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  زاده محمدرضا محمد قلي

 شناسي شعبة آذربايجان غربي كارشناس بنياد ايران

  

  

 مقدمه 

هايي در جغرافياي سياسي و  هاي جنگ جهاني اول به خاموشي گراييد دگرگوني كه شعله هنگامي

سيصد سالة خاندان ) افزون بر(در روسيه حكومت . حاكميت بسياري از كشورها پديد آمد

م به پايان رسيد و ١٩١٧هاي دروني در سال  رومانوف در اثر مشكالت ناشي از جنگ و ناآرامي

ت كمونيستي جهان زمام عنوان اولين حكوم اي چند ماهه، دولت بولشويكي لنين به بعد از وقفه

اي وفادار به تزار و تثبيت قدرت خود در اولين دست گرفت و براي رويارويي با نيروه امور را به

.  و متحدانش پيمان سازش بست و از صحنة جنگ بيرون رفتها گام با دادن امتيازاتي، با آلمان

بدين ترتيب سازمان نيروهاي روسي مستقر در صفحات شمالي ايران و قفقاز دچار فروپاشي 

  .يشروي كرده و جايگزين آنها شوندگرديد و ارتشيان عثماني در بيشتر مناطق توانستند پ

 را بر سر ها ها، ارامنه و مسلمانان در شرايطي كه سلطة روس مردمان قفقاز متشكل از گرجي  

وجود آوردند اما با پيشروي و  ديدند براي اعالم جدايي از روسيه فدراسيون قفقاز را به خود نمي

 زمينه براي ظهور و اعالم موجوديت ي عثماني، اين تشكيالت نوبنياد فروپاشيد وها تعرض ترك
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. م فراهم گرديد١٩١٨گانة قفقاز يعني گرجستان، ارمنستان و آذربايجان در ماه مه  هاي سه جمهوري

 براي »آذربايجان«يي را برانگيخت برگزيدن نام ها در اين رويكرد آنچه باعث شگفتي شد و واكنش

نشده بود، سرزميني كه در طول تاريخ با سرزميني بود كه در گذشته هرگز به اين نام خوانده 

درمتون (» الران«و » اران«و ) در متون ارمني(» آلوانك«، )در متون يوناني( »آلبانياي قفقاز«ي ها نام

  .شد ناميده مي) فارسي و عربي

ي ايران و روس بر پيكرة ها جدايي اران به همراه ديگر مناطق قفقاز زخمي بود كه طي جنگ  

هاي ديگري  و اين بار اعالم استقالل آن بعد از نود سال با نامي غيرحقيقي، نگرانيايران وارد شد 

» آذربايجان«بديهي است اگر مسلمانان قفقاز براي جمهوري نوبنياد خود نامي غير از . را برانگيخت

گزيدند، از نظر آگاهان و مسئوالن  نمود، برمي ي تاريخي سرزمينشان منطبق ميها را كه با واقعيت

ليكن ناصوابي اين نامگذاري و افزون بر آن وابستگي . آمد اي پيش نمي شبهه سياسي و فرهنگي

ايجان را نيز به اشغال هيئت حاكمة اران به تركان عثماني كه همزمان با حضورشان در قفقاز، آذرب

ايران اي براي تجزية آذربايجان از  كرد كه توطئه رده بودند، اين گمان را تقويت ميآوخودشان در

  .در حال انجام است

پايداري اين جمهوري مستعجل بيش از دو سال به درازا نكشيد و تركان كمونيست آن را   

جمهوري ديگر قفقاز  با دولت بولشويكي لنين معامله كردند، و اران با نام آذربايجان همراه با دو

نام آذربايجان را با عنوان حاكمان جديد نيز نه تنها جبران مافات نكردند و . ضميمة شوروي گرديد

جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان براي سرزمين اران نگهداشتند بلكه با 

ي دروغين ادعا كردند كه آذربايجانيان از ابتدا يك ها سازي هاي نادرست و تاريخ پردازي تئوري

ي آن در اند كه سرزمين آنها در جنگ ايران و روس دو نيم گشته، بخش شمال ملت و قوم بوده

مسير پيشرفت و ترقي و آزادي و رفاه قرار گرفته و بخش جنوبي آن در دست زمامداران مرتجع 

  .ايران اسير مانده است

م متأسفانه اين تفكر ١٩٩٠هاي قفقاز در سال  با فروپاشي شوروي و استقالل جمهوري  

فل به اصطالح عنوان هويت قومي و ملي باقي مانده و از سوي زمامداران و محا همچنان به

  .گردد فرهنگي آن كشور با شدت بيشتري ترويج مي
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نظر به اينكه امواج برخاسته از كانون تبليغي همساية شمالي تاحدودي توانسته است در   

رسد  نظر مي اي از ساكنين اين سوي ارس تأثير گذارد لذا به طول چند دهه بر ذهن و فكر عده

م آذربايجان را بر اران رقم زد و آن را تثبيت كرد و نيز ها و سير تحوالتي كه نا بررسي انگيزه

بايست بيش از پيش وجه همت  هايي است كه مي پيامدهاي آن از ابتدا تاكنون، از ضرورت

محققين و نويسندگان قرار گيرد تا ضمن نماياندن سره از ناسره از مشكالت بيشتري كه ممكن 

  .است دامنگير كشور گردد جلوگيري شود

 حاضر نيز سعي دارد با مطرح نمودن جغرافياي تاريخي آذربايجان و اران و چگونگي نوشتة  

  . پيدايش نام آذربايجان گامي هر چند ناچيز در اين راستا بردارد

  

  )اران(محدودة آلبانياي قفقاز 

ي نگاران روم نگاران و جغرافي ي بيشتر وقايعها ها و گزارش از سدة اول پيش از ميالد به بعد نوشته

هايي را در مورد  و يوناني عهد باستان چون استرابون، پلينيوس ارشد، پلو تارخ و بطلميوس آگاهي

دهند، كه در اين نوشتار، به لحاظ رعايت  مرزهاي آلبانيا، مردمان و جغرافياي طبيعي آن به ما مي

  .شود اختصار مواردي از آنها آورده مي

سراسر دشت اطراف رود كورا سرزمين «: ورده استپلينيوس ارشد دربارة مرز آلبانيا چنين آ  

سراسر دشتي كه «: نويسد وي همچنين مي. »است) گرجيان( و در پس آن سرزمين ايبريان ها آلبان

ها و منطقة پس از آن محل سكونت ايبريان است كه  شود، زيستگاه آلبانيايي از رود كورا آغاز مي

 ١.»سوي رود كورا جريان دارد ي قفقاز بهها از كوهاين رود . سازد رود آالزاني آن را مشخص مي

پلينيوس درياي خزر . شد شرق آلبانيا به شهادت جملة مؤلفان عهد باستان به درياي خزر منتهي مي

  ٢.»ها، درياي آلبانيا نام دارد درياي مقابل آلبانيايي«: نويسد را درياي آلبانيا ناميده و مي

استرابون . اند نگاران گاه رود كورا و گاه رود ارس نوشته محدودة جنوبي آلبانيا را جغرافي  

ي قفقاز تا ها آلبانيا سرزميني است كه از جنوب رشته كوه«: كند حدود آلبانيا را چنين توصيف مي

رودي كه از گرجستان و آلبانيا گذشته و به كورا (رود كورا و از درياي خزر به رود آالزاني 
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 بطلميوس از بيست ٣.»شود جنوب به سرزمين ماد آتورپاتن محدود ميامتداد دارد و از ) پيوندد مي

  ٤.خبر داده است) قبله(و نه منطقة مسكوني آلبانيا از جمله خبله 

از مؤلفان ارمني همچون موسي خورني و موسي كاالن كاتواتسي نيز در رابطه با آلبانيا   

هاي جالبي كه پيرامون  آگاهيموسي كاالن كاتواتسي در . دست ما رسيده است هايي به گزارش

هاي ايران و بيزانس و حملة خزران به قفقاز ارائه كرده، ضمن اشاره به آلبانياي قفقاز، حدود  جنگ

وي دربارة . و رود ارس نوشته است) دربند قفقاز(ها  تا دروازة هون) گرجستان(آن را از ايبري 

در همان  «:بابان ياد كرده و نوشته استنام  ق، از سرداري آذربايجاني به٢٠٩/  م٨٢٥رويدادهاي 

جا به  گذشت و از همان) Eraskh) (به نوشتة ارمني يراسخ(سال بابان از ايران و رود ارس 

 ٥.»در ايران بازگشت) آترپاتكان(سرزمين خود آذربايجان 

هاي بعد از اسالم مطالب زيادي دربارة اران به  هاي مؤلفان ايراني و عرب سده در نوشته  

شود اما پيش از آن ذكر دو  خورد كه با رعايت تقدم زماني به شماري از آنها اشاره مي  ميچشم

نكته ضروري است، نخست آنكه تا سدة چهارم بعد از اسالم اران توسط فرمانرواي ارمنستان كه 

همين لحاظ برخي از مؤلفان اران را   شد و شايد به گرديد اداره مي از طرف خليفه منصوب مي

اند، دوم اينكه از نيمة قرن دوم هجري قمري با قدرت يافتن سلسلة   از ارمنستان دانستهبخشي 

اي از سرزمين   كه فرمانروايي آنها نزديك به هشتصد سال به درازا انجاميد، محدوده٦شروانشاهان

 نامي گشت، و نيز منطقة مغان هم زير فرمان حاكم ٧نام شروان اران به مركزيت شهر شماخي به

 ميالدي سرزمين آلبانياي ٧٨٩/  هجري قمري١٤١اي قرار گرفت و بدين ترتيب در سال  گانهجدا

  ٨.شد به سه منطقة اران، مغان و شروان تقسيم شد ناميده مي)  اران-الران(قفقاز كه اران 

 كه پدرش از موالي منصور، خليفة عباسي بود و در عهد ٩)ق٢٧٨(احمد بن واضح يعقوبي   

ان و آذربايجان را بر عهده داشت، ارمنستان را شامل سه بخش نوشته و متذكر او حكومت ارمنست

بخش سوم مشتمل است بر برزعه كه شهر واليت اران است و بر بيلقان و دربند «شده است كه 

برزعه قرب نهر الكر و هي قصبه «: نويسد مي) ق٣٦٠ -٤٤٠( ابوريحان بيروني ١٠»)باب االبواب(

ط باب االبواب و يعرف بدربند خزران علي بحرهم، ارجيش، شروان، باكو، اران، البيلقان، اخال
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وي تمام اين نواحي را تا ورثان بخشي از ارمنستان دانسته و تنها ورثان را از . »النفط االبيض«معدن 

  ١١.توابع آذربايجان نوشته است

ين اران در مرز سرزم«: رض حدود اران را چنين نوشته استاالةدر صور) ق٣٦٧(حوقل  ابن  

در نزديكي ساحل، در سمت راست . در كنار رود شهر ورثان واقع است. پايين، رود ارس است

  ١٢.»قسمت زيرين رود ارس، آذربايجان است. رود، شهر برزند قرار دارد

اي ميان  اران همچون جزيره«: نويسد در مورد اران مي) ق٣٧٥(ابوعبداهللا بشاري مقدسي   

آن را از ) كوروش =رود كورا(رود ارس قرار گرفته است و نهرالملك و ) درياي خزر(درياچه 

  ١٣.»وي مغان را از اران ندانسته و جزء سرزمين آذربايجان برشمرده است. شكافد درازا مي

: زيست، پيرامون محدودة اران چنين نوشته است ياقوت حموي كه در سدة هفتم هجري مي  

آنچه در شمال و مغرب اين رود نهاده . ن را ارس گويندميان آذربايجان و اران رودي است كه آ«

  ١٤.»است، از اران و آنچه در سوي جنوب قرار گرفته است از آذربايجان است

: نويسد است كه در مورد اران مي) ق٦٧٤(نگاران اسالمي، ذكرياي قزويني  از ديگر جغرافي  

ين مملكت شهر و دهات بسيار است، در ا. اران مملكتي است ميانة آذربايجان و ارمينيه و ابخاز«

  ١٥.»قصبة آنجا گنجه و شروان و بيلقان است و نهر كر در آن واليت جاري است

القلوب ةهزيست و نز وفي كه در قرن هشتم ميهمشهري زكرياي قزويني يعني حمداهللا مست  

آب كر از كنار آب ارس تا «: نويسد ق نگاشته در مورد اران و شروان چنين مي٧٤٠را به سال 

وي شهرهاي بيلقان، بردع، گنجه و هيرك را از شهرهاي اران . »النهرين واليت اران است بين

  :شمرده و در مورد گنجه اين دو بيت شعر را آورده است

  تـر از خـوشـي آب و هوا بـهـتـر و سـازنـده  تر از همه چند شهريست اندر ايران مرتفع

  در خراسان مرو و طوس، در روم باشد آقسرا  گنجه پر گنج در اران، صفاهان در عـراق

مستوفي شهرهاي شروان، باكويه، . »االبواب واليت شروان است از كنار آب كر تا دربند باب«

  ١٦.شماخي، قبله، فيروز، شابران و گشتاسفي را از واليت شروان ذكر كرده است
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القلوب مستوفي نوشته است، ةهكه تقويم البلدان را نوزده سال قبل از نگارش نز) ق٧٢١(ابوالفداء 

ارمنستان و اران و «: نويسد ضمن بحث پيرامون سه منطقة ارمنستان، آذربايجان و اران چنين مي

  ١٧.»دهند آذربايجان سه سرزمين بزرگند جدا از هم كه اهل فن آنها را در يك نقشه نشان مي

اهللا سالنيكي  زند لطفالدول يعني درويش احمد دده افندي فر نويسندة كتاب ارزشمند جامع  

زيست و از مورخين عثماني مورد اعتماد در  باشي كه در قرن يازده هجري مي مشهور به منجم

اما آران اقليمي «: نويسد زمينة تاريخ عمومي است، محدودة اران را با دقت مشخص كرده و مي

ستان و از شرق شود و از غرب به حدود ارمن منتهي مي است مشهور، در جهت غرب به آذربايجان

كه همان (از شهرهاي نشوي . محدود است ي قفقازها و جنوب به آذربايجان و از شمال به كوه

كه ) دربند(الحديد  االبواب يا باب  درجه، باب٤٢ درجه و عرض ٧٨است در طول ) نخجوان

  درجه، گنجه كه از اقليم پنجم٤١ درجه و عرض ٧٨ناحية وسيع با حكام مستقلي است در طول 

 درجه و از شهرهاي مشهور اران، تفليس و شمكور و بيلقان ٤٨ درجه و عرض ٧٤در طول 

  ١٨.»است

اكنون با توجه به مداركي كه از دوران باستان و نيز دوران اسالمي دربارة محدودة آلبانياي   

 هاي و جدايي آن از آذربايجان ارائه گرديد، شايسته است به چند مورد از نوشته) اران(قفقاز 

، )Dorn(دورن .  ميالدي نيز اشاره شود٢٠ و ١٩هاي  پژوهان سده محققين و مستشرقين و تاريخ

دانشمند و محقق برجستة روسي قرن نوزدهم، ضمن اظهار نظر دربارة آلبانياي قفقاز چنين نوشته 

، رود )گرجستان(، ايبري )ي كراونها كوه(ها  آلبانيا محدود بوده است به سرزمين سرمت«: است

آالزاني، ارمنستان، ملتقاي رود كورا به ارس و درياي خزر كه شامل شكي، شروان و جنوب 

  ١٩.»شود داغستان تا دربند مي

كه به سال ) تاريخ آلبانيا(برخورداريان مورخ ارمني در كتاب خود زير عنوان تاريخ آغوان   

: چنين نوشته است ميالدي در تفليس به چاپ رسيد، پيرامون مرزهاي آلبانياي قفقاز ١٩٠٤

آلبانياي قفقاز در شرق به سواحل درياي خزر و رود ارس محدود شده بود، در شمال به دربند «

و به رود دزوراگرت ) Khunarakert(گرديد، در غرب آالزاني، خوناركرت  منتهي مي
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)Dzoragert (ي آرتساخ ها و در جنوب به كوه)Artsakh ( و رود گرگر)Gargar ( تا ملتقاي آن

  ٢٠.»به رود ارس منتهي مي شد

سرزمين آلبانيا «: در قديم چنين نوشته است) اران(كريمسكي دربارة محدودة آلبانياي قفقاز   

در دو . تا درياي خزر امتداد داشت) گرجستان(و ايبري ) كورا(از ساحل راست و چپ رود كر 

اين سرزمين از دربند تا . شد ناميده مياران ) آغوانيا(بعدها آلبانيا يا . زيستند  ميها سوي رود، آلبان

بعدها اران تنها از كرانة راست رود كر امتداد يافت و . گرجستان و دو سوي رود كر امتداد داشت

را يكي از ) كبلك(او همچنين شهر قبله . »شامل سرزميني ميان رودهاي كر و ارس گرديد

  ٢١.ترين شهرهاي آلبانيا دانسته است قديمي

 ديگر محققان طرفدار نظريات سياسي حزب كمونيست شوروي است كه در يامپولسكي از  

الحاق  اي اظهار نظر كرده است، او هر چند در بحبوحة تبليغ مورد پيرامون آلبانيا طي مقاله

آذربايجان به قفقاز در خدمت اين سياست قرار گرفت، اما در اين رابطه ناگزير از بيان حقيقت 

قرار داشت و خط ) آذربايجان =آتورپاتگان(در شمال آتروپاتن ) اران(يا آلبان«: نويسد وي مي. بود

  ٢٢.»ي مذكور، دو رود كر و ارس بودها مرزي ميان سرزمين

باره چنين  االصل روسي، واسيلي والديميروويچ بارتولد، در اين شناس شهير آلماني شرق  

 نامش اران بود، به سرزميني گفته آلبانيا در روزگار باستان و نيز بعدها، هنگامي كه«: نويسد مي

شد كه از ناحية دربند در شمال شرق تا شهر تفليس در غرب و تا رود ارس در جنوب و  مي

جنوب غرب امتداد داشت، بعدها مؤلفان متأخر، سرزميني كه ميان شروان و آذربايجان نهاده شده 

و ارس را اران ناميده ) كر(ا ياقوت در معجم البلدان فاصلة دو رود كور. است را اران ناميدند

كه پايتخت اران به ) برزعه(شهر پرتوه «: نويسد بارتولد همچنين در مورد پايتخت اران مي» .است

 بارتولد همچنين در ٢٣.»آنجا انتقال يافت در سدة ششم ميالدي كنار رود ترتر قرار داشت

 زمان ساسانيان ما به النزاع آلبانيا تا«: نويسد  فرهنگي آلبانيا چنين مي-خصوص وضعيت سياسي

طور كامل به تابعيت ايران درآمد و به همراه  در زمان ساسانيان آلبانيا به. ميان ايران و روم بود

اختالف قومي آنان با آذربايجان از ) با اين حال. (آذربايجان ايران بخشي از كوست شمال گشت

