنابرا

 ید جدیبا یابانیخ شنھادید در آن زمان پیجان شراکت ندارند. شایداشتن نام آذربا
  شد. یتر گرفتھ م

ده است. در یرس یگریجان حاال بھ اوج دیآذربا یجسارت مقامات جمھور
شنھاد کردند یرسما پ )یمجلس مل(جان یپارلمان آذربا یاعضا 2012ھ یاول فور

، نام کشور خود را بھ یو جنوب یو قبرس شمال یو جنوب یکھ مثل کره شمال
ن آنھا در یآنھا ادعا کردند کھ دو سوم از کل سرزم .ددھن رییتغ یجان شمالیآذربا

                                                            

، سھم خواھی از حقوق خود و ھمسایگان: رفتار آذربایجان نسبت بھ Cameron Brownکامرون براون  - 1
  .587- 588 .) ص2004(واشنگتن دی سی :  40شماره  58ربایجان ایران، نشریھ خاور میانھ، جلد قره باغ و آذ

  .588 .ھمان منبع ص -  2
3 GunAz TV 

  باکو. 2010نوامبر  11آذربایجان ایران: ایجاد نقطھ داغ یا جداسازی آتی ؟ روزنامھ اینترنتی آزامروز،  -  4
  www.today.az/news/analytics/76478.htmlآدرس اینترنتی: 
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 یک ھمھ پرسی یران قرار دارد و خواستار برگزاریا یعنی یجان جنوبیآذربا
 . 1ر نام شدندییتغ یبرا

  
 فیاست تحریو س یشورو یدئولوژیا

فقط ک یبالت یھا یو قبل از الحاق جمھور 1922تا سال  یاتحاد شورو
ارمنستان و  ;وانستند خود را کھن بخوانندت یدوکشور بود کھ م یدارا

ک یداشتن  یتوانستند مدع یبودند کھ م یین دو، تنھا کشور ھایا .2گرجستان
افراد ترک  یک کشور باشند. برایت یکھن و وضع یخیتار -یراث فرھنگیم

 یت ھای، ھویشورو یمرکز یایآس یھا یزبانان جمھور یزبان و فارس
 یرشورویکشور کھ توسط اتحاد جماھ یاس و ساختارھیدالتاسیجد یاسیس

ن مردم تا یت ایرا اکثریل شد، ناآشناو غریب بود، زیبر آنھا تحم یستیالیسوس
 یم مرتفع کوچدشتھا و مراتع  بینبودند کھ  ینانیل چادرنشبک نسل قیفقط 

البتھ در  کردند. یم ین منطقھ طیرا در ا یادیفواصل ز ند و در طول سالدرک
مانند بخارا، سمرقند،  کھن ینفسھ شھرھا یف یای مرکزیآس ییایمنطقھ جغراف

ره وجود داشتھ است کھ در گذشتھ از مراکز مھم یوه، کاشقر و غیمرو، خجند، خ
ران ین شھرھا از مراکز مھم تمدن اینکھ ایبوده اند و جالب تر ا یو آموزش یعلم

تازه  یھاین جمھوریا یت عمومیجمع ،ن شھرھایشدند. خارج از ا یمحسوب م
ھ ، عمدتا متعلق بیستیالیسوس یر شورویجاد اتحاد جماھیس شده، تا زمان ایتاس

  پراکنده بودند.  یل بدویباق
س یدالتاسین یک کشور جدیم ایجان تاکنون گفتیھمانطور کھ در مورد آذربا

ک اسم یجان یمردم منطقھ نام آذربا یمتولد شد و برا 1918 است کھ در سال
در  یرین آمار گیدر اول یحت یجانیبھم بود. کلمھ آذربام یلیوخ یمسم یمدرن ب

ابل ھ قن نکتیز وجود ندارد. ایانجام شد ن 1926کھ دردسامبر  یتمام اتحاد شورو
از  یارین کشور از بسیت ای، جمعیشوروالحاق آن بھ بل از ھ قذکر است ک

ل یابه قماند یران وباقیا یھایجانیان، آذربایھودیفارس ھا، ارامنھ، روسھا، 
ل یر قبایان، مغول ھا و سایھا و اعقاب ترک زبان سلجوق یھا، لزگ یا، تالشیآلبان

                                                            

   .موسسھ ترند بھ ذیل آدرس مراجعھ شود M.Aliyevوشتھ شده توسط م. علی اف نبرای خواندن مقالھ  - 1
http://en.trend.az/news/politics/198682.html  

سال قبل ظاھر  2600رومی حدود  –ھای اسالمی و یونانی  ارمنستان بھ عنوان یک کشور در آثار و نقشھ -  2
شد.اما اتحاد آبخازیا، ایبریا، مینگرلیا،ایمرتیاو غیره کھ نام گرجستان را بھ خود گرفت فقط در آثار و نقشھ ھای 

  دیده می شود.  13بعد از قرن 
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خود را ترک ھا،  یمحل قوامقرن ھا ا یشد. برا یل میتشک یمرکز یایترک آس
  دند. ینام یا مسلمان میتاتارھا 

ر یاز قلمرواش بعدھا اتحاد جماھ یمیھ کھ بر بخش عظیروس یامپراتور
زندان ملل " "بھ عنوان  1840دھھ  س شد، ازیتاس یستیالیسوس یشورو

تزارھا  یاستھای، برخالف سیستیالیسوس یر شورویمعروف بود. اتحاد جماھ
و  یدئولوژیدادند و ا یل میکھ آن را تشک ییملتھا یتساو ینابقرار بود بر م

ز یمسالمت آم یستیوھمز یحقوق مساو ین بھ معنایملتھا باشد. ا یتمام یدوست
دادند، بود. از نقطھ نظر  یل میکھ آن را تشک ییھایست در جمھوریالیمردم سوس

اساسا متفاوت بود و  یت ھر جمھوری، جمعیاسیو س یاجتماع یتوسعھ اقتصاد
 یشده بود کھ تمام ین طراحیا یبرا ید شورویجد یھا یدئولوژیاستھا و ایس

قبول  ک سطح مشترک و قابلیکھ در سطوح مختلف توسعھ بودند را در  یمردم
  اورد.یب

بنابر  .بود ن صادره پس از انقالب اکتبر آشکارین فرامیدر اولموضوع ن یا
ھ را یھ حقوق مردم روسیاعالم1917نوامبر  15ھ در یروس ین مردم شورویا

مردم  یساوت )د براساس (اصولیس بایدالتاسیجد یکرد حکومت ھا یکھ اعالم م
تا  یحت(ن سرنوشت خود ییعت یآن ھا را برا یھا، آزاد یت جمھوریو حاکم

 کھ در یقوم یو توسعھ آزاد گروھھا یو قوم ین حقوق مذھبیجداشدن)، تام
  .1رفتندیکنند، اداره شوند را پذ یم ی" زندگھی"قلمروروس

 یتوان در مباحث و قطعنامھ ھا ین دستورالعمل ھارا واقعا میشرفت ایپ
مارس سال  16ت یلغا 8خ یھ کھ در تاریست روسیکنفرانس دھم حزب کمون

 ین در گزارش خود در باره گروھھایل شد، مشاھده نمود. استالیتشک 1921
  ن اعالم کرد: یچن ،یبوم

است کھ بھ ما بھ ارث  ییھا یملت ھا بخاطر خط مش یجوھر عدم تساو
ھ، بخاطر یژه ملت بزرگ روسیبھ و ،ک ملتیکھ یده است. درحالیرس

شرفتھ تر است. عدم ین پیریاش از سا یو صنعت یستیالیسوس یدستاوردھا
بر آن فائق  توان یک سال نمی یشھ ھا است وطین اندیاز ا یناش یواقع یتساو

ن یبھ ا یاسیو س ی، اقتصادیفرھنگ یق کمک ھایتوان از طر یآمد بلکھ فقط م
 یت گرایی در جمھوری.. مسالھ مل. .2ح نمودیعقب مانده, آن را تصح یملت ھا

 ین بردن عدم تساوین است کھ ما، از بیھ ایروس یو شورویفدرات یستیالیسوس
ده است را ھدف یبھ ما ارث رس ، کھ از گذشتھیو فرھنگ یاسی، سیاقتصاد

                                                            

  مراجعھ شود. tp://cccp.narod.ru/work/book/prava_nar.rtmlhtبھ  - 1 
از ملل توسعھ یافتھ براین فرض مبتنی بود کھ " یک ملت بھ خاطر زبان  یستتوصیف استالین 1913از سال  - 2

مشترک، محل اقامت، زندگی اقتصادی و خصوصیات روانی کھ با وحدت فرھنگی آنھا تجلی می یابد، یک 
) 1950فتھ و با ثبات تاریخی است ". بھ ژوزف استالین ؛ مارکسیسم و مسالھ ملیت (مسکو : ماھیت توسعھ یا

  مراجعھ شود.
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 ینھ ھاین امکان را داد کھ در زمیعقب مانده ا یم تا بتوان بھ ملتھایقرار داد
فھ ما استفاده از تمام ی.. وظ. ھ برسند.یبھ روس یو دولت ی، فرھنگیاقتصاد

 یا و طبقات کارگرین ملت ھا، عوامل پرولتاریکمک بھ ا یمان برایروھاین
 .1آنھاست یمل یق زبان ھایاز طر یجھت توسعھ کشور شورو

   
در  ھانآصول بھ و ابزار ح یاساس یازھاین ،ن کنگرهیقبل از ا        

حزب  یھ پراودا کھ ارگان رسمیدر نشر 1912ھ یفور 10خ یتار
ل یذ یکھ بر اساس آن اقدامات ضرور وده بدیست بود بھ چاپ رسیکمون

 ست انجام شود:یبا یم
  

) حکومت بزرگ ھین روسی(و نھ در سرزم یت محلیتوسعھ و تقو -الف 
  آنھا. یمل یھایژگیات و ویبر اساس خصوص یشورو
 یجاد نھادھایکارکنند و ا یکھ بھ زبان محل یمحل یجاد دادگاھھایا - ب
ھ مردم یاد وارد بھ فرھنگ و روحو انتخاب افر ی، اقتصادی،رھبریحکومت

  . یمحل
با  یآموزش - یفرھنگ یعموم یادھایجاد مطبوعات، مدرسھ، تئاتر و بنیا - ج

  .2محل یاستفاده از زبان بوم

  

، بھ یعدم تساو ی، امحایاسیان سین جریتحقق ا ین برایروش استال
 شھیبھ عنوان "ر 4نیسلزک یوریمعروف بود و تماما توسط  3ا"ی"کورنیزاتس

و  1930و  1920 یترجمھ شد و تا دھھ ھا 5شن"یزیکالیا "رادی گرفتن"
  .6افتیز ادامھ یپس از آن ن یلیپژوھش ھا، خ یبراساس برخ

ک آپارتمان یبھ عنوان  یشورو "اتحادتحت عنوان  ین در مقالھ ایسلزک
 یستیالیسوس یر شورویکھ اتحاد جماھ ییاستھا و راه حل ھاین سیا "اشتراکی

                                                            

  مراجعھ شود. html-http://magister.msh.ru/library/stalin/5.1بھ  - 1 
  .)1934وروی. گزارش تند نویسی. (مسکو : اولین کنگره عمومی نویسندگان ش -  2

3 Korenizatsiya  
4 Yuri Slezkine 
5 Radicalisation 

درمسالھ سیاست ھای ملی، مراجعھ کنید/  ،Galina Litvinovaبرای جزئیات بیشتر بھ گالنیا لیتوینووا - 6
/www.hrono.ru/libris/lib_1/litvinova_nac.htmlhttp:/  . ھمچنین بھ یوری سلزکینYuri 

Slezkine  آپارتمان اشتراکی " یا چگونھ یک دولت سوسیالیست چندگرایی قومی  حاد شوروی بھ عنوان یک"ات
) 2000لندن:( Shila Fitzpatrickرا ترویج می دھد" در استالینسیسم: جھت جدید، ویرایش شیال فیتزپاتریک 

   مراجعھ کنید.335ص 
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 ی. پس از بحث ھا1قرارداد ده بود را بھ دقت مورد بحثیبھ آن رس توجھ یبرا
  د: یجھ رسین نتیبھ ا یاد ویز

ت شناختھ یکھ بھ رسم یشورو یتھاید تمام ملیحزب جد یبراساس خط مش
بزرگ باشند" کھ باید  یخودشان از "سنت ھا یف ملیتعار یدارا یستیشده اند با

ژه یکھ در موسسات و ییھا یھ ال و در صورت لزوم توسط حرفیت، تکمیحما
 .2ابداع شوند ،ده اندیم تخصصی دیتعال

"عقب ملل بھ اصطالح  یاست کھ مقامات شورو ین اقداماتیلھ چنیعمدتابوس
، یشورو یمرکز یایآس یھایو جمھور یجان شورویخود منجملھ آذربا مانده"

اپرا،  خ و فرھنگ خود کھ شامل تئاتر،ی، تاریت ملیکنند تا ھو یق میرا تشو
ات است، را یک، ھنر، زبان مشترک، نوشتھ ھا وادبیمردمی و کالس یقیموس

 یشمندان جمھورین واندین اقدامات، پژوھشگران، متخصصیجاد کنند. در ایا
) یمرکز یم توسط قدرتھایق مداخلھ مستقیاحتماال از طر(س را یتازه تاس یھا

 ت"ی"ملبردارند تا  "ی"آثار علمجاد یدر ا یضرور یکنند تا گامھا یوادار م
نھ و موجود را کشف یریو فرھنگ د یخ ملیس کنند و تاریکھن خود را تاس

کھ بھ  یو دروغ و آثار یرسد کھ مقاالت من درآورد یند. کامال بھ نظر مینما
ت یحما یاستھاین سیارائھ شده است عمدتا فقط بھ خاطر چن "ی"علم عنوان

 یجان، دوستان نزدیک ولیمورد آذرباشھ شده اند. در یر یدارا یانھ دولتیگرا
جاد دوباره آن بھ ین اقدامات و ایق ایھ بھ شدت از تشویاش مانند ترک یخارج

 یسم افراطیش مورد پان ترکیک ملت و کشور کھن کھ فقط باعث افزایعنوان 
  شوند. یگردد، خوشحال م یم

ار کبین یاستال 1930در سال  3ست یب کموناحزتمام ادرخالل کنگره ششم  
  گر بھ ھمھ حضار ھشدار داد کھ:ید

  
.. متحد شدن ھمھ با ملت .یستیالیسوس یر شورویبھ تمام مردم اتحاد جماھ

و  یافراطی مل یھن پرستیساختن، م را زبان مشترک یھ بزرگ و روسیروس
ست یقرار ن یمل یست است کھ بر اساس آن تفاوت ھاینیلن یھا یمخالف تئور

ن یب یایپرولتار یروزیپس از پ ید شوند و حتیدکوتاه ناپ یک دوره زمانیدر 
   .4داشت دنخواھز ادامھ ین یالملل

 

                                                            

  .313-347 .صیوری سلزکین، پیشین.  -  1
  .335 .ھمان منبع ص -  2

3 All Union Communist Party 
   .13و  4 .ص 1)جلد 1952(مسکو :  آثار جمع آوری شده, ی. و. استالین -  4
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  یجانیت آذربایجاد ھویخ و ایتار یسیدوباره نو
ت و یخ و مردم جنوب قفقاز و ھوی، کارشناس تار1رلمانیکتور اشنایو

 یستیابد بای تینکھ موجودیا ید برایک کشورجدید: یگو یآنان م یحافظھ جمع
نشان دھد کھ  یبھ نوع و شود یتش قانونید تا حق موجودرجوع کنخ یبھ تار

سپس با  ی. و2استبوده  یخیک سنت مداوم تاریق و یعم یشھ ھایر یدارا
  سازد: یل را مطرح میمالحظات ذ 3التشتات یاشاره بھ آثار اودر

نکرده است. از آغاز  ین راه مشترک کوتاھیا یریگیجان در پیآذربا
ر خود را بھ یناپذ ید مصرانھ عالقھ خستگین در کشور جدیش آن، مورخیدایپ

ھای شھ یر یجان نشان دادند و بھ جستجویآذربا ییرون وسطاھ قیخ اولیتار
   .4پرداختندخود در آن  یو کشور یمل

ن را یواقعی، مورخ یسیخ نویجان فقدان تاریآذربا یگرچھ در مورد جمھور
بلند مدت گم شده و  یشھ ھایازند و رق درباره گذشتھ بپردیق نکرد تا بھ تحقیتشو
بروند و  یآن را کشف کنند بلکھ در عوض باعث شد آنان بھ راھ یخ ھایتار

 یسیف و بازنویخ را تحریگران شوند و تاریخ دیت فرھنگ و تاریمالک یمدع
جان یران و آذرباین مورد ارمنستان، ایگان شان کھ در ایکنند آنھم بھ ضرر ھمسا

  .ندستھران یا
آنھا قرار  ین ھایو دکتر یاسیس یروھایخ تحت نفوذ و کنترل نیکھ تاریزمان

شود کھ بر  یم بسیار قویک سالح یشده تبدیل بھ  یسیخ بازنویرد، تاریگ یم
گذارد. در حال حاضر  یر میآن تاث یو اقدامات بعد یاسیل ملت و افکارسیتشک
کھ در اکثر مواقع  است شده یاسیک ابزار سیتبدیل بھ  یجانیآذربا یخ نگاریتار
قا بھ ضرر یت آن دقیجان و ھویملت آذربا یجاد استحکام قومیا یبرا

  رد.یگ یرار مه قگانش مورد استفادیھمسا
ج یبھ تدر یشورو یت ھایت ملیوضع 1953ن در سال یپس از مرگ استال

خ اتحاد یبھ نام تار 5ش شده بوریس پونومارفیرایکتاب و .ر کردییتغ شروع بھ
ت و ملت یت ارائھ جمعی) اکنون بر اھم1966( یستیالیسوس یر شورویجماھ

تشکیل دھنده یک  یستی بھ عنوان بخش ھایالیسوس یر شورویاتحاد جماھ یھا
ن امر اصرار یبرا یو .کند ید میکپارچھ با گذشتھ ای مرتبط بھم تاکیت یھو

                                                            

1 Victor Shnirelman 
  .93 .) ص2001استھا در ماورای قفقاز (اوزاکا: ویکتوراشنایرلمان، ارزش گذشتھ : افسانھ، ھویت و سی -  2

3 Audrey Alstadt 
  مراجعھ شود. 173 – 174ص پیشین ھمان منبع. ھمچنین بھ الف. استاد.، -  4

5 Boris Ponomarev 
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 یستیالیسوس یر شورویاتحاد جماھ یھا یخ جمھوریدارد کھ نگاه کردن بھ تار
  . 1ح استیرممکن وناصحیآنان غ یانفراد یخ ھایبی از تاریھ عنوان ترکب

است کھ  یطید، کامال مطابق با شرایم دیھمانگونھ کھ بعدا خواھ ،ھین رویا
جاد ی، الزام بھ ایفعل یاستھایتطابق با س یکھ برایذکر شد. درحال یدر بخش قبل

، یھ این رویک چنی یق می شود. بھ عنوان تجلیخ تشویو از خود در آوردن تار
 یاسیل سیخ و تشکیشروع بھ پژوھش در تار یجانین آذربایاز مورخ یاریبس

کردند، نمودند  یم ینشان زندگیدر سرزم یتمام ملت ھا و مردم مختلف کھ زمان
ن یجھ ایل کردند. نتیف و جرح و تعدیخود تحر یازھایو آنان را مطابق با ن

 یریبودکھ تعداد کث "جانیخ آذربایار"تکتاب برنامھ گسترده انتشار سھ جلد 
ده ین پدی. ا2را بھ دنبال داشت "یک" و "علمیآکادم"بھ اصطالح انتشارات 

در  یا قرار گرفت. ویفرنیکال یاز دانشگاه برکل 3آستوریانمورد مطالعھ استفان 
است و  یجانیکھ یک مورخ آذربا 4دا مامدووایاز آثار فر یکیاز مقاالتش  یکی

ھدف  آستوریان .ل نمودیھ و تحلیپردازد؛ را تجز یخ میتار یسینومرتبا بھ باز
ک ملت در حال ی یعاتاطال یروھایگونھ ن نی"اف کرد: ین توصیمامدووا را چن

 یالیک گذشتھ خیکنند تا  یای قفقاز تالش میآلبان یھا یجانیس مانند آذربایتاس
   .5ند"یجاد نمایا

خ و یق درباره " تاریتحق یجانیتا کنون مقامات آذربا 1960از  ،نیبنابرا
ن یدن بھ ایتوسعھ داده اند. بھ منظور رس یجد بطورنھ شان" را یریفرھنگ د

 یبرطرف م یاریشد و موانع بس یانجام م یستیبا فعالیتھای مختلفیھدف 
 یعنیگان یھمسا خ و فرھنگیف تارین چالش، تحریده تریچین و پید. مھم تریگرد

 یجان نسبت داد. برایبھ آذربا اشد کھ بتوان آن راب یران و ارمنستان بھ نحویا
فقط نان حاصل شود کھ یبود کھ اطم ین موضوع اساسیا ن ھدفیبھ ا یابیدست

افتد بھ نحوی کھ یھمھ آشنا شود و جا ب یشده برا یسیف و بازنویخ تحرین تاریا
عنوان  تا آن را بھینند و نھایبب ھمھ جاج بھ آن عادت کنند، آن را در یمردم بھ تدر

توسط  یشده مردم ارمن یزیک و برنامھ ریستماتیس یرند. نابودسازیقت بپذیحق

                                                            

ویرایش، تاریخ اتحاد جماھیرشوروی سوسیالیستی : ازابتدا تا  ،Boris Ponomarevبوریس پونوماروف  -  1
  .) 1966مجلد (مسکو: 12ت و زمان ما، در دوقسم

   .172 – 173 .ص Audry Altstadtاودری التشتات -  2
3 Stephan Astourian  
4 Farida Mamedova 

درجستجوی نیاکانشان،ھویت ملی و تاریخ نویسی و سیاست ھای  .Stephan Astourianاستفان آستوریان  -  5
 ،D. Schwartz & R. Panossianنوسیان پیدایش قومھای آذربایجانی و ارمنی. د. شوارتز و ر. پا

ناسیونالیسم و تاریخ: سیاستھای ملت سازی در گرجستان، آذربایجان و ارمنستان پس از شوروی (تورنتو: 
  .85 .) ص1994
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ک یتوان  ینشان داد کھ نم 1923 -1915 ین سالھایو ترک ھا ب ھا یعثمان
ن الزم بود کھ ین بردن مردم حذف نمود. بنابرایو از ب یکیزیف یملت را با امحا 

ت ارامنھ کھ در ارمنستان یجمع لھ آنیگر بھ کاربرده شود کھ بھ وسیک روش دی
ند را بتوان از ردک یم یزندگ یجان امروزین آذربایو ھمچن و آرتساخ یکنون

کھ توسط پدرانشان ساختھ شده بود جدا ساختھ و  یخیخ و آثار تاریفرھنگ، تار
"  فرھنگی و تاریخی ن آن ھا فاصلھ اندازند و سپس آنھا را بھ عنوان متعلقاتیب

  .ندینما یجان " بھ جھان معرفیآذرباکشور و ملت بزرگ 
ت یک ھویجان بھ عنوان یآذربا یمردم جمھور ین، بھ منظور معرفیبنابرا

 1918اسناد و منابع قبل از سال  یوھایبود کھ بھ آرش ییر عقالیمتحد، غ یقوم
 -  یونانیدر آثار  ییچ جایم ھیذکر کرد بالھ قرا ھمانطور کیاشاره شود، ز

ن منطقھ متولد شده یکھ در ھم ینیآثارمورخ یا حتی یو اسالم ی، غربیروم
کھ در شمال  ین و مردمیسرزم یبرا یجانیا آذربایجان یاز نام آذربا ی، ذکر1اند

مانده  ین صورت تنھا راه باقیکنند، نشده است. در ا یم یرودخانھ ارس زندگ
 ت برداشتھیمالک یخ، ابداع ھرآنچھ الزم بودو ادعایتار یسیف و بازنویتحر

موجود بھ عنوان  یخیو تار یآثار فرھنگ یگران و در ادامھ فروش کلید یھا
ن اقدام کامال موثر باشد، ینکھ ایا یجان بود. در واقع برایراث کھن خود آذربایم
کھ در قلمرو  یحیمس یو فرھنگ یست بھ تمام آثار مذھبیبا ین ادعاھا میا

  شد. یداده م یتسر شد، یافت میجان یآذربا یارمنستان، آرتساخ و جمھور
دا شد، نسبت یجان پیآذربا یکھ در جمھور یخوشبختانھ در مورد آثار اسالم

را آنھا عمدتا متعلق بھ اعتقادات یجاد نکرد زیا یجان مشکلیدادن آن بھ آذربا
ص یجان تخصیتوان آن را بھ آذربا یم یجان بود و براحتیغالب در آذربا یعیش

جان یآذربا یمانده در جمھور یباق یحیآثار مساز  یادیداد. اما موضوع تعداد ز
بوده و  یحیراث ارامنھ مسیمتفاوت بود. آشکار بود کھ آنھا اکثرا م مسالھ ای
بوده است. واضح  یحیمس یھایائیآلبانارانیھا یعنی از آنھا متعلق بھ  یتعداد اندک
 ن ضرورتینبود و بنابرا یجانیت مورد قبول مقامات آذرباین واقعیاست کھ ا

اعالم جعلی  یھایھا کھ بر اساس تئوریائیبھ آلبان یحیآثار مس یداشت کھ تمام
بوده اند، نسبت داده شود. بھ  یفعل یھایجانیاجداد آذربا ر،یاخ شده و ادعاھای

شود مردم مدرن  "ثابت"داشت کھ ن برنامھ ضرورت یا یمنظور اجرا
کھ براساس گفتھ  ا،یل آلبانیاو فرزندان قب ارانراث دیجان میآذربا یجمھور
کھ یباشند. درحال یکردند، م یم ین منطقھ زندگیکھن در ا یدر زمانھا استرابو

تازه می بایستی بھ عنوان کردند  یم ین منطقھ زندگیکھ در ا یارامنھ فعل

                                                            

بنیانگذار تاریخ نویسی آذربایجان و ھمچنین میرزا  A. Bakikhanov در میان این مورخین ع. باکیخاتف - 1
  ھستند. Mirza Adigeozal Beg و میرزا ادیگوزل بیگ Mirza Garabaghiقرباغی 
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ساھا، صومعھ ھا و ینکھ، آثار کلید. سپس اثبات امعرفی شونن بھ منطقھ یوارد
جان در واقع یآذربا ین آرتساخ و جمھوریواقع در سرزم یفرھنگ یر بناھایسا

کھ، و اگر، یار مھم بود. ھنگامیھا ساختھ و حفاظت شده است، بسیائیتوسط آلبان
ن آثار بخاطر عدم حضور ین موضوعات رابھ توان اثبات کرد، آن وقت ایا

  شود. یجان میآذربا ییاز فرھنگ کھن و قرون وسطا یگر، بخشیطرف د
ن ھدف بکار برده شد و از دھھ یحصول بھ ا یبرا کھ ممکن بودلھ یھروس

ک یق یمربوطھ از طر یھایجان شروع بھ انتشار تئوریبھ بعد آذربا 1960
ات، کتابھا و یباذکر جزئ ی، نوشتھ ھایقاتیتحق ینوشتھ ھا یل آسایان سیجر

گردش ، شا1بونیاتفا یمانند ض ینھ افرادین زمین فعال در ایمقاالت نمود. مورخ
 5اوغلو آخوندف -داوود آغا  4ل مامد زادهیکام 3اف ی، اقرار عل2ادا ماھمدوویفر

جان نام یدر آذربا یحیمس یھمزمان آثار مکانھا بطورودند. ب  6وشفید گیو رش
ب و یارامنھ عمدا تخرفرھنگی و تاریخی از آثار  یاریدوباره شد و بس یگذار
  ن برده شد.یاز ب

در منابع  یراتییل شود، تغیتکمن برنامھ ینکھ ایا یم، برایھمانطور کھ گفت
شد و تالش ھاو  یداده م یستیموجود با یخیو تار یک، فرھنگیدموگراف

  ل انجام می گرفت : یدر موارد ذ یمالحظات خاص
 

  ت مردمیقوم .1
بودند، بھ  یارمنکھ  )آرتساخ(قره باغ بومی ف دوباره مردم یالف : تعر

   ش بھ آنجا آمده اند.یدر دو قرن پفقط کھ  یمردم
 یر نقاط و شھرھایکھ در سا ین روش درمورد ارامنھ ایب: ھم

 یکھ در جمھور ین ارامنھ ایکردند و ھمچن یم یجان زندگیآذربا یجمھور
  ند، بھ کار برده شد.نک یم یزندگ یارمنستان فعل

  ھستند. ییایجان، آلبانیآذربا یجمھور ینکھ اجداد مردم فعلیا "اثبات"ج : 
ر از یبھ غ ،ن قبل از قرن نوزدھمین سرزمیمنکھ در ھیا "اثبات"د : 

  کردند. ینم یگر زندگید یحیا مردم مسی یچ ارمنیھا، ھ ییایآلبان

                                                            

  ).1973، آذربایجان در قرن ھفتم تا نھم (مسکو : 7-9ضیا بونیانوف، آذربایجان جلد  -  1
فریدا ماھمدووا(این نام در سایر بخش ھای کتاب مامدووا ذکر شده است: مترجم)، تاریخ سیاسی و  -  2

  .)1986(باکو : جغرافیایی تاریخی آلبانیای قفقاز،
  .)1989اقرار علی اف، تاریخ مختصر آتورپات، (باکو:  -  3
  .)1987کامیل مامدزاده و آ. ر. سالم زاد (آثار معماری شکلی) (باکو :  -  4
  .)1986داوودآغااوغلوآخوندف، معماری آذربایجان کھن و اوایل قرون وسطی، (باکو: -  5
  .)1984(باکو:  رشید گیوشف، مسیحیت و آلبانیای قفقاز، -  6
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 یل بھ عنوان مردمیران و اردبیجان ایآذربا یمردم استان ھا یه : معرف
و  یت بھ مردم شورویمنتزع شده اند اما از نظر قوم یمصنوع بطورکھ 

  تند.ملحق ھس یجان فعلیآذربا یجمھور
  

   یو آثار فرھنگ یسوابق کتب .2
 یسنگ یب ھایساھا، صومعھ ھا، صلینکھ تمام کلیالف : اثبات ا

 ین جمھوریافت شده در سرزمی یحیو آثار مس )یارمنبھ  1خاچکار(
  بوجود آمده است. ھا ییایجان، ارمنستان، آرتساخ توسط آلبانیآذربا

د برجستھ کھ ھر نوشتھ ھا، دانشمندان و افرا ینکھ تمامیا یب : ادعا
 یبوده اند و آثارشان بخش یجانیکرده اند، آذربا ین زندگین سرزمیدر ا یزمان

  .جان استیراث آذربایاز فرھنگ و م
موجود در منطقھ  یاسالم یمساجد و مقبره ھا ینکھ تمامیا یج : ادعا

ھ کھ اکثر آنھا کھ متعلق ب تین واقعیرغم ا یھستند عل یجانیشھ آذربایر یدارا
  . ندھا ساختھ شده ا یرانیباشند و توسط ا یاز قرن نوزدھم مبل ق

  

 شھرھا و روستاھا ،کشورھا ینام گذار .3
ران بعنوان یجان ایجان و آذربایآذربا یدن جمھوریف : اجبار بھ نامال
   .2"یجان جنوبیو "آذربا "یشمالجان ی"آذربا

جان ی"آذرباارمنستان بھ عنوان  ین فعلیمجدد سرزم یب: نام گذار
  ".یربغ

عدم حضور ارامنھ در  یل ادعایجان بھ دلیاگر رھبران و مقامات آذربا
خود شوند، تمام  یموفق بھ اثبات ادعا ن مورد بحث قبل از قرن نوزدھمیسرزم

" یخیتار جانی"آذربااز  ی، بخشیرانیا ین استانھایک و ھمچنیونیآرتساخ، س
 یھد شد کھ ھدف اصلخوا(کھ بھ ادعای آنھا در دو سوی رود ارس قرارداشتھ) 

   .3ن اقدامات استیھمھ ا
 732-808برابر با میالدی  1332-1406(ابن خلدون استاد و مورخ عرب 

خ) کھ در آن ھفت یبر تار یمقدمھ ا(نوشتن المقدمھ  ی) متولد تونس براه ق
اکثر  ینده را منتشر کرده، شھرت دارد. بھ نظر وین آیمورخ یفرمان مھم برا

ف آن یجھ و تحریدن بھ نتیکنند کھ مانع رس یاتخاذ م یشتباھمات این تصمیمورخ
                                                            

1 Khachkar 
در حال حاضر استان ھای آذربایجان ایران بھ سھ استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل تقسیم  - 2

  شده اند.
  شود. مراجعھ 23-30 .صبرای مطالعھ بیشتر در این مورد نتیجھ گیری بھ  -  3
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ن یکند کھ مورخ یھ میبا فھرست نمودن ھفت فرمان، ابن خلدون توص .1شود یم
سند کھ یآنھا را کامال ملکھ ذھن خود کنند و کارھا و آثار خود را بر اساس آن بنو

 ی. ابن خلدون من را خاطرنشان ساختین فرامید ایز باین یجانین آذربایبھ مورخ
  سد:ینو

   
 .دیطرف باش یب یگران و مکاتبات فکرید دینسبت بھ عقا .1
اتکا بطور کامل  ،سازند یکھ اطالعات را بھ شما منتقل م ییبھ آنھا .2

 د.ینکن
از اوقات ناقل  یارید. بسیار باشیدادھا ھوشیدر مورد اھداف رو .3

اد یتھ و ا آنچھ کھ شفا ھا آموخیمالحظاتش  یت واقعیاطالعات، بر اھم
ا یرسد  یدھد کھ بھ نظرش م یم یتیست و بھ آن اھمیگرفتھ واقف ن

 .دارد یتین اھمیکند کھ چن یتصور م
ن مرتب ید. ایکن یت ھا خود داریاد بھ عنوان واقعیبن یات بیاز فرض .4

 .کامل بھ ناقالن اطالعات است یاز اتکا یدھد و اکثرا ناش یم یرو
ت تطابق دارد. یگونھ با واقعط چید کھ شراین موضوع را درک کنیا .5

 .گذارد یر میط تاثیبر شرا یابھامات و انحرافات مصنوع
ش و مشتاقانھ ستودن یرتبھ و مھم با ستا یک شدن بھ افراد عالیاز نزد .6

دھند و  یجلوه م یط را بھ شکل بھترید. آنھا شرایکن یآنھا خود دار
 یقع داده من گونھ موایکھ در ا یکنند. اطالعات یشھرت خود را پخش م

 .ستین یشود، واقع
 .دیآگاه باش مختلف یاز تمدن ھا یط مختلف ناشیت شرایدر مورد ماھ .7

 
ر یاخ یسیبازنو توان در یرا م یخ من درآوردیک نمونھ خوب از تاری    

 1924ن بار در سال یاول یک ملت، برایخ ترکمنستان، کھ بھ عنوان یتار
 یر شورویاتحاد جماھ یاشافت، مالحظھ نمود. پس از فروپیت یموجود

رھبر  )1940-2006(ازف یصفر مراد ن ،1991در سال  یستیالیسوس
 سپس یرھبر ترکمنستان) را بھ خود داد. و( یعنوان ترکمن باش ترکمنستان،

را نوشت و  خ کامل ملت ترکمنستان استیکھ تار ،2روحنامھکتابی تحت عنوان 
شھ یصل و را ن اثر را بایا وی.م کردیپنج ھزار سالھ شان تقدسابقھ آن را بھ 

ن کتاب یا .3واسطھ نوح ھستند، آغاز کرد یترکمن ھا، کھ بھ نظرش فرزندان ب

                                                            

(پرینستون و  N.J.Dawoodتلخیص ن. ج داوود ،F.Rosentalابن خلدون. المقدمھ. ترجمھ ف. روزنتال  -  1
  .35 -36 .) ص1978آکسفورد: 

2 Magnum opus Ruhname 
مراجعھ کنید. این یک نمونھ از کتاب تاریخ من  www.turkmenistan.gov.tm/ruhnamaبھ وب سایت  - 3 

  زبان دیگر ترجمھ نشود. ھمھ ترجمھ ھا در اینترنت قابل دسترسی است. 22نشد بھ درآوردی است.اما این باعث 
مراجعھ کنید. این یک نمونھ از کتاب تاریخ من  www.turkmenistan.gov.tm/ruhnamaبھ وب سایت  - 3 

  دیگر ترجمھ نشود. ھمھ ترجمھ ھا در اینترنت قابل دسترسی است.زبان  22درآوردی است.اما این باعث نشد بھ 
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 ی، مملوک ھاسیای صغیراوغوذ، مردم آ یدارد کھ ترک ھا یژه ایح ویتصر
گر اصالتا ترکمن بوده اند و ید یاریران و بسیا یھا و قاجارھا یمصر، صفو

ن ھمان یم شده اند. ایلت ھستند کھ بھ دوکشور تقسک می یھ وترکمنستان فعلیترک
ازف، خواندن یات نی. در زمان ح1کنند یھا مطرح میجانیاست کھ آذربا یمطلب

  بود. یھمھ ترکمن ھا اجبار یکتابش برا
  

 خیتار یسیجان در بازنویروش آذربا
ان شد، بھ یب یکھ در بخش قبل یھا بھ منظور حصول بھ اھداف یجانیآذربا 

، یونیزیتلو یو، برنامھ ھایل ممکن مانند رادیرسدکھ تمام راھھا و وسا ینظر م
 ی، بروشورھا و جزوه ھایات دوره ایک و روزنامھ ھا و نشریانتشارات آکادم

مختلف آن  یھا یینترنت و کارای، ایا، قوم شناسیخ، جغرافیدر باره تار یژه ایو
 یمل یکامل مقامات و آکادمت ین اقدام با حمایرار داده اند. اه قرا مورد استفاد

 یدر علیاد حیشود و کامال توسط بن یدولت منتشر م یجان و وزرایعلوم آذربا
 ییند دروغ گوین فرای، ایدر خالل دوران شوروحتی شود.  یم ین مالیاف تام

از مقاالت  یریدرباره موضوعات متنوع با انتشار تعدادکث یو دروغ ساز
  شد. یانجام م رسیو کتابھای د جزوات یو حت2یپژوھش

 ی، باالخص از سویضد ارمن یھا یواکنش در مقابل دروغ ساز
ک یکاراپت مل ، 4مناتساکانیان، آساتور 3سواکپارویرمانند  یاندیشمندان ارمن

 ،8انیک سوازیھنر ،7انی، بابکن ھاروتون 6انیباگرات اولوباب، 5انیاوھانجان

                                                            

   .)2007ترکیھ : یک ملت دو دولت (باکو :  –، آذربایجان Nariman Qurbanovنریمان قربانف - 1
  
) 1960تحقیق درتاریخ و قومیت آذربایجا(باکو :   A.K.Alekperov یکی از این کتابھا الف. ک. الکپروف -  2

  است.
،استدالل در پشت کتاب Asatur Mantsakanian و آساتور مناتساکانیانParuir Sevakر سواک پاروی - 3

 .) ص1/1968ض. بونیاتف بھ نام آذربایجان در خالل قرن ھای ھفتم و نھم (روزنامھ فلسفی تاریخی) (ایروان :
190 -177.  

4 Asatur Mnatsakanian 
(مفاھیم ادبی و تاریخی ض. بونیاتف)  Karapet Melik-Ohanjanianکاراپیت ملیک اوھانجانیان  -  5

  .166-190 .) ص2/1968آرشیوھای ارمنی) (ایروان  پیش درآمد(مجلھ
ارمنستان)  Aghvank، (تعبیر دیگری از تاریخ (اقوانک Bagrat Ulubabyanباگرات اولوبابیان  - 6
   .219-232   .ص )2/1979آرشیوھای ارمنی)(ایروان :  پیش درآمد(مجلھ(

 .) ص2/1987(ایروان :  )گزارشگر علوم اجتماعی(وقتی کھ وجدان علمی وجود ندارد ,بابکن ھاروتونیان  -  7
56 -33.   
نمونھ ای از استفاده علم تاریخ با اھداف توسعھ طلبانھ (روزنامھ Henrik Svazyan ھنریک سوازیان  -  8

  .46-56 .) ص2/1989فلسفی تاریخی) (ایروان : 
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صورت گرفتھ است. 3پانیانو گئورگ است2ھایراپت مارکاریان، 1انیپاول چوبان
از الکسان  یقفقاز"، کار مشترک یخ آلبانیدر تار قیتحق" ;گریدو مقالھ مھم د

ا چگونھ یگر بر ارامنھ ید "حملھو 4انیوزباشیو کارن  انیمراد پارویر، انیھاکوپ
است کھ ھر  5انیمراد پارویرو ان یسیک سرکیگاگ "نوشتھخ را قلب کنیم؟ یتار

ا ی( یا روسی یبھ ارمن از کارھا ین سری. گرچھ تمام ااست یدو بھ زبان روس
ات یو نشر یمحل یتخصص یمنتشر شده است، اکثرا در روزنامھ ھا )ھردو

ن کارھا بھ یشوند چاپ شده است. ا یمنتشر م یکھ بھ تعداد محدود یدوره ا
 ،کایعامھ مردم و متخصصان در اروپا و آمر یعمدتا برا یخاطر موانع زبان

ھا ھستند، ناشناختھ یجانیآذربا یغات ضد ارمنیتبل یحاضر ھدف اصلکھ در حال 
  .6مانده است

 یمقامات شورو یکھ ھنوز روشھا یجانیآذربا"یمقاالت و انتشارات "علم
خاص ھستند، ھمچنان  یاسیمقاصد و اھداف س یو دارا ،برند یرا بھ کار م

خ یانده و آنھا تارشھ دویجان رید آذربایجد یشوند و بھ شدت در نسل ھا ید میتول
ندارند کھ  یلیچ دلیآنھا ھ رند.یپذ یقت مید را بھ عنوان حقیشده جد یسیبازنو

وارد جنوب قفقاز  1828ن را باور کنند کھ ارامنھ بعد از یری بھ غیر از ایتعب
 یشود، دارا یافت میو آرتساخ  یکھ در جمھور یحیآثار مس یشده اند و تمام

خ یکتاب "ابداع تار سندهیھمین نو 2009ل یورھستند. در آ ییایشھ آلبانیر
ز گرد و کنفرانس کھ در یک میرا در "تصوراتش یجان، ارمنستان و نمایآذربا

ک برگزار شد ارائھ نمود کھ در آن پنج مقام جوان یدر بلژ 7ش بولیاد ھنریبن
ز حضور داشتند. در خالل بخش پرسش و پاسخ کھ پس از ارائھ ین یجانیآذربا

کھ بھ ارامنھ و فرھنگ آنان  ییکھ تاکنون تا جا گرفت معلوم شدکتاب صورت 
را بھ  یخ قلب شده ضد ارمنیصادقانھ تار یجانین نسل آذربایا ،ارتباط دارد

                                                            

روسی) در ل.  –(تاریخ روابط ارمنی M. Karapetia و م. کاراپتیان  P. Chobanianپاول چوبانیان  -  1
خورشودیان (ویرایش) (روشن سازی درباره مشکالت فرھنگی تاریخی آلبانی قفقاز و استان ھای شرقی ارمنی) 

  .94-106 .) ص1991(ایروان : 1جلد 
ل. ) Mkhitar Goshخیتارگوش م ,سوابق تاریخی حوادث آلبانی  A. Markaryan مارکاریان  -  2

  .214-224 .) ص1991(ایروان : 1جلد  ، پیشین،(ویرایش) L. Khurshudianخورشودیان
  

؛ علیھ تحریف کنندگان آذربایجانی تاریخ ماوراءقفقاز شرقی  Gevorg Stepanianگیورگ استپانیان -  3
  .133 – 143 .) ص1/2009(ایروان : 

روزنامھ فلسفی (یان و کارن یوزباشیان، تحقیق در تاریخ آلبانی قفقاز، الکسان ھاکوبیان، پارویر مراد -  4
   .166-189 .) ص3/1987(ایروان : )تاریخی

 )مجلھ ادبی(حملھ ای دیگر بر ارامنھ یا چگونھ تاریخ را قلب کنیم  , گاگیک سرکیسیان وپارویر مرادیان -  5
  .)1988ژوئیھ  1(ایروان: 

معدود آثار مھم غیر ارمنی در باره این موضوع مقالھ استفان آستوریان در سال ھمانگونھ کھ گفتیم یکی از  -  6
  و کارھای گیورگ بورنوتیان بوده است. 1994

7 Heinrich Boll 
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جان کھ منبع یآذربا یخیتار یدادھا باوردارند. در کتابھایرو یعنوان نسخھ واقع
 عباس اف و الھام انتسفیروم یئسرگ نیم منحرف شده است، مورخین تعالیا

 ند:یگو ین میچن
  

ت رقابت یک وضعیکنند  یم ینیش بیپ ھاکتابنوع ن یسندگان ایکھ نو ینده ایآ 
است کھ نسل دانش آموزان در  یزیقا ھمان چین دقیاست. ا نھ"یری"دبا دشمنان 

  .1شود ین مباورشان کتب را مطالعھ کنند با آن روبرو ھستند و یکھ ا یصورت
  

 یا قبل از آن در جمھوریگذشتھ  یکھ در دھھ ھا یخیتار یدرس یکتاب ھا
 ،است یرانیکھ ا ین احمدیحس یژه آقایمورد مطالعھ و جان منتشر شدهیآذربا

" کھ در ین پدری"سرزم درسی تاریخ با تمرکز بر کتاب یقرار گرفت. احمد
رد کھ ھدف یگ یجھ مینت دانش آموزان کالس پنجم منتشر شده یبرا 2003سال 

ضدیت با قا یدق ین کتاب درسیارائھ شده در ا یغلط و ساختگویژه اطالعات 
ن دشمنان یھا بھ عنوان اول یرانیاست. ا یرانیفرھنگ و اقوام ا، خ یران، تاریا

 یمعرف جان کھن"یآذربا" یدن و نابودیل عمده از ھم پاشیجان ودلیمردم آذربا
ھرست در ف ھیروس یران، ارمنستان و حتین مورد پس از ایشده اند. در ا

  . 2دشمنان قرار داده شده اند
 یآموزش می دادند کھ م یاست کھ در زمان شورو یخیادآور تارینھا یتمام ا

ر یشتر مردم اتحاد جماھیست از سانسور مقامات بگذرد و صراحتا توسط بیبا
سازد کھ تمام  یل باال خاطرنشان میباورشده بود. تحل یستیالیسوس یشورو
در  یشوروبرھم پاشیدن اتحاد جماھیرپس از  یو دروغ پرداز یت سازیشخص

توان طبقھ  ین طور میرا ا ھنوز پابرجا مانده است و آنھا جانیآذربا یجمھور
  نمود :  یبند

 
  یخیتار یجعل و دروغ پرداز

خ و یتار یسیترک خود بھ بازنو یکھ توسط پسرعموھا یجانین آذربایمورخ
ت و شوق را ادامھ دادند. یخالقق شدند ھمان یکردن از اقدامات آنھا تشو یکپ

                                                            

 L.Vesely؛ آذربایجان، در ل. وسلی   Sergei Rumyansevالھام عباس اف و سرگئی رومیانسف - 1
  .55 .) ص2008فقاز (پراگ : (ویرایش) کتابھای درسی تاریخ معاصر در جنوب ق

حسین احمدی، "بررسی کتابھای درسی جمھوری آذربایجان"، فصلنامھ علمی پژوھشی مطالعات ملی  - 2
  .157-184 .) ص2011(تھران :  2/12، جلد 1390(مطالعات ملی فصلی) سال 
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بود.  یجانین آذربایمورخ یبرا یھ مدرن، مدل خوبیانگذار ترکیآتاترک، پدر بن
خ بھ ھمان اندازه ساختن ینوشتن تار" خود گفت: یھایاز سخنران یکیدر  یو

خ کالس ششم مدارس یتار یگر کتاب درسی. نمونھ خوب د1"ت داردیخ اھمیتار
 م کھ نوشتھ شده:ینیب یھ است کھ در آن میترک

  
ا مھاجرت کردند، و بھ ینقاط دن بیشتربھ  یمرکز یایترک ھا از آس

 یم یزندگ )الدیقبل از م 9500( ینھ سنگیھنوز در عصر پار کھ یمردم
ن را بکارند و یکردند کمک کردند. آنھا از ترک ھا آموختند کھ چگونھ زم

 یشتریب یشرفتھایپد، ترک ھا یجد ین کشور ھایبسازند. در ا یابزار فلز
ھ این ان نھادند. بیقدرتمند بن یبزرگ ساختند و کشور ھا یکردند، شھرھا

ھ و اطراف ی، سورسیای صغیرمراکز مھم تمدن در بین النھرین، آ ترتیب
 .2جاد شدیاژه ا یایدر

   

د شد کم یر تولین مسیدر ھم یجانین آذرباید" کھ توسط مورخیخ " جدیتار
د. دراین کتابھا وشمی اد داده یھ کودکان دبستانی خ بیتار یکم در کتب درس

 ینیدر سرزم خ کھن و قدمتیبا تار یک کشوریآذربایجان بھ عنوان  یجمھور
 ین کتابھاید. در ایگرد یشد، معرف یانگذاریکھ بعدھا ارمنستان در آن بن

 یجان معاصر سومریآذربا یوھا گنجانده شده کھ مثال جمھورین سناری، ایدرس
و سنگ نوشتھ  یجان در افسانھ سومریآذربا یمیل قدیو وجود قباھا بوده 

یا این ادعا کھ ارمنستان در سرزمین ھای تاریخی  -ارائھ شده است 3یھا
 یجانین آذربایمورخ یتکرار ادعاھاکھ شده،  یانگذاریبن یجان غربیآذربا
  .4است

                                                            

  .4 .) ص1985مصطفی کمال آتاتورک، سخنرانی (استامبول:  -  1
 25) ص 1991کتاب درسی دوره دوم متوسطھ مدارس ترکیھ (آنکارا:  1. جلد  Milli Tarihمیلی تاریح  -  2

 “، Y. N. Soyalو ی. ن سویسالV. L. Antoniou(بھ زبان ترکی آذربایجانی). ھمچنین بھ و. ل. آنتونیون 
تقال، ملت، اروپا و جھان : کتاب ھای درسی و برنامھ در ان ،”ملت و دیگران در کتاب درسی ترکیھ و یونان

) 2005(نیویورک و آکسفورد : Yasemin Soyalو یاسمین سویال  Hanna Schiesslerویرایش ھانا شیسلر
  مراجعھ شود. 112ص 

 .I، ی. جعفراف I. Babayevبابایف ،ی. Y. Yousoufov. یوسف اف .یR. Alievر. علی اف - 3
Jafarov  (بھ زبان ترکی  55) ص 2005: و ا. مامدووا، تاریخ آذربایجان کتاب درسی سال ششم (باکو

  .آذربایجانی) 
  .6 .ھمان منبع ص - 4
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کرد کھ  یرا سازماندھ یکنفرانس ھیون روسیفدراس 2008در سال    
 یموجود در کتب درس یافراط یھا یف ھا و دروغ پردازیل تحریتحل ھدفش

  .1بود وتعداد کثیری در آن شرکت کردند یسابق شورو یھا یجمھور
 خیدر کتاب مرجع تار کھ در کنفرانس مورد بحث قرار گرفت یمسائل

قابل  یش شده، بھ سادگیرایاتف ویجان کھ توسط ض. بونیآذربا یایجغراف
شمندان معروف یتوسط اند کھ مقاالت ارائھ شدهییژه در جایبھ و 2مالحظھ است

ن فصل ھای این کتاب بھ ادوار ین کتاب چاپ شده است. عناویدر ا یجانیآذربا
ا است. یشود اما متون درباره کشور آلبان یجان مربوط میخ آذربایگوناگون تار

 یاعث مجان است و بیبا آذربا اینام آلبان ین سازیگزیجا یاز روشھا یکین یا
ساختن  یدر تالش برا یگریشوند. این گام د یکیشود در ذھن خواننده آنھا 

باشد. موضوع فصل دوم کشور  یک کشور کھن میجان بھ عنوان یآذربا
 یعنین بخش یسنده ایو نو رودخانھ ارس است یجان، بھ واقع درھردوسویآذربا

کھ توسط ابن دی میالرن دھم ھ قمنطقھ متعلق ب یک نقشھ اسالمیاز  3والیخانوف
منطقھ است.با نگاھی بھ این نقشھ می توان دید کھ ھ شده استفاده کرده یحوقل تھ

 جان است.یا) نام دارد اما منطقھ جنوب رودخانھ آذربایآلبان( ارانشمال ارس، 
 .4ن با تز خود والیخانوف در تضاد استیبنابراکھ 

اوات، کھ در انگذار حزب مسیبن یاز اعضا یکین رسول زاده یمحمد ام
نوشت کھ در  را قفقاز" ی"ترکھامقالھ داشت،  ینقش اساس آذربایجان ینامگذار

 یتفاوتھان مقالھ بھ بحث درباره یدر ا یمنتشر شد. و 1928قسطنطنیھ در سال 
ھا  یجانید کھ آذربایگو یپردازد و م یجان میآذربا یھا و مردم جمھور یائیآلبان

ھا  یجانیگر تفاوت دارند. آذربایکدیذھب با ایی ھا از نظر زبان و میو آلبان
ھا در قرون  یائیدند، اما آلبانیبودند و پس از حملھ اعراب بھ اسالم گرو یزرتشت
جھ ین نتیگرمی توان چنیک بار دی. بھ این ترتیب 5دندیت گرویحیبھ مس یوسط

 یاسیمالحظات س یجان فقط داراید بھ آذربایکشور جد یکرد کھ نامگذار یریگ
  است. بوده

                                                            

(ویرایش) توصیف  A. V. Filipov و آ. و. فیلیپوف A. A. Danilovبرای جزئیات بیشتر بھ آ. آ. دانیلف  - 1
تاریخ عمومی روسیھ و کشورھای پس از شوروی در کتابھای درسی تاریخ کشور ھای جدیداالستقالل (مسکو: 

  مراجعھ شود.  http//nlvp.ru/reports/dcoclad-hits_02_light.pdf و ھمچنین وب سایت ) 2009
   .76 .) ص1987(باکو :  جغرافیای تاریخی آذربایجان ،ضیا بونیتاتوف - 2

3 Valikhanov 
  ضمائم آمده و توصیف آن بعدا آمده است. 27ھمین نقشھ در تصویر  - 4
(بھ زبان ترکی آذربایجانی) ھمچنین بھ 143 .) ص1987(باکو :  ازترکیھ قفق,رسول زاده محمد امین  - 5

راھھای نفوذ مسیحیت در آلبانیا، روزنامھ فلسفی تاریخی (ایروان  ،Svazyan, Henrikسوازیان ھنریک
  رجوع کنید.131-141 .ص )2/2002
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کھ ماد صغیر  یکشور یرومی ونانیک ین کالسیبراساس اظھارات مورخ 
ن مانع از آن نشد یا آتورپات نام داشت در جنوب رودخانھ ارس قرار دارد اما ای

 کتاباتف، یاف، دوسال پس از کتاب بون یاقرار عل یجانیکھ اندیشمند آذربا
ن جنوب ارس بھ یسرزم یبا نامگذار یسد. ویخ آتورپات" را ننویبھ تار ی"نگاھ

 یکند، اما در متن اصل یعنوان آتورپات کھ با عنوان کتاب ارتباط دارد، آغاز م
برد کھ  یرا بھ کار م یجان جنوبیآذربا یدر عوض آتورپات، کلمھ من درآورد

در شمال ارس  ییم کھ بھ جاینیب یگر، مید یی. در جا1ت ھم نبودیبدون قصد و ن
رفتھ شده یپذ ییایه شده کھ بر اساس اطاالعات جغرافداد یجان شمالینام آذربا

ل یفقط بھ دل یاختراع ین نامگذاریار واضح است کھ ای. بس2ح استیناصح
د مکررا یجد یکھ نام ھایمحض انجام شده است. اگر و ھنگام یاسیغات سیتبل

این کھ ثابت نشود کھ  یژه وقتیشوند. بھ و یتکرار شود، اذھان باآن آشنا م
ارائھ  یاستدالل "یخیتار"ق ین بھ اصطالح حقایغلط است و در قبال ا نامگذاری

وجود دارد کھ  یادیرند. عالوه بر آن، امکان زیپذ یعوام آن را م ،نگردد
رند و شروع بھ استفاده از آن در منابع و یرا بپذ ین اسامیا تازه کارن یمورخ

 یو واقع ینسخ اصلل بھ یتبد یاشتباه بھ زوداین  یند کھ بطوریآثار خود بنما
 یخیکشور تاریک بھ عنوان  یو جنوب یجان شمالیآذربا یعنی نامھای شود یم

  .3شود یم (کشور آذربایجان) شناختھ یمیقد یو اسالم یواقع

  

* 

"کھن" و ک کشور یل شدن بھ یجان تبدیآذربا برنامھن یاولپس از استقالل، 
مقامات تالش  4تولدربا ینیش بیکھ بر اساس پ ییبزرگ" بود. تاجا جانی"آذربا

 یعنیند، یمھ نمایجان ضمیآذربا یران را بھ جمھوریجان ایکردند تا استان آذربا
بھ نظر مورخین جمھوری کھ  یو جنوب یشمال یجان ھایالحاق مجدد آذربا

  .5جداشده بودند"از یکدیگر "باالجبارآذربایجان
کھ  یاندر یک سخنر ،اف یالھام عل رئیس جمھور، 2005دسامبر  14در 

راد کرد، در برابر یاآذربایجان علوم  یمل یس آکادمین سالگرد تاسیشصتم در
                                                            

  )1989نگاھی بھ تاریخ آتورپات (باکو :  ,اقرار علی اف -  1
  و...  59، 42، 9 .ھمان منبع ص - 2
  و...  139، 90-94، 53 .ھمان منبع ص - 3
  . 703.ص بارتولد،پیشین، - 4
 12- 13کنگره آذربایجانیھای مقیم خارج در   2011ژوئن  13براساس سایت گون آز آذربایجان مورخ  - 5

ش ژوئن در بروکسل تشکیل شد و در آن تاسیس جبھھ آزادی بخش آذربایجان جنوبی رسما تصویب شد کھ ھدف
  مساعدت بھ فعاالن ضد دولتی درداخل ایران و مدعی استانھای آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل بود. 
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ق کردتا یرا خطاب قرار داد و آنھا را تشو یجانیشمندان آذربایاند یجامعھ جھان
ارامنھ در ناگورنوقره  یخیاثبات فقدان حضور تار یبرا ییمقاالت و نوشتھ ھا

و ثابت  ارائھ کند یکھ بتواند تز یشمندیاف قول داد بھ ھر اند یسند. علیباغ بنو
بر  یقانون یھمان بھ منطقھ آمده اند واصال حقید کھ " ارامنھ بھ عنوان مینما

جان است، یمتعلق بھ آذربا یخین ناگورنو قره باغ کھ از نظر تاریسرزم
ل یآور 26در علی اف خواھد داد.  یز قابل توجھیو جوا یندارند"، کمک مال

 ن آکادمی چنین گفت:یھم یعموم در مجمعاو  2011
  

مثبت بھ درخواست من پاسخ دادند  یبطورشمندان ما بسیار خوشحالم کھ دان
در  یق واقعین منطقھ بر اساس حقایخ ایدر مورد تار یو کارھا و آثار قابل توجھ

خ یمربوط بھ تار یجاد نمودند. از ھمھ مھمتر کارھایکوتاه ا یک دوره زمانی
دانند کھ کشور  یمتاسفانھ اغلب نم ینکھ جامعھ جھانیل ایبھ دل ،1روان استیا

  .2بوجود آمده است یخیجان تاریآذربا ینھایدر زم یارمنستان کنون
  

ن کامال با یجداگانھ معتقدند کھ ا رلمانیاکتور اشنیو ھم و تیاسم یھم آنتون
ھ ب(س انجام شده است ارتباط دارد. یدالتاسیجد یخ کھ توسط کشور ھایابداع تار

را نھ تنھا خطاب  یاناتین بیچن یس جمھوریرئ .)مراجعھ شود قبلی یھا یپاورق
کند.  یان میجان بیآذربا یافکار عموم یشمندان، بلکھ برایبھ کارشناسان و اند

  مطرح نمود :  2011د یسال جد یدر سخنران یمشابھ ین ادعایاف ھمچن یعل
جان یآذربا ینھایر زمارمنستان د یم کھ کشور فعلیدان یم یما ھمھ بھ خوب

گر در یروان مانند منطقھ زنگزور و مناطق دیجاد شده است. خانات ایا یخیتار
جان ھرگز اجازه نخواھند یکشور و مردم آذربا .3ما قرار دارد یخیتار ینھایزم

ن مخاصمت یجاد شود. ایجان این آذربایک کشور ارمنستان دوم در سرزمیداد 
جان حل و فصل یآذربا یت ارضیو تمام یمللن الیفقط بر اساس اصول حقوق ب

   .4خواھد شد

                                                            

خانات یروان (ایروان) منطقھ ای در اطراف پایتخت ارمنستان است کھ تقریبا یک سوم سرزمین ارمنستان  - 1
  را می پوشاند.