ان با زبان اراني كه احتماالً از خانوادة در عهد اسالمي نيز گويش آذري مردم آذربايج. ميان نرفت
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تر از آن، ميان آذربايجان زرتشتي و آلبانيا اختالف  مهم. ي يافثي بوده اختالف داشته استها زبان

فرمانروايان . در آلبانيا همانند ديگر مناطق مرزي ايران آيين مسيح حاكم بود. مذهبي وجود داشت

 ميالدي منقرض شدند و چه آنان كه از دودمان ٤٦٠سال ي محلي كه در ها آلبانيا چه از دودمان

ساسانيان بودند و از پايان سدة ششم ميالدي بر سر كار آمدند و در سدة هفتم نيز بر اين سرزمين 

  ٢٤.»حكومت كردند، هم پيرو آيين مسيح بودند

كه شرح و ) م١٩٠١چاپ شده در سال (پروفسور يوزف ماركوارت در كتاب ايرانشهر خود   

فسيري بر كتاب جغرافياي موسي خورني مؤلف ارمني اواخر دورة ساساني است، در مورد اران ت

دة خود طور كلي در محدو تر يعني استان غربي، اين نام به اران به مفهوم وسيع«: نويسد چنين مي

فهوم اران به م. رسيده است مي) دربند(گيرد و در شمال تا معبر چور  برميدقيقاً آلباني قديم را در

بود، پس از جدايي اميرات شروان، قبله، شكي، مغان و غيره در ) ارانشاه(محدودتر، از اميرات 

ي ارسخ و اوتي، به پايتخت پرتوه ها ، يعني استان)ارس) (= اراكس(و ) كر(اصل ناحية مابين 

گذشته  نويسندة كتاب تاريخ قراباغ يعني ميرزا جمال جوانشير قراباغي در٢٥.»محدود شد) برزعه(

نوزده سال ) ق١٢٦٣(م ١٨٤٧كه كتاب خود را در سال ) ق١٢٧٠ -١٢٦٩( ميالدي ١٨٥٣به سال 

بعد از انعقاد معاهدة تركمنچاي و هفتاد و يك سال پيش از نامگذاري اران و شروان به آذربايجان 

و در هم. »و اين واليت قراباغ از جمله مملكت اران است«: نويسد نوشته است در مورد قراباغ مي

  ٢٦.»ها ميان رود كر و ارس واقعند اين واليت«: نگارد مورد واليات اين منطقه چنين مي

: نويسد الدين سامي مؤلف عثماني در قاموس اعالم تركي زير مادة اران چنين مي شمس  

غربي  شرقي گرجستان، جنوب  است كه در شمال آذربايجان، جنوباي اران، نام ديرين منطقه«

باغ معروف  نام قره هرهاي ارس و كر واقع شده است و اكنون بخش بيشترين آن بهشروان و بين ن

 وي در مورد شروان نيز چنين ٢٧.»به روسيه منتقل گرديده است) از ايران(گشته و حاكميت آن 

ي قفقاز و ها شروان، از بالد قفقاز است كه در غرب درياي خزر و ما بين رشته كوه«: نگارد مي

حال حاضر كه روسيه زمام ود كر واقع شده، مركز پيشين آن شهر شماخي و در مجراي پاييني ر

ي قفقاز با داغستان و از ها شروان از شمال و از طريق كوه. ... دست گرفته، شهر باكو است آن را به

  ٢٨.»مرز است هم) اران(باغ  جنوب به واسطة رود كر با قره
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هاي خالفت   جغرافياي تاريخي سرزمينلسترنج، خاورشناس مشهور انگليسي كه در كتاب  

رخان مسلمان را از آغاز فرمانروايي مسلمانان تا دانان و مو هاي همة جغرافي  نوشتهشرقي چكيدة

  : اران و شروان و موغان چنين نوشته استةدربار. هجوم تيمور آورده است

سس واقع است كه ايالت اران در مثلث بزرگي در مغرب ملتقاي دو رود سيروس و اراك:  اران-١

اهللا مستوفي اراضي بين اين دو رود را ناميدند و بدين مناسبت حمد» ارس«و» كر«اعراب آنها را 

هايش تاكنون  كرسي اين ايالت در قرن چهارم برزعه بود كه خرابه. ... ناميده است» النهرين بين«

 آن را فيداگران شهر بيلقان كه به ارمني. ... بعدها برزعه را بردعه نوشتند. باقي است

)Phaidagran (ناميدند پس از خراب شدن برزعه كرسي اران قرار گرفت، اگرچه امروز آثاري  مي

نام دو شهر ديگر در . شد بيلقان تا قرن نهم جاي مهمي محسوب مي. ... از آن بر جاي نمانده است

دارند، يكي شهر ايالت اران ذكر شده كه هر دو در شمال باختري برزعه در جادة تفليس قرار 

هاي آن  اند و ديگري شمكور است كه خرابه نويسان عرب آن را جنزه نوشته گنجه است و جغرافي

 .هنوز باقي است

آن طرف رود كر در ساحل درياي خزر جايي كه سلسله جبال قفقاز به دريا فرو :  شروان-٢

ن شماخي يا شماخا كرسي اين ايالت شماخيه بوده كه اكنو. رود ايالت شروان واقع است مي

، يعني همان دربند واقع االبواب در آخرين نقطة شمالي ايالت شروان شهر باب. ... شود خوانده مي

. ... تر بوده است حوقل گويد اين شهر در قرن چهارم از اردبيل كرسي آذربايجان بزرگ ابن. است

ه نفت آن اشاره كرده در جنوب دربند است و اصطخري ب) باكوي امروز(بندر باكوه يا باكويه 

ي ها و باالخره در كوه. ...  كر واقع استةدر جنوب باكو واليت گشتاسفي نزديك دهان. ... است

 .نزديك دربند قبله واقع است

 موغان، يا مغكان يا موقان نام دشت باتالقي بزرگي است كه از دامنة كوه سبالن تا كنارة -٣

. ي طالش قرار داردها ب رود ارس و شمال كوهخاوري درياي خزر كشيده شده و در جنوب مص

اي جداگانه و مستقل را  ولي غالباً ناحيه. گرديد اين ايالت گاهي جزء آذربايجان محسوب مي

همين نام بود كه اكنون تعيين محل آن   كرسي موغان در قرن چهارم شهري به. داد تشكيل مي

تمل است اين شهر موغان همان شهر شود كه مح از گفتة مقدسي چنين استنباط مي. مشكل است
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 ةدر شمال باجروان در زمان قديم قري... در جنوب باجروان برزند واقع است . ... باجروان باشد

 .برد مستوفي سه شهر بيلسوار و محمود آباد و همشهره را از موغان نام مي... بلخاب واقع بود 

ي اران و شيروان و گرجستان و ها ايالت«: نويسد لسترنج دربارة واليت آن سوي ارس مي  

شمار  توان كامالً از جملة ممالك اسالمي به اند، نمي ارمنستان را كه بيشتر در شمال رود ارس واقع

مسلمانان از زمان . اند نويسان عرب دربارة آنها بسط مقال نداده همين جهت هم جغرافي  آورد و به

. شدند ات مختلف از جانب خلفا تعيين ميقديم در آن نقاط توقف داشتند و حكام آنجا در اوق

ولي اكثريت جمعيت آن نقاط تا اواخر قرون وسطي همچنان بر مسيحيت خويش باقي ماندند و 

خصوص پس از لشكركشي امير تيمور اسالم در آن نقاط غلبه  فقط در اواخر قرن هشتم به

  ٢٩.»يافت

= اران(پيرامون آلبانياي قفقاز نگاران  ي جغرافيايي مورخان و جغرافيها گذشته از گزارش  

كه شماري از آنها ارائه شد، متون تاريخي بسياري وجود دارد كه ضمن نگارش و ) اران و شروان

اي مستقيم و يا غيرمستقيم مسائل سياسي، نظامي،  گونه شرح رويدادهاي ايران و قفقاز و آناطولي به

از جمله . اند ن حالت نامي از آن بردهفرهنگي و اقتصادي اران را منعكس نموده و يا در كمتري

توان به جدا بودن واليت آذربايجان از واليات  آيد مي دست مي حقايقي كه از خواندن اين متون به

عنوان نمونه دو مأخذ را  اشاره نمود، در اين بخش به... اران و شروان، مرز بين اران و آذربايجان و 

  .گردد ود ارائه ميمعرفي و سطوري از آنها براي نيل به مقص

نوشتة صدرالدين »  اخبار امراء و پادشاهان سلجوقي-التواريخةزبد«مأخذ نخست كتاب   

است كه در ربع اول قرن هفتم هجري ) ق٦٢٣ -٥٧٥(ابوالحسن علي بن ناصر بن علي حسيني 

يري هر چند موارد متعددي را مي توان از اين كتاب شاهد آورد، اما براي جلوگ. نگاشته شده است

  .شود از به درازا كشيدن مطلب به آوردن سطوري از چند صفحه بسنده مي

 با سپاهي آراسته از ري رخت برداشت و آهنگ ماوراءالنهر كرد ]سلطان ملكشاه[ ... ١٠٤ صفحة -

و به سمرقند رسيد و آن را در حصار گرفت و شاه آنجا را شكست داد و اسير كرد و آن شهر 

در اين يورش شاه كافر . ش رويش زين پوش اسبش تا تختگاه آوردبگرفت و شاه سمرقند پي

تركان، يعقوب بن بغاتكين، به طاعتش درآمد و سلطان با او به اصفهان رفت و سپس با اعزاز و 
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گذار سلطان به سرزمين اران افتاد كس به نزديك شروانشاه نيز چو . اكرام به ديارش بازش گرداند

، فرستاد، كه به اطاعتش درآمد و بر عهده گرفت كه ساالنه  شروان خدايگان سرزمين]فريبرزشاه[

   ....هفتاد هزار روانه كند 

تر از آن ديگر   از خدا يافت، به راستي بزرگ]سلطان سنجر[آن شاهي كه او  ... ١٢٤ صفحة -

 و از لهاوور و غزنه و سمرقند، تا به خراسان و طبرستان و كرمان و سيستان و اصفهان: شاهان بود

  و بغداد و عراق عرب و عراق عجم و موصل و ديار آذربايجان و ارمنيه و ارانيههمدان وري و

زدند و شاهان اين  گفتند و از بهرش سكه مي بكر و ديار ربيعه و شام و حرمين او را ادعا مي

  .... گسترانيدند   و بالد فرشش ميها سرزمين

 كودكي خرد ]ن طغرل بن محمد طبر بن ملكشاهبن ارسالن شاه ب[سلطان طغرل  ... ١٩٢ صفحة -

در برابر، اتابك پهلوان در دل سپاهيان و پيرامونيان هيبتي عظيم . بود و به چيزيش عنايت نبود

 شد آذربيجان و اراناو سپاهيان گرد كرد و رهسپار . داشت و تمامي شاهان از او در هراس بودند

وردي با او نبود، كس به نزديك وي فرستادند و آمد، و چون كس را ياراي هماو به گرجستان در

او هم به عراق برگشت و برادرش، مظفرالدين قزل ارسالن را در . با او صلح برقرار كردند

   ....سپس به شاهان اطراف نامه كرد .  به نيابت خويش برگماشتآذربيجان و اران

ديدند   نيز هر زمان كه ميگرجيان ... ]به عهد سلطان طغرل بن ارسالن شاه[ ... ٢٠٧ صفحة -

بستند و پياپي  دشمني و مدافعي در برابر ندارند و كسي مانع چيرگي ايشان بر بالد نيست، طمع مي

سراسر سرزمين اران چيره شدند و تنها آمدند، تا اينكه بر  تاختند و در دژها فرود مي بر شهرها مي

 -ي و دژهاي آن سرزمين دست يافتند وگرجيان بر ديگر نواح. گنجه براي مسلمانان بر جاي ماند
اردويل را هم به جبر .  و نيز مرند را ويران كردند شمكور و بيلقان را در اران-چنانچه پيشتر گفتيم

  ٣٠... .گرفتند و با آن همان كردند كه با مرند كرده بودند 

 آذربايجان التواريخ صدر حسيني دربارة اران و شروان وةبندي كه نگارنده از كتاب زبد جمع  

  :دارد، عبارتند از

  . آذربايجان و اران و شروان هر كدام هويت سرزمين خود را دارا بودند-١
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طور جداگانه و گاهي نيز با هم   آذربايجان و اران در دوران فرمانروايي سالجقه گاهي به-٢

 .شدند دست گماردگان شاهان سلجوقي اداره مي به

 تأليف  قمري١٢٦٧ تا ١٢٤٠ادث دورة قاجاريه از تاريخ نو، شامل حومأخذ دوم كتاب   

جهانگير ميرزا كه . السلطنه است ق پسر سوم عباس ميرزا نايب١٢٦٩جهانگير ميرزا متوفي به سال 

 را كه ها رويدادهاي دورة دوم اين جنگ. ي ايران و روس قرار داشتها خود در كوران جنگ

/ م١٨٢٨ندة شهرهاي قفقاز از ايران در سال ما سرانجام با عقد پيمان تركمنچاي و جدايي باقي

 ٩٢ و ٩١طور مشروح ذكر كرده است، وي در بخشي از صفحات   شمسي پايان يافت به١٢٠٧

  :نويسد چنين مي

تعجيل تمام از آب ارس   هزار لشكر نظام به  با سي])پاسكوويچ(بسقويج ) ژنرال(ينارال [...   

يعني [ شد و ينارال ارسطوف را با وجود چنين خدمتي گذشته از راه مرند وارد دارالسلطنة تبريز

ي جنگ تقريباً كم جمعيت و كم نيرو گشته ها دليل اعزام نيرو به آوردگاه اشغال شهر تبريز كه به

بود و خوانين خائن مرند موضوع را به ژنرال ارسطوف رسانده و او را ترغيب به گرفتن تبريز 

و خودسري مقصر دولتي نموده و معزول كرده محبوساً به  معاتب نموده، او را به جنون .]كردند

جهت محافظت قراباغ و شيروان و گنجه و  دارالسلطنة پطرزبورغ فرستاد و از لشكرهايي كه به

 هزار نفر ديگر احضار نموده كه از آب ارس گذشته به نخجوان و ساير واليات گذاشته بود سي

 شد كه زياده از شصت هزار نفر صالدات و ضبط ممالك اين طرف آب ارس پردازند و محقق 

  ٣١.» شدندتسخير و حفظ آذربايجان  ه ارس گذشته مشغول بصد عراده توپ از آب

آيد، آذربايجان سرزميني است كه در پايين ارس  كه از اين نوشتة جهانگير ميرزا برمي چنان  

 سوي ارس كه وي ضمن نام بردن از واليات آن سوي ارس، از ممالك اين. واقع شده است

ي دو سوي ارس، ها راند و اين خود گواه آن است كه سرزمين مرادش آذربايجان است، سخن مي

  . اند ي ايران و روس نام يكساني نداشتهها در زمان جنگ

ي جغرافيايي و تاريخي كه از منابع يوناني، ارمني، اسالمي و ها از مجموعة گزارش  

گيري  صورت برگزيده ارائه گرديد چنين نتيجه  بهي قرن نوزدهم و بيستم ميالديها پژوهش

م جمهوري آذربايجان ناميده شده است، ١٩١٨طور كلي مرزهاي كشوري كه از سال  به: شود مي
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» آلبانياي قفقاز«ي ها هاي پيش از ميالد به بعد با نام در حقيقت مرزهاي سرزميني است كه از سده

و » اران«در متون ارمني و ) Aguank(» آغوانك«و ) Aluank(» آلوانك«) در متون كالسيك يوناني(

برده شده است و بنا بر  از آن نام) فارسي، عربي، تركي(در متون اسالمي » اران و شروان«و » الران«

هاي اصيل تاريخي بوده و   نام كنوني اين سرزمين فاقد پايهتوان گفت شواهدي كه آورده شد مي

ويژه آنكه آذربايجان خود نام سرزميني در پهنة  به. ود نداردهاي ديرين خ هيچ پيوندي با سرچشمه

  .ايران زمين است كه قدمتي دو هزار و سيصد ساله با اين نام دارد

  

  )آتورپاتكان(آذربايجان 

استعدادهاي خدادادي سرزمين آذربايجان از قبيل آب فراوان و خاك حاصلخيز و ديگر شرايط 

كه تاريخ   بسيار دور فراهم آورده است طورييها ا از زمانالزم براي زندگي، امكان زيست بشر ر

باره  دياكونوف در اين. توان تعيين كرد دقيقي را براي ديرينگي زندگي انسان در اين سرزمين نمي

در اينكه انسان در چه زمان سرزمين ماد را مسكون ساخت و نخستين بار بدانجا گام «: نويسد مي

) يا پالئوليت( تا اين اندازه دانسته است كه در عصر حجر نهاد اطالعي در دست نيست ولي

شناسي اشياي فراواني،  ي باستانها نتيجة كاوشاكنون در. كردند آن خطه زندگي ميآدميزادگان در 

 ] مياني عصر حجرةفرهنگ دور[» موستيه« و ]فرهنگ آغاز عصر حجر[» آشل«كه مربوط به عهد 

منزلگاه و غارهايي نزديك سليمانيه، غارهاي  (]ر حجرفرهنگ دورة متأخر عص[» اورينياك«و 

... دست آمده است  به) ثار فراوانشرقي آذربايجان ايران و آ در جنوب» تامتام«نزديك بيستون و 

  ٣٢.»دست آمده ناچيز است هذا اطالعاتي كه دربارة ساكنان سرزمين ماد در عصر حجر تاكنون به مع

است كه در طول تاريخ، اقوام مختلف گام در آن نهاده، يي ها آذربايجان از جمله سرزمين  

هاي موجود در مورد سرگذشت زندگي  آگاهي. اند مدتي مانده و بعد جاي خود را به ديگران داده

اند بسيار ناچيز  يي كه در اين منطقه زيسته و در تكامل فرهنگي آن سهيم بودهها همة انسان

حضور اقوامي چون هوري، لولوبي، گوتي، ماننا، توان از  باشد، آنچه كه مشخص است مي مي

نام برد و اطالعات نه چندان زيادي را پيرامون آنها در مدارك ... آشوري، اورارتو، ميتاتي و 
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دياكونوف سرزمين آذربايجان يا ماد آتروپاتن را از نظر محل سكونت اقوام . شناسي يافت باستان

  : كند ناحيه تقسيم مي باستاني به هشت

اين ناحيه را آشوريان . نواحي قطور، خوي و مرند: داغ از رود ارس تا جبال آورين داغ و قره -١

ناميدند و از قرن نهم تا پايان قرن هشتم ميالدي كامالً جزو اورارتو بوده  مي»  بوتو- گي-سان«

  .است، و سرنوشت آن بعد از آن تاريخ تا دوران سقوط آشور و اورارتو روشن نيست

از منابع قديم هيچ اطالعي دربارة اين ناحيه در دست ): شعبة جنوبي ارس(سو  د قره درة رو-٢

 .بعدها كادوسيان در آنجا ساكن شدند. نيست

اين ناحيه به سه ناحية فرعي تقسيم : ريزند  ناحية درياچة اروميه و رودهايي كه در آن مي-٣