  راجعھ شود.مanticher/2041 http//en.president.az/بھ وب سایت -  2
  منطقھ زنگزور در حال حاضر بخشی از مرز سیونیک در ارمنستان در ھمسایگی قره باغ است. - 3
بھ  برای خواندن متن کامل سخنرانی علی اف 4

http://www.isria.com/page/3_jammary_2011_114.pdf این  2011شود. در دسامبر  مراجعھ
آمده کھ در آن تاکید شده کھ ایروان در  www.erevangala500.comو سخنرانی در گزارش اینتر فاکس 

خاک آذربایجان ساختھ شده. پرزیدنت علی اف قرار بود ریاست مراسم جشن پانصدمین سالگرد تاسیس قلعھ 
   رعھده داشتھ باشد.ایروان را ب
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خاک " کالس پنجم یدرس یغات کتاب ھایاحساسات در تبلنوع ن یا 
شرور می خواند کھ  ییکھ ارامنھ را آدمھا، نیز دیده می شود" آذربایجان وطن

ی گذشتھ این خواھند: در قرنھا یھا م یجانیآذربا یرا برا یھا یھمھ بد
با ما مخاصمت داشتند انواع  –ارامنھ و اربابان آنھا  - "وشاه پ"کافران سی

  .1نده ااقدامات زیان علیھ ما انجام داد
 
  

 نگاریتقلب در نقشھ 
نقشھ  یادیشان، بتدریج، مقدار زیبھ منظور اثبات ادعاھا یجانیمقامات آذربا

 یآنان تا شھرھا ی" مورد ادعایخیتار جانی"آذرباو اطلس بوجود آوردند کھ 
ران بود) و دربند یان ایتخت اشکانیم کھ پایاکباتان قد(ان و ھمدان در جنوب زنج

ن نقشھ ھا کھ برگرفتھ از اطلس یاز ا نمونھابد. سھ ی یدر شمال امتداد م
و  02 ،01 یده، در شکل ھایرا در باکو منتشر گردیکھ اخ یخیجان تاریآذربا

 جان"یآذرباخی یی تارایم آمده است. آنھا منابع مرجع خود را "جغرافیضما 03
فات مدرن ضد یجاد آثار و تالیدرا یدیاتف کھ نقشی کلیش شده توسط بونیرایو

  فاکرده است، ذکر کرده اند. یا یرانیو ضد ا یارمن
ران ذکری یجان ایآذربا یا استانھایاطلس از ارمنستان، آتورپات و  نیدرا

"  یین ادعایسرزمل دھنده ینشده است، بلکھ تمام منطقھ بھ عنوان قلمرو تشک
کھ بھ عنوان  یینھایجان " نشان داده شده است. اکثر زمیکشور کھن آذربا

 یم انریااز ارمنستان بزرگ و  ییجان نشان داده شده، در واقع بخش ھایآذربا
جان از سال یلمرو آذرباھ قن اطلس کیا ین وجود در تمام نقشھ ھایباشد. با ا

 یشود، نام ارمنستان حت ینشان داده م ستمیتا قرن ب حیالد مسیش از میپ 200
 یخیتار یدرس یانتسف کھ کتابھایروم یسرگئ .2ک بار ھم ذکر نشده استی

  د :یگو یکرده است م یجان را بررسیآذربا
" و مخالفت یخی" قلمرو تار یجانینسخھ آذربا ین انتشارات معرفیھدف ا

خالل قرنھا کھ در  - ارمنستان بزرگ - ملت ارمنستان  یبا ساخت ماوای مل
 یجانیآذربا ین نقشھ ھایا 1990باشد. تا دھھ  یر مانده بود، مییبدون تغ

                                                            

، خاک وطن S. Aghayev، و س. آقایفL. Khalilov، ل. خلیل اف Y. Mahmudluس. محمود لو  - 1
) (بھ زبان ترکی آذربایجانی) صفت توھین آمیز " بی دینان 2010:کتاب درسی تاریخ برای کالس پنجم، (باکو : 

، 62، 61بار در صفحات  14شده است و سیاه پوش " تنھا عبارتی است کھ در متن کتاب مشخص و بزرگ 
 Elhamتکرار شده است. ھمچنین بھ الھام عباس اف  261و  187، 177، 166، 159، 113، 102، 93، 71

Abbasov  و سرگئی رومیانتسفSergei Rumyantsev ،مراجعھ شود. 44ص ، پیشین  
  )1994نقشھ ھای تاریخی آذربایجان (باکو :  -  2
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جان بزرگ" است کم کم بھ یاز " آذربا یگری" کھ شکل دیخی"قلمرو تار
 .1وارد شد یدرس یمتون کتابھا

  

جان یمھ، در قرون نھم و دھم قلمرو آذربایضم 01ر یبراساس نقشھ درتصو
 یران را در بر مین سرتاسر شمال غرب ایھمچنو  یتمام ارمنستان امروز

دیده از نام آنھا  ین نام خوانده شده، ذکرینی کھ با این سرزمیرد. اما در تمام ایگ
ازدھم و یدر خالل قرون  جانیآذربا"کھ عنوان  02ر ید. نقشھ تصووشنمی 

در  )ھیاشنو( افتھ و شامل اوشنھیرا دارد و بھ طرف جنوب گسترش  دوازدھم"
ن منطقھ در قرن شانزدھم یھ می شود و در نقشھ ھمیاچھ ارومیدر جنوب

گر ھمدان و دربند را یک بار دیابد و ی ین قلمرو گسترش میا )03ر یتصو(
  رد.یگین نقشھ در شش قرن قبل نشان داده شده بود، در بر میھمانطور کھ در اول

 خیتار یسیبازنو ،تقلب ھا نیجان ایآذربا یھمانطور کھ ذکر شد، در جمھور
ن است کھ یگنجانده شده است و ھدفش ا یم دو باره نقشھ ھا درکتب درسیو ترس

ن مطلب را از یانتسف ای. روم2رندیات " را بپذین بھ اصطالح " واقعیکودکان ا
 کند:  یخ کالس ھفتم مدارس باکو استخراج میتار یکتاب درس

  
رگ و ک کشور بزیجان من یآذربا یکھن و تا زمان کنون یاز زمانھا

دند ینام ین" میآن را "دروازه آھن کھ پدران ما 3دقدرتمند بوده است. قلعھ دربن
ن ین و تا قزویبھ کاسپ دما از دربن یما بود. قلمرو پدر ین پدریاز سرزم یبخش

 ، 6جانیکھن، دل 5ی، بورچال 4ک دوزواریابد. در غرب شی یو ھمدان امتداد م
 .8ما بود ین پدریقابل انھدام سرزمر یغ یمرزھا روان و نخجوانی، ا 7چایگو

  

                                                            

؛ سرزمینھای قومی در کتابھای درسی در آذربایجان و  Sergei Rumyantsevسرگئی رومیانتسف  - 1
  . 814 -815 .) ص2008گرجستان پس از شوروی (ھانوور : 

  
و آ.گوجایف  R.Aliev، ر. علی اف Y.Yousufovیوسف اوف  .، یY.Mahmudluی. محمود لو - 2

A.Gojayev:(بھ ترکی آذربایجانی)2001، تاریخ آذربایجان : کتاب درسی برای سال ھفتم (باکو( 
3 Derbent 
4 Shirak Duzu 
5 Burchali 
6 Dilijan 
7 Goycha – Lake Sevan 

  718، ص پیشینسرگئی رومیانتسف،  -  8
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 جانیآذربا یر الفباییتغ
ت یموفق یسینکھ بتوانند بازنویجان بھ منظور ایآذربا ین جمھوریمورخ 

ھ رشتھ تحریر شان ب یاسیس یو برنامھ ھا یازھایخ را براساس نیز تاریآم
تفاده مورد اس ین ابزار الفبایار داشتند. ایک ابزار قدرتمند در اختی، درآورند

د. یگرد یتاتارھا و مسلمانان اطالق منام بھ آنھا  بالھ قبود ک یجانیآذربا یترکھا
روان و یاغلب مردم مسلمان ش یاز قرن شانزدھم بھ بعد زبان محاوره ا

پوشاند،  یرا م یجان فعلیکھ آذربا یبا منطقھ ایکھ تقر یقلمرو یعنیداغستان، 
نخبگان حاکم و روشنفکران  یو نوشتار یکھ زبان رسمیبود درحال یترک

خانف، یباک یقرن نوزدھم مانند عباسقل ین محلیبود. مورخفارسی خردمند 
نوشتند کھ  یم یبھ زبان فارس یر قره باغیرزا جوانشیو م یگوزل بیرزا ادیم

ه ی گسترده از قرن ھجدھم در منطقھ مورد استفادبطورکھ  یبا رسم الخط عرب
 یتا قرن نوزدھم برا یترک یمحل یره ارار داشت، بود. گرچھ زبان محاوق

آثار بھ  نخستین از ین زمان بود کھ تعداد اندکیرفت و در ا یمکاتبات بھ کار نم
 یار مختصریقبل از آن ھم تعداد بس یده شد. از زمانھاید یجانیآذربا یزبان ترک

، یمحل یت زبان ترکیمانده است. در مورد وضع یباق یترک یاز نوشتھ ھا
 د:یگو یم یجانیمورخ آذربا 1گزوفرائول کارا

   
مکتوب  یخین آثار تاریاول .د استینسبتا جد یجانیدر زبان آذربا یخیآثار تار

.. کھ .ن آثار در خالل قرن نوزدھم نوشتھ شدیگردد. اما اکثر ا یرن ھجدھم برمھ قب
  . 2خ خانات گوناگون را ارائھ کرده اندیتار

  ن است : یچن یجانیبان آذریرلمان در مورد مورخید اشنایعقا
 

جان نوشتن اثرخود بھ نام "گلستان ارم : یخ آذربایخانف پدر علم تاریباک
را یکند. ز یرا آغاز م 1813از دوران کھن تاسال  روان و داغستان "یخ شیتار

وجود  )یترک یبھ زبان محل( یجان اثر برجستھ ایدر آذربا یتا زمان شورو
  . 3نداشت

 یفارس ی) الفبا1918- 1920(جان یآذربا یمھورس جیتاس ین سالھایدر اول
شد. در خالل  ینوشتن استفاده م یمنطقھ برا یھنوز توسط ترک زبانھا یعرب -

 ن کھ توسطیالت یخود را بھ الفبا ین الفبا جایکم کم ا 1922- 1929 یسالھا
مقامات  1937-1939 یسالھا یرفت، داد. در ط یمنطقھ بھ کار م یترکھا

                                                            

1 Raul Karagozov 
  .148 .) ص5200رائول کاراگزوف، تغییرشکل خاطرات جمعی در روسیھ و قفقاز مرکزی، (باکو :  - 2
  .123.) ص2003ش گذشتھ : افسانھ، ھویت، سیاست در ماورای قفقاز (مسکو: ویکتور اشنایرلمان، ارز - 3
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مورد  1991کھ تا سال  2ن کردندیگزیجا 1یروس ینسخھ الفباآن را با  یشورو
 ین برایالت یز الفباا یگریشکل د 1992رار داشت. پس از آن در سال ه قاستفاد

با  یادیشباھت ز یین شکل نھایجان انتخاب شد. ایس آذربایتازه تاس یجمھور
   .3ھ داردیمورد استفاده درترک یالفبا

 یدر سطح یجان شوروید آذربایجدنسل  1939تا سال  1929از سال 
د ین جدیالت یبھ شدند و بھ الفبایناآشنا و غر یفارس یگسترده با دست نوشتھ ھا

ش ین وضع تا بیر داده شده بود، عادت کردند. اییتغ یروس یکھ ناگھان بھ الفبا
دا شد کھ یاز پین نیگر ایکبار دیسال ادامھ داشت اما پس از استقالل،  50از 
ن اتخاذ شد. یالت یژه الفبایک نوع وین بار یآموزش داده شود و ا یگرید یالفبا
شمندان و یم کھ اندیشو یب روبرو میت عجیک واقعیب ما با ین ترتیبھ ا

ک تمدن کھن است بھ یداشتن  یکھ مدع یک کشوری یادب یت ھایشخص
خود را  یدر سھ مرحلھ جداگانھ الفبا یشان، بھ سادگ یاسیدرخواست رھبران س

  ر داده اند. ییتغ
شود و ھر بار کھ  یم یان فرھنگ تلقیمعموال اساس و بن یزبان نوشتار

د یجد یرا نسل ھایرود ز ین میراث گذشتھ از بیر کند، عمال مییکامال تغ ییالفبا
 یترجمھ شود و بھ الفبا یستیبا یمیقد یستند. نوشتھ ھایقادر بھ خواندن آن ن

 یتواند باشد. گرچھ در جمھور یبر مو زمان  گران ید نوشتھ شود کھ کاریجد
 یگر انجام مید یراحت تر از آنچھ کھ در فرھنگ ھا یلین اقدام خیجان، ایآذربا

از آثار مکتوب بھ خط  یگرحجم بزرگین کشور دیرا ایشود صورت گرفت. ز
مکتوب و سوابق موجود تا  یار نداشت، ھرچند کھ غالب کتابھایدر اخت یفارس

بھ بعد  1992. از سال یبود نھ زبان ترک یھ زبان فارسستم بھ ھرحال بیقرن ب
د دوباره احساس شد.حال یجد یاز بھ ترجمھ آثار موجود بھ الفبایگر نیک بار دی
را  ین آثار مکتوب تعدادیبھ دست آورده بودند تا از ب یگر مقامات فرصتید

 ن امر کامال در خدمت بھ اھداف برنامھیترجمھ شدن انتخاب کنندکھ ا یبرا
ن آثار ینامطلوب را کنار گذاشتند. البتھ ا یآنھا بود. آنھا آثار و نوشتھ ھا یاسیس

 یبھ نحورا ، آنھا کارند یمشروط بر آنکھ در فرا بازنویسی می کنندرا ھم 
د یمف یغاتیتبل یر دھند و بھتر بسازند تا در جنگ ھاییش نموده، تغیرایستھ ویشا

  واقع شوند. 

                                                            

1 Cyrillic 
 مانوور آذربایجان برای التینی شدن در اتحاد شوروی،  Kazan، رقابت مسکو با A. Fringsبھ آ. فرینجز  -  2

 Ab imperio )4/2009 مراجعھ شود. 249 – 266) ص  
(ایروان  rd Dar – 21لفبای آذربایجان، انکات مھم تاریخ  ،Lilit Movsisyanلیلیت مووسیسیان  - 3

  (بھ زبان ارمنی). 165- 166 .) ص4/2008:
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ر الفبا در زمان ییگسترده در دوران تغ یدنھاش کریرایفھا و وین تحریا
جان یآذربا ین جمھوریع شد و پس از استقالل ھم محققیشا یحکومت شورو

 یضرور یش ھایرایالزم و و یھا یسیبدست آوردند تا بازنو یگریفرصت د
ح" اشتباھات گذشتھ را انجام دھند و مطمئن شوند کھ تمام ی"تصح یبرا
ن یکند. ا یمطابقت م یرسم یا دستورالعمل ھاثبت و ضبط شده ب یدادھایرو

ن یرد و ایگ یرار مه قن شکل مورد استفادیبھ بھترھم ھنوز  ییابزار جادو
الت ضد یح داشتند کھ تماین دستور صریبود کھ محقق یاقدامات مقارن دوران

وطن  یبرا یدیجد یخیو تار یراث فرھنگیکنند و مو تشویق جاد یرا ا یارمن
بود تا  آماده یخ قفقاز جنوبید نظر در تارینھ تجدیزماین ترتیب  بھخود بسازند. 

ا بھ عنوان یمنطقھ حذف شود و آلبان یخیارمنستان و ارامنھ از متون تار ینام ھا
ر نام داده ییتغ یجان جنوبیران بھ عنوان آذربایجان ایو آذربا یجان شمالیآذربا
 یر از تعداد محدودیبھ غ بود کھ یخوشوقت یجا از نظر این تاریخ سازان، شود.
 یمکتوب قبل یخیتوانستند آثار تار یاز مردم واقعا م یشمندان، تعداد کمیاز اند

نوشتھ شده بود را  یاز زبان روس یو بعد از آن بھ نوع یرا کھ بھ زبان فارس
د را بھ ینکھ آثار ترجمھ شده جدینداشتند جز ا یگریچ راه دیبخوانند. مردم ھ

  رند.یباور کنند و بپذ یقیحق و یآثار اصل عنوان
ن یبھ الت یعرب -  یش را از فارسیالفبا 1929در سال  یھ ھم کھ زمانیترک

است یز در تحقق سیت آمیند موفقین فراین وضع را داشت. ایر داده بود ھمییتغ
ن کار ین کشور خدمت کرد. ایبھ ا 1915 یاش و انکار نسل کش یضد ارمن یھا

د و یر تکامل رسیش گرفتھ شد و بھ سیدر پ یانجین آذرباینمونھ توسط محقق
 یھا یاتف بود. گستره دروغ پردازیا بونینھ بازھم ضین زمیرھبر آنھا در ا

 یسال گذشتھ را در نمونھ ھا 40در خالل  یاتف و امثال ویانجام شده توسط بون
  توان مشاھده نمود : یل میذ

وھان یبھ نام  یمانک مسافر آلیدر ترجمھ "اسارت و سفرھا" کھ توسط  .الف
ن کتاب بھ یا یاتف تمام اشاره ھایدر قرن پانزدھم نوشتھ شده بود، بون 1لتبرگریش

- 66(تمام چھار فصل کتاب  عالوه بر آنحذف کرد. در ترجمھ خود را 2ارامنھ
  .3، ترجمھ نشدآنھا پرداختھ بود  یکھ منحصرا بھ ارامنھ و نحوه زندگ )63

                                                            

1 Johann Schiltberger 
تا  1939برای مطالعھ نسخھ تحریف شده کتاب یوھان شیلتبرگر بھ سفرھا بھ اروپا، آسیا و آفریقا از سال  - 2

  ) مراجعھ کنید.1989دمھ از ضیا بونیاتف (باکو : و ویرایش شده و مق  Brun، ترجمھ برون1427سال 
، بازنویسی تاریخ، روزنامھ انجمن مطالعات ارمنی  George.A.Bournoutian جورج. آ. بورنوتیان - 3

بورنوتیان: دو مسابقھ درمورد تاریخ قره باغ  .آ.. ھمچنین بھ جورج185- 6 .) ص1992- 6/1993(فرسنو: 
مراجعھ کنید در ضمیمھ این اثر ترجمھ ھای بازنویسی شده و  256- 69صفحات  )2004کالیفرنیا :  -(کوستا مسا

ارامنھ در سفرھای شیلتبرگر،  ،G. Abgarianبھ شدت تحریف شده ارائھ گردیده است. ھمچنین بھ ج. آبگاریان 
  مراجعھ کنید. -103- 112 .)ص2/1997قاصد دانشگاه ایروان، (ایروان : 
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خ یارم : تار گلستان"رخ متولد باکو کتاب خانف شاعرو مویباک یب. عباسقل
ن اثر بھ شکل یا 1970نوشت. در سال  یبھ فارسرا روان و داغستان"، یش

 یدرباکو منتشر شد ودر آن از ارمنستان ازجملھ مرزھا یبھ زبان فارس یاصل
 یاد شده است. در ترجمھ روسیاش بھ دفعات  ییایت جغرافیارمنستان و موقع

مربوط بھ ارمنستان و ارامنھ را  یاتف تمام قسمتھایبون 1991ن کتاب در سالیا
  .1حذف کرده است

چاپ شده  یسیبھ انگل 2ام فلوریلیو و ین کتاب توسط حسن جوادیرا ایاخ
" نام دارد، شامل:  یریجھ گیکھ" نت ین کتاب، فصلین قسمت ایاست. در آخر

ن در یرجمطعھ شعر است. مته قروان از جملھ پنجایمھم مردم ش یدستاوردھا
  سند:ینو یاتف، میبون این کتاب توسطسھ با ترجمھ یمقا

موجود در متن را ترجمھ  یک از شعر ھایچ یھ )اتفیابونیض(نھ تنھا او 
 عالوه بر این،. است ن شعرھا را ترجمھ نکردهینگفتھ است ا ینکرده بلکھ حت

ل آن ین موضوع و دلیاز ا یاصال ذکرو متن راترجمھ نکرده  یاز قسمتھا یبعض
ن نظر ناراحت کننده است کھ او یژه از این موضوع بھ ویاورده است. ایان نیبھ م

نھ فقط در او ن یکند. بنابرا ینم ای اشاره یچگونھھآن سرزمین بھ سکنھ ارامنھ 
د یکھ مورخ با باکیخانف دستورات و نصایح د بلکھ بھ یگو یخ دروغ میمورد تار

سد ھم احترام یره بنویو غ یاسی، سی، قومیھرگونھ تعصب اعم از مذھب بدون
  .3نگذاشتھ است

ف شده است. در یتال یز بھ فارسین یرزا قره باغیخ قره باغ میج. کتاب تار
بردعھ عمدتا  یمیت شھر قدیسد کھ جمعینو یم یو یصفحھ چھار نسخھ اصل

بھ س یدست نو یمتن کامل از رو 1959. در سال 4ر اقوام بودندیارامنھ و سا
ترجمھ با حروف روسی  یجانیآذربا یبھ ترک 5فیبابا .توسط ف یرسفازبان 

ک یش کردو بھ عنوان یرایف را ویبابا ، اثر6م آخوندوفینظ 1989شد.در سال 
قدرت خود را بھ کار انداخت تا متن را سانسور کند واکثر  "یشگر علمیرای"و

نجا یدر ا کرد را از متن در آورد. یکھ بھ ارمنستان و ارامنھ اشاره م ییقسمتھا
شگر نگفت کھ متن را خالصھ کرده یرایشده، و یسیر متون بازنویھم مثل سا

                                                            

، گلستان ارم، ویرایش و تفسیر شده توسط ضیا Abbas Qoli Aqa Bakikhanovعباسقلی آقا باکیخانف  - 1
  ) بھ روسی1991بونیاتف (باکو : 

  
2 Williem Floor 

تاریخ شیروان و داغستان. ترجمھ حسن جوادی و ویلیام فلور   گلستان ارم  ,کبخانوفعباسقلی آقا با - 3
  .16 .) ص2009(واشنگتن دی سی : 

م. س شماره:  1840 – 1847یر قره باغی، تاریخ قره باغ. م. س. آکادمی آذربایجان، میرزا جمال جوانش - 4
  .(بھ فارسی) 11603/712ب

5 F. Babayev 
6 Nazim Akhundov 
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سھ ید کھ با ھدف مقایمھ مراجعھ کنیدر ضم 47ر یبھ تصو بھ طور مثالاست. 
 )ارانا و شھر یتخت سابق آلبانیپا(بردعھ  یسھ نسخھ از متن مربوط بھ بازساز

آخوندوف آورده  1989 شده فیف و نسخھ تحری، ترجمھ باباینسخھ اصل یعنی
  .1شده است

خ ی) بھ نام "تار1665-1728 حدود( 2انتسیحسن جالل یسیدر کتاب عد. 
در  1989ش و در سال یرایاتف ویتوسط بون ا) کھیآلبان(مختصر منطقھ اقوانک 

 ک مورخی"بھ عنوان  بود یارمنروحانی ک یسنده را کھ ینو یو ،باکو چاپ شد
کھ بھ  یاساس یدر متن داد و جاھا یراتییعد ھم تغکرد و ب ی" معرفییایآلبان

 ییکایآمر یان مورخ ارمنیکرد را حذف نمود. جورج بورنوت یارامنھ اشاره م
کھ توسط  ییرات و حذف ھاییترجمھ کرد و در مورد تغ یسین اثر را بھ انگلیا

  . 3کرده است اتف انجام شده بود اشاراتییبون
سنده متن یبراساس اظھارات نو ف متن،ین تحریک نمونھ مشخص از ای
ده ھزار  ید ھدف ارتش قویگو ین قسمت است کھ می، بخش مربوط بھ ایاصل

ل قرن یکھ توسط شاه واختانگ ششم گرجستان در خالل اوا رامنھ رانفره ا
  :ارمنستان بوده است یدوباره پادشاھحیاء شده بود، ا یھجدھم جمع آور

را آنھا در ارتش یکرد. ز یسازماندھ یآنھا را بر اساس اصول نظام )او(... 
کرد ھمراه با  یده بودند. تعداد ده ھزار مرد مسلح منتخب جمع آوریآموزش ند

 یپادشاھ یایاح یش باشکوه، برایر خدمھ ھا و با جشن و نمایشان و سایجمع کش
  .4میارمنستان، ما حرکت کرد

 ارمنستان" یھانتس موافق نبود و در نسخھ خود "پادشایاتف با متن جاللیبون
  .5ر دادییتغ ا"یآلبان ی"پادشاھرا بھ 
  

*  
  

                                                            

مراجعھ کنید. میرزا جمال جوانشیر قره باقی، تاریخ قره باغ، ترجمھ ن.آخوندوف،  ضمیمھ 47بھ تصویر  - 1
مراجعھ 185- 191. ھمچنین بھ بورنوتیان، دو سابقھ تاریخی،پیشین،ص108ص )1989تاریخ قره باغ، (باکو:

  کنید.
  

2 Esai Hasan Jalaleants 
،ترجمھ 1702-1723عیسی حسن جاللیانتس،تاریخ مختصر منطقھ اقوانک:تاریخ قره باغ وگنجھ از  - 3

  .)2009ویادداشت نویسی توسط جورج بورنوتیان،(کوستامسا،کالیفرنیا:
  ترجمھ جورج برونوتیان. 48.) ص1868لیانتس،تاریخ مختصر منطقھ اقوانک(بیت المقدس:عیسی حسن جال - 4
بھ ترجمھ روسی کتاب عیسی حسن جاللیا نتس،تاریخ مختصر آلبانی، ترجمھ تر گریگوریان، ویرایش ضیا  -  5

  مراجعھ کنید.35.)ص1989بونیاتف(باکو:
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، حکام یافتھ امروزیار توسعھ یع و بسیفوق سر یبا استفاده از تکنولوژ
 یشده و ساختگ یسیاز آثار بازنو یلیر کردن سیجان ھمچنان بھ سرازیآذربا

کھ  یاز آثار یادیسھ، تعداد زیپردازند کھ در مقا یاتف میمانند آثار بون یخیتار
ت ین است کھ کمیھدف ا .شوند یت میاھم یت را منعکس ساختھ اند، بیواقع
 یاد و بیبن یب یو ساختگ یکھ آثار من درآورد یت شود تازمانیفین کیجانش

قت مورد قبول قرار یرفتھ شده شوند و کال بھ عنوان حقیاساس و اصول پذ
  رند.یگ
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  گانشیجان نسبت بھ ھمسایمقاصد آذربا  - 2
  

  م ویت کنیخ مان را حمایتار ستیبا«  

   را ھموارهیز ،میآن بجنگ یباچنگ و دندان برا 

   ».ر دھندییکنند آن را تغ یم یگران سعید 

  مپل یام دارلیلیو

  
 یجانیل اقوام آذربایتشک

   
م فرانسھ در یمق روسکارشناسک ی) 1913 – 1988(1گسنیالکساندربن

  سد: ینو یم یوھ شوریتزار و روس یموضوع مردم مسلمان امپراتور
  

 یچ آگاھیقطعا ھ بوده وا کشاورزین یک مسلمان قبل از انقالب، چادرنشی
ز، قزاق یک ملت خاص مانند ترکمن، ازبک، قرقینسبت بھ تعلق داشتن بھ 

 یتوان درباره تاتارھا ین موضوع را میھم .شندا Karakalpakاکاراکالپاکی
ن یقبل از انقالب بھ ا یلیخ ار""تاتا ی "ی"آذر یاسام یھا گفت حت یا آذریولگا 

ن یخواندند. بنابرا یولگا خود را " ترک " م یرفت. تاتارھا یشکل بھ کار نم
   .2مردم منطقھ نقطھ اتصال و اتحاد بود یاسالم برا

  

گسن اضافھ یبن ،نوشتھ 3مبوشیاندرز و یکھ با ھمکار یگریدر اثر د     
  کند : یم

ک از سنت یچ ینادر، ھ یک استثنا ی ھستند کھ، با یمیک ملت قدیھا  یآذر
ک یبھ عنوان خود را حفظ نکردند. گرچھ ھنوز آنھا کامال  یلھ ایو قب یقوم یھا

  . 4ستندیملت " منسجم " ن
  

  

                                                            

1 Alexandre Bennigsen 
آگاھی محلی در میان ملیتھای شوروی، مشکالت ملیتھای شوروی، ویرایش، الکساندربنیگسن، اسالم یا  -  2

  .175 .) ص1971ادواردالورث (کمبریج: 
3 Enders Wimbush 

 .) ص1986الکساندر بنیگسن و اندرز ویمبوش، مسلمانان امپراتوری شوروی: یک راھنما (بلومینگتون :  -4
136 
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ک کشور واقع در شمال ارس ی وقتی 1918م، در سال یده ایھمانطور کھ د
ن مورد ی. در ا1خودانتخاب کرد یرا برا جان"یآذربا ی"جمھورمستقل شد، نام 

ا فقط ی "ترک ھا" "تاتارھا"، کھ تا آن زمان با نام یبا چرخش قلم، مردم محل
شدند. در عمل  "یجانی"آذربارسما  1918شدند در ماه مھ  یخوانده م "مسلمان"
ن ین موضوع از ایو نامربوط بود. ا ناآشنا، یمحل مردم یبرا ین نام گذاریا

 "یجانی"آذرباھرگز خود را  آنھا 1936شود کھ تا سال  یت آشکار میواقع
شھ یھمواره کلمھ " ترک " را بعنوان ر ن مردمیدو دھھ ا ی. برا2نخوانده بودند

د ییز آن را تاین یجانیبردند کھ پژوھشگران آذربا یخود بھ کار م یقوم یھا
ت یخ و قومیباستانشناس ھنگام پژوھش در مورد تار 3لکپاروفاک  .آ .کردند
 کند: ین موضوع جلب میجان توجھ را بھ ایآذربا
   

ن یقبل از ا .رار گرفته قمورد استفاد 1936پس از سال  "یجانی"آذرباکلمھ 
کھ در حال حاضر  یخواندند. نام یم "ترکھا"ن ما خود را یخ مردم سرزمیتار

   .4شود یست داده میحزب ضد انقالب پان ترک یبھ اعضا

شور چند سال ککھ برای ھمین نویسنده چنین ادامھ می دھدو تاکید می کند    
.آشکارا این موضوع مانع نشدکھ 5طول کشید تا بھ اسم ورسم جدیدش عادت کند

ھزار سالھ آذربایجان در منطقھ را  5مردم فعلی تاریخ مداوم بیش از 
تاریخ نویسان  .بخشی از این باور بھ این آموزش برمی گردد کھ6باورنکنند

در خالل  1813-1828الھای در س جمھوری  آذربایجان مدعی ھستند کھ 
جنگھای روس و ایران، برای یک دوره صد سالھ یا ھمین حدود، یک کشور 

آن را مجددا بھ  1918ھزار سالھ استقالل خود را از دست داد وفقط در سال
  :دست آورد

مھ اول قرن ھجدھم با ظھور یجان در نیدولت صفوی آذربا یروپاشف
ن ھا در اواسط قرن یو سلطان نشمھ مستقل، خانات یمستقل و ن ینھادھا

                                                            

(لس  1918 ارمنستان در جاده استقالل, ریچارد. ج. ھوانسیان ، ھمچنین بھ703صجلددوم. بارتولد، پیشین - 1
  مراجعھ کنید. 189) ص 1967آنجلس : 

  .45- 47 .کاوه بیات،پیشین، ص -2
3 A.K.Alekparov 

، تحقیق در تاریخ و قومیت Alesker Kyazim Alekparovالسکر کیازیم الکپارف  -  4
  )1960آذربایجان(باکو:

  ھمان منبع - 5
 21 .) ص2008ف و صالح باقراف (ویرایش) آذربایجان : یک صد سوال پاسخ داده شده (باکو : طالع حیدرا -6

 18 – 19 .)، ص2000(ویرایش)  آذربایجان ( لندن : Tamara Dragadzeھمچنین بھ تامارا درگادزه 
 مراجعھ شود.
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ھ بر اساس عھدنامھ گلستان ین نھادھا توسط روسیھجدھم ھمراه بود. اشغال ا
صدھا مستقل  قرنھا جانیآذرباکشور ایجاد ) 1828( ی) و ترکمانچا1813(

  .1ق انداختیکصد سال بھ تعویرا حدود  سالھ
ن و پدران آنھا رایا ید کھ پادشاھان صفویکند تا ثابت نما یسنده تالش مینو

جان بود کھ در خالل جنگ ین آذربایبودند و ا یشمال یھا یجانیدر واقع از آذربا
مجددا آن را  1918استقالل خود را از دست داد و در سال  1813 – 1828 یھا

د کھ یگو یحا میرسد کھ تلو یم یبھ سطح یلیتحل یسیخ نوین تاریکسب کرد. ا
ھ داده شد توسط ین قلمرو بھ روسیو ا ھ امضا شدیکھ با روس 1828عھدنامھ 

، یعنیامضا کرده اند.  جان آنرایامضا نشده بلکھ پادشاھان آذربا رانیقاجارھای ا
 ین عھدنامھ فقط مین ایجان مستقل بوده بنابرایند، آذربایگو یاگر، آنگونھ کھ م

  جان امضا شود. یھ و آذرباین روسیتوانستھ ب
ملتھا  ید، اما اسامندھ یھا را نشان نمال مرزمعمو ییقرون وسطا ینقشھ ھا

 ن روش بھی. امی کنندکردند را ذکر  یم یزندگ ینیکھ در ھر سرزم یو مردم
و  قرون پانزدھم فقط ازنقشھ ھا  یم مرزھا رویک تر است و ترسیت نزدیواقع

، یم کھ در دوران کھن و قرون وسطید توجھ کنین بایشد. ھمچن شانزدھم آغاز
 یم یکھ در آن زندگ یا و مناطق اکثرا بر اساس نام مردمنھا، کشور ھیزمسر

جان بطور عکس عمل کردند؛ ی، کھ در مورد آذرباندشد یم یکردند نامگذار
ک یاز  یک نام استقراضیکشور بھ  یسال پس از نامگذار 20تا  18حدود 

  نده شوند. خوایعنی بھ نام کشور "یجانی"آذرباھ، قرارشد مردمش یاستان ھمسا
ر یدر کتاب " مردم اتحاد جماھ یمحقق اقوام شناس 2کسمنیو رونالد

 سد:ینو یل را میر ذیھا تفس یجانی" در مورد آذربایشورو
  

 یشھ ھایاز ر یکنند، آنھا مجموعھ ا یصحبت م یھا ترک یجانیگرچھ آذربا
 مسلمانان تلفیقدر حال  ھا یجانیدارند. ھنوز آذربا یو قفقاز یرانیترک، ا یقوم
 ، 7ھا یلزگ( یجنوب 6داغستاندر و  5ھای، اود4مردم شاھداق ،الش، کردط ، 3یتات

                                                            

اث فرھنگی (باکو : ، (مولف) جنگ علیھ آذربایجان : ھدف گیری میرKamala Imranliکماالامرانلی  - 1
  .7 .) ص2008

2 Ronald Wixman 
3 Tati 
4 Shahdag 
5 Udis 
6 Daghestan 
7 Lezgins 
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، اقامت داشتھ اند و یستیالیسوس یشورو جانیکھ درآذربا )2و زاخورھا 1وارھاآ
ک گرجستان یساکن در مناطق نزد )ان مسلمان گرجستانیعیش( 3ھا یلوینگیا

 .4ھستند یستیالیسوس یشورو

در سال  یشورو سندگانیھ کل نوین کنگره اتحادیدر خالل اول یحت 
اش درباره تبادل اطالعات در  یدر سخنران یسنده روسیک نویکول .ی، 1934

جان یمردم آذربا ،یستیالیسوس یگوناگون شورو یھا یسندگان جمھوریان نویم
   .5رفتھ بودیپذ یشمندان بطورکلیان اندین کلمھ در میخواند و ا یم "ترک"را 

خ: یتار "ابداعتحت عنوان ین کتاب، کتابیمسنده ھینو 2009ل یدرآور  
ھ ش تصورات" نوشت و در آن مسالھ مربوط بیجان، ارمنستان و نمایآذربا

"ترک  ،"تاتار"مانند  یاستفاده از کلمات و یترک - یجانیآذربا - ییایت آلبانیومق
را مورد  رفت یجان بھ کار میآذربا یمردم جمھور یرا کھ برا "و مسلمان

 در یآگوست مقالھ ا 8ن کتاب در یشش ماه پس از انتشار ا .6بحث قرار داد
ن ین مطلب پرداخت. ایو بھ ھم زبان باکو منتشر شد یروزنامھ روس 7زرکالو

جان یعلوم آذربا یمل یخ آکادمیر موسسھ تاریمد 8ید آلکپرلیمقالھ توسط فر
 د:یگو ینوشتھ شده بود و در آن م

  
اصال وجود  جان"یآذربا"نام  1930ن در دھھ یتازمان اصالحات استال 

کھ  ینام 1936ن نام بھ منطقھ مذکور داده شد. تاسال ین اینداشت و بھ اراده استال
 – 1920کوتاه بود ( یعمر یجان کھ دارایآذربا یکھ در جمھور یبھ مردم

 بود. "ترک"د یگرد ی" شد رسما اطالق میشورو جانی"آذربا) و بعدھا 1918
ا یم ؟ آیھست ینکھ چھ کسیدر مورد ا یما بامباحث یقوم تی.. با ازدست دادن ھو.

ن یم. ایم؟ روبرو بودیگریا اقوام دیھا، مادھا  یائیھا، آلبان یانیاز اعقاب سومر
م و یق اتکا نداشتھ باشیکھ بھ حقا یھدف، تازمان یو ب ھ و اساسیپا یمباحث ب

ورت ص یو ب یر نام مصنوعیما ز یقیت حقیومھ قم کیص ندھیتشخ

                                                            

1 Avars 
2 Tsakhurs 
3 Ingiloi 

رونالد ویکسمن، مردم اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی: یک کتاب کوچک درباره قوم شناسی (نیویورک:  4-
) 1980جنبھ زبانی الگوھای قومی و فرایندھای قفقاز شمالی (. سایر آثار ویکسمن عبارتند از: 17) ص 1984

 .)1982و ناسیونالیسم قومی در قفقاز (
 .43 .) ص1934اولین گنگره اتحاد تمام نویسندگان شوروی: گزارش تند نویسی(مسکو :   5-
) ص 2010ران :روبن گالیچیان، ابداع تاریخ :آذربایجان، ارمنستان ونمایش تصورات، چاپ دوم (لندن و ای 6- 
  آذربایجان، ارمنستان و جدال بر سر اوھام گذاشتھ شده است.)  -تاریخ وان ترجمھ فارسی کتاب جعل (عن10 - 11

 
7 Zerkalo 
8 Farid Alekperli 
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ن کردھا، یشده است کھ در اصل از ترکھا و ھمچن یمخف یجعل "یجانیرباآذ"
  .1ندارد یانیگران گرفتھ شده است، پایو د ھا یھا، تات ھا، لزگ یطالش

ن و مطالعات یالت مورخیھ تمایآشکارا عل یجسورانھ الکپرل یادعا  
ر ید) م1924- 2004(اف  یژه آثار اقرار علیبھ و ،جانیمربوط بھ اقوام در آذربا

خ یبھ تار ینگاھ"اف در اثر خود بھ نام  یخ است. علیسابق موسسھ تار
ل ترک یبا قبا یچ ارتباطیجان ھیآذربا یکند کھ مردم جمھور ید میتاک آتروپات"

ران یجان ایھستند کھ از آذربا یلیر قبایھا و سایائیندارند بلکھ از نسل مادھا، آلبان
وجود بر اثبات  یل مثبتیدل ییگو ن تناقضیک چنی. 2ن منطقھ آمده اندیبھ ا

  .است یومھ قشیک، در مورد مسالھ ریدر حلقھ آکادم یحت یمھم اختالفات
 یو استقالل جمھور یخ شورویمربوط بھ تار یبخش اعظم نوشتھ ھا

 ییایان آلبانیکھ آنھا فرزندان بوم ن موضوع استیجان با ھدف اثبات ایذرباآ
ده کردن روابط با یچیمثل پ مسایلیر آن است اما د یک تئورین گرچھ یھستند. ا

جان بھ یھ کھ بھ آذربایترک یعنیجان در منطقھ یآذربا و متحد ن دوستیبھتر
. در 3ایجاد می کندنگرد،  یست میک عضو متعھد باشگاه ملل پان ترکیعنوان 

ھا بھ  یجانیھ متوجھ شد کھ از دفاع کردن از آذربایکم، ترکیست و یآغاز قرن ب
فقط بھتر است ن آنھا یشود، بنا برا یبش نمینص یازیچ امتیھ ییایعنوان آلبان
ج یھ، نتایمانند ترک یدیک متحد کلیداشتھ باشند. ازدست دادن  یاعقاب ترک

استھا و یجان، باالخص در مورد سیآذربا یجمھور یخاص خود را برا
ن تحول یک چنیاز  یری. بھ منظور جلوگداشت یمنطقھ ا یھا یاستراتژ
ک یجان یشمندان آذربایگر، مقامات و اندیا ھر متحد دیھ یبا ترک ینامطلوب

ل ترک یخود بھ عنوان اخالف قبا یمعرف یعنیر، یاست بھ شدت انعطاف پذیس
( در حالیکھ خود را اوالد ھ رااتخاذ کردندین مرتبط با مردم ترکیا و بنابرایآس

  . می خوانند)نیز ارانی ھا و آلبانیاییھا 
کھ درسال  4یراالکبرلینوشتھ عز یجان غربیآذربا یخیکتاب آثارتار  

ن یمنتشر شد، در خدمت بھ ا )یفرانسھ و آلمان ،یسیانگل یبھ زبانھا( 2007
، متحد سازد یمرکز یایاوغوذ آس یھا را با ترکھا یجانیھدف بود کھ آذربا

مطرح  ییز ادعاھاین یموجود در ارمنستان فعل یکھ نسبت بھ آثار ارمنیدرحال
                                                            

) 2008آگوست  8فرید الکبرلی، ما چھ کسی ھستیم، از کجا آمده ایم و بھ کجا می رویم ؟ (باکو : زرکالو،  - 1
گالیچیان، ابداع تاریخ :آذربایجان، ارمنستان و نمایش تصورات، چاپ دوم (لندن و ایروان : ھمچنین بھ روبن 

  مراجعھ شود. 28 .) ص2010
  

ھمچنین بھ ترجمھ فارسی ھمین اثر توسط فریدون جنیدی (تھران :  25 -30 .ص پیشین،اقرار علی اف. - 2
  مراجعھ شود. 59 – 73) ص 1999

  .14 – 18و  7 .) ص1995: از الحاق گرایی تا ھمکاری (لندن : یاکوب الندو. پان ترکیسم -  3
4 Aziz Alakbarli 
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شگاه کتاب یدر نما 2008ن کتاب در سال یا یمجان ی. نسخھ ھاسازد یم
مھم، دانشگاھھا و صاحبنظران  یکتابخانھ ھا یع شد و برایفرانکفورت توز

 یک نقشھ جمھورید. درآغاز کتاب یز ارسال گردیدر سرتاسر جھان ن یاسیس
 یجمھور - یجان غربیآذربا نقشھ« ح:ین توضیارمنستان چاپ شده است با ا

  .1»کھن یترکھا و اوغوذھا ین مادریسرزم -  یتان فعلارمنس

ھا  یجانید اسالف آذربایگو یف از ھمان ابتدا مین توصیبا ا یاالکبرل  
ب ین ترتیستند، بوده اند و بھ ایز یم یرنھا در قفقاز جنوبھ قاوغوذ، ک یترک ھا

ست ا نیا ییجھ نھایپردازد. نت یھ میجان با ترکیآذربا یت روابط جمھوریبھ تقو
جدا شوند،  یھا اکراه دارند کھ از مناطق قفقاز جنوب یجانیکھ چون آذربا

ن اگر یمنطقھ ھستند. بنابرااین " انیبوماوغوذ " یکنند کھ ترکھا یم یپافشار
توانند ادعا کنند کھ  یھ بودند، آنھا میقفقاز ھمسا یھاییایاوغوذ و آلبان یترکھا

و  جانیآذربا"گر بھ نام یک کتاب دیر ، ھردو را دارند. دییایو آلبان یتبار ترک
ن ھدف ینوشتھ شده، بھ ا 2مان قربانفیک ملت، دو کشور" کھ توسط نریھ : یترک

   .3داستیھدف نوشتن کتاب از عنوان آن کامال ھو .آشکارا خدمت شده است
ر ھستند، یصغ یایو آس یان قفقاز جنوبینکھ ترکھا بومیاصرار بر ا  

 این درواقع .4ز بھ دنبال داشتیرا ن ھیترک یھا یسیخ نویو تار یاسیس یادعا
ھر دو کشور درمورد آن کامال با ھم تطابق  یاسیغات سیاست کھ تبل ینھ ایزم

 یخ جمھوریتار یدرس یھ و کتاب ھایخ ترکیتار یدارد. مثال در کتاب درس
تو راز زمان اورا یقفقاز جنوب یجان، نام ارمنستان کامال از تمام نقشھ ھایآذربا

جان در قلمرو یآذربا حذف شده است و نام 1918ح تا یالد مسیقبل از م 800 در
ران نوشتھ یو شمال غرب ا یقفقاز شرق ین بخش اعظم ماورایارمنستان و ھمچن

  شده است. 
ھا  یجانیکند آذربا یکتھ مینطور کھ اوضاع و احوال دیب، این ترتیبھ ا  

ل ترک اوغوذ یان قبایا بومیتند قفقاز ھس یحیمس یھاییایتوارث از آلبان یا مدعی
میالدی تا قبل از قرون نھم و دھم  ل ترکیباھ قت کین واقعیو برخالف ا ھستند

ند آنھا ھمچنان مصر ھستند کھ بودده ینرس یفقفاز جنوبھ قباز آسیای مرکزی 
ھ یباالخص، توج. 5ھستند یفقاز جنوبھ قان منطقیاوغوذھا بومبرخالف حقیقت 

ن یجاد فاصلھ بیآنھا با ھدف ا ییایشھ آلبانیھا بودن و داشتن رییایراث دار آلبانیم

                                                            

  .7 .) ص2007عزیز االکبرلی: آثار آذربایجان غربی (باکو :  -  1
2 Nariman Qurbanov 

  پیشین.نریمان قربانف.  -  3
  اجعھ شود.) (بھ زبان ترکی) مرZiya Gokalp ،Turk Mediniyeti Tarihi )1925بھ ضیا گوکالپ  - 4
  .و غیره 8- 9 .ص پیشین،امرانلی -  5
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ساھا و صومعھ یت کلیمالک ،ن ادعایا با رد تایگ ین منطقھ صورت میارامنھ و ا
 یسنگ یب ھایو صل یآثار باستان یاین بقایموجود در منطقھ و ھمچن متعدد یھا

  جان و قره باغ را ممکن سازد.یآذربا ین جمھوریدر سرزم
د یین تایو ھمچن یمیک کشور قدیجان بھ عنوان یت آذرباید موجودییتا برای

جان یای قفقاز کھ آذربایاساس نوشتھ شده دراکثر آثارمرتبط با آلبان یب ین ادعایا
جان یا را با آذربایاغلب نام آلبان یجانین آذربایھستند، مورخ یکیا یو آلبان

ن ید کھ انگذار یر را مین تاثیام بر خواننده یر مستقیغ بطورکنند و  ین میگزیجا
  . 1دنک کشور داریدو نام اشاره بھ 

 یم یغرض غرب یشمند بیکسمن و ھر اندیھمانطور کھ و ،ن وجودیبا ا  
ن ین سرزمین این و فاتحیجان توسط تمام مھاجمیآذربا یت جمھورید، جمعیگو

 توان بھ یر آن قرار گرفتھ کھ از جملھ آنھا میشکل داده شده و تحت تاث
و  یمرکز یایآس یلھ ایقب یر گروھھایان، مغول ھا، اعراب و سایسلجوق
. 2گران اشاره نمودیران، فارس ھا و دیا یھا یجانی، آذربایل محلین قبایھمچن

شد کھ بھ  یلھ میقب 26ا شامل ید آلبانیگو یم میالدن، استرابو قبل از یعالوه بر ا
، 4ینیگر مانندپلیفراد دف را این توصیا. 3کردند یمختلف صحبت م یزبانھا

  ت کردند. یز حماین 6گدنیو رانولف ھ 5یلبوریجرواز ت
شھ یرش تنوع ریک بخش از استدالل موجود در پشت عدم پذی  

ن است کھ یجان ایآذربا یآنھا توسط جمھور یفعل یھا و اختالط قوم یجانیآذربا
در مورد  آنھا یرفتھ شود، آن وقت ادعاین موضوع پذیاگر واقعا اجازه دھند ا

راث یک مینکھ مالک یو باالخص ا –کپارچھ ھستند یکھن و  ینکھ کشوریا
 یجانین موضوع کھ آذربایرش ایرود. پذ یبرباد م –باشند  یمنحصر بھ فرد م

گر ین معناست کھ آنھا دیراث مختلط ھستند بھ ایو م ھااز نژاد یامروز یھا
 . بنابراین،باشند  منحصر بھ فردآذری راث یک میداشتن  یتوانند مدع ینم

موجود در  ییو قرون وسطا یمیقد یراث آنھا و از جملھ آثار باستانیخ و میتار
 یل دھنده آن میمختلف تشک یمردم و نژادھامیراث  محل تبدیل بھ مجموعھ

فرھنگ "توان  یرا نم یان مختلطین بومیک چنی یراث فرھنگیشود. م
                                                            

  و غیره. 88 – 93 .)، ص1987بونیاتف، جغرافیای تاریخی آذربایجان ( -  1
(ویرایش)، آذربایجانی  Fred James Hillو فرد جیمزھیل  Nicholas Awdeیک نمونھ نیکالس اوده  - 2

  است. 11 .) ص2009ھا، (لندن : 
) فصل 1928 – 2000(لندن : Loeb. ل. جونز. سری کتابخانھ کالسیک لوئب استرابو، جغرافیا،ترجمھ.ح - 3

11 ،4 ،6 .  
4 Pliny 
5 Gervase of Tilbury 
6 Ranulf Higden 
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کھ ھدف آزار منظوری  ،انده نام نھاددار میرنھا دوام آورده و پاھ قک "یجانیآذربا
ذکر شده  یاست. با مالحظھ خط مش یجانیمقامات آذربا یدھنده و مقصد اصل

ت آنھا ھم حل شده و یمشکل قومھم رسد کھ  ی، بھ نظرمیجانیشمندان آذربایاند
مات مقامات حاکم یالت و تصمیبا تما ییھم صدا یکامل برا یریھم انعطاف پذ

  .دن کشور را داریبر ا
 

*  
زبان محاوره در  یتاقرون وسط ،یرانین و زبان شناسان ایبراساس آثار مورخ

منطقھ  یشد بلکھ براساس نام کل یخوانده نم "ی"ترک آذربایجان ایران منطقھ
 1نگینوالتر ھ یرانیشد،کھ زبان شناس ا یشناختھ م "یجانیآذربا"ا ی "ی"آذر

جان" یآذربا یمیقد زبان"کند کھ  ید میدر مقالھ خود تاک )1908 – 1967(
انھ یم یمرتبط با فارس یک نوع زبان محلینبود بلکھ  ین زبان ترکیا .2است

   .شود یا بھ ندرت استفاده مین رفتھ یا ازبیبوده کھ امروزه  )یپھلو(
 978خود کھ در سال  یایجغراف دان در کتاب یابن حوقل مورخ و جغراف

 ین مینوشتھ است چن ض"راال "صورتتحت عنوان ه. ق 367برابر با  یالدیم
  سد :ینو

  
است اما  یمناطق ارمنستان زبان محاوره فارس یجان و برخیدر آذربا

کنند. در مناطق مختلف ارمنستان از جملھ  یصحبت م یھم بھ زبان عرب یاریبس
کنند. در  یصحبت م یھ ارمنیشب یک زبان محلین) آنھا بھ یل (دوینخجوان و دب

 یصحبت م یو فارس یمردم بھ زبان عرب )رمنستانا یاز شھرھا یکی( خالط
   .3کنند

  

                                                            

1 Walter Henning 
 .) ص1955(آکسفورد :  1954والتر برونو ھنینگ از زبان قدیمی آذربایجان ؛ معاملھ جامعھ سیاسی،  - 2

177 -157.  
. متن اصلی فارسی (بھ فارسی) 96 .) ص1966رت االرض، ترجمھ الف. شعاد (تھران : ابن حوقل، صو -  3

کھ در اینجا بخشی از آن آمده است بھ این ترتیب است:" زبان مردم آذربایجان و بیشتر مردم ارمنیھ فارسی 
ھ فارسی است، عربی نیز در میان ایشان رواج دارد و از بازرگانان و صاحبان امالک کمتر کسی است کھ ب

سخن گوید وعربی را نفھمد و بھ این زبان فصیح تکلم نکند و طوایفی از اطراف ارمینیھ و مانند آن بھ زبانھای 
  دیگری شبیھ ارمنی سخن می گویند و ھمچنین مردم دبیل و نشوی (نخجوان) و نواحی آنھا".
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 یمطلب م یفقاز جنوبه قکھ درباریدان عرب ھنگام ین مورخ و جغرافیا
ان ین زیرا ایز ،کند ینم یبھ زبان ترک یک از آثارش اشاره ایچ یدر ھ ،سدینو

  شد. یھنوز در منطقھ صحبت نم
-741دی برابر با میال 1179-1229( یمورخ سور الحمویاقوت یبعدھا 

از شھرھا و مناطق جھان را  یاریبس "معجم البلدان") در کتاب ..قه 646
د یگو یران و زبان محاوره آن میجان ایدرباره استان آذربا یو .کند یف میتوص

 :  
و خوش چھره  ید رویسف مشمرد ،دارد یعال یین آب و ھواین سرزمیا
دارند کھ فقط  ینام آذر بھ یآنھا زبان ،فیو لط یصورت یبا پوست ھستند

  .1فھمند یخودشان م

  

) ه.ق 646-741برابر با میالدی  1249–1341( ینیقزو یحمدهللا مستوف   
از  یف مشخصیدان ایرانی در کتاب نزھت القلوب تعار یمورخ و جغراف

او در مورد شھر مراغھ  کند. یمردمانش و آداب و رسوم آنھا ارائھ م ،استانھا
ک یمتعلق بھ  ،ید رویمردم محلی سف”د: یگو یجان میآذربا یرانیدر استان ا

  .2"کنند یصحبت م یپھلو یھستند و بھ زبان محل یفرقھ ارتدکس اسالم
ش ی: دوگو ھرزنیو  ی"تاتدرکتاب  یرانیکارنگ زبانشناس ا یعبدالعل

در استان  یم زبان محاوره ایقد یسد کھ در زمانھاینو یم "جانیآذربا یمحل
د یجد یسھ آن با ارمنھ جلفایسپس بھ مقا ی. و3نام داشت یجان آذریآذربا یرانیا

پردازد و  یاجدادشان را حفظ کرده اند م یکھ ھنوز زبان محاوره ا ،اصفھان
  سد:ینو یم

ات یشرفتھ است و بھ خاطر انتشارات و ادبیک زبان مکتوب و پی یارمن
در  یمیقد یش محلیگرگوید ین زبان ھمچنان زنده مانده است. ازسویا یارمن
شود و متعلق بھ خانواده  یشناختھ م "ی"آذر کلیجان کھ تحت نام یآذربا

 یو ادب ی، نوشتاریعلم یک مبنای) است، ییھندو اروپا( ىىایآر یزبانھا

                                                            

 (بھ فارسی) .160 .) ص2001(تھران :  1یاقوت الحموی، معجم البلدان، ترجمھ الف. منزوی، جلد  - 1
(درمتن اصلی چنین آمده است: ...مردمش خوشگل و سرخ و سفید و نازک پوست ھستند. زبانی دارند بھ نام 

  "آذری" کھ کس جز ایشان نفھمد.) 
(در متن  (بھ فارسی) .135 .) ص2002حمدهللا مستوفی، نزھت القلوب، ترجمھ دبیر سیاقی (تھران :  - 2

ت: مردمش سفید چھره و ترکوش می باشند و بیشتر بر مذھب حنفی می باشد و زبانشان اصلی چنین آمده اس
  پھلوی مغیر است.)

  )(بھ فارسی .10 .) ص1954عبدالعلی کارنگ: تاتی و ھرزنی: دو گویش قدیمی آذربایجانی (تبریز :  - 3
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ند و بھ یآ یزبانھا در م ریکھ تحت نفوذ سا یمحل یش ھایندارد. درست مانند گو
  . 1وندندیپ یم مرده یجرگھ زبانھا و بھ شوند ید میج ناپدیتدر

  
 یم یآنرا آذر یران کھ زبانشناسان غربیجان ایآذربا یمین زبان قدیا   

مادھا در  یش درزبان محاوره ایشھ ھایک زبان است کھ ریاز  یشینامند، گو
از مناطق  یخرن زبان در بیا یش ھایگو یقرار دارد. برخ یل قرون وسطیاوا

 یدر روستاھا یزبان تاتران ھنوز مورد استفاده است. یا یو روستاھا
ن یجان کھ بیآذربا یرانیزمار در استان این،کالسور، مارگار و دیرزانگان، یکار
ھم در غرب  ھرزنیشود. زبان  ید، صحبت منز و رودخانھ ارس قرار داریتبر

ن زبانھا یا یھردو ،شود یھ صحبت میقن یگل ین روستاھا و در روستایا
  .2ندستھ یمیقد یاز آذر یشیگو
در مطالعات خود  )1877–1966(شناس شرق  3ینورسکیر میمیالدو   

 یل ترک شدادیباھ قل آن بخش مربوط بیبھ ترجمھ و تحل ،خ قفقازیرامون تاریپ
مورخ  یروان و داغستان نوشتھ منجم باشیخ شیازدھم، کھ در تاریقرون دھم و 

  سازد: یچنین خاطرنشان م ینورسکینجا میپردازد؛ درا یآمده، م یعثمان
  

کشاورزان خرده پا بودند  یجان متشکل از توده ھایساکن آذربا یمردم اصل
 یرعرب) بھ نوعیغ(ارزش اولوج  یو در زمان فتوحات اعراب با عنوان ب

ن مردم یشدند. تنھا سالح ا یخوانده م یعثمان یت امپراتوریمشابھ با رع
 1379 – 89 ،جلد سوم یبھ طبر(بود پرتاب سنگ صلح جو طناب  ییروستا

کردند  ی) صحبت میطالش ،یادھر(متفاوت  یش ھایآنھا بھ گو )مراجعھ شود
 .4شود یده میت ترک زبان بھ ندرت دیامروزه در جمع یکھ از آن حت

  

 یرانیا یزبانھا ییکایدوکارشناس آمر 6ک جکسونیو پاتر 5یافردچاریر   
بر آن  . عالوه7بوده است یرانیا یش ھایاز گو یکی یکنند کھ آذر ید مییتا

                                                            

  24ھمان منبع ص -  1
  .35، 27، 25 .ھمان منبع ص -  2

3 Vladimir Minorsky 
  .112 .)، ص1957الدیمیر مینورسکی، مطالعات در تاریخ قفقاز (کمبریج : و -  4

5 Richard Frye 
6 Patrick Jackson 

  .950 .) ص1986،ویرایش پیترجکسون (کمبریج : 6تاریخ کمبریج ایران، جلد  -  7
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ز درمورد زبان یروان نیدانشگاه ا یران شناسیرمرکز ایمد 1انیروآسات رنیکاگ
  .2انجام داده است یمطالعات ن رفتھیکھ امروزه تقریبا از ب یرانیا یآذر

مورد  مسائل قفقاز در یسیکارشناسان انگل 4کالس اودهیو ن 3لیمز ھیفردج
  ل را دارند:یذ یھا تئور یجانیت خود آذربایقوم

 
نان و یشمار چادرنش یجان افزود، تعداد بیگذشتھ آذربا ییایتوان بھ پو ینچھ مآ

جنوب  یبھ سوقفقاز  یشمال یر شلوغ استپ ھایھستند کھ از مس یل جنگاوریقبا
در سکنھ  ین گذشتھ ایک چنیران استفاده کرده اند. ین بھ ایدر طول سواحل کاسپ

خودشان فرزندان مردم  افتھ است کھیجان انعکاس یآذربا یجمھور یامروز
  .5کرده اند یھستند کھ در منطقھ زندگ یو قفقاز یرانیمختلف ترک، ا

ن یدانشگاه لیدن با اشاره بھ منابع گوناگون چن یرانیمورخ ا یتورج اتابک
  سد : ینو یم

 
ازدھم یانھ در قرن یم یایم ترکھا بھ آسیجھ مھاجرت عظیدر نت یزبان ترک

چادر  2000ن گروه اوغوذھا متشکل ازسکنھ حدود یولجان شد. ایوارد منطقھ آذربا
قرار  )حاکم(Vahsudanوارد شدند و مورد استقبال وحسودان  1029درسال 

  .6گرفتند

بھ آسیای مرکزی  یل ترک جنوب غربین قبایکھ ا یدر مورد زبان یو
  د : یگو ین میھمراه آورده اند چن

 
 یه اند ھمان زبان گروه ترکن با خود بھ ھمراه آوردین تازه واردیکھ ا یزبان
ر یدا تحت تاثید گرچھ شدیزبان جد .ھای ساکن جنوب غرب بود ""اوغوذ

جان یکھ در آذربا یزبان ییعن )یزبان آذر( یان آذریک با زبان بومیبرخورد نزد

                                                            

1 Garnik Asatryan 
روشن ساختن  ربارهمقالھ درباره آذری، زبان ازبین رفتھ آذربایجان (د,گارنیگ آستاریان  - 2

  .484 – 492 .ص 1) ج 1991مشکالت تاریخ فرھنگی آلبانیا و استانھای شرق ارمنستان) (ایروان :
  

3 Fred James Hill 
4 Nicholas Awde 

  .11 .) ص209م، فرھنگ و تاریخ (لندن : نیکالس اوده و فردجیمز ھیل (ویرایش)، آذربایجانیھا: مرد - 5
 .) ص1975(کمبریج : 4ھمچنین بھ ریچارد فرای، (تاریخ کمبریج ایران) جلد . 9 .اتابکی، پیشین ص -  6

  مراجعھ شود238
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 آن را یج جایھ زبان محاوره بود، قرار گرفت، اما بھ تدریقبل از حملھ ترک
 .1ل شدیان تبدجیگرفت و بھ زبان غالب آذربا

  

و زبانشناس  یجانیآذربا  یرانیمورخ ا یاحمد کسرو یبراساس نوشتھ ھا و
  ز: یمتولد تبر

 
 یجان زبان ترکیدر استان آذربا ،رانیدر ا یدرست قبل از سلطنت صفو

ھا ھستند کھ  یصفو ،ن موضوعیشد. اثبات ا یمحل یش آذرین گویگزیجا
بھ عنوان  یع بھ استفاده از زبان ترکران بودند کھ تازه شرویا یھا یجانیآذربا

 یخ صفیش یعنین خاندان یانگذار ایکرده بودند و فقط پدر بن ین زبان آذریگزیجا
شاه  یوقت .ده استین اشعار بھ مارسیاز ا یگفت کھ تعداد یشعر م یبھ آذر
 .2بودشده  یگر ترکیآنھا د یزبان رسم ،س کردیرا تاس یل سلسلھ صفویاسماع
  

ده را ین عقیز ھمیل قفقاز نیباه قن مطالعات خود درباریر آخرھ بھزاد دیرق
، در کھ در کمبریج چاپ شده است رانیا تاریخ. شش جلد کتاب 3کند یابراز م

- 1736( یو صفو یموریبخش مربوط بھ زبان و فرھنگ و تمدن دوران ت
ت هللا ی.عنا4کند ید مییرا تا ین تئوری) ھم1299-1389برابر با میالدی  1335

زبان و  ،خیمفصل در تار بطورز ی) ن1920- 2010( یرانیضا زبانشناس ار
 یبا مطالعھ زبانھا یجان نوشتھ است. ویقفقاز) و آذربا یآلبان( ارانمذھب 

ھ مذکور درباالرا یفرض  این ناحیھگوناگون و  یمورد استفاده در روستاھا یمحل
  .5کند ید مییتا

ران یدر ا ریاخ یشر شده در سالھاآثار منت یکی ازجان یو آذربا ارانخ یتار
نوشتھ  ین آثار بھ زبان فارسیاولی چون بیشترار مورد توجھ بوده است. یبسو 

                                                            

  9 – 10 .اتابکی، پیشین، ص -  1
مقالھ و سخنرانی (تھران :  48احمد کسروی، آذری یا زبان قدیمی آذربایجان ایران، آثار جمع آوری شده،  -  2

  (بھ فارسی) .333 .)، ص1972
 .ص )2005ل کھن درقفقاز و ماوراء قفقاز بین النھرین و منطقھ ھالل حاصلخیز (تھران رقیھ بھزاد، قبای -  3

  (بھ فارسی) .116- 118
  .951 – 954 .، پیشین، ص6تاریخ کمبریج ایران، جلد  -  4
   (بھ فارسی). 179 – 274 .) ص2003عنایت الھ رضا، اران از زمانھای قدیم تا عصر مغول ھا (تھران :  - 5
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بھ  ی، کتابخانھ ھا و مردم عادین المللیکارشناسان و متخصصان ب  ندشده ا
  .1ل آمده استیس ذین آتار در پانویاز ا یندارند. برخ یبھ آنھا دسترس یآسان

 یبھ حکام فاتح استانھا ،از مغول ھا بھ منطقھ وارد شدند کھ پس یل ترکیقبا
 ین تازه واردان بود کھ زبان بومیدر خالل حکومت ا .ل شدندیجنوب قفقاز تبد

با  کھ ھم یگرید یھ ھایدییتا .ترک ھا داد یعنیخود را بھ زبان حکام  یجا
ده دا ،رانیجان ایآذربا یمردم بوم یا .ان .ید یانجام شده رو یپژوھش ھا

با ترک  یکین مردم ارتباط ژنتین است کھ فقط ھشت درصد ایاز ا یحاک ،شده
 یرساند کھ م ینجا میرا بھ ا پژوھشگرانج ین نتایا .ندرانھ دایم یایآس یھا
  د : نسینو

از  ین منطقھ توسط تعداد محدودیدر ا یل زبان ترکیب تحمین ترتیبھ ا
در مردم مدرن منطقھ بھ  یفیضع یکیافتھ بود کھ عالئم ژنتین تحقق یمھاجم

  .2گذاشتھ اند یجا
  

*  
جان یآذربا یبخش اعظم جمھور(روان یمھ دوم قرن نوزدھم، روشنفکران شیتان
ن زبان یاز زبانشان، ا یدند کھ بدون وجود شکل مکتوبیجھ رسین نتیبھ ا )یفعل

ک خط متفاوت یک را واداشت تا یرزا کاظم بین امر میافت، ھمیتداوم نخواھد 
ج در مدارس ین خط بھ تدریجاد کند. ایا یجانیآذربا ینوشتن ترک یبرا یعرب
) بود کھ در خالل 1812-1878(آخوندف  یرزا فتحعلیاستفاده شد و م یمحل

و باخط  یجانیآذربا یش را بھ زبان ترکین نمایآخر عمرش اول یسالھا
  .3دالورود نوشتیجد

 4سماشتوتمسروپ  ، یمورخ قرون وسط  ونیکور یبراساس نوشتھ ھا
ابداع  ییایزبان آلبان یحرف برا اه و دوپنج ،در قرن پنجم یابداع کننده خط ارمن

                                                            

)، رقیھ بھزاد، کھن ترین قبایل درقفقاز، 1999ورجاوند، ایران و قفقاز، اران و شیروان (تھران :  پرویز - 1
)، عباسعلی جوادی، آذربایجان و زبانش: 2005ماورای قفقاز، بین النھرین و منطقھ ھالل حاصلخیز (تھران : 

واقعی کجاست و زبان و تاریخ  )، احمدخلیل اللھی، آذربایجان1989مشکل آذری _ ترکی در ایران (آمریکا : 
و غیره) کھ بھ  1982)، عنایت هللا رضا، اران و آذربایجان، آلبانی قفقاز (تھران : 2008آذری چیست؟ (بن : 

  .ھمھ بھ فارسی است(دفعات تجدید چاپ و بھ ارمنی و روسی ترجمھ شده است 
  

آذری ایرانی در جمعیت ترک  Yس. رضایی و دیگران،" تنوع کروموزوم ،L.Andonianل. آندونیان  -  2
  .119 – 127 .) ص1/2001(تھران :  )نشریھ بھداشت عمومی ایران(، "ربان خاورمیانھ

 -82 .ھمچنین بھ ویکتورشنایرلمان، ارزش گذشتھ ص 103بھ طالع حیدراف و طالح باقروف، پیشین. ص  -  3
  مراجعھ شود. 80

4 Mesrop Mashtots 
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افتھ بود. یبقا  1996تاسال  ییایاز خط آلبان یاندک ی. متاسفانھ فقط نمونھ ھا1کرد
نا یس ی، درکوھھا2ن مقدسیدر صومعھ کارتر یبھ گرجستانین سال دو کتیدر ا

استفاده مجدد پاک شده  یکھ برا ییایآلبانس ینسخھ دست نو یکشف شد کھ رو
 ین از زبان لزگین متن محققیدرک ا یب است کھ برای. عج3بود، نوشتھ بودند

خواندند  ییاین وجود آنھا متن کشف شده را آلبانیاستفاده کردند اما با ا یامروز
ک فرھنگ مکتوب یاست کھ  یمدع یجانیدا مامدووا مورخ آذربایفر .4ینھ لزگ

وجود داشتھ است کھ فقط چند صفحھ دست  ییایمنحصر بھ فرد آلبان متنوع و
 مانده است. یت آن باقیاثبات موجود یبرا یبھ سنگیآن و چند کتاز س ینو

 یآلبان یاسیو س یخیتار یایکتاب جغراف یسیمامدووا در مقدمھ و خالصھ انگل
 یو ارمن یایی، گرجستانیش از منابع آلبانیپژوھش ھا ید کھ برایگو یقفقاز م

ک مجلد کوچک است اما در بخش ی. کتاب مذکور 5استفاده کرده است
 ین فکر مین موضوع مارا بھ ایکند. ا یکتاب اشاره م 466اش بھ  یکتابشناس

بوده اند.  ییاین منابع آلبانیاز ا یسنده، حداقل برخینو یاندازد کھ براساس ادعا
  رساند : یجھ مینتن یمارا بھ ا یتوسط و ل منابع ارائھ شدهیاما تحل
  

 160 تا زمان معاصر. 6یاز خورناتس یعنوان از منابع ارمن 

 105 یعمدتا از دوران شورو یعنوان از منابع روس.  