 .گردد مي

 در قرن نهم قبل از ميالد، اين ناحيه ]؟[استاني ب» گيلزان«يعني :  كرانة غربي درياچة اروميه-الف

  .گشت و يا اينكه ميان آن دو تقسيم شد» ماننا«يا » اورارتو«مستقل بوده است و ظاهراً بعدها جزو 

 و رودهايي كه به موازات آن ]رود زرينه[» جغتو« كرانة جنوبي درياچة اروميه و حوضة رود -ب

ي داخلي موسوم بوده و به چندين واحد »زاموا«نام   به]از ميالدقبل [اين ناحيه در قرن نهم . جاريند

بعدها . و غيره) Messi(، مسي )Manna(، ماننا )Harrana(شده، حارانا  مستقل سياسي تقسيم مي

توان مركز  اين ناحيه هستة دولت ماننا را تشكيل داد و از قرن هفتم قبل از ميالد به بعد آن را مي

 اين معني كه در آغاز مركز اقتصادي سراسر ماد بوده است و بعد ماد اقتصادي ماد شمرد، به

  ).آتروپاتكان، آذربايجان(آتروپاتن 

چاي   يعني درة رود آجي- كرانة شرقي درياچة اروميه به ماننا مربوط بوده است و كرانة شمالي-ج

  .كرده است  ظاهراً مستقل بوده و در اينجا قبيلة داليان زندگي مي-و ناحية تبريز كنوني

ويژگي رود قزل اوزن مارپيچي بودن آن است، : هاي آن و شعبه) سفيدرود( درة رود قزل اوزن -٤

 :در درة مزبور چند ناحيه وجود دارد

ي آق داغ و آق كروك جايي كه درة سفيد ها  از شمال غرب به سوي جنوب شرق ميان كوه-الف

  . شد نده ميخوا) Andia(رود قرار دارد در روزگار قديم آنديا 
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شود و شهر   رودي است كه از كوهستان سهند سرازير ميهشرقي اين در  در بخش شمال-ب

دره و حوضة آن رود در روزگار . ريزد كنوني ميانه بر كرانة آن قرار دارد و آن رود به قزل اوزن مي

  .نام داشت) Zikirtu(» زيكيرتو«كهن 

ك مزبور كه امروز قافالنكوه نام دارد در قديم  باالتر از محل تالقي قزل اوزن با رود كوچ-ج

 را از ناحية ماننا ]بعدي[شد و اين قسمت ماد آتروپاتن  خوانده مي) Gizilbunda(» گيزيل بوندا«

  .اند خوانده)  ماد- Maday(آشوريان اين بخش قزل اوزن را ماداي . كرد جدا مي

 ، آن٤ و ٣غربي نواحي شمارة  ي واقع در جنوبها سرزمين:  بخش علياي رود زاب كوچك-٥

از لحاظ » لولو«يا » زاموآ«ايالت . سوي رشته جبال افقي، بيشتر به آشور و بابل گرايش داشتند

بانه، سليمانيه، زهاب و جغرافيايي با آشور سخت مربوط بوده، نواحي شهرهاي كنوني مياندواب، 

» زاموآ«. اند شده ناميده مي» اموآز«طور محدود  معني بسيط بدين نام موسوم بوده و به سنندج به

هايي  رفته، شعبه شمار مي هاي دجله به بخش علياي رود زاب كوچك بوده كه خود يكي از شعبه

 .كنند كه در مسير سفالي آن خاك اصلي آشور را قطع مي

در مثلث (ها و شعب كوچك آن  اما بخش علياي رود دياله و شاخه:  بخش علياي رود دياله-٦

» پارسوآ«، از اواسط قرن نهم قبل از ميالد اين ناحيه )وني سليمانيه، زهاب و سنندجشهرهاي كن

 .واجد اهميت خاص بودند» پارسوآ«و » زاموآ«دو ناحية . شده است ناميده مي

، كه در اواسط هزارة دوم )Namar(اين بخش را ايالت نمر :  بخش وسطاي مسير رود دياله-٧

هاي آن  در جنوب درة دياله و شعبه. كرد  سياسي بابل بود، اشغال ميقبل از ميالد كامالً تحت نفوذ

 .قرار داشت» بيت همبان«ايالت 

باستان » الي پي«ظاهراً بخش علياي كرخه، همان كشور : هاي بخش علياي رود كرخه  دره-٨

٣٣.شد ناميده مي» الي ماييدا«است كه بعدها 
 

يختن با اقوام بومي رفته رفته در يك محدودة زماني با ورود اقوام ايراني به پشتة ايران و درآم  

. وارد دگرگون گشت نسبتاً طوالني تابلوي قومي، زباني و فرهنگي منطقه به سود مردمان تازه

هايي كه به خط ميخي وجود   و استقرار آنها، گرانتوفسكي بر پاية كتيبهها دربارة زمان آمدن ايراني

 طي سدة يازدهم پيش از ميالد در اطراف درياچة اروميه مستقر دارند، اثبات كرد كه عناصر ايراني
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به . اي ايفا كردند هاي نهم و هشتم پيش از ميالد در غرب ايران نقش عمده شدند و طي سده

 اقتصادي واالتري نسبت -ي اجتماعيها اعتقاد او ايرانيان هنگام ورود به ايران از فرهنگ و سنت

گيري از  اينان با فنون كشاورزي، دامداري، استفاده از فلز و بهره. به مردم محلي برخوردار بودند

آمدن ايرانيان به اين سرزمين جنبة : نويسد همو مي. آن، ساختن چرخ و پرورش اسب آشنا بودند

ي ها هاي نهم تا هفتم پيش از ميالد، وابسته و تابع دولت اقوام ايراني در سده. اشغالگرانه نداشت

طلبي  علت ايراني شدن اقوام بومي را نبايد با توسعه. اها و اورارتوها بودندمحلي، از جمله مانن

  ٣٤.مربوط دانست، بلكه اين امر با ساختار اجتماعي، سياسي و ديني در ارتباط بوده است

در كتيبة .  ياد شده استها هاي آشوري سدة نهم پيش از ميالد از پارس نخستين بار در كتيبه  

 پيش از ميالد است، نام ٨٤٣سوم، شاه آشور، كه تاريخ آن حدود سال ) Salmanasar(سلمانسر 

اين » شاه «٢٧ پيش از ميالد، آشوريان از ٨٣٤در سال . آمده است) Parsua(سرزمين پارسوآ 

هاي سلمانسر سوم در سفرهاي   آشوريان همچنين بر پاية سالنامه٣٥.سرزمين خراج گرفتند

جز از ماد و پارس، زيكيرتو . را شناختند) ماداي(دان  ما٨٣٦شان به زاگرس در سال  جنگي

)Zikirtu ( و به قول يونانيان ساگارتي)Sagarti ( قوم ديگر ايراني است كه در آذربايجان مستقر

  .تبريز و مرز دولت اورارتو پيش رفتند شده بود و چه بسا تا ناحية

نام  ي از كشوري بهبعد از چندي در سدة هشتم پيش از ميالد، در متن كتيبة آشور  

. شرقي ايالم واقع شده بود شود كه در منطقة شمال ياد مي) Parsu(a)mash(» ماش)آ(پارسو«

 پيش ٨٠٠صورت پراكنده در اطراف درياچة اروميه بودند، حدود سال  ها كه به محتمل است پارس

را در پيش گرفته ي اورارتو و ماننا از مادها جدا شده راه جنوب ها از ميالد به سبب فشار دولت

 .دادند صورت گستردة مادها تشكيل مي مانده را به  بنابراين عنصر غالب ايراني باقي٣٦.باشند

ي اجتماعي و معيشتي رفته رفته مادها را به طرف ها حوادث سياسي و نظامي و ضرورت  

در سال ) نناهاصورت وابسته به ما با احتمال زياد به(پيش برد و اولين هستة دولت ماد اتحاد قبايل 

ريزي شد، هر چند اين دولت در آغاز كار فاقد ساز و كار  پي) و يا كمي پيشتر( قبل از ميالد ٧٢٧

 هاي آتي به دولتي فراگير، مقتدر و مستقل بود، اما نقطة عطفي براي مادها بود كه توانستند در دهه

 سياسي و نظامي آندوره تدريج نيرومند شوند، دامنة حكومت خود را گسترش دهند و در حوادث 
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آفريني نمايند و قدرت خود   پيش از ميالد نقش٦١٢ويژه با برانداختن دولت قدرتمند آشور در  به

ويژه آذربايجان تا ماوراي رود ارس بسط دهند، و باالخره همينان  ي ايران و بهها را بر تمام قسمت

اف معتقد است  اقرار علي. هندبودند كه موفق شدند اولين حكومت فراگير ايراني را تشكيل د

از «: نويسد او مي. همراه داشت  استيالي مادها تغييرات قومي و زباني را در منطقة آذربايجان به

وي . »رو گرديد ههاي شديد روب زمان استيالي مادها در منطقة تابلوي قومي و زباني با ديگرگوني

انس كه از دوران پيش هخامنشيان با توجه به شدت گرفتن روندهاي تج«: افزايد همچنين مي

ها و از ميان رفتن آنان،  آميزند، دربارة تغيير قوم، نام هاي مانايي با مادي مي تيره. شروع شده بود

دربارة «: دهد وي در جايي ديگر چنين ادامه مي. »بهترين شاهد تغيير فرهنگ نژادي ايشان است

هاي زباني مادها را قبول كرده،  خامنشيان لهجههاي محلي مانايي شايد پيش از دوران ه آنكه طايفه

 ها هويت و خودآگاهي قومي خويش و اشتراك قومي خود را از دست داده، و آهسته به مادي

ها در زمان هخامنشيان با نام مادي نام  از اين طايفه دهد كه تبديل يافتند، نه تنها آن شهادت مي

دهند كه تصديق كنيم كه زبان ماديان در آن  ان ميهاي جداگانه به ما امك برند، بلكه سرچشمه مي

: و باالخره آنكه. »اي گسترده روان بوده است گونه ي آذربايجان بهها دوره واقعاً در تمامي زمين

در دورة هلنيستي نيز ايراني زبان ) آذربايجان( وجود ندارد كه خلق ماد آتورپاتكان يهيچ شك«

  ٣٧.»بوده است

اي  در آغاز اتحاديه. ستان هرگز واحد استوار و اليتغيري نبوده استكشور ماد در دوران با  

ساخت  بايل و كشورهاي گوناگون را متحد ميو سپس دستگاهي نظامي و اداري كه قبود از قبايل 

و آنگاه موقتاً در مجموعة نظامي و اداري و سازماني كه هخامنشيان پديد آورده بودند مستحيل 

 پيش از ميالد در پي انجام تقسيمات كشوري به دو بخش تقسيم شد، شده، در پايان قرن چهارم

اين دو ماد با ). ماد بزرگ(» ماد سفلي«و ديگري )  آذربايجان-ماد كوچك(» ماد آتروپاتن«يكي 

اينكه تقريباً از يك نژاد بودند، ولي هريك سرنوشتي داشتند و غالباً در طول تاريخ دو واحد متمايز 

 پيربريان به روايت از استرابون در مورد ميزان ماليات و خراجي كه ماد خرد به ٣٨.رفتند شمار مي به

سرزمين ماد صاحب «: نويسد پرداخت و نشان از وضعيت اقتصادي آن داشت مي امپراتوري مي

ها و مزارع بسيار غني و پربار بود كه دهقانان در صدها قرية آن به كشت و برداشت  دشت
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كه در زمان خود از ماد ( روايت استرابون فقط سرزمين ماد آتروپاتن به. محصول مشغول بودند

 عالوه بر خراج معمولي ]شاهنشاه= شاهان شاه[هر سال براي شاه بزرگ ) بزرگ جدا شده بود

همين . كرد  هزار راس گوسفند تهيه مي١٠٠ اسب و ٣٠٠٠ قاطر، ٤٠٠٠صورت نقد، حدود  به

 هزار سوار ١٠كند كه قادر بود به راحتي  مي اين منطقه ياد مياسترابون از دامنة گستردة منابع نظا

 هزار پياده نظام براي ارتش امپراتوري تهيه كند، اشارة استرابون ظاهراً به اين معناست كه ٥٠كار و 

گذار بوده  در دوران هخامنشيان سرزمين آيندة ماد آتروپاتن خود يك، مجموعة اداري، خراج

  ٣٩.است

  

  عنوان حكومتي مستقل ن بهظهور آتروپاتكا

يا ساتراپ ) شهربان(خشتره پوان ) Atropates(آتروپات ) م. ق٣٣٠ -٣٣٦(در زمان داريوش سوم 

اين سردار ايراني كه به مناسبت نامش، او را از خانوادة روحاني و . ماد بود) به لفظ يوناني(

م . ق٣٣١كندر به سال كه بين داريوش سوم و اس) گوگامل(اند در جنگ گوگمل  زردشتي شمرده

پيش از اين جنگ . رفت شمار مي  بهها روي داد فرمانده مادي) شمال عراق(در شمال اربل 

آتروپات فرماندهي سواراني را بر عهده داشت كه داريوش براي شناسايي گسيل داشته بود، پس از 

كسودات وري هخامنشي بود، اسكندر ار اين نبرد كه پاياني براي امپراتشكست داريوش د

)Oksodat ( نامي را كه داريوش در ري به سياه چال افكنده بود از زندان برآورده ساتراپي ايالت

ماد را به وي بخشيد، ديري نگذشت كه اكسودات از چشم اسكندر افتاد و آتروپات از طرف آن 

را به احتمال قوي آتروپات اسكندر . م براي حكومت ماد تعيين گرديد. ق٣٢٨پادشاه در سال 

مطمئن ساخت كه نسبت به وي از اكسودات وفادارتر است و براي نشان دادن لياقت و شجاعت 

شد و سر به طغيان برداشته و لقب پادشاه  خوانده مي) Bariaks(نام بارياكس  خود مردي را كه به

م سپس بنا به تمايل اسكندر به هنگا. اسكندر كرد ماد و پارس بر خود نهاده بود، دستگير تسليم

 و تشريفاتي كه در شوش برپا گرديد با مقدونيان عقد خويشاوندي منعقد كرد و براي ها جشن

پس . سردار مقتدر اسكندر داد) Perdikas(استحكام موقعيت خود دختر خويش را به پرديكاس 

اي كه از طرف سرداران اسكندر در  م آتروپات در مجلس مشاوره. ق٣٢٣از مرگ اسكندر در سال 
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واگذار » پيتون«نام  نشيني ماد سفلي به يك سردار مقدوني به ساتراپ. قاد يافت حاضر نبودبابل انع

السلطنة اسكندر بود در  شد و آتروپات به اين مناسبت كه مردي اليق و پدر زن پرديكاس نايب

م سرداران . ق٣٢١ پس از كشته شدن پرديكاس در سال ٤٠.مقام خود در ماد كوچك ابقاء گشت

ماد كوچك .  پرداختندها نشين گرد آمده و به تقسيم مجدد ساتراپ» تري پاراديس «اسكندر در

 از آن تاريخ ماد كوچك يا آذربايجان را مي نشين آتروپات جزء اين تقسيم نبود، يعني ساتراپ

  .توان دولتي مستقل شمرد

: نگارد ي سلوكي چنين ميها دياكونوف در مورد داليل نپيوستن ماد خرد با ديگر ساتراپي  

نمود،  اقتصاد ماد كوچك واجد كشاورزي و صنعتي نسبتاً عالي بود و تكافوي احتياجات آن را مي«

 ديگر نواحي و در آن زمان كه اقتصاد طبيعي بيشتر حكمفرما بود نيازي به الحاق و يا اتحاد با

احي الجيشي ميان نو  اصلي بازرگاني و سوقةخالف ماد سفلي بر جادماد كوچك بر. »نداشت

آسياي مقدم و آسياي ميانه واقع نبود و ديگر آنكه عالوه بر حسن تدبير آتروپات، بر اثر وجود 

ها كه ديگر  قبايل جنگجو چون كادوسيان در ماد كوچك، آن ايالت را از سلطة نظامي مقدوني

  ٤١.»ياالت ايران را تحت سيطرة خود درآورده بودند محفوظ داشتا

  

  ) آتورپاتكان= آتروپاتكان= ماد آتروپاتن( ماد خرد درآميختن نام آتروپات با

اينكه آتروپات با اسكندر چگونه مدارا كرد و چگونه مورد اعتماد او قرار گرفت و اين حسن 

ي ها به آنها پژوهش لي است كه پاسخيي از اين دست همه، مسائها اعتماد را نگهداشت و پرسش

د رفتار او حاصل گرديد آن بود كه پاي سربازان بدوي طلبد، اما آنچه كه از فراين تري را مي عميق

ي وحشيانه و كشتارهاي بيرحمانه و غارت ها اسكندر به ماد خرد نرسيد و اين سرزمين از يورش

  .  بركنار ماند، سرنوشت شومي كه بيشتر مناطق ايران را فرا گرفتها دارايي

رفت و از استعداد  شمار مي بدون شك، آتروپات دولتمرد بزرگي به«: نويسد اف مي علي  

العاده و درك باال برخوردار بود، و در سياست كاردان و دورانديش بود، وي خيلي خوب  فوق

رو راه مذاكره را پيش  كرد كه در آن شرايط مبارزه عليه اسكندر مفهومي ندارد و از اين درك مي

تر از همه اين است  خصوصاً مهمم... با يونانيان، مقدونيان، پيوندهاي نزديك برقرار نمود . گرفت
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تجاوزكاران به سرزمين آتورپاتكان راه )  هر نحوي به(» نگذاشت«كه بيفزاييم در حقيقت آتروپات 

 نويسندة تاريخ ماد نيز ٤٢!و اسكندر واقعاً تا مرزهاي آتورپاتكان رسيد، اما وارد آن نشد! ... يابند

يي كه ميان وارثان و ها ن پرآشوب جنگآتروپات چگونه توانست در آغاز دورا«: نويسد مي

وجود آورد؟ شكي نيست كه  جانشينان اسكندر درگرفته بود دولت جديد و مستقل ماد را به

شد،  مردم دولت جديد را كه رسماً ماد خوانده مي. ... آتروپات مردي با استعداد و برجسته بود

  ٤٣.»يدندماد آتروپاتن يا آتروپاتكان نام) نام وي يعني آتروپات به(

در رابطه با ناميده شدن ماد خرد به ماد آتروپاتن يا ) برابر مدارك موجود(اولين كسي كه   

دان  باشد، روايت بسيار روشني دارد، استرابون جغرافي آتورپاتكان كه شكل اولية نام آذربايجان مي

 و در آماسية زيست  ميالدي مي٢١ پيش از ميالد و ٦٥ي ها استرابون كه حدود سال. يوناني است

آسياي صغير سكني داشته است، پيرامون ماد آتروپاتن مطلبي را در كتاب جغرافياي خود آورده 

چون دور پادشاهي هخامنشيان به پايان آمده «: نويسد است كه كسروي به نقل از او چنين مي

 آن سرزمين نام آتورپات در آذربايگان برخاسته سرداري به. الكسندر ماكدوني بر ايران دست يافت

دست يونانيان نگاه معروف بوده از افتادن به » د كوچكما«نام  را كه بخشي از خاك مادان و به

مردم، آتورپات را به پادشاهي برگزيدند و . خوانده شد» آتورپاتگان«نام او  داشت و آن سرزمين به

دشاهي اشكانيان و استرابون كه كتاب خود را در زمان پا. »او خاك خود را داراي استقالل ساخت

هنوز جانشينان آتورپات هستند و استقالل دارند و «: گويد نزديك ميالد مسيح تأليف نموده مي

  . »اند گاهي نيز با پادشاهان ارمنستان و با اشكانيان و حكمرانان سوريا خويشي كرده

اند،  گانهمادها دو بخش جدا«: اي مشابه چنين نوشته است اف نيز همين متن را با ترجمه علي  

نامند، و بخش دوم را مادهاي آتروپاتكان، كه نام خود را از راهبر  يك بخش را مادهاي بزرگ مي

نظام خود آتروپات گرفت، و او نگذاشت كه كشورش همچون بخش مادهاي بزرگ زير 

در حقيقت آتروپات خود را شاه اعالم نموده و به اقرار خويش اين . حاكميت مقدونيان بماند

كه  اين وراثت در خاندان او ادامه دارد، چون) زمان استرابون(ا مستقل اعالم نمود و تاكنون كشور ر

٤٤.»كردند گذشتگان او با شاهان ارمني و سوريه و بعدتر با اشكانيان ازدواج مي
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) آذربايجان بعدي(نام آتورپاتكان . آيد كه از گزارش استرابون بدون هيچ پيچيدگي برمي چنان  

گونه كه كشور  ايراني ماد خرد دارد و همان) شهربان(م آتروپات سردار و ساتراپ ريشه در نا

» عثمان«از )  فعليةتركي(وري عثماني ت، امپرا»ازبك«ازبكستان نام سرزمين خود را از نام 

برگرفته است، ... و » كلمب) كريستف(«و نيز كلمبيا از نام ) سرخاندان پادشاهان عثماني(

م خود را از آتروپات اخذ كرده و هرگونه تفسير ديگري در اين خصوص بدون آتورپاتكان نيز نا

  .پايه و اساس خواهد بود

از گزارش استرابون كه بگذريم، آريان مورخ سدة دوم ميالدي به هنگام بحث پيرامون   

ن را لشكركشي اسكندر مقدوني به ايران، از آلبانياي قفقاز و آذربايجان جداگانه نام برده و آذربايجا

  ٤٥.»نوشته است» ماد آتروپاتن«

آذربايجان كنوني «: نويسد واسيلي والديميروويچ بارتولد در مورد پيدايش نام آذربايجان مي  

اي  ايران تا زمان اسكندر مقدوني جزء اليتجزاي سرزمين ايراني ماد بود و حكومت جداگانه

سراسر ماد شخصي با نام ) شهرب(ساتراپ )  پيش از ميالد٣٣١(در جريان پيكار گوگمل . نداشت

پس از اسكندر . كردند صورت مزدور خدمت مي  او افراد آلبانيايي احتماالً بهدر سپاه. آتورپات بود

. صورت موروثي درآمد پس از او منطقة تحت فرمانش به. نيز آتورپات همچنان فرمانروا بود

ات درآميخت و نام جديدي به خود شد با نام آتورپ ناميده مي» ماد خرد«بخشي از اين منطقه كه 

نام . ناميدند و ارمنيان آن را آترپاتكان مي) آتروپاتن(يونانيان اين سرزمين را آتروپاتنا . گرفت

تالش براي توضيح ديگري پيرامون اين نام، فاقد هرگونه پايه و . آذربايجان از اينجا پديد آمد

آذربايجان در قديم «: نگارد ز چنين مي مؤلف كتاب جغرافياي تاريخي ايران ني٤٦.»اساس است

داد و فقط بعد از اسكندر مقدوني اهميت مستقلي  را تشكيل مي) ماد(غربي مدي  قسمت شمال

 پيش از ميالد از طرف اسكندر ٣٢٨كسب نمود، و آن موقعي بود كه آتروپات ايراني كه در سال 

آتروپات موفق شد دولت .  يافتعنوان ساتراپ به مدي اعزام شده بود در اين خطه استحكام به

 نزد يونانيان Atropatene. (كوچكي در اين سرزمين تشكيل دهد كه بعدها به اسم او معروف شد

اين دولت كوچك از لحاظ اينكه ).  نزد ارامنه و كلمة آذربايجان از همين جاستAtrpatakanو 
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ن يوناني واقع گرديد، بس اولين مظهر ارتجاع عنصر ايراني بر ضد استيالي يونان و رسوخ تمد

٤٧.جالب توجه و حائز اهميت است
 

آمده » آتروپاتنه«صورت  در آثار مؤلفان يوناني به) آتروپاتكان= آتورپاتكان(نام آذربايجان   

٤٨.است
 

 ٤٩؛"Aturpatakan" و "A twrptkn" و "trptkn" و "twrptkn"شكل اين نام در پارسي ميانه   

   ٥٠؛"twrptkn" ،"Aturpatakan": پهلوي كتابي

"trwptkn"): اشكانيان(پارتي 
   ٥٢؛"Atropatakan"و  ٥١

٥٣؛"Adorbigan" و "Adorbaigan"): آسوريان(سرياني 
 

"Adarbigana": رومي بيزانسي
  ٥٥؛"Aderbaigan" و ٥٤

 "Atrpaykan"، )شكل معمولي ارمني نام آذربايجان= آتراپاتكان  ("Atrapatakan": ارمني كهن

  ٥٦)آترپاتكان ("Atrpatkan"، )آترپايكان(

  . بوده است٥٧)آدربادگان ("Adarbadagan": گرجي

، ٥٨»آذرباذكان«ي ها هاي عربي به پيروي از متون سرياني، آذربايجان را به صورت در نوشته  

  . و آذربايقان و غيره آمده است٥٩»آذربيجان«و » آذربيكان«

  :گردد ن نتايج زير حاصل ميبا درنگ و تأمل در اشكال گوناگون نام آذربايجا  

يا آتورپات است و همگي از ) Atrpat(» اترپات«ي مختلف آذربايجان نام ها  ريشة همة نام-الف

خود  گون به ي گونهها ي مختلف صورتها اين نام مشتق گرديده، كه با توجه به ساخت ويژة زبان

  . گرفته است

 بوده كه در اثر گذشت زمان و تغيير حروف ٦٠ شكل اولية آذربايجان، آتورپاتكان يا آتروپاتكان-ب

  .شكل امروزين درآمده است به) بر مبناي پايه و ساخت پيشين خود(

و نيز اشتقاق كلمات » آندارپاتيانو«دياكونوف ضمن رد فرضية امكان انطباق آذربايجان با   

"Atur" ،"Atro" از كلماتي نظير "andar" ،"andir" ،"andarz"تاريخ اصطالح : نويسد  و غيره مي

اين اصطالح از طريق . توانيم تا اعماق اعصار دنبال كنيم و اشكال گوناگون آن را مي» آذربايجان«

شكل   كامالً بر طبق قاعده بهaturba an و a urbaigan و A arbaijanاشكال قرون وسطايي 
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Aturpatkan) (كه در ارمني باستان ديده شده ) ماد و پارتيatrpatakan (ترين صورت  ديو عا

مثالً (شده   كه تعريف مكان بوده و از اسامي خاص تشكيل مي-Kanصفتي مختوم به 

Anahitakan از Anahit و Friyapatikan از Friyapatiدر اين مورد ).  و بسياري ديگر

يونانيان از همين نام با .  مشتق شده استaturpst ،atarepatخصوص اين كلمه از اسم خاص  به

 اشتقاق صحيح aturpat ،Atropates، نام Atropatene:  اسم كشور را ساختند-eneني پسوند مكا

  ٦١)حفظ شده توسط آتش مقدس. (دارد ايراني ةخدش  بيو

نام آذربايجان «زكي وليدي طوغان محقق اهل تركيه نيز با استناد به نوشتة استرابون ذيل مادة   

 نام آذربايجان ]پيدايش[«: نويسد  استانبول ميالمعارف اسالم، چاپةدر داير» و حدود تاريخي آن

 از نام يكي از سرداران ساللة ]آذربايجان[اين نام .  گره خورده است]مقدوني[با اسكندر بزرگ 

 قبل از ميالد از ٣٢٨كه در سال ) Atropatesبه لفظ يوناني (نام آتروپات   به]پادشاهان ايراني[كياني 

خاطر تمايز از ماد  به. كرد مشتق شده است ين ماد را اداره ميطرف اسكندر برخي از واليات سرزم

يا (شد ماد آتروپاتنه   را كه تا حدود همدان را نيز شامل مي]ماد[بزرگ اين قسمت از سرزمين 

تلفظ اين كلمه در قرن سوم ميالدي آذرباذگان بوده و . اند و يا آتروپاتن گفته) عبارتي ماد كوچك به

تبديل و اين كلمه » ج«را به » گ«اعراب .  ديده شده استAOOشكل  بهها  در ميان بيزانسي

٦٢.درآمده و باألخره بدين شكل در ميان ايرانيان و تركان راه يافته است» آذربيجان«صورت  به
 

تاريخ و «المعارف بزرگ اسالمي ذيل مادة ةمرحوم عباس زرياب خويي نيز در داير  

: در يــونـاني(» آتــروپات«آذربايجان از نام «: نويسد ن ميچني» جغــرافياي تاريخي آذربايجــان

A ropa es (آتروپات نام سردار ايراني بود كه در جنگ ميان داريوش سوم آخرين . مشتق است

. در سپاه ايران فرماندة ماد بوده است) گوگامل(» پادشاه هخامنشي و اسكندر مقدوني در گاوگامال

م از سوي اسكندر . ق٣٢٧ -٣٢٨اسكندر پيوست و در زمستان آتروپات پس از شكست ايران به 

م دختر خود را به . ق٣٢٤آتروپات در . به حكومت ماد منصوب گرديد» اوكسيدات«جاي  به

فات او ميان پس از مرگ اسكندر و تقسيم ممالك و متصر. سردار اسكندر داد» پرديكاس«

طور مستقل به حكومت   او در آنجا بهغربي ماد به او واگذار گرديد و سردارانش، قسمت شمال

معروف شده بود پس ) در برابر ماد بزرگ(» ماد كوچك«اين ناحيه كه پس از اسكندر به . پرداخت
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ضبط » آتورپاتكان«نام او ناميده شد كه در خط پهلوي  از استقالل و استقرار آتروپات در آنجا به

) پروكوپيوس(تأليف پركپ » ي ايرانها گجن«در كتاب ... ، )آتروپاتنه: در يوناني. (شده است

آمده است كه تلفظ » آدربايگانن«شكل   ميالدي نام اين ناحيه دو بار به٦مورخ بيزانسي قرن 

 ميالدي ٤در آخر قرن . سازد يعني تلفظ واقعي مردم آن عصر را منعكس مي» آذربايگان«

شكل   بار به٧و » پاتكانآتر«صورت  فاوستوس بيزانسي، مورخ ارمني يك بار اين نام را به

زند كه تلفظ واقعي اين كلمه  شناس آلماني حدس مي آس، ايران آندره. كار برده است به» آترپايكان«

به صامت » ت«انسدادي ) مهموس(واك  بوده است يعني صامت بي» آذرباذگان« ميالدي ٣در قرن 

رسي قديم پس از مصوت در كلمات فا» ذ«صامت . بدل شده است» ذ«و سايشي ) مجهور(واكدار 

  .تبديل شده است» آذربايگان«نيز به » آدرباذگان«همين جهت   بدل گرديده و به» ي«به 

آذربايگان كه ... شد  گفته مي» آذرباذگان« م هنوز به پيروي از اواخر ساسانيان ٩/  ق٣در قرن   

ه در فارسي امروزي تلفظ مردم آن عصر بوده، در زبان عربي به اذربيجان و آذربيجان بدل شده ك

  ٦٣.شده است» آذربايجان«

صاحب قاموس اعالم تركي نيز آتروپاتنه را برگرفته از نام آتروپات، و نام آذربايجان در زمان   

او در تعريف مادة آتروپاتنه چنين . داند حكومت فرمانروايان اسكندر بعد از مرگ وي مي

الطوايفي  نام آذربايجان است كه در دوران ملوك ]به يوناني[ -)Atropatene(آتروپاتنه «: نويسد مي

كه از منصوبين » آتروپات«بعد از مرگ اسكندر رومي از نام فرمانرواي مستقل آتروپاتنه يعني 

  ٦٤.»اسكندر بود گرفته شده است

فقيه محمد بن اسحاق همداني مؤلف قرن سوم هجري در مورد نام آذربايجان در اثر  ابن  

مقفع و ديگري نامشخص است، وي چنين آورده  يه كرده كه يكي از آن ابنخود به دو نقل قول تك

 ٦٥.»است، و گويند آدرباد بن بيوراسب...  آذرباد بن ايران ]نام به[آذربايجان : مقفع گويد ابن«: است

مقفع با نام  فقيه و ابن هاي نخستين اسالمي همچون ابن آيد كه مؤلفان سده از اين نوشته چنين برمي

اند ليكن در مورد اينكه آذرباد  درستي نام آذربايجان را از او دانسته  آشنا بوده و به) آتروپات(د آذربا

خبر بوده و  نام ايران يا بيوراسب است محتمل است آنان از قول استرابون بي فرزند شخصي به
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ماية پيدايش بدين خاطر نقل آنها تا حدودي با افسانه آميخته است و شايد هم ايراني بودن آذرباد 

  ٦٦.چنين نقلي شده است

  

  مرزهاي آذربايجان

و قبل از ) هخامنشيان (ها كه پيشتر آمد آذربايجان در زمان حكومت مادها و بعد پارس همچنان

بنابراين الزم است نخست . آنكه ماد خرد و بعد آتورپاتكان ناميده شود جزيي از سرزمين ماد بود

عد از دانستن گسترة آن به حدود سرزمين ماد خرد يا مرزهاي سرزمين ماد را بشناسيم و ب

  .آتورپاتكان بپردازيم

همچون سرزميني (ماد «: نويسد مؤلف تاريخ ماد دربارة مرزهاي ماد در عهد باستان چنين مي  

در عهد باستان اراضي را كه از سمت شمال به رود ارس و ) تاريخي و به مفهوم وسيع اين كلمه

زار دشت كوير و از مغرب و  و از مشرق به صحراي شوره) وب درياي خزردر جن(هاي البرز  قله

غربي با  ماد باستان از سمت شمال... گشته  جنوب به سلسله جبال زاگرس محدود بوده شامل مي

مرز بوده و در امتداد كرانة درياي خزر  و از جانب شمال با آلباني هم) و بعدها با ارمنستان(اورارتو 

ب و گرمسيري ماوراء البرز، مركب از نواحي پرجنگل كاسپيان و كادوسيان و حاشية خطة مرطو

شوند، از جانب   و ديگر قبايل خرد كه اكنون طالش و گيالن و مازندران ناميده مي]ها گيل[ ها گل

ساخته در مشرق ناحية كوهستاني خراسان و رشته جبال كوپت داغ،  شمال خاك ماد را محدود مي

كرده، بخش كرانة درياي آن و  ي پارت، خاك ماد را از آسياي ميانه جدا مييا سرزمين باستان

تر از خاك  اندكي جنوبي. ناميدند مي) گرگان، هركانه(هاي رود گرگان و اترك را هيركانيه  دره

از طرف . داد ع بخش مركزي فالت ايران تشكيل مييزر هاي لم پارت مرزهاي شرقي ماد را پهنه

شود و از جانب غرب  كه اكنون فارس خوانده مي) يا پرسيد(اني پارس جنوب با كشور كوهست

  ٦٧.مرز بوده است خاك ماد با آشور هم

مديه «: نويسد  چنين مي]شكل يوناني ماد[ مديه ةصاحب قاموس اعالم تركي نيز زير ماد  

)Medie (يجان ي عراق عجم و آذرباها دانان قديم يونان به بخش نامي است كه مورخان و جغرافي

 از ]ماد[مديا . كنند گذارند جدا مي اند و آن را از ساير مناطق ايران كه نام پارس بر آنها مي داده
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طرف غرب با آشور، شمال با درياي خزر شرق با خراسان و از طرف جنوب با خوزستان و 

 و ]زرگماد ب[به عراق عجم .  مركز آن بود]اكباتانا[مرز بود، خود مديا كه شهر همدان  فارس هم

 وي همچنين همدان را شهري مشهور و قديمي و واقع ٦٨.»آتروپاتنه يعني آذربايجان تقسيم شده

  ٦٩.نويسد در خطة جبال يعني عراق عجم مي

گردد تمامي سرزمين ماد در داخل كشور ايران قرار گرفته و اين  كه مالحظه مي همچنان  

، اشترك و ديگران كه پيرامون جغرافياي اي است كه مورد اتفاق محققاني چون فورر، روست نكته

  ٧٠.اند، است هاي نهم تا هفتم پيش از ميالد به تحقيق پرداخته تاريخي سرزمين ماد در سده

كه پيشتر آمد در اواخر سدة چهارم پيش از ميالد سرزمين ماد به ماد خرد و ماد بزرگ  چنان  

و ماد آتروپاتن نام گرفت، ماد بخش گرديد، ماد خرد بعد با نام فرمانرواي خود درآميخت 

 واحد سياسي مستقلي را تشكيل داد و كشور آتروپاتكان پديد آمد و ٧١آتروپاتن در دورة هلنيستي

اين كشور به نوشتة . به مدت سه سده و نيم مستقل ماند و بعد جزوي از متحد اشكاني خود شد

 با ارگي ٧٢ت سليمان امروزيدر تخ» گنجك«ماركوارت داراي دو پايتخت بوده كه يكي ازآن دو 

» فراه اسب« و فارسي ميانه ]خواستار اسب سفيد[»  اسپه-فراذه«برابر نام ايراني باستان » ورا«نام  به

چست است، مرزهاي آتورپاتكان مثل بيشتر كشورها در زمان اقتدار، گسترش  واقع در درياي چي

در ) ارته بازن(» آرتابازن«براي مثال در زمان حكومت . نشيني داشته است و در زمان ناتواني، عقب

 بر همة نواحي اي كه گونه د بهترين حدود اراضي خود رسيده بو م آتروپاتن به بزرگ.ق٢٢٠حدود 

استيال يافت، ) كليخيذ، گلشيد(» كولخيز«تا ) فازيس(در حدود فازير ) سياه= پونتس(درياي پونت 

را » آراكس«ويژه آرتابازن مجبور شد كه درة  اما در حملة آنتيوخوس كبير شرايط تغيير كرد، به

ت زيادي متحمل شد و حتي زماني اگرچه وسيلة تيگران كبير آتروپاتن صدما تخليه كند و بعدها به