 91 یتماما از دوران شورو یجانیعنوان از منابع آذربا . 
 47 یعنوان از منابع گرجستان. 
 33 یغرب یعنوان از منابع اروپا . 
 21 یروم -  یانونیک یعنوان از آثار کالس. 
 7 ره. ین و غیستی، مارکس، لنیکمون یدئولوژیعنوان از ا 
 2 یو فارس یعنوان از منابع ترجمھ شده عرب. 
  

چ یبھ ھدر این فھرست  ،سندهینو یرغم ادعای، علیفیر قابل توصیبطور غ
بوده اند؟  یالیخ ییایتوان گفت منابع آلبان یا می. آ1اشاره نشده است ییایمنبع آلبان

                                                            

  288 – 299 .)، ص1981وتس (ایروان : ، زندگی ماشتKoriun کوریون -  1
2 St Cathrine 

، J. P. Maheو ج.پ. ماھھZ. Aleksidze . ز. الکسیدز W. Schulzeو. شولز .J. Gippertج گیپرت -  3
  )Brepols :2009کتیبھ آلبانیایی قفقاز کوه سینا (برپولس 

گوریھا و مسیحی کردن ، گری Yeghishe، حواری یقیشHaranush Kharatyanھارانوش خاراتیان  - 4
   .)2011آلبانیا : بھ مناسبت انتشارتفسیر کتیبھ باستانی آلبانیایی_ قفقازی (مقالھ) (

  )1986تاریخ سیاسی و جغرافیایی آلبانی قفقاز(باکو :,فریدا مامدووا  -  5
6 Khorenatsi 
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د شده توسط یتول یادبیات تبلیغات "ی" و "پژوھش یت بھ اصطالح " علمیفین کیا
 جان است.یآذربا یان جمھوریاکثر دانشگاھ

از انھدام  یرا ناش ییایشمندان، فقدان آثار مکتوب بھ زبان آلبانیاند یبرخ
کردن  ین ارمنیشده توسط اعراب و ارامنھ و ھمچن یا حکاکیآثار مکتوب و 

نھا یگر، اید ی. ازسو2دانند یم یتوسط ارامنھ محل ییاین آلبانآثار مکتوب بھ زبا
چ ارمنی در قلمرو یھ 1828ھستند کھ اصرار دارند قبل از سال  ینیھمان مورخ

، یجانیآذربا ینکرده است. اگر بر اساس باورھا یزندگ "یخیتار جانیآذربا"
گ کرده، پس چگونھ فرھن ینم یدر منطقھ زندگ یچ ارمنیھ یدر قرون وسط

  ند؟ بود ین چھ کسانیخائن لذانابودشده وبھ وسیلھ ارامنھ  ک ملتیکل 
خ یر سابق موسسھ تاریاف مورخ و مد یدر مورد زبان ارمنی اقرار عل

کند: "منبع زبان  یرا مطرح م یزبانشناس جان این ادعاییعلوم آذربا یآکادم
 یزندگ یفعل یجان جنوبیدر آذربا بالھ قش مادھاست کی، زبان و گویارمن یمیقد
  .3"کردند یم

م، زبان یجان قدین ادعا را داشت کھ زبان آذربایاف، در مرحلھ اول ا یعل
 یھستند قطعا ترک یگران ھم مدعیمادھا بوده کھ ھمانگونھ کھ د یمحاوره ا

 4انیخانید پریبھ نوشتھ آناھبرای اثبات ادعایش  یگر وید ینبوده است. از سو
کشف شده در سال  یخط از دست نوشتھ ھا 9د یگو یاز مقاالتش م یکیکھ در
نوشتھ  یش تاکنون ناشناختھ شده مادیک گویدر زنگزور، ارمنستان، بھ  1965

و  ی، پارتیارمن ینشان داده کھ چگونھ زبان ھا ین اساس ویشده است و بر ا
براساس این اظھار نظر . 5ت گرفتھ اندیرا بھ عار یاز کلمات ماد یتعداد یپھلو

  .است یارمن یمیمنبع زبان قد یزبان ماد اف مدعی است کھمختصر، علی 
 
  

  "یشمال"و  "یجنوب" ،"یغرب"جان یاصطالحات آذربا
بودن  ین کشور اثبات واقعیو مقامات ا یجانین آذربایاز اھداف محقق یکی

رار است صدھا ھ قک یتیاست. واقع یجان شمالیو آذربا یجان جنوبیکلمات آذربا
با بھ منظور و  یاختراع ینولوژین ترمیااما دیدیم کھ سال عمر داشتھ باشد. 

                                                                                                                                                

  ھمان منبع، بخش کتاب شناسی -  1
مراجعھ  18 .. ھمچنین بھ امرانلی، پیشین ص138 .ص) 2000تامارادراگادزه، آذربایجان (لندن :  -  2

  شود.
  .53 .اقرار علی اف، پیشین. ص -  3

4 Anahid Perikhanian 
  .107 -128 .) ص1965آناھید پریخانیان، یک دست نوشتھ ارمنی از زنگزور. روزنامھ فیلولوژیک تاریخ (ایروان :  - 5
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سال مورد  50جان مدت یآذربا یجان بھ جمھوریآذربا یرانیھدف الحاق استان ا
ن یرش ای، استفاده و پذیشورو یاز فروپاش یاستفاده بود. پس از استقالل ناش

ن نمونھ از ین است کھ ایشد. مفھوم آن ا یاجبار یعموم یکلمات در مکانھا
جمھوری آذربایجان کھ بھ عامھ مردم  ییجان بعضا و حداقل تاجایغات آذربایتبل

 یپس از قراردادھا ینولوژین ترمی، ایارتباط دارد، موفق شد. بھ گفتھ برخ
 بونیاتف،اما 1افتیمورد استفاده بود و در منطقھ گسترش  یگلستان و ترکمنچا

ھ ستند، بلکیسالھ ن 190ا ی 180ن کلمات یاست ا یدارد کھ مدع یگرید یتئور
 ھزار و پانصد سالھ دارند: یدمتق

 
جان یالد نام آذربایمقبل از ، از قرن ششم یخیتار یبراساس مجموعھ نقشھ ھا

خالل رفتھ است. در  یبھ کار م یو جنوب یجان شمالیھردو آذربا یبرا احتماال
 را"قفقاز  یحلقھ گروه کشورھا "یساسانروان پادشاه یقرن ششم، خسرو انوش

 آنرا یعرب - ید کھ بر اساس سنت فارسینام " 2"عبدالباداھانل داد و آنرا یتشک
جان ی، آذرباارانا ی یجان شمالیآذربا یخواندند کھ شامل کشورھا ی" مجانی"آذربا
از زمان عصر  یو فارس یباشد. براساس منابع عرب یره میا آتروپاتن و غی یجنوب

و  یجان شمالیبھ عنوان ھر دو آذربا ن"جای"آذرباقرن ھشتم، نام  یعنیخالفت 
آنھا اشاره  یوادار ییای، جغرافیاسیس یستم ھایشد و بھ س یشناختھ م یجنوب

  . 3داشت

اشتباھات  یادیتعداد ز بونیاتف یک پاراگراف از نوشتھ ھاین یفقط در ھم
  ھ وجود دارد : یاول

از نوشتن ، دوران قبل یآمد و براساس آثار عرب یالدیاسالم درقرن ھفتم م -1
" است.  یخواندند کھ ترجمھ آن " عصر نادان یت میقرآن را دوران جاھل

است کھ مربوط بھ اواخر قرن ھفتم است. معلوم  یھ اشعاریاول یمتون عرب
قبل از ن منابع قرن ششم یو دوستانش از کجا ا بونیاتفست کھ ین

د ن اسنایتر یمیرا کشف کرده اند. قد ییایباالخص منابع جغرافمیالد
ن نقشھ یگردد. بنابرا یبازممیالدی رن نھم ھ قبعربی  یخیا تاری ییایجغراف

کھ بھ  ھ شدهیاست کھ توسط خودش تھ یینقشھ ھا بونیاتفمورد اشاره  یھا
رار ه قن استدالالت مورد استفادیا یبرا ییسختی بتوان آنھا رابھ عنوان مبنا

ن دوره یدر ا یغربچ نقشھ ین دوره، در ھیا یر نقشھ ھایداد. در مورد سا
 نگاران نقشھ  ین نام برایب این ترتیجان نشان داده نشده است و بھ ایآذربا

 ناشناختھ بوده است.  یغرب یھا

                                                            

 26 .ھمچنین بھ طالع حیدراف، پیشین، ص 22 .، پیشین، صTamara Dragadzeتامارا دراگادزه  - 1
  مراجعھ شود.  12 .ونیکالس اوده و فردجیمز ھیل، پیشین، ص

2 Abdulbadahan 
 29 .) ص1979، تاریخ آذربایجان (باکو: J. Guliyevو ھمچنین بھ ج. گولیف 5 .، ص1987بونیاتف.  -  3

  وغیره مراجعھ شود.
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ا آتروپاتکان را بھ " عبدالباداھان" یاو عمدا" نام آتروپاتن  ،. درجملھ دومش -2
ف کرده و یاست تحر )نیریسا یو احتماال برا(اعراب  یآشنا برانا یکھ نام

با نام آتروپاتن  یرانیاستان امنظور ن موارد، یک از ایر داده است. درھرییتغ
(نامی کھ بعدا ن از آغاز عصر ما شناختھ شده می باشدیمورخ یاست کھ برا

 .بھ آذربایجان تغییر یافت)
، یبلخ ییایده است، باالخص آثار جغرافیکھ بھ ما رس ی. دراسناد اسالم -3

ن ی، سرزمالقزوینی و غیره  ،یسیاالدر ،ی، ابن حوقل، المسعودیاستخر
ن واقع یشده است؛ و سرزم ی" نام گذارارانشمال رودخانھ کورا و ارس "

و قرون  یمیجان" نام دارد. در آثار قدی"آذربا ارسدر جنوب رودخانھ 
ن یبھ ا یا ھرکلمھ ای یو جنوب یالمجان شیکلمات آذربا یاسالم ییوسطا

ن مطالب بھ فصل پنجم یات ایجزئ یبرا(مفھوم ھرگز وجود نداشتھ است. 
  .)مراجعھ شود

و  حاکمیت اداریکوشد  یخودساختھ اش م یھا یبراساس تئور بونیاتف.  -4
 .ھمدان بگستراندقزوین و از دربند تا  یجان را بر قلمرویآذربا یاسیس

 
ق ارائھ شده در آثار یحقا از د کامالیبا ،یفین تحریجاد چنیا یبرا بونیاتف

 یبرا ادعاھای جعلین یل ایدل بھمینمطلع باشد و اسالمی  ییایرافو جغ یخیتار
ھر متخصص در  یر قابل بخشش است. برایغ ین مقامیدر چن یشمندین اندیچن

خدمت بھ اھداف و  یفقط برا بونیاتف یھاینھ کامال روشن است کھ تئورین زمیا
  جاد شده است.یامقامات جمھوری آذربایجان  یاسیس یبرنامھ ھا
از قرن اول قبل  یکنند کھ منطقھ آلبان ید میو ماومدووا تاک بونیاتف ،ھردو

با تمام قلمرو ینکھ تقریر مانده است و اییبدون تغ یالدیالد تا قرن ھشتم میاز م
ن و یادزیروان، اچمیک، سوان، ایونیارمنستان، ازجملھ مناطق س یجمھور یفعل

و مناطق  یرجستان جنوبگ ، 1امبوسناک، ی، شکھقبلن نخجوان، آرتساخ، یھمچن
 راثیم«تحت عنوان  یدر کنفرانس .2ردیگ یران را در بر میا یشمال غرب

در باکو برگزار شد مامدووا در  2001کھ در سال » قفقاز یآلبان یفرھنگ قوم
میالدی الد تا قرن ھشتم ین زمان را از قرن سوم قبل از میاش ا یسخنران

                                                            

1 Cambusena 
رخی سواالت مربوط بھ جغرافیای تاریخی آلبانیا از قرن اول قبل از میالد تا قرن فریدا مامدووا، درباره ب -  2

. ھمچنین بھ و. شنایرلمان، پیشین، 7 – 8 .) ص1987ھشتم، جغرافیای تاریخی آذربایجان، ض. بونیاتف (باکو: 
  مراجعھ شود 165 – 171 .ص
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ژه توسط خودش از یکھ بھ و ییھا بھ نقشھ یو ھمانندگذشتھ، و 1گسترش داد
  .ھ شده ارجاع داده استیمنطقھ تھ

 یشمالآذربایجان  ینھای، مرتبا بھ سرزمیجانیشمند آذربایاف اند یاقرار عل
آنھا  بھ خواھد ین کلمات میکند و با استفاده مرتب از ا یاشاره م یو جنوب
داد مردم د کھ اجیکند تا ثابت نما یاتخاذ م یبیترت یو .2ھدت بدیمشروع

کند کھ بر  ین ذکر میھمچن یران ھستند. ویا یھا یجانیجان مادھا و آذربایآذربا
جان یدر آذربا یش محاوره ای، زبان و گوین اسالمیاساس اظھارات مورخ

بوده است. در  یو فارس ی، پھلویآذر یل قرون وسطیدر اوا یران / جنوبیا
جان یزبان آذربا یسعوددھد: بھ گفتھ م ین ادامھ میچن یو یپاراگراف بعد

 یمتن نوشتھ ھا را بھ "ی"جنوبنجا صفت یدر ا یبود. و "ی"آذر یجنوب
د یافزا یم نبود یراضھم  یسین بازنویکھ از ا یاضافھ کرده است. و یمسعود

ده ھستند ین عقیز بر ھمین عرب نی، مورخ 3البالذریاقوت و یکھ " ابن حوقل، 
 یبرا "یا "شمالی" ی"جنوبدان کلمھ شمنین اندیکھ در تمام آثار ای" درحال

   .4افتیتوان  یجان نمیآذربا
ران یا یشمال غرب یشامل استانھا یاسالم ینقشھ ھا ،ن مجلدیوست ھمیدر پ

، )اران(ا یآلبان ین نقشھ ھا، نام و محل کشورھایا یشود. در تمام یده مید
گر یکدیا منطقھ و در ارتباط ب یایدر جغراف یجان و ارمنستان بھ روشنیآذربا

، یاسالم ییایجغراف ینقشھ ھا این م دریشود. ھمانگونھ کھ در باال گفت یده مید
کھ در تمام نقشھ ھا  یتیوجود ندارد، واقع "یا "جنوبی" ی"شمالجان یآذربا یاسام

ھ شده، مشھود یره تھیو غ یاسالم یستم توسط نقشھ کش ھایکھ تا قرن ب یو آثار
  است.

اکنون در دام افتاده اند و  ین غربیمورخ یبرخد گفت کھ یباکمال تاسف با
ن کلمات ین ایبرند و نام مخترع یاختراع شده را در آثار خود بھ کار م یاسام

 تاتشآلت یان، اودرین قربانیاز ا یکیکنند.  یرا ھم بھ عنوان منابع خود ذکر م
کلمات درباره استفاده از  بونیاتف یاست کھ از گفتھ ھا ییکایمورخ آمر

ن یا یدرآثار عربو ھشتم میالدی م شدر قرن ش یو شمال یجنوب یجان ھایاآذرب
  کند:  یطور استفاده م

                                                            

نستان و قومیت آلبانیاییھا، فریدا مامدووا، درباره جغرافیای تاریخی آلبانی قفقاز، ارم - 1
www.bakkililar.az/ca/photos/farida/html، 2001 و-http//www.bakililar.az/ca/eng/news

.eng.html   
  . 9، 42، 59 .اقرار علی اف، پیشین، ص - 2

3 Al-Baladhuri 
  .27 .ھمان منبع، ص - 4
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و جنوب  یشمال ین ھایدرمورد سرزم ی.. بھ درست.جانیده آذربایا
و  ی.. براساس منابع عرب. جان در آغاز قرن ششم بھ کار رفت.یآذربا
جان یبھ نام آذربا ھردو یو جنوب یجان شمالی.. از قرن ھشتم، آذربا.یفارس

  .1شد یشناختھ م

  
قبل از  یثر عرباچ یداند کھ ھ یم یھر مورخ، ذکر شد بالھ قھمانطور ک

 کھ دیگو یماز این  بعد ھ است. لذا خود او نیزوجود نداشتمیالدی قرن ھشتم 
وجود نداشتھ میالدی ل قرن ھشتم یاز قرن ششم تا اوا یخیچ کتاب تاریاصوال ھ

. اع بھ کتابھای تاریخی قرن ششم تا ھشتم نادرست می باشدلذا ھرگونھ ارج است
ژه مناطق یدر مورد بھ و ییایدر مورد آثار جغرافاولین کتابھابھ زبان عربی 

ن ین ایبنابرا .گردد یبرم میالدی رن نھمھ قره عربستان، بیخارج از شبھ جز
 یم یاشاره دارد؟ بھ سخت یبھ چھ منابع لتشتاتاگردد: خانم  یسوال مطرح م

دوم  در تحقیقاتش اکثرا منابع دست ید کھ وین موضوع را بخشیتوان ا
بھ ھستند را استفاده کرده و  یاز منابع اصل ییکھ ترجمھ ھا یو روس یجانیآذربا

توانند چھ بر سر  ی، میجانیکھ ترجمھ ھا ومترجمین آذربا قف ھستیماخوبی و
  . 2اورندیب یمتون اصل
  د : یگو ین سوال میاست درباره ا یرانیا یجانیکھ اصالتا آذربا یاتابک

 
برای دادن  ییایجغراف اسامیسوء استفاده از  یکھ تالش برا یگرینمونھ د 

ران و یجان ایمحافل ھم در آذربا یبرخمشروعیت بھ اصطالحات نادرست آنستکھ 
بھ  یو جنوب یجان شمالیر آذرباینظ یز کلماتاسابق  یجان شورویھم در آذربا

بھ مناطق شمال و جنوب ارس استفاده می کنند. روشن است کھ آنچھ منظور اشاره 
در ھر دو منطقھ  یفرھنگ ین انتخاب کلمات است، آرزوی اعالم ھمگونیدر پشت ا

ران با یجان ایمتحد ساختن آذربا یبرا یحی،ھمراه با درخواست تلوییایجغراف
  .3است یجان فعلیآذربا یجمھور

                                                            

  .3 .التشتات : پیشین، ص -  1
  برای جزئیات بھ فصل سوم مراجعھ شود. -  2
در موردتحریفھا و بازنویسی شده ھا بھ کتاب تاریخ آذربایجان (باکو  203 .ص –تورج اتابکی، پیشین  - 3
  ) مراجعھ شود.1958- 1962:
ملیت ھای ساکن آنجا تھیھ شده کھ بھ وسیلھ روسیھ تزاری جھت راحتی اداره آن منطقھ بدون درنظر گرفتن -3

  بود.
) ھمچنین بھ 2008مراجعھ کنید (ایروان: 2در مورد تقسیمات اداری روسیھ بھ اطلس ملی ارمنستان، جلد -4

) 1774-2007) اطلس تاریخی سیاسی قومی قفقاز (Arthur Tsutsiyev )2004-1774 آرتور تسوتسیف
  ) اجوع شود.2007(مسکو: 

  



75 
 

ک یونیت خود بر منطقھ سیھ مالکیتوج یبراجان یشمندان و مقامات آذربایاند
ھ در اواسط یکنند کھ توسط روس یاشاره م ییو آرتساخ ارمنستان بھ نقشھ ھا

جان) را نشان یآذربا(روان یارمنستان و ش ینھایھ شده و سرزمیقرن نوزدھم تھ
 بودند.ده کرم یزاوت پول تقسیروان، باکو و الیاروسی  یدھد کھ بھ استانھا یم

ن مناطق ارمنستان یو ھمچن یروان، طالش، شماخیزاوت پول شامل شیاستان ال
بھ  یجانیمقامات آذربا یگرچھ وقت بود.ک یونیآرتساخ)، زنگزور و س(قره باغ 

 ینم یر عادیم غین تقسیل ایاز دل یکنند، ھرگز صحبت یمات اشاره مین تقسیا
  .3شود

بخش اعظم  1813ن بود کھ پس از عھدنامھ گلستان در یا یل اصلیدرواقع دل
زاوت یدر استان ال )کھ در باال ذکر شد(ن واقع در شمال رودخانھ ارس یسرزم

روان و یاز جملھ ا یکھ ارمنستان شرقیرار داده شد درحالھ قیپول روس
حدود  یعنی 1828در  یق عھدنامھ ترکمانچایاز طر (گیومری) الکساندرپول

زحمت مشخص  یمات روسن زمان مقایھ منتقل شد. در ایسال بعد بھ روس 15
رسم  1813ساختن استانھا را بھ خود ندادند اما مرزھا را ھمانگونھ کھ در سال 

 یاستان یستم ادارین دو سین ارمنستان بین سرزمیشده بود حفظ کردند. بنا برا ا
   .)مراجعھ شود فصل اولبھ ( 4م شدیتقس

ن یا د گفتیاست با "یجان غربی"آذربانامآنچھ کھ مربوط بھ مورد در
آن شده است. محدوده از  یفین اواخر کمتر تعریبوده است کھ تا ھم ینیسرزم

کھ وزارت توریسم و فرھنگ  یھنگام 1997آن درسال  یگرچھ مرزھا
را منتشر کرد، معلوم  یجان غربیآذربا یجان کتاب آثار باستانیآذربا یجمھور

 ین مادریزمسر یغرب جانی"آذربان را با عنوان ارمنستا یشد و نقشھ جمھور
نشان  اوغوذھا و ترک ھا کھ در حال حاضر توسط ارمنستان اشغال شده است"

 یجانی اکنون روشن شده است، نظریب، نظر مقامات آذرباین ترتی. بھ اندداده ا
  .قرار خواھد گرفتدقیق ترکھ در فصل چھار مورد بحث 
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  فقازھ قن بیدرباره ارمنھ بھ عنوان تازه وارد   3 -
  

م ین شدیادزیچم ما وارد                    
  .میدیبزرگ د ک کوهیآن  یلیما18 در

   .ھستند ین مکان اکثرا ارمنیمردم ا   

   میالدی1412جو، یگونزالس دو کالو 

  
در چھ  و یقبل از شوروچھ ، یدانان اسالم ین و جغرافیک از مورخیچ یھ

، یاخم، شیروان، شکیش ھمسایگیھرگز وجود ارمنستان در  یدوران شورو
غات یر مناطق واقع در جنوب قفقاز را منکر نشده اند. انتشارتبلیا سایقره باغ 
در  یافتھ انکار کننده ارمنستان در قفقاز پس از حکومت شورویسازمان 

ن بود. یبلند مدت استال یفرھنگ یاسیاز برنامھ س یجان شروع شد و ناشیآذربا
جان از زمان استقاللش از یآذربا یرسم کامال آشکار بود و جمھویونالیناس یایاح

مدرن  یرسانھ ا یھا ین راه از تمام تکنولوژینمود و در ا یآن کامال طرفدار
  موجود استفاده نمود.

ارامنھ جان در موردتازه وارد بودن یآذربا ین فصل بھ منظور رد ادعاھایا
ل اعتماد و طرفانھ نوشتھ شده و قابیکھ ب یر ارمنین منطقھ، عمدتا بھ منابع غیبھ ا

نجا ما یکند. درا یک است، اشاره میآکادم ین المللیاحترام محافل و مجامع ب
ن یم. از جملھ ایدھ یل قرار میو تحل بررسیرا مورد  یخیو تار ییایمنابع جغراف

احانی است کھ بھ ارمنستان، یمسافران و س یمنابع سفرنامھ ھا و نوشتھ ھا
از  یالل مسافرتشان سفر کرده اند. برخدر خ یران و منطقھ آلبانیجان ایآذربا

در باره ارمنستان  یع خارجبمنا" یترجمھ شده و در سر یبھ ارمن قبال این آثار
و خاطرات  ییات مسافران اروپاینشر یده است. برخیبھ چاپ رس "و ارامنھ

ترجمھ کرده اما ناتمام  1930دھھ  یان درسالھایمکتوب آنھا را ھوانس ھاکوپ
ن منابع مورد یکھ امکان داشتھ باشد اصل ا یین مجلد تاجایامانده است. در 

  رار گرفتھ است. ه قاستفاده و اشار
 

 نیارامنھ بھ عنوان تازه وارد یتئور
مبارزات  یک سری 1960دھھ  یھمانطور کھ در مقدمھ گفتھ شد، از سالھا

ازه نکھ ارامنھ تیاثبات ا یبرا یجانیشمندان آذرباین و اندیتوسط مورخ یغاتیتبل
 یھ در سالھاینکھ آنھا را ارتش روسیھستند و ا یفقاز جنوبھ قن بھ منطقیوارد
خ ین تاریاز اقبل  ن کھ تاین اثبات ایبھ منطقھ آورده است و ھمچن 29-1828

  .بھ راه افتاد ،ن منطقھ ساکن نبودهیدر ا یچ ارمنیھرگز ھ
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 یردازجان" دروغ پیھ آذربایعل "نبردق کارشناسی، کتاب یتحت پوشش تحق
ن یقل داده شده تریان صیجان را بھ اوج خود رساند. در متن موجود در میآذربا

  م :یکن یبر خورد م یمورد ین نمونھ ھایانجام شده بھ ا یھا یدروغ پرداز
 

 یجانیآذربا یمردم بوم یدر حال حاضر دارا ارمنستان یگرچھ جمھور
قبل از آنکھ ارامنھ در  یھا در سالھایجانیآذربا ین بومیش سرزماما قلمرو ،ستین

  .1ن بار ظاھر شوند بودیاول یآنجا برا

س یتوسط رئحتی است کھ  یز مداومین بخشی از مطالب اغراق آمیا
 ی. مطالب2راد شدیخطاب بھ ملتش ا  2011سال نوبیانیھ در  جانیآذربا یجمھور

کمک بھ  یبرا یشامل صدھا عکس ماھواره ا - هارائھ شددر این کتاب کھ 
ک نکتھ ی. 3قرار گرفت یبھ کرات مورد بحث و افشاگر -موضوع بود اثبات 

وجود نداشتند در شمال رود ارس  یچ مردمیستم ھین است کھ تا قرن بیحساس ا
واقع در شمال رودخانھ ارس  ینھایبخوانند و در سرزم یجانیکھ خود را آذربا

 یجمھورن افراد بعنوان اتباع یا 1918قبل تا  یکنند چون از سالھا یزندگ
ن است کھ در ارمنستان عالوه بر یا تیجان اصوال وجود نداشتند. واقعیآذربا

 یجانیتھا عالوه بر فارس ھا و آذربایر اقلیارامنھ، تاتارھا، ترکھا، کردھا و سا
 یتازمان انعقاد عھدنامھ ھا چون زندگی کنند. توانستند یم یران ھمگیھای ا
باغ و زنگزور ھنوز تحت کنترل  اکثر قلمرو ارمنستان، قره 1828و  1813

جان کھ یآذربا یت بھ نفع مردم جمھوریوضع یران بود. در دوران شورویا
 ینھایبھ سرزم یتوانستند بھ راحت یشدند و م یخوانده م یجانیاکنون آذربا

ر کرد، ییتغ مھاجرت کنندز و قابل دسترس قره باغ و ارمنستان یحاصلخ
  ت بودند.یدچار محدود ییو جابجا کھ مردم ارمنستان در تحرکاتیدرحال

کھ ارامنھ وارد جنوب  ین باریاست کھ اول یجان مدعیھ آذربایکتاب نبرد عل
یعنی زمانی بود کھ صومعھ اچمیادزین مرکز  یقفقاز شدند در اواخر قرون وسط

                                                            

  .256 .امرانلی، پیشین. ص - 1
  ھمین کتاب مراجعھ شود. 29 – 30 .بھ ص - 2
ر.  ;)2009بھ روبن گالیچیان، اختراع تاریخ: آذربایجان، ارمنستان و نمایش تصورات (لندن و ایروان:  - 3

) مقاالت و مصاحبھ ھای 2007گالیچیان، کشورھای جنوب قفقاز در نقشھ ھای قرون وسطایی (لندن و ایروان : 
 103لیچیان، دست نوشتھ ھای آذربایجان: کتابی علیھ فرھنگ ارمنستان. نشریھ آزگ شماره گوناگون مانند گا

، نقشھ ھا: شاھدان گویای تاریخ ارمنستان، Hripsime Avetissian، ھریپسیم آوتیسیان 2008می  31مورخ 
ابداع  ، تاریخ نگاریVincent Limaوینسنت لیما  ; 2009فوریھ  13)، 67( 5ھمراه ارمنستان، شماره 

عجمیان  ھآرمین ;بخش فرھنگی 2009ژوئن  3، ستانآذربایجان و تاریخ آن روبن گالیچیان، گزارش ارمن
Armine Adjemian ،و ھاسمیک ھاروطونیان ; 2009ژوئیھ  16 – 31، ابداع آذربایجان، فرانسھ ارمنستان 

Hasmik Harutunian ژوئیھ و غیره  7، 142ه شواھد رد تاریخ اختراعی آذربایجان، نشریھ آزگ. شمار
  رجوع شود. 
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این نوشتھ امرانلی خالف سایر ادعاھاست کھ می گویند ارامنھ  ،همذھبی آنھا شد
  : بھ این منطقھ آمده اند 1828سال  بعد از

 
 یمینام قد(1واقارشاباد یاسکان در روستا کھ تاریخ رسد یبھ نظر م

ل قرن پانزدھم یتوسط ارامنھ بھ اوا )کھ صومعھ در آنجا قرار دارد ییروستا
ن زمان اسکان ارامنھ در قلمرو قفقاز است کھ بازگشت و ین اولیگردد و ا یبرم

 . 2ل شدیک موضوع مھم تبدینوزدھم بھ ل قرن یاسکان مجدد در آن در اوا

ن در خالل قرن یادزیت را متوجھ نشده کھ صومعھ اچمین واقعیسنده اینو
و از  گردید یانگذاریشد بن یحیک ملت مسیارمنستان مردم کھ میالدی چھارم 

ن کتاب یدر ا آن طور کھ است.آن  ین مرکز مذھبیادزیآن زمان تا کنون اچم
بھ مجددا  1441جاد نشده بلکھ در سال یقرن پانزدھم ا ن اصال دریادزیآمده اچم

ک کارشناس یست کھ شما ین شد. الزم نییارامنھ تع یعنوان مقر رھبر مذھب
ارمنستان  ییو قرون وسطا یباستان یتخت ھاید کھ پاینید تا ببیمتخصص باش

شامل مراکز مھم آموزش  5یروانداشاتو روان یا ،4شاتاآرت ،3نیدو یعنی
در دوران قبل  یحت در جنوب قفقاز و شمال رود ارس بوده اند. یگ، ھمیمذھب

شھر  )الدیقبل از م 140-55(پادشاه ارمنستان  6ریگران کبیت، تیحیاز مس
مھم  یھا قلعھ - از شھر  یکیکھ  )گران ساختیکھ ت یشھر یعنی( 7گراناکرتیت

از قبول پس ساخت و  یآلبان یکیواقع در نزد یآن زمان بود را در آرتساخ شرق
قرون پنجم و ششم ساختھ  آن در یکیدر نزد یحیبزرگ مس یسایکلمسیحیت 

  .8شد
ر یت چگونھ تفسین واقعیھا درست باشد، ا یجانیآذربا یادعاھااین اگر     

رزا یم آثارمانند  یجانیآذربا تاریخی یمحل یشود کھ در تمام نوشتھ ھا یم
رن ھفتم ھ قدوره مربوط ب خ قره باغ اویمورخ کھ کتاب تار یر قره باغیجوانش

 یرد، درباره ارامنھ منطقھ بھ عنوان مردم محلیگ یرا در بر م 1830تا میالدی 
ن ین منطقھ ھستند؟ ھمین بھ ایندارد کھ آنھا تازه وارد یچ اشاره ایسد و ھینو یم

 یگ میگوزل ب یرزا آدیم یعنیگر ید یک مورخ محلیموضوع را درباره 
                                                            

1 Vagarshabad 
  .272 .امرانلی، پیشین، ص -  2

3 Dvin 
4 Artashat 
5 Yervandashat 
6 Tigran the Great 
7 Tigranakert 

 مراجعھ شود. www.tigranakert.am/galleryبھ وب سایت  -8
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در " : نوشتھ است 1845کھ در  "قره باغ نامھ"ب توان گفت کھ در مقدمھ کتا
اشاره کرده  یھا، ارامنھ و مسلمانان مسن محل یدادھا من بھ گرجستانیرو یبرخ

ن منطقھ یجان، ارامنھ در ایآذربا یرغم ادعاھایکند کھ عل یثابت ماین ، "ام
   .1کرده اند یم یزندگ

در قره باغ ک سابقھ مشخص و مھم کھ سند مربوط بھ حضور ارامنھ ی    
بھ دستور ژنرال  1823 شده درسال یجمع آور یمنطقھ ا یاست، آمارھا

س کھ فرمانده یمستقر در تفل )1777-1861( 2)ارمولوف(رمولوف یالکسی 
 1866خ یھ شده کھ در تاریتھ یباشد. آمار ھا یم ،ھ در قفقاز بودیروس یروھاین

، یت ترک، ارمنیجمعات شھرھا و روستاھا با یس چاپ شده، شامل جزئیدر تفل
 ی، سوابق قومیشھر یحومھ ھا یره است. جداول، اسامین و غیل چادر نشیقبا

 1823در سال پرداخت شده آنھا  یاتھایخانواده ھا و مال یروسا یسکنھ، اسام
 – 1830بل از ھ ققاطع حضور انبوه ارامنھ در منطق ین بطوریدر بر دارد. ارا 

  .3کند یرا ثابت م 1828
حضور  یسنده بھ بررسینو جان"یھ آذربایعل "نبرد کتابھ در مقدم    

  د: یگو یپردازد و م یم یارامنھ در قفقاز جنوب
 
نده سرنوشت مردم یبر آ یر بارزیکھ تاث ییدادھاین دوره بخاطر رویا
ھ پس از اشغال، ین روسیاست. بنا برا یابل توجھه قجان دارد، دوریآذربا

از  یادیق اسکان مجدد تعداد زیاز طر یک قابل مالحظھ ایرات دموگرافییتغ
  .4جاد کردیجان ایآذربا ینھایارامنھ در سرزم

  
در قره باغ ھنگامیکھ اندیشمندان آذربایجانی در باره اسکان دو باره ارامنھ 

مورخ  شوپنبھ نوشتھ ھا و اطالعاتی کھ توسط ایوان  ھموارهوقفقاز می نویسند 
ھ در آن زمان مشاور مقامات )ک1798-1870وقوم شناس فرانسوی روسی (

ارمنستان روسیھ بود، اشاره می کنند. مورخین آذربایجانی  ناحیھ درمالیاتی 
ھیچ ارمنی در قفقاز جنوبی شامل منطقھ  1828- 29بل از ھ قادعا می کنند ک

                                                            

 43 .) ص1950، قره باغ نامھ (تاریخ قره باغ) (باکو : Mirza- Adigozal Beg ی گوزل بیکمیرزا آد -  1
  .(بھ ترکی آذربایجانی)

2 Aleksei Yermolov (Ermolov) 
(تفلیس :  1823، مساحی استان قره باغ، تھیھ شده در Ermolovو ارمولوف Mogilevskiiموگیلوسکی  -  3

1866(  
 . 7 .امرانلی، پیشین. ص -4
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جمھوری آذربایجان ، سیونیک و قره باغ زندگی نمی کرده وتمام جمعیت 
ر این منطقھ زندگی می کردند توسط ارتش بیست د ارمنی کھ در قرن نوزده و

در حالیکھ حقایق نشان می دھدکھ تعداد  روسیھ بھ منطقھ آورده شده بودند،
اندیشمندان  بوده است. ناچیز 1828-29مھاجران ارمنی در منطقھ در سالھای 

آذربایجانی بمنظور ایجاد اطالعات متناسب با ادعایشان، بسیاری از بخش ھای 
در مورد  شوپنند.می کنب با نیاز ھای آنھا نبود را حذف گزارش کھ مناس

  ارامنھ ایران وترکیھ و مناطق اسکان مجدد آنھا این ارقام را ارائھ می کند:
   

   شدندھ وارد یازترک              ران وارد شدندیاز ا              کن در استان / منطقھسا 
      20639    23568       روان یا 
  27     10652               نخجوان  
      0      1340        اردوباد 

   1نفر 20666     نفر  35560            جمع 
مقامات  ی) گزارشھا1777-1847(است  شوپننکا، کھ معاصر یگل یسرگئ

) کل تعداد 1823(ن زمان یکند کھ در ا یریجھ گیبرد تا نت یرا بھ کار م یمحل
کھ  2هنفر بود 40000حدود  اند شده داده اسکانران آمده و مجددا یارامنھ کھ از ا

 میی. قابل ذکر است کھ بگو3ره باغ انتقال داده شدھ قخانواده ب 750ان آنھا یاز م
معروف  یک ضد ارمنیبود کھ  یا پتروشفسکیلین گزارشات ایشگر ایرایو

 یارائھ م را یک تصویر واقعیم کھ آنھا یکن یریجھ گین نتیاست. ممکن است چن
ک یش از یب یتیمجدد اسکان داده شده در قره باغ با جمع کنند و حداکثر تعداد
نکھ در آن ی، چھار ھزار و پانصد نفر بوده اند، با توجھ بھ ایصد ھزار نفر ارمن
از قره  یک و آرتساخ بخشیونیمناطق س ،ھیروس یمات اداریزمان بر اساس تقس

  باغ بوده است.
 یداده شده اند گزارشات کھ مجددا در قره باغ اسکان یدر مورد تعداد افراد  

ت تازه اسکان داده یاول اسکان مجدد، اکثر ید در خالل سالھایگو یھست کھ م
مختلف و  یھا یدمیترکھا و تاتارھا و اپ یشده ھا بھ خاطر مخاصمت و دشمن

ات یان با ذکر جزئینیدارب .گوناگون نتوانستند جان سالم بھ در برند. م یھایماریب

                                                            

در ھنگام الحاق بھ امپراتوری  ستان، یک اثر تاریخی: کشور خودمختارارمنIvan Chopinایوان شوپن  -1
  . 635 – 638 .) ص1852روسیھ (سن پترزبورگ : 

 .) ص1831، اسکان مجدد ارامنھ آذربایجان در مرزھای روسیھ (مسکو : Sergei Glinkaسرگئی گلینکا -  2
92.  

 20، سیاستھای استعماری تزاریسم روسیھ در آذربایجان در دھھ ھای Ilya Petrushevskiایلیاپتروشفسکی  -  3
  .204 .، ص1) بخش 1936قرن بیستم (مسکو:  60تا 
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کھ  ینکا، عالوه بر ارامنھ ایگل یبنا بھ نوشتھ ھا .1استن موضوع پرداختھ یا بھ
 14044آمده و اسکان داده شدند، تعداد  1828-30 یھ در سالھایران و ترکیاز ا

کھ 2شدند یکصد ھزار نفر میھ بودند کھ کال بالغ بر یگر از ترکیخانواده د
 یغربشمال منطقھ (راک ین در مناطق شیو ھمچنروسیھ س یدراستان تفل

  افتند.یاسکان  یدر گرجستان فعل 4یو آخالتسیخ 3ی، آخالکاالک)ینستان فعلارم
کنند کھ ارامنھ عمدتا بعد از  یادعا م یجانیشمندان آذربایکھ اندیھنگام    

ن خانواده ھا را یجان و آرتساخ شدند، آنھا این آذربایوارد سرزم   30-1828
. 5منطقھ تفلیس روسیھ)( جان تلقی می کنند نھ در گرجستانیدر آذربانیز ساکن 

ادآور شد کھ در خالل دھھ اول قرن ھفدھم شاه عباس ید یشمندان باین اندیبھ ا
ران یرا از مناطق مذکور بھ ا یچھارصد ھزار ارمن یصد الیران تعداد سیا

ران و در یا ینقاط مرکزرا  یو بخش یاز آنان را در شمال غرب یفرستاد و برخ
ت منطقھ توسط ارتش یامن 1828- 30 یالھادرس .اصفھان اسکان داد یکینزد

دادند تا پس از  یبین پناھندگان ترتیاز ا یزین شد و فقط درصد ناچیھ تضمیروس
  د بھ وطن خود برگردند.یدو قرن تبع

توان  یم یگریاثبات دبھ اصطالح جان، یدر انبار استدالالت آذربا    
ن بنای یباغ. ا مراغھ در قره یارمن یدر روستا بنای یادبودک یافت: عکس ی
 یروھایساختھ شده بود و توسط ن 1978در سال  یادبود توسط ارامنھ محلی

د یگو یم بنای یادبودن یا ینابود شد. نوشتھ پا 1992در سال  یجانیآذربا
شمندان یاش. اند یانگذارین سالگرد بنیکصدو پنجاھمیادبود ی "150 –"مراغھ

 یگذارند کھ اگر روستا یدالل من استیخود را بر ا یتمام ادعاھا یجانیآذربا
خ ین تارین قبل از ایجاد شده بود، بنابرایتوسط ارامنھ ا 1828مراغھ در سال 

 یجان است زندگیآذربا یدر این منطقھ کھ اکنون در داخل جمھور یچ ارمنیھ
  کرده است.  ینم

                                                            

) (خبرنامھ 1828 – 1829، مھاجرت ارامنھ ایرانی و اسکان مجدد آنان (M. Darbinian م. دارابینیان -  1
  .12-  22 .) ص2/1973علوم اجتماعی) (ایروان 

) 1973- 2دارابینیان، صفحاتی درباره ارامنھ آخالتسیخ و آخاکاالکی، خبرنامھ دانشگاه ایروان (ایروان: م. - 2
  .212 – 216 .ص

3 Akhalkalaki 
4 Akhaltsikhe 

درمورد این اطالعات غلط بھ عیسی حسن جاللیانتس، یک تاریخ مختصر منطقھ اقوانک: تاریخ قره باغ و  - 5
) 2009(کوستامسا، کالیفرنیا :  George Bournoutianشتھای جرج بورونوتیان ، یاددا1702-1723گنجھ از 

  مراجعھ شود.
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ن عکس را بھ ی، در غرب کھ ایوھانس رائو مورخ آلمانیمانند  یبرخ    
 ارانطرفد .1رفتھ اندین ادعا را پذیز ایرار داده اند نه قورد استفادعنوان شاھد م

حد و حصر در آثار غرب و شرق در  یشده بھ اشارات ب یات طراحین فرضیا
، ی، شکیجان شامل شماخیآذربا یکھ در قلمرو فعل یارمن ارانمورد وجود ھز

از  1989-92 یستند و باالجبار در سالھایز یم یگریروان و نقاط دیگنجھ، ش
 ینم یشد اخراج شدند، توجھ یشان محسوب میکھ وطنشان و روستاھا ییجاھا

ک روستا یشان را مردم یادعاھا یمبنا یجانیشمندان آذرباید. در عوض اندنکن
نابود شده  یجانیر آذربایشر یروھایتوسط ن 1992دھند کھ در سال  یقرار م

   .2اند
منھ در جنوب قفقاز، تعداد ارا یاز انبوه شواھد قانع کننده برا یکی    

ن منطقھ است. تا قرن یا یارمن یفرھنگ - یدر مراکز مذھب ادی دست نوشتھیز
بزرگ  یدر شھرھا یبھ زبان ارمن یاز دست نوشتھ ھا یارینوزدھم بس

از آنھا درحال حاضر در  ینوشتھ شده و برخ یجان امروزیآذربا یجمھور
قت ین حقیبر ا ید. آنھا شاھدنشو یم یروان نگھداریدر ا 3موزه ماتنادران

جوامع  یو باکو دارا ی، شکیمانند گنجھ، شماخ ییھستند کھ در گذشتھ شھرھا
و نسخ توانستند از کتابخانھ ھا  یبودند کھ م یافتھ ارمنیشرفتھ و کامال سازمان یپ

از دست  ید کنند. فھرست کوتاھیت کنند و نسخ دست نوشتھ تولیحما خطی
 یشود و ھمگ یم یک مرکز یعنی ماتنادران نگھداریکھ فقط در  یینوشتھ ھا

ال آمده است. شماره ذکر شده، شماره مرجع یھ شده اند ذیتھ 1820قبل از سال 
  .دھد را نشان میدر داخل پرانتز) (خ آن یآن دست نوشتھ با تار

 
میالدی)،  18تا  16قرن (9398)، 1567(8967)، 1484(3992 –گنجھ  -

7980)1639 ،(6771)1667 ،(3541 )1671 ،(3576)1673(، 
3994)1683( ،3044) 1779 ،(5234) 1783 ،(9517 )1819( 

 ،9448)1665(، 10044)1656(،3196)1655( - ا داشکسان یکارھات  -
)1669(3856 ،)1675(8965  

  5072)1661(،713)1636( ،728)1621( –ک گنجھ یشاتاخ نزد -
  9729)1765( ،8492)1717 – 1720( ،8361)1742( – یشماخ -

                                                            

 Der Berg-karabach-konflikt zwischen Armeniam undیوھانس رائو  - 1
Aserbaidscham : 89) ص 2008(برلین.  

ت: جنگ در ، نسل کشی قومی در پیشرفJohn Eibnerو جان ایبنر  Caroline Coxکارولین کاکس -  2
. ھمچنین بھ گزارش تھیھ شده توسط کاکس و ارائھ شده بھ پارلمان 42 – 43)ص1999ناگورنو قره باغ (لندن: 

  www.maragha.org/index.htmlانگلیس و این وب سایت مراجعھ کنید : 
3 Matenadaran   کتابخانھ ای است در ایروان کھ نوشتھ ھا و کتابھای قدیمی در آن نگھداری می شود/
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  4422)1783( ،4228)1681( -  یشک -
  5232)1403( –مدرسھ  -
  5997)18قرن ( – یماسال -
  4013)1803( –ان یسال -
  3853)1779( –باکو  -

کھ اکنون در  ندھ شده ایتھ یین دست نوشتھ ھا در شھرھا و روستاھایا  
وجود  یچ ارمنیھا ھ یجانیکھ بھ گفتھ آذربایدرجائ .دنجان قرار داریقلمرو آذربا

دھد کھ واقعا جوامع  ین وجود کتابھا و انتشارات آنھا نشان میو با ا شتھندا
شان است،  یحیو مذھب مس فرھنگ ،راثیم یکھ حام یافتھ فرھنگیتوسعھ 

     .1وجود داشتھ است
نموده  یمیشرفت عظیپ یقوم یکیژنت یر پژوھشھایاخ یدرخالل سالھا

امکان وجود داشتھ  نیا ییو اروپا ییکایک آمریمتخصصان ژنت یاست و برا
  است کھ تحقیقاتی درمورد مردم ایران وارمنستان انجام دھند.

مردان  )Y(گرگ یبر اساس تحقیقات انجام شده در موردکروموزوم ا 
درصد در اطالعات  25تا  20ک و قره باغ یونیس یت بومیدر جمع یارمن

 کی یاران مردم دیآن است کھ ا ین بھ معنایداشتھ است و ا ین فراوانیادیبن
توان ثابت کرد کھ  ین اکتشاف اکنون می. با ا2بلند مدت بوده اند یگذشتھ بوم

از عصر حجر  یعنیھزار سال  بیستن بخش از جامعھ حداقل بھ مدت یاجداد ا
  . 3ستھ اندیز ین منطقھ میدر ا

 یق ھایاز دادن اجازه جھت انجام تحق یجانینھا مقامات آذربایبا ھمھ ا    
  .4کرده اند یجان خودداریآذربا یجمھور نیمشابھ در سرزم

                                                            

دست نوشتھ ھا و آثار چاپی بسیاری در ھمین منطقھ و ھمچنین در سایر مراکزداخل  1820پس از دھھ  - 1
  آذربایجان بوجود آمد ولی در این فھرست نیامده است.

، م. ج. M .Richards، م. ریچاردزD.F.Weise، د. ف. وایز J.F .Wilsonج. ف. ویلسون  - 2
، شواھد ژنتیکی برای D.B. Goldsteinو د.ب.گلدشتاین N. Bradman، ن. برادمن M.G. Thomasتوماس

مردان متفاوت و نقش زنان در خالل انتقاالت فرھنگی در مجمع الجزایر بریتانیا. از کارھای آکادمی ملی علوم 
  .5078-5083)، 2001(امریکا: 

قومی درچارچوب یک و دیگران، کروموزومھا ایگرگ ارامنھ ساختار منطقھ ای  M. E. Wealeم.ی.ویل  - 3
ھمچنین بھ لون  659- 674 .)،ص109/2001گروه ملی _ قومی واحد را افشامیکند، ژنتیک انسانی (

) 2008(ایروان :  زمانی کھ ژنتیک و تاریخ برخورد می کنند Levon Yepiskoposyan یپیسکوپسی 
  مراجعھ کنید. 

ید بھ نمونھ ھای بیولوژیکی و اطالعاتی درباره بھ منظور انجام تحقیق و پژوھش و کارھای میدانی موثر با -  4
سوابق قومی، تاریخ خانوادگی، زبان مادری و سایر خصوصیات شخصی دھنده ھا را جمع آوری نمود، مطالبی 

  کھ اینھا افشا می کنند ممکن است موجب مشکالتی شود و بنابراین برای مقامات آذربایجانی قابل قبول نیست.
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ن ین مسائل است کھ محققیاز ا پیشگیریسرپوش گذاشتن و  یبرا    
کوشند ثابت کنند کھ  یخ ھستند و میبھ سرعت در حال بازنویسی تار یجانیآذربا
نھا برادران یمی باشند و ا ییایستند بلکھ آلبانین یک ارمنیونیت آرتساخ و سیجمع
کھ در یدر حال - مآب شدند  یتند کھ باالجبار در گذشتھ ارمنما ھس یجانیآذربا

ن منطقھ یدر ا یچ ارمنیھ 1828 – 30بل از دھھ ھ قتناقض با آن اصرار دارند ک
ک یونید: پس چگونھ ارامنھ سیآ یش میپ ین سوال منطقیا .1سکونت نداشتھ است

  ه اند؟کرد یرا ارمن ایآلبان یت محلیو قره باغ کھ وجود نداشتھ اند، جمع
  

*  
ن و یو مردمش از مورخ یفقاز جنوبھ قح جغرافیایی منطقیف و تشریتوص

ن آثار مکتوب یبا در تمام ایده است. تقریبھ مارس نونایسندگان روم و ینو
نشان  تاروس یارمنستان و ارامنھ در منطقھ جنوب رود کورا تا سلسلھ کوھھا

بخش (ا یبریا ،ییایل آلبانیو قبا ایمنطقھ مانند آلبان یر کشور ھایداده شده اند. سا
 یت کمتریر کھ در آن زمان احتماال از اھمیا ماد صغیو ماد  )گرجستان یفعل

ن شکل در یجان بھ اینام آذربا .برخوردار بودند، بھ مراتب کمتر ذکر شده اند
شود گرچھ در اوان قرون دوم و سوم قبل از  یده نمید یمیک از آثار قدیچ یھ
 یرا بھ عنوان محل )رانیجان ایآذربا(ن نام استان آتروپاتن یمورخ یالد برخیم

دوھزار سال قبل  .ماد ذکر کرده اند یبخش شمال وواقع در جنوب رود ارس 
  سد :ینو ین میچنمورخ یونانی استرابو 

شود کھ در آن  یده میر نامیک بخش آن بھ عنوان ماد کبیشود  یم میماد بھ دو بخش تقس 
ان بھ یپارت(ماد بود.  یامپراتور یو محل سکونت خاندان سلطنت رگاکباتان کالن شھر بز

اکنون پادشاھان آنھا حداقل تابستان را در  یادامھ دادند و حت ین اقامتگاه سلطنتیاستفاده از ا
ھ در دجلھ یآنھا سلوک یاست اما اقامتگاه زمستان یرا ماد کشور سردیکنند ز یم یآنجا سپر

  . 2ماد آتروپاتن است کھ نامش را از فرماندھش گرفتھ است گری. بخش د)ک بابل استینزد

مورخ و زبان  یر بھ ماد آتروپاتن، احمد کسرویماد صغ یدرنامگذار    
  کند :  یم یریجھ گین نتیچن 1930در سال  )1890–1964(ز یشناس متولد تبر

 
داد ھنوز بر ین رویداد، آثار ا یرو ینجا حادثھ ایر در ایدر زمان اسکندر کب

 جان است.ین ما بھ آذربایسرزم یداد نامگذارین رویبان ما باقی مانده است. از
ر نام داشت. اسکندر تمام ین ماد صغین سرزمیر ای..تازمان فتوحات اسکندر کب.

                                                            

کشتارجمعی بھ عنوان تشکیل دھنده ھویت جدید،  خاطرات، Harutyun Marutyan ھاروتیون ماروتیان -  1
  .56-55 .)، ص1/2005(ایروان :  ،)روزنامھ زبانشناسی تاریخی و تطبیقی(

  .303 .ص 11.13.1استرابو، پیشین. کتاب  -  2



85 
 

رپات وبھ نام آت یمحل یک فرمانده نظامینجا یمنطقھ اطراف را فتح کرد اما در ا
ن ین سرزمیاتش در ایان حیو تا پا ن خود دفاع نمودیام کرد و ازسرزمیھ او قیعل

اتش یان حیر بھ افتخار او و تاپاین ماد صغین سرزمیحکومت نمود. بنا بر ا
شد.  یجان امروزیل بھ آذربایتبد یرات زبانشناسییرپاتن نام گرفت کھ با تغوآت

ن ین سرزمیرپات بر اونان آتیجانش یمتماد یقرنھا یشود کھ برا یگفتھ م
  .1حکومت کردند

ز ین یاف مورد بحث قرار داده است، و یموضوع را اقرار عل نیھم  
الد یقبل از م 331آتروپات، در سال  یعنیر یماد صغ یکند کھ نام ناج ید میتاک

د ییک تاین کالسین موضوع کھ توسط تمام مورخی. ا2ن داده شدین سرزمیبھ ا
کھ بعدا  دینما یح میر بھ نام آتروپاتن را تشریل ماد صغیتبد یشده است چگونگ

ر نام ییجان تغیتا بھ آذربایو نھا 3گانیادھرب ،بھ آتروپاتکان و پس از نفوذ اعراب
 4کشور آتروپت یعنیآتروپاتکان  یمین را با نام قدین سرزمیافت. ارامنھ ھنوز ای
  .نامند یم

، شواھد مستند حضور ارامنھ در منطقھ جنوب قفقاز یسھ بخش بعد  
 یک رومیدانان کالس ین و جغرافیتوسط مورخدوھزاره را ھمانگونھ کھ  یبرا

ارائھ  ییاحان اروپاین و سیمسافر جغرافیا دانان اسالمی، نیو ھمچن یونانی -
  .کند یان میشده، ب
 
  

   درباره حضور ارامنھ یونانی -  یمنابع روم
قبل از  484–425(ھرودوت ک موثق تر از یک منبع کالسیمشکل بتوان 

 ، خیاروب تاافت. در ھشت صفحھ از کتیف است، خ معرویکھ بھ پدرتار )الدیم
واقع در منطقھ شمال فرات  یدرباره ارامنھ و ارمنستان بھ عنوان محل یو

                                                            

) 1973(تھران:مقالھ وسخنرانی78احمدکسروی،آذری یازبان باستانی آذربایجان،کارھای جمع آوری شده : -1
( متن اصلی چنین است: در زمان اسکندر پیشامدی در آذربایجان بوده کھ نشان نیکی از  .(بھ فارسی)322ص

زبان آنجا بھ دست داده، و آن خود نام "آذربایجان"است. چنانکھ گفتیم اینجا را "ماد خرد" نامیدندی. ولی چون 
ذربایجان "آتورپات" نامی از بومیان برخاستھ آنجا را نگھ اسکندر بھ ایران درآمد و بھ ھمھ جا دست یافت در آ

داشت، و چون او تا می زیست فرمانروا می بود از اینجا سرزمین بھ نام او "آتورپاتکان" نامیده شد و ھمان 
کلمھ است کھ کم کم "آذربایجان" گردیده ، و ما می دانیم کھ خاندان آتورپات تا چند صد سال آن فرمانروایی را 

  ھ می داشتند و در زمان سلوکیان و اشکانیان بر پا می بودند.)نگ
  .3اقرار علی اف، پیشین، فصل  - 2

3 Adherbigan 
4 At(o)rpet 
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 یعنیھ یاز کشور ھمسا یسد وینو یدرباره پارتھا م ی. وقت1سدینو یمطلب م
از  یچ ذکریبرد اما در اثرش ھ یماد؛ کھ ھنوز آتروپاتن نام نگرفتھ بود، نام م

  ست. ین عنوان نیجان بھ ایا آذربایا یآلبان
ک نقشھ جھان باستان را بر ی یآلمان نگارنقشھ جغرافیا دان و  2چارلز مولر
خ نوشتھ شده یم با استفاده از تواریمستقبطور ھرودوت و  یاساس نوشتھ ھا

ک یمھ آمده کھ از یضم 04رین نقشھ در تصویم کرده است. ایتوسط او ترس
ھ اش ماد وجود یکھ در آن ارمنستان و ھمسا 1874اطلس منتشر شده در سال 

  .3دارند، گرفتھ شده است
  

   )یالدیم 25ح تا یالد مسیقبل از م 46(استرابو 
 یدان و مورخ بزرگ استرابو م ی، جغرافیونانیشمندان ین اندیاز معروفتر یکی

ده است. یر و تحول بھ ما رسییبدون تغ یو یایجغراف یمجلد کارھا 17باشد کھ 
ق کھ یات دقیاست کھ جھان را با جزئ ییایو جغراف یخیآثار شامل متون تارن یا

ن آثار یاز ا یان بخشیا آجاری. ھراچ4کند یف میدر آن زمان شناختھ شده بود تعر
ق یف دقیارجاع توص 60را کھ بھ ارمنستان مرتبط است ترجمھ کرده کھ بالغ بر 

 یقفقاز م یھا ییایوع آلبان. استرابو درباره موض 5از ارمنستان و ارامنھ است
  سد : ینو

 
آنھابین دریای ایبری وکاسپین زندگی می کنند، سرزمینشان از مشرق بھ دریا 
واز مغرب بھ کشور ایبری محدود می شود.از بخش ھای باقی مانده شمالی توسط 

(چون کوھھا برفراز دشتھاست، گرچھ این  دنکوھستانھای قفقاز حمایت می شو
خوانده می شود) در حالیکھ بخش  6ونیانابھ دریا عموما سرقسمت ھای نزدیک 

جنوب آن ارمنستان است کھ در طول آن گسترده شده است، بخش اعظم ارمنستان 

                                                            

)، کتاب 2008ستراسلر(لندن:ھرودوت، راھنمای ھرودوت: تواریخ، ترجمھ آندرآپورویزویرایش روبرت ا - 1
  .388 – 390 .ص ، 3-52

2 Charles Muller 
. 1)، جلد 1951/1932، یک تاریخ ازجغرافیای باستان (نیویورک: E. H. Bunburyانبری ی. ح. ب - 3

اطلس جغرافیای باستان (لندن :  ،George Groveو جرج گرو William Smith ھمچنین بھ ویلیام اسمیت
  ) مراجعھ کنید.1875

ترابو درباره آلبانیا، روزنامھ ، منابع اسH.Svazyanبرای منابع استرابو درباره آلبانی، بھ ه. سوازیان  - 4
  .) 1/1978زبانشناسی تاریخی و تطبیقی (ایروان : 

  )1940(ایروان :  Hrachya Ajarian استرابو، منابع خارجی درمورد ارامنھ، ترجمھ آجاریان -  5
6 Ceraunian 
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کھ مرز ارمنستان  1متشکل از دشت ھاست، گرچھ بخشی از آن ھم مثل کامبی سن
  2آلبانی می رسد کوھستانی استدر آنجا بھ مرزھای ایبریا و 

  می نویسد:چنین بھ آتروپات تغییر نام داده شد، او کھ صغیر  ماددر باره   
کھ مانع  ،بخش دیگر ماد آتروپات است کھ نام خود را از نام فرمانده آتروپات

گرفتھ  رار گیرد،ھ قشد این کشور کھ بخشی از ماد کبیر بود تحت اقتدار مقدونی
را بھ یک دولت است. عالوه براین ، ھنگامیکھ او بھ پادشاھی رسید این کشور 

مجزا تبدیل کرد و جانشینان او نیز تا امروز این وضع را حفظ کرده اند. آنھا با 
پادشاھان ارمنستان و سوریھ و بعدھا با پادشاھان پارت ھا از طریق پیوند ازدواج 

  .3ھمبستگی ھایی نیز پیدا کردند

 فصل چھاردھم کتاب دوم بھ ارمنستان اختصاص داده شده و بھ توصیف   
سنت ھا و نحوه زندگی آنھا وھمچنین   ،نقشھ ھا، طبیعت، جغرافیا، مردم

رویدادھای تاریخی مھم این کشور می پردازد. استرابو در مورد مرزھای 
  ارمنستان می نویسد:

 
در بخش جنوبی آن  روسوتادر مورد ارمنستان باید گفت رشتھ کوھھای 
فرات قرار دارد وبین النھرین قرار دارد و آن را از تمام کشوری کھ بین دجلھ و

نامیده می شود جدا می کند. در بخش شرقی، مرزھای ارمنستان کبیر وآتروپاتن 
قرار دارد کھ در شمال دریای  4وتراسکقرار دارد و در شمال نیز کوھھای پارا

کاسپین، آلبانی و ایبریا وقفقاز کشیده شده و این ملت ھا را در بر می گیرد و با 
آسیای صغیر (نامھایی کھ در 6و کولچیان 5مچنین کوھھای موشیانارمنستان و ھ

 .7ھم مرز است )استبھ آنھا داده شده 
  

ضمیمھ، نقشھ ای کھ چارلز مولر مجددا از روی نقشھ  05شکل شماره   
جھان استرابو کشیده است را نشان می دھد کھ در آن در میان کشورھای 

  افت.مھم،ارمنستان را می توان در مرکز نقشھ ی
  

                                                            

1 Cambysene 
  .203 .)، ص11.4.1( استرابو، پیشین، کتاب  -  2
   303.ص (11.13.1) ھمان منبع، کتاب -  3

4 Parachoathras 
5 Moschian 
6 Colchian 

  .319و  317 .ص )، 11.14.1(ھمان منبع، کتاب  -  7
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  میالدی ) 23-79( ارشد یا پدرپلینی 
جلد کتاب  37بخاطرنگارش یا بھ اختصار پلینی  1وس سکوندوسیگائیوس پیلین

بھ تاریخ وجغرافیا  6تا3تاریخ طبیعی شھرت دارد. از بین این کتابھا جلدھای 
اختصاص دارد. پلینی در مورد منطقھ جنوب قفقاز سرزمین ھای ایبریا، آلبانیا و 

. او آذربایجان ندارد بھ نامستان را توصیف می کند اما ذکری از کشوری ارمن
  :می نویسد

آغاز می شود و ھمانطور کھ  2کشور ارمنستان کبیر از کوھھای پاری ھدری
جدا می گردد و با دور شدن فرات، توسط  3یھککاپادوگفتیم توسط رود فرات از 

زا می شود. ھر دو این رودھا دجلھ از بین النھرین مج بھ نامرود معروف دیگری 
از ارمنستان سر چشمھ می گیرند و اوایل بین النھرین را شکل می دھند. وسعت 

 4ونیکشور فاصلھ بین این دو رود است.فضای میانی آن توسط اعراب اورو
یعنی جایی کھ سلسلھ جبالی کھ در   5بنابراین مرزھایش تا آدیابن اشغال شده است.

ا محصور نموده، گسترده شده است. از اینجا بھ بعد این طول آن امتداد دارد ر
سرزمین بھ طرف چپ گسترش یافتھ و رود ارس را قطع می کند و بھ رودخانھ 

  .... 6دسی رکوری می رسد در حالیکھ طول آن مستقیم بھ ارمنستان صغیر م
 

دشت از رود کور بھ بعد را نژاد آلبانیایی اشغال کرده وسپس سکنھ تمام 
کھ از کوھھای قفقاز بھ طرف  8کھ در اینجا بوسیلھ رودخانھ آالزون  ھستند 7ایبریا
 9جدا می شود. ابھ پایین جریان دارد از آلبانی )کور( کورش رود

  

است کھ بر اساس  )1813- 1894در ضمیمھ، نقشھ چارلز مولر( 06شکل   
ن در قرن دوم کشیده شده است. دراینجا ارمنستا 10توصیف دیونیسیوس پریگتس

احتمال دارد  و ماد را می توان دید، اما در اینجا نیز ذکری از آذربایجان نیست.

                                                            

1 Gaius Plinius Secundus 
2 Parihedri 
3 Cappadocia 
4 Orroen Arabs 

ناحیھ ای از آشور قدیم کھ ایرانیان آن را مسخر کردند (مترجم). -   5  
، 25.ص -9تا  6) کتاب  2008(کمبریج :  H. Rachamجمھ. ه. رخام پلینی بزرگ، تاریخ طبیعی، تر -  6

357 -355.  
7 Hiberes 
8 Alazon 

  .359 .، ص28 - 10تا  6ھمان منبع، کتاب  -  9
10 Dionysius Periegetes 



89 
 

کھ در این زمان نامگذاری دوباره ماد صغیر بعنوان آتروپاتن ھنوز کامال 
  شناختھ شده و مورد استفاده نبوده است.

  
  میالدی ) 45(وفات سال  1پومپونیوس مال

ان" نام دارد کھ در آن وی کار مھم این جغرافی دان رومی "توصیف جھ
عمیقا کشورھای اطراف دریای مدیترانھ، را توصیف می کند و سپس بھ سایر 
دریا ھا، اقیانوس ھا وکشورھای شناختھ شده در جھان می پردازد. در مورد 
قاره آسیا، او در یک توصیف کلی در مورد بھ اصطالح پیشرفتگی آسیای 

  :دصغیر می نویس

یی در دریاھای ما (مدیترانھ) صورت می گیرد، ھنگامیکھ پیشرفتگی ھا
 ،4یعنی مادھا، ارامنھ، کوماژن ھا -و اسامی معروف تر  3یارانتیب 2ماتیانی

 ،10آسوریھا 9لیکائونھا ،8یونانی ھای گال ،7یھککاپادومردم  ،6ھاانتی ،5ھاموریمنی
  12یافت می شود. 11سوری لیدی ھا و سیلیسین ھای

  می برد و آن را چنین توصیف می نماید: مال از رودخانھ ارس نیز نام

بھ آرامی و نرمی  روسوتاآبشارھایش از کنار سلسلھ جبال  رودخانھ ارس کھ
فرو می ریزد و در سرتاسر دشت ارمنستان پیش میرود. حتی اگر از نزدیک ھم 

   13بھ آن بنگرید معلوم نیست بھ کدامین راه می رود.

 - آتروپات ی نمی برد اما فقط نام دیرینھ مال ھرگز از آلبانیا یا آذربایجان نام
تمام نامھای این مناطق را می توان در  1، ماد صغیررا ذکر می کند آذربایجان

                                                            

1 Pomponius Mela 
2 Matiani/(مترجم )نام یکی از شھرھای ماد باستان 
3 Tibarani ای آمانوس می زیستھ اند (مترجم)/مردمی کھ در سیلی سیا باالی کوھھ  
4 Commagenes مردم یک پادشاھی کوچک ارمنی در جنوب آناتولی (مترجم)/   
5 Murimeni سکنھ موریمنی در کاپادوکیھ (مترجم)/   
6 Eneti نام منطقھ ای کھن در نزدیکی پافالگونیا کھ استرابو از آنھا نام می برد وسکنھ آن بتدریج از بین رفتھ

)./اند (مترجم  
7 Cappadocians منطقھ ای تاریخی در آناتولی مرکزی (مترجم)/   
8 Gallo_Greeks یونانی ھای گال در دوران ماقبل امپراتوری روم (مترجم)./   
8- لیکائونھا از نام لیکائون پادشاھی آرکادی کھ با پسرانش بھ سبب پیشنھادی کھ او بھ ژوپیتر کرد بھ صورت 

  گرگ درآمدند، گرفتھ شده است (مترجم).
10 Isaurians اھالی یک منطقھ کھن در آسیای صغیر جنوبی (مترجم)./    
11 Syro_Cilicians  / .(مترجم) اھالی آناتولی 

)، ص Ann Arber :2008(ان اربر F. E. Romerپومپونیوس مال، توصیف جھان، ترجمھ.ف. ی. رومر -  12
  .از نسخھ اصلی l.13، کتاب 37- 38
  .از نسخھ اصلی 3.40کتاب ، 112.ھمان منبع. ص -  13
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کھ نقشھ جھان مال توسط کنراد میلر دوباره کشیده شده است، را  07تصویر 
مالحظھ کرد. در اینجا ارمستان و کشورھای ھمسایھ اش بھ وضوح دیده می 

 ھ نامھای آلبانیا و آذربایجان وجود ندارد.شوند، در حالیک
  

  میالدی) 90- 168( بطلمیوس – پتولومائوس کالدیوس
معروف است یکی از جغرافی دانان قدیمی است کھ  بطلمیوس  بھ ناموی کھ 

"جغرافیا" قدیمی ترین و تواناترین اثر در این زمینھ است.  بھ ناماثر شایستھ وی 
قرن  نگارانکھ توسط جغرافی دانان ونقشھ  ارزش این کتاب آنقدر زیاد است

مورد استفاده بوده است. "نقشھ سوم آسیا" تھیھ شده توسط میالدی دوم تا پانزدھم 
وی منطقھ جنوب قفقاز از جملھ ارمنستان، ایبریا، آبخازیا و آلبانی را ترسیم 

ذکری از  بطلمیوسکرده  است و مانند سایر نقشھ ھای تھیھ شده توسط 
 ن در آن نشده است.آذربایجا
جلد پنجم کتاب جغرافیا شامل دو فصل در باره ارمنستان است. نام   

و ارمنستان کبیر، در فصل مربوط بھ  کیھارمنستان صغیر واقع در بین کاپادو
، 3، نیکوپلیس2(ماالتیا) نام کھ شامل ملیتنا 79"نقشھ اول آسیا" با لیستی از 

ماد و  ود. ارمنستان کبیر در شمال غربست، دیده می ش5 و کما 4ساتاال(ساتاق)
لیست  در وست جنوب آلبانی و ایبریا در فصل مربوط بھ "نقشھ سوم آسیا" 

 ( آرتاکساتامی توان بھ کھ در میان آنھا  بھ آن تعلق داردنام  85اسامی 
 10و توشپا (وان) 9آرشاماشات 8تیگراناکرت 7(آرماویر) ریایاو، آرم6آرتاشات)

آلبانیای  11رار دارد.ھ قضمیم 10تا 08نقشھ ھای تصویر  کھ در کرد،اشاره 
نام  36شامل  آن نیز در ھمین نقشھ نشان داده شده و جدول اسامیقفقاز 

                                                                                                                                                

  ھمانگونھ کھ قبال گفتھ شد نام ماد صغیر بعدا بھ آتروپات تبدیل شد کھ بتدریج بھ آذربایجان تغییر یافت.-  1
2 Melitena (Malatya) 
3 Nicopolis 
4 Satala (Satagh) 
5 Coma 
6 Artaxata (Artashat) 
7 Armauira (Armavir) 
8 Tigranakert 
9 Arshamashat 
10 Tushpa(Van) 

ومکرتیچ  Robert Hewsen برای دریافت جزئیات بیشتر در باره نام گذاری بھ روبرت ھیوسن  -  11
) 1982، اسامی مکان ھای ارمنی در جغرافیای بطلمیوس(پاریس:   Mkrtich Khachaturian خاچاتوریان

  مراجعھ شود.
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آمده است کھ  رھاست. در فصل بعدی، نقشھ ماد صغیر (آذربایجان ایران)ھش
  نام در این متن فھرست شده است. 25برای آن فقط 

ن داده شده کھ در فصل پنج با جزییات نشا بطلمیوسدر ضمیمھ، دو نقشھ 
  1آن می پردازیم. تفسیر بیشتر بھ

  
  ارامنھ در قفقاز بر اساس منابع اسالمیحضور 

ھنگامی کھ اعراب بھ فرھنگھای متمدن خاورمیانھ و ایران حملھ کردند، در 
نظر داشتند کھ بھ اندیشمندان و علمای محلی اجازه دھند تا کارھای ھنری و 

بسیاری از خلفای عرب مراکز علمی، آموزشی  ا ادامھ دھند.علمی خود ر
وتحقیقاتی در شھرھایی مانند بغداد، کوردوبا و قاھره تاسیس کردند.در خالل این 

یونانی بھ زبان عربی کھ زبان  -ن بود کھ اکثر آثار کالسیک ادبی رومی ادور
بھ اروپا بین المللی اسالم است ترجمھ شد و از طریق حکام مسلمان آندولس 

  2معرفی شدند.
اکثر جغرافی دانان و علمای بھ اصطالح عرب در واقع ایرانی بودند یا   

بنیانگذار  ریشھ ھای ایرانی داشتند. یکی از مھمترین پیشروان جغرافیای اسالم و
 -934(مدرسھ نقشھ برداری بلخی، ابو زین الدین صالح بن بلخی 

جستھ می توان بھ اسحاق ابن محمد از دیگر جغرافی دانان بر میالدی)است.850
)، میالدی  297- 1048( )، ابوریحان بیرونیمیالدی 857 (وفات  االستخری

 )، حمدهللا مستوفی القزوینیمیالدی  1203-1283( زکریا بن محمد القزوینی
رد. سیاحان عرب نیز در جھان اشاره ک) وبسیاری دیگر میالدی 1339-1281(

از  قی در باره مسافرت و رویدادھای آن نوشتھ اند.سفرنامھ ھای دقی سفر کرده و
 بھنام برد کھ  )میالدی 1304-9/1368( ابن بطوطھ ازبین آنھا می توان 

سرتاسر منطقھ دریای کاسپین، روسیھ، آسیای مرکزی، چین، ھند و کشورھای 
ان با نوشتن گزارشات دقیقی پیرامون حدیگر سفر کرده است. این سیا

بی موجود در جھان را گسترش داده وتکمیل نمودند سفرھایشان دانش عر
بھ این رومی ویونانی خود آموختھ بودند را نیز  نواطالعاتی را کھ از پیشینیا

  تکمیل کردند.ترتیب 
اسالمی و نقشھ ھای مربوط بھ  نگاراندر توصیف جغرافیایی ونقشھ   

وط بھ کشورھای جنوب قفقاز روشن است کھ از نظر آنھا نام آذربایجان مرب
                                                            

  مراجعھ شود. 5برای جزییات بیشتر بھ فصل  -  1
) 2007)، ھمچنین بھ میشل مورگان، تاریخ گم شده (واشنگتن دی سی:2009علم اسالم (لندن: احسان مسعود،-  2

  مراجعھ شود.
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(بھ زبان فارسی  استان ایرانی واقع در جنوب رود ارس است، در حالیکھ آلبانیا
و این دو بطوری ه ) کشور یا استانی مجزا واقع در شمال ھمین رود بوداران

روشن و مشخص دارای مردم، فرھنگ و حتی مذھب متفاوتی بودند.کشور 
و در زبان  عربی ارمنیھد ارمنستان ( بھ زبان سومی کھ در این منطقھ وجود دار

در  (بھ زبان عربی دبیل) است. 1فارسی ارمنستان ) با پایتخت آن بھ نام دوین
تمام اسامی  ندکتب گوناگون جغرافیایی کھ توسط نویسندگان مختلف نوشتھ شده ا

این شھرھا و روستاھای این کشور، بھ غیر از برخی استثنائات جزئی، با ھم 
  د.نمطابقت می کن

رافیایی بلخی معموال متون خود را با نقشھ ھمراه می کرد کھ مکتب جغ  
نقشھ است.در این فصل این متون مورد بحث وتحلیل قرار  21تعداد آن بالغ بر 

د و نورد تحلیل قرار می گیرمدر فصل پنج نیزد. نقشھ ھای ھمین منابع نمی گیر
  .ندآمده ا ھمین کتاب این نقشھ ھا در ضمایم

  
  )میالدی 892ری (وفات احمد بن یحیی بالذ

آذربایجان  وی .البالذری یکی از قدیمی ترین مورخین وجغرافی دانان است
و در کتاب فتوح البلدان (کتاب فتوحات یکی از استانھای ایران می داند  را

  آذربایجان" می گوید: "فتحکشورھا) در فصلی با عنوان 
 

لیمنی بھ عنوان حاکم دبیل چگونگی انتصاب حذیفھ ابن احسین ابن ابرو از ار
آذربایجان توسط عمر بن خطاب را بیان می کند. ...وقتی حذیفھ فرمان خود را 
 دریافت می کند بھ شھر اردبیل آذربایجان می رود و مالیات جمع آوری می کند
ومرزبان مستقر می سازد. در ھمین حال مرزبان شروع بھ سرباز گیری از 

یمند، نارین، سراب، میانھ و غیره می کند. شھرھای آذربایجان، مثل باجروان، م
 .2این ارتش مستقیم با نیروھای اسالمی خذیفھ وارد جنگ می شود

  

تمام این شھرھایی کھ بالذری از آنھا نام می برد متعلق بھ آذربایجان ایران 
 است. در ھمین کتاب، در فصل "فتح ارمنستان" او از شھرھای ساموساتا

                                                            

1 Dvin 
. ھمچنین بھ البالذری. کتاب 325- 326)، ص.1866یحیی بن جابر البالذری. کتاب فتوح البلدان، (لیدن :  -  2

  رجوع شود. 23)، ص 1927(باکو : Joudzeفتح کشورھا، ترجمھ 
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و دوین نام می  5، باقرواند4، سیساکان3خالط، 2زروم) (ارقال، قلی1(آرتشاوان)
  .6برد

  
  )میالدی 820-912ابن خردادبھ(

جغرافی دان ایرانی قرن نھم، ابن خردادبھ، یکی از معروف ترین 
اندیشمندان اسالمی است. وی در کتاب المسالک والممالک "راھھا و مملکت 

، سیسجان اران" کشورھای و آذربایجان اشاره می کند: ارانشکل بھ این ھا" بھ 
او در . 8ھستند کھ انوشیروان فتح کرد 7و گورجان بخشی از زمینھای کاسپھا

  جایی دیگر می نویسد:
 

 9آداپاتکان ھبری بھ نامررا تشکیل می دھد،  پارسدر شمال کھ یک چھارم 
د. این منطقھ متشکل از ارمنستان، آذربایجان، ری و دماوند است رحکومت می ک

 .11نام دارد 10ھم آن شاالنباکھ شھر م
  

ابن خردادبھ فھرست اسامی شھرھای ذیل را بھ عنوان شھرھای متعلق بھ 
  استان آذربایجان تھیھ می کند:

 
مراغھ، میانھ، اردبیل، وارثان، تبریز، مرند، خوی، مغان، بارزند، جابروان، 

 .13. ...وارثان در مرز ارمنستان و آذربایجان قرار دارد12ارومیھ و سلماست

                                                            

1 Samosata (Artashavan) 
2 Qalika (Erzrum) 
3 Khlat 
4 Sisakan 
5 Bagrevand 

  مراجعھ شود. 5. ھمچنین بھ البالذوری، پیشین، ص.193و. بارتولد. پیشین، ص.  -  6
7 Casps 

ابوالقاسم عبید هللا ابن خردادبھ، کتاب المسالک والممالک، نسخھ اصلی عربی وترجمھ فرنسھ آن، کتابخانھ  -  8
، بخش 18- 120 .)، ص1889، از سری ھای جغرافیای اسالمی(لیدن:39، جلد.6یایی عربی، بخش جغراف
   .عربی

9 Adapatkan 
10 Shalanba 

  ھمان منبع -  11
  118ھمان منبع، ص. -  12
  119ھمان منبع، ص.  -  13
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د کھ نشان نتمام شھرھای مذکور در باال در استان ایرانی آذربایجان قرار دار

حتی در نقشھ ھای  می دھد کھ آذربایجان ھمیشھ استانی از ایران بوده است.
 40کیلومتری شمال تبریز و  50ایران در  مدرن، شھر وارثان بین ارمنستان و

کھ در متون قرون  کیلومتری جنوب ارس قرار دارد.یعنی ھمان وضعیتی
(آلبانیا)  ارانصفحھ را بھ کشور  3وسطایی تشریح شده است. ابن خردادبھ 

صفحھ پرداختھ است. در  50اختصاص داده در حالیکھ بھ ارمنستان در بیش از 
نگاه این جغرافی دان اینھا شاخص ھای اھمیت سرزمینھای مورد بحث می 

سوان نشان داده و آذربایجان دریاچھ باشد. ارمنستان را از دریاچھ وان تا پس از 
در جنوب رود ارس تا دریاچھ ارومیھ امتداد یافتھ است.شمال آذربایجان مناطق 

اما نامی از آلبانیا ذکر نشده  مغان، شیروان، شکی و طبرستان دیده می شود
  .1ضمیمھ مراجعھ شود) 25است(بھ تصویر 

 
  ) دىالڍم  850 -934خی(لالب سھلابوزید 

اسالمی است کھ  نگاراننقشھ جغرافیادان و از بزرگترین اساتید بلخی یکی 
از نام او اقتباس شده است. او دانشمندی ریاضی دان بود  نگاریاین مکتب نقشھ 

مرکزی  کھ در بغداد زندگی می کرد اما در اواخر عمر بھ شھر بلخ در آسیای
ار جغرافیایی آث کھ امروزه در افغانستان قرار دارد مھاجرت کرد. وی مھمترین

  خود را در این شھر بھ وجود آورد.
آثار جغرافیایی مکتب بلخی دارای یک سری ویژگیھای مشترک است   

کھ بھ یک شکل در بسیاری از آثار دیگر اسالمی آمده است و فصولی بھ ھر 
کشور یا استان اختصاص داده شده و جزئیات دقیقی در مورد آن ھمراه با یک 

بھ استثناء یک  ،کھ عموما جنوب را در باال نشان داده اند نقشھ مرتبط با منطقھ
در آن ھمواره  کھ، ارمنستان و آذربایجان" است اراننقشھ ای کھ عنوانش "نقشھ 

. یکی دیگر از مشخصھ ھای این نقشھ ھا تقسیم جھان 2شمال در باال قرار دارد
 گرمسیریا  است کھ از خیلی داغ اقلیمقابل سکونت بھ ھفت محیط زیست یا 

  . 3می رسد یا سردسیر شروع می شود و بھ خیلی سرد
                                                            

  10نقشھ  290) ص. 1986ابن خردادبھ، کتاب راھھا ومملکت ھا، ترجمھ روسی (باکو: -  1
  ای سمت شمال را در باال داشتھ باشد بھ آن" جھت گیری شده بھ شمال" می گویند. وقتی نقشھ -2

در نقشھ ھای جھان اسالم دنیای قابل سکونت بھ ھفت اقلیم آب و ھوایی تقسیم می شود. دریاھای مھمی کھ  - 3
می خورد ودریای سیاه در این نقشھ ھا نشان داده شده عبارتند از: مدیترانھ (بحر الروم) کھ انتھای شرقی آن پیچ 

را شکل می دھد. در جنوب، دریای بزرگ اقیانوس ھند است کھ دریای عرب، خلیج فارس و جزایر بسیاری نیز 
نشان داده شده است. در شمال دریای کاسپین (بحرخزر) بھ عنوان یک دریاچھ نشان داده شده است با تعدادی 
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بسیاری از کتب جغرافیایی اسالمی شامل نقشھ ھای جھان است.اما   
وقتی صحبت از نقشھ ھای جداگانھ مناطق جغرافیایی می شود فقط کشورھا و 
مناطقی کھ متعلق بھ جھان اسالم است را کال ارائھ می کند.المقدسی یکی از این 

  ی دانان ایرانی است کھ از پیروان مکتب بلخی است. وی می گوید:جغراف
 

لمرو اسالم نوشتھ ایم.ما برای کشورھای کفار زحمت ه قما در اینجا فقط در بار
بھ خود نمی دھیم، زیرا وارد آنھا نمی شویم وفایده ای برای توصیف کردن آنھا ھم 

 .1ونت دارند را نیز ذکر می کنیمنمی بینیم. البتھ آنھایی کھ در میانشان مسلمانان سک
  

در مکتب بلخی، نقشھ ھای محلی عمدتا بر روی استانھای ایرانی و ھمچنین 
اینھا  .ندتمرکز شده امبرخی از استانھای شبھ جزیره عربستان و آسیای مرکزی 

خوزستان، سیستان،  ،)بین النھرین(شامل فارس، مغرب، کرمان، عراق، جزیره 
، شام(سوریھ) ھستند کھ در مصرو طبرستان، خوارزم،  سند، ھند، خزر، دیلم

نقشھ جھان گنجانده شده اند. در نقشھ جھان ھمچنین برخی کشورھای غیر 
(بیزانس یا  مانند آلمان، فرانسھ، آندولس، روم نداسالمی نیز نشان داده شده ا

قشھ ، آلبانیا، ارمنستان وچین. در مورد ن2امپراتوری روم)، بلغارستان، ساقالیبا
، می توان گفت کھ بطور کلی چنین نقشھ ھایی برای مناطق غیر منطقھ ایھای 

) کھ ھمسایھ ھای استان یھو ارمن اراناسالمی بھ استثنای آلبانیا و ارمنستان (
  ایرانی آذربایجان بودند، تھیھ نشده است.

                                                                                                                                                

شان داده شده است.این نسخھ تصحیح شده نقشھ ھای باستانی جزایر و دریای آرال کھ آمو دریا بھ آن می ریزد ن
یونانی است کھ در آن دریای کاسپین بھ عنوان یک خلیج نشان داده شده کھ بھ دریای شمال مرتبط می شود. 
رودھای فرات و دجلھ از کوھھای قفقاز و تاروس سرچشمھ می گیرند و بھ خلیج فارس و دریای عرب می 

سرچشمھ در کوھھای ماه افریقا نشان داده شده کھ ابتدا بھ یک دریاچھ می ریزد و از آنجا  ریزد.رود نیل با پنج
نیل تشکیل می شود و بھ مدیترانھ می ریزد. تمام اقیانوس و کوھھای قاف دنیا را احاطھ کرده است.قبایل وحشی 

شیروان عادل ونھ توسط دروازه ھای آھنین محدود می شوند کھ توسط انو Gog and Magogجوج و ماجوج 
اسکندر کبیر این دروازه ھا ساختھ شده است(انوشیروان عادل پادشاه ایرانی ھمان خسرو انوشیروان است). بھ 

مراجعھ کنید. در تاریخ نویسی کالسیک ارمنی، این  39و  38، فصل Ezekielکتاب مقدس کھن، کتاب ازکیل 
می شود.بھ روبن گالیچیان، کشورھای جنوب  شناختھ Chora Pahakدروازه ھای بھ عنوان "چوراپاھاک"

  مراجعھ شود. 118- 120، 82- 83، 16- 20، ص.2007قفقاز در نقشھ ھای قرون وسطایی، 
)، 2001(ردینگ: Basil Collinsالمقدسی، بھترین تقسیمات برای شناخت مناطق، ترجمھ بازیل کالینز  -  1

 8ص. 
یک وخزرھا می نامند کھ در شمال شرقی بیزانس می زیستھ این ھمان است کھ اعراب آن را نژادھای اسالون -  2

  مراجعھ کنید. 881- 882)ص.1995(لیدن ولندن :  8اند.ھمچنین بھ دایره المعارف اسالم، چاپ جدید، جلد 



96 
 

کھ کشورھای جنوب قفقاز را نشان می  ی اسالمیدر این قبیل نقشھ ھا  
بدون استثنا  آذربایجان/آتروپاتنھ نشده در حالیک 1ز ایبریا و کولچیسدھد ذکری ا

بھ عنوان استان شمال غربی ایران در جنوب رود ارس نشان داده شده 
 نشان داده شده است. ارانیعنی  ،عربی خود -ھمواره با نام فارسی  ااست.آلبانی

ن بھ اسالم شاید بھ این دلیل کھ در خالل قرن ھفتم وھشتم مردم این سرزمی
سھ کشور جنوب قفقاز بھ شکل  گرویدند وبنابراین بھ اردوگاه اسالم ملحق شدند.

  ذیل آمده است:
 از تفلیس تا کاسپین  واقع در ھر دو طرف ساحل کورا - اران

  گسترده شده است.
  جنوب رود ارس وشرق دریاچھ ارومیھ. -آذربایجان 
  ھ.جنوب ارس، غرب دریاچھ ارومی شمال و -ارمنستان 

نقشھ کشورھا) (یا ابولفدا) جغرافی دان عرب در تقویم البلدان( ال فدا ابو
این سھ استان بھ یکدیگر نزدیک ھستند، اندیشمندان آنھا  چون :چنین می نویسد

  .2را در یک نقشھ واحد قرار داده و در یک فصل بھ آن پرداختھ اند
  

  )میالدی ابن فقیھ ھمدانی (قرن دھم
افی دان ھمدانی کتاب مختصر البلدان را در اوایل قرن ابن فقیھ مورخ وجغر

نوشت. وی متولد شھر ھمدان ایران است کھ بھ ادعای اقرار علی  میالدیدھم 
  .3اف و فریدا مامدووا در قرون وسطی یکی از شھرھای آذربایجان بوده است

، سھ صفحھ در باره اراندر باره  مختصرالبلدان شامل دو صفحھ  
ه صفحھ در باره ارمنستان است. در مورد آذربایجان، نویسنده آذربایجان وھفد
تا زنجان گسترده شده کھ کامال با وسعت استان آذربایجان  بردعھمی گوید کھ از 

ایران است. در این استان نامھای شھرھای سلماس، مغان، خوی، ورزقان، 
  .4ندان، مراغھ، نیریز وتبریز ذکر شده القیب

                                                            

1 Colchis 
. متن اصلی فارسی  از این (بھ فارسی) 442)ص.1970ابولفدا، تقویم البلدان، ترجمھ عبدهللا آیت،(تھران: -  2

ر است: " ھری یک از این سھ، اقلیم بزرگی است و بھ سبب تداخل در یکدیگر و تعذر افراز، ارباب این فن قرا
ھر سھ را در ذکر و تصویر بھ یکجا آورده اند. برخی از جغرافیا نویسان بالد سواحل شرقی و جنوبی دریای 

  قزم را نیز بدان افزوده اند".
  .)1986(باکو :   Ozetli Taribاطلس  -  3
  (بھ فارسی)  129) ص.1970ابن الفقیھ ھمدانی، مختصرالبلدان. ه. مسعود (تھران :  -  4
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(شاید  بردعھ ا در قلمرو ارمنستان قرار می دھد:ابن فقیھ این شھرھا ر  
، تاریخ قره باغ مراجعھ یره باغھ قھمچنین ب .بھ دلیل جمعیت اکثرا ارمنی آن

. 1(ارزروم) قال، آرجش و قلیخالط ،، دبیل، باقروان، نخجوانھکنید) شکی، قبل
فقط می گوید کھ رودھای ارس و کورا از آنھا می گذرد و شھر  اراندر مورد 

  .2در آن است یلقانب
  

  )میالدی 896-956بن حسین علی المسعودی (اابوالحسن علی 
متولد بغداد است با نام المسعودی شھرت دارد.  وی کھ مورخ وجغرافی دان

المسعودی سفرھایش را از عنفوان جوانی در منطقھ آذربایجان، ارمنستان و 
وی در مورد جنوب  قفقاز آغاز کرد و بھ ھند در شرق و افریقا در جنوب رفت.

  قفقاز می نویسد:
 

اردوگاھھای  ند. ...زیرا ترکھای اوغوذ چادرنشین،ھستقرمستمردان در اینجا 
از آنجا کھ جریان ھای آبی کھ  زمستانی خود را در این قسمت بر پا می کنند.

رودخانھ خزر را بھ تنگھ پونتوس متصل می سازد اغلب یخ زده است، غوذھا با 
ند زیرا آب بشدت یخ زده است کھ خطر شکستن یخ زیر می گذراسب از روی آن 

  خزر حملھ می کنند.منطقھ پاھایشان وجود ندارد. بھ این ترتیب آنھا بھ 
در راس یکی از این معابر شھر دربند واقع شده کھ توسط خسرو انوشیروان  

) در نقطھ ای بین کوھستان و میالدی 531-579(پادشاه ساسانی حاکم بر ایران 
  دریای خزر (کاسپین) ساختھ شد. ...

 
اگر حکام آنھا در بنیانگذاری دربند و ساخت استحکامات آن کھ بسوی دریا و 

کھ  کلنی ھاایجاد  کوھستان از ھر دو سو گسترش یافتھ و در ساختن قصرھا و
دی نیست کھ حکام یتحت اقتدار پادشاھان قانونی بودند، مساعدت نمی کردند، ترد

، ترکھا و سایر ملت ھایی کھ نام بردیم بھ سرزمین  4و آوارھا 3ھاگرجستان، آالن
، بیلقان، آذربایجان، زنجان، ابھر، قزوین، رمدان، دیناور، اران، بردعھھای 

متصل بھ کوفھ وبصره حملھ می کردند و در نتیجھ بھ  - نھاوند و مرزھای وابستھ

                                                            

برخی از این شھرھا در ارمنستان غربی، برخی در ارمنستان شرقی وتعدادی در  129- 130ھمان منبع ص. -  1
  گرجستان فعلی ھستند.

  .139ھمان منبع. ص. -  2
3 Alans 
4 Avars 
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روی آنھا را بھ عراق می رسیدند. این در صورتی تحقق می یافت کھ خدا پیش
 .1شکلی کھ توصیف کردیم مانع نمی شد

  

شاید در خالل قرن نھم، آنھا قادر نبودند جنوب قفقاز را فتح کنند، اما قبایل 
نھایتا بھ مناطق ذکر شده توسط مسعودی و ھمچنین  ی مرکزیترک آسیا

ارمنستان و آذربایجان رسیدند. قبایل مھاجم شروع بھ چپاول منطقھ کردند و بھ 
کھ اوالد این تدریج بھ عنوان اربابان بر آنھا مسلط شدند. آذربایجانی ھای فعلی 

ادعا می کنند کھ بومیان منطقھ ھستند و خود را یکی از قدیمی گروھھا ھستند 
  ترین مردم ساکن آنجا می دانند و ارامنھ را تازه واردین بر می شمارند.

  
  )میالدی 957 (وفاتبن محمد الفارسی االستخری ا ابواسحاق 

بدون شک مھم ترین اثر جغرافیایی اوایل دوران اسالم کتاب المسلک 
نقشھ وجود دارد. در  19- 21 ھا این دستنوشھ اغلب در .والممالک استخری است

. 2ندکشورھا و مناطق در نقشھ ھا با جزئیات دقیق توصیف شده ا متن اصلی
و  ارانمنستان، فصل مربوط بھ کشورھای جنوب قفقاز عنوان "در باره ار

سھ آذربایجان" را دارد و در آن جزئیات دقیقی در باره شھرھا و مردم این 
 :3تشریح شده است. این کشورھا بھ شکل زیر تقسیم شده اند کشور
  

  ،آذربایجان: بزرگترین شھر آن اردبیل نام دارد.سایر شھرھای آن مراغھ
، برزند، مغان، شوی، مرند، تبریزومیھ، میانھ، دھخارقان، سلماس، نار

  جابروان، اوشنھ وچند شھر کوچکتر است.

 (دربند)،  بزرگترین شھر آن است. سایر شھر ھای آن باب االبواب بردعھ: اران
ھ، شمخور ، شکی، گنجقبلھتفلیس، بیلقان، وارتان، شماخی، انجاذ، شابران، 

  وچند شھر کوچکتر دیگر است.

                                                            

(لندن:   Caroline Stoneو کارولین استون   Paul Lunde، ترجمھ پل لونده مسعودی، از مرغزار طال -  1
.ھمچنین بھ مسعودی، مرغزار طال و معادن سنگھای قیمتی، ترجمھ 27-28،  17-18) ص. 2007پنگوئن:

  مراجعھ شود. 459و  416، 401) ص.1841(لندن:  Aloys Sprengerآلویس سپرنگر 
 1137ما رسیده است ، اکثرا دارای نقشھ ھستند وقدیمی ترین آنھا متعلق بھ دستنوشتھ کتاب  بھ  34حدود  -  2

، تاریخ نقشھ   David Woodward و دیوید وودوارد J.B. Haleyمیالدی است. ھمچنین بھ ج . ب. ھارلی 
  مراجعھ شود.  130-136) ص. 1992و  1/1992برداری ( شیکاگو:

  (بھ فارسی) 155-159) ص.1961ھ ایرج افشار(تھران : االستخری، کتاب المسالک والممالک، ترجم -  3
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 ھرھای دیگر آن ش .بزرگتر است ارمنستان: دبیل پایتخت آن است کھ از اردبیل
 1، میافارقینرزانا، الققلیلیس، تیبنخجوان، برکری، خالط، مانازکرت، ورزان، 

 د.ھستنو ساراج ھستند کھ ھمگی شلوغ وپرجنب وجوش 

   

در انتھای کتاب یک جدول فاصلھ بین شھرھای مھم آمده کھ مشابھ جدول 
وان "اندازه گیری فاصلھ ) تحت عنمیالدی 610-685ارمنی( 2آنانیا شیراکاتسی

اصول نقشھ اغلب می باشد. نقشھ ھای االستخری نقشھ ھایی با رعایت  3ھا"
  است. برداری و رنگی است کھ برای بیننده خوشایند

  
سفر کرده میالدی   943و  978( کھ بین سالھای  ابوالقاسم محمد بن حوقل

  است)
نقشھ و  21رض شامل اثر جغرافیایی این اندیشمند اسالمی بھ نام صورت اال
  توصیف دقیق منطقھ ای است کھ در ھر نقشھ آمده است.

نقشھ ھای ابن حوقل، مانند سایر نقشھ ھای مکتب بلخی تقریبا تمام جھان   
. برای این مناطق او اطالعات دقیق ه انداسالم وایاالت(استانھا)آن را ترسیم کرد

صورت االرض  6صل و اسامی شھرھا، رودھا و کوھستانھا را آورده است. ف
اختصاص دارد و  ارانبھ کشورھای جنوب قفقاز یعنی ارمنستان، آذربایجان و 

 آنھا را بھ این ترتیب معرفی می کند:
  

در این فصل ما در باره کشورھای اسالمی واقع در شرق بیزانس صحبت می 
آنھا یک شخص واحد بوده یک  حکامچون و آذربایجان کھ  ارانکنیم با ارمنستان، 

   .4منطقھ محسوب می شود

                                                            

این نام با پایتخت قدیم ارمنی تیگرانات ارتباط دارد کھ در نزدیکی شھرھای دیار بکر و سیلوان ترکیھ   -  1
ساختھ شد. ھمچنین بھ ت. ک. ھاک . بیان، س. ملیک_ بخشیان و ه. ک. بارسقیان، نامگذاری ارمنستان ومناطق 

  مراجعھ شود. 92) ص. 2001(ایروان:  5جلد  768و  818) ص 1991(ایروان:  3اطراف، جلد 
2 Anania Shirakatsi 

. ھمچنین بھ آنانیا شیراکاتسی (بیبلیوگرافی) ترجمھ،ج. پتروسیان (ایروان: 160-161االستخری، پیشین،ص. -  3
  مراجعھ شود. 312-314) ص.1979

(بھ فارسی). متن اصلی کھ در اینجا  81) ص. 1966تھران:ابن حوقل. صورت االرض، ترجمھ الف. شعار( -  4
بخشی از آن آمده است از این قرار است:"در این فصل بھ شرح نواحی اسالمی کھ در شرق بالد روم و در 

مجاورت آن قرار دارد می پردازم و نخستین قسمتی کھ بھ بیان آن آغاز می کنم ارمینیھ و الران (اران) و 
ن اینھا را یک اقلیم برشمردم زیرا تا آنجا کھ من دیده ام در تحت حکومت یک تن بوده آذربایجان است و م

  است".
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بطور جداگانھ در یک فھرست آمده  در این فصل شھرھای سھ کشور مذکور
  :1ندا

 بردعھگنجھ و شکی، تفلیس، : باب االبواب (دربند)، شماخی،اران.  

 اردبیل، زنجان، مراغھ، داجرمان، اوشنھ، خوی، آذربایجان: مرند، خنج ،
 ومیھ).ار - (دریاچھ کابوتان  ارومیھ، بحیره کابوتان

 :لیس، میافارقین، بوھایره بیت، ارزان، ال، دبیل، ورزان، قلیکخالط ارمنستان
  (دریاچھ وان) وجبل حریث (کوه آرارات). خالط

 
مراجعھ کنید.) کامال آشکار  27از مطالعھ ھر دو نقشھ و متن (بھ تصویر 

 و آذربایجان کامال سرزمین ھای متفاوتی ھستند کھ در ھمسایگی اراناست کھ 
  یکدیگر واقع شده اند، یکی در شمال ودیگری در جنوب سواحل رود ارس.

  
  )میالدی 982حدودالعالم(

در حوالی سال  کھ چندان شناختھ شده نیست (مناطق دنیا)حدودالعالم کتاب 
میالدی در اصل بھ زبان فارسی نوشتھ شده و یک اثر منحصر بھ فرد  982

با یک تفسیر مفصل آن را است. والدیمیر مینورسکی شرق شناس روسی 
  .2ترجمھ کرده است

این اثر مھم دستنویس جغرافیایی مناطق وشھرھای معروف جھان را   
وآذربایجان ھر کدام دارای فصول جداگانھ ای  ارانمعرفی می کند. ارمنستان، 

ھستند کھ در آن اسامی شھرھا و روستاھای آنھا و توصیف دقیقی پیرامون 
 ارائھ شده است:بھ این ترتیب یی جمعیت و موقعیت جغرافیا

  
 ،تبریز، مراغھ،  آذربایجان: بزرگترین شھر آن اردبیل است. سایر شھرھای آن ازنا

 برزند، مغان و ورثان می باشد.

                                                            

  83- 91ھمان منبع. ص.  -  1
نسخھ دستنویس اصلی، متن آن ویادداشت ھای مینورسکی در تھران چاپ شده است. بھ حدودالعالم (مناطق   -  2

مینورسکی در کنسولگری روسیھ در  1904- 1908) مراجعھ کنید.در خالل سالھای 2004جھان) (تھران: 
تھران وتبریز کار می کرد و قسمت اعظم وقت خود را بھ مطالعھ زبان ، ادبیات و علوم و دستنوشتھ ھای 

  تاریخی دانشمندان و اندیشمندان ایرانی گذراند.  
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 خوی، برکری،  پایتخت آن است. دھخارقان، ارومیھ، سلماس، 1ینارمنستان: دو
مرز ارمنستان و روم)، ، میافارقین (قال، نخجوان، منازکرت، قلیخالطارجیش، (آ) 

 مرند، میمند، اھر وسنگان از شھرھای آن است.

 مرکز  بزرگترین شھر و پایتخت آن است. قوبان، بیلقان، بازگاه بردعھ: اران)
، تفلیس، شکی، عھعوارض در آراکس)، گنجھ، شمخور، خونان، وردوکیا یا بردج، قل

خورسان، کوردیوان، ، شیروان، ھمبارکی، سوق الجبل، سانباتمان، سانار، قبل
 شاوران، دربند، خارزان وباکو از شھرھای آن است.

بھ این ترتیب یکبار دیگر یک کتاب مرجع فارسی وجود دارد کھ در آن بھ 
و آذربایجان بھ عنوان کشورھای مختلف واقع در دو سوی سواحل ارس  اران

  اشاره شده است.
  
  )میالدی 945- 1000بن احمد شمس المقدسی ( ا محمد 

ایرانی مورد احترام بود کھ نقشھ  -وی یکی دیگر از جغرافی دانان اسالمی 
ھای ساده اش کشورھا، شھرھا و جاده ھایی کھ مناطق مختلف را بھ ھم مرتبط 

 "اقالیمالتقاسیم فی معرفت  احسن"بھ عنوان می سازد را نشان می دھد. کتابش 
زیادی اطالعات در  "بھترین تقسیم ھا برای شناخت مناطق" حاوی مقادیر  -

باره کشورھا، مناطق، استانھا و مردمی کھ در آنھا زندگی می کنند و ھمچنین 
  .2بیست نقشھ ساده است

، ارمنستان و آذربایجان می ارانالمقدسی ھنگامی کھ در باره کشورھای   
نویسد آنھا را "الرھاب" (گستره) می نامد کھ می تواند ھمان "گروه کشورھای 

 مراجعھ شود). قبل(بھ صفحات باشدفقاز" ه قحوز
  

ما این منطقھ را شامل سھ بخش می دانیم. از طرف دریاچھ   
  .3ھربایجان استد)، سپس ارمنستان و بعد اارانن (اارومیھ اولین آنھا ال  ر

در باره سھ ماھیت  سخنش بھ این ترتیب وی روشن می سازد کھ  
  می پردازد: و بھ تشریح این کشورھا بطور جداگانھ استجداگانھ 

 ن: شامل یک سوم منطقھ می شود. مانند جزیره ای بین دریاچھ و رودخانھ اال ر
 از جملھو  بردعھطول آن را قطع می کند.پایتخت آن  ملیکالرس است.رود ال

                                                            

1 Dvin 
)، 2007ندن وایروان: برای جزئیات مربوط بھ این کتاب بھ روبن گالیچیان، کشورھای جنوب قفقاز (ل -  2

  مراجعھ کنید. 105- 107ص.
  .دستنویس) 374(303المقدسی، پیشین، ص.  -  3
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 ، خونان، شامکور، جانزا، بردیج، الشماخیھ، باکو،قلعھشھرھایش تفلیس، 
   .1تبال می باشد ، شکی، مالزکرد،ھبل، باب االبواب، االبخان (ابخاز)، قارانالشب

  بن کنزر بن یافات بن نوح ارمنستان: یک منطقھ مھم است کھ توسط ارمینا
و بسیاری از اقالم ری شده است.از اینجا پرده، پارچھ ھای بسیار لطیف بنیانگذا

شھرھای آن می توان از  بیدلیس، ویژه می آید. دبیل پایتخت آن است و در میان 
ارقان، مراغھ، اھر، وخھش، برکری، خوی، سلماس، ارومیھ، د، ارجیطالخ

 .2ورین نام بردن، قندریھ، قالت یونس و یقاللمرند، سنجان، ق

 باد بن بیوراساف بن االسود بن سام اادھربایجان: منطقھ ای است کھ توسط ادھر
کھ رحمت خدا بر او باد، ایجاد شد. پایتخت آن و بزرگترین شھر  - بن نوح 
دبیل نام دارد. یک کوه در اینجا وجود دارد کھ ابعاد آن بھ یک صد و منطقھ ار

رسخ می رسد کھ تمام آن روستا ومزارع است. گفتھ می شود کھ ھفتاد فچھل 
زبان در اینجا صحبت می شود. محصوالت کشاورزی اردبیل بسیار زیاد است. 

بھ رزبا،  بسیاری از خانھ ھا در زیر زمین قرار دارد.از شھرھای آن می توان
ج ( میانھ)، السرات (سراب)، باروا، وارتان، مغان، میمند یانیتبریز، خونج، الم

 . 3و برزند اشاره نمود

ھمراه با یک توضیح کوتاه در  28نقشھ المقدسی از این منطقھ در تصویر 
و  ارانمراجعھ شود) کھ نشان می دھد  5باره محتوای آن آمده است (بھ فصل 

وشن دو کشور متفاوت ھستند کھ بھ ترتیب در شمال آذربایجان بطوری ر
  وجنوب سواحل ارس قرار دارند.

  
  )میالدی 1273- 1331( الفداوبا
الفدا یک مورخ و جغرافی دان کرد بود کھ مھمترین اثرش "تقویم وبا

در ادامھ آن  .البلدان" است کھ محتوای حقایق اولیھ در باره جغرافیای زمین است
ی بزرگ وکوچک، وضعیت عات با اسامی شھرھاجداول مفصلی از اطال

جغرافیایی آنھا، توابعشان، و توضیحات تکمیلی در باره سرزمین، مردمانش 
وفعالیت ھای آنھا آمده است. عنوان یکی از فصول این کتاب "در باره 

مکان آذربایجان چنین  و آذربایجان" است کھ در آن در باره ارانارمنستان، 
 شرق آن استان دیلم (گیالن) و در جنوب آن عراق ونوشتھ شده است:" در 

بھ شرح ذیل  مربوط بھ این فصل الجزیره ( بین النھرین) قرار دارد. جداول
  :4خالصھ می شود

                                                            

  .ھمان منبع -  1
  .ھمان منبع -  2
  .دستنویس) 374- 375( 303- 304ھمان منبع.ص.  -  3
  (بھ فارسی) 450- 469) ص.1970عبالفدا. تقویم البلدان، ترجمھ عبدهللا آیت (تھران:  -  4
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  ،آذربایجان: شھرھای آن سلماس، ارومیھ، مراغھ، اردبیل، میانھ، مرند، تبریز
  برزند وسلطانیھ است.

 وستان و دبیل.خالط ،تارمنستان: ارزنجان، موش، ارزن، مالزکر ، 

 شامخور، شامشات، باب االبواب.بردعھ: نخجوان، اوجان، مغان، اران ، 
 

دو کشور و آذربایجان  ارانھ کشورھای تاکید شده کدر تقویم البلدان ھمچنین 
  .جداگانھ ھستند

  
  )میالدی 1281-1349حمدهللا مستوفی القزوینی (

ا نوشتھ است کھ شامل تحقیق مستوفی جغرافی دان ایرانی "نزھت القلوب" ر
ھا واطالعاتی در باره کشورھا، موقعیت جغرافیایی آنھا، موقعیت طبیعی شان و 
ھمچنین قومیت مردم آن می باشد. فصل سوم این کتاب بھ آذربایجان اختصاص 
دارد. مستوفی در آنجا می گوید کھ آذربایجان بزرگترین و مھمترین استان ایران 

م مانند سایر جغرافی دانان اسالمی تایید می کند کھ ھ وبنابراین ا. 1است
 -  ارانبا آنرا آذربایجان واقعا یک استان ایران واقع در جنوب ارس است و نباید 

آلبانیا در شمال رودخانھ اشتباه گرفت. ھمین تصویر را نقشھ ھای دیگر اسالمی 
  می توان آن را مشاھده نمود. 25- 30ارائھ می کنند کھ در تصاویر 

  
  )میالدی الرشید الباکویی (قرن چھاردھم وپانزدھم

دان متولد باکو یعنی کتاب "تلخیص  اثر این جغرافی 1971بونیاتف در سال 
ار" (کتاب حکام قدرتمند و دستاوردھای فوق العاده قھعجایب الملوک الالاالثار و 

را ترجمھ کرد.در این کتاب الباکویی بھ یک سری کشورھا از جملھ  2آنھا)
  ذربایجان اشاره می کند:آ

 
و  ارانایرانی گیالن و دیلمان)،  استانھای(این کشور بین کوھستان 

بین شھرھای تبریز و اردبیل قرار  3ارمنستان قرار دارد. در آنجا کوه سوالن
  .1دارد

                                                            

  (بھ فارسی) 121) ص.2002ی قزوینی. نزھت القلوب، ترجمھ ابیر سیاقی ( تھران: حمدهللا مستوف -  1
چون  عناوین عربی کتابھا در متن انگلیسی بھ زبان انگلیسی ھم آورده شده  کھ بعضا ممکن است ترجمھ  -  2

  دقیقی ھم نباشد اما بھ ھمان شکلی کھ در متن بوده  بھ فارسی ترجمھ شده است (مترجم). 
3 Savalan or Sabalan 
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این توصیف کوتاه کامال ھمان منطقھ ای است کھ استان آذربایجان ایران     
ی در این مورد است.در مورد محل قرار گرفتن است و موید قضاوت الباکوی

  ارمنستان نیز او این موقعیت مکانی را تایید می کند:
 

یک کشور بین آذربایجان و بیزانس (امپراتوری روم شرقی) واقع شده کھ 
شھرھا، قالع و روستاھا در آن دیده می شود. سکنھ آن مسیحی اند. در آنجا 

منی آرارات) یافت می شود کھ دور از کوھھای ماسیس بزرگ و کوچک (نام ار
  . 2دندسترس می باش

الباکویی تبریز را بھ عنوان بزرگترین شھر در آذربایجان (ایران)    
اشاره ای نمی کند زیرا در قرن پانزدھم  ارانبھ  توصیف می کند در حالیکھ

  دیگر وجود نداشتھ است.بھ عنوان کشور یا منطقھ  اران
  

  )1794-1847(عباسقلی آقا باکیخانف 
جمھوری در اکثر ادعاھای آذربایجان، باکیخانف بنیانگذار تاریخ نویسی 

آذربایجان محسوب می شود. او یک شاعر، فیلسوف و مورخ بود کھ اثرش بھ 
است کھ بھ فارسی نوشتھ شده وبعدا  "داغستان تاریخ شیروان و ،نام "گلستان ارم

  . 3بھ ترکی آذربایجانی ترجمھ شد
مندرج در انتشارات اخیر آذربایجان، نادرست نوشتھ ھای  بر اساس   

و مکانھای جغرافیایی در مورد بخش ھا از جملھ باکیخانف یک سری شواھد 
این یک بیان گمراه کننده است. زیرا او در  .4بھ و قره باغ ارائھ می کندقاطراف 

ده است، واقع در باره شیروان و داغستان یعنی آنطور کھ در عنوان این کتاب آم
این مطالبی است کھ باکیخانف باید در باره مرزھای شیروان می  می نویسد.

  :شتنو
کشور شیروان در مرزھای شرقی اش دریای کاسپین و در جنوب آن 
رودخانھ کور است کھ آن را از ایاالت مغان و ارمنستان مجزا می کند. از شمال 

خط نامشخص بھ منطقھ می رسد.این رود در ادامھ در یک  5غرب بھ رود قانق
ایلیسو وکوھھای بلند قفقاز می رسد. ...بنابراین شیروان امروزی با سالیان، 

                                                                                                                                                

. ھمچنین 61-62)، ص. 1971عبدالرشید الباکویی. کتاب التلخیص االثار و العجایب الملوک الغبار (مسکو:  -  1
  پاریس مراجعھ شود. –ب در کتابخانھ ملی فرانسھ  34کتاب  585، ص.  ref. f. ARبھ دستنویس این اثر، 

  ب در نسخھ دستنویس) 52( 86ھمان منبع، ص.  -  2
  80-82کتور اشنایرلمان، ارزش گذشتھ، پیشین، ص وی -  3
  95طالع حیدراف وطالح باقی اف، پیشین، ص.  -  4

5 Qaneq 
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ان و کور و منطقھ سموریھ و بخش ھایی از رشکی، باکو، قبھ، دربند، طبرس
بخشی از آن است و بزرگترین و بھترین بخش این کشور را   1ایلیسوی پایین

 .2تشکیل می دھد
  

ترجمھ "گلستان ارم" را ویرایش می کرد کلمھ ارمنستان ھنگامیکھ بونیاتف 
را از اولین جملھ توصیف شده باال حذف کرد و آن را چنین نوشت:استان 

را ھم مرز است کھ شیروان در شرق با دریای کاسپین و در جنوب با رود کو
  .3آنرا از استان مغان جدا می کند

اثر شروع شد: عنوان کار تلخیص و باز نویسی حتی قبل از متن خود    
بود اما بونیاتف بخش  ”تاریخ داغستان وشیروان، کتاب باکیخانف "گلستان ارم

دوم را حذف کرد و فقط قسمت اول را کھ یک نیمھ بسیار نامشخص بود 
یعنی"گلستان ارم" را حفظ کرد. در ترجمھ ویرایش شده آن تلخیص وتغییرات 

س او یک پارگراف کامل کھ در نسخھ دستنوی 22دیگری ھم بود. مثال، از ص 
در صفحات دیگر او کلمھ "تات  .4آن کلمھ ارامنھ چند بار آمده بود را حذف کرد

ھا" را بھ کلمھ ارامنھ اضافھ کرد تا با معرفی سایر مردم حضور آنھا را 
  کمرنگ کند.

  در مورد قره باغ باکیخانف چنین توصیفی ارائھ می کند:   
 

بکر از طرف ارمنستان بخش اعظم سرزمین عبدالرحمن از طرف مغان و 
بکر پل خدا آفرین را روی رودخانھ  صلح فتح کردند.با بخشی را  ھا را با جنگ و

ره باغ کھ ھنوز در نقاط غیر قابل دسترس زندگی می ھ قبیشتر ارامن ارس ساخت.
   .5کنند بھ ارتش عرب پناھنده شدند ونمی خواستند با آنھا مخالفت کنند

                                                            

1 Lower Ilisu 
عباسقلی آقا باکیخانف، گلستان ارم: تاریخ شیروان وداغستان، ترجمھ ویلیام فلور و حسن جوادی (واشنگتن:  -  2

مراجعھ شود.متن اصلی  23)، ص. 2004س (تھران: . ھمچنین بھ نسخھ اصلی فارسی دستنوی5)، ص. 2009
فارسی از این قرار است: " والیت شیروان از طرف شرق بھ دریای خزر و از سمت جنوب غربی بھ رود کر 

کھ آن را از والیت ھای مغان و آرمن فصل می دھد و از جانب شمال غربی بھ رود قانق و بھ خط غیر معین از 
قافقاس ادامھ دارد. ...از این قرار ممالک الحالھ شیروان با سالیان و شکی و باکو و قبھ ناحیھ ایلیسو و پشتھ بلند 

و دربند و طبرسران و کوره و ناحیھ سموریھ  و قسمتی از پایین ایلیسو داخل آن بوده، وسیع ترین و بھترین 
  والیات این دیار است".

لی آقا باکیخانف، گلستان ارم، ویرایش وتفسیر شده بھ ترجمھ روسی اثر مذکور در باال مراجعھ شود: عباسق -  3
  مراجعھ شود. 1پانویس  5و ھمچنین بھ باکیخانف، پیشین،ص.  11)، ص. 1991توسط ضیا بونیاتف (باکو: 

  .26و 21ھمان منبع، ص  -  4
. ی مراجعھ شود. متن فارسی 6. ھمچنین بھ چاپ مجدد فارسی ، پیشین، ص. 41باکیخانف، پیشین، ص. -  5

لی در اینجا عینا نقل می شود: "عبدالرحمن از طرف مغان و بکر از طرف ارمن اکثر ممالک را بعضی بھ اص
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است.  بونیاتف کلمھ "ارامنھ" جای خود را بھ "مردم" داده در نسخھ   
جنگ "کتاب . در حالیکھ 1حذف کردقلم  بنابراین ارامنھ بومی را با یک حرکت

با حذف کامل ھر اشاره ای بھ ارمنستان و ارامنھ از متن یک  "علیھ آذربایجان
  گام دیگر فراتر رفت:

 
از قرن بھ موجودیت آن پایان گرچھ فتح آلبانیای قفقاز توسط اعراب، در آغ

ساکن در داد و اکثریت آلبانیایی ھای مسیحی بھ اسالم گرویدند، در حالیکھ مردم 
آلبانیا ھمچنان مسیحی باقی ماندند. این رویدادھا تاثیرش را بر ساخت  ارتفاعات

این روند بیش از یک قرن بھ تعویق باعث شد کھ آثار باستانی مسیحی داشت چون 
   .2افتدبی
مواد دیگری ھم دارد کھ از اثر بازنویسی شده و پر  جنگ علیھ آذربایجان   

از مطالب حذف شده باکیخانف اخذ شده است. اما علیرغم این کار واقعیاتش 
  باقی می ماند. مثال وقتی می نویسد:

 
زبده بھ نوشتھ زبده التواریخ (اشاره بھ  1386/787در زمستان سال 

ه جیووانی از کتاب تاریخ فاتحین جھان دارد) التواریخ، نسخھ ویرایش شد
ھزار نیرو از طریق دربند بھ  90توکتمش خان یکی از اخالف چنگیز خان با 

   .3شیروان وآذربایجان آمد
شیروان بھ  با ارتش سنقریادر جای دیگری او می گوید: در این زمان ب  

ھ آذربایجان و . با این جمالت باکیخانف یکبار دیگر می گوید ک4آذربایجان آمد
دو منطقھ کامال متفاوت است. در واقع نام آذربایجان  –قدیم  اران –شیروان 

اغلب ذکر نشده است. ھنگامی ھم کھ ذکر می شود ھمراه با نام ارمنستان است، 
یعنی ارمنستان و آذربایجان. در چنین توصیفی خواننده بھ روشنی درک می کند 

یرانی واقع در جنوب رود ارس اشاره دارد و کھ آذربایجان در اینجا بھ استان ا
در آنجا وجود داشتھ،  قبال ارانداغستان کھ استان  و/یاارتباطی با شیروان 

                                                                                                                                                

جنگ و بعضی بھ صلح مسخر کردند و پل خداآفرین را در ارس بکر ساختھ است و اکثر ارامنھ قره باغ کھ 
  مودند" ( مترجم).ھنوز در امکنھ صعب المسالک ساکن اند از تطاول لشکر عرب تحصن جستھ خودداری ن

  .48باکیختنف (روسی) ، پیشین، ص. -  1
  .69امرانلی، پیشین، ص.  -  2
. متن اصلی فارسی از این قرار است: " ھنگام زمستان سنھ ھفتصد و ھشتاد و 69باکیخانف، پیشین، ص.  -  3

بھ اعانت امیر ھفت بھ قول زبده التواریخ تقتمش خان از اوالد چنگیز خان کھ سابقا از ارس خان مغلوب و 
میالدی)بھ پادشاھی دشت قبچاق منصوب شده بود با نود ھزار لشکر 1381تیمور در سنھ ھفتصد و ھشتاد و دو (

  از راه دربند بھ شیروان و آذربایجان آمد".
. متن اصلی فارسی از این قرار است: " در این اثنا بایسنقر با لشکر شیروان عزیمت 77ھمان منبع، ص.  -  4

  ن نمود" ( مترجم).آذربایجا
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سرزمین  میدنندارد. بنابراین، بنیانگذار تاریخ نویسی آذربایجان آشکارا از نا
شمال رودخانھ ارس بھ نام آذربایجان یا آذربایجان شمالی کھ روشنفکران 

خودداری نموده و در عوض آن را شیروان و ، بر آن پافشاری می کنندامروزی 
  داغستان می خواند.

  
  )میالدی 1773-1853میرزا جمال جوانشیر قره باغی (

آذربایجانی و نویسنده مھمترین اثر  نامداریکی دیگر از مورخین  قره باغی
 "قره باغتاریخ "ره باغ توسط یک اندیشمند اسالمی ، یعنی ه قتاریخی در بار

یعنی زبان رسمی  ،بھ فارسی 1844و  1840ھ سالھای لاست کھ آن را در فاص
در اکادمی ملی علوم آذربایجان  آن زمان نوشتھ است. دو نسخھ موجود این اثر

  در باکو نگھداری می شود.
الف  48در این نسخھ دستنویس قره باغی آشکارا می گوید (بھ تصویر 

سکونت  بردعھو مردم دیگر در  ن ارامنھمراجعھ شود): در زمانھای کھ
در ترجمھ ترکی آذربایجانی این جملھ بطوری کامل دیده  1959در سال  .1داشتند

ب) اما ھنگامیکھ نسیم آخوندف آنرا دو باره ویرایش می  47می شود(تصویر 
کند تا نسخھ جدید آن برای چاپ آماده شود، این جملھ معترضھ بطور کامل حذف 

  .2س) 47ویر شده است ( تص
ره موضوعات، آداب و سنن سابق اتاریخ قره باغ "در ب 2عنوان فصل 

  ومقررات والیت قره باغ" است کھ اینگونھ آغاز می شود:
در زمان سالطین صفویھ در ایران ، کھ حاال در بھشت ھستند، والیت قره 

ش داه، خاچین، چلھ برد و طالارانباغ قبایل آن و پنج بخش ارمنی کھ دیزق، و
  .3(گلستان) ھستند، ھمگی تابع بیگلربیگی (معادل استان) گنجھ بودند

دھھ اول  چھاربنابراین، میرزا قره باغی تایید می کند کھ حتی در خالل    
ھای ارمنی  ملیکارامنھ پنج محل خود مختار تحت حکومت  نوزدھمقرن 
دف مشخص با این وجود اندیشمندان آذربایجانی امروزه آشکارا با ھ .4داشتند

این متن  ،حمایت از ادعایشان کھ ارامنھ ھرگز در این منطقھ زندگی نکرده اند
  را بازنویسی کردند.

                                                            

  .69باکیخانف، پیشین، ص.  -  1
)، 1989بھ میرزا جمال جوانشیر قره باغی، تاریخ قره باغ، ترجمھ. ن، آخوندف ، در تاریخ قره باغ (باکو:  -  2

مراجعھ شود. ھمچنین بھ جورج بورنوتیان، بازنویسی تاریخ: تغییرات اخیر منابع اولیھ مربوط بھ قره  108ص. 
  رجوع شود. 185- 191)، ص.1992-1993مھ انجمن مطالعات ارمنی (فرسنو: باغ، روزنا

  .6قره باغی، تاریخ قره باغ، نسخھ دستنویس، ص. -  3
  .)1951) (نیویورک و اکسفورد:1917- 1921فیروز کاظم زاده، درگیری برای ماورای قفقاز ( -  4
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  )میالدی 1778- 1840دی گوزل بی (آمیرزا 
ین اندیشمند آذربایجانی در یک مدرسھ دینی در شوشی تحصیل کرد و ا

 مانی بینبعدھا "تاریخ قره باغ" یا "قره باغ نامھ" را در باره یک مقطع ز
دی گوزل بی با ذکر جزییات "پنج محل ارمنی" آنوشت.  1736- 1828 سالھای 

توصیف می کند  خودش ھم قره باغ را کھ در کتاب قره باغی ذکر شده است را
بھ  .1ھای ارمنی و مناطق تحت حکومت آنھا را ذکر می کند ملیکو حتی نام 
ارمنی و مناطق تحت  مالکانیکبار دیگر در زمان معاصر حضور این ترتیب 

  حکومت آنھا در قره باغ مورد تایید قرار گرفتھ است.
  

*  
سرانجام، بایستی بخاطر داشت کھ شاه عباس کبیر پادشاه ایرانی صفوی (یا بر 
اساس گفتھ مورخین آذربایجانی، پادشاه آذربایجان) بر اساس مالحظات خود، 

تصمیم گرفت از طریق  پس از جنگ با امپراتوری عثمانی در آغاز قرن ھفدھم
اتخاذ سیاست نابود سازی ھر چیزی کھ موجب پیشرفت دشمن می شود، بھ 
حمالت عثمانی پایان دھد تا یک منطقھ حایل بین ایران وترکیھ عثمانی ایجاد 
کند. ارامنھ ساکن منطقھ کھ در اکثریت و متشکل از تجار بین المللی، ھنرمندان، 

بھ و بودند برای امپراتوری عثمانی مفید بودند کشاورزان وتولید کنندگان ابریشم 
شاه عباس آنھا را باالجبار از دشت آرارات، نخجوان، سیونیک بود کھ این دلیل 

و استان قدیمی آرتاز ارمنستان (کھ اکنون در شمال غرب آذربایجان ایران 
است) کوچ داد و ھمھ چیز را در راه بازگشت خود سوزاند و نابود کرد. بھ این 

تیب او منطقھ را غیر قابل استفاده نمود و جذابیتش را برای عثمانی ھای تر
شاه عباس عمال  1604و 1603مھاجم از بین برد. بنابراین، در خالل سالھای 

از این مناطق بین سیصد تا چھارصد ھزار ارمنی را کوچ داد و آنھا را بسوی 
ت بازرگانان، ایران حرکت داد و در نقاط مختلف کشور اسکان داد. اکثری

ھنرمندان و تجار در غرب اصفھان یعنی پایتخت ایران در محل جدیدی اسکان 
 "جلفا"غنی و موفق سابقشان بھ ارامنھ اجازه داد این محل را بھ نام موطن داد و 

ولی برای اینکھ بتوان این شھر جدید را از جلفای اصلی تمیز داد آنرا  .2نام نھند
فرزندان این ارامنھ با سربلندی در آنجا زندگی می جلفای نو نامیدند کھ ھنوز 

ارامنھ حرفھ ای بھ اصفھان ھمچنین بخشی از برنامھ شاه عباس  کنند. آوردن این
برای توسعھ صنایع دستی و ھنر در ایران وتوسعھ تجارت و تماس با اروپا بود. 