توانند  ي مقطعي مرزي كه قاعدتاً نميها رفت  و پسها  از اين پيشرفت٧٣.دست او افتاد كوتاه به

مبناي واقعي حدود ماد آتروپاتن قرار گيرند، كه بگذريم، مرزهاي ماد آتروپاتن را دياكونوف چنين 

ر شمال تا كوه الوند در جنوب ممتد بوده در ماد آتروپاتن، از رود ارس د«: تعريف كرده است

يي را كه به موازات آن به ها  و ديگر رودك]رود زرينه[ناحية درياچة اروميه و رودهاي جغتو 

كه جبال البرز را قطع كرده ) سفيدرود(اوزن  ريزند و همچنين ناحية درة رود قزل درياچة مزبور مي
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اكنون (سراسر اين ناحيه . ، شامل بوده استريزد نزديك شهر رشت كنوني به درياي خزر مي

غربي به  كه از شمال به جنوب و يا از شمالرا سلسله جبالي ) آذربايجان ايران و كردستان ايران

  .»شرقي ممتدند پوشانده است جنوب

هاي جبال متوازي كه  از سلسله) تا دويست كيلومتر(را نوار پهني » ماد آتروپاتن«بخش غربي   

گردد،  كه مالحظه مي  چنان٧٤.»شوند اشغال كرده است جبال زاگرس ناميده مي«ام ن مجموعاً به

صراحت آورده   اي را كه دياكونوف براي سرزمين آتورپاتكان تعيين كرده و خود نيز به محدوده

اف نيز دربارة مرزهاي  اقرار علي. شده است  شامل آذربايجان ايران و كردستان ايران مياست،

اي  ي گستردهها كوه بخش غربي آتورپاتكان، عبارت است از رشته«: ين نوشته استآتورپاتكان چن

در . شود رسند، و از آنها با نام زاگرس ياد مي كيلومتر نيز ميكه پهناي آن جاي تا جاي به دويست 

. ريزد شود و به ارس مي سو از آن جاري مي ي قراداغ جايگير است كه رود قرهها كوه شمال رشته

سيار گياهان برخوردار است و زارهاي انبوه پوشانده كه از انواع ب  تالش را جنگليها كوه

. دهند را تشكيل مي» ماد آتورپاتكان«ي البرز كه به آنها پيوسته است، بخش شرقي ها كوه رشته

  .»رسيد ي الوند ميها ة كوهمناطق جنوبي آتورپاتكان تا ناحي

تكان با روايت دياكونوف يكسان ي آتورپااف از مرزها چنانچه مشاهده شد روايت علي  

باشند كه سرزمين آتورپاتكان در داخل مرزهاي ايران بوده و  أي مير نمايد و جملگي بر اين هم مي

  .گرفته است  آذربايجان و كردستان فعلي را دربرمييها استان

 و اداري يينويسندگان كتاب تاريخ ايران در دانشگاه كيمبريج در رابطه با تقسيمات جغرافيا  

قلمرو «: نويسند ي مواصالتي آذربايجان چنين ميها ه ساساني و راةغربي ايران در دور بخش شمال

. گرفت ة شمال غرب را دربرمي نواحي درياي خزر و نيز ناحي]ماد[شمالي ساسانيان سرزمين ماه 

خاك اين . ه بودنهاد) ربايجانآذ(مال غرب در استان ماد آتروپاتن مرز قومي و زباني ايران در ش

ة ارس را در خود جاي  اروميه و در شمال تا كران رودخانة غربي درياچةاستان نواحي و جاد

 در اين سو يا -رودي گيالن و سفيدها ، كوه)مغان(ة بالسگان  آن به جلگة، دامندر مشرق. داد مي

ي ها بنابراين كوه .شد مركزي يكي مي) ماه (، اين استان با ماددر جنوب. رسيد  مي-فراسوي زنجان

ة درياي خزر قابل نشين غربي و قبايل حاشي هاي كردان و ديگر قبايل كوه جايي هآن براي جاب
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ة ارس پيش سوي كران رودخان صلي ماد آتروپاتن كه از همدان بهشاهراه ا. دسترسي بوده است

بازرگاني . كرد ين استان را به دو نيمه تقسيم ميگذشت و ا ة اروميه ميرفت از مشرق درياچ مي

كه تيگرانس دوم در جنگ با هراكليوس از  رسيد و از هنگامي ان از اين راه گذشته به قفقاز مياير

 ٧٥گروه هفت ايستگاهي كه در جدول پويتينگر. كرد به يك راه نظامي تبديل گرديداين راه استفاده 

نيكئه : شدند  آغاز مي]رود مينهسي[  جغاتوة دراز  احتماالًگرفتند  قرار ميها از حلوان در ميان كوه

و اروميه از  ٧٦)Gadir( گادير ةباشد كه راه در) Barza(بايست همان برزه  مي) Nicea Nialia(نياليا 

يافت   ادامه مي]در مسير مياندواب به ملكان فعلي[) Laylan(راه اصلي تا ليالن . شد آنجا جدا مي

، كرسي Gazaca ([Ganzag-Ishizigan([، )گزكه(ن  به گنزك شيزيگايا از كنار آن گذشته احتماالً

 هاي مكانجاده راهي به موازات رود ساروق به اين در مشرق امتداد . رسيد استان آتروپاتن مي

باش اين بود. رسيد و به تخت سليمان و شهر شير مي) Karafto(پرستش در غارهاي كرفتو 

ه آذرگشنسب آن را بنياد گاه بزرگي بود ك ساسانيان داراي پرستشةتابستاني شاهان پارتي در دور

 يا Afrazaبعدها افرازه ) (pharaata(يا فرااته ) paraaspa(در شمال گنزك دژ پرااسپه . كرده بود

راه بعدي به ارس گويا از مرند . ة آنتوني درايستادم در برابر محاصر. ق٣٦نهاده بود كه در ) مراغه

، سمت گيالن به. رفت س در خاك آتروپاتن پيش مية ارگذشت و به موازات رودخان ميو خوي 

 و آلبانيا را كه ]موغان[، اين شهر امنيت راه به بالسگان قرار داشت»  آدربادگان]استان[شهر «اردبيل 

نشين ايراني ساكن در  قبايل كوه) ي فعليها  يا اوستها آس([ ها راه تهاجم در دسترس آالن

اين . كرد أمين ميآمدند ت ة خزر مي از دروازوشت گذ نجا مياز آ ها  و بعدها هون]زي قفقاها كوه

راهي كه به شمال غرب .  چهارراه بزرگي بودشهر زنجان. آمد  و از طريق زنجان مي]ماد[راه از ماه 

اه در داخل قفقاز در همان براي دانستن امتداد اين ر. »گذشت رفت در جلفا از رود ارس مي مي

، رقابت ميان ايران و روم بر سر استيالي سياسي در امتداد منستاندر شمال ار«: خوانيم متن مي

 كليدي راهيچهار) باغ فعلي  قره-آرتساخ(آرتاكساتا . ديدگر  غربي اصلي دنبال مي-شاهراه شرقي

شد و از آن گذشته به  سوي ارس سرازير مي ة شرقي بهيك جاد. در دست ايرانيان بوده است

آمد  مياي كه از آتروپاتن  رسيد و در آنجا به جاده مي) Sanora در جدول پويتينگر سنوره(جلفا 

 اين ظاهراً. رفت سوي درياي خزر پيش مي يافت و به ون آلبانيا ادامه ميشاهراه به در. پيوست مي
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رسيد و  مي) رشت (Cyropolisكرد و به كوروپوليس  ة دريا را تا درون گيالن دنبال ميشاهراه كران

  ٧٧.»رفت ميرود به آتروپاتن گرداند و در امتداد سفيد ا برميدر آنجا مسير خود ر

  :آيد كه ة پژوهشگران دانشگاه كمبريج چنين برمياز اين نوشت  

 ةدر دور) آدربادگان(انگر آنند كه مرزهاي آذربايجان ، نشهاي جغرافيايي در متن  نشانه-الف

) آتورپاتكان(ي ماد آتروپاتن آمد با مرزها شمار مي هغربي ايران ب ساسانيان كه استان شمال

  .همخواني دارد

  .داده است  قومي و زباني ايران را تشكيل مي اين استان مرز-ب

ون جغرافياي يي را پيرامها ، گزارشنگاران و جهانگردان دوران اسالمي مورخان و جغرافي  

يجان را با به روشني مرزهاي آذرها ، برخي از اين گزارشاند آذربايجان از خود برجاي گذارده

را از  گونه آن شهرها و نواحي آن پرداخته و بديننام بردن از   اند و برخي ديگر به مشخص نموده

  .اند ها تميز داده ديگر واليات و سرزمين

 ة كه به دوران واثق خليف٧٨)ق٢٥٠(خردادبه   معروف به ابنابوالقاسم عبيداله بن عبداهللا  

هاي ، از شهرها و روستايس پست اطالعات بودد رئعباسي در بخشي از سرزمين قديم ما

شاپور (، اردبيل، سيسر، برزه، سابرخاست )ميانه(مراغه، ميانج «: آذربايجان چنين ياد كرده است

) پرويز(كه شهر ابرويز ) گنجك(، برزند، جنزه )مغان(، تبريز، مرند، خوي، كولسره، موقان )خاست

ة آذرجشنس ، شيز كه در آن آتشكدسلماس، )شهر زردشت(، نريز، اروميه ، جابرواناست

قرار دارد و نزد زردشتيان داراي ارج وااليي است و اگر پادشاهي به قدرت رسيد ) آذرگشنسپ(

، روستاي سلق و روستاي سندبايا و بذ و باجروان. ز مدائن قصد زيارت آن آتشكده كندپاي پياده ا

ور و روستاي ماينهرج از روستاهاي و دسكيا) سراب(، روستاي سراه  بلوانكرحروستاي ارم و

  ٧٩.»ة آذربايجان استناحي

ي نگاران بنام دوران اسالم كه از جهانگردان و جغرافي) ق٣٤٠(ابواسحق ابراهيم اصطخري   

دارند تا حدود ) طارم(حدود آذربايگان از حدود تارم «: نويسد است حدود آذربايجان را چنين مي

 او شهرهاي .» دجله و به حدود ارمينيه بازگرددتا شهر زور تاتا دينور تا حلوان ) زنجان(زنگان 

، اوجان )خانه(، مراغه، اروميه، ميانه خونه )اردويل(اردبيل «: شمارد آذربايجان را چنين برمي
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، خوي، بركري، مرند، تبريز، برزند، ورثان، موقان، ، سلماس)دهخوارقان(، داخرگان )اوجن(

ان و گاه جزء نخجوان را گاه جزء شهرهاي آذربايج(ي نشوي  اصطخر.»)اشنو(جابروان، واشنه 

را ) برزعه(، بردع )ماد بزرگ(ان را از شهرهاي جبال ، همو همدآورد  مي)شهرهاي ارمنستان

  ٨٠.كز آذربايجان دانسته استالملك اران و اردبيل را مردار

، ضمن لبلدانا صاحب كتاب) ق٢٩٠(فقيه  بن اسحاق الهمداني معروف به ابنبن محمداحمد  

 سوم دانسته ة اول و نخجوان را بخشي از ارمينيةآنكه اران و سيسجان و تفليس را جزء ارميني

در ) كورا(تا دو رود ارس و كر حد آذربايجان «: نويسد ت در مورد مرز آذربايجان چنين مياس

ن در آن ران بگذرد و نهر ارا، سپس از اي بيرون شدن رود ارس قاليقال استجا. ارمينيه است

ميان . گونه با رود كر برخورد كند دين، سپس از ورثان بگذرد و به برخوردگاه دو رود آيد و بريزد

قيه شهرهاي ف  ابن.»د بروند تا به درياي گرگان ريزندسپس اين دو رو. اين دو شهر بيلقان است

راغه، نريز، تبريز، ، ورثان، بيلقان، م)مغان(بركري، سلماس، موقان «: آورد آذربايجان را چنين مي

 ةكه در آن اتشكد(، شيز )شهر زردشت(، جابروان، اروميه ) گنزك-گنجك(برزه، جنزه 

 ٨١.»، سلق، سندبايا، بذ، ماينهرج و ارم)قدر است  شده كه در نزد مجوس گرانآذرگشنسپ واقع

تن سازمان م ريخه اي كه در اينجا بايد يادآوري گردد اين است كه بعد از تسلط اعراب و به نكته

لفان اسالمي در بيان حدود اين واليات ؤ، مت آذربايجان و اران و ارمنستانسياسي و اداري واليا

. نيست نگارنده و اين نوشتار ةاند كه پرداختن به آنها در حد و انداز هايي شده گاه دچار آشفتگيگه

ي آذربايجان و اران ها ناند جدا بودن سرزمي حقيقتي كه همگي بر آن گواهي دادهاما با اين وجود 

 ١٩١٨ معتبر تاريخي و يا جغرافيايي تا قبل از سال ةتوان گفت هيچ نوشت است، و با قوت تمام مي

  .ا يكي پنداشته و توصيف كرده باشددو سرزمين ر ميالدي وجود ندارد كه اين

و كه مدتي در آذربايجان ) ق٣٦٧(حوقل بغدادي  دان معروف عرب ابن جهانگرد و جغرافي  

، رود ارس را مرز اي كه از اين سه سرزمين كشيده  اران به سياحت پرداخته طبق نقشهارمنستان و

ة رس ، رودخانة الران از طرف پايينمرز ناحي«: نويسد وي مي. يان آذربايجان و اران دانسته استم

ر قسمت دحوقل ارائه كرده است،  اي كه ابن برابر نقشه. »و در ساحل آن شهر ورثان است) ارس(

نوشته ) مغان(متي از خشكي كه در دريا پيش رفته، موقان ، و در قسزيرين رود ارس آذربايجان
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عان شاهان آذربايجان دانسته و حوقل فرمانروايان اران را خراجگذاران و تاب شده است، ابن

پرداختند  يذربايجان ماين فرمانروايان هرساله خراج معيني با لوازم ديگر به پادشاهان آ«: نويسد مي

وي  .»پرداخت قطع و امتناع مي برد و خراج خود را بي مانروايي از پادشاه خود فرمان ميو هر فر

، كورسره )اشنويه(اردبيل، مراغه، اروميه، اشنه «: هاي آذربايجان را چنين نوشته استشهر

، تبريز، ، خوي، سلماس، مرند)دهخوارقان(ن ، داخرقا)خونه(، خونج )ميانه(، ميانج )كولسره(

  ٨٢.»، ورزقان)سراب(، بيلقان، جابروان، اهر، سراه )مغان(برزند، ورثان، موقان 

اي  رهآذربايجان خو«: نويسد در مورد آذربايجان مي) ق٣٧٥( بشاري مقدسي عبداهللابو  

ز اين سرزمين  آن كه مركةقصب. ريزي كرد  كه آذرپاد پسر بيوراسپ آن را پي است]واليتي[) كوره(

سراو ) ميانه(، ميانج )خونه(شهرهايش رسبه، تبريز، جابروان، خونج .  اردبيل استنيز هست

 وي زنجان را سرحد .» مرند،، بروي، ورثان، موقان، ميمند و برزند، سلماس، اروميه، مراغه)سراب(

رود ارس از مرزهاي اران «: گردد وي در مورد رود ارس متذكر مي. آذربايجان دانسته است

  ٨٣.»ريزد س در پشت موقان به دريا ميد و سپگذر مي

مرزهاي آذربايجان چنين نوشته البلدان پيرامون  در كتاب معجم)  ق٦٢٣(ياقوت حموي   

ر شمال و مغرب اين رود آنچه د. ران رودي است كه آن را ارس گويندميان آذربايجان و ا«: است

وي مرز ديگر  .»بايجان استقرار گرفته است از آذر، از اران و آنچه در سوي جنوب نهاده است

نويسد از شهرهاي مشهور آنجا تبريز  داند و مي ا سرزمين ديلم و گيالن و طارم ميآذربايجان ر

شهرهاي ديگر آن عبارتند از مراغه، خوي، سلماس، . ترين شهر آنجا است  كه اكنون بزرگاست

  ٨٤.اروميه، اردبيل، مرند و غيره

: نويسد ة آذربايجان ميالعباد دربارثارالبالد و اخبارة آنويسند)  ق٦٧٤(زكرياي قزويني   

ها و  مشتمل بر شهرهاي بسيار و رودخانه عراق عجم و اران ةآذربايجان مملكتي است وسيع ميان«

: برد شهرهاي آذربايجان را چنين نام ميقزويني . »جمله كوه سبالن است ، از آني بزرگها كوه

، خوي، موغان، )ست در آذربايجان، مابين مراغه و زنجانشهري ا(اردبيل، اروميه، تبريز، شيز 

  ٨٥.»مراغه
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 بالد ]آذربايجان[حد شرقي آن «: هاي آذربايجان را چنين نوشته استمرز)  ق٧٢١(ابوالفداء   

 پيرامون حد ديگر .»ديلم است و حد جنوبي آن عراق عجم يعني حلوان و اندكي از جزيره

است تا تفليس ) دربند قفقاز(حد اران از باب «: نويسد نين مين با اشاره به حدود اران چآذربايجا

ران است تا حد زنجان ، و آذربايجان از حد حجيود ارس تا مكاني معروف به حجيرانتا نزديك ر

ارمينيه پيچد تا منتهي به قرب دجله گردد و بر حدود  تا حد دينور، تا حلوان و شهر زور و مي

  ٨٦.»پيوندد

: شمارد ميالقلوب شهرهاي آذربايجان را چنين برةهدر نز) ق٧٤٠(ويني  مستوفي قزاهللاحمد  

 ، تكلفه، اهر، ارجاق،، انارتبريز، اوجان، طسوج، اردبيل، خلخال، دارمرزين، شاهرود، مشكين«

،  اشنويه، ارميه، سلماس، خوي، نوذر، مردان قم، گيالن فصلون، كليبر، قلعه كهران، درآورد،خياو

 ، دزمار، مرند]ليالن[ نيالن ، بسوي، دهخوارقان، مراغه، گرمرود،)ميانه (، ميانج)سراب(سراو 

   ٨٧.»، ماكويه آزاد، اجنان، اردوباد، نخچوان،]گرگر[ كركر ، زنور،زنگيان

: نويسد ميصاحب برهان قاطع زير عنوان ارس چنين ) ق١٠٦٢(حسين خلف تبريزي محمد  

ليس و اي است مشهور كه از كنار تف نام رودخانه ،نقطه به فتح اول و ثاني و سكون سين بي -ارس«

  ٨٨.»گذرد مابين آذربايجان و اران مي

ة  قاموس اعالم تركي نيز در مورد مرزهاي آذربايجان زير مادةالدين سامي نويسند شمس  

غربي ايران كه از طرف شرق با   واليتي است در شمال-آذربايجان«: نويسد آذربايجان چنين مي

 مرزي ة از شمال با رودخان،تحت حاكميت روسيه) درياي خزر(احلي نواحي سواليت گيالن و 

 از جنوب با كردستان ،يزيد و كردستان عثمانيهاي با  از غرب با استان،ايران و روس يعني ارس