اس تجار ارمنی صدھا سال در بنادر و شھرھای اروپا فعال بوده اند و شاه عب
                                                            

  .36-37) ص.1989بونیاتف (باکو: میرزا آدی گوزل بی، قره باغ نامھ (تاریخ قره باغ) ویریش، ض. -  1
  .47، ص. 3)، جلد1819-23سر ویلیام امزلی، سفر در کشورھای گوناگون شرق، باالخص ایران (لندن:  -  2
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آنھا را تشویق کرد کھ از این تماسھا وارتباطات و تجربیات خود در توسعھ 
تجارت خارجی با ایران استفاده نمایند. برای حصول بھ این ھدف او بھ ارامنھ 

  .1مذکور امتیازات و اختیارات بسیاری داد
با مشاھده این حقایق و مقایسھ آن با تصویر تاریخی کھ اندیشمندان    

ارائھ کرده اند، تناقض آشکار است. اگر مورخین آذربایجانی مدعی  آذربایجانی
بل از قرن نوزدھم ھیچ ارمنی در سرزمین فعلی ارمنستان و قره ھ قھستند ک

ھزار  400تا  300زندگی نمی کرده، بنابراین سوال این است کھ آن  باغ/آرتساخ
کوچ  1603- 1604کھ شاه عباس (شاه آنھا) از ھمین منطقھ در سالھای  نفری

  داد و در ایران اسکان داد، چھ کسانی بودند؟
  

*  
برای از بین بردن ارتباط ارمنستان با قلمروھای فعلی این کشور، قره باغ و 

جمھوری آذربایجان، مورخین آذربایجانی از روشھا و رویھ ھای سرزمین ھای 
 دیگری ھم استفاده می کنند.

ی، از ارائھ صفویھ بھ عنوان آشکار می شود کھ مقامات آذربایجان فعل   
سلسلھ آذربایجانی و شاه عباس بھ عنوان یک پادشاه آذربایجانی و ادعای مالکیت 
بر سرزمین ارمنستان و نامیدن آن بھ عنوان "آذربایجان غربی" راضی نیستند و 

لمرو ایران می روند و در جنوب تا ھمدان پیش می روند وحتی ھ قفراتر از آن ب
مراجعھ شود). بھ  01را آذربایجان می نامند(بھ تصویر در نقشھ  تمام این منطقھ

این ترتیب مقامات جمھوری آذربایجان مدعی مالکیت بخش اعظم سرزمین 
تاکنون کوشیده اند این بخش  را بھ کشور  1947. آنھا از سال ایران می شوند

 (برای جزییات خود ملحق نمایند و تمامیت ارضی ایران را تھدید می کنند
اقدامات و برنامھ ھای آنھا بھ فصل اول مراجعھ شود). از نقشھ مذکور در باال 
می توان نتیجھ گرفت کھ آذربایجان از ھم اکنون گامھای اولیھ را برداشتھ و 

قزوین در شرق را "آذربایجان  قلمرو ایران از رود ارس تا ھمدان در جنوب و
  یاکان آنھا بوده است.کھ متعلق بھ ن و اعالم می کنندتاریخی" نامیده 

نگاھی کوتاه بھ تاریخ ھای نوشتھ شده توسط مورخین بومی مانند     
کیخانف و قره باغی نشان می دھد کھ ارامنھ در قلمرو شمال ارس برای مدتی اب

طوالنی زندگی می کرده اند. ھمین موضوع در نوشتھ ھای سایر مورخین و 
یز مشاھده می شود. عالوه براین، اسالمی قرون اولیھ و وسطی نجغرافی دانان 

                                                            

و معصومھ  Ina Baghdiantz - Mc Cabeسوسن بابایی، کاترین بابائیان، اینا باغدیانتس _ مک کیب -  1
  اوزلی، پیشین مراجعھ شود. ). ھمچنین بھ2004فرھاد، برده ھای شاه (لندن: 
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روشن است کھ آذربایجان کھن ھمان استان شمال غرب ایران واقع در جنوب 
  اشتباه گرفت. اران -ارس است و نمی توان آنرا با آلبانیا 

آیا ابداع کنندگان و باز نویسان تاریخ آذربایجان می توانند تمام این سوابق    
ای ساختھ خود جایگزین نمایند؟ تا جایی کھ بھ را حذف کنند وآنھا را با دروغ ھ

جامعھ بین المللی ارتباط دارد، بسختی می توان چنین کرد. اما با این وجود این 
دقیقا ھمان کاری است کھ در جمھوری آذربایجان در حال انجام است و از کتاب 
ھای درسی مدارس شروع کرده و بھ ھمھ بخش ھای دیگر تسری داده است. 

التین را بھ عنوان سالحی برای باز نویسی  نندگان الفبای جدیدالتاسیسپژوھش ک
تاریخ در ھر راھی کھ دوست داشتھ باشند با مصونیت کامل در برابر مجازات 

بخوانند و نوشتھ اصلی را استفاده می کنند. چون تعداد کمی از مردم می توانند 
ارسی نوشتھ شده و نسخھ منابع اصلی، کھ تمام آنھا بھ فذکر شده در از واقعیت 

ھای ترجمھ شده متون روسی آذری، مطلع شوند. آنھا ھمچنین تمام اشکال 
ارتباطات جمعی و رسانھ ای را برای انتشار جعلیاتشان و مسموم کردن افکار 

ه مردم خود و ایجاد احساسات ضد ایرانی و ضد ارمنی در بین آنھا مورد استفاد
کھ از مالکیت و اختصاص دادن  ربایجانرھبران جمھوری آذرار می دھند. ق

تاریخ دیگران بھ خود راضی نشده اند از استدالالت جعلی برای ایجاد احساسات 
  علیھ ارامنھ وایرانیان امروزی استفاده می کنند. مخالف بین مردم

 
   وغیرهحضور ارامنھ براساس نوشتھ ھای مسافران و مورخین غربی

پژوھشگران غربی مورد تجزیھ و در این بخش نوشتھ ھای مسافران و 
فقاز ھ قتحلیل قرار می گیرد. البتھ عمدتا از نوشتھ ھای افرادی کھ در کل منطق

جنوبی سفر کرده اند و در باره آلبانیا، آذربایجان و ارمنستان نوشتھ اند استفاده 
  .1می گردد
کریستوفر واکر مورخ انگلیسی یک مجموعھ از آثار برخی از این   

را در کتاب "تصویر آرارات" گردآوری کرده است وبخش ھایی از نویسندگان 
مالحظات این و تعدادی از نوشتھ ھا  .2این نوشتھ ھا را عینا نقل نموده است

مسافران کھ در کتاب واکر آمده است در بخش ھای بعدی مورد ارجاع قرار 
  گرفتھ یا عینا نقل شده است.

  
                                                            

  تعدادی از نقشھ ھای مربوط بھ این مسافران در ضمایم نشان داده شده و مورد بحث قرار گرفتھ است. -  1
2  - “Vision of Ararat” Christopher Walkerتصویر آرارات: نوشتھ ھایی در باره - ، کریستوفر واکر

  .)1997ارمنستان (لندن: 
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    )میالدی  1180- 1228بوری(لجرواز تی
واز مورخ و وقایع نگار قرن سیزدھم انگلیس در آلمان و ایتالیا کار می جر

امپراتور" یک کار تاریخی و جغرافیایی  سرگرمی برایکرد. اثر برجستھ وی "
است کھ مختص امپراتور اوتوی چھارم از امپراتوری روم مقدس نوشتھ شده 

بھ ما  1فابستوراست. بزرگترین نقشھ ای کھ تاکنون بھ عنوان نقشھ جھان 
رسیده است شاید برای منظم شدن بھ این مجلد تھیھ شده باشد (برای جزئیات 

  در ضمیمھ مراجعھ کنید). 24بیشتر بھ تصویر 
در باره  بسیار غنی امپراتور" شامل اطالعات سرگرمی برایکتاب "

کھ بعضا  کشورھای گوناگون، عالیم و اختصارات و رویدادھای تاریخی است
. روی این نقشھ و ھمچنین در متن کتاب، ندنشان داده شده ا رفابستوروی نقشھ 

جرواز توصیفاتی در باره آلبانیا و ارمنستان آورده ولی ھیچ چیزی در باره 
  آذربایجان ننوشتھ است. در متن کتاب آلبانیا چنین توصیف شده است:

  
 2در کنار اقیانوس شمالی تا دور دستھا در رودخانھ دون و دریاچھ مئوتیدس

تا جنوب غربی، تا قلھ ھا و معابر  3در غرب، گرداگرد سواحل دریای سیمرین
قفقاز در جنوب، سی وچھار قبیلھ زندگی می کنند. بھر حال نام عمومی نزدیک 

  .4ترین قسمت این منطقھ آلبانیاست

  و در روی نقشھ: 
قبیلھ زندگی می کنند.  26دراین سرزمین کھ آلبانیا نامیده می شود   

رق، قلمرو خاکی از دریای کاسپین آغاز می گردد و در طول سواحل ...درش
  .6ادامھ دارد 5اقیانوس شمالی در سرزمینھای بسیاری تا مردابھای مئوتیدین

در این کتاب نام ارمنستان در چند جا ذکر شده و چنین توصیف گردیده 
 :است

وکیھ تا تاروس و قفقاز قرار دارد و از کاپادکوھھای منطقھ ارمنستان بین 
قرار  7آکروسرونین دریای کاسپین گسترده شده است. در جنوب آن کوھھای

دارد. ارتفاعاتی کھ سرچشمھ رودخانھ دجلھ می باشد. گفتھ می شود کھ ھمچنین 
                                                            

1 Ebestorf Mappa Mundi 
2 Meotides = Sea of Azov 
3 Cimmerian 

 .S. E، تجدید حیات یک امپراتور، ترجمھ س. ی. بانکز   Gervase of Tilburyجرواز تیلبوری   -  4
Banksو ج. و. بینزJ. W. Binns  :230- 231ص. 3و  2) فصول 2002(اکسفورد. 

5 Meotidian 
  مھ مراجعھ شود.  درضمی 21بھ تصویر جرواز تیبلوری، نقشھ ابستورف،  -  6

7 Acroceraunian 
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در این کوھھا بوده است کھ کشتی نوح پس از طوفان در بلند ترین قلھ در سلسلھ 
  .1نشستھ استجبال تاروس کھ عموما آنرا آرارات می خوانند 

  
 رود ارس جرواز تاکید می کند کھ آلبانیا و ارمنستان ھر دو در شمال  

وجود دارند در حالیکھ ھیچ اشاره ای بھ آذربایجان در متن کتاب ونقشھ نمی 
  نماید.
  

  )1201- 1271گاندزاکتسی (
گاندزاکتسی یک مورخ ارمنی و نویسنده بسیاری از متون تاریخی و مذھبی 

متولد شده و در بسیاری از  /گنجھندزاکاگوستای گتیک نزدیک بود. وی در ر
مراسم مذھبی در شوراھای کلیسایی ارمنستان از جملھ سیلیسیا شرکت می کرد. 

می نویسد: "این شھر جمعیت زیادی  گاندزاک / گنجھاو در مورد جمعیت شھر 
 .2ند"داشت و پر از ایرانی و مسیحی بود کھ از نظر تعداد اقلیت محسوب می شد

بنابراین او وجود ارامنھ در شھر و ھمچنین تعداد کثیری از جمعیت ایرانی را 
  تایید می کند.

 
  )1220-1293ویلیام دو روبروک (

از قسطنطنیھ  1253-55روبروک یک میسیونر ھلندی بود کھ در سالھای 
وروم سفر کرد. در راه بازگشت او از ه قبھ سرزمین ھای مغول و بیابان قر

ارمنستان عبور می کند و تعاریف بسیار جالب توجھی از آنھا ارائھ می  قفقاز و
نماید. وی در خاطراتش از مردم قفقاز جنوبی مانند آالن ھا، تاتارھای قفقاز، 
ایرانی ھا و ارامنھ و سرزمین ھایی کھ آنھا در آن زندگی می کردند صحبت می 

                                                            

  .226-229جرواز تیبلوری، تجدید حیات یک امپراتور، پیشین، ص.  -  1
تاریخ ارامنھ، ویرایش. ک. ملیک. اوھانجانیان  Kirakos Gandzaketsiکیراکوس گاندزاکتسی  -  2

شد. زیرا پادشاه . وی در اشاره بھ مسیحیان گاندزاک بایست منظورش ارامنھ با235)، ص.1961(ایروان:
این کتاب گاندزاکتسی می نویسد کھ  12گرجستان بطور مرتب بھ شھر حملھ و آن را غارت می کرد و در فصل 

ارامنھ شھر اغلب با دادن غذا و لباس بھ زندانیان گرجی کمک می کردند و حتی گاھی اوقات آنھا را از اربابان 
ن می توان چنین استنباط کرد کھ تعداد زیادی از گرجی ھا نمی ایرانی شان می خریدند و آزاد می کردند. بنابرای

  توانستھ اند در آنجا زندگی کنند و مسیحی ھای ساکن شھر در واقع ارامنھ بوده اند.
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چون آلبانیاییھا بھ عنوان  اردکند. اما ھیچ ذکری از آذربایجان یا آلبانیایی ھا ند
  .1مردم یا قبیلھ اکثرا بھ اسالم گرویده و جزئی از ملل مسلمان قفقاز شده بودند

 
   )1254-1324مارکوپولو (

سال در فاصلھ سالھای  24مارکوپولو از اروپا بھ چین سفر کرد و مدت 
ه ر باراز ایتالیا دور بود. وی در نوشتھ ھایش اطالعات دقیقی د 1295تا  1271

فقاز، ارمنستان، گرجستان و غیره ارائھ می کند. مارکوپولو در باره سرزمین، ق
شھرھا، مذھب، تجارت و ارتباطات ارمنستان بزرگ و ارمنستان کوچک با 

وی در موقع نوشتن درباره گرجستان وتفلیس  .2اروپا می نویسدمراکز تجاری 
  چنین می نویسد:

 
تفلیس وجود دارد کھ در اطراف آن حومھ ھا  در این استان شھر زیبایی بھ نام

وپست ھای مستحکم وجود دارد. این محل دارای ساکنین ارمنی و مسیحیان گرجی 
و ھمچنین تعدادی از پیروان محمد (ص) و یھودی است کھ تعداد این افراد 

  .3اخیرالذکر چندان نیست

   
خود ھیچ  مارکوپولو مانند سایر مسافران اروپایی در سفرنامھ و خاطرات

  بھ سرزمینی بھ نام آذربایجان یا آلبانیا ندارد.اشاره ای 
  

  )1282-1363رانولف ھیگدن (
بندیکت بود. او تمام عمرش را  راھباین مورخ و وقایع نگار انگلیسی یک 

در چستر گذراند. مھمترین اثر او بھ نام  4رگدر خانقاه سنت واربو
سھ  قدیم تا دوران خودش بود.یک وقایع نگاری تاریخی از   5پلیکرونیکون

نوشتھ شده  1360و  1340، 1327نسخھ از این کتاب وجود دارد کھ در سالھای 
                                                            

 1(ویرایش)، سفرھای دریایی مھم ملت انگلیس، جلد  Richard Hakluytریچارد ھاکلویت  -  1
، سفرنامھ ھای فریار ویلیام دو   William de Rubruck ). ھمچنین بھ ویلیام دو روبروک1903(گالسکو:
 William، ھم عصران مارکوپولو، ترجمھ ویلیام مارسدن   Friar William de Rubruck روبروک

Marsden :رجوع شود. 20-22) ص.1948(نیویورک  
  .20-22)، ص.1948مارکوپولو، سفرھای مارکوپولو، ترجمھ، ویلیام مارسدن (نیویورک: دبل دی، -  2
  .25ھمان منبع، ص.  -  3

4 Warburgh 
5 Polychronicon 
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ین کتاب اثری محبوب در قرن پانزدھم بود و گفتھ می شود کھ بیش از ا. ندا
یکصد نسخھ دستنویس از آن وجود داشتھ است. این کتاب بطور کلی با نقشھ ای 

کتاب اول فقط حاوی  .1وف جھان را نشان می دادھمراه بود کھ کشورھای معر
اطالعات عمده جغرافیایی در باره کشورھا، از جملھ ارمنستان، ایبریا، آلبانیا، 
ماد، سلسلھ جبال قفقاز، دریای کاسپین و مناطق ھمسایھ آن است. در مورد مادھا 

  در این کتاب چنین آمده است:
آن قوی ن اقدرت و مرد پارت برای دوروس می گوید کھ پادشاھی ایزی

تا سرزمینھای آشور، ماد و سرزمین چھار کشور  مسرزمین شھرت دارد و این نا
رفتھ است. سرزمین پارت ( ارمنستان)  3(ایران) و کارامانیا 2سیدارآشور، ماد، پ

) می نامند تا دریای سرخ ادامھ دارد ن(کاسپی 4در طول دریایی کھ آن را کاسپیوس
ی کھ دجلھ نام دارد در آن جاری است و این سرزمینی است و رود  5ینداو رود 

  .6کھ بین النھرین نام دارد

 
  در ھمین کتاب آلبانیا اینطور توصیف شده است:

( دریای قرار دارد در غرب بھ پونتوس  تاروسھیبریا کھ در دامنھ کوه 
 و در جنوب بھ ارمنیھ می رسد. آلبانیا در شرق دریای کاسپیوس(کاسپین)سیاه) 

  .8ادامھ دارد 7آبھای مئوتیدس و قرار دارد و تا دھانھ اقیانوس شمالی

  و پس از آن رانولف در باره ارمنستان می نویسد:
شوالیھ  .ھم نامیده می شود 9ارمنستان کھ در دامنھ آرارات است ارمنیوس

خود راگردآوری کرد وبھ ارمنستان حملھ  دالورانایسونس ارمنیوس شاه تسالیا 
را گرفت وحکومت استبدادی برقرار کرد کھ تا کوھھای تاروس و کرد و آن 

قدم قفقاز و از دریای کاسپیوس تا کاپادوکیھ درطولی بھ وسعت صدھا ھزار 

                                                            

برای جزئیات بیشتر در باره این کتاب ونقشھ ، ترجمھ ھای آن و محتوایش بھ روبن گالیچیان، کشورھای  -  1
  مراجعھ کنید.  190-197جنوب قفقاز، پیشین، ص. 

2 Persida 
3 Carmania 
4 Caspius 
5 Inde =  ھند 

. تولید دوباره 1387در سال    John Trevisia، ترجمھ جان ترویسا  Polychronicon، رانولف ھیگدن -  6
 Churchillچاپ شد. ویرایش چرچیل بابینگتون  1527در سال   کتاب از طریق کلیشھ عین متن اصلی

Babington .85،87)، ص. 1865(لندن: 1، جلد.     
7 Meotides 

  .143ھمان منبع، ص.  -  8
9 Armenius 
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وعرض صدھا مایل گسترده بود. کوه آرارات کھ کشتی نوح پس از طوفان بر 
   .، ھمچنین ارمنستان بزرگ و کوچک ..1آنجاست آن نشست در

فصل بازسازی شده کھ در  23پلیکرونیکون در تصویر  یکی از نقشھ ھای
  قرار گرفتھ است.مورد بحث وتحلیل  پنجم

 
  )1381- 1449یوھانس شیلتبرگر(

شیلتبرگر یک سرباز آلمانی بود کھ برعلیھ عثمانی ھا جنگید. او در نبرد 
سربازانی قرار داده شد کھ  ردیفتوسط ارتش سلطان بایزید اول اسیر شد و در 

در خالل جنگ بایزید با مغول ھا او یکبار دیگر بھ  می جنگید. طانسلبرای 
اسارت درآمد. این بار نیروھای تیمورلنگ او را اسیر کردند و او تا زمان مرگ 

  د.بواو  در خدمت 1405تیمور در سال 
ھنگامیکھ شاھرخ پسر تیمور و سپس ابوبکر نواده ھمچنان  شیلتبرگر  

بعنوان یک و شمال غرب ایران حملھ کردند تیمور بھ سرزمینھای ارمنستان 
سال در بندگی بود و با  30وی مدت  1396بود. از سال آنھا اسیر در خدمت 

تا  1396اربابان خود بھر جایی کھ می رفتند ھمراه بود. وی در فاصلھ سالھای 
  چندین بار در ارمنستان بود و در این باره در خاطراتش می نویسد: 1422

  از ارمنستان
ھمچنین مدت زیادی در ارمنستان بودم. پس از مرگ تیمور لنگ من بھ  من

نزد پسرش آمدم کھ دو قلمرو در ارمنستان داشت. نام او شاھرخ بود و دوست 
داشت در ارمنستان باشد زیرا در اینجا دشت بسیار زیبایی وجود دارد. او با 

دارد. رود مردمش زمستان را در آنجا ماند. برای اینکھ چراگاھھای خوبی 
عظیمی در سرتاسر دشت جاری است بھ نام کور. این رود ھمچنین دجلھ نیز 
نامیده می شود و نزدیک آن در ھمین سرزمین بھترین ابریشم یافت می شود. 

ھمھ آن را  می نامند و (قره باغ) کفار بھ زبان خودشان این دشت را کاراواگ
تان است. ھمچنین در این ارمنس موقعیت آن دردر مالکیت دارند. ولی ھنوز 

دھات ارامنھ زندگی می کنند کھ باید بھ کفار احترام گذارند. من ھمیشھ با ارامنھ 
نی ھا خیلی دوستانھ رفتار می کنند و چون من ازندگی کردم چون آنھا با آلم

خود را بھ زبان  یآلمانی بودم با من خیلی مھربان بودند. آنھا دعای ربان
  .3می خوانند 2چند و آلمانی را نیمیخودشان بھ من یاد داد

                                                            

  .145- 147ھمان منبع، ص.  -  1
2 Nimitsch, Nemetz  درزبان روسى  

و  86)، ص. 1879(لندن:  1427تا  1396، اسارت ھا و سفرھا: Johann Schiltbergerیوھان شیلتبرگر -  3
  .61- 66فصل ھای 
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و در سال اھنگامیکھ  از نقطھ نظر بونیاتف می توان متوجھ شد کھ چرا
ترجمھ کتاب را برای چاپ مجدد ویرایش می کرد، نتوانستھ بود این  1984
بھ ارمنستان را تحمل کند. وی این اشارات را بشدت کوتاه کرد و اسامی  تاشارا

داد وسپس بیشتر اطالعات مربوط بھ آنھا را حذف نمود.  ارامنھ در متن را تغییر
و عادات و رسوم بھ لطف او فصول آخر کتاب کھ مربوط بھ ارمنستان و ارامنھ 

  .1) کامال حذف شد63-6 6بود ( فصول آنھا 
قابل توجھ است کھ در ھیچ جا از متن شیلتبرگر بھ آذربایجان یا آلبانیا   

این است کھ آلبانیا بھ عنوان یک کشور در آن اشاره ای نشده است. دلیل آنھم 
ع در جنوب ایجان فقط یک استان ایران بود واقوجود نداشت و آذربدیگر زمان 

وصف آن رفت، قرار  بالھ قرود ارس کھ خارج از قلمرو ابوبکر، ارباب وی ک
  داشت.
  

  )1412و (وفات خروی گونزالس دو کالوی
در دربار تیمور بھ عنوان  1403- 1405 الو یک سیاح بود کھ دو سخکالوی

از ارمنستان شرقی و غربی عبور   در راھش بھ آسیا 2سفیر ھنری سوم کاستیل
فصل چھارم از سفرنامھ اش عنوان "طرابوزان و سفر در  ،کرد. بنابراین

  ارمنستان" نام دارد.
شھر آرسینگا در دشت، نزدیک یک رودخانھ کھ فرات نام دارد و یکی از 

ھ از بھشت می آید، ساختھ شده است. ...این شھر توسط ارامنھ رودھایی است ک
ساختھ شده و عالمت صلیب در بسیاری از نقاط روی دیوارھا کنده شده است. در 

  .3اینجا مسیحیان، یونانی ھا و ارامنھ زندگی می کنند

  در جای دیگری وی در باره موضوع ارامنھ ادامھ می دھد:
یجو) بھ شھری کھ ازرون (ارزروم) نامیده ھنگام ظھر آنھا (اطرافیان کالو

می شد، آمدند کھ متعلق بھ تیمور بیگ بود. این یک دشت با دیوارھای سنگی 
با برج ھای محصور شده وبزرگ است. ھمچنین دارای یک قصر است،  محکم

اما خیلی پر جمعیت نیست. در آنجا یک کلیسای زیبا وجود دارد. زیرا این شھر 

                                                            

 در مورد حذف ھا وتغییرات انجام شده توسط بونیاتف بھ پاریور مرادیان، "سفرھا چگونھ منتشر شد؟" -  1
 . بورنوتیان، بازنویسی تاریخ،). ھمچنین بھ جورج الف149، شماره. 1988/06/25کمونیست (ایروان: 

  رجوع شود. 185- 186، ص. 6)، جلد 1992- 1993روزنامھ انجمن مطالعات ارامنھ ( فرسنو: 
2 Henry III of Castile                                                                          

، روایت سفارت روی گونزالس دو کالویجو   Ruy Gonzales de Clavijoروی گونزالس دو کالویجو  -  3
  .72-73)، ص. 1854در دربار تیمور در سمرقند. ترجمھ کلمانس. ر. مارخام (لندن: 
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حیان ارمنستان بود و بسیاری از ارامنھ در آن زندگی می متعلق بھ مسی قبال
   .1کردند

 و مجددا می نویسد:
روز سھ شنبھ، آنھا شب را در شھری بھ نام نوجوا (نخجوان) سپری کردند. 
در آن روز، جاده در طول ساحل این رود بسیار پرپیچ وخم و خطرناک بود. در 

برای حکمفرما یا حاکم) بود کھ (احتماال کلمھ ای ترکی  2این مکان یک کاگسیک
 .3وجود داشتنددر آنجا سفیر را خیلی خوب استقبال کرد و ارامنھ زیادی ھم 

  ین او می نویسد:دزدر مورد مرکز مذھبی ارامنھ یعنی اچمیا
ین) زمی آنھا بھ شھر بزرگی بھ نام کالمارین (اچمیاد 29ظھر روز پنجشنبھ 

زرگی دیدند کھ کشتی نوح پس از رسیدند و از فاصلھ شش فرسنگی کوھھای ب
طوفان بر روی آن فرود آمد. ... بخش اعظم سکنھ ارمنی بودند اما 

  .4سرزمین ارمنستان را از مسیحی ھا گرفتھ اند افریقایی) ن(مسلمانامورھا

و در باره عبور از آذربایجان، عراق و خراسان می در فصل بعدی کالویخ
تبریز اشاره  و ن او بھ نام شھرھای خویآذربایجانویسد. ھنگام نوشتن در باره 

در می کند. این اسامی بھ ما می گوید آذربایجان ھمان استان ایران است. او 
  ذکری از آلبانیا یا آلبانیایی ھا نمی کند.سفرنامھ اش 

  
  )1413- 1494) باربارو (ھجوزح(جیوزف

تا  1471بارو کھ یک سیاستمدار، تاجر و سیاح ونیزی بود از سال ربا
بھ ایران سفر کرد و در راه از ارمنستان عبور می کند. وی قبل از  1478

رسیدن بھ تبریز از برخوردش با ارامنھ تاروس، آدانا، مردین، بیتلیس، وستان 
ارزنجان،   6یبورتا. او ھمچنین در باره ارامنھ ب5(وان) و خوی می نویسد

از لوری بھ او در باره موقعی کھ .8و آرجیش صحبت می کند 7، خنوسخالط
  شماخی می رفت چنین بھ یاد می آورد:

                                                            

  .79ھمان منبع، ص. -  1
2 Caxic 

  .90ھمان منبع، ص. -  3
  .80- 81ھمان منبع، ص. -  4
، 16تا  13ھاکوپیان، منیع تاریخ ارمنستان و ماوراء قفقاز: یادداشتھای سیاح، قرون ھوھانس  -  5

  .178- 179)،ص.1932(ایروان:
6 Bayburt 
7 Khnus 

  .196- 198ھمان منبع، ص. -  8
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می رسید.شھری در ماد  1بھ شماچی دوازده روز سفرمی گویم کھ پس از 
نام دارد کھ دارای  (شیروانشاه) آن سیروآنزا فرمانروایکھ  2در منطقھ تزیچیا

دریا ھنگام سفر و است کبا دریایسوارکار است. یک طرف  ارھز 15الی  14
بھ طرف دریای  قرار دارد و در طرف چپ آن منگرلیاست و در طرف راستش

. این شھر خوبی سکنی دارند اطراف کوھھای کاسپیوست کھ ھاو کیتاچی بزرگ 
خانھ است و ابریشم و غیره تولید می کند. این شھر در  اراناست کھ دارای ھز

 .3است و بخش اعظم ساکنین آن ارمنی ھستند گارمنستان بزر
  

  انبوه ارامنھ در گنجھ را تایید می کند. این نوشتھ حضور
  

  ) 1529-1610آنتونی جنکینسون (
بھ بعد این تاجر انگلیسی چھار بار بھ عنوان نماینده پادشاه  1557از سال 

و کمپانی مسکو بھ ایران و مسکو سفر کرد. وی در سفر نامھ اش در انگلستان 
است. با شتر ھفت  : این شھر از ساحل دریا دوردباره شھر شماخی می نویس

روز راه است. اما اکنون راه خراب شده است و عمدتا ارامنھ در آن ساکن 
  او درباره آذربایجان می نویسد: .4ھستند

 
درجھ عرض جغرافیایی قرار دارد. یک  38این شھر اوردویل (اردبیل) در 

ن شھر قدیمی استان آدرااوگان (آذربایجان) است کھ عموما شاھزادگان پارس در آ
مدفون ھستند و الکساندر کبیر موقع حملھ بھ  پارسی ھا دربار خود را در آنجا 

  .5مستقر کرد

بھ این ترتیب جنکینسون شواھد بیشتری در این مورد ارائھ می دھد کھ      
 این کتاب ادوارد 1886درنسخھ آذربایجان استان شمال غربی ایران است.

  است:این پانوشت را اضافھ کرده  6دلمار مورگان
  ، دریاچھ ارومیھ و 1ماد آتروپاتھا، فرمانده نظامیان ماد در نبرد اربال

، در سواحل پایین تالش و گیالن  ، سفید رود و کشورھای2سراھمچنین دره ھای 
                                                            

1 Shamachi 
2 Thezichia 

 Ambrosio Contariniو آمبروجیو کنتارینی  Josafa ( Giosafat) Barbaroبارباروجوزف (جیوزفھ)  -  3
 .199. ھمچنین بھ ھاکوبیان، پیشین، ص.86)، ص. 1837سفرھا بھ تانا وپارس، ترجمھ ویلیام توماس (لندن: 

  مراجعھ شود.
  .136، ص.1)، جلد 1883آنتونی جنکینسون، سفرھای اولیھ و سفر بھ روسیھ و پارس (لندن:  -  4
  .145ھمان منبع، ص.  -  5

6 Edward Delmar Morgan  
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کاسپین را پس گرفت. بنابراین، این منطقھ، با استان آذربایجان ایران امروز 
   .3مطابقت دارد

  

 م وھفدھم) جان کارترایت (قرون شانزدھ
اکسفورد   4ماگدالن رایت یکی دیگر از سیاحان انگلیسی وعضو کالجکارت
رون وسطی در جلفا دیدن کرد و این درست ھ قاز گورستان ارامن 1603در سال 

قبل از اخراج ارامنھ از منطقھ توسط شاه عباس بود. وی ھنگام عبور از 
  نخجوان و شمال ایران می نویسد:

      
  (جلفا) لاتوصیف چیولف

رسید، بنابراین ما بھ جلفاوارد (ارس) در طول راه کاروان ما بھ رود مذکور 
و در خاک ارمنستان کھ  بین ارمنستان و آتروپاتنشدیم، شھری واقع در مرزھای 

: مردمی کھ بھ می باشندسکنھ آن مسیحی ھستند، بخشی ارمنی و بخشی گرجی 
تسلیحات و  ادازند و ثروتمند و بتجارت ابریشم و سایر انواع محصوالت می پر

در  سکنھھستند. این شھر متشکل از دو ھزار خانھ و دھھا ھزار آشنا ابزار جنگی 
امنھ یک کوه عظیم سنگی ساختھ شده، آنھا از دسترسی بھ محصوالتشان بھ غیر از د

شراب منع ھستند، از شھر ناسوان ( نخجوان) پس از یک سفر نصفھ روزه بھ نظر 
 لشھرآرتاکساتا بین ارمنستان و ماد رسیده باشیم. ساختمانھای چیولفا می رسد بھ

بسیار روشن و ھمگی از سنگھای سخت است و ساکنان آن بسیار مبادی آداب 
  .5ھستند

اکثریت جمعیت جلفا و  ، بل از اخراجھ قاین منبع اروپایی تایید میکند ک  
  نخجوان ارمنی بودند.

  
  )1591-1660الکساندر دو رودز (

سال پس از  35یعنی حدود  1640رودز یک سیاح فرانسوی بود کھ در سال 
اخراج ارامنھ از منطقھ توسط شاه عباس، از نخجوان گذشت. او پس از دیدن 

  گورستان قرون وسطایی جلفا چنین می نویسد:

                                                                                                                                                

1 Arbela 
2 Arazes (Arax) 

  .98جنکینسون، پیشین، ص.  - 3
4 Magdalen 

جان کارترایت، سفرھای کشیش کھ بھ شکل یک سفرنامھ واقعی تنظیم شده، بھ ھمسایگان ھند شرقی، از  -  5
  . 35)، ص. 1611طریق کشورھای مھم سوریھ، بین النھرین، ارمنستان، ماد، ھیرکانیا و پارتیا (لندن: 
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، یک اثر باستانی (جلفا) خارج از استحکامات این  شھر مخروبھ و ویرانھ  
دیمی می باشد. در روی زمین بیش از ھ قبر دینداری ارامن کھ شاھدی وجود دارد

دھھا ھزار سنگ قبر مرمری قرار داده شده، کھ ھر یک با حکاکی ھای تزیینی 
فوت پھنا دارد کھ  8فوت ارتفاع و  12 سنگ قبر مرمری سفیدھر آراستھ شده اند. 

گی با تصاویر زیبایی، از جملھ یک عالمت بزرگ صلیب کھ روی یک پایھ سن
نظره خوشایندی ایجاد م قرار دارد، آراستھ شده اند. تنوع این سنگ قبرھای زیبا و

  .  1می کند

رودز ھمچنین از ارزروم، نخجوان، ایروان و اچمیادزین عبور می کند       
و درباره مردم ارمنی این شھرھا می نویسد. او در اصفھان فوت کردو در 

  سپرده شد.قبرستان ارامنھ در جلفای نو بھ خاک 
او ھمچنین تبریز را بھ عنوان شھر مھمی در ماد یا آذربایجان ایران    

توصیف می کند و می گوید پایتخت ماد صغیر شھر ھمدان کھ ھمان شھر کھن 
اکباتان است، می باشد. او درباره آلبانیا یا آذربایجان در شمال رود ارس ذکری 

  نمی کند.
  

    ) 1603- 1671ریوس (آدام اوال

بھ  1639تا  1635ریوس یک ریاضی دان آلمانی بود کھ بین سالھای اوال 
این در دربار ایران بھ ایران سفر کرد. تمسکو و سپس بھ عنوان منشی سفیر ھلش

در خاطراتش، او جزییات بسیاری درباره نحوه زندگی و سنتھای مردم ایران و 
 روسیھ می نویسد.

  
لسک بھ ایران، چند ماه بھ عنوان خدم وحشم سفیر ھنگام سفر از آرخانگ   

ریوس فرصتی داد تا میھمانان خان ایران در شھر شماخی گذراندند. این بھ اوال
. او با جامعھ محلی بھ جزییات زندگی، فرھنگ وسنتھای مردم شھر نظاره کند

  کتاب سفردومش می نویسد: 5ارامنھ در ارتباط نزدیک بود و در فصل 
 

رار ھ قای ایران است کھ در شمال آن مقر ارامنشماخی یکی از بھترین شھرھ
ینجا خیابانھا باریک و خانھ ھا از خشت وگل ساختھ شده، البتھ ا در .2دارد

                                                            

، سفرھا و ماموریتھای متنوع  پ. ا. دو رودز در چین و سایر Alexandre de Rhodesالکساندر دو رودز -  1
  .62-74، ص.2)، بخش 1653ممالک و بازگشتش بھ اروپا از طریق ایران و ارمنستان (پاریس: 

  در آن زمان قفقاز شمالی تحت حکومت ایران بود. -  2



121 
 

ساختمانھای ساختھ شده از آجر یا سنگ ھم وجود دارد. جمعیت اینجامتشکل از 
  .1ارامنھ و گرجیھاست

بی وس در مراسم مذھریاوال ,1937 در روز پنجم وششم ژانویھ،   
د و جزییات نموآب" ومراسم جشن پس از آن شرکت  تقدیسمسیحیان ارمنی "

. خان، براساس شریعت اسالمی ممنوع کرده 2آنرا در یادداشتھای خود ذکر کرد
بود کھ ارامنھ یک کلیسای جدید در شھر بسازند. اما اکنون بھ عنوان یک 

 1637ژانویھ  18حرکت نشان دھنده حسن نیتش نسبت بھ میھمانان مسیحی، در 
   .3اجازه انجام چنین کاری را بھ آنھا داد کھ در میان ارامنھ شادی بسیارایجاد کرد

بنابراین، در قرن ھفتم، شماخی دارای یک جمعیت بزرگ و کامال    
بودکھ حتی بھ آنھا حقوق مربوط بھ ساختن یک کلیسا داده ارمنی استقرار یافتھ 

  شد و منابع ساخت آنرا ھم داشتند.
  

  )1605-1689ژان باپتیست تاورنیھ (
و اولین سفرش بھ ایران را در خالل  تاورنیھ یک سیاح فرانسوی بود

انجام داد. او سر راھش بھ اصفھان از قسطنطنیھ،  1631- 1633سالھای 
نوشتھ ھای او شامل  توکات، ارزروم، ایروان، نخجوان و تبریز عبور کرد.

ھای آنان است کھ بعدھا مرجع توصیف دقیق مردمی کھ مالقات کرد وسنت
  دیگران شد.

وی ھنگامیکھ در باره ایروان ونخجوان می نوشت، حضور ارامنھ در آن 
روتمند ابریشم نخجوان تجار ث درباره و بھ ویژهھا را مورد تایید قرار داد شھر

از مقر ارامنھ بھ نام جلفای نو دیدن کرد و نوشت کھ آنھا نوشت. در اصفھان، او 
یسای جدید در شھر ساختھ اند و براساس آداب و رسوم کھن خود کھ تعدادی کل

   . 4در نخجوان داشتند، زندگی می کردند
  

  )1643-1713سر جان شاردن (

                                                            

توسط فردریک، دوک ھلشاین بھ دوک نشین  ، سفرھای سفرای اعزامیAdam Oleariusآدام اوالریوس   -  1
  .165)، ص. 1669بزرگ مسکو وپادشاھی پارس: تاریخ مسکو، تاتار و پارس، ترجمھ، جان دیویس (لندن:

  .157- 158ھمان منبع، ص. - 2
  .158.-159ھمان منبع: ص.  -  3
- 21 .)، ص1677،شش سفر، ترجمھ انگلیسی (لندن: Jean Baptiste Tavernier ژان باپتیست تاورنیھ -  4

16.  
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 1677و  1671کھ در سال  انگلیسی است - سیاح فرانسوی شاردن یک
اوقات بسیاری را در سفر بھ ایران گذراند و از گرجستان و ارمنستان عبور 

  دیدن کرد. او درباره ارامنھ می نویسد:نیز ز منطقھ جلفای نو اصفھان کرد و ا
می کنند.  سمت تقسیمھ قدر میان آنھا برخی ھستند کھ ارمنستان را بھ س

خوانند و  نىا مرکتوکامل می خوانند، دومی، کھ آن را اولی، کھ آن را با نام 
آن را فقط بھ دو قسمت سومی، کھ بھ آن نام گرجستان داده اند. اما تعداد بیشتری 

باال و پایین تقسیم می کنند. بخش پایینی گاھی صغیر خوانده می شود و تحت 
حکومت ترکھاست. بخش باالیی کھ گاھی بخش شرقی خوانده می شود، برخی 

است. برای  اوقات بزرگ، اما معموال کبیر خوانده می شود یک استان پارس
ر صغیارمنستان  کھ عبارتند از: دهارمنستان کوچک یا صغیر مرزھایی تعیین ش

شمال و  در کاپادوکیھدر شرق، سوریھ در جنوب، دریای سیاه در غرب، 
بین النھرین، ماد و ارمنستان صغیر قرار می گرجستان ، ارمنستان کبیر را بین 

ھمان مکانی است کھ با نوشتھ ھای جغرافیا دانان قدیمی کھ ارمنستان  دھند. این
رار می ھ قو فرات و ارمنستان کبیر را بین فرات و دجل وکیھکاپادصغیر را بین 

دھند بعضا مطابقت دارد. برخی نویسندگان ھم سواحل کاسپین را در ارمنستان 
   .1قرار می دھند

  درباره سنتھای ارامنھ او می گوید:  
بھ گزارش ارامنھ، ایروان قدیمی ترین محل سکونت بشر در جھان است. 

کنند کھ نوح و خانواده اش ھم قبل از طوفان و ھم پس از  آنھا تاکید می  زیرا
نشستن کشتی بر کوھھای آرارات در آنجا زندگی می کرده اند و اینکھ آنجا بھشت 

  .2زمینی بوده است

فقاز ھمواره ھ قاردن حاکی است کھ از زمانھای کھن تاکنون، منطقشاثر   
  دارای جمعیت ارمنی بوده است.

  
  )1728(عیسی حسن جاللیانتس 

زاسار بود کھ در کتاب دگان دیراز  ارمنی اسقف اعظمجاللیانتس یک 
"یک تاریخ مختصر منطقھ آقوانک" در باره تاریخ قره باغ وگنجھ می نویسد 

در اینجا  رده است.کویرایش آن را روسی ترجمھ شده و بونیاتف  کھ بھ

                                                            

)، ص. 1686سر جان شاردن، سفرھا بھ پارس و ھند شرقی از طریق دریای سیاه و کشور کولچیس (لندن: -  1
142-.242.  

. منطقھ ارمنستان در برخی نقشھ ھای قرون وسطی بھ عنوان بھشت زمینی  242- 243ھمان منبع، ص. -  2
مراجعھ  188،187،140)، ص.2004ارمنستان"، (لندن: خوانده می شود.بھ روبن گالیچیان، "نقشھ ھای تاریخی

  شود.
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پرانتز بھ  جاللیانتس منطقھ و مردم آن را چنین توصیف می کند (ارقام داخل
  :1شماره صفحھ در نسخھ دستنویس اشاره دارد)

  ،غیر  و یامالک وحیوانات تمام دھات ارامنلیستی از براساس فرمان سلطنتی
  ).20ارمنی تھیھ شده است (

  ارامنھ ای کھ سرکوب شده بودند، بھ ویژه مردم کوتکاشن و پوقار علیھ ملک
 ).25محمود حاکم شماخی اعتراض کردند (

  و سایر مسیحیانی کھ در شھرھا ودھات نزدیک شماخی زندگی می کردند ارامنھ
 ).60چندان در رنج نبودند(

  .اموال منقول گرجی ھای کقی، شامل اموال گرانقیمت و حیوانات آنھا ضبط شد
نیز انجام شد نشین نی رماین کار نھ تنھا در مناطق مسلمانی شھر بلکھ در مناطق ا

)66.( 

اکو منتشر شد، روشن می شود کھ تا ھمین اواخر از این کتاب، کھ در ب
مورخین آذربایجانی حضور ارامنھ در این سرزمین، شھرھا و روستاھای آلبانیا 

انکار نمی کردند. گرچھ در یک مقطع زمانی حدود  و/ یا جمھوری آذربایجان را
یک قرن، تحت تاثیر تاریخ دستکاری شده و اختراعی قرار داشت کھ در 

تدریس می شد و در رسانھ ھای جمعی پخش می گردید و این مدارس محلی 
باعث شد کھ وضع تغییر کند و بیشتر اندیشمندان آذربایجانی اکنون این واقعیت 
را انکار کنند. برای مالحظھ جزییات بیشتر در مورد ویرایش و ترجمھ کتاب 

  فصل اول مراجعھ شود.آخر"یک تاریخ مختصر منطقھ آقوانک" بھ 
  
  )1712-1786نوی (یوناس ھا

سیاح انگلیسی بود کھ بیش از یکبار از طریق شیروان و  ھانوی یک تاجر و
او خاطراتش را در چھار مجلد بھ ترتیب  ارمنستان از مسکو بھ ایران رفت.

 دآغاز کرد. دو مجل 1753تاریخ نوشتھ است و کارش را با اولین سفر در سال 
دھای پارس و سرزمینھای تحت بھ رویدا آخر با عنوان"انقالب ھای پارس"

ره باغ وسیونیک در اواخر قرن ھجدھم می پردازد. در جلد ھ قاقتدارش از جمل
سوم او در باره ارامنھ و ارمنستان، مشکالت آنھا و گروھھای محلی می نویسد. 

                                                            

گریگوریان، تھیھ و ویرایش توسط  - عیسی حسن جاللیانتس، یک تاریخ مختصر کشور آلبانیا، ترجمھ. تر -  1
  .)1989ض. بونیاتف (باکو: 
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وی تشریح می کند کھ چگونھ خانھای ایرانی با تجار ارمنی رفتار می کردند و 
   .1طھماسب پادشاه ایران شورش کردند چطور ارامنھ علیھ شاه

  و درباره ارامنھ نیمھ مستقل شماخی می نویسد:ا
 

) بدون ھیچ رویداد قابل ذکری گذشت بھ غیر از اینکھ 1727زمستان (
ساوی مصطفی کھ بھ خارج از گنجھ، شھری کھ فرماندار آن بود، پیش رفت و 

ن افراد با توجھ بھ شرایط بودند را متفرق ساخت. ای ارامنھ شماخی کھ ھمسایھ آن
ذکر  بالھ قجاری خود را بھ صورت یک جمھوری شکل دادند کھ ھمانگونھ ک

، یک نیروی شش ھزار نفری کھ عبدهللا پاشا تابستان قبل برای مقابلھ با آنھا شد
گنجھ نیز انتقام  رخیلی طول نکشید کھ از فرماندا را شکست دادند و فرستاده بود

  .2خود را گرفتند

مانگونھ کھ از تعاریف ھانوی مشاھده می گردد، در قرن ھجدھم ھ   
ارامنھ نھ فقط در نزدیکی گنجھ و شماخی حضور داشتند بلکھ یک نیروی 

  سازمان یافتھ بودند کھ می شد روی آن حساب کرد.
  

  مقامات روسی در قفقاز(قرن ھجدھم)
، گزارشات زیادی از باکو 1728- 1796در سالھای  در آرشیوھای روسیھ

در مورد ارامنھ محلی دریافت شد. این گزارشات را مقامات شیروان و داغستان 
کھ درباره ھویت و شخصیت مردم ساکن سواحل  مختلف  مانند ی. گ. گربر

در گزارش  گربر رار داده اند.ه قغربی دریای کاسپین می نویسد، مورد استفاد
 می نویسد: 1728مورخ 

 
ز روستاھای موشکوری، روستوی و در شماخی... ارامنھ در بسیاری ا

زندگی می کنند. در اطراف شماخی آنھا دارای صومعھ ھایی  3قبلھمناطق باالخص 
   . 4بودند کھ اسقف ھا در آن زندگی می کردند

   
                                                            

س ، گزارش تجارت انگلیس بر سر دریای کاسپین و انقالب ھای پار  Jonas Hanwayیوناس ھانوی  -  1
 21- 27، پیشین، ص.   Walker. ھمچنین بھ واکر 207، 189، 116، 110لایر ص. 3)، جلد 1753(لندن:

  مراجعھ شود.
  .25ھانوی، ھمان منبع، ص. -  2

3 Qabala 
(تاریخ، جغرافی و قوم شناسی    K: M : Khashyevو ک. م. خاشایف    M. O. Kovsen م. او. کاوسن -  4

  116 )، ص.1958داغستان)، (مسکو: 
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یک مقام رسمی دیگر، ی. ک. دریاکین در گزارش خود ذکر می کند کھ در  
ذکری از "تاتارھا"  یچھ شماخی پارسھا و ارامنھ زندگی می کردند بدون اینکھ

محلی اطالق می گردید، ، کھ معموال بھ جمعیت کلی تر "مسلمانان"ھ عبارت یا ب
. بنابراین، ھمھ مقامات تایید می کنند کھ ارامنھ ھمان موقع در 1بھ میان بیاورد

زندگی می کرده اند و تازه واردین بھ کنونی سرزمین جمھوری آذربایجان 
  منطقھ نیستند.

  
  ) 1780-1849ریھ (جیمز مو

موریھ یک دیپلمات انگلیسی و فرستاده ویژه بھ دربار شاه ایران بود. او در 
از قسطنطنیھ بھ ایران سفر کرد و اعتبار نامھ خود را بھ دربار  1808سال 

ایران تقدیم کرد. وی در خاطراتش در باره ارامنھ و ارمنستان مطالب زیادی 
  منطقھ ارائھ می دھد: اینمی نویسد و اطالعات جالبی درباره 

کھ  )گفتھ شده است کھ ده ھزار خانھ و جمعیتی بالغ بر پنجاه ھزار نفر (در خوی
بھ خود  خصوصمسلمانان در محل م ، وجود دارد.بخش اعظم آن ارامنھ ھستند

  .2زندگی می کنند

او در مورد شھر بایزید می نویسد: بایزید، آنگونھ کھ من در ھمسایگی اش   
و مردمش در اصل ارامنھ  م، در نزدیکی کوه آرارات قرار داردمتوجھ شد

دیگر ز آلبانیا نمی کند زیرا در آن زمان چنین کشوری اموریھ ذکری  .3ھستند
در منطقھ وجود نداشتھ در حالیکھ در نوشتھ ھایش از تبریز بھ عنوان یکی از 

  برده می شود. مھمترین شھرھای ایران نام
  

  )1769- 1842سر ویلیام اوزلی (
اوزلی یک شرق شناس انگلیسی بھ ھمراه برادر  1810-1812در سالھای 

کوچکترش کھ بھ عنوان سفیر در دربار شاه ایران منصوب شده بود، بھ ایران 
او از تھران بھ لندن رفت.  رفت. او در راه بازگشت از طریق اسمرنا (ازمیر)

نین در مسیر بازگشت درباره نحوه مختلف زندگی و مردمی کھ  در ایران و ھمچ
با آنھا مواجھ شده بود نوشتھ است کھ در حال حاضر از قابل اعتمادترین منابع 

  اولیھ آن دوران محسوب می شود. 

                                                            

  .164ھمان منبع، ص.  -  1
  299)، ص. 1812، سفری بھ پارس، ارمنستان و آسیای صغیر (لندن:   James Morierجیمز موریھ  2
  .307ھمان منبع. ص. -  3
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منبع نام آذربایجان بحث می کند، ھنگامیکھ در باره  1812مثال، در سال    
وی  .1شھرھای ایران استمی نویسد کھ تبریز یکی از بزرگترین و مھمترین 

 القلیھ قسپس بھ نام ارس اشاره می کند و می نویسد کھ این رودخانھ از منطق
(ارزروم) آغاز می شود و بھ گرجستان، ارمنستان و آلبانیا جریان می یابد و بھ 

وی  بعدا دیدارش از شھر جلفا و نخجوان را بھ این  .2رود کورا متصل می گردد
  شرح بیان می کند:

پس از یک کشور گرم و خشک و لم یزرع حدود سھ ما راه را ادامھ دادیم و س
مایل عبور کردیم و بعد از آن از یک منطقھ بسیار ناھموار یا جاده تپھ ای پایین 
آمدیم بقایای جلفا را دیدیم. شھری کھ کامال مخروبھ شده و در ساحل رود ارس 

   . 3قرار داشت
  و ادامھ می دھد: 

حسین خان بھ منطقھ ای دور در  در سفری (با قایق) حدود پنج یا شش مایل
ارمنستان اشاره کرد و "کوه مار" را نشان داد کھ بھ دلیل اجتماع تعداد کثیری از 
مارھا بھ دالیلی خاص در آنجا کھ با ھم مانند انسانھا می جنگیدند، بھ این نام خوانده 

یار متعلق بھ یک ارمنی فقیر بود کھ بس می شد. منزل من، کھ در جلفا بھترین بود
میھمان نواز بود. وی بالفاصلھ شامی عالی متشکل از مرغ، تخم مرغ، شیر خوب، 
کره و نان، بعالوه ماھی تازه کھ آنرا زنده دیدم کھ از رود ارس، کھ در بیست قدمی 

رار داشت گرفتھ بود، فراھم کرد. ...صبح روز بعد (ششم) در ساعات اولیھ ھ قخان
حدود چھل و پنج خانواده ارمنی از طبقات  روز من بھ بررسی بقایای جلفا، کھ

اما در مورد  پایین جامعھ در آن زندگی می کردند و تنھا سکنھ آن بودند، پرداختم.
ھ شھر کھ در ساحل رودخان  برستان پر و شلوغھ قبا توجھ ب –بلی شھر ھ قسکن

از  با ردیف ھای متعدد سنگھای  قبر ایستاده پوشیده شده بود کھ وقتی و رار داشتق
کھ دور ھم جمع شده اند، یا  گروھی از مردمفاصلھ دور بھ آن نگاه می کردی مثل 

می توان گفت کھ  –یک گروه از نیروھا کھ بھ صف شده بودند بھ نظر می رسید 
  .4طبقات گوناگونی از مردم در آنجا زندگی می کرده اند

ن اوزلی ھمچنین درباره شھر جلفای نو در اصفھان وسکنھ ارمنی آ   
   چنین می نویسد:

ساکنان شھر مسیحی ھستند کھ اجدادشان را شاه بھ زور از منطقھ اصلی 
دش (شاه عباس) انوان جبران استبدعسکونتشان یعنی جلفای ارمنستان کوچ داد و بھ 

                                                            

، سفرھا در کشورھای مختلف شرق، باالخص پارس (لندن:   Sir William Ouseleyسر ویلیام اوزلی  -  1
  . 399و  412، ص.3)، جلد 1819- 23

  .426ھمان منبع، ص.  -  2
  .428ھمان منبع، ص.  -  3
 Lucy، لوسی در مانوئلیان   Patrick Donabedin. ھمچنین بھ پاتریک دونابدیان 429ھمان منبع، ص.  -  4

Der Manuelian  ، استیون سیمSteven Sim   وآرگام عیوضیانArgam Aivazyan   تخریب جلفا و تمام ،
  ) مراجعھ نمایید.2006نخجوان (برن: میراث فرھنگی ارمنستان در 
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ن شھر قدیمی را بھ سرزمینی کھ بھ عنوان محل جدید آبھ آنھا اجازه داد کھ نام 
د، بگذارند. گرچھ شاه خیلی بیش از جبران، بھ آنھا زندگی بھ آنھا اختصاص داده بو

خت و آنھا را مورد حمایت قرار داد و بھ انجام مبادالت اغرامت اساسی تری پرد
  .1تجاری تشویق کرد

بھ توصیف نخجوان، ایروان، آشتاراک و سایر شھرھای  او ھمچنین   
ر ارامنھ در ارمنستان و ذکر جزییات دقیق آنھا می پردازد و یکبار دیگر حضو

  این مراکز انسانی قبل از قرن نوزدھم را ثابت می کند.
  

  )1854- 1933گی لو استرانژ (
استرانژ مورخ وشرق شناس انگلیسی فرانسوی، زبانھای فارسی و عربی 
را ھم بھ روانی صحبت می کرد و پژوھش ھای او براساس متون اصلی متخذه 

. در کتاب "سرزمینھای خالفت از تاریخ و جغرافیای اسالمی انجام شده است
شرقی" فصل یازدھم بھ ایرانیھای استان آذربایجان، شرح وتفسیرھای گوناگون 

در لیست شھرھای این استان،  .2آن و روابطش با خلفای عرب اختصاص دارد
  استرانژ اینھا را ذکر می کند:

، اوشنھ، ارومیھ، سلماست، 3مراغھ، مرند، پاساوی تبریز، سراو (سراب)،
وی، نخجوان، اردبیل، اھر، میانج(میانھ)، خلخال، فیروزآباد و شاھرود کھ بھ خ

  .4استثنای نخجوان ھمگی شھرھای استانھای امروزی آذربایجان و اردبیل ھستند
  

عنوان فصل دوازدھم" استان ھای گیالن وشمال غرب ایران" است. در    
  این فصل چنین آمده است:

ان و ارمنستان کھ عمدتا در شمال ساحل ، شیروان، گرجستاراناستانھای 
رود ارس قرار دارد بندرت جزء سزمینھای اسالمی محسوب می شدند و بنابراین 
جغرافی دانان عرب بدون توجھی خاص، آنھا را توصیف کرده اند. از ھمان اوان 

در زمانھای متفاوت از سوی  ارانمسلمانان در اینجا زندگی می کردند و زمامد
می شدند. اما اکثریت مردم ھمچنان تا اواخر قرون وسطی مسیحی خلفا منصوب 

ناشی از حملھ مغول، و دقیقتر  باقی ماندند. بنابراین، فقط تا زمان اسکان مجدد
بگوییم پس از اقدامات متعدد تیمور در گرجستان در پایان قرن ھشتم (چھاردھم) 

                                                            

  ، در این منطقھ واقع در غرب اصفھان تمام مردم ارمنی بودند. 47ھمان منبع، ص. -  1
، سرزمینھای خالفت شرقی، قسطنطنیھ، پارس و آسیای مرکزی از  Guy Le Strangeگی لو استرانژ  -  2

  .59-171)، ص. 1905زمان فتح مسلمانان تا زمان تیمور (نیویورک: 
3 Pasavi 

  .159ھمان منبع، ص.  -  4
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دین غالب در آن  کھ این سرزمین بطور دایمی تحت سکونت ترکھا درآمد، اسالم
   .1شد

  :2استرانژ در باره ارمنستان چنین می نویسد
 .3ارمنستان شامل دبیل، دریاچھ وان، اخالط، ارجیش، وان و بیتلیس است

ن در زمانھای اولیھ دبیل بود کھ دوین نامسلماتحت حکومت پایتخت ارمنستان  ...
وان در نزدیکی در جنوب ایروانده می شد و با یک دھکده کوچک یا تووین ھم خ

در قرن چھارم ھجری (دھم میالدی) دبیل از شھر  رود ارس مشخص می شد.
اردبیل بزرگتر و مرکز اصلی در ارمنستان داخلی بود. شھری محصور در 
دیوار با سھ دروازه و یک مسجد جمعھ در کنار کلیسا. کوه آرارات، با دو قلھ آن 

 .4رار داشت، بودباالی دبیل کھ در جنوب آن در ساحل رود ارس ق

، شیروان و گرجستان، استرانژ اراندر مورد شھرھای مغان، 
  :5این اسامی را در لیست آورده است

  باجروان، بارزند، محمدآباد، وارتان. منطقھ مغان: - 
  بردعھ، بایالکان، گنجھ، شماخی و رودکور. :اراناستان  - 
  . شماخی، باکویھ (باکو) و باب االبواب استان شیروان:- 
  استان گرجستان: تفلیس و کارس- 

در کتاب "سرزمینھای خالفت شرقی"، آذربایجان بھ عنوان استان شمال    
جمھوری  در منطقھ ای کھ امروزهوشیروان ومغان  ارانغربی ایران و 

نشان داده شده است. استرانژ، در ھمین زمان تاکید می قرار دارد، آذربایجان 
بارز دارای فرھنگ وسوابق متفاوت با آذربایجان کند کھ این سھ شھر بھ نحوی 

 ھستند.
  

  )1898-1977ایلیا پاولوویچ پتروشوسکی (
ھ از ارمنستان ندارد. ارانپتروشوسکی شھرتی بخاطر داشتن احساسات طرفد

با این وجود در اثرش در مورد تحلیل سیستمھای فئودالی آذربایجان و ارمنستان 
  نویسد: و ھمچنین توابع قره باغ چنین می

بخش کوھستانی قره باغ واقع در ارمنی  خودمختار پنج قلمرو تابع (ملیک)     
. تا زمان 2دا و دیزاقاران، و1، خاچن6عبارت بودند از: گلستان (طالش)، جرابرد

                                                            

  .176- 177ھمان منبع، ص.  -  1
  .140حمدهللا مستوفی قزوینی، پیشین، ص. -  2
  .140لو استرانژ، پیشین، ص.  -  3
  .182ھمان منبع، ص. -  4
  .172ھمان منبع، ص.  -  5

6 Jeraberd 
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 1747- 49نادر شاه آنھا تحت بیگلربیگی قره باغ و گنجھ بودند. اما در سالھای 
  ی قره باغ و قبایل جوانشیر تبدیل شدند.آنھا بھ واسالھای وابستھ بھ خانھا

در  در اوایل قرن ھفدھم، منطقھ کاشاتاق واقع در جنوب غرب قره باغ   
ی ثمورو مرزھای جنوبی اتحاد شوروی با ارمنستان و آذربایجان تحت حکومت

ارمنی بود. این شخص بھ خاطر احساساتش بھ طرفداری از ایران  زیکااملیک ھ
شھرت داشت. یک  وایران بر سر مالکیت ماورای قفقازدر خالل جنگھای ترک 

بھ پادشاه برشمرده شده، بھ ما  زیکاان خدمات ملیک ھآفرمان از شاه عباس کھ در 
 .3رسیده است

  
* 
  

از تمام این تاریخ ھای نقل قول شده و سفرنامھ ھا و خاطرات ذکر شده 
و پس از  ارسآشکار است کھ بدون شک در منطقھ جنوب کوھھای قفقاز تا رود 

از قرنھا قبل از تولد عیسی مسیح با سر بلندی آن بسوی جنوب و غرب، ارامنھ 
حضور ارامنھ طی قرنھا در سرزمین  ،زندگی می کرده اند. براساس ھمین منابع

قره باغ و ھمچنین در شھرھای فعلی شماخی، شکی و گنجھ، بخشی از 
.  واقعیتی کھ شھر قلعھ رد کرد را نمی توانجمھوری آذربایجان و اطراف آن 

ارمنی ای تیگراناکرت، کھ بیش از دو ھزار سال پیش توسط شاه تیگران کبیر 
  .در قره باغ بنیان گذاشت، آن را تایید می کند  4دامآغدر شمال 

                                                                                                                                                

1 Khachen 
2 Dizaq 

از تاریخ روابط فئودالی در آذربایجان و ارمنستان از قرن ، نکاتی   Ilya Petrushevskyایلیا پتروشوسکی  -  3
  .136- 137)، ص. 1949ھفتم تا آغاز قرن نوزدھم، (لنینگراد:

4 Aghdam 
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  فرھنگ دیگران احبمتدولوژی تص - 4
  

  تو نمی توانی خانھ ھمسایھ ات
  ... یا ھر چیزیرا صاحب شوی 

  ھ ات است.کھ متعلق بھ ھمسای
Exodus (تورات)17:20  

  

بطور کلی این یک تئوری پذیرفتھ شده است کھ اکثریت یا حداقل بخش 
قابل توجھی از آثار باستانی فرھنگی در ھر کشوری متعلق بھ بومیان آن کشور 
واجدادشان می باشد. اما ھنگامیکھ مردم یک کشور مشخص مانند جمھوری 

ا مشخص نمایند یا خود را مرتبط با اکثر آذربایجان نمی توانند ھویت خود ر
بال در این سرزمین زندگی می کردند، ھ قک یدیگر میراث فرھنگی مردم

  احساس نمایند، چھ اتفاقی می افتد؟
اگر وظیفھ تملک یک فرھنگ کھن ومنحصر بفرد بھ مورخین و   

اندیشمندان یک کشور تازه تاسیس داده شود، راھی نمی ماند بغیر از جستجو و 
ادعای مالکیت فرھنگ و آثار کھنی کھ در حال حاضر در قلمرو آنھا قرار 

، بدون توجھ بھ اینکھ آنھا متعلق بھ دیگران است. این نوع دستورالعمل دندار
باعث ظھور سیاست محو کردن و انھدام نمونھ ھا و آثار فرھنگی و  ھای سیاسی

، می داختصاص دا ا را تغییر و سپس بھ خودھنمی توان آن تاریخی موجود کھ
ی آثار بناھای گردد. چنین سیاستی موجب می گرددکھ کشور مذکور با امحا

"خارجی" و "نامناسب" خود را از شر آنھا خالص کند، اقدامی کھ فقط می توان 
آن را "تصفیھ فرھنگی" نامید. در چنین مواردی مرحلھ بعدی یک اقدام 

بھ معنای واقعی تصور  1ناست کھ عبارت روانشناسی آن پروجکشناخودآگاه 
این ھمان موردی است کھ  زبان عامیانھ. بھ ،می باشداستکردن یک ایده خیالی 

فرد دیگران را متھم بھ ارتکاب اشتباھی کھ خودش انجام داده، می کند و در 
  نتیجھ سرزنش دیگران را متوجھ جھت مخالف می کند.