ق يعني ١٣٠٦ مرحوم سامي به سال ة مهمي كه در نوشتة نكت٨٩.»مرز است ايران و عراق عجم هم

 سال پيش از آذربايجان ناميده شدن ٣٠چاي و حدود  ة تركمانعاهدحدود شصت سال بعد از م

 ابتدا سرزمين اي آذربايجان از اين است كه اگر به ادعاي عده وجود دارد ،اران صورت گرفته

 مرحوم  اصوالً،هاي ايران و روس به دو نيم شده بود داد و در پايان جنگ واحدي را تشكيل مي

 ،اي به اين موضوع ننموده است شد اما وي هيچ اشاره تذكر مي موضوع را مبايست اين سامي مي

 ، ياد شده توجه گرددةهمچنين اگر به مرزهاي آذربايجان از سمت غرب و جنوب در نوشت
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تان تحت شود مرحوم سامي از عبارت كردستان تحت حاكميت عثماني و كردس مشخص مي

زمين باالي ارس نيز راستي سر  ه حال پرسش اينجاست اگر ب،كند حاكميت ايران استفاده مي

بايست تعبير آذربايجان تحت حاكميت روسيه را براي مرز شمالي   او نمي،بود آذربايجان مي

 آذربايجان تحت حاكميت روسيه اي را تحت عنوان كم ماده برد و يا دست كار مي هآذربايجان ب

  !نوشت نمي

 ميالدي در هيچ ١٩١٨ ود ارس تا سال رضا در اثبات اينكه سرزمين باالي راهللا دكتر عنايت  

هاي مربوط به قفقاز و آذربايجان را در  ماده. نوشته نشده است» آذربايجان«اي  سند و نوشته

م و پس از آن در روسيه نوشته شده است ١٩١٧يي كه پيش از انقالب بلشويكي ها المعارف ةداير

وسي كه چاپ و انتشار آن از سال المعارف رةدر داير«: نويسد را مورد بررسي قرار داده و مي

پترزبورگ پايتخت امپراتوري روسيه و اليپزيگ  يالدي آغاز گرديد و در شهرهاي سن م١٨٩٠

آلبانيا نام باستاني سرزميني است در «: چنين آمده است» آلبانيا« زير عنوان ،آلمان به چاپ رسيد

 در شمال ارمنستان كه ،ي خزر و دريا[Pontus Euxinus]رق و جنوب قفقاز ميان درياي سياه ش

ساكنان اين سرزمين همان مردم شيروان كنوني و جنوب داغستان . مرز آن بود) كر(» كيروس«رود 

 در جلد ٩١.» تابع دولت روم بودندها آلبان«المعارف مذكور چنين آمده است كه ة در داير٩٠.»هستند

با وضوح تمام ارائه شده است كه المعارف نامبرده طول و عرض جغرافيايي قفقاز ةسيزدهم داير

 المعارف روسي بهةدر صفحات اين داير. ة عرض شمالي دانسته است درج٥/٣٨ تا ٥/٤٦آن را از 

در همين  ٩٢.»گردد مياز جنوب به رود ارس منتهي ) قفقاز(اين سرزمين «صراحت نوشته است كه  

 ذكر شده ،تقسيم شده بوداستان جلد اسامي مجموعه شهرهاي قفقاز و ماوراء قفقاز كه به دوازده 

 ، كوتائيسي، درياي سياهة ناحي، كوبان، ترسك،استاوروپول«: ي مذكور عبارتند ازها استان. است

 در بخش مذكور هيچ نامي ٩٣.» زاكاتاال، كارسك، داغستان،)گنجه( اليزابتوپول ، باكو، ايروان،تفليس

 سرزمين  در اين»آذربايجاني«نام  هدمي بدر ضمن از وجود مر. ه است عنوان نشد»آذربايجان«از 

. اند ناميده شده» تاتار «زبانان قفقاز بلكه در سراسر اين مجموعه تركي. سخني به ميان نيامده است
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لي نام شيروان را در صفحات آن و. ذكور نامي از اران برده نشده استالمعارف مة در دايرضمناً

  .مبيني مي

مان در مجلدات گ  بي،داشت وجود مي» آذربايجان«نام   بهرگاه در شمال رود ارس سرزمينيه  

اي به وجود سرزميني زير  ولي كمترين اشاره. آمد ف نامبرده ذكري از آن به ميان ميالمعارةداير

  .در شمال رود ارس نشده است» آذربايجان«عنوان 

  :چنين آمده است» آذربايجان«المعارف زير نام ةدر جلد نخست همان داير  

)  به زبان ارمني ادربادكان، به زبان پهلوي اتورپاتكان، آتش-سرزمين آذر(يجان يا ادربيجان آذربا«

وب محدود است به كردستان آذربايجان از جن. غربي ثروتمند و صنعتي ايران است استان شمال

 به  از شمال، از غرب به كردستان تركيه و ارمنستان تركيه،)ماد (و عراق عجم) استان ارديال(ايران 

 ة از شرق به استان گيالن در كران،كند ب قفقاز كه رود ارس آن را قطع ميارمنستان روس و جنو

 هفدهم ميالدي صدمات ةدر سد... مربع است  كيلومتر١٠٤٨٤٠ مساحت آذربايجان ...درياي خزر 

جايگاه ان مرزي و عنوان است آذربايجان به. ماني بر آذربايجان وارد آمدفراواني از سوي تركان عث

  ٩٤.»از اهميت فراوان برخوردار است) چون عباس ميرزا(وليعهد ايران 

  :ائه شده چند نكته درخور توجه استاز مطلب ار  

 نخست مربوط به طول و عرض جغرافيايي قفقاز است كه از طول و عرض جغرافيايي ةنكت -١

يني كه به خطا نام  سرزمةالمعارف جديد شوروي به نقشةهرگاه به داير. آذربايجان جدا است

گردد كه جنوب   معلوم مي،اند مراجعه شود وسياليستي آذربايجان بر آن نهادهجمهوري شوروي س

 عرض شمالي است كه با عرض جغرافيايي ارائه شده از ة درج٥/٣٨اين سرزمين در همان حد 

تزاري  ة با اين تفاوت كه در دوران روسي٩٥.المعارف امپراتوري روسيه يكي استةسوي داير

  .  جنوب قفقاز نام آذربايجان نداشتسرزمين شمال ارس و

 و يا »آذربايجان ايران« هيچ نامي از ،المعارف منتشر شده در دوران امپراتوري روسيهةدر داير -٢

بلكه تنها از يك . برده نشده است» ارمنستان روسيه« و »ارمنستان تركيه« همانند »آذربايجان روسيه«

 .است» آذربايجان ايران«فته و اين همان  سخن ر»آذربايجان«
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جان از شمال  سرزمين آذرباي، در دوران امپراتوري روسيهشدهالمعارف منتشرة دايرةبنا به نوشت -٣

مال رود  شعبارت ديگر  هگردد و اين خود نمودار آن است كه آن سو و ب به رود ارس محدود مي

 .ارس آذربايجان نبوده است

در .  مساحت آذربايجان است،تر است تر و روشن ني بر ارقام و از همه دقيق چهارم كه مبتةنكت -٤

ببينيم .  كيلومترمربع آمده است١٠٤٨٤٠سرزمين آذربايجان  تزاري مساحت ةالمعارف روسيةداير

 .كند اندازه ما را به حقيقت نزديك مياين رقم تا چه 

 ١٩٦٠وي كه به سال المعارف جغرافيايي شورةبراي روشن شدن مطلب نخست از داير  

در جلد نخست . كنيم  نقل قول مي،چاپ آن در شهر مسكو پايتخت اتحاد شوروي آغاز شد

 و گاه »آذربايجان شوروي« مساحت سرزميني كه اكنون ،المعارف جغرافيايي نامبردهةداير

ت  در همان صفحه نيز مساح٩٦. كيلومترمربع آمده است٨٦٦٠٠شود  ناميده مي» آذربايجان شمالي«

  ٩٧.ان ايران بيش از صد هزار كيلومترمربع نوشته شده استآذربايج

 تزاري كه ةالمعارف روسية آنگاه در داير،گرفت  نام مي»آذربايجان« شمال رود ارس اگر  

 هزار ١٩٠آذربايجان حدود  بايد مجموع مساحت ، نوزدهم ميالدي انتشار يافتةاواخر سد

 ة ميزان مساحت آذربايجان كه از سوي دولت روسيةرائسبب چيست كه در ا. بود كيلومترمربع مي

 با مساحت آذربايجان حقيقي ،تزاري و مراجع علمي و پژوهشي آن كشور شناخته شده بود

 »آذربايجان« آن نيست كه ديگران نام ة؟ آيا اين خود نشاناختالفي وجود ندارد) آذربايجان ايران(

اي در  راستي چه انگيزه  ه ب٩٨؟ل رود ارس نهادندين ديگري در شمارا به غارت بردند و بر سرزم

 سرزمين خود را بر روي طلبان اراني نام ديرين اين نامگذاري وجود داشت؟ چرا استقالل

يي چون اران و يا شروان كه با هويت ها  اگر آنها از نام؟ قاعدتاًجمهوري نوبنيادشان نگذاشتند

نمود ولي  سيار منطقي ميكردند ب  استفاده ميود براي اين نامگذاريتاريخي سرزمينشان عجين ب

م در پاسخ پرسش يك دانشجوي باكويي كه ١٩٢٤؟ آكادميسين بارتولد در سال چرا آذربايجان

هرگاه الزم « :دهد م سرزمينمان را آذربايجان بناميم؟ چنين پاسخ مي آيا ما حق داريم نا،پرسد مي
شود نامي برگزينيم بهتر  ميايجان را شامل آذرب  مناطقي كه خاك كنوني جمهوريةبود براي هم
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نام «: گويد ميبرداشته و ة پرده از راز اين نامگذاري  همو در ادام٩٩.»بود نام اران بر آن نهاده شود مي

رفت كه  أسيس جمهوري آذربايجان گمان ميگزيده شد كه پس از تآذربايجان از آن جهت بر

ولي اكنون كه نام ... حد جغرافيايي را تشكيل دهند آذربايجان ايران و جمهوري آذربايجان يك وا

شود، خود  كار گرفته مي هآذربايجان با دو مفهوم براي آذربايجان ايران و باالخص اين جمهوري ب

١٠٠.»موجب گمراهي و آشفتگي است
 

هاي  ي پاياني آن كه بخشها ويژه ماه هاگر اوضاع نابسامان ايران طي جنگ جهاني اول و ب  

هاي بيگانگان آسيب  كه در اثر فتنه(اي متجاوز انگليسي و آذربايجان ور در اشغال نيروهجنوبي كش

در اشغال نيروهاي ترك ) اي از آنها بود هاي مهيب در سلماس و ارومي نمونهبسيار ديده و كشتار

  را در نظر بگيريم، كشور بودوان از هرگونه ساماندهي به امورعثماني قرار داشت و دولت هم نات

ور از گردد براي دشمنان ايران چندان هم د  آنچه را كه بارتولد متذكر مي،متوجه خواهيم شد

توانستند با استفاده از نابساماني كشور و ناتواني دولت مركزي اين نيت  دسترس نبود و آنها مي

 اصم جنگ در منطقه توجه نماييم نيز اگر به موقعيت استقرار نيروهاي متخ،شوم را عملي سازند

زمان در آذربايجان و جنوب قفقاز حضور داشتند  نظاميان ترك عثماني بودند كه همبينيم كه اين مي

 آنان علم ة در زمان حضور آنها در قفقاز بود كه سردمداران حزب مساوات به پشتوانو اتفاقاً

 را نام جمهوري آذربايجان هشرقي قفقاز را برافراشته و تشكيل كشوري ب استقالل در بخش جنوب

بر اران دقت كه به تفكر سياسي سردمداران حزب مساوات حاكم   و باز وقتي،به دنيا اعالم نمودند

 سياستمداران وقت عثماني ١٠١تركيستي أثر از تفكرات پانطور فزاينده مت بينيم كه آنان به كنيم مي مي

ي را مورد بررسي  و باز اگر دكترين سياسي زمامداران حزب اتحاد و ترقي حاكم بر عثمان،بودند

ي به ها و سرزمينشدت در پي گسترش قلمرو خود به كشورها   ه خواهيم ديد آنان ب،قرار دهيم

بودند و حضور نظامي آنان ) كه آذربايجان ايران هم در ليست آنها قرار داشت(نشين  باور آنان ترك

. اي همين سياست بود در راستاي اجردر قفقاز و آذربايجان و تالش براي رسيدن به آسياي ميانه

ايجان را بر اران نهاد از اي كه نام آذرب توان دريافت جريان انديشه بندي منطقي مي حال با يك جمع

ه بيشتر اين حقيقت نظر چتر شدن هر نگارنده براي روشن. توانست سرچشمه گرفته باشد كجا مي

ح آذربايجان يعني محمد امين  بنيانگذار جمهوري به اصطالة گرامي اين نوشتار را به نوشتةخوانند
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گيري و وضعيت  چگونگي شكل ،جمهوري آذربايجان« وي در كتاب ،دارد زاده معطوف مي رسول

 تبليغات مطبوعاتي ة زاد، آذربايجان را آفريدةجرياني كه ايده و انديش«: نويسد چنين مي» كنوني آن
   ١٠٢.»ثير ادبيات ملي ترك قرار داشتأبود كه تحت ت

داند  ة جرياني مي را آفريد]شدن اران[ آذربايجان ةزاده انديش شود رسول حظه ميچنانچه مال  

يجان شدن تر آذربا عبارت ديگر و روشن  ه ب،ثر از ادبيات ملي ترك بودأ تبليغات متةكه خود زاييد

تركيستي بود كه سردمداران آن سران حزب اتحاد و ترقي حاكم بر  اران محصول تبليغات پان

توان در تمجيد  وبنياد آذربايجان به تركيه را مي جمهوري نةجانب وابستگي همه. ني بودندة عثماتركي

شمار  هدار مقام خالفت بوده مركز اتحاد جهان اسالم ب تركيه عهده«. زاده از آن كشور دريافت رسول

 .اشدب ة اميد اقوام ترك ميگذاري شده است نقط ة نوين كه براساس حاكميت ملي پايهتركي. آيد مي

! آري. شعل آمال ملل شرق را در دست دارد م،شكوه آرمان ملي بودهه پرچمدار پيروزي باتركي

الخصوص جهان ترك نيازي به اثبات ندارد  ود بين تركيه و جهان اسالم و علي عاطفي موجةرابط

جمهوري آذربايجان اولين حكومت جمهوري است كه در جهان اسالم تشكيل شده است اين ... 

... اي كوچك است   تركيه،عبارت ديگر  ه ب،ي در عين حال يك حكومت ترك استجمهور

١٠٣.»ة روابط دو برادر صميمانه است بزرگ به اندازة كوچك و تركيةمناسبات مابين مردم تركي
 

 نوين هم ةهم پيچيد و تركيرطوفان پاياني جنگ جهاني اول طومار امپراتوري عثماني را د  

ود از خير قفقاز و اشا در تكاپوي حفظ حداقل قلمرو سرزميني براي خبه رهبري مصطفي كمال پ

اديري پول و گذشت و اران را در ازاي مق) اني ديگر كه شرايط آن فراهم گرددتا زم(اتحاد تركان 

گرا و  ة حكومت مساواتيان تركسان هرچند عمر دو سال ها نمود و بدين اسلحه تقديم بولشويك

سر آمد اما نام آذربايجان بر روي اران نگه داشته شد و   ميالدي به١٩٢٠ آوريل ٢٧يشان در جمهور

 آن ةنويسان و شعرا و هنرمندان حزبي آبياري گرديد تا ميو  نهال دروغين اين بار توسط تاريخاين

 اما با وجود اقدامات ،چينندهاني بررا رهبران سياسي شوروي و ايادي باكويشان در جنگ دوم ج

  .ة آنان رقم خورد خالف خواست، حوادث،ام دادنداي كه انج گسترده

ي آسياي ميانه و قفقاز ها  ميالدي و استقالل جمهوري١٩٩٠با فروپاشي اتحاد شوروي در   

گيري  و با بهره آمريكا ةسمت تركيه و به پشتوان فكران باكويي با چرخشي دوباره بهرهبران و روشن
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اند نگاهي  ة اخير افزودهويژه در ده هغاتي خود بدر داخل كشور بر حجم تبلي از همفكران خودشان

رسد مبين اين ادعاست اما  ن و ديگر شهرهاي ايران به چاپ ميهاي تركي كه در آذربايجا به نشريه

هاي روزافزون  وطئهراستي در اين ميان رسالت مسئولين سياسي و فرهنگي كشور در مقابل اين ت هب

  چيست؟

جوانان و جوانان آذربايجاني كه هدف اصلي اين تبليغات ايم نو آيا هيچ از خود پرسيده  

شنوند و يا در   چند بار از صدا و سيماي خودي مي وقتي نام آن جمهوري را روزي،دهستن

هاي شمالي ايران  گيرند كه يكي از همسايه درسي كه در تهران چاپ شده ياد ميي ها كتاب

ود ارس ر نام آن جمهوري را در باالي رهاي رسمي كشو هوري آذربايجان است و يا در نقشهجم

  . و عمليات رواني دشمن قرار نگيرندثير تبليغات أ چگونه انتظار داريم تحت ت... !خوانند و يا  مي

  

  ها نوشت پي
  : به نقل از،۹۲ -۹۴ص  ،۱۳۸۰ ، نشر وزارت خارجة تهران،اران از دوران باستان تا عهد مغولرضا،  اهللا، عنايت .۱

- Pliny, Natural History, With An English Translation VI, p. 28-29. 
  : ، به نقل از۹۴ همان، ص .۲

- Pliny, Natural History, VI, p. 38.  
  :، به نقل از۹۵همان، ص  .۳

- Strabo Geography , XI.. 
  :به نقل ازهمان،  .۴

- Ptolemaios, Geography V, p. 2, 7, 11.  
  : از، به نقل۱۰۵همان، ص  .۵

- Kalankatuatsi, Movses, Istoriia, Starni Aluank, Perevod sh.v.Smbatiana, Erevan, 1984, p. 
102, 164. 

م تا ۹اوايل /  ق۲هاي فترت، دوران بسيار طوالني يعني از اواخر قرن  خاندان شروانشاهان، با از سرگذراندن دوره. ۶
گذار و  كه باج ن، گاه به استقالل و گاه در حاليو اراضي همجوار آ قرن بر شروان ۸م نزديك به ۱۶/ ق۱۰اواسط قرن 

 گذشت ايام چنان با مردم ةاينان اگرچه تبار عربي داشتند، اما درنتيج. اند اند، فرمان رانده وابستة سالطين ديگر بوده
ا به مناسبت انتسابشان بر اي از آنان ر اند و حتي شاخه اند كه خود را از ساللة شاهان ساساني دانسته محل درآميخته

نام يزيد بن مزيد از قبايل عرب شيباني بوده و به همين  بنيانگذار اين سلسله مردي به. اند كسرايان، كسرانيان ناميده
تاريخ  ،نيا، رحيم رئيس[ .اند مناسبت اين سلسله را بعضي يزيديان، بعضي ديگر مزيديان و برخي نيز شيبانيان ناميده

  ].۵۵ ص ،۱۳۸۰ ، تهرانةخارجامور  انتشارات وزارت ،وانعمومي منطقة شر
غربي شهر كنوني قوباء و درياي خزر  د كر و شهر شابران، واقع در جنوب شروان در زمان ساسانيان اراضي بين رو.۷

سرزمين اما اين . داده است  تشكيل مي رااليه شرقي آن  آبشرون و شهر باكو منتهيةگرفته و شبه جزير و قبله را دربرمي
ملتقاي رودهاي آالزان و كر، در   قفقاز وةهاي جنوبي رشت  قلمرو آنها، تا دربند و دامنهةپس از تسلط يزيديان و توسع

  .]۵۳ ص ، همان،نيا رئيس[. جهت شمالي و غرب گسترده شد
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ردعه، شاهان با الحاق اراضي ديگري چون قبله، بة شروانشروان، كه در ابتدا واليت كوچكي بوده، در دور  
م بيش از پيش بر وسعتش افزوده ۱۰/ ق۴ ة دوم سدةدر اواسط نيم... شابران، شكي، خورسان، طبرسران، دربند و 

 ،نيا رئيس .ة هاشميان عرب تبار استحكامات آنجا را بازسازي كردندشاهان پس از گرفتن دربند از سلسلشروان. شد
  :به نقل از. ۵۶ ص ،همان

- [Azarbaycan Tarixi, s .205-06] 
  :، به نقل از۷۰همان، ص . ۸

- Azerbaijana, Istoriia, Akademiia nauk Azerbaijanskoi SSR: VI, Baku, 1958, p.109. 
  . سال نوشته شدن كتاب نويسنده استارقام داخل پرانتز بيانگر .۹

، ۱۳۵۶ ،ابراهيم آيتي، تهران دكتر محمد ة، ترجمالبلدان ،يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب:  به نقل از،۱۰۴ ص ،همان .۱۰
  .۱۴۵ص 
تذاكير ديوان االثار القديمه بالهند، صفه المعموه علي البيروني، التقطها زكي وليدي : ، به نقل از۱۰۷ ص ،همان .۱۱

  .۳۸۶، ص ۱۸ جغرافيايي سزگين، ج ة، مجموعطوغان
  .۳۳۳ص  ،۱۹۳۹، ۲، ج ۱۹۳۸، ۱ ج ، ليدن،االرضةصورحوقل النصيبي،  ابن: ، به نقل از۱۰۸ ص ،همان .۱۲
ه تصحيح  ب، االقاليمةفالتقاسيم في معر عبداله محمد بن احمد مقدسي، احسن ابيالدين،  شمس: ، به نقل ازهمان .۱۳

  .۳۷۴ -۳۷۵ص م، ۱۹۰۶دخويه، ليدن، 
  .۱۸۳، ص ۱، ج ۱۸۶۶، اليپزيك، معجم البلدانياقوت حموي، : ، به نقل از۱۰۸ ص ،همان .۱۴
،  جهانگير ميرزا به تصحيح ميرهاشم محدثة ترجم،العباد، آثارالبالد و اخبارد بن محمود قزوينيزكريا بن محم .۱۵

 .۵۷، ص ۱۳۷۳ ،كبيرانتشارات امير
  .۱۴۰ -۱۴۲ ص ،۱۳۷۸ ،سياقي، انتشارات طه، به كوشش دبيرالقلوبةهنز ،حمداهللا ،مستوفي قزويني .۱۶
، ص تقويم البلداناسمعيل بن محمد بن عمر، المعروف به ابوالفداء، الدين عماد: ، به نقل از۱۰۹ ص ،...اران  ،رضا .۱۷

۳۸۶.  
 ،الدول باب في الشداديه من كتاب جامع ،باشي اله منجم  لطف به نقل از احمد بن،۱۰۹ ص ،...اران از  رضا، .۱۸

  .۱ -۲م، ص ۱۹۵۳، بتحقيقه و نشره والديمير مينورسكي، كمبريج
  :، به نقل از۱۱۰ ص ،همان. ۱۹

- Kaspii, Dorn B., o Pokhodakh Drevnikb russkikh v Tabaristan, spb 1875. 
  : به نقل از.۲۰

- Barkhurdarian, M., Istorii Agvan, Tbilisi, 1902. 
  :، به نقل از۱۱۱ -۱۱۲  ص،همان .۲۱

- KrimSkii, A. E., Straritsi iz istorii severnogoili Kavkazskogo Azerbaidzana (Klassicheskaia 
Albaniia), Sb. Si. V chest E. F. Oldenburga, Moscow, 1934, p. 289, 305. 

  :  به نقل از۱۱۲ص  همان .۲۲
- Iampolskii, Z. I., K voprosu Obodnoimennost Drevneishego, Naseleniia Atropateni Albanii, 
Tr, Instituta istorii ifilosofi, 1954, V. 4, p.100, 108. 

  : به نقل از،۱۱۱ ص ،همان. ۲۳
- Bartold, V.V., sochineniia, V.III, Moscow, 1965, p. 334. 

 ليال ربن شه، ة ترجم،جايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسالم ، واسيلي والديميروويچ،بارتولد .۲۴
  .۱۶۴ ص ،۱۳۷۵ ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران

احمدي، انتشارات ة دكتر مريم مير، ترجمايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني ،وارت، يوزف مارك.۲۵
  .۲۲۶، ص ۱۳۷۳ ،اطالعات، تهران
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  .۳، ص ۱۹۵۹، ، باكو) اصلي-متن فارسي (تاريخ قراباغ ، جوانشير قراباغي، ميرزا جمال.۲۶
  .۸۲۰، ص ق۱۳۱۶، ، استانبول۲، ج قاموس اعالم تركيالدين محمد،  ، شمس سامي.۲۷
  .۲۸۵۳، ص ق۱۳۱۱ ،، استانبول۴ همان، ج .۲۸
 محمود عرفان، شركت انتشارات علمي و ة ترجم،ي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزمين ، گاي،لسترنج. ۲۹

  .، با تلخيص۱۸۸ -۱۹۵ ص ،۱۳۶۴ ،فرهنگي، تهران
، مصحح متن  سلجوقيادشاهاناخبار امراء و پ ،التواريخةزبد ،الدين ابوالحسن علي بن ناصر بن عليحسيني، صدر .۳۰

، ۱۲۴، ۱۰۴ ص ،۱۳۸۰ ، انتشارات ايل شاهسون بغدادي، تهران،هيلال ة رمضان علي روحالدين، ترجمعربي دكتر نور
  . ۲۰۷ و ۱۹۲
 ،اكبر علمي، تهران ، انتشارات علي قمري۱۲۶۷ تا ۱۲۴۰ قاجاريه از ة شامل حوادث دور-تاريخ نو جهانگير ميرزا، .۳۱

  .۹۱ -۹۲ ص ،۱۳۲۷
  .۹۵، ص ۱۳۷۹ ، تهران- كريم كشاورز، انتشارات علمي و فرهنگية، ترجمتاريخ ماد ،.م. دياكونوف، ا. ۳۲
   .با تلخيص، ۸۵ -۸۸ص  ،۱۳۷۱  تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، كشاورز،ة، ترجمتاريخ ماد ،.م. دياكونوف، ا. ۳۳
  : به نقل از،۶۰۷  و۱۶۴ ص ،...اران از دوران  ،رضا. ۳۴

- Grantovskii, E. A., Drasprostranenii iranskikh Plemenna Territorii Irana, V Kn. Istoriia 
Iranskogo Gosudarstvai kulouri, Moscow 1971, p. 289, 314, 316-317, 320. 

  :، به نقل از۱۶۴ ص ،همان. ۳۵
- Dandamaev, M. A., Lukonin V.G., Kulturai ekonomika drevnego, irana, Moscow 1980, p. 
41. 

  :، به نقل از۱۶۵ ص ،همان. ۳۶
- Dandamaev …, p. 41. 

  .۶۵  و۴۸ -۵۰ ص ،۱۳۷۸ ، نشر بلخ، تهران، شادمان يوسفة ترجم،تاريخ آتورپاتكان ،علي اف، اقرار. ۳۷
  .۷۹ ص ،۱۳۷۵ ،انتشارات كهكشانتهران، ، نظري به تاريخ آذربايجان ،مشكور، محمد جواد. ۳۸
،  مهدي سمسارةترجم، ۲جلد  ،)از كورش تا اسكندر(ي هخامنشيان تاريخ امپراتور ،(Briant, Pierre)بريان، پير . ۳۹

  .۱۵۳۷، ص ۱۳۷۷نشر زرياب، تهران، 
  .، با تلخيص۹۲ -۹۳ ص همان، ،مشكور. ۴۰
 با ،۴۱۴ -۴۱۵ ص ،۱۳۷۱ ،رهنگيانتشارات علمي و فتهران،  كريم كشاورز، ة ترجم،تاريخ ماد ،.م. ، ادياكونوف. ۴۱

  .تلخيص
  .۹۸ -۹۹ ص همان، ،علي اف. ۴۲
  .۴۱۴ -۴۱۵دياكونوف، همان، ص . ۴۳
 ،۱۳۵۶ي جيبي، ها  شركت سهامي كتاب، تهران، به كوشش يحيي ذكاء، كاروند كسرويوكسروي، سيد احمد . ۴۴

  : ؛ هر دو به نقل از۱۰۵ ص ، همان، علي اف؛۳۱۴ ص ،چاپ دوم
- Strabo, The Geography Of Strabo, With an English Translation, London, The Loeb Classical 
Library, 1969. 

  : نقل ازبههمان، رضا، . ۴۵
- Arriani, Anabasis, Recognovit, C. Abicht, Lips, 1886. 

نشر تهران،  ربن شه،  ليالة، ترجمجايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسالم ،.و. بارتولد، و. ۴۶
  .۱۶۲، ص ۱۳۷۵پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
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 ، انتشارات توس، تهران،)زاده طالب(ة حمزه سردادور  ترجم، جغرافياي تاريخي ايرانةتذكر ،بارتولد، ويلهلم. ۴۷
 .۲۲۱ص  ،۱۳۷۲چاپ سوم، 

 : ، به نقل از۷۹ص همان،  ،رضا. ۴۸
- The geography of strabo ... XI, 13, 1; Arrian, Anab. III, p. 4, 8. 

  :، هر دو به نقل از۶۲ ص ، همان، و علي اف۷۹ ص ، همان،رضا. ۴۹
- Nyberg, N. S., Manual of Pahlavi, l.Texts, Wiesbaden, 1964, p. 117. 

  .۵۴، ص ۱۳۵۴ ،رانوشي، ته بهرام فره، به نقل از كارنامه اردشير بابكان، به كوشش دكتر ۷۹ ص ، همان،رضا. ۵۰
  .خذأبنگريد به م:  ندارد»آ« قيد شده برابر با اصول است و SKZنام اشكاني آذربايجان، كه در . ۵۱
  :، هر دو به نقل از همان، علي اف، همان،رضا. ۵۲

- Henning, W. B., Mitteliranische Handbuch, Leiden, 1958, p. 62. 
  :ر دو به نقل از، ه همان، و علي اف۸۰ ص ، همان،رضا. ۵۳

- Guidil, ZDMG, V, VI, VII, 1889, p. 43. 
  :، به نقل از همان، و علي اف، همان،رضا. ۵۴

- Procopius., XX, IV. 
  :، به نقل از همان،علي اف. ۵۵

- The Simok., IV, III. 
  :، به نقل از همان،رضا. ۵۶

- Gevorgin, M. A., Kommentaii, a Istoriia Armenii Favstos Buzanda, Erevan 1953, p. 225. 
، x، ۷۶ ة نام، ناواسلسوا.پ. ، دستور آ۱۷۵ ص ،b   C ،۱۸۸۳        تاريخ،فاوشت بوزند: ، به نقل از همان،علي اف

  .۲۸ص 
  :ل از به نق، همان،رضا. ۵۷

- Tskhovereba, Kartlis, Podgotov, SG. Kaukhchishvili, I, Tbilisi, 1955, p. 15. 
 عباس زرياب خويي، ة ترجم، در زمان ساسانيانها تاريخ ايرانيان و عرب ،نولدكه، تئودور: ، به نقل از همان،رضا. ۵۸

  .۶۵ و ۷ ص ،۱۳۵۸تهران، 
 ، به نقل از متن عربي، ارمينيه و آذربايجانةنقش، ۱۳۴۵ ، دكتر جعفر شعار، تهرانةاالرض، ترجمةحوقل، صور ابن. ۵۹

  .۳۳۲ص 
كه علي اف نيز  همچنان. هاي ايراني است وده و اختالف آنها مربوط به لهجهمعناي آتش ب و بهر د ه»آتور« و »آترو«. ۶۰

ي گوناگون ايراني بدان روي ها  و غيره در زبانAtropatakan و Aturpatakanهاي  وجود گونه: ... گردد متذكر مي
 و مانند اينها بر زبان atar ،atur گونة هي گوناگون بها  آذر در زبانة گوناگون بوده است و واژها است كه گويش

  .۶۷، ص علي اف، همان. آمد مي
  .۵۴۱ ص ،...تاريخ ماد  ،.م. ، ادياكونوف. ۶۱

62. Ansiklopedisi, Islam, cilt, 2, Istanbul, 1970, S. 93. 
 نشر مركز ،ميالمعارف بزرگ اسالة، مندرج در داير تاريخ و جغرافياي تاريخي-آذربايجان ،زرياب خويي، عباس. ۶۳
  .۱۹۴ -۱۹۵ ص ،۱ ج ،المعارف بزرگ اسالميةداير
: متن تركي بدين شرح است. ۲۸ ص ،۱۳۰۶ ،استانبول، ۱جلد  ،قاموس اعالم تركيالدين،  ، شمسسامي. ۶۴
آذربايجانك اسكندر روميدن صكره كي طوائف ملوك زماننده آلمش اولديغي اسمدي، كه ) Atropatene(آتروپاتنه «

  .... ه نسبتله حاصل اولمش بر اسمدي ) آتروپات(لرندن اولوب، اوراده تفرد ايدن رك ضابطبوده اسكند
 ،البلدانة مختصرفقيه، ابوبكر، احمد بن محمد بن اسحاق همداني، ترجم ابن: ، به نقل از۸۱ ص  همان،رضا،. ۶۵

  .۱۲۶، ص ۱۳۴۹مسعود، تهران، . ة ح ترجم،بخش مربوط به ايران
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 نظرياتي ةداند، دربار ناي درستي براي نام آذربايجان مين فقيه، ضمن آنكه خود قول استرابو را مبالدي دكتر جمال. ۶۶
فقيه و در جايي ياقوت  مقدسي و ابن«: نويسد گيرد چنين مي يشتر از پندار نويسنده سرچشمه مياز اين نوع كه ب

اسم ه مقفع گويند آذربايجان ب  اينان از قول ابنه شده است و همنام آذرباذ بن بيوراسف خواند همتفقند كه آذربايجان ب
 كه اين اشخاص خود چه كساني آنكه بگويند بي. مسمي گشته است) ع(بن سام بن نوح آذرباذ بن ايران بن اسود 

كاتب خوارزمي وجه . نام آنان خوانده شده است هچه علت و سببي اين ايالت به يا ب. اند اند و از كجا آمده بوده
لوم است آنگاه از تركيب ايندو ي زمستاني است و معني باد هم معها گويد آذر از ماه و ميكند  ري ذكر ميت عاميانه

جاي . كند معني مي) الشتاء مهب ريح(ربادگان را وزشگاه باد زمستاني ميان آورد آذه  ب»گان«آنكه ذكري از پساوند  بي
 ]العابدين شيرواني اثر حاج زين[دانش و رياض السياحه لف مرآت البلدان و گنج ؤديگر ياقوت و به پيروي از وي م

تقليد آنان فالندن فرانسوي و بعضي سياحان ديگر خارجي نام ه نويسان و ب اي ديگر از مورخان و لغت و عده
اند،  را در آنجا موجد اين نام پنداشته ها  بودن آتشگاهمعني آتش دانسته، يا اصوالً به» آذر« ةآذربايجان را مشتق از كلم

گيرد  آنگاه نتيجه مي.  حافظ و خازن استمعني ه لغت پهلوي آتش و بايگان نيز بهآذر ب: گويد ود ميچنانكه ياقوت خ
يل بر رجحان و صحت مدعاي خويش ها را در اين ناحيه دل است و بودن آتشكده» بيت النار«كه معني آذربايگان 

در آذربايجان دعوي پيغمبري كرد اهل ) شاپور ذواالكتاف(  عهد اومردي آذرباد نام در«تاريخ گزيده گويد . پندارد مي
  ه تبريز بوده بةآذربايگان نام آتشكد«نويسد  آرا مي فرهنگ انجمن. »واليت متابع او شدند، آذربايگان بدو باز خوانند آن

 بدو منسوب  باني بوده ورا اند و آذرباد هم گويند، چون نام موبدي كه آن  واليت را آذربادگان خواندههمين جهت آن
ست، بنابر  بسيار بوده اةنويسد چون در تبريز آتشكد ة آذربادگان ميفرهنگ برهان قاطع دربار. است، آذرباد بوده است
گرفت مرغزار واليت  كند و گويد چون آن از آغوز نامي ياد مي« آذربايگان ةسپس ذيل كلم. آن بدين نام موسوم شده
 عظيمي ة آنان چنين كردند، پشت. يك دامن خاك بياورند و آنجا بريزند،مود مردم او هر يكفر. اوجان او را خوش آمد

معني جاي بزرگان و  همعني بلند است و بايگان ب هلغت تركي به هم رسيد، نام آن پشته را آذربايگان كرد چه آذر به ب
. ه دور است بها  و از راه صواب فرسنگارزش كلي بي هاين سخنان ب. آنجا را با آن نام مشهور گردانيدمحتشمان و 

دانسته، ولي براي من معلوم نشد آن كدام لغت تركي  محمد حسين بن خلف تبريزي از روي قراين زبان تركي را مي
جيب را از كجا و چگونه ساخته  عة است و اين افسانمعني محتشمان همعني بلندي و بايگان ب هاست كه در آن آذر ب

 ].۴، ۳، ۲، ص ۱۳۴۶ ،انتشارات علميتهران، . )آذربايجان و نهضت ادبي(، آتورپاتكان لدينا فقيه، جمال[. است
، ۸۲ و ۷۹ ص ،۱۳۷۹ ،شركت انتشارات علمي فرهنگيتهران،  كريم كشاورز، ةترجم، تاريخ ماد ،.م. ، ادياكونوف. ۶۷

  .با كمي تلخيص
  .۴۲۴۷ ص ،ق۱۳۱۶ ،استانبول، ۶ج ، قاموس اعالم تركي ،الدين سامي، شمس. ۶۸
  .۴۷۴۷، ص همان. ۶۹
  :به نقل از. ۱۲۲  صرضا، همان،. ۷۰

- Forrer, E., Die provinzeinteilung des assyrischen. 
- Leipzig, Reiches, 1920;/ Rost p., Untersuchugen fur altorientalischen,Geschichte-“Mittei -
lungen der vorderasiatischen Gesellschaft “Leipzig-berlin 1897 /Streck M., Das Gebiet der 
heutigen landschaften Armenien, Kurdistan und westpersien nach den babilonisch-assyrischen 
keilinschriften, AZ, 1901 , B d. XIII, XIV, XV. 