نگھای ایران و کاوه فرخ، یک مورخ دانشگاه ونکوور، روابط بین فرھ  
آذربایجان، از جملھ خط مشی، مواضع و اقدامات متخذه توسط مقامات 

سال تا سال  400آذربایجانی در مورد فرھنگ و میراثی کھ برای بیش از 
یعنی زمانیکھ این مناطق بھ روسیھ ملحق شدند، بر آنھا غالب بود را  1828

ندیشمندان باکو و ا . وی نشان می دھد چگونھرار داده استھ قمورد مطالع
، از اواسط قرن نوزدھم، اقدامات مربوط بھ بی معنا کردن و بی ارزش شیروان

                                                            

1 Projection بازتاب، فرافکنی /    
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نمودن فرھنگ ایرانی، کھ تا زمان الحاق این منطقھ بھ روسیھ بر آن حکومت 
این روند در خالل حکومت شوروی ادامھ یافت و  می کرد را آغاز کرده اند.

ترکی شدند.  -برتری فرھنگ آذری پس از استقالل گسترش داده شد و مدعی 
کھ می توانستند از را تا جاییدر ھمین حال، آنھا ھر نوع میراث فرھنگی مھم 

  .1ایران جدا و بھ خود اختصاص دادند
سیاستھای ضد ایرانی و ضد ارمنی مقامات آذربایجان و اقدامات دیگری   

م آغاز شد در ارتباط تماما با اقداماتی کھ در خالل قرن نوزدھ کھ آنھا انجام دادند
  است. این اقدامات در سھ مقطع بھ شرح ذیل انجام شد:

 ما، اندیشمندان و چھره ھای ادبی سایر ملتھا بھ خود لاختصاص دادن آثار باستانی، ع
 و مشروع تر ساختن ظاھری ادعایشان بر سرزمینھا، مناطق و کشورھای دیگر.

 از جملھ ده آنھا در تعارض باشدانھدام ھر چیزی کھ ممکنست با دروغھای منتشر ش .
 ادبیات، آثار باستانی و خاطرات.

  و در ھمین حال متھم ساختن دروغین دیگران، در این مورد متھم کردن ارامنھ بھ
 انھدام آثار باستانی.

 
   تخصیص یا انھدام آثار باستانی

آکادمی ملی علوم آذربایجان  ھمانگونھ کھ در فصلھای قبلی مشاھده شد
ده است کھ گزارشات "علمی" و کتابھای سرشار از حدس و گمان را عادت کر

ره باغ، ھ قآثار باستانی کھ در سرزمین جمھوری آذربایجان از جمل منتشر نماید.
را می توان بھ دو گروه  ه استکھ مستقل از آذربایجان اعالم شده، یافت شد

ستانی مسیحی شامل از آثار با زیادی متمایز تقسیم نمود. اولین گروه شامل تعداد
و سایر بناھا کھ عمدتا  2ھاچلیپاسنگمقبره ھا،  صومعھ ھا، کلیساھا، عبادتگاھھا،

توسط بومیان ارمنی و بعضا توسط آلبانیایی ھای مسیحی کھ اکثرا در قرون 
این گروه اخیر بھ عنوان گروه  وسطی بھ اسالم گرویدند، ساختھ شده است.

ند ھزار نفر از آنھا در حال حاضر در بقا یافتند و حدود چ ھاکوچک اودی
روستاھای نیج و وارتاشن زندگی می کنند. آثار باستانی گروه دوم کھ بخش 
اندکی از آن مقبره ھای اسالمی، کاروانسراھا و مساجدی است کھ توسط 

مغولھا، تاتارھا، سلجوقیان و سایر قبایل بھ دست مھاجمان عرب و پس از آن 

                                                            

تاکنون)، کھ در دومین کنفرانس بین المللی  1828کاوه فرخ، روند ایرانی زدایی از آذربایجان قفقاز (سال  -  1
در ایروان برگزار گردید، در ایران و قفقاز ارائھ شد  2011نوامبر 12- 13فرھنگ تالش در تاریخ  درباره
  رجوع شود.  http://Kavehfarrokh.com/2012/11/0). ھمچنین بھ  2012(لیدن: 

2 Khachkars معادل فارسی چلیپاسنگ /   
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توسط ایرانی ھا پس  ین آثارا اکثر کھوجھ بھ اینبا تاست  ترک ساختھ شده
این آثار  ازتسلط بر منطقھ، در قرون پانزدھم تا نوزدھم ساختھ شده است.

  د.یافتھ می شوناسالمی در خود قره باغ کمتر 
مقامات جمھوری آذربایجان از ھیچ  ھمانگونھ کھ تاکنون مشاھده کردیم،  

ی مسیحی و آثار باستانی موجود نھ تنھا اقدامی فروگذار نکردند تا تمام کلیساھا
بھ نیز رار دارد را ھ قدر آذربایجان و قره باغ بلکھ آنچھ کھ در کشورھای ھمسای

خود اختصاص دھند. اگر آنھا در تالش خود موفق می شدند مالکین مغرور آن 
سال  2500آثار باستانی می شدند. گرچھ این وضعیت را با تخصیص بیش از 

برای مقامات و  دیگران بھ خود بھ دست آورده باشند. تاریخ و فرھنگ
 ھیچ اھمیتی ندارد کھ تمامی این آثار اصوال جمھوری آذربایجان "اندیشمندان"

د بلکھ اینھا در واقع میراث مردمی دیگر، ارامنھ و نارتباطی با گذشتھ شان ندار
نظر  زا ستھ اند ویآلبانیایی ھای قفقاز، است کھ تا زمان حال در آنجا می ز

  قومیت، زبان، فرھنگ، مذھب و تمدن کامال با آنھا تفاوت دارند.
آغاز شد.  1960تخصیص آثار فرھنگی در جمھوری آذربایجان از دھھ   

یکی از آثاری کھ از حقایق تحریف شده با این ھدف استفاده می کند کتاب 
. "معماری آذربایجان کھن و اوایل قرون وسطی" نوشتھ د. آ.آخوندوف است

دروغ پردازی آن با عنوانش آغاز می شود. زیرا بھ منطقھ شمال رود ارس 
یک نمونھ دیگر از . 1ماد صغیر یعنیاشاره دارد و نھ استان شمال غربی ایران،

در گنجھ و  2این کار، این بار در مورد کلیساھا، مربوط بھ کلیسای ھوانس مقدس
م حکاکی ھا و نوشتھ ھای در نیج است. در مورد اول، تما 3کلیسای اقیش مقدس

ارمنی از دیوارھا کنده شده و کلیسا بھ سالن کنسرت تبدیل شده است. در مورد 
کھ یک رسوایی  ، کاریارمنی طی بازسازی ازبین برده شد دوم، نوشتھ ھای

  .4بین المللی ایجاد کرد
"آثار باستانی آذربایجان غربی" در خدمت  ھمانگونھ کھ گفتھ شد، کتاب  

ھداف است. این کتاب توسط وزارت توریسم و فرھنگ آذربایجان، با بھ ھمین ا
. نویسندگان این کتاب بھ چاپ رسید 2007حمایت بنیاد حیدر علی اف در سال 

بوداق بوداقف عضو آکادمی علوم آذربایجان و ولی علی اف عضو وابستھ 
این چھار نفر ، جعفر قیاسی و مشھدی خانم نعمت ھستند. آکادمی مذکور

                                                            

، معماری آذربایجان کھن و اوایل قرون   Davud Aqa Oghlu Akhundovا اوقلو آخوندوف داوود آغ -  1
  .)1986وسطی، (باکو:

2 St Hovannes 
3 St Eghishe 

-65، پیشن، ص. 2009برای دیدن جزییات در مورد ھر دو کلیسا، بھ " ابداع تاریخ" اثر روبن گالیچیان،  -  4
63.  
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اندیشمندانھ شان بھ اوج دروغ پردازی و  و مرام الف خواست و وظیفھبرخ
مربوط بھ عنوان نقشھ جمھوری  بال ذکر شدھ قدند. نمونھ ای کتحریف رسی

آذربایجان غربی، وطن تاریخی  نام کشور تبدیل شده "بھارمنستان است کھ 
  .1"ترکھای غوذ کھ در حال حاضر توسط ارامنھ اشغال شده است

وشتھ نویسندگان مذکور، سرزمین ھایی کھ بیش از دو ھزار و براساس ن
، کشوری کھ پانصد سال ارامنھ در آنھا حضور داشتند، عمال متعلق بھ آذربایجان

 ،باشددر این منطقھ جغرافیایی ظاھر شده است، می  1918نامش فقط از سال 
ھ نیز آن حتی نزدیکترین متحد و حامی آذربایجان، یعنی ترکی کھاستحقیقتی  این

کشور واقع  را تایید می کند. براساس نوشتھ ھای "دائره المعارف ترکی اسالم"
عالوه براین  .2آذربایجان نامیده شد 1918در شمال رود ارس در سال 

نویسندگان آذربایجانی یا ھیچ آگاھی نسبت بھ این وقایع تاریخی نداشتند کھ 
فقاز، ایران و آسیای ھ قب ترکھای اوغوذ فقط در قرون وسطی از آسیای مرکزی

صغیر رسیدند، واقعیتی کھ در "دایره المعارف اسالم" کھ بھ عنوان منبع مھم 
مرجع جھان اسالم قابل اعتماد و اطمینان است نیز تایید شده است، یا اینکھ 

اگر ما کتاب االکبرلی را  ھل در مورد این واقعیت تظاھر می کردند.نسبت بھ ج
بایل آسیای مرکزی در واقع بومیان آسیای صغیر ھ قذیریم کباور کنیم، بایستی بپ

ھا و آثار ئیو قفقاز ھستند و تمام معابد پیش از مسیحیت، کاخ ھای اورارتو
باستانی موجود در ارمنستان و آسیای صغیر بھ ترکان غوذ، کھ با تمام محاسبات 

  دیگر تازه واردین بھ این منطقھ ھستند، تعلق دارد.
تانی آذربایجان" شامل تصاویری از تمام آثار باستانی مھم کتاب "آثار باس

 قدیمی و قرون وسطایی یافت شده در ارمنستان است کھ بھ آنھا عناوینی
افزوده شده کھ عنوان جدید و محل شان را در بردارد و بدون استثنا  ساختگی

ادعا شده است کھ تمام آنھا بخشی از فرھنگ و سنت آذربایجان می باشد. از 
زوراتس کارر (کاراھونج) در ھزار سالھ چندین ملھ آنھا ستونھای سنگی ج

نزدیکی گوریس، سنگ نوشتھ ھای اوختاسار، تمام صومعھ ھای ارمنستان مانند 
ار، گوشاوانک، ھاقاردزین، ساناھین، حقپات، و سوان و ھمچنین سازتاتف، گاند

یل نمونھ ھایی کھ از را می توان نام برد. در ذ چلیپاسنگھاھا و ئیقالع اورارتو
  این کتاب گرفتھ شده ذکر می گردد:

  

                                                            

  .7)، ص.2007، آثار باستانی آذربایجان غربی (باکو:  Aziz Alakbarliعزیز االکبرلی،  -  1
  .91-92، ص.12)، کتاب 1942دایره المعارف اسالم، (استانبول:  -  2
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  ھ الع اوراتوری تیشبانی نزدیک ایروان متعلق بھ ق: تصاویری ک28- 29صفحات
رون حدود ھشتم قبل از میالد را نشان می دھد و نوشتھ ھای آن چنین است "قالع ق

 ترکی کھن".

  یلومتری ایروان ک 25: عکسھای معابد یونانی رومی گارنی در 30-32صفحات
 معبد ترکی گارنی". " قالع و رن اول میالد کھ نوشتھ ھای آن چنین استھ قمتعلق ب

  ویراپ در دامنھ کوه آرارات جایی  -: عکسھایی کھ صومعھ خور 50-51صفحات
کھ گریگوری مقدس کھ ارامنھ را بھ مسیحیت درآورد، زندانی شده بود را نشان می 

 "معبد قدیمی ترکی". دھد. نوشتھ ھای آن چنین است

  رن ھ قارامنھ متعلق ب مذھبی: کلیسای اچمیادزین مقدس، مرکز 60-61صفحات
نامیده  "ارمنی قرن ھفتم -پنجم، در کتاب مذکور بھ عنوان "اوچ کلیسا، معبد ترکی 

 شده است.

  رون وسطای ارمنی ه ق: مجموعھ صومعھ گوشاوانک، یک دانشگا90-91صفحات
و سیزده واقع در حدود یکصد وبیست کیلومتری شمال شرقی  رون دوازدهھ قمتعلق ب

ترکی قرن ھشتم ونھم توصیف شده  -ایروان کھ بھ عنوان "گوشوانک: معبد ارمنی 
 است" .

  عکس ھایی کھ صومعھ و دانشگاه تاتف ارمنستان در قرن ھفتم را 98- 99صفحات :
 ترکی" . -ی نشان می دھد و بھ این شکل توصیف شده " معبد مسیحی آلبانیای

  رون دھم ھ ق: صومعھ حقپات در شمال ارمنستان متعلق ب106- 107صفحات
 ویازدھم کھ بھ عنوان " معبد ترکی آقبات" نامیده شده است.

  عکس ھای صومعھ و مرکز آموزش ھاقاردزین متعلق بھ 126- 127صفحات :
" توصیف شده آلبانیایی آقارچین - تاریخ قرون ده تا پانزده کھ بھ عنوان "معبد ترکی 

 است.

  عکس ھای یکی از کلیساھای صومعھ نوروانک ارمنستان کھ 148- 149صفحات :
توسط شاھزادگان اوربلیان در خالل قرون سیزده وچھارده ساختھ شده است و بھ 

 آماگو" نامگذاری شده است.عنوان " اثر ترکی اوغوذ 

  رنق ھ: صومعھ ساقموساوانک (صومعھ پسالمس) متعلق ب154- 155صفحات 
 .ترکی سوقموساوانگ" توصیف شده است - سیزدھم کھ بھ عنوان "معبد مسیحی 

 

بنابراین، کتاب آثار باستانی آذربایجان کتابی است کھ مشکالت عدیده برای 
جامعھ جھانی مورخین وقوم شناسان ایجاد می کند زیرا آنھا اکنون مجبور شده 

ترک" و بسیاری  -یایی لبانمسیحی" "آ -اند توضیحی برای عبارات " ترکی 
از کسانی کھ صومعھ ھا و کلیساھا و سایر آثار تاریخی مسیحی را در طی  دیگر

  دو ھزار سال پیش ساختھ اند، پیدا کنند.
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یکی دیگر از آثار بھ اصطالح آکادمیک کھ منحصرا در خدمت اھداف   
شتھ اقرار تبلیغاتی می باشد کتاب چند زبانی "آثار باستانی آلبانیایی قره باغ" نو

در این کتاب قره باغ بھ عنوان یکی از گوشھ . 1علی اف و کامیل مامدزاده است
ھای زیبای آذربایجان معرفی شده است بدون اینکھ ذکر شود کھ این سرزمین کھ 
عمده سکنھ اش ارمنی ھستند در حال حاضر از جمھوری آذربایجان اعالم 

و کلیساھای برجستھ ارمنستان استقالل کرده است. تعداد زیادی از صومعھ ھا 
، قرن 2بھ عنوان آلبانیایی ارائھ شده اند مانند کلیسای آقوقالن (تسیتسرناواکنیز 

، آماراس (قرن ششم و ھفتم)، خداوانک (دادی وانک، قرن نھم تا سیزدھم)
(قرن نھم تا  گاندزاسار(قرن چھار تا چھاردھم)،  پنجم)، حواری اقیش مقدس

ب این آثار بھ عنوان نمونھ ھای معماری آلبانیا کھ توسط سیزدھم). در این کتا
آلبانیایی ھا ساختھ شده، ارائھ گردیده است بدون توجھ بھ این واقعیت کھ در 

در دورانی کھ آنھا بازسازی و توسعھ داده  آثار و باالخص خالل ساختن این
اصالتا مسیحی  شدند، اکثر مردم آلبانیا بھ اسالم گرویده بودند. از مردم آلبانیایی

این منطقھ فقط یک اقلیت کوچک و ناچیز چند ھزار نفری باقی ماندند. این مانع 
غنای حکاکی ھا و سنگ نوشتھ ھای بھ زبان  محمدزادهاز آن نشد کھ علی اف و 

. آگر ادیده بگیرندارمنی را کھ ھنوز در این آثار باستانی وجود دارد را ن
ی بدون داشتن توجیھ موجھی) می گویند مورخین اذربایجانی مجبور شوند (حت

کھ این ناشی از ارمنی کردن زبان آلبانیایی ھا توسط ارامنھ است، در حالیکھ 
در این سرزمین  1828- 30ھمزمان مدعی اند کھ ھیچ ارمنی ھرگز تا سالھای 

  زندگی نکرده است.
ھمانگونھ کھ ذکر شد، مقامات جمھوری آذربایجان برای گذشتھ مشکل   

خود یک راه حل دیگر ھم داشتند کھ آن انھدام کامل آثار نامطلوب بود. آفرین 
کھ  در صورتی و - برنامھ روشن است: تخصیص تمام آثار فرھنگی و تاریخی

! برای جاعلین و باز نویسان تاریخ ممکن نباشد، نابود کردن آنھااینکار 
ھا می توان انکار آذربایجان این اقدامی بسیار ساده است زیرا انھدام آنھا را بعد

کرد و در صورتی کھ الزم باشد می توان آن را بھ جنگھا یا زمین لرزه ھا 
در حالکھ ھنوز مدعی ھستند کھ آنھا ھمگی اصالتا آثار باستانی آلبانیا نسبت داد. 

می باشند. سایر روشھای مورد استفاده پس از تخریب این آثار، شامل انکار 
ا ھنگامیکھ انکار ممکن نباشد، ارامنھ را بخاطر وجود واقعی آثار منھدم شده، ی

تخریب این آثار سرزنش کردن است. آذربایجانی ھا در حالیکھ سرزمین خود را 
در سالھای اخیر از "اجانب" (یعنی ارامنھ) پاکسازی کردند و تمام این روشھا 
                                                            

، آثار آلبانیایی قره باغ (باکو:  Kamil Mamadzadeو کامیل ماماددزاده    Iqrar Aliyevاقرار علی اف  -  1
1997(.  

2 Aghoghlan (Tsitsernavak) 
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توسط مقامات و اندیشمندان آذربایجانی بھ کار گرفتھ شد، بطور ھمزمان نسخھ 
  .1دیدی از تاریخ را ابداع کردند تا درستی این فرضیات را توجیھ نمایندج

یک نمونھ جالب توجھ از انھدام آثار ارمنی مربوط بھ گورستان و سنگ   
قبرھای قرون وسطایی ارامنھ جلفا واقع در شمال سواحل ارس است کھ مورخ 

بانیایی می ربایجانی داوود آغا اوغلو آخوندوف مدعی است کھ آنھا آثار آلآذ
. حتی تخصیص این آثار و انتساب آنھا بھ داشتن اصالت آلبانیایی ھم 2باشند

نتوانست مانع از انھدام کامل آنھا شود. تنھا اشتباه این ستون ھای سنگی این بود 
کھ نوشتھ ھای حکاکی شده روی آنھا، متون، شکلھا و اسامی بھ زبان ارمنی 

شمندان آذربایجانی ادعا کرده اند کھ این تاکنون اندی 1960بوده اند. از دھھ 
متعلق بھ فرھنگ آلبانیاست. اما با در حقیقت ارمنی  مقبره ھایی سنگ ھاچلیپا

بھ بعد تخریب شد  1996وجود این تمام آنھا در یک سری اقدامات پیاپی از سال 
توسط سربازان آذربایجانی سنگی وچلیپاسنگھا و کار بجایی رسید کھ این مقابر 

و پس از آن محل مذکور بھ یک میدان تمرین  هشدو خرد شکستھ  2005ال در س
نسبت بھ این عملیات تخریب آثار تاریخی تیر نظامی تبدیل شد. مقامات ایران 

طرف ایرانی رود ارس عکسبرداری  ازھشدار دادند و از اقدامات آذربایجانیھا 
   .3و فیلمبرداری شد

  :ھا بھ این ترتیب بودخالفتھای بین المللی با این انھدامم
گارگین دوم رھبر مذھبی ارامنھ طی نامھ اسقف اعظم  2003ژانویھ  16در 

هللا شکور پاشازاده رھبر مذھبی جمھوری آذربایجان و  ای بھ شیخ االسالم
نسبت بھ انھدام قبرستان قرون وسطایی ارامنھ نخجوان مسلمانان قفقاز 

ان) ابراز نگرانی کرد و (جمھوری فعلی خودمختار تحت کنترل آذربایج
خواستار حمایت ھمتای خود در حفظ آثار باستانی مھم قرون وسطایی گردید 

 )16/1/2003مورخ  176(نامھ شماره 
                                                            

، انھدام آثار ارمنی در آذربایجان در   Samvel Karapetianزییات بیشتر بھ سامول کاراپتیان برای ج -  1
،.سامول کاراپتیان، نوشتھ ھای    30-31، ص.2)، بخش 1995دالیل ودرسھای نسل کشی ارامنھ (ایروان: 

سمبل  ،Harutyun Marutyan، ھاروتیون ماروتیان 48- 49، ص.1)،کتاب 1997اصیل ارمنی (ایروان: 
، بھ زبان ارمنی، روبن 295)، ص.2009شناسی ھویت ارمنی: خاطره نسل کشی و جنبش قره باغ (ایروان: 

)، جلد 2010-2011، سامول کاراپتیان، وردزک (ایروان:70-100، پیشین، ص. 2010گالیچیان، ابداع تاریخ، 
 سوم مراجعھ کنید.  

  .6آخوندوف، پیشین، چھارم. ص. -  2
، جلفا: انھدام گورستان ارمنی توسط مقامات آذربایجانی Armen Haghnazarian یانارمن حق نظر -  3

 Lucy مانوئلیان -، لوسی درPatrick Donabedian ). ھمچنین بھ پاتریک دونابدیان2006نخجوان (ایروان: 
Der Manuelian استیون سیم ،Steven Sim و آرگام عیوضیانArgam Aivazyanانھدام جوگبا ،   

Jugba  :روبن گالیچیان، ابداع تاریخ: آذربایجان، 2010و تمام میراث فرھنگی ارمنی در نخجوان (برن ،(
 . 73-88)، ص.2007ارمنستان و نمایش تصورات (لندن و ایروان: 
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مورخ  194فوریھ شیخ االسالم پاسخ داد. (نامھ شماره  27در 
داده شده و دلیلی  اسقف اعظمنوشت کھ اطالعات نادرست بھ  ی) و27/2/2003

 سبت بھ آثار تاریخی وجود ندارد.برای نگرانی ن
معاون بوندستاک، پارلمان آلمان، با سفیر  1ولمر یھفوریھ آنت 13در 

آذربایجان در آلمان، حسین آغا سادیگوف تماس تلفنی گرفت و در باره خبر 
ماه  4پرس و جو نمود. پس از یک وقفھ بیش از  انھدام گورستان ارامنھ از او

 بالخره چنین پاسخ داد: ژوئن سفیر آذربایجان 24در 
 

امیدوارم دلیل تاخیر در پاسخ مرا درک فرمایید. برای انجام تحقیق در باره این 
  مسالھ و پاسخ دادن بھ این موضوع سیاسی تاریخی پیچیده نیازمند وقت بودم.

 
در منطقھ مذکور یک گورستان قدیمی وجود داشتھ کھ ھنوز ھم ھست. تاریخ 

م بر می گردد. در منابع ارمنی این گورستان خاتکارا رن چھارھ قاین گورستان ب
(خاچکار؟) نامیده می شود کھ متعلق بھ فرھنگ دوران قبل از اسالم آذری کھ در 
آن زمان بھ آلبانیای قفقاز شھرت داشت، می باشد. اتھامات وارده در باره انھدام آن 

زلزلھ خیز واقع  خوشبختانھ با حقیقت وفق نمی دھد. گورستان مذکور در یک ناحیھ
 .2طی قرنھا بھ دلیل وقوع زلزلھ افتاده استشده و بخش ھای ایستاده آن 

     

پاسخ در مورد  مسالھ امنیت گورستان جلفا،  ھر دو، شیخ االسالم وسفیر  
دادند کھ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. در حالیکھ در زمان نوشتن این مطالب 

ارائھ بھ طوری آشکار، . اینھا 3ندودبسیاری از سنگ قبرھا شکستھ شده ب
 گورستان است.واقعی اطالعات اشتباه در باره وضعیت 

کھ ناقض  وتخریب،ن خواست تا انھدام آذربایجا زاتحادیھ اروپا رسما ا
مقامات آذربایجانی  .4کنوانسیون میراث جھانی یونسکو می باشد را متوقف سازد

ثار تاریخی صورت نگرفتھ است. با ھمچنان ادعا می کنند کھ ھیچ انھدامی در آ
این وجود تا امروز آنھا مانع شده اند کھ نماینده ای از اروپا یا اتحادیھ اروپا از 

و اخیرا بھ  این محل، کھ می توان آنرا از خاک ایران در آن طرف رود ارس دید

                                                            

1 Antje Vollmer 
 Antje، برلین  کھ برای آنتجی ولمر  2003ژوئن  24ترجمھ دو پاراگراف از نامھ سفیرسادیگوف مورخ  -  2

Vollmer  .معاون پارلمان اروپا نوشتھ است  
گرفتھ شده کھ جزییات  90-91، پیشین، ص.2010سھ پاراگراف آخر از کتاب نویسنده یعنی "ابداع تاریخ"،  -  3

  بیشتر این انھدام را بیان می کند.
  )2006 قطعنامھ پارلمان اروپا در باره سیاست ھمسایگی اروپایی (بروکسل: اتحادیھ اروپا، ژانویھ -  4
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شکل یک منطقھ نظامی ساختھ شده و جایگزین سنگ قبرھای قرون وسطایی کھ 
. با این وجود، ، بازدید نمایدحاوی سنگ نوشتھ ھایی بود گردیده بشکلی زیبا

 ا انجام نداد.ھ یونسکو ھیچ اقدام دیگری بھ غیر از صدور بیانیھ
پیگیری اینگونھ اقدامات از طرف مقامات آذربایجانی، در راستای این 
سیاست آنھاست کھ "اگر می شود آن را بھ خود تخصیص دھند" و اگر نمی 

ھمین سیاست با دقت بسیار در مورد بقیھ نقاط نابود نمایند". شود"آن را 
سرزمین جمھوری خودمختار نخجوان، کھ زمانی در آنجا بیش از یکصد 

اکنون  و ی قدیمی وجود داشت، بکار رفتھ استصومعھ، کلیسا و سایر بناھا
. ھمچنین باید گفت کھ از سال 1باقی نمانده استھیچیک از این آثار در آنجا 

تاکنون مقامات این جمھوری خودمختار از بازگشت ھر ارمنی بھ  1926
نخجوان ممانعت کرده اند. حتی آنھایی کھ بطور موقت سرزمین مادری خود را 

بھ  1920-22ترک کرده بودند. این شامل افرادی می شود کھ در خالل سالھای 
بخشی  زور وجبر از شھرھای پدری شان و روستاھای آن اخراج شده بودند. این

از سیاست ارمنی زدایی منطقھ بود کھ توسط ترکیھ شروع شد و مقامات 
  . 2آنرا دنبال کردندآذربایجان  یکمونیست

  
  تخصیص اندیشمندان و نویسندگان

زرادخانھ آذربایجان ھنوز سالح دیگری ھم داشت: تخصیص چھره ھای 
م آنھا بھ تاریخی و ادبی مردم ھمسایھ، بدون توجھ بھ اصلیت قومی شان و اعال

عنوان افرادی کھ دارای ریشھ آذربایجانی یا آلبانیایی ھستند. بھ بخشی از این 
   افراد در ذیل می پردازیم:

  
  3مووسس کاقانکاتواتسی

اندیشمندان آذربایجانی اصرار دارند کھ مووسس کاقانکاتواتسی (یا 
از  صرفنظر ،. این دروغپردازیھا5) یک مورخ آذربایجانی است4داسخورانتسی

معمول بوده و  این واقعیت کھ کاقانکاتواتسی بھ زبان ارمنی نوشتھ است،
مووسس را یک  التشتاتبطوری گسترده وجود داشتھ است مانند اینکھ اودری 

                                                            

  .86- 89، پیشین، ص. 2010روبن گالیچیان، ابداع تاریخ،  -  1
   Bagrat Asatryan و باگرات آساتوریانVladimir Khojabekyanوالدیمیر خوجابکیان  -  2

3 Movses Kaghankatvatsi 
4 Daskhurantsi 

  .154ویکتور اشنایرلمان، پیشین، ص.  -  5
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این نمونھ خوبی است از  2د.نمی نام  1مورخ آلبانیایی یعنی موسی کاقانکاتلی
یرد، بھ شکل اینکھ چگونھ یک دروغ در صورتی کھ مورد چالش قرار نگ

  .3واقعیت در می آید و حتی کارشناسان بی دقت در دام آن می افتند
  

  نظامی گنجوی
) کھ حتی یک خط بھ میالدی 1141-1209( شاعر ایرانی، نظامی گنجوی

زمان در یکی از شھرھای مھم و پرجمعیت ایران  ترکی ننوشتھ است، در آن
محل تولدش یعنی گنجھ اکنون  او فقط با این استدالل کھ .4یعنی گنجھ متولد شد

ماناتی  500. اسکناس 5در سرزمین آذربایجان است، آذربایجانی خوانده می شود
توسط بانک مرکزی آذربایجان منتشر شده تصویر  2006تا  1993کھ از سال 

بھ مناسبت  2008نظامی را بھ عنوان یک شاعر ملی دارد و در سال 
  .6د ماناتی طال منتشر شدھشتصدمین سالگرد وفات او نیز سکھ یکص

  
  نصیرالدین طوسی

نصیرالدین طوسی، دانشمند، ریاضی دان، ستاره شناس و اندیشمند در شھر 
طوس واقع در استان خراسان در شرق ایران، در فاصلھ بسیار دور از 
آذربایجان، متولد شد. وی در دوران حیاتش در زمان ھالکو خان مغول منجم 

در شھر میالدی  1259شناسی خود را در سال بود و مرکز معروف ستاره 
مراغھ واقع در جنوب تبریز در استان آذربایجان ایران ساخت. مقامات 
آذربایجانی با استفاده از این استدالل کھ طوسی مدت یک یا دو سال در مراغھ 

                                                            

1 Moisei Kaghankatli 
  .154، پیشین، ص. اودری التشتات -  2
بھ عنوان یک  Movses Kaghabankatvatsiبھ فریدا مامدووا، تاریخ آلبانیای مووسس کاقابانکاتواتسی  -  3

) مراجعھ شود. کتاب مامدووا کھ توسط ضیا بونیاتف ویرایش شده ھدف یک 1977منبع نظم آلبانیای قدیم (باکو: 
قرار گرفت، بھ خبرنامھ آرشیوھای   Bagrat Ulubabyanن مقالھ انتقادی نوشتھ شده توسط باگرات اولوبابیا

  مراجعھ شود.  219-232، ص.  2/1979ارامنھ 
  مراجعھ شود. 116بھ صفحھ  -  4
   .105حیدراف و باقی اف، ویرایش، پیشین، ص. -  5
بھ وب سایت ھا و مباحث متعددی کھ در این مورد وجود دارد، ازجملھ بھ سایت  -  6

http://wikipedia.org/wiki/nizami_Ganjaviand  
.http://en.wikipedia.org/wiki/Talk%3ANezami/Archive_4   .مراجعھ شود  
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ھ، مدعی اند کھ تکار می کرده و مرکز ستاره شناسی خود را در آنجا ساخ
  . 1استاوآذربایجانی بوده 

  
  عیسی حسن جاللیانتس

) 1728(متوفی  ضیا بونیاتف، رھبر مذھبی ارامنھ عیسی حسن جاللیانتس
نویسنده کتاب" تاریخ مختصر منطقھ آقوانک، (آلبانیا)" را یک مورخ آلبانیایی 
معرفی می کند بدون اینکھ بھ این واقعیت توجھ کند کھ او در خانواده شاھزاده 

متولد شده است. اعضای دودمان او بھ عنوان سران ی ارامنھای ملیکھای خاچن 
در حال حاضر  و مذھبی صومعھ ارمنی گاندزاسار، کھ عیسی نیز در آن بود

ه بودند. عیسی درباره ارامنھ و مذھب نیز در قره باغ پابرجاست، خدمت کرد
آنھا می نویسد و خود را نیز ارمنی می خواند. او مثال نوشتھ "ھمچنین (منابعی) 

  ".2آگاتانجلوس مرد خدا، مووسس خورناتسی وجود دارد: ھمناار ،ملت ما از
مورد بحث قرار  قبالبخش بازنویسی شده تاریخ جاللیانتس توسط بونیاتف  

  گرفتھ است.
  

  شھریار
ذربایجانی آ)شاعر 1906-1988حسین بھجت تبریزی معروف بھ شھریار(

چون او از  درس خواند.ایران در شھر تبریز متولد شد و در دانشگاه تھران 
ن را بھ خود آمقامات جمھوری آذربایجان کھ ستان آذربایجان ایران است ا

 آذربایجان جنوبی می خوانند، شھریار از نظر آنھا اختصاص داده و اکنون
  .3شاعر آذربایجانی است

بسیاری از اندیشمندان و فعاالن ایرانی ھستند کھ توسط مقامات و اندیشمندان 
بایجان بھ خود اختصاص داده شده اند. در میان این افراد می توان جمھوری آذر

بھ فضل هللا ھمدانی، حاجی چلبی، جواد خان گنجوی و غیره اشاره کرد. آنھم 
  ند.ه افقط بھ این دلیل کھ در این منطقھ کار می کرد

  
 

                                                            

  . 94طالع حیدر اف، پیشین، ص.  -  1
عیسی حسن جاللیانتس، تاریخ مختصر منطقھ اقوانک، ترجمھ / یادداشت نویسی شده توسط جورج  -  2

  .32)، ص. 2009بورنوتیان ، (کاستامسا، کالیفرنیا: 
  .106طالع حیدراف، پیشین، ص.  -  3
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  تعرض و فرافکنی آن بھ صورت اعمال تخریب
کامال  ،فشار روحیوارد آمدن در زمان در میان مکانیسم ھای روانی کھ 

تعرض و  خشونت وحس  "انتقال" مکانیسم ،ودشمی  یجادادر شخص ناخودآگاه 
و غیر در موقعیت ھای نامطلوب . ناخود آگاه این حس وجود دارد "فرافکنی"

طراب و تشویش ناشی از این موقعیت ھا نظام ضقابل قبول و در جھت  کاستن ا
 . در وحلھ اول برای دفاع و محافظت از خود،روانی فرد بھ خوبی عمل می کند

اطالعات نادرست و زیستن در دنیای غیر واقعی  شخص شروع می کند بھ باور
ناکامی و سرخوردگی خود را بھ شخص مقابل یا  ،تخیالت و خواستھ ھای خود

 .منتقل می کند و ھر از گاه نسبت بھ او رفتاری خشونت آمیز داردثالث طرف 
کھ بھ واسطھ آن فرد نمود نوعی واکنش تلقی می توان  را نىکفرافیا  بازتاب

برای رھایی از احساس گناه ناشی از اعمال خود نسبت بھ فردی خاص، 
   می دھد. نسبتفرد خاص ناخودآگاه این اعمال را بھ ھمان 

انسان برای ناخودآگاه  اینھا فرایندھا و مکانیسم ھایھمھ ، موارد فردیدر 
ربھ افکار و احساسات آزار دھنده و ناخوشایند است. کاھش زجر روحی و تج

ناخودآگاه فرد از ھمھ این ابزار استفاده می کند تا ھر آنچھ را کھ باعث رنج و 
آزار و حس گناھش می شود از خود دور کند و شخص یا طرف دیگر را باعث 
 و بانی و مسئول آن بداند و با این عمل ناخودآگاه از روح و جسم خود محافظت

  .کندمی 
 دیگرعرض یا با انتقال مستقیم این حس بھ طرف خشونت و تحس انتقال 

چنانچھ طرف مقابلی وجود نداشتھ باشدبا نشانھ گرفتن بھ  یا گیردصورت می 
بھ این  .انجام می شود سوی طرف سومی کھ بھ ھیچ وجھ نقشی در ماجرا ندارد

احت کننده رھا می نار وت خشونت بار ااحساسفرد خود را از افکار و شکل 
  سازد.

، وضعیت رسوم از فرافکنی احساس و افکار خود بر دیگرییک نمونھ م
والدینی است مشکالت و ترسھای خود را در فرزندانشان می بینند. والدین 
فرزندشان را نزد روانکاو می برند و ممکن است بکوشند روانکاو را متقاعد 

ز بودن در فضای بستھ ھراس دارد، کنند کھ فرزندشان از تاریکی می ترسد یا ا
در حالیکھ این خود والدین ھستند کھ این مشکالت را دارند و با این وجود بطور 

  .1ناخودآگاه مشکل یا مشکالت خود را بھ فرزندشان نسبت می دھند

                                                            

، (روانشناسی پزشکی)،  M. Melik  pashayan و م. ملیک پاشایان K.  Gasparyanک. گاسپاریان  -  1
  .62-64)، ص.1995روان: (ای
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افکار منفی و خشونت بار و و نسبت دادن فرافکنی پدیده درباره   
رھای فردی مرتبط با خانواده و دوستان رفتا سطح، در تجاوزگرانھ بھ دیگران

 ایرهدر یک د می توانرا پدیده  نایگرفتھ است، اما  ھای زیادی انجامپژوھش
گسترده تری مانند خانواده، قبیلھ، گروھھای بزرگتر مردم و حتی ملتھا می توان 

احساسات منفی و دید. در مورد رفتار گروھی، اعضای یک خانواده ممکن است 
و  را کھ نسبت بھ خانواده دیگر دارد بھ ھمان خانواده نسبت می دھدناخوشایندی 

معتقد است این خانواده دیگر است کھ رفتاری نا خوشایند و خشونت آمیز با او 
دارد و بھ این ترتیب با متوجھ کردن احساس و افکار منفی خود بھ دیگری 

تر کردن رده گستبا   ھاند.وجدان خود را ازاحساس گناه و بار مسئولیت می ر
در این پدیده فرافکنی و انتقال افکار و احساسات خود بھ دیگری را ه، دایراین 

  روابط بین ملتھا و روابط بین المللی با ملل ھمسایھ می توان شاھد بود.
ین نشان دھنده ھماقدامات تبلیغاتی و رفتار مقامات جمھوری آذربایجان 

 ت با ملتبھ سطح ملگذشتھ و  از سطح فرد با فرد کھاست شاخص ھای روانی 
در پی تخریب بناھای ارمنی کھ نتیجھ خشم و عناد بود تمامی این رسیده است. 

سوق داده شد تا بھ  ، در این مورد نسبت بھ ارمنستانحس ھا بھ سوی ھمسایگان
ی کھ مرتکب شده اند، یبخرتاقدامات  مسئولیتاین ترتیب آذربایجان خود را از 

   مبرا نمایند.
دیده روانی دیگر در ھمین رابطھ حق بھ جانب انگاشتن خود و نسبت یک پ

منفی  و دیدن ھمھ نکات- بھ مفھوم ملت خود  -دادن ھمھ نکات مثبت بھ خود 
 را می توان بھ وضوح در.این پدیده است طرف دیگر، یعنی دشمندر وشیطانی 

می خوانند، تمام کارھای تبلیغاتی آذربایجان، کھ آشکارا ارامنھ را دشمن خود 
  دیده می شود.

در تاریخ کھن برای یافتن سابقھ تاریخی خود ناموفق  جستجوی بی حاصل و
یا قرون وسطایی باعث ایجاد یک احساس خشم و سرخوردگی در میان 

و بھ شکل تخریب و انھدام ، مورخین و اندیشمندان آذربایجانی شد ارانسیاستمد
در ، در قلمرو ایشان جلوه پیدا کرد سازمان یافتھ ھمھ بناھای فرھنگی و مذھبی

با مردم فعلی ساکن در این سرزمین حالیکھ این بناھا ھیچ ارتباط مستقیمی 
 .ھ و نداردنداشت

، با ھدف تخریب ھا توسط آذربایجانی ھاگناه ناشی از این  فرافکنی حس
صورت می اقدام بھ این تخریبھا خالصی مقامات آذربایجانی از گناه ناشی از 

را برای این اقدامات مورد سرزنش قرار می دھند. در  فرضیو دشمن گیرد 
ھای روانی کھ در خالل اولین فرافکنی ھا و انتقالذیل بھ برخی نمونھ ھای این 

  رن بیست و یکم بشدت افزایش یافت اشاره می کنیم.ھ قدھ
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انھدام کامل در تخریب و ، خشونتاین  جلوه گریمھمترین و افراطی ترین 
، جاییکھ مردم جلوه گر می شود ساھا، صومعھ ھا و آثار ارمنی نخجوانتمام کلی

محلی بشدت از بیان اینکھ ارامنھ در این سرزمین زندگی می کنند یا می کرده 
 مشخصا ذھبی و سایر ساختمان ھا و بناھایبناھای م. گناه اند، منع شده اند

انھ بھ زبان ارمنی ونوشتھ ھای بسیار استادو نگارھا کھ بعضا با نقش  - ارمنی
رنھا بعد ساختھ ھ قتزیین شده بود، این بود کھ تعدادشان از آثار اسالمی محلی ک

تخریب شد و از بھ کلی . در نخجوان مھمترین اثری کھ ه استشد، بیشتر بود
در جلفاست کھ شھر صحنھ زمین محو شد گورستان قرون وسطایی ارامنھ در 

سنگ قبر قرون  ارانبود و دارای ھزه بھ ثبت رسیدمیراث جھانی زمره آثار 
   وسطایی تزیین وحکاکی شده بود.

ھ آذربایجان" شامل تعدادی عکسھای ماھواره ای با کیفیت یکتاب "جنگ عل
ھمھ کھ مدعی اند کھ  1از آثار تاریخی ارمنستان در سرزمین قره باغ است نازل

انھدام آنھا پس از لبانیایی است و ارمنستان را برای آ -بایجانی آذراین بناھا 
از بیش از  فھرستیدرگیری ھای قره باغ سرزنش می کنند. این کتاب شامل 

واقعیت  .2نھا را نابود کرده استآظاھرا و آثاری است کھ ارمنستان  بنا 1800
اینست کھ اکثر اینھا ساختمانھای مدرنی ھستند کھ بر اثر جنگ نابود شده اند. 

ھنوز کھ اکثر آثار واقعی فرھنگی در واقع  باید خاطر نشان کردعالوه براین 
یافتھ وتجدید حیات شده بازسازی  توسط ارامنھصومعھ نیز چندین پابرجاست 

  ند.ا
بھ دلیل وجود عکسھای در واقع ھمانگونھ کھ در باال ذکر شد، علیرغم یا 

در کتاب گنجانده شده، می توان مشاھده کرد کھ بسیاری از  ماھواره ای کھ
. و پا بر جا ھستنددر واقع دست نخورده  "نابود شده"صطالح بھ ا بناھای

فرافکنی کتاب حتی نتوانستھ موضوع مورد نظر خود، کھ ھمان  آن نویسنده
بھ  را با این عکسھا ھا و نسبت دادن آنچھ خود کرده اند بھ ارامنھسرزنش 

برھای اسالمی در قسنگ ھ ارائھ وتوجیھ نماید. مثال، ادعا شده ک درستی
ماھواره ای در  ھایتصویراما ستان اقدم توسط ارامنھ تخریب شده است گور

ھمان کتاب آنھا را پابرجا نشان می دھد زیرا سایھ ھای آنھا بخوبی در عکسھا 
از قره باغ دیدن کرد و از  2009در سال این کتاب قابل رویت است. نویسنده 

دعا شده تخریب ، کھ در این کتاب ااسالمی بسیاری از قبر ھای دست نخورده
در مورد مقبره ھای اسالمی  نقض واقعیت گردیده اند، عکس گرفت. ھمین

                                                            

  برای جزییات بیشتر، بھ روبن گالیچیان، ابداع تاریخ، پیشین، مراجعھ شود.   -  1
  امرانلی، پیشین. -  2
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اقورلوبیگ، میرعلی و کنگارلی و بسیاری دیگر، کھ ھمھ می توانند از آنھا 
   .1بازدید کنند، وجود دارد

ن آ(آذربایجانیھا  یکازونااز این نمونھ ھا، کاخ تابستانی ملیک ھ ریکی دیگ
امگذاری کرده اند)، واقع در دو کیلومتری جنوب صومعھ را حمزه سلطان ن

ک است. کتاب جنگ علیھ آذربایجان مدعی است کھ این کاخ توسط نتسیتسرناوا
باز  ی کاخنگاه بھ محل نشان می دھد کھ بنا ارامنھ منھدم شده است. اما یک

  . 2بھ عنوان یک مھمانسرا مورد استفاده بوده است 2007سازی شده و از سال 
بارزی از بھ کارگیری مونھ ھای مدکور در باال، نمونھ ھای ن

و تفکرات و اعمال خود بھ صورت  ھا" احساس قالروانی"فرافکنی" و ا"انت
مقامات آذربایجانی، ارامنھ را برای تخریبھایی کھ  ت ھاست.ملو بین  گسترده تر

 یشناسروان بر اساس علمعمال توسط خودشان انجام شده، سرزنش می کنند. 
احساس گناه می  از کرده خود نھایی کھآثابت میکند کھ  نظامھای دفاع روانی

احساس گناه  راھھای فرار برای تسکین خود ازیافتن کنند ھمواره در جستجوی 
  نا خواستھ شان می باشد. و ناخوشایند

  
  
  
  
  

                                                            

  60- 65، پیشین، ص.2010بھ روبن گالیچیان، ابداع تاریخ،  -  1
  
  58-59ھمان منبع، ص.  -  2
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  ھانگاھی بھ تاریخ از طریق نقشھ  - 5
  

  جغرافیا نمایش تصویری تمام جھان "
  ده ھمراه با پدیده ھاییشناختھ ش

  ."کھ در آنست، می باشد 
  ، قرن دومبطلمیوس

 

  

نقشھ سندی است کھ بھ تعداد زیاد وجود دارد و در سرتاسر جھان مورد 
رار می گیرد. در زمانھای ماقبل تاریخ کھ نقشھ وجود نداشت و خط ه قاستفاد

دید و ادراکی ھنوز توسعھ نیافتھ بود، بشر با این وجود نسبت بھ محیط اطرافش 
داشت وبر اساس تواناییھایش، با کشیدن عالیم بر روی زمین و شن آنرا بھ 
دیگران منتقل می کرد.بعدھا آنھا خطوط دایمی تری بر روی سنگھا نقش کردند 

  یا روی صخره ھا نقاشی کردند.
قدیمی ترین اشیایی کھ بھ نوعی نقشھ شباھت دارد مربوط بھ ترسیم   

ھا و نقاط مسکونی می باشد. این نقشھ ھا بھ شکل حکاکی  مرزھای بین رودخانھ
روی سنگ است کھ امروزه ما بھ آن سنگ نوشتھ می گوییم. این آثار در 

)، 3(بدولینا، پونت سان روکو ایتالیا )،2، فرانسھ (کوه بگو)1دانمارک (استان فین
) و نقاط دیگر کشف شده 5(سوان ، اوختاسار )، ارمنستان4(مایکوپ روسیھ
 بنابراین، نقشھ بھ نوعی از زمانھای قبل از عصر برنز وجود داشتھ است است.

قبل  سال 8000از آنھا روی صفحات گلی کشیده شده کھ تاریخ آن بھ  برخی -
متون حکاکی یا نوشتھ شده از ھر  در حالیکھ براساس آگاھی ما، .6باز می گردد

  .ندا هشدنوع فقط چند ھزار سال بعد برای اولین بار ظاھر 
یکی از خصایص منحصر بھ فرد نقشھ این است کھ با یک نگاه، کل   

محتویاتش بھ ناظر منتقل می شود. از سوی دیگر، یک سند مکتوب برای اینکھ 
فھمیده شود، باید خوانده شود، کھ اینکار بنوبھ خود می تواند زمان قابل توجھی 
                                                            

1 Finn Province 
2 Mont Bego 
3 Bedolina , Pont San Roco 
4 Maikop 
5 Sevan,  Oukhtasar 

. اینھا شامل طرحھای شھری 31)، ص. 1964، تاریخ نقشھ نگاری(کمبریج:  Leo Bagrovلئو باگروف  -  6
یافت شده و طرح ثبت اراضی مزروعی کھ در یک صفحھ گلی کشیده  chatal Huyukاست کھ در نزدیکی 

این وب سایت مراجعھ شود. شده بود و در حران در عراق پیدا شد، می گردد. ھمچنین بھ 
http://www.henry-davis.com/Maps/AncientWebPages/100B.html   
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ا زبان نوشتاری نمی محتوای یک نقشھ را ب وقت بگیرد. در بسیاری از موارد،
 وضعیتیک توان تشریح نمود درحالیکھ گاھی اوقات ھم بھ دشواری می توان 

  جغرافیایی را بر روی نقشھ نشان داد. مشخصات
بسیاری از دستنوشتھ ھای قرون وسطایی بھ ما رسیده کھ در چند نسخھ تھیھ 

اغلب در . در چنین مواردی، ھنگامیکھ دستنوشتھ ای شامل نقشھ باشد، ندشده ا
ھر یک از نسخھ ھا، نقشھ ھا بطور آشکاری با نقشھ دستنویس دیگر متفاوت 
است چون ھر کدام در فرم، شکل و رنگ آمیزی متفاوتی ارائھ شده است. کپی 
کردن از روی یک متن نوشتھ شده کار دشواری نیست و تفاوت در نسخ یک اثر 

قتی موضوع کپی و بھ سادگی درخطاطی خود را نشان می دھد. در حالیکھ
کردن نقشھ ھا پیش می آید، کار دشوار می شود. برای انجام چنین کاری شخص 
کپی کننده باید ویژه گیھای ھنری مضاعفی داشتھ باشد. اما حتی داشتن این ویژه 
گیھا برای تھیھ نسخھ ھای با کیفیت از روی یک نقشھ اصلی کفایت نمی کند. 

عاتش از جغرافیا ناچیز باشد می تواند سلیقھ و مھارت کپی کننده ای کھ اطال
ظاھر نقشھ را بھ گونھ ای تغییر دھد کھ بھ سختی بتوان آن را با نسخھ اصلی 

(نقشھ  1دور سیویلیاین موارد را می توان درنقشھ ھای اسقف ایز سازش داد.
و  16و  15(نقشھ ھای  2لیھ باناوس ) و ھمچنین در نقشھ ھای بئات13و  14ھای 

  نمود. ) مشاھده17
از قرن ھشتم تا چھاردھم، ھنرھا و علوم در اکثر اروپای مسیحی تحت نفوذ 

. در حالیکھ در ندمستقیم و کنترل مذھب و عقاید متعصبانھ مذھبی قرار داشت
جھان اسالم اندیشمندان و ھنرمندان این آزادی را داشتند کھ بدون ھیچ نوع 

پیشرفتھای اساسی ین امر باعث محدودیتھای ناشی از کنترل مستقیم کار کنند. ھم
، درعالم اسالم ھنرھاو ریاضیات، پزشکی، شیمی، فیزیک و سایر علوم  در

نقشھ جغرافیایی کشیدن در میان  خیلی بیشتر از پیشرفتھای جھان مسیحی گردید.
 رومی -یونانی علومی بود کھ از طریق مطالعھ و ترجمھ ادبیات و تئوریھای 

آنھا برطبق آخرین دستاوردھای دانشمندان و پیشرفت کرد و باعث توسعھ 
اندیشمندان جھان اسالم گردید. بھ عبارتی دیگر، جغرافی دانان ایرانی و عرب 
آثار جغرافیایی را ترجمھ کردند و فرھنگ کشیدن نقشھ را بخوبی بھ ارث بردند 
و آن را بدون مانعی توسعھ دادند. این شامل شکل کروی زمین و تقسیم نقاط قابل 

قرن نھم بھ بعد کار نقشھ  از  .آب و ھوایی است اقلیم-منطقھکونت آن بھ پنج س
اسالمی بھ مدت بیش از پنج قرن رونق یافت و از  و جغرافی دانان  ھا کش

بھ بعد، این توسعھ بھ دلیل  میالدىب نیز فراتر رفت. از قرن چھاردھم رجھان غ

                                                            

1 Bishop Isidor of Seville 
2 Beatus of Liebana 
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قتصادی ملل غرب دانش و رشد ا افزون مذھب در جھان علم و مداخلھ روز
  .کندتر شد

سطنطنیھ نزدیک و در اواسط قرن پانزدھم ھ قبایل عثمانی بھ قکپیش از این
و برخی از نسخ دستنویس با  ایندنھایتا بیزانس را فتح نم و نندکبھ آن حملھ 

ه دارزش یونانی کھ در آنجا نگھداری می شد برای حفاظت بھتر بھ ایتالیا فرستا
پس از اشاره کرد کھ  بطلمیوسی توان بھ کتاب جغرافیای ، کھ در میان آنھا مشد

اندیشمند  1سکریسوالراتوسط امانوئل (مانوئل) ترجمھ آن از یونانی بھ التین 
  .2ندآشنا شدبطلمیوس ثر ا ینبا اغرب و دانشمندان غربی بیزانسی، 

با اطاعت از تعصبات مذھبی و  نگاری و جغرافیادر غرب روند دانش نقشھ 
متوقف شد و ھزاره بعدی (تقریبا حمیلی رھبران مذھبی مسیحیت غربی فرامین ت

آشنا میالدی) را در یک حالت رکود گذراند. اندیشمندان غربی با  1400تا  400
د و درھای تا آن زمان بستھ ستنشکمرزھایشان را ، بطلمیوسجغرافیای شدن با 

سعھ این علم در قرن دوم در تو جغرافیدانان ابرایننب. 3ندردپژوھش را باز ک
  نقشی کلیدی داشتند. تا پانزدھمخالل قرون پنجم 

با تعریف یک نقشھ نمی توان عمدا دروغ گفت یا اطالعات نادرست منتقل 
کرد. اما البتھ این فقط در مورد نقشھ ھای طبیعی، مساحی، نقشھ ھای مربوط بھ 

ھ کار می نھایت تالش خود را ب ھانگارآبھای روی زمین و امثال آن کھ نقشھ 
برند تا در بھترین شکلی کھ بھ آن علم دارند واقعیت را نشان دھند، مصداق 

و مرزھا می  دارد.وقتی نوبت بھ نقشھ ھای سیاسی کھ شامل اسامی کشورھا
شود، می رسد وضع پیچیده تر می شود. در برخی موارد این نقشھ ھا برای 

در  د.نسیاسی کشیده می شورساندن پیامھای تبلیغاتی یا خدمت بھ اھداف رھبران 
  .4نتایج حاصلھ، بھ جای نشان دادن واقعیت، تحریف آن است این نوع نقشھ ھا

نقشھ کره زمین، نقشھ مربوط بھ آبھای روی زمین، اقیانوسھا و جغرافیای 
طبیعی در طی ھزاره گذشتھ تغییر اندکی داشتھ است. در حالیکھ نقشھ ھای ارائھ 

. تحوالتی کھ در وضعیت ندده و تکمیل تر گردیده اشده از آنھا بتدریج بھتر ش
زمین آشکار است بیشتر ناشی از رفتارھای تخریب کننده بشر و عدم رعایت 

                                                            

1 Emmanuel (Manuel) Chrysolaras 
مجدد ، اطلس گراور مربوط بھ تاریخ اولیھ نقشھ کشی، با تولید  A. E. Nordenskioldآ. ی. نوردنسکیولد  -  2

و کلمانتس    Adolf  Ekelofمھمترین نقشھ ھای چاپ شده در قرون پانزدھم و شانزدھم، ترجمھ آدلف ایکھ لف
  .) 1884، (استکھلم:  Clements Markhamمارخام 

)، 2004برای اطالع بیشتر از پیشرفت نقشھ کشی بھ روبن گالیچیان، نقشھ ھای تاریخی ارمنستان (لندن: -  3
  مایید.  مراجعھ ن 8-23ص.

  ) مراجھ کنید.1991، چگونھ با نقشھ دروغ بگوییم (شیکاگو:  Mark Manmonierبھ مارک مانمونیر  -  4
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محیط زیست طبیعی بوده است. مثال، انھدام جنگلھای استوایی و خشک کردن 
و دریاچھ ھایی مثل سوان و ارومیھ را می توان  دریاھایی مانند کاسپین و آرال

ود.با توجھ بھ اینکھ نقشھ ھا را می توان باوضعیت واقعی مطابقت داد، ذکر نم
سعی می کنند آنھا را نزدیک بھ واقعیت بکشند. تا قرن چھاردھم و  نگارھانقشھ 

استثناء چند مورد، شامل مرزھای مصنوعی تحمیل شده و  پانزدھم، نقشھ ھا بھ
شخص فقط نامھای و در ھر ناحیھ م هنبود تغییراغلب مرزھای سیاسی قابل 

  .ندشدمی نھا نشان داده آبومی  مردمو قبایلکشورھا و 
بھ عنوان یک نمونھ از ارائھ اسامی مردمی کھ در یک منطقھ خاص زندگی 
می کردند و مرزی ھم وجود نداشت می توان بھ نام ارمنستان در نقشھ ھای 

حتی پس را قرون وسطایی و میانھ اشاره کرد. در قرون وسطی، نام ارمنستان 
از از دست دادن استقاللش در تمام نقشھ ھای منطقھ و یا حتی جھان می توان 

، چون منطقھ ای را ارائھ می کند کھ مردم دیدمشرق آناتولی وجنوب قفقاز رد
کھ تقریبا از غرب  استاین منطقھ ای  ارمنی ھمیشھ در آن زندگی می کردند.

ل دریاچھ سوان و لوری در دریاچھ وان و دیاربکر تا ارومیھ در شرق و شما
در تمام نقشھ ھای قرون وسطایی ضمیمھ دیده می شود. ادامھ دارد و شمال 

را نشان می دھد  1803- 4یک نقشھ ترکی عثمانی بھ تاریخ  41تصویر شماره 
-"ارمنیھکھ در آن روی منطقھ ای از دریاچھ وان و ارزروم نوشتھ شده 

 نیز و گاھی پس از آن 1925ا سال ی غربی تھاارمنستان". این سنت در نقشھ 
ادامھ یافت و پس از آن بھ منظور خوشایند ترکیھ و بھ دلیل پاکسازی قومی کھ 

، نام ارمنستان از نقشھ روی داد  درتركیھ  1915در خالل جنگ جھانی و نسل 
 ویک نقشھ آسیای صغیر 48ھای امریکایی و اروپایی حذف شد. تصویر شماره 

کھ عالوه بر نام جمھوری  هدر امریکا منتشر شد 1925 است کھ در سالتركیھ 
 بزرگارمنستان ھنوز بر روی سرزمین ارمنستان ارمنستان شوروی، نام 

  . 1نیز دیده می شودباستانی 
ی و نگاراھمیت و تاثیر آنھا روی نقشھ  بھ سیاحان و مکتشفین بازگردیم.

ان، گرچھ مشخصا کرد. مالحظات آنانکاررا نمی توان  جغرافیا و حتی تاریخ
ل توجھ است، بمربوط بھ تاریخ اولیھ نیست اما بھ اندازه کفایت برای مورخین قا

 زیرا آنھا اطالعات دست اول را منتشر می کنند. نوشتھ ھای سیاھان و مکتشفین
باورھا ونقطھ نظرات مذھبی و اجتماعی  کھ البتھ متاثر از سالیق، اعتقادات و

 ر بھ راه درست رفتھ است، قابل اتکا و تکمیل کنندهآنھاست و با تمام این تفاسی

                                                            

. ارامنھ ممکن است از  46-47)، ص.1925اطلس جھان و فرھنگ جغرافیایی (نیویورک:  1925مجلھ ادبی -  1
باشند، اما ھنوز در گوشھ ای از این  بیشتر سرزمین تاریخی مادری شان بیرون شده باشند یا از بین برده شده

  کشور کھن زندگی می کنند. 
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د و بنابراین می توان از آنھا بھ عنوان مالحظات واقعی جغرافیایی بھره نمی باش
  مند شد.

اگر، برای ھر منطقھ مشخص نقشھ ھا و توصیف ھای ھمراه آن کھ توسط 
باشد، سیاحان و مسافران مختلف تھیھ شده بطور کلی با یکدیگر ھمخوانی داشتھ 

می توان بدرستی نتیجھ گیری کرد کھ آنھا بطوری نسبی نشان دھنده  نبنابرای
  حقیقت و واقعیت ھستند.

  
*  

  
ضمیمھ این کتاب شامل منتخب نقشھ ھایی است کھ برای این موضوع جنبھ 

و دارای کلیدی است کھ بھ خواننده کمک می کند تا بھ نتیجھ برسد و  حیاتی دارد
و جمھوری  ارانطق ارمنستان، آذربایجان ایران، واقعیت مربوط بھ منا

جھان  ھایآذربایجان را درک نماید. نقشھ ھای ارائھ شده بخشی از میراث نقشھ 
است کھ فاصلھ بین آغاز عصر حاضر تا دوران فعلی را نشان می دھد. در 
صفحات بعدی، این نقشھ ھا را مورد تحلیل قرار خواھیم داد و ھر یک را با 

ن موجودیت کشورھای مذکور در باال، موقعیت جغرافیایی آنھا و کنترل کرد
  ھمچنین وضع آنھا در ارتباط با یکدیگر و در داخل منطقھ بررسی خواھیم کرد. 

توجھ خوانندگان را بھ این واقعیت جلب می کنم کھ در تمام نقشھ ھای ارائھ 
ط در سواحل جنوبی نام آذربایجان فق ندشده در اینجا کھ تا قرن بیستم کشیده شده ا

رود ارس، بھ عنوان استان ایران آمده است و ھیچ ذکری از وجود آذربایجان در 
شمال رود ارس نشده است کھ البتھ ھیچ یک را نمی توان با صفت شمالی یا 

  جنوبی برای این استان استفاده کرد.
  

    بطلمیوسمیالدی) معروح بھ 90-168( 1دیوس پتولومائوسوکال
 1470باقی نمانده است. اما از دھھ  بطلمیوسشھ ھای اصلی ھیچ یک از نق

ی مختلف ایتالیایی، آلمانی، اسپانیایی، فرانسوی، انگلیسی نگارھاتاکنون نقشھ 
وسویسی نقشھ ھایی براساس توصیفات و جدولھایی کھ او در کتاب جغرافی 

یایی اسم و موقعیت جغراف 8000کرده اند. جداول حاوی بیش از  کرده بود، تھیھ
شھرھای بزرگ و کوچک و ھمچنین نام کشورھا،دریاچھ ھا، دریاھا، اقیانوسھا، 

                                                            

1 Claudius Ptolomaeus 
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او حاوی اسامی مناطق بھ یونانی کالسیک است کھ  کتابکوھھا و رودھاست. 
د. وقتی نقشھ ھای ناکثر آن امروزه نا آشنا و متفاوت با آنچھ اکنون است، می باش

، می توان دریافت قایسھ می کنیمگوناگون را م سانانشده توسط نقشھ ش بازسازی
کھ شکلھای کلی ھمھ آنھا در ظاھر و محتوا خیلی شبیھ بھ ھم است و عمدتا در 

  فرم و حالت ارائھ و رنگ متفاوت ھستند.
اولین نقشھ ای کھ در کتاب جغرافیا مورد بحث قرار می گیرد نقشھ جھان 

) 1470-1520( 1توسط مارتین والدزیمولر 08نسخھ آمده در تصویر   است.
تھیھ شده و شامل اروپا بھ رنگ صورتی، آسیا بھ رنگ زرد و افریقا بھ رنگ 
سفید است. فقط نام کشورھای مھم در آن ذکر شده و نامشان روی نقشھ نوشتھ 

است، ھیچ مرزی در این نقشھ کشیده نشده است. در تصویر بزرگ شده  شده
ھیراکانا) در سمت الف، منطقھ خاورنزدیک با دریای کاسپین( 08شماره 

) در باال سمت چپ و بین آنھا وسسینیكیوراست، دریای سیاه (پونتوس 
(ارمنیا مایور) و در سمت چپش در غرب رود فرات ارمنستان  ارمنستان بزرگ

ارمنستان، زیر کوھھای  لاشم در آلبانیا کوچک (ارمنیا مینور) دیده می شود.
ی کاسپین و شمال شرق قفقاز و شمال رود کوراست. ماد در جنوب غرب

ارمنستان است. نام آذربایجان نھ در نقشھ و نھ در متن و جداول کتاب جغرافی 
  . 2نیامده است

"سومین نقشھ  09تصویر  دو نقشھ بعدی مربوط بھ منطقھ جنوب قفقاز است.
نام دارد و توسط لئونارد  "یس، ایبریا، آلبانیا و ارمنستان بزرگخآسیا.نقشھ کول

بیشتر  منتشر شده است. 4اولم شھردر 1482شده و در سال  زیبازسا 3ھولم
تا کاسپین کشیده شده  روسوتانقشھ را ارمنستان بزرگ گرفتھ کھ از کوھھای 

بخشی از ماد، شمال  یعنىاست. منطقھ جنوب شرقی ارمنستان با نام ماد پارس (
مشخص  غرب ایران، چون در آن موقع نام آذربایجان ھنوز مورد استفاده نبود)،

یس (آبخازیا)، ایبریا (بخش عمده گرجستان خشده است. در شمال ارمنستان کول
رار دارد. ھ قارمنستان کوچک در بخش غربی نقش و آلبانیا قرار دارد. امروزی)

جمھوری اذربایجان اشغال شده، آلبانیا  توجھ کنید کھ بخشی از منطقھ کھ توسط
  نام دارد.