  .است هلنيستي با تسلط اسكندر شروع و تا روي كار آمدن اشكانيان ادامه داشته ةدور. ۷۱
 در مسير مياندواب به ملكان محتملاستاد علي اف و تعدادي از محققان محل گنزك را در نزديكي ده ليالن . ۷۲

  .]۱۰۷، ص  تاريخ آتورپاتكان،علي اف نك به[دانند  مي 
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 با ،۲۰۶ -۲۰۸ ص ،۱۳۷۳ ،انتشارات اطالعاتتهران، احمدي، ة مريم مير، ترجمايرانشهر ،ماركوارت، يوزف. ۷۳
  .صتلخي
  .۷۹ -۸۰ ص ،... كريم كشاورز ة ترجم،تاريخ ماد ،.م.  ا،دياكونوف. ۷۴
۷۵ .Tabula peutigerianaاين ،دوست آلماني انسان) م۱۸۶۵ -۱۹۴۷(ة كونراد پويتينگر ، نامي معروف براي نگار 

نظامي جهان را نشان هاي  نام او معروف گرديده جاده يتينگر پيدا شده و از اين روي بهنگاره كه در ميان كاغذهاي پو
  .يده شده بودكش) م۳۷۹ -۳۹۵( براي تئودوسيوس بزرگ روم شرقي  چهارم ميالدية و گويند در اصل در سددهد مي
  .شود مي گفته »گدار«  فعلي كه در اصطالح محليةاي است در نزديكي نقد  اين نام به احتمال زياد نام رودخانه.۷۶
 ،مبريجد سوم قسمت دوم، پژوهش دانشگاه كجل) اشي دولت ساسانيانلوكيان تا فروپاز س(تاريخ ايران . ۷۷

  .۱۶۸ -۱۶۹، ص ۱۳۷۷انتشارات اميركبير، تهران،  حسن انوشه، ة احسان يارشاطر، ترجمةگردآورند
  . به تاريخ نگارش اثر نويسنده استرقم داخل پرانتز مربوط: ة آنكهآوري دوبارياد. ۷۸
،  مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل، تهرانةسسؤ سعيد خاكرند، مة، ترجملكالمسالك و المماخردادبه،  ابن. ۷۹

  .۱۲۰، ص ۱۳۷۱
، به كوشش ايرج افشار، )المالك و الممالك(ة فارسي ترجم، مسالك و ممالك ، ابراهيم اصطخري،قااسحابو. ۸۰

  .۱۵۰ -۱۶۰ ص ،۱۳۶۸ ،تهران
المعروف بابن  ( احمد بن محمد بن اسحاق الهمدانيعبداهللا ابي: ، به نقل از۱۲۸ -۱۲۹رضا، همان ص . ۸۱

  .۵۸۲ -۵۸۳ و ۵۹۱ -۵۹۲، ص ۱۹۶۶، تحقيق يوسف الهادي، بيروت، البلدان ،)الفقيه
 ص ،۱۳۴۶ ، دكتر جعفر شعار، تهرانة ترجم،االرضة صور،حوقل ابن: ، به نقل از۱۲۹ -۱۳۰ ص ،رضا، همان. ۸۲
۸۵- ۸۲.  
 ة ترجم،االقاليمةفالتقاسيم في معر احسن ، محمد بن احمد مقدسيعبداهللابو: ، به نقل از۱۳۰ ص ،رضا، همان. ۸۳

ص  ؛۳۷۷ پاراگراف ،۵۵۹ص  ؛۳۷۵ پاراگراف ،۵۵۰ ص ،۱۳۶۱ ، بخش دوم، سرزمين ايران، تهران،علينقي منزوي
  .۵۶۴ و ۵۶۲، ۵۶۰
، ۲ج ، البلدان معجممي البغدادي،  الحموي الرو ياقوت بن عبداهللاعبداهللا ، به نقل از ابي۱۳۰ -۱۳۱ ص ،رضا، همان. ۸۴

  .۱۷۲ ص ،۱ ج ؛۷۷۹، ص ۱۳۶۵ ،تهران
رزا قاجار، به تصحيح و ، ترجمه با اضافات جهانگير ميالعبادآثارالبالد و اخبارزكريا بن محمد بن محمود، قزويني، . ۸۵

  .۶۴۴  و۶۴۱، ۶۰۶، ۴۶۸، ۳۹۹، ۳۵۱، ۳۴۲ ص ،۱۳۷۳انتشارات اميركبير، تهران، هاشم محدث، تكميل مير
  .۴۴۲ -۴۴۳ ص ،۱۳۴۹ ، تهران، عبدالمحمد آيتية ترجم،تقويم البلدان ،ابوالفداء: ، به نقل از۱۳۱ ص ،رضا، همان. ۸۶
 -۱۳۷ ص ،۱۳۷۸ ،سياقي، نشر طه، قزوين، به تصحيح دكتر محمد دبيرالقلوبةهنز، حمداهللامستوفي قزويني، . ۸۷

۱۲۱.  
  .۱۳۴۲ ،، تهران۱، به اهتمام دكتر محمد معين، جلد برهان قاطعان، محمد حسين خلف، متخلص به برهتبريزي، . ۸۸
  .۶۷ص ، ۱۳۰۶ ،استانبول، ۱ج  ،قاموس اعالم تركي ،الدين سامي، شمس. ۸۹
  : از به نقل،۵۲ ص ،۱۳۶۰نشر ايران زمين، تهران،  ،)آلبانياي قفقاز(آذربايجان و اران  ،رضا، عنايت اهللا. ۹۰

91. "Entsiklopedicheskii Slovar", pod redaktsiei Professor I. E. Andreevskago, Tom 1, SPb., 
1890, str 359.  

  :، همان، به نقل ازرضا. ۹۲
 "Entsiklopedicheskii Slovar", Tom XIII, izdateli Brokgauz, (Leiptsig), Efron, SPb, 1894, str. 
818-819. 

  :، به نقل از۵۳رضا، همان، ص . ۹۳
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Ibid, str. 819. 
  :، به نقل از۵۶ ص ،رضا، همان. ۹۴

"Entsiklopedicheskii Slovar", pod redaktsiei Professor I. E. Andreevskago, Tom 1, SPb., 1890, 
str 212-213. 

  :رضا، همان، به نقل از. ۹۵
"Bolshaia Sovetskaia Entsiklopediia" Glav. Redaktor A. M. 
Prokhorov. Trete izdanie Moskva izdatelstvo "Sovetskaia Entsiklopediia" 1970, Tom 1. str, 
248.  

  : به نقل از۵۷رضا، همان، ص . ۹۶
"Kratkaia Geograficheskaia Entsiklopediia" Glav, redaktor. 
A. A. Grigorev, Tom 1, Gos. Nauch. izdatelstvo "Sovetskaia Entsiklopediia" Moskva, 1960, str 
38. 

  .، به نقل از همان۵۸ ص ، همان،رضا. ۹۷
  . همان،رضا. ۹۸
پژوهشگاه تهران،  ليال ربن شه، ة، ترجمجايگاه مناطق اطراف درياي خزر در تاريخ جهان اسالم ،.و. بارتولد، و. ۹۹

  .۷۰ -۷۱، ص ۱۳۷۵ ،مطالعات فرهنگيو علوم انساني 
  .۷۱ ص ،همان. ۱۰۰
 ةاين عقيد.  مه ميالدي۱۹/  ق۱۳ فرهنگي در اواخر قرن -نبشي سياسيگرا و ج پان تركيسم، ايدئولوژي ملي. ۱۰۱
 تاريخ و ي خويشاوند، تبار،ها اساس زبانيي بود كه برها و سياسي تمامي تركخواهان وحدت فرهنگي، زباني  سيسيا

 ةجزير برس، شبهيژه آنان كه در تركيه، قو هزبانان مسلمان، ب ة تركاساس اين انديشبر. اند سنن مشترك قابل شناسايي
اجزاي يك كنند،  ميزندگي ) سينك يانگ(تركستان شرقي بالكان، اتحاد شوروي سابق، عراق، ايران، افغانستان و 

ة ماد ،نيا، رحيم رئيس[  آنان بايد به رهبري تركيه در يك دولت متحد شوندةآيند و هم شمار مي هملت بزرگ ب
  ].۴۶۶ص  ،۱۳۷۹المعارف اسالمي، ةريبنياد دا، تهران، ۵ج  جهان اسالم، ة، مندرج در دانشنامتركيسم پان

ة تقي  ترجم،گيري و وضعيت كنوني آن جمهوري آذربايجان، چگونگي شكل ، محمد امين،زاده رسول. ۱۰۲
  . ۱۰۸، ص ۱۳۸۰ ،نشر شيرازهتهران،  ،زاده سالم
  .۴ -۶همان، ص . ۱۰۳

  

  منابع اصلي
 سعيد خاكرند، تهران، مؤسسة مطالعات و انتشارات تاريخي ميراث ملل، ، ترجمةالمسالك و الممالك ابن خردادبه، -

۱۳۷۱.  
 هجري، به ۵ -۶از قرن ) المالك و الممالك(، ترجمة فارسي مسالك و ممالك ابواسحق، ابراهيم اصطخري، -

  .۱۳۶۸كوشش ايرج افشار، تهران، 
، ترجمة ليال ربن شه، ر تاريخ جهان اسالمجايگاه مناطق اطراف درياي خزر د بارتولد، واسيلي والديميروويچ، -

  .۱۳۷۵تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
 .۱۳۷۲، تهران، انتشارات توس، )زاده طالب(، ترجمة حمزه سردادور تذكرة جغرافياي تاريخي ايران بارتولد، ويلهلم، -
، ترجمة مهدي سمسار، ۲، جلد )از كورش تا اسكندر(ي هخامنشيان تاريخ امپراتور، (Briant, Pierre) بريان، پير -

  .۱۳۷۷تهران، نشر زرياب، 
، جلد سوم، قسمت دوم، پژوهش دانشگاه كمبريج، )از سلوكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان(تاريخ ايران  -

  .۱۳۷۷گردآورنده احسان يارشاطر، ترجمة حسن انوشه، تهران، انتشارات اميركبير، 
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  .۱۳۴۲، به اهتمام دكتر محمد معين، تهران، ۱، جلد برهان قاطعخلف، متخلص به برهان،  تبريزي، محمدحسين -
اكبر علمي،  ، تهران، انتشارات علي قمري۱۲۶۷ تا ۱۲۴۰ قاجاريه از ة شامل حوادث دور،تاريخ نو جهانگير ميرزا، -

۱۳۲۷. 
، مصحح متن مرا و پادشاهان سلجوقي اخبار ا-التواريخةزبدبن ناصربن علي،   حسيني، صدرالدين ابوالحسن علي-

  .۱۳۸۰عربي دكتر نورالدين، ترجمة رمضان علي روح اللهي، تهران، انتشارات ايل شاهسون بغدادي، 
  .۱۳۷۹، ترجمة كريم كشاورز، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي، تاريخ ماد، .م.  دياكونوف، ا-
  .۱۳۸۰مركز چاپ و انتشارات وزارت خارجه، ، تهران،  شروانةتاريخ عمومي منطقنيا، رحيم،   رئيس-
  .۱۳۷۹، مندرج در دانشنامة جهان اسالم، تهران، تركيسم مادة پاننيا، رحيم،   رئيس-
زاده،  ، ترجمة تقي سالم)وضعيت كنوني آنگيري و  چگونگي شكل(جمهوري آذربايجان زاده، محمد امين،   رسول-

  .۱۳۸۰تهران، نشر شيرازه، 
  .۱۳۶۰، تهران، انتشارات ايران زمين، )آلبانياي قفقاز(ربايجان و اران آذ، اهللا  رضا، عنايت-
  .۱۳۸۰، تهران، نشر وزارت خارجه، اران از دوران باستان تا عهد مغولاهللا،   رضا، عنايت-
گ المعارف بزرة، مندرج در داير۱، ج  تاريخ و جغرافياي تاريخي آذربايجانة ماد-آذربايجان زرياب خويي، عباس، -

  .المعارف بزرگ اسالمي،ةاسالمي، نشر مركز داير
  .ق۱۳۱۶، استانبول، ۲، ج قاموس اعالم تركيالدين محمد،   سامي، شمس-
  .۱۳۷۸، ترجمة شادمان يوسف، تهران، نشر بلخ، تاريخ آتورپاتكاناف، اقرار،   علي-
  . ۱۳۴۶ت علمي، ، تهران، انتشارا)آذربايجان و نهضت ادبي(آتورپاتكان الدين،   فقيه، جمال-
، ترجمة جهانگير ميرزا، به تصحيح ميرهاشم محدث، آثارالبالد و اخبارالعباد قزويني، زكريا بن محمد بن محمود، -

  .۱۳۷۳انتشارات اميركبير، 
هاي جيبي، چاپ دوم، تهران،   كسروي، سيد احمد و كاروند كسروي، به كوشش يحيي ذكاء، شركت سهامي كتاب-

۱۳۵۶.  
، ترجمة محمود عرفان، تهران، شركت انتشارات ي خالفت شرقيها جغرافياي تاريخي سرزميناي،  لسترنج، گ-

  .۱۳۶۴علمي و فرهنگي، 
، ترجمة دكتر مريم ميراحمدي، تهران، انتشارات ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني ماركوارت، يوزف، -

  .۱۳۷۳اطالعات، 
  .۱۳۷۸ه كوشش دبيرسياقي، انتشارات طه، ، بالقلوبهةنزحمداله،   مستوفي قزويني،-
  .۱۳۷۵، تهران، انتشارات كهكشان، نظري به تاريخ آذربايجان مشكور، محمد جواد، -

- Ansiklopedisi, Islam, cilt, 2, Istanbul, 1970, S. 93.  
 

  منابع فرعي

  . و به نقل از متن عربيربايجان ارمينيه و آذةنقش، ۱۳۴۵، ترجمة دكتر جعفر شعار، تهران، االرضةصورحوقل،   ابن-
  . ۱۳۴۹، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران، تقويم البلدان ابوالفداء، -
 .۱، ج ۷۷۹، ص ۱۳۶۵، تهران، ۲، ج البلدان معجمعبداهللا ياقوت بن عبداهللا،   الحموي الرومي البغدادي، ابي-
 الهادي، بيروت،  ، تحقيق يوسفالبلدان كتاب، )هالمعروف بابن الفقي(عبداله احمدبن محمدبن اسحاق   الهمداني، ابي-

۱۹۶۶.  
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مجموعة جغرافيايي االثار القديمه بالهند، صفه المعموه علي البيروني، التقطها زكي وليدي طوغان،   تذاكير ديوان-
 .۱۸، ج سزگين

  .۱۹۵۹، باكو، ) اصلي-متن فارسي (تاريخ قراباغ جوانشير قراباغي، ميرزا جمال، -
 .م۱۹۰۶، به تصحيح دخويه، ليدن، االقاليمفةالتقاسيم في معر احسنعبداهللا محمدبن احمد مقدسي،  ، ابيالدين  شمس-
  .البلدان بن محمدبن عمر، المعروف به ابوالفداء، تقويم  عمادالدين اسمعيل-
  .۲۸، ص x، ۷۶ناواسلسوا، نامة . پ. ، دستور، آ۱۷۵، ص b   C ،۱۸۸۳        فاوشت بوزند، تاريخ-
 .۱۳۵۴وشي، تهران،  ، به كوشش دكتر بهرام فرهكارنامة اردشير بابكان -
، ترجمة علينقي منزوي، بخش دوم، سرزمين االقاليمفةالتقاسيم في معر احسن مقدسي، ابوعبداهللا محمد بن احمد، -

  . ۱۳۶۱ايران، تهران، 
بتحقيقه و نشره والديمير مينورسكي، ، الدول يه من كتاب جامعباب في الشداداهللا،  باشي، احمدبن لطف  منجم-

  .م۱۹۵۳كمبريج، 
  .۱۳۵۸، ترجمة عباس زرياب خويي، تهران،  در زمان ساسانيانها تاريخ ايرانيان و عرب نولدكه، تئودور، -
 .۱، ج ۱۸۶۶، اليپزيك، معجم البلدان ياقوت حموي، -
  .۱۳۵۶يتي، تهران،  يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، البلدان، ترجمة دكتر محمد ابراهيم آ-
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  :شعر از بختيار وهابزاده شاعر قفقازي
  تبريز هم باكـو هم آذربايجــان است  آقايان ندانستند يكي است اين سرزمين

  روي كاغذها تقسيم كردن آسان است   زبــان مــــردمــــي را تنهــاروح و
  .٢٠٠٠، سال ٣٣٥مجلة آذربايجان چاپ آنكارا، شمارة : به نقل از! !نقشة آذربايجان واحد

  ؟!آذريست براي جدايي آذربايجان از ايران تركيست و پان توطئة مشترك محافل پان
 مربوط به بخش مقدمه و پاياني

  ٣٢ و ٥مربوط به صفحات 
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  ٣١مربوط به صفحة 
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 ة مقدم٢٤روي ص   روبه١ي خالفت شرقي نوشتة لسترنج نقشة ها نقل از كتاب جغرافياي تاريخي سرزمين
  .١٠ و ٩مربوط به صفحات 
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  ٢٠٨روي ص  نقل از تاريخ ماد نوشتة دياكونوف، نقشة روبه

  ٢٧ و ١٦، ١٥، ١٤مربوط به صفحات 

 

 
 



 

  

 شناسي شرق -المللي ايران سياست، مديريت و روابط بين136

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  ١٥٢ ةكيان تا فروپاشي دولت ساسانيان پژوهش دانشگاه كمبريج صفحنقل از تاريخ ايران از سلو

 ٣٠ و ٢٩مربوط به صفحات 
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  ٤٠نقل از كتاب تعليمات اجتماعي پنجم دبستان مربوط به صفحة 
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  ٤٠نقل از كتاب تعليمات اجتماعي پنجم دبستان مربوط به صفحة 
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  :١٨ و ١٧ترجمة ابيات 

  خوردند هنگام جداييزهر   باكو، تبريز، گنجه، اهر
  سرزمين مادريم آذربايجان  سپيده دم روزي يكپارچه خواهد شد

  هاي منتشره در آذربايجان اي از صدها مورد مطالب مندرج در نشريه نمونه
  ٣٩مربوط به صفحه 

 

  