                                                            

1 Martin Waldseemuller 
برای نمونھ ھای دیگر نقشھ ھای بطلمیوس بھ روبن گالیچیان ، نقشھ ھای تاریخی ارمنستان: میراث نقشھ  -  2
  ) مراجعھ شود.2004(لندن:  گارىن

3 Leonard Holm 
4 Ulm 
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نشان داده شده نقشھ نادری است کھ  10 کھ در تصویر بطلمیوسنقشھ بعدی 
کھ در سال  1از اطلس بونونی ارمنستان کوچک وبزرگ را روی یک صفحھ

نشان می دھد. در بخش شمالی نقشھ کشورھای  ،منتشر شده در رم 1482
یس، ایبریا و آلبانیا را می توان دید، در حالیکھ ماد صغیر در بخش شرقی خکول

شده است و شامل اکثر نامھای  تخصیص دادهن نقشھ بھ ارمنستا قرار دارد.
مناطقی است کھ در جداول اختصاص یافتھ بھ ارمنستان بزرگ و کوچک 

  وجود دارد. بطلمیوسو
ارمنستان بزرگ و کوچک در تمام نقشھ ھایی کھ توسط اندیشمندان پیرو 

 نیز تھیھ وتشریح شده، وجود دارد. ھمانطورکھ کشورھای آلبانیا و ماد بطلمیوس
جود دارند و این ثابت می کند کھ بدون شک این دو کشور توسط ارمنستان و

  بزرگ از ھم جدا شده اند.
  

 3یا جروم مقدس 2ھیرونیموس مقدس
و انطاکیھ  جروم مقدس دوران حیات خود را در مراکز مذھبی رم، قسطنطنیھ

سپری کرد. وی بھ خاطر مطرح کردن سوال در ھر موردی شھرت داشت و 
ر و مخالف خوانی عالی محسوب می گردید. وی پس از سفرھای خطیبی مشھو

بسیار در صومعھ بیت اللحم مستقر شد و زندگی خود را وقف نوشتن مقاالت 
مذھبی و ترجمھ کتب عھد عتیق نمود. جروم ھمچنین تاریخچھ اسقف اوسبیوس 

را از یونانی بھ التین ترجمھ کرد. این کتاب  )میالدی 260- 340( 4قیصریھ
تمام اسامی کتاب مقدس با تمام توصیفات آمده در آن است. عنوان این  شامل

سواالت در مورد کتاب پیدایش،  مذھبی عبری راجع بھ "کتاب  5کتاب بھ التین
" 6ساده کتاب "نامھا و مکانھا نام می محلھا در زبان عبری" است کھ بامکان اسا

ذھبی اش شھرت . علیرغم اینکھ جروم بخاطر کارھا و آثار م7معروف است
 آثار مھم جغرافیایی اوایل قرون وسطی تبدیل شد.دارد، این اثر بھ یکی از 

عالوه بر تشریح کشورھا وشھرھا، این کتاب شامل نقشھ ھای دستی از جھان 
  باستان است.

                                                            

1 Bononie 
2 St Hieronymous 
3 St Jerome 
4 Eusebius of Caesaria 
5 Presbiter liber Hebraicum Quaestionem  in Genesim, Ejustem Liber de situ nominibus 
locum Hebracum. Tabula Geographica ex opusculis S. Hieroniomi descripto 
6 Liber Locorum 

  قدس توصیف شده است.نقشھ از آثار جروم م -  7
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میالدی  420نقشھ اروپای جروم دیده می شود کھ در سال  11در تصویر 
پی قرن دوازدھم می باشد. مرزھا شامل کشیده شد است. اما تصویر مربوط بھ ک

اقیانوس ھند در شرق (باال)، دریای احمر و خلیج فارس در جنوب(راست)، 
الف جزییات  11دریای اژه در غرب و دریای سیاه در شمال است. تصویر 

  .می باشدبخشی از نقشھ کھ منطقھ جنوب قفقاز را نشان می دھد، 
 عقاید و دستورھایبراساس  بطور کلی نقشھ ھای قرون وسطایی مسیحی

، کھ شرق ھمیشھ در باالی صفحھ بود جاییکھ ندپدران روحانی کشیده می شد
شکل زنجیرھای ھ بھشت زمینی قرار بود یافت شود. در این نقشھ سلسلھ کوھھا ب

نیم دایره و رودخانھ ھا با خطوط موازی بسیارنزدیک بھم نشان داده شده است. 
   .1ندنشان داده شده ااتوری و ساختمانھا شھرھا بھ شکل قصرھای مینی

  الف جزییات ذیل را می توان دید: 11در تصویر 
 )(بزرگتر)واقع در بین سرچشمھ رودھای دجلھ و فرات.9ارمنستان باالیی ( 

 ) 12) و کشتی نوح (27رارات (آ) با 11کوھستانھای ارمنستان( 

 ) (کوچک) 10ارمنستان پایین( 

 ) 5)، شمال رود ارس(1( )در غرب کاسپین18آلبانیا( 

  
کامال درست نیست، اما تمام از لحاظ جغرافیای امروزی گرچھ نقشھ 

اطالعات مربوط بھ این منطقھ را کھ در آن زمان شناختھ شده بود را نشان می 
 ) در شمال آن18دھد. در اینجا ارمنستان بزرگ وکوچک و ھمچنین آلبانیا(

. برای اطالعات بیشتر در مورد کند ذکر میبجای ماد، پارت را نشان می دھد و
  اسامی بھ جدول زیر نقشھ مراجعھ نمایید.

  
  )میالدى 354- 420( 2پائولوس اوروسیوس

اوروسیوس مورخ متولد پرتغال است و کار خود را با بحث و مجادلھ ھای 
مذھبی کھ تخصص او شد، آغاز کرد. معروفترین اثر او "ھفت کتاب علیھ 

 200میالدی تالیف کرد کھ حدود  416-417لھای کفار" است کھ در حدود سا
این کتاب حاوی تاریخ از آغاز پیدایش تا  نسخھ از آن بھ دست ما رسیده است.

                                                            

، 2007برای جزییات بیشتر نقشھ بھ روبن گالیچیان، کشورھای جنوب قفقاز در نقشھ ھای قرون وسطایی،  -  1
  مراجعھ شود.  37-39پیشین، ص.

2 Paulus Orosius 
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سال است. کتاب با یک سری اطالعات عمومی شروع  5618امروز، یعنی کال 
. گرچھ ھیچیک از 1جھان را ذکر می کند T- Oشده و بطوری ویژه تقسیم نوع 

شتھ شامل ھیچ نقشھ ای نیست، اما وجود سیصد نام مکانھا و کپی ھای دستنو
  .2وجود آنھا را تایید می کندتوصیفات آنھا در متن تلویحا 

  اوروسیوس در مبحث کشورھا و ملتھا می نویسد:
کوھھایی  -... از فرات شروع می کنیم کھ در غرب آن مدیترانھ و در شمال آن 

ی وجود دارد کھ ارمنستان نامیده می سرزمین - است کھ تاروس خوانده می شود 
  .3در شمال این کوھھا کاپادوکیھ و در شرق آن ارمنستان استشود. ...

با استفاده از  را نقشھ اوروسیوس ،کنراد میلر ،آلمانینگار نقشھ جغرافیادان و 
نشان داده شده  12تعاریف و اسامی مکانھا  توسط وی، آنگونھ کھ در تصویر 

فقاز ما متوجھ کشورھای ذیل و ھ قست. اینجا در منطقرا بازسازی کرده ا
وضعیت نسبی آنھا می شویم: آلبانیا واقع در شمال قفقاز و غرب کاسپین، 
نزدیک دروازه ھای کاسپین ( احتماال معبر دالایر). دو سلسلھ جبال کھ از 

فقاز و ه ق(با خط قرمز نشان داده شده) کوھھای ارمنی، کو دنارمنستان می گذر
وس نام دارند. کشور ارمنستان شرق کاپادوکیھ، شمال بین النھرین، پارت و تار

، شمال پارت، تاتی اسگد. در نزدیکی ماساگرفتھ انقفقاز قرار  فرط ور دماد د
  احتماال کوھھای آذربایجان خوانده شده اند. ھستند کھرشتھ کوھھا بنام آریوبرزن 

ماد و کوه  ارمنستان و این بھ گفتھ اوروسیوس، آلبانیا در شمالربناب
  .دندارن قرار آآذربایجان در جنوب 

  

                                                            

از اوایل قرون وسطی برای نشان دادن جھان در دنیای غرب استفاده می شد. حرف   T-Oاو  -ھای ت نقشھ - 1
O  نشان دھنده کره زمین کھ در محاصره اقیانوس ھاست بود. حرفT   در داخلO  جای داده شده بود با تقاطع

آن در مرکز دایره کھ زمین را بھ سھ قاره شناختھ شده تقسیم می کرد. شرق در باالی دایره بود با آسیا در باالی 
ای آبی اصلی را ھمچنین راھھ Tت آن. و افریقا در سمت راس T، اروپا در سمت چپ خط عمودی  Tخط افقی 

آن دریای مدیترانھ را مشخص می کرد، در سمت چپ خط  عمودی رودخانھ دن  عمودىمشخص می کرد. خط 
Don  و در سمت راست آن نیل قرار داشت. برای جزییات بیشتر در مورد انواع نقشھT-O  ،بھ روبن گالیچیان

  مراجعھ کنید.  9یی ، پیشین، ص.کشورھای جنوب قفقاز در نقشھ ھای قرون وسطا
پائولوس اوروسیوس، ھفت کتاب تاریخ علیھ کفار:پوزش اوروسیوس، ترجمھ با مقدمھ و یادداشتھایایروینگ.  -  2

  . 1، بخش 1)، کتاب اول، فصل 1936(نیویورک:  26و. ریموند، سوابق تمدن، منابع و مطالعات، شماره 
ه آلفرد از تاریخ مختصر جھان نوشتھ اوروسیوس. شامل کلیشھ عین اوروسیوس، نسخھ آنگلوساکسونی پادشا -  3

مقدمھ ای کھ این دستنویس را تشریح می کند و غیره. مقدمھ .Lauderdale and Cotton mssمتن اصلی از
ای بر اوروسیوس و اثارش، متن آنگلوساکسون، یادداشتھا و خواندنیھای مختلف، یک ترجمھ انگلیسی ادبی با 

مقالھ آقای ھمپسون در مورد جغرافیای پادشاه آلفرد و یک نقشھ اروپا، آسیا و افریقا. براساس  یادداشتھا،
   8، بخش  1)، کتاب اول، فصل 1859اوروسیوس و آلفرد (لندن:
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    )میالدی 560- 636دور سیویل (یاسقف ایز
دور مقدس یکی از روحانیون با نفوذ قرون وسطایی بود کھ خالصھ ای یایز

از دانش و فلسفھ جھانی را نوشت و بھ مھمترین فیلسوف مسیحی کالسیک اروپا 
جلد است. جلد سیزدھم "  20شناسی" و شامل  تبدیل شد. عنوان اثر او" ریشھ

جھان و بخش ھای آن" و کتاب چھاردھم " جغرافیای فیزیکی" نام دارد. این جلد 
شامل یک نقشھ جھان است کھ از نظر شکلی در نسخھ ھای دستنویس موجود 
متفاوت است: برخی ساده و شامل حداقل اطالعات است، برخی دیگر در خالل 

ی را نگارو ترکیبی از مکاتب مختلف نقشھ  ندشده و دقیقتر اقرون بعدی کشیده 
او ارائھ شده اند کھ شرق در  -تمام آنھا بھ فرمت سنتی ت  د. گرچھننشان می دھ

  صفحھ و بیت المقدس مرکز جھان است. یاالب
با آگاھی تدریجی جغرافی دانان جھان از سایر نقاط دنیا، در نسخھ ھای 

ی دور تھیھ شده، اسامی کشورھا کم کم ظاھر می بعدی کھ از نقشھ جھان ایز
د. در آسیای غربی نام ارمنستان اغلب ھمراه با کوه آرارات و کشتی نوح نشو

ظاھر می شود. در حالیکھ رود ارس و در برخی موارد آلبانیا کھ در شمال این 
آتروپاتن نشان  -منطقھ واقع شده نیز نشان داده شده است. در برخی نقشھ ھا ماد 

   .1داده شده کھ ھمیشھ در جنوب ارس بوده است
  

 2ژانمنقشھ 
رن دوازدھم ھ قتاریخ آن ب آمده و 13شماره  در تصویرکھ نقشھ ایزیدوری 

 3در اکس آن پرووانسو است  ژانممعروف بھ نقشھ  ، فرانسھ باز می گردد
نگھداری می شود. این نقشھ ای است کھ اسامی کشورھا و دو قاره آسیا و اروپا 

  .شامل اسامی ذکر شده نمی باشد را بدون مرز نشان می دھد. افریقا 
  د:نکھ در آسیا ذکر شده این اسامی دیده می شو در میان کشورھایی

 با بین النھرین در جنوب آن. ( بزرگ ) ارمنستان 
 .ماد نزدیک بھ بین النھرین 
 .آلبانیا واقع در شمال ارمنستان 
 .ایبریا،غرب آلبانیا 
 ر (ارمنستان کوچک) نزدیک منطقھ سیلیسیا.ارمنستان دیگ 

                                                            

و کنراد میلر،  51- 58برای جزییات نقشھ ھای ایزی دور بھ روبن گالیچیان، کشورھای جنوب قفقاز، ص. -  1
Die altesten Weltkarten  :مراجعھ شود.  3)، جلد 1895(اشتوتگارت  

2 MeJean Map 
3 Ex- en- Provence 
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این نقشھ وجود دو ارمنستان، کوچک وبزرگ، ھمچنین آلبانیا و ماد را بھ 
  .1عنوان کشورھای جدا ازھم تایید می کند. آلبانیا شمال رود ارس قرار دارد

نسخھ دیگر "ریشھ  نیز متعلق بھ یک 14نقشھ دقیقا تزیین شده تصویر 
است اما دارای جزییات  او-تاین نقشھ در فرمت  است. دورشناسی" ایزی

 الف 14دقیقتر و اطالعات بیشتر از نقشھ ھای قبلی است. در جزییات تصویر 
ز اسامی مکانھا اضافھ شده است کھ در جدول زیر ایک سری اعداد بھ برخی 

آن نقشھ توصیف شده است. برخی از مکانھای مھم مربوط بھ اینجا بھ شرح 
  :2ذیل است
 19) شمال سلسلھ جبال قفقاز (8انیای علیا (آلب.( 
 ) 3) نشستھ بر روی قلھ ھای کوه آرارات (4کشتی نوح.( 
 ) 2)، نزدیک آرارات، نزدیک کوھھای تاروس (2کوھھای ارمنستان.( 
 ،در غرب دریای کاسپین نشان داده 1ارمنستان برتر (ارمنستان بزرگتر (

 )20شده(
انیا را بدون ھیچ اشاره ای بھ آذربایجان لبآاین نقشھ جای نسبی ارمنستان و 

  تایید می کند.
  
  )میالدی 730-798( 3وس لیھ بانائاتب
یکت و متخصص الھیات بود. وی در کوھھای لیھ  توس یک راھب بندئاب

را  4"نپسییو کالپومنتاریا این آک"بانای اسپانیا کار می کرد و معروفترین اثرش 
نسخھ دستنویس  26ھان است. تعداد حدود بھ وجود آورد کھ شامل یک نقشھ از ج

  .5از این اثر بھ ما رسیده است کھ ده نسخھ آن حاوی نقشھ است
 1050 لنقشھ ای از یک نسخھ دستنویس کومنتاریا متعلق بھ سا 15تصویر 

سان "میالدی است کھ در کتابخانھ ملی فرانسھ یافت شد و معروف بھ نسخھ 
، جغرافیا رینگابسیار زیاد اطالعات نقشھ است. این نقشھ شامل مقدار  6"سیویر

و تاریخ است کھ احتماال نسخھ بردار براساس متون کومنتاریا و سایر نوشتھ ھا 

                                                            

  53ھمان منبع، ص. -  1
  54- 56ھمان منبع، ص. -  2

3 Beatus of Liebana 
4 Commentaria in Apocalypsin  

کھ سھ  66- 81برای جزییات تشریح شده نقشھ ھای بئاتوس بھ روبن گالیچیان، کشورھای جنوب قفقاز، ص.  -  5
  نقشھ دیگر این راھب مورد بحث قرار گرفتھ است مراجعھ نمایید.

6 San Severe 
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تالیف کرده و بھ نقشھ یک ویژه گی دایره المعارف داده است. در نقشھ مانند 
  بیشتر نمونھ ھای قرون وسطایی، سمت شرق باال نشان داده شده است.

غرب آسیای ھمین نقشھ را نشان می دھد کھ بھ دقت قسمت  16تصویر 
شده است. شماره ھای اضافھ شده در  تھیھتوسط کنراد میلر در قرن نوزدھم 

نقشھ بھ منظور رجوع بھ تعاریف داده شده در ذیل آن است. در مورد ارمنستان 
  و آلبانیا نقشھ شامل این توصیفات است:

 فقاز واقع شده و تا کاسپین گسترده وکوھھای ق روسوتا منطقھ (ارمنستان) بین
است و از این کوھھا رود دجلھ جاری می شود. ارمنستان در دو بخش است، 

  روی نقشھ.) 1ارمنستان کوچک و ارمنستان بزرگ. (شماره 

  را دارد کھ تا اقیانوس شمالی می رود و تا  کاسپین(آلبانیا) در شرق خود دریای
  روی نقشھ.) 5شماره مئوتیدس گسترش می یابد. (مردابھای 

توس است کھ از ئایکی دیگر از نسخھ ھای نقشھ ب 17نقشھ تصویر شماره 
اسپانیا  وسمای ادر شھر البورگو د 1203نسخھ دستنوشتھ وی کھ از سال 

-Tنگھداری می شود، کپی شده است. این یک نقشھ خوب تزیین شده در فرمت 
O، نشان داده شدهھمترین منطقھ با نشان دادن جھت شرق در باال کشیده شده و م 

نشان داده شده است. نقشھ بیضی  ،در آن دریای مدیترانھ، پر از جزایر مختلف
شکل است و در آن مینیاتورھای حواریون بر روی مکانھایی کھ در آن وعظ 

. ارمنستان با حروف بزرگ در روی ھر دو می کردند، نشان داده شده است
 کھ ،قفقازر غرب دریای کاسپین و جنوب ارس واقع د / طرف ساحل رود کورا

قیانوس نشان داده شده کھ از ا چپ نقشھ سمتدر باالبا یک مثلث سبز رنگ 
. آلوانیا (آلبانیا) نیز در غرب کاسپین و شمال رود پیرامونش بیرون آمده است

  کوراست. بنابراین، نقشھ ارمنستان و آلبانیا در شمال آن را نشان می دھد.
  

 )میالدی 672-735 ( 1ونرابل بده
و فیلسوف مذھبی انگلیسی "در مورد  یکی از مھمترین آثار این مورخ

. ھمانگونھ کھ استT-O از نوع طبیعت اشیا" است کھ حاوی یک نقشھ جھان 
وضعیت پذیرفتھ شده  حتینیزمشاھده می شود، نقشھ ھای بده  18در تصویر 

ن مرزھا نشان می دھد. در نقشھ کشی را دنبال می کند و کشورھا و مردم را بدو
این مورد بده وضعیت تقریبی کشورھا را نشان نمی دھد، بلکھ آنھا را در قاره 
ھای مربوط بھ خود فھرست می کند. در باالی نقشھ در سمت شرق (در خط 

                                                            

1 Venerable Bede 
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دیده می شود. در زیر آن اسامی  1یا"آس - تاول) عالیم و اختصارات "بھش
(آذربایجان آتی ایران، در خط دوم) و پس کشورھا در آسیا، شامل پارت و ماد 

  .2از آن آلبانیا و ارمنستان (در خط ھشتم) نوشتھ شده است
  

   )میالدی 1050(معروح بھ کاتن نقشھ آنگلوساکسون 
توسط سر رابرت کاتن کھ از  19نقشھ نشان داده شده در تصویر 

ین دلیل بھ موزه بریتانیاست، بھ این موزه اھدا شده است و بھ ھم ارانبنیانگذ
با شرق در شمال و یک شکل T-Oنقشھ کاتن شھرت دارد. این یک نقشھ دقیق 

پیچیده مدیترانھ شامل جزایر متعدد می باشد. این نقشھ در انگلستان کشیده شده 
زار توسط مارکوس ساما ارتباطات مستقیمی با نقشھ ای کھ بھ دستور ژولیوس 

   .4) کشیده شده، را نشان می دھدقبل از میالد 63(متولد  3اوسپانیوس اگریپ
در اینجا کوھھا بھ رنگ سبز نشان داده شده. خلیج فارس و دریای سرخ و 
نیل را با رنگ قرمز نشان داده اند. در سمت چپ باال در پشت تصویر شیر 

د نکھ دجلھ و فرات از آنجا سرچشمھ می گیرند، دیده می شو روسوتاکوھھای 
کوه وصف مراجعھ نمایید). در زیر این کوھھا الف  19(بھ جزییات در تصویر 

کھ از  لھ ھای دوقلوی کوه آرارات را توصیف می کندھ ق) است ک1( ستانارمن
) کھ روی آن نشستھ 2کشتی سھ طبقھ نوح (کشتی نوح،  باپھلو نشان داده شده 

از جدول صفحھ پشتی  رنگبا نفوذ )است، گر چھ 3است. زیر کشتی ارمنستان (
خلیج با دو جزیره بھ شکل  . در سمت چپ کشتی یکنده می شودبھ سختی خوا

  ).9پیچیده ای نشان داده شده کھ دریای کاسپین است (
در منطقھ بین دریای کاسپین و سیاه دو نوشتھ وجود دارد. یکی "کوھھای 

یس" در نزدیکی دریای سیاه خو دیگری "منطقھ کول )8 (، احتماال قفقاز،"آلبانیا
) بین دو رودخانھ کھ از 7بریا) در جنوب کوھھای ارمنستان(است. ھیبریا (ای

)، 6در سرزمین بین النھرین سرچشمھ می گیرند ( روسوتادشتھای ارمنستان و 
. تمام این اسامی و است) در جنوب آن نشان داده شده 15) و ماد (14پارت (

الف  19ھمچنین اسامی دیگر با شماره و توصیف آن در زیر نقشھ در تصویر 
  آمده است.

                                                            

1 Asia_ Paradisus 
  59ھمان منبع، ص.  -  2

3 Marcus Vespanius Agrippa 
  133- 135ھمان منبع، ص.  -  4
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مده است، اما در مورد آلبانیا فقط یک اشاره بھ آبنابراین، ارمنستان در نقشھ 
  کوھھای آن است.

  
  خدمت کرد.)میالدی   1153تا  1142(از  1ینزاھانری اسقف م
ینز کھ مجموعھ ای از ااز شکل جھان اثر ھانری م 20نقشھ تصویر 

ست، گرفتھ شده است. نقشھ کارھای جغرافیایی و جھان نما از جملھ یک نقشھ ا
در صومعھ ساولی در انگلستان نگھداری می شود و کال بنام نقشھ جھان ساولی 

در این نقشھ شرق در باال و بھشت زمین با چھار رودخانھ کھ در رت دارد.ھش
  آن جاری است بنام "بھشت" نشان داده شده است.

نشان می دھد الف منطقھ بزرگ شده جنوب قفقاز را  20جزییات در تصویر 
برای اسامی کھ توصیف مربوط بھ آنھا در ذیل نقشھ آمده شماره ھایی ذکر شده 

) در شمال تر از آنچھ کھ معمول است، تقریبا در 10است. در این نقشھ آلبانیا (
ر غرب دریای د )1() نشان داده شده است. ارمنستان 13شمال دریای سیاه (

) است. کشتی نوح را شرق کوھھای 7) و جنوب ھیبریا (ایبریا، 12کاسپین (
  ) می بینیم.11(روس وتا

  
       )میالدی  1226- 1286نقشھ سوری بار ھبرائوس (

گریگوری بار ابرویو شخصیت ادبی و رھبر مذھبی سوری کھ بھ بار 
ھبرائوس یا ابوالفرج معروف است، در ماالتیا دنیا آمد و در مراغھ (استان 

ھ ھمین دلیل بر جغرافیای منطقھ اشراف داشت. درگذشت و ب ایرانی آذربایجان)
. در یکی از 2او نویسنده ای پرکار بود و عضو کلیسای ارتودکس سوریھ شد

(نیمھ شمالی   نقشھ ای از جھان قابل سکونت 3مقدس" چراغ" نامآثارش بھ 
کھ سھ نسخھ دستنویس از آن بھ دست ما رسیده است، وجود  نیمکره شرقی)

  دارد.
رن ھ قالف یک کپی متعلق ب 21و  21ر تصویر شماره نقشھ مذکور د

رن پانزدھم کھ در کتابخانھ ھ قمتعلق ب لغت نامھچھاردھم است کھ در یک 
دانشگاه کمبریج نگھداری می شود، گنجانده شده است. این یک نیمدایره با قطر 

                                                            

1 Henry, Archbishop of Mainz 
و نقشھ، بھ روبن گالیچیان،  Bar Hebraeus/Grigori Bar Ebroyoبرای اطالع از جزییات زندگی  -  2

  مراجعھ نمایید. 178- 180کشورھای جنوب قفقاز، ص. 
3 Menaret ul Qudshe (Lamp of Sanctuary) 
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میلیمتر است کھ بر اساس اصول نقشھ برداری پیش از اسالم، جنوب در  210
 اقلیمھ ھفت بن نشان داده شده و بوسیلھ خطوط موازی قرمز رنگ، جھان باالی آ

ابل سکونت تقسیم شده است. سواحل دریا و اقیانوس با خط قرمز مرزی ق ھمنطق
مشخص شده و اسامی بھ زبان سوری نوشتھ شده است. ترجمھ آن در نقشھ ای 

این نقشھ  در .1الف توسط کنراد میلر تھیھ شده، آمده است 21کھ در تصویر 
نقشھ فھرست آنھا  صفحھ بعدیبرخی اسامی شماره گذاری شده و در جدول 

  نوشتھ شده است.
) با شھرھایشان یعنی 5- 5و ارمنستان کوچک (  2 )5-11(ارمنستان بزرگ 

) و 5-9پایتخت قبل از مسیح ارمنستان ( تکرتیگرانا -افارکین یم)، 5-7خالط (
)، 6-4( ھا) و آالن6-8وان، قفقاز (بین دریاچھ وان نشان داده شده است. در 

) کھ مرز شمالی 5-15) دروازه ھای کاسپین (5- 13غرب دریای کاسپین (
) آذربایجان آتروپات ایرانی  را 5-12آلبانیاست، قرار دارد. نقشھ "آدربایگان" (

) 6- 3در غرب ارمنستان و جنوب دریای کاسپین نشان می دھد. منطقھ شیروان (
  فیایی آلبانیاست.در موقعیت جغرا

  
  4نقشھ جھان ھیرفوردو  )میالدی 1326(وفات  3ریچارد بتل

رفورد بدون شک یکی از مھمترین نقشھ ھای بجا مانده از ینقشھ جھان ھ
در کلیسای ھیرفورد  میالدی 1290قرون وسطی است. این نقشھ از حدود سال 

در باال و ) است با شرق 22(تصویر O-Tنگھداری می شود. این نقشھ از نوع 
قطر. این یک دایره المعارف اساطیری، تاریخی و مذھبی است  سانتی متر 135

کھ شامل توصیفاتی در باره پنج ھزار مکان و رویداد و نقاشیھای مینیاتور از 
  .5حیوانات اساطیری و مردم می باشد

فقاز را نشان می دھد. در اینجا ارمنستان در ھ قالف منطق 22جزییات نقشھ 
) بر روی کوھھای ارمنستان است. زیر آن 4) قرار دارد. کشتی نوح (1مرکز (

) و ارمنستان باال 3در سمت راست کشتی، ارمنستان پایین (کوچک، 
) 20) در جنوب کشتی نشان داده شده است. در نقشھ مذکور، آلبانیا (2(بزرگ،

                                                            

  5)، جلد 1926- 1931(اشتوتگارت:  1-6کنراد میلر، نقشھ عربی، جلد  -  1
شده بھ نام شھر یا کشور می باشد( توضیح رقم دست چپ نشان دھنده اقلیم و رقم دست راست رقم داده  -  2

  مترجم).
3 Richard of Battle 
4 Hereford Mappa Mundi 

، نقشھ ھیرفورد   Scott Westermبرای جزیات بیشتر در مورد تشریح نقشھ ھا و اسامی بھ اسکات وسترم  -  5
  ) مراجعھ شود.2001(ترنھاوت: 
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) نزدیک کوھھای قفقاز قرار دارد. 14در گوشھ شمال غربی دریای کاسپین (
) نامیده شده اشغال 16کھ در این نقشھ ھیرکانیا ( این منطقھ عمال توسط آلبانیا

  گردیده است.
یکی در فقط این نقشھ شامل تعدادی عالیم اختصاری مرتبط با ارمنستان و 

مورد آلبانیاست کھ در شمال ارمنستان نشان داده شده. نام ماد دو بار در جنوب 
نطقھ ای است کھ این قسمت از نقشھ نشان وشرق ارمنستان، کھ کال خارج از م

  می دھد، نوشتھ شده است.
  

  )میالدی 1282-1363( 1رانولف ھیگدن
این مورخ و راھب بندیکتی انگلیسی "وقایع نگاری تاریخ جھان" از اثر 

. این کتاب شامل یک نقشھ جھان است کھ نسخھ ای 2نام دارد 1357آغاز تا سال 
الف بخش  23ده است. در جزییات تصویر نشان داده ش 23از آن در تصویر

شرقی جھان بزرگ شده است و شماره ھایی برای اسامی کھ در ذیل نقشھ آمده 
اضافھ گردیده است. در اینجا یک مورد استثنایی داریم کھ کشورھا در مناطقی 

  کھ آمده اند دارای مرزھای خودسرانھ ھستند کھ آنھا را از ھم جدا می کند.
تاروس  ،آسیای صغیر قرار دارد کھ از جنوب قفقاز  ) در7ارمنستان (

) 3) در شمال قفقاز (8)گسترده شده است. آلبانیا (1) بھ دریای سیاه (4پونتی (
  .ند) در شرق دجلھ و فرات نشان داده شده ا13) و ماد (10است. پارت (

  
   3) میالدی 1150-1228ی( حدود رواز  تیلبورج  ابستورحنقشھ 

کھ برای  "امپراتوبرای یک  رگرمیس"باط با کتاب این نقشھ در ارت
. این یک نقشھ 4امپراتور روم مقدس اوتوی چھارم تھیھ شد، ساختھ شده است

مذھبی است با یک سری غنی از اطالعات اساطیری، تاریخی و مذھبی. این 
کھ متاسفانھ در سال  بودمتر) از جھان  ,553بزرگترین نقشھ باقیمانده (با قطر

  خالل حملھ ھوایی متحدین بھ ھانوور از بین رفت.در  1943

                                                            

1 Ranulf Higden 
  ل سوم مراجعھ شود.برای جزئیات بیشتر بھ فص -  2

3 The Ebstorf Map of Gervase of Tilbury 
برای جزییات بیشتر نقشھ مذکور و  محتوای آن بھ جرواز تیلبوری، سرگرمی برای یک امپراتور، ترجمھ  -  4

  Ebstorfer Mappa Mundi) و 2002(اکسفورد: J. W. Binnsو ج. و. بینز  S. E. Banksس.ی. بانکز 
  راجعھ شود.) م2004(آلمان: 



161 
 

فھرست عالیم واختصارات و متون متعدد روی نقشھ بیشتر در باره 
یا ماد در آن نیست. یک  ذربایجانارمنستان و آلبانیاست و ھیچ ذکری از آ

منتخب از این عالیم و اختصارات در ضمیمھ در جزییات مربوط بھ نقشھ 
آمده است. اقالم بھ شماره ھای  24در تصویر  ورفابستدوباره بازسازی شده 

  د.نروی این نقشھ اشاره دار
  

*  
در صفحات بعدی برخی از نقشھ ھای مھم اسالمی از منطقھ جنوب قفقاز، 

ضمیمھ دیده می شود، مورد بحث و  30تا  25آنگونھ کھ در تصویر شماره 
  د گرفت.نتحلیل قرار خواھ

  
  میالدی) 820- 912ابن خردادبھ (

ز این جغرافی دان قبال نام برده ایم. در اینجا ما نقشھ او را کھ در تصویر ا
، 1المسالک و الممالکاز یک ترجمھ روسی کتاب جغرافیای و نشان داده ایم  25

  گرفتھ ایم، مورد بحث قرار می دھیم.
، اراناین نقشھ یک ترجمھ روسی از نقشھ اصلی است تحت عنوان "نقشھ 

ن" کھ جنوب قفقاز و شمال غرب ایران را در بر می گیرد. آذربایجان و ارمنستا
آذربایجان جنوب رود ارس است درحالیکھ شمال این رود طبرسران 

قرار  اران، شکی، شیروان، مغان و غیره است کھ تماما در قلمرو 2(طباسران)
این نقشھ کھ در باکو چاپ شده، بھ روشنی نشان می دھد کھ حتی دارد. 

براساس نوشتھ این  وب رود ارس قرار دارد نھ در شمال آن.آذربایجان در جن
و آذربایجان دوکشور مجزا ھستند. باید بگویم کھ  ارانجغرافی دان اسالمی 

گرچھ این نقشھ در جلدی کھ در باکو چاپ شده، آمده است اما امروزه 
 اندیشمندان آذربایجانی تصویر جغرافیایی ارائھ شده توسط این نقشھ را انکار می

  کنند.
  االستخری، ابن حوقل و المقدسی 

تون نفوذترین جغرافی دانان اسالمی ھستند کھ م این سھ نفر در میان با
مورد بحث قرار گرفت.ھمھ این جغرافی فصل سوم این کتاب جغرافیایی آنھا در 

دانان اسالمی نقشھ ھای خود را کھ منطقھ جنوب قفقاز را در بر می گیرد، بھ 
                                                            

  10ابن خرداد بھ، پیشین، نقشھ  -  1
  طبرستان (مترجم) -  2
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و آذربایجان" نام می دھند و خاطر نشان می  اراننستان، عنوان "نقشھ ارم
سازند کھ این ھا مھمترین کشورھای منطقھ ھستند. ھر سھ نقشھ بھ یک شکل 
ارائھ می گردد کھ شمال در باالست کھ برای نقشھ ھای اسالمی، کھ معموال 

  جنوب در سمت باال قرار دارد، نامتعارف است.
ھای فصل سوم آمده و در قیق در بخش نامگذاری این نقشھ ھا بھ طور د

دیده می شود. در تمام این نقشھ ھا توده ای کھ در سمت  28و  27، 26تصاویر 
راست نشان داده شده دریای کاسپین با دو رود کورا (باال) و ارس (پایین) می 
باشد کھ بھ آن دریا می ریزند و ھر یک با دو خط موازی نشان داده شده اند. 

نام دارد و سرزمین جنوب ارس آذربایجان  ارانرس و کورا منطقھ شمال ا
نامیده می شود. ارمنستان در شمال غرب و غرب آذربایجان است کھ شامل دو 
قلھ کوه آرارات می باشد. نقشھ ھا دو دریاچھ را نیز نشان می دھند. یکی کھ در 

مقدسی شرق است بنام ارومیھ یا کابوتان (نام ارمنی برای دریاچھ در نقشھ ال
  نشان داده نشده است) خوانده می شود.

با پیروی از عرف پذیرفتھ شده آن زمان، ھیچ مرزی بر روی ھیچیک از 
بھ شکل خطوط با راھھای بین آنھا کھ اما شھرھا وقصبات  نقشھ ھا نیست.

.حضور این سھ کشور و ندمستقیم آنھا را بھم ارتباط می دھد، نشان داده شده ا
ا این اسامی، بطور ھمزمان وجود داشتھ اند. می کند کھ آنھا ب تقسیمات آنھا ثابت

علیرغم آنچھ بونیاتف ھنگام اشاره بھ منابع عربی قرون ششم تا دھم می گوید 
ھیچ چیزی دال بر وجود "آذربایجان شمالی" یا "آذربایجان جنوبی" کھ در نقشھ 

در شمال رود  ھایشان نشان داده اند، وجود ندارد. ھمچنین نام آذربایجان کھ
  ارس نشان داده شده، نیز وجود نداشتھ است.

  
  )میالدی  1099- 1165محمد بن عبدهللا بن ادریس الشریف االدریسی (

ا وی را بنام االدریسی می شناسند ت عمددانشمند و جغرافی دان عرب کھ 
یکی از افرادی است کھ بیشترین سفر در جھان شناختھ شده آن زمان را انجام 

ت. وی در کویتھ متولد شد و در کوردوبا مرکز فرھنگی اعراب در داده اس
جر دوم اسپانیا تحصیل کرد. وی سپس بھ عنوان جغرافیا دان دربار پادشاه را

   .1سیسیل منصوب شد
وی با مطالعھ نقشھ ھا و راھنمایی خط سیر کشتی و دریانوردی کھ در 

تکمیل کردن آنھا  وسطی بکار می رفت و در آن زمان در دسترس بود و قرون
                                                            

برای دیدن برخی از این نقشھ ھا و راھنمایی خط سیر کشتی و دریانوردی بھ روبن گالیچیان، نقشھ ھای  -  1
  ) مراجعھ کنید.2004تاریخی ارمنستان (لندن: 
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با اطالعاتی کھ در خالل سفرھایش کسب کرده بود کتاب "لذت کسانی کھ مایل 
نوشت.  میالدی 1154بھ سفر در کره زمین ھستند" یا "کتاب راجر" را در سال 

با سمت جنوب در باال و تقسیم آن بھ دایره ای این کتاب شامل یک نقشھ جھان 
عدد  ری اسالمی است.پس از آن ھفتادنگاھ ھفت اقلیم و کامال براساس سنت نقش

این نقشھ ھا در ھفت گروه نقشھ مربوط بھ بخشھای مختلف با ذکر جزییات، 
کھ ھر یک دارای  می باشد، تقسیم شده اندده نقشھ اقلیمی کھ ھر گروه دارای 

  متن توصیفی مربوط بھ خود است.
فقاز، ق ھیکی از نقشھ ھای کتاب راجرز است کھ منطق 29نقشھ تصویر 

خاور نزدیک، قفقاز جنوبی و آسیای صغیر را در حالی نشان می دھدکھ جنوب 
  .قرار دارددر باالی 

ال (ارزروم)، خالط، ارجش، دوین، قالیقاز شھرھای ارمنستان، بیتلیس، 
دریاچھ واقع در  نخجوان (اینجا ناشویی)، ارزان و سلماست نشان داده شده است.

و دایره سبز باالی آن دریاچھ وان است. برای  دریاچھ کاسپین سمت چپ باال
اینکھ نقشھ برای خواننده انگلیسی قابل خواندن شود اسامی مھم روی نقشھ بھ 

  التین ترجمھ شده است.
) در شمال رودھای ارس و ارانبالدالواق ( 1154حتی در این نقشھ سال 

شود و بسوی کورا قرار دارد در حالیکھ آذربایجان از جنوب رودخانھ آغاز می 
از جملھ باب االبواب (دربند)، شماخی،  ارانشھرھای مھم  .1جنوب ادامھ دارد

. از شھرھای آذربایجان فقط ندشمخور، ورزقان و تفلیس در اینجا ذکر شده ا
برزند و اردبیل یعنی آنھایی کھ بھ رود ارس نزدیکترند نشان داده شده وسایر 

  .نشان داده شده اندمجاور بسوی جنوب شھرھا در نقشھ منطقھ 
در  اراننقشھ ادریسی نیز تایید می کند کھ آذربایجان در جنوب ارس و 

  .قرار دارد.شمال آنست در حالیکھ ارمنستان در دو سوی رودخانھ 
  

    )میالدی 1203- 1283ذکریا بن محمد القزوینی (
ھ جغرافیایی القزوینی بنام "تبار البالد و اخبار العباد" شامل یک نقش کتاب

با نشان دادن جنوب در سمت باال می باشد. بخشی از  اقلیمیجھان با تقسیمات 
 1580نشان داده شده از یک کپی سال 30نقشھ جھان القزوینی کھ در تصویر 

کوھھا بھ رنگ این کتاب قرن سیزدھم وی اقتباس شده است. در اینجا میالدی 

                                                            

یا االدریسی،  47، تصویر 115ی جنوب قفقاز، برای نقشھ منطقھ آذربایجان بھ روبن گالیچیان، کشورھا -  1
  الف مراجعھ شود. 211 –ب 211در موزه بادلیان، کتاب  275، ص. MS Pocockدستنویس 
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اطالعات اضافی در  دریاھا وخلیج ھا و رودخانھ ھا نقره ای ھستند. ،طالیی
نزدیکی قطبھای شمال و جنوب نقشھ وجود دارد و آب و ھوا، طول روزھا و 
شبھا در مناطق قطبی را توصیف می کند. شماره ھایی کھ روی نقشھ بھ رنگ 
قرمز اضافھ شده بھ توصیف ھای داده شده در ذیل نقشھ اشاره دارد. در اینجا 

  )،13یا با شھرھایش یعنی بردعھ () در سواحل رود ارس، آلبان10ارمنستان (
) ارائھ شده است، در حالیکھ آذربایجان با 16) و دربند (15)، شماخی (14باکو (

  ) در جنوب ارمنستان نشان داده شده است.17پایتختش یعنی شھر تبریز (
  

*  
معتبر اروپایی کھ نماینده  جغرافیداناننقشھ ھایی از منابع این فصل در ادامھ 
  د.نیایی جھان است می آیمیراث جغراف

  
  )1653 مورخنقشھ ( 1روفیلیپ دو ال

آمده است را "نقشھ ارمنستان" نام داده  31رو این نقشھ کھ در تصویر دو ال
کشور است کھ تقسیمات اداری در خالل ھمین است کھ شامل چھار بخش 

  را نشان می دھد. 2حکومت امپراتور کبیر ژوستینین اول
تھیھ کننده نقشھ دادن ارمنستان بوده، اما گرچھ در نقشھ ھدف نشان

سرزمینھای ھمسایھ را نیز نشان داده است. در شمال شرقی ارمنستان آلبانیا و 
در شرق آن بخشی از ماد بنام آتروپات است کھ یکبار دیگر نشان می دھد کھ در 

کلمات خالل قرون پنجم وششم آذربایجانی در شمال ارس وجود نداشتھ و 
  ھا ناشناختھ بوده است. نگارمالی و آذربایجان جنوبی برای نقشھ آذربایجان ش

  
  )1600-1667نیکالس سانسون (

نشان داده شده را  32نقشھ ای کھ در تصویر  سانسون جغرافی دان فرانسوی
تھیھ کرده و سرزمینھا و کشورھای تاریخی جنوب قفقاز  1648در حوالی سال 

یس، ایبریا، آلبانیا" خنستان کوچک، کولارم"(را در آن نشان می دھد. این نقشھ 
نام دارد و عالوه برنشان دادن آنچھ در عنوان آن ذکر شده جنوب رودخانھ ارس 

  تروپات) را نیز نشان داده است.آ -د و بخشی از ماد (ما

                                                            

1 Philip de la Rue 
2 Justinian 1st  the Great 
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 .ندارند وجودآذربایجان جنوبی  آجنوب درآذربایجان شمالی و در شمال ارس
 

  )1596- 1673یوھانس بالئو (
شان مھم ثرکھ ا جغرافیدانان ھلندیانس بالئو عضو خانواده بالئو یوھ

آن زمان می باشد، است.  جغرافیایییکی از بزرگترین آثار  "اطلس بزرگ"،
. این کھ نقشھ بزرگ است 600صفحھ و حدود  3000جلدی شامل  12این اثر 

  بھ دفعات بھ اکثر زبانھای اروپای غربی چاپ شده است. اطلس
آمده است بخشی از نقشھ بالئو تحت عنوان  33در تصویر جزییاتی کھ 

منطقھ ارمنستان  بیشتر است کھ 1664-5"امپراتوری ترکیھ" مربوط بھ سالھای 
تحت اشغال امپراتوری عثمانی را نشان می دھد. شرق ارمنستان منطقھ ای 

) آتروپات(نام دارد. در حالیکھ ماد  )ای تاریخیاست کھ سران (شیروان، آلبانی
کھ در جنوب غربی آن نشان داده شده است. باید بگویم کھ نقشھ ھای منطقھ را 

. می باشدجغرافی دانان اسالمی تھیھ کرده اند از نقشھ ھای غربی بسیار دقیقتر 
در  "آذربایجان"یعنی کشور بھ اصطالح قدیمی   ،استاما نتیجھ نھایی ھمان 

  .ارددنوجود  ھیچ نقشھ قدیمی
  

  )1619-1683( لاودوپیر 
در سال  دوول" تھیھ شده توسط ییبخشی از نقشھ "ترکیھ آسیا 34تصویر 

داماد نیکالس سانسون بود کھ بھ عنوان جغرافی دان  لاودو است. 1676
اطالعاتی کھ توسط جغرافی دان و  لاودوسلطنتی فرانسھ منصوب شد. در اینجا 

رار می ه قاستفاد ارائھ کرده را مورد "لدانتقویم الب"مورخ کرد، ابولفیدا در 
 دھد.

حتی در این در نقشھ، بخش اعظم ارمنستان توسط ترکیھ اشغال شده ولی 
، ارسقنده می شود و در میان شھرھای آن منطقھ مذکور ارمنستان خواوضع 

. منطقھ واقع در داخل سرزمین دنداراریوان (ایروان)، وان و نخجوان وجود 
چوی  ه کھ در میان شھرھای آنایران در جنوب ارس، آذربایجان نامیده شد

(خوی)، اردبیل، سنکان (زنجان)، مراغھ و سولیامی (سلطانیھ) وجود دارد کھ 
. شمال منطقھ اتصال ارس و ندستھتمام آنھا شھرھای استان ایرانی آذربایجان 

  یھ (شماخی)نام دارد.شماخکورا (الف)سرزمینی است کھ شیروان و 
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   )1684-1755یوھان دیوید کھلر (
را نشان می دھد کھ از  آتروپات - مادو  یک نقشھ ارمنستان 35تصویر

کھ کریستوفر ویگل در نورمبرگ آلمان کشیده، اخذ  1718اطلس سفر و مکتب 
  شده است.

" اطلس است و ھم ارمنستان بزرگ و ھم باستانیاین نقشھ از بخش "جھان 
ا دریچھ وان تان کوچک را با شھرھای مھم آنھا نشان می دھد. در اینجارمنس

"آرسیسا پالوس" (دریاچھ آرجش) نامیده شده است کھ نام یک شھر قدیمی در 
چھ وان نطور نام یک دریاچھ کوچک در نزدیکی دریاسواحل شمالی اش و ھمی

ا و ایبریا در نیت پالوس" نامیده شده است. آلبانیمی باشد. دریاچھ سوان "لیخ
ن واقع در جنوب تند. سرزمیشمال رود کورش "کورا" در شمال ارمنستان ھس

آتروپات" خوانده می شود. بھ این ترتیب یکبار  -ارمنستان، در ساحل ارس "ماد
دیگر موقعیت محلی و ھویت دو کشور آلبانیا و آذربایجان را خیلی روشن بیان 

  می کند.
  

   ) 1671-1726" (دولیل" یا گیوم دلیل
در پاریس، فعال و ھای مستقر جغرافیدانانپدر و برادران دولیل ھمگی 

فرانسھ و روسیھ بودند. پطر کبیر آنھا را برای  کشی نگارىذینفوذ در نقشھ 
مساحی سواحل دریای کاسپین منصوب نمود و حاصل کار آنھا نقشھ مدرنی 
است کھ اشتباھات مربوط بھ شکل و سواحل دریاچھ را تصحیح کرده است. 

خانواده وی تھیھ شد. توسط  "اطلس روسی"اولین اطلس دقیق روسیھ بنام 
از دریای کاسپین نشان  دولیلجزییات منطقھ جنوب قفقاز را از نقشھ  36تصویر 

  گرفتھ شده است. 1730می دھد کھ از اطلس سال 
در جزییات، مناطق ارمنستان، آذربایجان ایران، گرجستان و خانات   

ود ارس قفقاز جنوبی را می توان دید. ارمنستان بھ رنگ سبز و در دو ساحل ر
نشان داده شده است. آذربایجان ایران، "آدربایجان" و بھ رنگ زرد در بخش 
جنوبی، زیر ارمنستان در ساحل جنوبی ارس نشان داده شده است. این منطقھ 

در شرق آن استان گیالن  ، خوی، ارومی (ارومیھ) می باشد.شامل مگان (مغان)
 یروانششامل  رنگ وقرار دارد. منطقھ شمال تقاطع کورا و ارس صورتی 

(شماخی) و دربند است. منطقھ شمال  ماکیشمانند با خانات مربوطھ  (شیروان)
  شیروان (بھ رنگ سبز تیره) داغستان است.

قرن ھجدھم ھمچنین روشن می سازد کھ رانسوی ف -ی این نقشھ روس  
رار دارد و نام ه قجمھوری آذربایجان کنونی در مناطق شماخی و شیروان و غیر

  را از استان ایرانی واقع در جنوبش بھ عاریت گرفتھ است. خود
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    )1663-1724یوھان بابتیست ھومان (
منتشر  "اطلس نووس"مربوط بھ امپراتوری عثمانی از  37نقشھ تصویر 

نقشھ منطقھ جنوب قفقاز را نشان  این بخش ازشده در سنت پترزبورگ است. 
دو سوی رود ارس اشغال شده مرکزی آن توسط ارمنستان در  قسمتمی دھد کھ 

است. شمال ارس قلمرو شامل مناطق ایروان و قره باغ است. منطقھ جنوب 
ارمنستان و ارس "ادھربیزان" آذربایجان ایران نامگذاری شده است. در سمت 
شمال رودخانھ نزدیک دریای کاسپین کشور مجزایی دیده نمی شود، فقط در 

ه بنام شیروان نامگذاری شده کھ شد شمال رود کورا یک منطقھ کوچک جدا
  شامل شھرھای باکو و شماخی است.

آلمانی کشیده شده و تایید می کند کھ  جغرافیاداناین نقشھ توسط ھومان   
آذربایجان در جنوب ارس است و در ساحل شمالی آن کشوری بنام آذربایجان 

  .شتھ استوجود ندا
  

  م. رابرت (قرن ھجدھم)
در  1779کھن جھان" نام دارد کھ در سال   ایھ "پادشاھی 38نقشھ تصویر 

پاریس کشیده شده است. در میان پادشاھی ھای مطرح شده پادشاھی ارمنستان 
  ، سوریھ و پارت دیده می شوند.روپاتآت - ماد، ایبریا، ابزرگ، آلبانی

ھمانند آنچھ در سایر نقشھ ھا می بینیم آلبانیا در شمال رود کورا،   
وی ارس قرار دارد در طع ارس و کورا و در دو سارمنستان در شرق تقا

  تروپاتن در جنوب ارس است.آ -د حالیکھ ما
  

    نقشھ روسی (قرن ھجدھم)
از ترجمھ روسی یک نقشھ اطلس جدید تحت عنوان  39نقشھ تصویر 

یا (" "ترکیھ آسیا، آناتولی، منجملھ ارمنستان، کردستان، الجزیره و عراق عجم
شده   چاپو  تھیھ 1793کھ در سال  )گوشھ ھای جھان کلکسیون نقشھ ھای تمام

گرفتھ شده است. این نقشھ نسخھ ترجمھ شده از یک نقشھ  ،در سنت پترزبورگ
  می باشد. 1762فرانسوی سال 

ھای عثمانی و ایران در این نقشھ، قلمرو ارمنستان بین امپراتوری   
رابکار، آ: ایروان، تقسیم شده است. شھرھای مھم ارمنستان در اینجا عبارتند از

و خالط. منطقھ شمال شرق ارمنستان، جاییکھ  یبورتبا، وان، بیتلیس، ارسق
جمھوری آذربایجان فعلی قرار دارد، شیروان نامیده می شود کھ شھرھای باکو 
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د. از شھرھای استان آذربایجان ایران مراغھ، تبریز و نو دربند در آنھا قرار دار
  ھ ھر یک زمانی پایتخت استان بوده اند.اردبیل نشان داده شده است ک

اما  ندشده اارمنستان و آذربایجان ایران در نقشھ نشان داده  بنابراین،  
ھیچ نشانی از وجود آذربایجان در شمال ارس کھ فقط تعدادی خانات در آن قابل 

  مالحظھ است، دیده نمی شود.
  

  (قرن ھجده و نوزده) 1مارشال ون بیبرشتاین
ی آلمانی یک نقشھ از جنوب شرقی قفقاز تھیھ کرده کھ در این رھبر نظام

در  2تحت عنوان "نمایی از سرزمین ھای بین رودخانھ کورا و ترک 40تصویر 
نزدیکی دریای کاسپین" آمده است. این نقشھ با ذکر جزییات با دقت مربوط بھ 

  کارھای نظامی تھیھ شده است.
قی آنھا را نشان می دھد. نقشھ رود ارس و کورا و محل تال بخش پایینی  

شمال رود کورا شماخی و شکی قابل دیدن است کھ بخشی از شیروان محسوب 
ن است. در شمال آن ومی شوند. شھر باکو در شرق شماخی در جزیره آبشر

منطقھ تباسران با شھر دربند و منطقھ شمخور است. در این منطقھ از جنوب 
شد نام آذربایجان دیده نمی شود و تمام منطقھ بال بنام آلبانیا شناختھ می ھ ققفقاز ک

. تمام منطقھ کھ در نقشھ نشان داده شده مانند خانات داده شده اندشیروان نام 
کوبھ، گانچا (گنجھ) و شوشی خانات تحت کنترل ایران ھستند  ،کییھ، شخشما

  .هشدنددادکھ بعدھا در قرن بیستم بھ جمھوری آذربایجان تغییر نام 
  

  )1750- 1836( 3ندیویلیام ف
دن یف 1778ترجمھ ترکی یک نقشھ از کتاب اطلس عمومی  41تصویر 

با  4است کھ در لندن چاپ شد. این اطلس در قسطنطنیھ توسط محمود رئیف
استفاده از حروف عربی فارسی عثمانی بھ زبان ترکی ترجمھ شد. مجلد حاصل 

نقشھ  52داشت و از "اطلس جھان" نام داده شد اما عمدتا بر روی ترکیھ تاکید 
نقشھ ترجمھ و در اطلس ترکی گنجانده شد. نقشھ ھا بھ دقت  24دن فقط یاصلی ف

                                                            

1 Marshal Von Bieberstein 
2 Terek 
3 William Faden 
4 Mahmud Raif 
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صفحھ  78) با 1803-1804ھجری ( 1218تھیھ و رنگ آمیزی شده و در سال 
  از متون تشریحی بھ چاپ رسید.

بخش آسیایی امپراتوری عثمانی را نشان می دھد کھ  41نقشھ تصویر   
ش، ارمنستان را می توان دید کھ بین دو امپراتوری ھمسایھ در نزدیکی مرزھای

ھای نمنطقھ بین ارزروم و وان ارمنستان نام دارد. اسامی استا تقسیم شده است.
ارمنستان و ھمچنین شھرھایی مانند ایروان، و کوه آرارات نشان داده شده است. 

یده می شود. نام آذربایجان در جنوب ارس بھ عنوان یکی از استانھای ایران د
  در شمال ارس آذربایجانی وجود ندارد.

می  1803-4 تھیھ شده درجالب توجھ است کھ بگویم نقشھ عثمانی   
پذیرد کھ استانھای شرقی اش در واقع ارمنستان و کردستان است کھ مقامات 

  فعلی ترکیھ آن را انکار می کنند.
  

  )1775-1826( 1کنراد مالت برون
گرفتھ شده،  ییک مکتب نقشھ کشی دیگر فرانسوگرچھ از  42نقشھ تصویر 

دن انگلیسی دارد. عنوان آن "ترکیھ آسیا" است و یاما شباھتھای زیادی با نقشھ ف
چاپ شده، گرفتھ شده است. قلمرو  1812از "اطلس کامل" برون کھ در 

ارمنستان بزرگ کھ در آن زمان توسط ترکیھ اشغال شده و ارمنستان خوانده می 
  سیمات تاریخی اش نشان داده شده است.شود، با تق

شرقی کھ در آن زمان بین ایران و روسیھ تقسیم شده بود  نام ارمنستان  
بین ایروان وشوشی گفتھ می شود.سرزمین  بھ منطقھ ای درست شمال رود ارس

جنوب رود ارس آذربایجان و مغان نامیده می شود. شمال کورا منطقھ ای است 
غستان خوانده می شود. در شیروان شھرھای شماخی، کھ شیروان و شمال آن دا
د. نکھ اکنون در قلمرو جمھوری آذربایجان می باش ندشکی و باکو ذکر شده ا

  دربند در داغستان قرار دارد.
از این نقشھ می توان فھمید کھ آذربایجان یک استان ایران است و   

    ت.شیروان نامی است کھ بھ منطقھ تاریخی آلبانیا داده شده اس
  
 

  )1806-1892( 1ون اسپرونرفکارل 
                                                            

1 Conrad Malte Brun 
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تھیھ  1855اسپرونر کھ در سال  باستانیاز کتاب اطلس  43نقشھ تصویر 
مناطق  ، بین النھرین، بابل و آشور با"ارمنستانشده، گرفتھ شده است و عنوانش 

منطقھ کشورھای " می باشد کھ یک تصویر قرون وسطایی از ھاھمجوار آن
از کاسپین تا ماالتیا و از لوری تا دیاربکر گسترده شده ارمنستان تاریخی  است.

است. کشورھای اطراف ارمنستان عبارتند از: در جنوب شرقی، ماد، ماتین، 
آتروپاتن ماد پاروا (کھ ھر سھ نام یک سرزمین است)، در جنوب آشور و بین 

  شرقشمالالنھرین(عراق)، در شمال شرقی آلبانیا،  شمال رود کورا، در 
  یس و ایبریا، در غرب ارمنستان کوچک، کاپادوکیھ، کوماژن و سوریھ.خکول

آلمانی اطمینان دارد کھ در زمانھای کھن و قرون وسطی  نگاراین نقشھ   
ھیچ آذربایجان تاریخی وجود نداشتھ زیرا این سرزمین شمال آلبانیا و جنوب 

  روپاتن بوده است.آت -د ارس ما
  

   )1877نقشھ جنگ عثمانی (
توسط وزارت جنگ امپراتوری عثمانی در خالل جنگھای  44صویرنقشھ ت

نقشھ منطقھ بین دریای سوان، ارس و آرابکار  در .روس و ترک چاپ شده بود
ارمنستان نامیده شده است. منطقھ شمال رودخانھ کورا شیروان نام داردکھ شامل 

ست کھ شھرھای باکو و شماخی است. داغستان باالتر در شمال نشان داده شده ا
ھ شامل شھر دربند است. شمال غرب ایران آذربایجان نام دارد کھ شامل منطق

  ره باغ و دریاچھ ارومیھ است.ق
نقشھ ھای عثمانی است کھ نام ارمنستان را نشان می  آخرینازاین یکی   

دھد. در راستای سیاستھای سالطین عثمانی و جانشینان آنان، ترکھای جوان، 
ص ترک، نام ارمنستان بتدریج از نقشھ ھای عثمانی کھ برای ایجاد یک ملت خال

بعدا چاپ شد حذف گردید. در ھمین نقشھ آذربایجان استان ایران است و 
  سرزمین شمال رودخانھ شیروان نامیده می شود.

تغییرات می توان این ری را در ایجاد نگابک ابداع جدید در نقشھ   
از جملھ نمونھ ھای عثمانی آن نام  تا قرن بیستم در تمام نقشھ ھا مشاھده کرد:

آناتولی بھ شبھ جزیره آسیای صغیر داده شده بود کھ از ماالیا تا دریاھای اژه و 
مرمره در انتھای غربی شبھ جزیره کشیده شده است. ھمراه با این تعریف 
جغرافیایی، نام آناتولی روی این نقشھ ظاھر می شود. این نام بھ درستی بھ 

ماالتیا و سیواس است داده شده است. درخالل حکومت  سرزمینی کھ غرب
آناتولی یا آنادولو (از کلمھ یونانی آناتول بھ آتاترک سرزمین مشخص شده با نام 

                                                                                                                                                

1 Karl Von Spruner 
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معنای شرق) بھ تمام ترکیھ کھ خیلی بیش از آسیای صغیر یا آناتولی کھن بھ 
 طرف شرق گسترش یافتھ، اطالق می شود. این اقدام بھ دالیل سیاسی صورت

ارمنی کھ بھ  فالت ارتفاعاتگرفت است. ھمانگونھ کھ نام ارمنستان و 
در و اکنون سرزمینھای کوھستانی و شمال شرق ماالتیا و سیواس گفتھ می شد 

سرزمین ترکیھ دیگر بھ کار نمی رود. این دقیقا در راستای سیاستھایی است کھ 
سرزمین  کرده است مانند نامگذاری مجدد دولت فعلی آذربایجان تصویب

  ان بھ عنوان "آذربایجان غربی".ارمنست
*  

در خالل نقشھ اختتامیھ این فصل، دو بازسازی از جھان قدیم است. این دو 
کیپرت و  خھای معروف آن زمان یعنی ھنرینگارقرن نوزدھم توسط نقشھ 

چارلز مولر انجام شده و مربوط بھ منطقھ خاور نزدیک و میانھ در زمانھای 
  قدیم است.

  
  ) 1818- 1899کیپرت ( ریخھن

 300نقشھ سرزمین فتح شده توسط اسکندر کبیر در حوالی سال  45تصویر 
قبل از میالد است. براساس نوشتھ کیپرت کشورھای باستانی موجود در آن 
زمان در منطقھ عبارت بودند از: ارمنستان واقع در دو سوی ساحل رود ارس، 

ا دریاچھ سوان کھ ھنوز بھ آتروپاتن ماد واقع در جنوب ارس در منطقھ ملیتن ت
  تغییر نام نیافتھ بود و آلبانیا واقع در شمال ساحل رود کورا.

  
  ) 1813-1894کارل (چارلز) مولر (

نقشھ ای از ھمین منطقھ را کھ کیپرت نشان می دھد، را نمایش  46تصویر 
می دھد اما وضع سیاسی در قرن اول قبل از میالد مسیح در دوران حکوت 

پادشاه پونتوس و داماد او تیگران کبیر ارمنستان را ) ششم (تریداتس کبیر می
مدیترانھ  دریاینشان می دھد. این منطقھ توسط تیگران کبیر از رود کورا تا 

روپاتن می شود. آلبانیا در ساحل شمالی رود کورا آت -د گسترش یافتھ و شامل ما
رزمین رگنوم پارتروم تروپاتن در ساحل جنوبی ارس در داخل سآ -ماد و 

 د.ن(پارت ایران) قرار دار
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 نتیجھ گیری
  

بیش از یک قرن جمھوری آذربایجان  ھ مدتھمانگونھ کھ در مقدمھ ذکر شد، ب
را پیگیری کرد تا بھ بقیھ دنیا ثابت کند کھ مردمش ھمان مردم  ای فعاالنھ برنامھ

این سیاست  وذ ھستند.بانیا و ترکھای اغلبومی منطقھ و بنابراین وارثان مستقیم آ
با تاکید یکجانبھ بر اینکھ ارامنھ تازه واردان بھ جنوب قفقاز ھستند یک گام 

الحاق استانھای  فراتر رفت. آذربایجان آشکارا سیاست جاه طلبانھ اش برای
آذربایجان ایران بھ خود را با این ادعا کھ این سرزمینھا بھ درستی بخش جنوبی 

د. برای حصول بھ این ھدف مقامات آذربایجانی رسما ملت آنھاست، بیان می کنن
در فرایند بازنویسی و اختراع تاریخ، کھ این مطالعھ اسناد مربوط بھ آن را 

  تحلیل و بھ چالش کشید، درگیر می شوند. ارائھ،
شود، نشان می دھد  میآنچھ کھ توسط جمھوری آذربایجان گسترش داده   

ع یک ھویت ملموس، خاطره یفھ رسمی  ابداکھ اکثر اندیشمندان آن در انجام وظ
و تاریخی قدرتمند کھ مناسب یک ملت کھن باشد، با یکدیگر متحد ای جمعی 

گرچھ ابداع چنین دروغی آنھم با این ابعاد گسترده، نیازمند ارائھ دالیل  ھستند.
دردسر آفرین است.  ،متقنی است و می توان گفت فقدان حقایق پشتیبان این عمل

ن دروغ پردازی با وجود یک سابقھ تاریخی پذیرفتھ شده در سطح جھانی نتایج ای
کھ خالف آن را می گوید در نبرد است و اشتباھات ذاتی و تناقضات غیرقابل 

در حال حاضر کارشناسانی کھ توسط جمھوری  قطعا،اجتناب را افشا می نماید. 
ومی و ھ قشآذربایجان استخدام شده اند تئوری ھای ضد ونقیضی در باره ری

  تحوالت جمعیت در کشورشان ارائھ می نمایند. 
است. با  غیر قابل دفاعاین موضوع از نقطھ نظر بین المللی  ،آشکارا  

این وجود ھنوز بھ نظر می رسد کھ مقامات جمھوری آذربایجان را از تالش باز 
انحراف افکار مردم آذربایجان از مشکالت آن فوری ترین فایده  نمی دارد.

ماعی اقتصادی شان بھ سوی " دشمنانی" است کھ دولت آنھا را برای بدبختی اجت
عالوه بر ھمانگونھ کھ دیدیم  مورد سرزنش قرار می دھد. خود مشابھھای 

داده شده  بھ ارامنھ ھم  این نقش" دشمنی"در جامعھ وسیاست آذربایجان  ،ایرانیھا
  است.

لتی است کھ از استفاده از امروزه، جمھوری آذربایجان یک نمونھ اولیھ از م
درآمد حاصل از منابع غنی نفت و گاز  برای بھبود شرایط زندگی و اجتماعی  
مردمش خودداری می کند و ترجیح می دھد کھ در عوض بھ تقویت یک اقلیت 
ناچیز حاکم کھ کنترل یک دودمان مبتنی بر قبیلھ را در اختیار دارد، بپردازد. 

ترتیب بھ سوی توسعھ اقدامات تبلیغاتی ملی  یک بخش از ثروت ملی بھ این
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در  و کھکھ با عوامل ضد ایرانی و ضد ارمنی در ارتباط است ھزینھ می شود 
ملی ربی بعنوان بخشی از اقدام آذربایجان برای دفاع از ھویت غملل اسالمی و

، براساس این افسانھ کھ مردم فعلی اش تشکیل دھنده ملت بومی مشروع این اش 
در  عظیمیشخصىمنافع ھستند، انتشار یافتھ است. با توجھ بھ اینکھ سرزمین 

این فرایند کامال صحھ گذارده بر  باید معرض خطر قرار دارند، طبیعی است کھ
قرار حمایت مقامات عالیرتبھ دولتی و از جملھ خود رھبر کشور تحت  و شود
  د. گیر

ت دروغ پردازی ھمانگونھ کھ در فصول قبلی مشاھده کردیم، اگر این سیاس
در باره تاریخ و جغرافیا بدون ھیچ چالشی ادامھ و توسعھ یابد، این خطر وجود 

بھ عنوان حقیقت پذیرفتھ شود. انبوه روزافزون موضوعاتی کھ تدریجا دارد کھ 
ملت ھای دیگر را با استفاده از زبان خودشان ھدف گرفتھ است ممکن است مآال 

وان یک واقعیت بھ عن كھن"آذربایجان"افسانھ غیر آذربایجانی ھا را بھ پذیرش 
در نبود اطالعات مبتنی بر واقعیات کھ برای  باالخصتاریخی، توجیھ شده 

این واقعیت در افکار مردم  مقابلھ با آن بھ آسانی در دسترس باشند، وادار نماید.
تحت نفوذ تبلیغات انجام  ثابتی مداومبطورنتر آنان اآذربایجان کھ نسل ھای جو

ده در کتب مدارس و دانشگاھی قرار دارند، بھ روشنی دیده می شود. آنھا راه ش
دیگری بھ غیر از باور کردن این موضوع ندارند کھ "تازه واردین" ارمنی 

سال در آن می  ارانکھن" شان کھ ھز سرزمین"قصد دارند آذربایجانی ھا را از 
اتحاد دوباره بخش جنوبی  مخالف ھر نوعنیز اخراج نمایند و ایرانیھا  زیستھ اند

فکر  در واقع اگر بھ نحو دیگری مادری" شان ھستند. "سرزمینآذربایجان با 
  . کنند خائن محسوب می شوند

بنابراین، میراث فرھنگ و تاریخ ارمنی پس از بیش از بیست و چھار قرن 
دری مستقل نداشت، ھفت قرن آن علیرغم اینکھ ھیچ سرزمین ما کھ  ،مداومبقای 

اکنون می توان تحریف نمود، تغییر داد و فراموش کرد و اجازه  را بودیافتھ  بقا
ھمین وضع در  .دویک اصل پذیرفتھ شبھ عنوان داد نسخھ آذربایجانی رویدادھا 

مورد پذیرش این دروغ پیش می آید کھ استانھای ایران بخشی از سرزمین 
نین مستندات موجود، جمھوری آذربایجان است. البتھ کارشناسان عالقمند و ھمچ

ھمانند آنچھ کھ در این کتاب ارائھ شد، می توانند از حقیقت پاسداری نمایند 
سھمی ناچیز برای بیان دولتھای خود گرچھ آنھا در سیاست و روابط خارجی 

  کردن دارند. 
این مطالعھ بھ تحلیل تحریف ھا و دروغھای آذربایجان در باره تاریخ 

یران و ارمنستان پرداختھ ، از منابع تاریخی، نویسی، فرھنگ وجغرافیای ا
فرھنگی و نقشھ ھایی کھ از این منطقھ تھیھ شده است، استفاده نموده است. بھ 

  این ترتیب، نتایج ذیل آشکار است:
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رومی ، اسالمی و  -ی بر اساس نوشتھ ھای سیاحان و مسافران یونان - 1
ز و نواحی مسیحی ارمنستان و ارامنھ ھمواره در سرزمین جنوب قفقا

 سال وجود داشتھ اند.   2500جنوبی تر و مغرب آن حداقل بھ مدت 
ماد صغیر در جنوب رود ارس بھ عنوان استان شمال غربی ایران کھ بعدھا  - 2

تغییر نام یافت و مآال آذربایجان خوانده شد، وجود داشتھ ماد آتروپاتن بھ 
اینکھ در ت . تا است. این منطقھ ھمواره استان ایرانی آذربایجان بوده اس

 لقرن بیستم بھ سھ استان ایرانی آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و اردبی
 تقسیم شد.

 اکثریت قبایل مسیحی آلبانیا در خالل قرون ھشتم ونھم بھ اسالم گرویدند. - 3
آلبانیای تاریخی کھ در شمال رودخانھ  در خالل قرون یازدھم و دوازدھم  - 4

 ر داشت، بھ تدریج از نقشھ ھا ناپدید شد.کورا و تالقی اش با ارس قرا
تا قرون وسطی زبانھای محاوره ای در استان آذربایجان ایران ترکی نبود  - 5

بلکھ زبان آذری ھند و اروپایی بود کھ با زبان مادھا و پارتھا ارتباط دارد. 
بود کھ زبانھای محلی از   شانزدھمتا  پانزدھم سیزدھمفقط در خالل قرن 

ا زبان ترکی تازه واردین فاتح جایگزین شدند اما ھمان نام بین رفتند و ب
 .دندکر" را حفظ "آذری

بایل ترک کھ از ھ قیک گروه از مورخین آذربایجانی رسما ادعا می کنند ک - 6
آسیای مرکزی مھاجرت کردند و در قفقاز و سرزمین آلبانیا مستقر شدند در 

ھمان زمان یک گروه  این سرزمین ھستند. دربومی واقع اجداد حقیقی مردم 
دیگر ادعا می کنند کھ آذربایجانیھای امروزی فرزندان بالفصل مردم 

بنظر می رسد کھ این انتخاب اجداد بستگی بھ مصلحت آلبانیای قفقاز ھستند. 
 سیاسی زمان دارد.

قومیت امروزی مردم آذربایجان مخلوطی از قبایل آلبانیایی محلی و سایر  - 7
رانیھا (شامل آذربایجانیھای ایرانی)، تاتارھا، مردم غیر بومی قفقاز، ای

ترکھا، سلجوقھا، مغولھا و سایر قبایل بدوی کھ تا اواسط قرن نوزدھم در 
      این منطقھ پیشروی کردند، می باشد.

کثرت کلیساھا، صومعھ ھا و آثار مسیحی ساختھ شده در خالل قرون دھم تا  - 8
ا) و قره باغ نمی توانستھ ھجدھم در سرزمین جمھوری آذربایجان (آلبانی

توسط آلبانیاییھای بھ اسالم گرویده یا تعداد اندک اودیھا کھ در این دوره 
منابع ساخت،  ارمنید. فقط بومیان نمسیحی باقی ماندند، ساختھ شده باش

 استفاده و نگھداری این ساختمانھا را داشتند.
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ان و حومھ جمعیت فعلی ارمنی جلفای نو در نزدیکی اصفھان کھ از نخجو - 9
توسط شاه عباس پادشاه ایران بھ آنجا برده و اسکان  1603-4آن در سال 

داده شد شاھد زنده این واقعیت است کھ ارامنھ در مناطق نخجوان و قره باغ 
 ریشھ داشتھ اند.

سیاست خود سرانھ و تبعیض آمیز انھدام آثار مسیحی نخجوان توسط -10
اثبات این امر است کھ اینھا نمی مقامات آذربایجانی شاھد محکمی برای 

توانند بخشی از میراث آذربایجانی بجا مانده از اجداد مورد ادعای آنھا، 
یعنی آلبانیاییھا باشد. بلکھ اینھا ماحصل کار و تولید دیگران است یعنی 
مردمی  کھ از نظر سیاسی قابل پذیرش نیستند، کھ در این مورد یعنی ارامنھ 

ن امروزی ادعا کرده است کھ گورستان قرون ، است. آذربایجان مدر
بخشی از میراث آذربایجان  نبرایاوسطایی ارامنھ جلفا، آلبانیایی است و بن

است . اما انھدام خودسرانھ این بھ اصطالح آثار آذربایجانی توسط سربازان 
ارتش آذربایجان را چگونھ می توان توجیھ نمود؟ اقدامی کھ در برابر 

بخاطر بمب گذاری المللی، چند سال پس از آنکھ طالبان چشمان جامعھ بین 
و تخریب مجسمھ بودا در بامیان افغانستان کھ جزء آثار فرھنگی یونسکو 

 بود، فریاد جامعھ بین المللی را بلند کرد، انجام شد.
قلمروھایی تحت نام "آذربایجان شمالی" و  "آذربایجان جنوبی" ھرگز  -11  

عباراتی   است کھ مورخین جمھوری آذربایجان  وجود نداشتھ است. اینھا
  فقط برای خدمت بھ مقاصد سیاسی خود ابداع کرده اند. 

و نوشتھ ھای سیاحان یک سرزمین یا کشور  تاریخیمنابع براساس تمام  -12
  وجود نداشت. 1918تحت نام آذربایجان در شمال رود ارس تا سال 

گرجستان دارای خط منحصر بھ دو ھمسایھ آذربایجان یعنی ارمنستان و  -13
خود و آثار ادبی مکتوب مربوط بھ خود از اوایل قرون وسطی ھستند. ایران 
از قرن ھفتم شروع بھ استفاده از خط عربی برای نگارش زبان فارسی و 
ھمچنین زبان عربی نمود چون در بین مردم مسلمان زبان مشترک است. 

ی استفاده کرده بودند و ھر سھ این کشورھا در دوران اولیھ خط دیگر
  ،گردد دارندرنھا قبل باز می ھ قدمتش بھ قنھادھای ادبی ملی جداگانھ ای ک

رون وسطی باز می گردد. بنابراین، "سرزمین و ھ قحتی ادبیات ملی ترک ب
کھ برای خود یک تاریخ و فرھنگ پنج ھزار سالھ  مردم تاریخی آذربایجان"

زبان و خط فارسی بھ عنوان یک وسیلھ را ادعا می کنند تا قبل از اتخاذ 
نوشتاری نھ یک زبان نوشتاری و نھ یک ادبیات ملی داشتھ اند. فقط در قرن 
بیستم بود کھ آذربایجانیھا الفبای خود را ایجاد کردند . الفبایی کھ اخیرا پس 

 و سپس بھ نوع متفاوتی از الفبای سیریلیک از تغییر از عربی بھ التین
تثبیت شد. بھ غیر از تعداد معدودی از بازگشت بھ التین  و مجددا (روسی )
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رن ھ قبا حروف عربی ب ترکی -آذری نوشتھ شده بھ  متون ، اکثر ادبیات
نوزدھم برمی گردد. فقدان ادبیات اولیھ ملی آذربایجانی بھ ویژه ھنگامی 
روشن می شود کھ بدانیم منابع محلی و ادبی کھ مورخین آذربایجانی بھ آن 

   د می کنند در واقع ارمنی، فارسی و عربی ھستند.استنا
جانی در این مورد کھ آنھا یک یادعاھای مقامات و اندیشمندان آذربا -14

متدولوژی بیطرفانھ ای را دنبال می کنند بی پایھ و اساس است.این از آنجا 
 -ترکی مشھود است کھ متخصصان آذربایجانی بھ ترجمھ تاریخ خود بھ 

در حالیکھ فقط نوشتھ ھای منتخب را ن استناد می کنند ایجانی مدرآذرب
و  نموده اندترجمھ کرده و وقایع نامناسب با نظریات خود را اغلب یا حذف 

مطابق و متناسب با برنامھ سیاسی کنونی خود  بیشرمانھ تغییر داده وآن رایا 
 د. عالوه براین، نوشتن کتابھای قدیمی تر آذربایجانی با حروفدر می آورن

الفبای مدرن و آثار ترجمھ شده از زبانھای دیگر نیز نمی تواند مورد 
  اطمینان باشد.

ومی، اسالمی، اروپایی و غیره در کشیدن ر -ی مھم یونان اراننگانقشھ  -15
نقشھ جھان قدیم و قرون وسطی تا قرن بیستم شواھد روشنی دال بر 

  موضوعات ذیل ارائھ می کنند:
 ا در شمال رود کورا و تقاطع آن با ارس قرار تا حدود قرن پنجم آلبانی

 داشتھ است.
 .در قرون وسطی این منطقھ شیروان و داغستان نام داشتھ است 
  آتروپاتن ھمیشھ استان شمال غربی ایران واقع در جنوب  -آذربایجان

 رود ارس بوده است.
 .ارامنھ حضور عمده ای در این ھمسایگی داشتھ اند 
 1918سال  دردر شمال رود ارس دیده می شود  نام آذربایجان کھ اکنون 

 ظاھر شده است.
، دشمنی و نفرت قرار ندارد، بلکھ راھی کھ بھ سوی آینده می رود در مبارزات

معکوس سیاستھایی کھ  فقط فقط در شناسایی، ادراک  وھمکاری متقابل است.
 توسط جمھوری آذربایجان توسعھ داده می شود می تواند بھ فرایند صلح در

داخل منطقھ مصیبت زده جنوب قفقاز مساعدت نماید. شاید روزی بھ آنجا 
د و برای آنھایی کھ در قدرت ندرآمدھای گاز و نفت خشک شو کھ برسیم، وقتی

  د.ندستاوردھای شخصی وجود نداشتھ باش دیگر ھستند
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  نقشه های ضميمه



178 
 

   



 

  

 

 

 آذربايجان در
(اکباتانه، 

ه های تاريخی
(  همدان ايران

   نيست. 

شر شده در نقشه
ر قفقاز تا شهر
ی از ارمنستان

179 

منتش هم و دهم،
ز دربند واقع در
 اين نقشه ذکری

  

جان در قرون نه
جا آذربايجان از

در  شده است.

آذربايج -01ير
. در اينج1994

ت ماد) گسترده

 
تصوي 

4باکو،
پايتخت

 



 

  
  طی باشد.

آذربايجان 
س تاريخی 

  

ن در قرون وسط
ت کشور فعلی آ

طلسونقشه از ا

ست آذربايجان
فويه که مقامات
هم است.( اين دو

180 

در نقشه قرار ا
 در دوران صف
ر قرن شانزده

.(  

نشان داده شده د
شمالغربی ايران
رو آذربايجان در
 گرفته شده اند)

منطقه نش -02ر 
بخش ش -03ر 

 هستند که قلمر
جان چاپ باکو

تصوير
تصوير
مدعی
آذربايج



 

 

 

توسط چارلز 
طلس جهان 

ساس آثار 
از ميان  .

س و کاسپس در

الد). اين نقشه ت
ده است و در اط
ين صفحه براس
.يک بادنماست
يرس، کولخيس

نجم قبل از ميال
دوباره تهيه شد
مت چپ در پايي
راست تصوير ي
، ميتنی، ساسپي

181 

(قرن پن هردوت
ميالدی د 1884

دار هندسی سم
که در طرف ر
 ماد، آالرودی

  

ر اساس آثار ه
4ليسی در سال

شده است. نمود
ن است.در حاليک
قاز، ارمنستان،

  اند.

جهان بر -04ر 
نقشه نگار انگل
ن اسميت چاپ ش
ستن  نقشه جهان
های جنوب قفق
نشان داده شده ا

 
تصوير
مولر ن
باستان
تيموس
کشور
نقشه ن

 



 

  

  

ن نقشه توسط 
  ست.

با توصيفات 

قبل از ميالد.اين
و کشيده شده اس

ز مولرمطابق ب
  ت. 

رابو،قرن دوم ق
ابوغرافيای استر

شده توسط چارلز
ز ذکر شده است

182 

اساس آثار استر
ائه شده در جغ

ريگتس، تهيه شد
رمنستان و آالنز

شناخته شده بر ا
 از جزييات ار

راساس آثار پر
 فقط نامهای ار

جهان ش -05ر 
ميلر با استفاده

جهان بر -06ر 
ر جنوب قفقاز

تصوير
کنراد م

 
تصوير
وی. در



 

 

ی 

رق در باالی 
به دريای اژه و

ه به صورت 

کرد.کشورهای
  دارند.

  

 
. سمت شر ميلر

آزوف متصل به
ن قرار دارد که

  ه است. 
انه را مشاهده ک
ب قفقاز جای د

ه توسط کنراد
چپ و دريای آ
ه دريای کاسپين
پ نشان داده شده
فقاز و خاورميا
ادوکيه در جنوب

183 

س مال، تهيه شد
سياه در سمت چ
الی دريای سياه
 در طرف چپ
ذيل می توان قف
ن النهرين، کاپا

ر آثار پمپينوس
شمال، دريای س
ده شده است.باال
قيانوس شمالی

ييات نقشه ذ جز
آديابن، ماد، بين

جهان د -07ر 
قرار دارد. در ش
کز نقشه گسترد
خليج مرتبط با اق

در - الف07ر 
ستان، کلخيس، آ

تصوير
نقشه ق
تا مرک
يک خ
تصوير
ارمنس



 

 
جزييات منطقه ججنوب قفقاز بهه تصوير شمارهه 

184 

.برای ج1513 ،بطلميوسهان
  د.

نقشه جه -08ر 
ف مراجعه کنيد

  

تصوير
الف 08



 

ه 

 

  

در  بطلميوس
و کولخيس ديده

 نسخه 
ر شمال آن 

ب شرقی است.

  
بطده شده توسط

ين آلبانيا ، ماد و
  ده است.

يس که از يک
ستان است و در
ده شد در جنوب

ی از نقشه کشيد
 کوچک همچني
گليس گرفته شد
ايبريا و کولخي
يد رنگ ارمنس
ا آتروپاتن ناميد

  ر دارد.

185 

ن و قفقاز جنوبی
رگ، ارمنستان
در کتابخانه انگ
منستان، آلبانيا،
ست.منطقه سفي
د. ماد که بعدها
ن کوچک قرار

منطقه ارمنستان
 ارمنستان بزر
ت از يک نقشه د

از ارم طلميوس
گرفته شده ا 14

بريا قرار دارند
بزرگ ارمنستان

م –ف ال 08ر 
.در اينجا1513

ود.اين جزييات
بطنقشه  -09ر 

482فيای چاپ
 کولخيس و ايب
رب ارمنستان ب

تصوير
3سال 

می شو
تصوير
جغراف
آلبانيا،
در غر



 

  

خانه انگلستان. 

ن.در صفحه 

گرفته از کتابخ
 جعه شود.

تابخانه انگلستان

ک و بزرگ ،برگ
مرا بطلميوسط

رن پنجم،از کتا

186 

منستان کوچک
ه بخش مربوط
س ،انگلستان قر

 بی آمده است.

از ارم طلميوس
رای جزييات به
هان جروم مقدس
ط به قفقاز جنوب

بطنقشه  -10وير
بر

نقشه جه -11ر 
جزييات مربوط

تصو

تصوير
بعدی ج



 

  

 دريای کاسپين
 دريای سياه

  مديترانه 
  رس
  س
  ت
    له
  

  ن بزرگ
  تان کوچک
    ه ارمنستان

  نوح و ارمنستان
  کيه

  
 
  

   مقدس:
د -1
د -2
دريای م-3
خليج فار-4
رود ارس-5
رود فرات-6
رود دجل-7
رود دن-8
ارمنستان-9

ارمنست- 10
درواز- 11
کشتی- 12
کاپادوک- 13
چالديا- 14
 پارت- 15
آديابن- 16

187 

شه جهان جروم

  کاسپين 
 اينجا دروازه

ی کاسپين در

  

مهای روی نقشه
 
 

  

فارس در جنوب ک
 با تنگه دالایر که

.  

تنگه نزديک دريای
  ز

نام -الف 11ر 
رکانيا در کاسپين
نيا،غرب کاسپين

  خيس
    ليسيا
  ل

 ههای ارمنستان
  منه قفقاز

  تاوروسمنه 
تماال دامنه البرز ف
حتماالقفقاز شرقی
 خوانده شده است

    ه آرارات
وازه آهنين، يک ت
شرقی دامنه قفقاز

تصوير
هير- 17
آلبا- 18
کلخ- 19
سيل- 20
بابل- 21
کو- 22
دام- 23
دام- 24
احت- 25

اح-26 
کاسپين

کو- 27
درو- 28

انتهای
  

 



 

 

س 
ط 
 .
تا 
با 
ر 
ی 
 (
ت 

د ميلر بر اساس
ه آبی در وسط
شيده شده است
ريای مرمره) تا
 خليج مرتبط با
ت چپ پايين تر
قفقاز بين دريای
ب(سمت راست)
ارمنستان پارت

که توسط کنراد
قشه است، پهنه
ن در مرکز کش
(نام باستانی در
ن به شکل يک
 آسياست، سمت
منطقه جنوب قف
ستان در جنوب
 است. جنوب ا

سيوس مورخ ک
 طرف چپ نق
پايين) تا فلسطين
ز پروپونتيس (
،دريای کاسپين
ش بااليی نقشه،
 کاپادوکيه در م
رار دارد. ارمنس
س گسترده شده

188 

پائولوس اوروس
ست. شمال در
تالنتيک (در پا
قرار دارد که از
ی دريای سياه ،
شده است. بخش

س وت. کولخي
ن آلبانياست، قر
ه جبال تاوروس

هان قرن پنجم پ
 کشيده شده اس
ه است که از آت

اژه قپ دريای
شده است. باالی
پ نشان داده ش
ت پايين افريقاست
ن  که باالی آن
در دامنه سلسله

نقشه جه-12ر 
ی اوروسيوس
دريای مديترانه
کز به سمت چپ
ی سياه کشيده ش
س در سمت چپ
 و سمت راست
و دريای کاسپين
شورهاست که د

   قرار دارد.

  
تصوير
کارها
نقشه د
از مر
دريای
اقيانوس
اروپا
سياه و
اين کش
و ماد

  
  



 

  

 ن
 .
ل 

نشهرداری مژا
 سه قاره است
 به آسيا شامل

ه در کتابخانه ش
می کشورهای
هرست مربوط

وازدهم است که
قشه شامل اسام
چپ است. فه

  

189 

يزيدور قرن دو
ی شود. اين نق
ال در سمت چ
نيا و ماد است.

ايزک نقشه جهان
س نگهداری می

، شما T-Oی
 سيليسين ، آلبان

اين يک - 13ر 
س ان پرووانس
همه نقشه های
ستان، ارمنستان

 

 
تصوير
در اکس
مثل ه
ارمنس

  
  
  
  



 

 

و 
ه 
 ،
ب 
ر 
و 

ت که جزييات و
 دريای سرخ به
صر تشريح شده،
ورهای جنوب

که در 1050خ 
ی منطقه قفقاز و

ر ايزيدور است
ی نقشه است و
ودی ها از مص
گاليچيان، کشو
نويس به تاريخ
ر صفحه بعدی

  ت.

Tبر اساس آثار
ت. شرق باالی
برای فرار يهو
ه به روبن گ
ک نسخه دستن
ده شده است. در

شده استن داده
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T- Oشه های
افزوده شده است
 کتاب مقدس ب
ت بيشتر نقشه

قشه از روی يک
ی می شود کشيد

نشان  ای مکانها
  

کی ديگر از نقش
بسياری به آن ا
ی که بر اساس
ات(برای جزئي

ه کنيد). اين نق
مونيخ نگهداری
افزوده شده برا

اينهم يک -14ر
ای مينياتوری ب
 قرمز با بخشی
 شده است (

مراجعه 2007
انه شهرداری م
 ميانه با اعداد ا

  
تصوير
شکلها
رنگ
کشيده
قفقاز،
کتابخا
خاور

 



 

  
ی مشخص کرردن نام مکانهاها 

 نستان باالتر
 ههای ارمنستان

  
  يا معابر کاسپين
  ن زنان آمازون

  ای باالتر
     باالتر

  روسيه - يا
  ای قفقاز

  ی تاوروس

) که برای14ر

ارمن -1
کوه -2
  آرارات - 3
کشتی نوح -4
دروازه ها ي-5

سرزمين - 6    
هيرکانيا- 7    
آلبانيای - 8    
سارماتي -9    
کوهها -10    
کوههای- 11   
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جزئيات نقشه اييزيدور(تصوير
   شده است.

  ونيس

ج - الف 14ر 
ی به آن اضافه

 رودخانه دجله 
  رودخانه فرات

  رودخانه ارس 
  رودخانه گنگ

    دنهرودخانه  
  دشت آزوف

    دريای سياه 
آکروسروکوههای 

  دريای کاسپين 
  دريای مديترانه

 

تصوير
اعدادی

   12 -
ر- 13   
   14 -
ر- 15   
   16 -
د- 17   
   18 -
ک- 19   
   20 -
د- 21   
  
  
  
  
  



 

 
 ليه بانا از رووی يک نسخهه 

   می شود.
وسط بئاتوس
انسه نگهداری
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 کشيده شده تو
تابخانه ملی فر

هان قرن هفتم
که در کت 1050

نقشه جه-15ر
0يس به تاريخ

تصوير
دستنوي



 

 
ط 
ر 
ت 

ه 
ی 
 

ی 
ت                    

ر 
ها 
ی 

توسط 15صوير 
ی شود.شمال در
 ذيل توضيحات

 منطقه بين سلسله
دارد که تا دريای
کشيده شده است .

ای سفيد متولد می
کاسپين استی 

س متصل شود. در
ست.دراينجا سگه
 و شيرها را می

 مربوط به تص
ضوح ديده می
قفقاز است.در

طقه ارمنستان. اين
س و قفقاز قرار د
چشمه رود فرات ک

 دوکيه
ش جنوبی روسيه

  دم کولخيس
ردم اينجا با موها
شرق آن دريای
 يابدتا به اقيانوس
ت های مئوتيدين اس
ک هستندکه گاوها

ز روی نقشه 
ی در آن به وض
ست کوههای ق

منط -1
جبال تاوروس
کاسپين و سرچ

کاپاد -2
بخش -3
مرد -4
مر. آلبانى-  5 

شوند. در ش
که امتداد می
غرب آن دشت
آنقدر ترسناک

  کشند.
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قشه است که ا
کانهای افسانه ا
بز در سمت را

  د.آي

خشی از يک نق
ده و اسامی مک
ت. کوههای سبز
شماره ها می آ

اين بخ - 16ر 
 ميلر کشيده شد
 چپ نقشه است
ط به برخی از ش

  ليدی 
  د ارس

  های قفقاز
    های تاوروس
  يای صغير
  يای سياه

  يای کاسپين
  يای مديترانه

  طنطنيه
 ههای سرونين

تصوير
کنراد
سمت
مربوط

5-
رود -7
کوهه-8
کوهه-9

آسي- 10
دري- 11
دري- 12
دري- 13
قسط- 14
کو- 15

       

  
  
  
  
  
  



 

  

ه 
ه 
ی 
ی 
و 
ه 
ی 
ت 

ه از يک نسخه
کپی شده 120

رودخانه جاری
ت. در اينجا می
ر دارد.پارت و
بايجان در نقشه
رچه نسخه های
ته نوعی متفاو

ئاتوس است که
3د، در سال 

مينی با چهار ر
ه حواريون است

ا قرارشمال کور
ست و نام آذرب

گر  17و  15 
ات و محتوا به

ن قرن هشتم بئ
هداری می شود
ت که بهشت زم
نقشه مربوط به
را ديد. آلبانيا ش
رق ارمنستان اس
س در تصاير
 از نظر جزييا
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ی از نقشه جهان
نگه سما،اسپانيا

شرق در باالست
ای موجود در ن
ين تا رود کور
جا آلبانيا در شر
ی جهان بئاتوس
هستند اما کامال

ک نمونه ديگری
بورگو دو اوس

شر  T-O های
است. صورتها
ر غرب کاسپين
ههاست.در اينج
ونه از نقشه های
خه دستنويس ه

اين يک -17ر
يس که در الب
مثل همه نقشه
 را نشان داده ا
ارمنستان را در
 در جنوب کوه
 ندارد. دو نمو
شده از يک نسخ

  شند.

  
تصوير
دستنوي
است.م
در آن
توان ا
آشور
وجود
کپی ش
می باش

  
  
  



 

 
ی 
و 
ر 
ر 
ه 
ن 

  
1

w

ده شده و اسامی
های مربوطه و
شت زمينی قرار
رت و ماد و در
ه از يک نسخه
کتابخانه بودلين

                     
 -The Reckon

written in Lati

نويس بده کشيد
 نسبت به مکانه
ال جاييکه بهشت
در خط دوم پار
 شوند.اين نقشه
د و اکنون در ک

                      
ning of Time (
in by the Nort

روی نقشه دستن
  يا مالحظاتی
و شرق در با 
هرست شده اند.
دوکيه ديده می
 نوشته شده بود

               
(Latin: De tem
thumbrian mon
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يازدهم که از ر
ون توجه الزم

است و T-Oشه
ورهای قاره فه
ن، ايبريا، کاپاد
به زبان التين

  .   1شده است

mporum ration
nk Bede in 72

شه جهان قرن ي
ی مربوطه بدو
د. اين يک نقشه

آسيا کشو رد ت
 آلبانبا،ارمنستان

725 در سال
ميشود، گرفته ش

ne) is an Anglo
25. 

يک نقش -18ر 
ها در قاره های
ها ديده می شود
ست. زير بهشت
هشتم هيراکانا،
يس پيمانی که

گهداری مرد ن

o-Saxon era tr

تصوير
کشور
مرزه
ا دارد
خط ه
دستنوي
اکسفو

  
  

reatise 



 

 

ی 
ه 
و 

ريتانيا نگهداری
ست و مديترانه
قفقاز جنوبی و

در کتابخانه بر
T شرق در باالس

ت مربوط به ق

اتن است که د
T-Oنقشه های

 بعدی جزئيات
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وف به نقشه کا
ت. مانند همه ن
ت. در صفحه

  ها آمده است.
 

شه جهان معرو
است 1050سال

روی نقشه است
ص کردن مکانه

اين نقش -19ر
د و مربوط به س

تصوير ر رين
ی برای مشخص

 
تصوير
ميشود
بارزتر
ارقامی

 



 

  

ی 

ن 

 به شماره های

 روی نقشه چندان

ضيحات مربوط

 ههای ارمنستان
 حتی نو

که به دليل رنگ
  ت)
 

   
  ن

  شد.

) . توض19ير

کوه -1
کشت -2
ارمنستان( ک-3

مشخص نيست
 رود فرات-4
 رود دجله-5
بين النهرين-6
  ايبريا-7

ال ماد خوانده می ش
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هان کاتن(تصو

يرانی است که قبال

  

زئيات نقشه جه
  رار است:

 

بايجان نام استان اي

جز -الف 19ر
نقشه از اين قر

قفقاز - ههای آلبانيا
  ی کاسپين

  جوج و ماجوج
  لخوروم
    طاکيه

    ههای تاوروس
  رس
  د

آذرب -آتروپاتنت: 

 
 

 
تصوير
روی 

کوه -8
دريای-9

ياج- 10
کول- 11
انط- 12
کو- 13
فار- 14
ماد- 15

يادداشت

 



 

 
ات منطقه قفقازز 

  ت.
حه بعدی جزئيا
 گرفته شده است

 

ساولی.در صفح
ريستی کمبريج
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از صومعه س 1
ج کورپوس کر

 

1180هان سال
ز کتابخانه کالج

نقشه جه -20ر
می شود. نقشه ا

تصوير
ديده م

 



 

 
ه 

 
وضيحات مربووط به اعداد به

 نستان
 ماال تنگه دالایر

  وس

   
  ن

  مازونها

 

) با تو20صوير

ارمن -1
احتم -2
حوزه تاورو-3
  رود دجله-4
 رود فرات-5
بين النهرين-6
  هيرکانا-7
سرزمين آم -8
  خالديا-9

199 

ساولی (تصهان زئيات نقشه جه جز -الف 20ر 
  ذيل:
    نيا

    طاکيه
    يای کاسپين
  يای سياه

  يای مديترانه
  زيره قبرس
  زيره رودس

  طنطنيه

تصوير
شرح

آلبا- 10
انط- 11
دري- 12
دري- 13
دري- 14
جز- 15
جز- 16
قسط- 17



 

 
ل 
ی 
ی 

ه 

ف به نيمه قابل
ت نقشه نگاری
مبريج نگهداری

شده و تهيه شده

 شرقی معروف
اساس سنت د.بر

ويس که در کم

امی ترجمه ش

شمالی نيمکره
 تقسيم می شود
ک نسخه دستنو

 برخی از اسا
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وس که نيمه ش
ه به هفت اقليم

ت.اين نقشه از يک

ر هبرائوس با
 ع کنيد).

هان بار هبرائو
شان می دهد که
الی نقشه است

  ست.
نقشه جهان بار

رجوع 5 فصل

نقشه جه -21ر
ت جهان را نش
ی جنوب در با
ود گرفته شده ا

ن –الف 21ر 
 کنراد ميلر(به

تصوير
سکونت
اسالمی
می شو
تصوير
توسط
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  1 اقليم
 اتيوپی1 

 نوبيا       2 
 رود نيل3 

 سودان4  
 دريای هند5  
 جزيره سيالن6 
 

 2 اقليم
 افريقا1 
 سرزمين مصر2 
 دريای سرخ3 
 سيناکوه 4 
 خليج فارس - 5 
 سرزمين هنديها6 
 
 

 3 اقليم
 اسکندريه1 
 مصر2 
 قيصريه3 
 انطاکيه4 
 بيت المقدس5 
 دمشق- 6 

 4 اقليم
 اسالو1 
 قبرس2 
 دريای آدرياتيک3 
مراغه (محل فوت 4 

 نويسنده
 تبريز- 5 
 سمرقند6 
 حلب7 
 

 5 اقليم
 اسپانيا1 
 رم2 
 آناتولی3 
  سيس ( مرکز ارمنستان 4 

 کوچک که کازان ناميده      
 می شود     
 ارمنستان کوچک5 
 مالتا6 
  (مرکز ارمنستان  خالط7 

 بزرگ)     
 ارزن8 
 تيگراناکرت9 

 درياچه وان10 
 ارمنستان بزرگ11 

 آذربايجان12 
 6 اقليم

 فرانسه1 
 دريای سياه2 
 شيروان3 
 سرزمين آالن4 
 گرگان(دريای کاسپين)5 
سرزمين هونها و ترکها 6 

 هست ند مغولی         که 
آمازونها (که سينه 7 

 را می بريدند     هايشان 
 کوههای قفقاز8 
 

 7 اقليم
 سيسيانه1 
 بلغاريها2 
 بالتيک / دريای شمال3 
 کوههای ترکيه که هونها 4 

وحشی هستند در  که      
 می کنند  زندگی      آن 
 سرزمين ياجوج و ماجوج5 
 رود دنيپير6 
 
 
 

سکونت است و در  الف. حاره،منطقه سرزمين گرم، در شمال آن سرزمينهای غير قابل
  سرزمين قابل سکونت وجود ندارد.جنوب آنهم 

  ب. اقيانوس غير قابل عبور.
  ج. هفت اقليم

در فهرست باال متن داخل پرانتز برای روشن ساختن محتوای نقشه است. اولين بخش منطقه 
را نشان می دهد و بعد شماره به نام مکان در آن منطقه از نقشه اختصاص داده شده 

گ قرمز از هم جدا شده اند. در شهرهای مذکور تهيه است.نامها بر اساس هفت اقليم با رن
کننده نقشه، آنهايی را که در طول حياتش مهم بوده اند را ذکر کرده است. در اينجا ما 

)، 5در منطقه  5) و ارمنستان کوچک (شماره 5در منطقه  11ارمنستان بزرگ (شماره 
تيگراناکرت ، پايتخت پيش از  -) ، ميافارقين5در منطقه  7خالط پايتخت ارمنستان (شماره 

) را می بينيم. بين درياچه وان 10)، درياچه وان (5در منطقه  9مسيحيت ارمنستان  (شماره 
 13) و غرب دريای کاسپين (شماره 6منطقه  4) و آالنز(شماره 6منطقه  8، قفقاز (شماره 

دروازه های کا ) احتماال 5منطقه  15) را می بينيم. دروازه های آهنين (شماره 5منطقه 
) 6منطقه  3) و شيروان (شماره  5منطقه  12سپين است. در نقشه همچنين آتروپاتن( شماره 

  جای آلبانيا قرار دارد.
 



 

  
ت 
ه 

است T-Oرگ 
ت المقدس را به

  ببينيد.

 يک نقشه بزر
است. بيت رانه

ر صفحه بعدی ب

انگلستان.اين 
ته در آن مديتر
اين نقشه را در
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1280 سال از
 تصوير برجست
 ديد. جزييات ا

  

جهان هيرفورد
ن داده شده و ت
 نقشه می توان

نقشه ج -22ر 
رق در باالنشان
دايره در وسط

 
 
 
 

تصوير
که شر
شکل د

 



 

  
ر 

و 
ب 

ده و ارقامی در

ی ارمنستان کهن و
روس در جنوب

  ستان

  - کوچک

گرفته شد 22ی 

مرزهای –نستان 
رب،کوههای تاو

 مال
 نستان بزرگ

 کوچک
در کوههای ارمنس

  ماشات
قفقاز - رکواتراس

  ت
  ی داغستان

  روسی تاو
  رين

د که از تصوی
  ت.

ارمن -1
فرات در غر
وايبريا در شما

ارمن -2
ارمنستان ک -3
کشتی نوح د-4
    ايبريا -5
شهر آرشام-6
کوههای پا -7

سرچشمه فرات
کوههای – 8   
کوههای- -9   
بين النهر- -10 
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جهان هيرفورد
ه قرار ذيل است

  ت.

ردن آن

وشن

 

خشی از نقشه ج
توصيف آنها به
شمه اش قفقاز است

 

  نجا می زيستند.
  زيا)

برای بدست آور -
  نجا فرستاد.

ی چشمان زرد رو
 ديدند.

الف_ بخ 22ر 
ضافه شده که ت
ود دجله که سرچش

  يای سياه
وازه های کاسپين

  يای کاسپين
    هر کاسپس

  رکانيا
دم هيرکانيا در اين
تان کولخيس(آبخاز
-وسفند پشم طاليی

را به اين س جيسن
آنها دارای - بانياييها

و درشب بهتر می

 

تصوير
نقشه ا

رو- 11
دري- 12
درو- 13
دري- 14
شه- 15
هير- 16
مر- 17
است- 18
گو - 19

پيراموس
آلب - 20

بودند و

 



 

ه 
م 
ی 
ر 

 
شده و در نسخه
ت زمينی با آدم
ش قرمز دريای
د. اين نقشه در

کشيده ش1350 
شه (شرق) بهشت
راست باال بخش
سطين برگردند

ت که در سال
 .در باالی نقشه
يد. در سمت ر
 بتوانند به فلس
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لف هيگدن است
ا گنجانده است
را می توان دي

تا يهوديان  ت

شه جهان رانولف
Polych آن را

 درخت سيب ر
است فبرداشته

  سفورد است.

اين نقش -23ر 
hroniconيس 

ا و مار روی
شكاف  است که

انه بودليان اکس

تصوير
دستنوي
و حوا
سرخ
کتابخا



 

  

ی 

ک 

هد. ارقام برای

  

بانيا به عنوان يک

را نشان می ده

 ای مديترانه
 ای کاسپين

  قاز
    نتوس

   
   
   

شان داده شده و آلب

 شرقی جهان ر

دريا -1
دريا -2
کوههای قفق-3
کوههای پون-4
 رود فرات-5
 رود دجله-6
 ارمنستان-7

هن آن يعنی ماد نش
   است.
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يگدن که بخش

 هم می

 سيب).

جان ايران با نام که
نشان داده شدهبی

 

زئيات نقشه هي
  ه شده است.

شامل مادس متن

وا، مار و درخت

  ج فارس

ن وسطی، آذربايج
شمالی قفقاز جنوب

جز -الف 23ر 
ف نقشه اضافه

  يا
  يا

رت، ( که براساس
 

شت (با آدم و حو

ريای سرخ و خليج

ر نقشه های قرون
جداگانه در بخش ش

 
تصوير
توصيف

آلباني-8
ايبري-9

پار- 10
 شود).

بهش- 11
    

در - 12
 

در ساير
کشور ج

 



 

  
ر 
 ی

ر 
ت 
ی 

ه 
ز 
ن 

ه 
ز 

 

و آسيای صغير
ميالدی 123

که در شورهايی
ذيل توضيحات
جرواز تيلبوری

 از ارمينوس که
ه. اين منطقه از
کيه دريای کاسپين

ست که سرچشمه
سرچشمه فرات از

  ارس ساخته شد.

 منطقه قفقاز و
32 حدود سال 

ز بين رفت.کش
يس و... .در ذ
شره در مورد ج

   
  

   
نستان که نام آن
 بود، گرفته شد
فقاز و از کاپادوک

    ی بردعه
  می مقدس

ی در ارمنستان اس
ههايی است که س

ندر که روی رود

ن ابستورف که
 که مربوط به

از 1943درسال
 آلبانيا، کولخي
ر به مطلب منتش

   آرارات- 1
کشتی نوح -2
 ارمنستان-3
منطقه ارمن-4

همراه جيسن
تاوروس تا قف

  کشيده شده .
شهر ارمنی-5
قبر بارتولمی-6
ارس رودی-7

اش همان کوه
  ت.آن اس

پل اسکند- 8    

206 

شده نقشه جهان
ن اثر گرانبها
وسط متحدين د
رمنستان، ماد،
 جزئيات بيشتر

 محل

قبيله که
فيدی که
ن زندگی
 تا کنار

   دارد.
اپادوکيه
کرده می

  

دوباره کشيده ش
سخه اصلی اين
اران هانوور تو
 عبارتند از ار
 است. ( برای

س ( آبخازيا)،

ق 26ست که مردم
شن و موهای سف
هرت دارند در آن

پينز دريای کاس
يای آزوف) ادامه
 سمت شرق آن کا
سه طرف محاط کر

بخش د - 24ر 
شان می دهد. نس
در حمله و بمبا
قشه می باشند
ط به ارقام آمده

  ع شود). 
سرزمين کولخيس
 های پشم طاليی
اين کشور آلبانياس
 پوست خيلی روش
متولد می شوند شه
ند. اين کشور از
های مئوتيدين(دري
سيای صغير، در
يی که آن را از س

    ريای کاسپين
  امنه قفقاز

 

تصوير
را نش
است د
اين نق
مربوط
رجوع

س- 9    
گوسفند

ا- 10   
بخاطر
با آن م
می کنن
باتالق 

آس- 11  
و درياي

  باشد.
در- 12  
د- 13  

 



 

 

ر 
ه 
ی 

د 

ن 

را 

ه 

 منتشر شده در
ثر ابن خردادبه
سنده کشورهای

الی و جنوبی رود

 دارد ( ارامنه اين
 شده است).

ان و طبرستان ر

است که  روشن
  قرار دارند.

ب زبان روسی
ک و الممالک اث
 توصيف نويس

و در سواحل شما

اچه اروميه قرار
 رنگ نشان داده ش

مغان،شکی،شيرو

روی تهيه شده ر
وی رود ارس ق

ه از يک کتاب
 کتاب المسالک
ست.بر اساس

کشيده شده است و
 ده است).

ی اليه جنوبی دريا
ست و با خط سبز

ده شده و خانات م
 است).

آذربايجان شور
ند که در دو سو
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جنوب قفقاز که
ت. اين ترجمه
دهم ميالدی اس

درياچه سوان ک تا
رمز نشان داده شد

ود ارس تا منتهی
اسال غربی ايران

دامنه قفقاز گسترد
ی نشان داده شده

ه در جمهوری آ
و متفاوت هستن

 

از ج  خردادبه
گرفته شده است
 بتاريخ قرن د

   از:
تا Samosataاز

نقشه با يک خط قر

ر ساحل جنوبی رو
نامند که بخش شما

ز شمال ارس تا د
 خطی به رنگ آبی

يای اسالمی که
و کشور مجزا و

نقشه ابن-25ر
1989در سال

فيادان اسالمی
ب قفقاز عبارتند

ارمنستان که ا 
سترده است (در ن

آذربايجان، در 
را اترپاتکان می نا

اران(آلبانيا) از 
ن در آن يافت( با

ک کتاب جغرافي
و آذربايجان دو

 
تصوير
باکو د
جغراف
جنوب

1-
ارس گس

2-
استان ر

3-
می توان

از يک
اران و

 



 

ی 
 .
ی 
و 
ر 
ن 

  
يا دان فارسی
ب مراجعه شود
کورا به آن می
های سيونيک و
و آذربايجان در
ن و اروميه بين

  ست.

ستخری جغرافي
در کتاب تخری

های ارس و ک
که شامل استانه
 اند.ارمنستان و
ن در ارمنستان
ورد اخذ شده اس

ذربايجان االس
 مربو به االستخ
ست که روده
ران نام دارد ک
زء اران بوده
کل درياچه وان
ه بادليان اکسفو
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اران و آذ ن،
 نقاط به بخش
ريای کاسپين ا
ی رود کورا ار
صر ساسانی جز
طقه بيضی شکل
قشه از کتابخانه

نقشه ارمنستان
شهر ها و ساير
 سمت راستدر
رس و دو سوی
ست که در عص
 دارند. دو منط
ن هستند.اين نق

اين ن -26ر 
برای اسامی ش
سبز رنگ در
.منطقه شمال ا
خ ارمنستان اس

س اشتراکر
ستان و آذربايجان

تصوير
است.ب
توده س
ريزند
ارتساخ
رود ا
ارمنس



 

  
ر 
ن 
و 
ن 
ی 

ی دان عرب در
را جداگانه نشان
ان در جنوب و
 مربوط به ابن
 موزه توپکاپی

 حوقل جغرافی
ی ارس و کور
ست و ارمنستا
بيشتر به بخش

قل که درن حو

 که توسط ابن
ه است.رودهای
 و کورا اران ا
رای جزييات ب
خه دستنويس ابن
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ايجان و اران
رسم شد يالدی

د. شمال ارس
وب آن است.بر
ن نقشه از نسخ

  ذ شده است.

،آذربا رمنستان
مي 973 تاريخ

اسپين می ريزد
بايجان در جنو
راجعه شود.اين
ی می شود اخذ

نقشه ار -27ر 
ت االرض در
شده اند که به کا
ب غربی و آذرب

مر 3 در فصل
تانبول نگهداری

تصوير
صورت
داده ش
جنوب
حوقل
در اس



 

ه 
ه 

 
نويس تهيه شده
جعه شود. نقشه

ه از نسخه دستن
مراج 5تا 3صل 

و آذربايجان که
ت بيشتر به فص
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منستان، اران و
جزييات ت.برای
  ن است.

لمقدسی از ارم
ی اخذ شده است
شهرداری برلين

نقشه الم -28ر 
ميالدی 985ال 

 در کتابخانه ش

 

تصوير
در سا
اصلی



 

ن 
ه 

 
است. اين  دی

گويا هستند.نقشه
ميال 1154 

ده اند و خود گ
دريسی بتاريخ
امی ترجمه شد

  ی شود.
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ی منطقه ای اد
ن می دهد. اسا
د نگهداری می

کی از نقشه های
ب قفقاز را نشان

لين اکسفورد دو

اين يک  -29ر 
ه منطقه جنوب
بو در کتابخانه

 

تصوير
صفحه
اصلی



 

 
ب 
ه 
د 

قزوينی .جنوب
 و در ذيل آمده
ی در آن وجود

  ود است.

 قرن سيزدهم ق
شه ترجمه شده

مای زياد حياتی
ن والترز موجو

  س
 يترانه

 ای کاسپين
 اچه آرال
 ای سرخ
 ای سياه

 فراتد 
 د دجله
 د ارس

از نقشه جهان
به نقش ده شده

و به دليل سرم
شه در کلکسيون

خليج فارس-  1
دريای مدي  -2
دريا -3
دريا -4
دريا -5
دريا -6
رود -7
رود -8
رود -9
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بی گرفته شده 
 با ارقام افزود
ه کافی نيست

ت. جزييات نقش

  

 از آسيای غربی
 اسامی مرتبط
ورشيد به اندازه

آمده است 5خش

بخشی - 30ر 
ال قرار داردو

اينجا نور خو 
 جزييات در بخ

 رود کورا 
 رود ولگا 
 ارمنستان 
 بردعه 
 باکو 
 شماخی 
 دربند 
 تبريز 

تصوير
در باال
اند.در
ندارد.

10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -

 



 

 

ر 
ن 
ی 

ش "ارمنستان در
نقشه همسايگان
ز ماد نشان می

 شده و عنوانش
رمنستان ،اين ن
عنوان بخشی از

 دوال رو تهيه
چهار قسمت ار
ن شرقی را به ع
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توسط فليپ 16
بر چ ت.عالوه

بايجان/آتروپاتن
.(  

 

653شه در سال
ژوستينين" است
 شمالی و آذربا
گاليچيان، لندن)

اين نقش -31ر 
ن امپراتوری ژ

آلبانيای از ستان
 کلکسيون ر. گ

  

 
تصوير
دوران
ارمنس
دهد.(

 



 

 

 "
ه 
و 

س،ايبريا،آلبانيا"
 است.اين نقشه
رتند از:آلبانيا و

.  

بزرگ،کولخيس
وی تهيه شده

 ارمنستان عبار
اليچيان، ليون)

شه ارمنستان ب
ه نگار فرانسو
دهد.همسايگان
کسيون الف. گا
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"نقش 1655ل
 سانسون نقشه
ن را نشان می د
م داده شد. (کلک

  

 اين نقشه سال
سط نيکوالس
ر دوران باستان
ن/آذربايجان نام

عنوان -32ر 
ه توس اين نقش

های منطقه در
ه بعدها آتروپاتن

 

 
تصوير

است.
کشور
ماد که

 



 

ل 
د 

ز 
ه 
و 
ی 
ی 

 
س که در سال
( آلبانيا) و ماد

است که از 33
ست. اين نقشه
ن در شمالش و
 دهد. شهرهای
شهرهای کنونی

  

 بزرگ بالئوس
ستان، شيروان(

مانند تصوير  
ل اخذ شده اس
) را با شيروان
س را نشان می
ه برخی از ش

مانی در اطلس
شورهای گرجس

  ن، لندن).
يات اين منطقه

سط پير دووال
 معروف است)
در جنوب ارس
وی هستند که

  يچيان،لندن).
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مپراتوری عثم
 شده است. کش
يون ر. گاليچيان
مربوط به جزيي

توس 1676سال
تان ترکيه نيز
رزمين ايران د
سلطانيه و خو
کسيون ر. گالي

شه از نقشه ام
ر شده، گرفته

 هستند.(کلکسيو
ک نقشه ديگر م
سم شده در س

ارمنست ،نىرکما
ش در داخل سر
دبيل، زنجان،
ران هستند.( کلک

اين نقش -33ر 
منتشر 1-1665

يگان ارمنستان
اين يک - 34ر 

 خاورميانه رس
رتوستان(که به

جان در شرقش
جان ايران ار
جان امروز اير

تصوير
1664
همساي
تصوير
نقشه
ارمنس
آذربايج
جآذرباي
آذربايج



 

  

ن 
ن 
ن 
 .

قشه های جهان
 و ما ارمنستان
ستان آذربايجان
. (کلکسيون ر

شامل نق 1718
گل کشيده شده

ل ارمنستان و اس
 داده شده است.

8 شده در سال 
توسط ويگ تکه

ينيم.آلبانيا شمال
شرق آن نشان
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های کهلر تهيه
ز آن اطلس است
وچک را می بي
آتروپاتن در ش

 

مکتب و سفره
شه ارمنستان از
و ارمنستان کو
- آن يعنی ماد

اطلس م -35ر 
ن است.اين نقش

ماتش وتقسيگ با 
 با نام باستانی

  يان، لندن).

 
  

  
تصوير
باستان
بزرگ
ايران
گاليچي

 



 

 

ی 
ی 
 ،
ر 
ه 
ن 

موقعيت سياسی
نقشه کشورهای
دهد.آذربايجان،
ه جای آلبانيا در
ن می بينيم که

ارمنستان شامل

ليل تهيه شده م
می دهد. اين نق
 را نشان می د
ه در حاليکه به
حت سلطه ايران

كهشوجود دارد 
  ن). 

توسط دول 173
پين را نشان م
انيا بوده است

ده شده نشان دا
 شماخی را تح
واره در نقشه و
 گاليچيان، لندن
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30که در سال
و دريای کاسپ
 که زمانی آلبا
وب رود ارس
، طبرستان و
 ارمنستان همو
 (کلکسيون ر.

  

ک ريای کاسپين
ن دريای سياه و
ن و منطقه ای
رقی ايران، جنو
 فارسی دربند،
ميده می شوند.
 برگرفته است.

نقشه در -36ر 
مان منطقه بين
ستان، آذربايجان
ی در شمال شر
 ارس، خانات
عا شيروان نام
 تا قپان را در

 
 

 
تصوير
آن زم
ارمنس
استانی
شمال

مجموع
غربی

 



 

ت 
ه 
ل 

ت 
 )
ب 

  
تهيه شده است 

 ارس است که
يروان در شمال

  يان، لندن).
وسط م. رابرت
 ماد آتروپاتن (
هرين در جنوب

 

1748در سال 
شه در سواحل
گرجستان و شير
سيون ر. گاليچي
های کهن که تو
ز قرار دارد و
شمال، بين النه

  چيان، لندن)

باتيستا هومان د
ن در مرکز نقش

گ .ناميدهشدهجان
ر دارند.( کلکس
نقشه پادشاهی 
نستان در مرکز
قی، ايبريا در ش
کسيون ر. گاليچ
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 توسط يوهان ب
ی دهد. ارمنستان

آذربايج كه رد
و داغستان قرار
 خاورميانه از ن
شده است. ارمن
ا در شمال شرق
رار دارند. (کلک

از نقشه ای که
ز را نشان می
 ايران قرار دا

مال آن لزگی وش
جنوب قفقاز و
فرانسه کشيده ش

آلبانيار شرق،
در غرب آن قر

بخشی ا - 37ر 
طقه جنوب قفقاز
ب آن آذربايجان
ستان هستند و ش

منطقه ج -38ر 
در ف 1779ال 

جان ايران ) در
نستان کوچک

تصوير
و منط
جنوب
ارمنس
تصوير
در سا
آذربايج
و ارمن



 

ن 
ال 

  
ه شده است. اين
آن، جاييکه قبال

س روسی گرفته
ن را در شمال آ

  ، لندن)

ه از يک اطلس
رس و شيروان
ون ر. گاليچيان
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که 1793ريخ
ر جنوب رود ا
ی دهد. (کلکسيو

 

رکيه آسيا به تار
بايجان ايران در
اشت نشان می

نقشه تر - 39ر 
رمنستان، آذرب
ی کهن وجود د

  
  

تصوير
نقشه ا
آلبانيای

 



 

  
ه 
ل 
ه 
 .

تهيه شده1800
ين منطقه شامل
 شماخی و کوبه
د.(کلکسيون ر

0شتاين در سال
ان می دهد. اين
ز:باکو،دربند، ش
ن، قرار دارند

شال ون بيبراش
Terekرا نشا

 آمده عبارتند از
ن حکومت ايرا
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که توسط مارش
 کورا و ترک
ی که در نقشه
روان ، تحت

ک ظامی آلمانی
 شده بين رود

است. شهرهايی
نی به نام شير

نقشه نظ -40ر 
و منطقه واقع
ن و داغستان 
مگی در استان

  يان، لندن)

تصوير
است و
شيروا
که هم
گاليچي



 

  
ی 
ن 
نی را نشان می
ک استان ايران

پراتوری عثمان
ن به عنوان يک

خش آسيايی امپ
 است.آذربايجان
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که بخ 1803- 4
تان ناميده شده

  ه است.

عثمانی سالهای
رزروم ارمنست
 نشان داده شده

نقشه عث -41ر 
منطقه وان و ار
نوب رود ارس

تصوير
دهد. م
در جن



 

  
 ه

ه 
و 
 .

تهيه در پاريس
است درحاليکه
ن که در قلمرو
. (کلکسيون ر

د 1812ر سال 
ب رود ارس ا
ی به نام شيروا
ن داده شده اند.

غيراست که در
يجان در جنوب
کو در منطقه ای
می باشند، نشان
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 از آسيای صغ
نستان و آذرباي
، شماخی و باک
م حکومت ايران

  

ه مالت برون
شه شامل ارمن

،خىی شکی، نو
 اکنون تحت حک

قشهاين ن -42ر
است. اين نقش 

ال آن شهرهای
ی قديم بوده و

  يان، لندن)

تصوير
کشيده
درشما
آلبانيای
گاليچي

 



 

  
ل 
 .
ر 
 

 آلمانی در سال
و آشور" است
دارد.  آلبانيا در

 ليچيان، لندن)

نر نقشه نگار
 النهرين، بابل و
ن ايران وجود د
کلکسيون ر. گال

A  ون اسپرون
ارمنستان بين
نوان يک استان
 قرار دارد.( ک

223 

Atlas Antiqu
ه تحت عنوان"

ماد به عن – تن
مالی رود کورا

 

uus آنتيکوس
شامل اين نقشه
منستان، آتروپات
ن در ساحل شم

اطلس - 43ر 
منتشر شد و ش 1

نوب شرقی ارم
 شرق ارمنستان

  

تصوير
1885
در جن
شمال

 



 

  
 .
ه 
و 
ه 
د 
ط 
ن 
 .

نتشر شده است
تان" ناميده شده
اکو، شماخی و
ال ايران منطقه

از معدود يكىن 
که زمانی توسط
ه است. در اين

(کلکسيون ر. 

من 1877 سال 
شده و " ارمنست
شده و شامل با
هستند. در شما
قرار دارد. اين

است ک خود ی
کيه اشغال شده
 داغستان است

نی است که در
جان گسترده ش
ود کورا داده ش
شمال شيروان ه
ق نام آذربايجان 
ستان در قلمرو
ر آن توسط ترک
گر شيروان و
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شه جنگی عثمان
ارزنجد ارس و

منطقه شمال رو
شهر دربند در ش
خل استانی به

شامل نام ارمنس
و اکنون بيشتر
ی شود که نشانگ

  

شی از يک نقش
ه سوان تا رود
 است که به م
.داغستان و شه
 است که در داخ
مانی است که ش
شغال شده بود و
بايجان ديده می

اين بخش -44ر 
نطقه از درياچه
 شيروان نامی
های ديگر است
غ قابل رويت

ن نقشه های عثم
شور قديمی اش
ه اکنون نام آذرب

  يان، لندن)

 

تصوير
اين من
است.
شهره
قره دا
آخرين
اين کش
منطقه
گاليچي

 



 

  
ط 
ه 
 .

فتح شده توسط
شود در حاليکه
داده نشده بود

 سرزمينهای ف
 را شامل می ش
 آسيای صغير

  تهيه شده و
ن، آلبانيا و ماد
وز اين نام به
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 توسط کيپرت
ارمنستان نقشه

ر آن زمان هنو

که 1880سال
اينن می دهد.

 نيست زيرا در
  يان، لندن)

نقشه سا- 45ر 
ر کبير را نشان
روپاتن در آن
سيون ر. گا ليچي

تصوير
اسکند
نام آتر
(کلکس



 

 
ت 
ن 
ه 

دوران حکومت
ان می دهد. اين
تيگران فتح شده

 منطقه را در د
رمنستان را نشا
 زمان توسط تي

 که وضعيت 
تيگران کبير ار

، که آن را تن
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ر چارلز مولر
س و دامادش ت

آتروپا –و ماد

جهان باستان اثر
ر) پادشاه پونتوس
ر باال ، آلبانيا و

  هد.

نقشه ج -46ر 
دات ششم (کبير
رمنستان را در
را نشان می دهد

تصوير
ميتريد
نقشه ا
بود، ر



 

  
ه 
ه 

  
ح 

  
د 
ز 

خان قره انشير
چاپ شده وسي

.  

کامل و صحيح

 انجام داد مانند
ی با خط قرمز

جوشته ميرزا 
باحروفرو کی 

ی بردعه است.

جمله به طور ک

" اصالحاتی"
و تصوير قبلی

يخ قره باغ نوش
ف به زبان ترک

شهر قديمی بوط

همان کتاب آن ج
  ست)

" ب، آخوندف
ردعه که در دو

 .مشخص شده
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 دستنويس تاري
آخوندوف 1959

مرب  شده است

ی آذربايجانی ه
ز کشيده شده اس

همان کتاب 198
عيت ارمنی بر

م سوال عالمت
 

خشی از نسخه
9ر ترجمه سال
 آن خط کشيده

ر ترجمه ترکی
ير آن خط قرمز

89نسخه سال
مربوط به جمع

باع اينجمله حل

بخ -الف 47ر 
 متن اصلی در
 بخشی که زير

در –ب  47ر 
 شده است.( زي

در ن -ج47ر 
 کردن جمله م

مح .ص شده بود

   

تصوير
باغی.
است.

 

تصوير
آورده

 

تصوير
حذف

مشخص
 



 

 
و 
ی 
نستان در قلمرو
با خط آبی روی

ر شد. نام ارمن
ه شده است و ب

ر امريکا منتشر
می کردند نوشته
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در 1925ر سال
ر آنجا زندگی می

ی صغير که در
ی که ارامنه در

  

نقشه آسيای - 4
غربی شرقی و

خص شده است.

 

8تصوير 
ارمنستان
نقشه مشخ
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  درباره نويسنده: 
آقای روبن گاليچيان(قاليچيان) در يک خانواده مهاجر ارمنی که برای فرار از 

از شهر وان گريخته و از طريق ارمنستان،  1915کشتار جمعی ارامنه درسال 
وفرانسه وارد ايران شده بود در شهر تبريز ايران به دنيا آمد. وی گرجستان 

پس از گذراندن دوران تحصيالت متوسطه در تهران،برای ادامه تحصيل با اخذ 
يک بورسيه عازم انگلستان شد و در رشته مهندسی از دانشگاه آستون 

ی فارغ التحصيل شد.آثار وی شامل نقشه های تاريخ 1963بيرمنگهام در سال 
به  2005، به زبان انگليسی که درسال 2004( نگارى ارمنستان: ميراث نقشه

زبانهای روسی وارمنی نيز ترجمه و چاپ شد)، کشورهای جنوب قفقاز 
)، و 2007درنقشه های قرون وسطايی: ارمنستان،گرجستان و آذربايجان (

)، که 2010/2009ابداع تاريخ: آذربايجان، ارمنستان ونمايش تصورات (
ستندات فرهنگ وتاريخ ناگورنو قره باغ در خالل قرنهاست، می باشد (اين م

کتاب با عنوان "جعل تاريخ، آذربايجان _ ارمنستان و جدال بر سر اوهام" به 
فارسی منتشر شده است ).کتاب کنونی نيز از انگليسی به روسی ترجمه شده و 

به چاپ رسيده  با عنوان "تحريفات فرهنگی و تاريخی آذربايجان" در مسکو
تاريخی ارمنستان در سال  نگارىاست. روبن گاليچيان بخاطر خدماتش به نقشه 

مفتخر به دريافت درجه دکتری افتخاری آکادمی ملی علوم ارمنستان  2008
وازگن اول، رهبر  نيز مدال دستاوردهای فرهنگی 2009گرديد. وی در سال 

دگی خود را در لندن وايروان دريافت نمود.او متاهل است وزن را دينی ارامنه
 سپری می کند.

 
  درباره مترجم:

خانم پروين دانشور دارای ليسانس علوم سياسی از دانشگاه تهران و فوق 
ليسانس علوم سياسی از دانشگاه مومبای هند است. خانم دانشور کارشناس 

تاکنون در ادارات مختلف اين وزارتخانه   سياسی وزارت امور خارجه است و
چنين به عنوان رايزن درجه يک اقتصادی و سياسی نمايندگی های و هم

جمهوری اسالمی ايران در سئول (کره جنوبی)، مومبای (هند) و ايروان 
  (ارمنستان) خدمت کرده است. 

خانم دانشور که در حال حاضر سرپرست دفتر همکاری های علمی بين المللی 
باشد،  مترجم رسمی  دانشکده روابط بين الملل وزارت امور خارجه می

  دادگستری در زبان انگليسی و آشنا به زبان فرانسه نيزهست.
 


