آذربايجان و آران
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آذربايجان و آران دو بخش از منطقه ي محدوده ي فرهنگي ايران هستند که از دير باز به ايران
تعلق داشته اند ولي از حدود يکصد و پنجاه سال پيش بخش آران پيوسته ي خاک روسيه شده که
پس از فرو پاشي شوروي يک کشور مستقل را تشکيل داده است .آران را امروز نام به خطا،
آذربايجان داده اند ولي اين لغزش نه پس از فرو پاشي که از زمان پيدايش حکومت شوروي پيدايي
يافت .دو منطقه ي آذربايجان و آران دو بخش جغرافيايي کامالً متفاوت از مجموعهي ايران فرهنگي
هستند که به لحاظ زبان ،فرهنگ ،موقعيت جغرافيايي کامالً از هم جدا بوده و هيچ وجه مشترک
قومي ويژه (به جز ايراني بودن به معناي عام) با يکديگر نداشته اند .آذربايجان ،آذربايجان بوده است
و آران ،آران .درست همان گونه که خراسان ،خراسان بوده است و ري ،ري .با انبوهي دو گونگي و
در عين حال هردو پاره اي از ايران.
اين گزاره در مورد خراسان و ري بسيار آسان پذير است ولي در مورد آذربايجان و آران به لحاظ
تبليغات دشمنان دانا و دوستان نادان ايران و نيز از جانب کساني که هميشه در پي کندن پارههايي
از اين مرز و بوم کهن بوده اند انديشه ها را در گمان مي اندازد  .آنچه در پي ميآيد مجموعهاي از
اسناد و مدارکي هستند که جدايي آذربايجان و آران را از يکديگر به درستي نشان ميدهند .
 .1در بررسي نام آذربايجان آنچه به دست مي آيد آن است که اين منطقه در گذشته نام هاي
آذربايگان ،آذربايجان ،آذرآبادگان ،و آذربيجان را داشته است و مستند ترين مدارک ميگويند
همه ي اين ها از ريشه ي آتروپاتن گرفته شده است و آتروپاتن نام سردار مادي اين منطقه بوده
است که آن را در برابر حمله ي اسکندر حفظ کرده است
 .2ابن حوقل جغرافي دان نيمه ي نخست سده ي چهارم هجري در کتاب «صوره االرض» چند بار از
آران و آذربايجان نام برده و اين دو سرزمين را از يکديگر جدا دانسته است .وي ضمن ارايه
نقشه اي که در کتاب خود آن را رسم کرده است آران و آذربايجان را دو منطقه دانسته که رود
ارس آن را از هم جدا مي کند .ابن حوقل به هنگام ذکر نام آران از گنجه ،تفليس ،شابران ،قبله،
شماخيه نام مي برد که همه ي اين شهرها در شمال رود ارس يعني کشور «جمهوري
آذربايجان» فعلي قرار دارند و در گفتگو از شهرهاي آذربايجان از اردبيل ،دهخوارقان ،تبريز،
سلماس ،خوي ،اروميه ،مراغه ،اشنويه ،مرند و غيره ياد مي کند که همگي در استان آذربايجان و
اردبيل و بر سرهم در جنوب ارس قرار دارند .
 .3ياقوت حموي که در سده ي هفتم هجري مي زيسته در کتاب «معجم البلدان» پيرامون آران
چنين نوشته است« :اران نامي است ايراني ،داراي سرزميني فراخ و شهرهاي بسيار که يکي از
آن ها گنجه است .ميان آذربايجان و اران رودي است که آن را ارس گويند .آنچه در شمال اين
رود نهاده است از آن اران و آنچه در سوي جنوب قرار گرفته است از آذربايجان است»
 .1برگرفته از کتاب آذربايجان و آران نوشته ي عنايت اله رضا برگردان ذبيح اله صفا ناشر انتشارات ايران زمين سال 1360
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در کتاب برهان قاطع که به سال  1062هجري نوشته شده است در زير عنوان اَرَس چنين
آمده است :
ارس  :به فتح اول و سکون سين نام رود خانه اي است مشهور که از کنار تفليس و بين
آذربايجان و اران ميگذرد .
استاد بارتولد شرق شناس مشهور در مورد آذربايجان و آران چنين نوشت «رود ارس که اکنون
آذربايجان را از قفقاز جدا مي کند در روزگاران کهن مرز قومي و نژادي قاطعي بوده ميان
سرزمين ايراني ماد و سرزمين آلبانياي قفقاز» و نيز در جاي ديگر مي گويد «آلبانيا در روزگار
باستان و نيز بعدها هنگامي که آران ناميده شد به سرزميني از ناحيه دربند و تفليس گفته مي
شد که از سمت جنوب تا ارس امتداد داشت» و در جايي ديگر مي گويد «تفاوتهاي قومي و
نژادي ميان آذربايجان و آران حتي در دوره ي اسالمي نيز بر طرف نشد»
در جلد نخست دايره المعارف روس منتشر شده در سال 1890ميالدي چاپ سن پترزبورگ در
زير نام آذربايجان آمده است «آذربايجان[منظور کل آذربايجان است] استان شمال غربي ايران
است  .آذربايجان از جنوب محدود است به کردستان و اراک  ،از غرب به کردستان ترکيه  ،از
شمال به ارمنستان روس و جنوب قفقاز که رود ارس آن را قطع مي کند و از شرق به استان
گيالن که  104840کيلومتر مربع مساحت دارد» و در باره ي قفقاز نوشته است «سرزميني که
از جنوب به ارس منتهي مي گردد» ولي در چاپ سال  1960همين دايره المعارف که در مسکو
انتشار يافته مي گويد آذربايجان شمالي که به آن آذربايجان شوروي هم مي گويند 86600
کيلومتر مربع مساحت دارد و در مورد ديگر مي گويد آذربايجان ايران  100000کيلومتر مربع
مساحت دارد  .اگر بخش شمال رود ارس يعني آران که به نادرست نام آذربايجان شوروي بر آن
نهاده اند واقعاً آذربايجان بوده است چگونه است که مساحت کل آن نسبت به آنچه که در دايره
المعارف  1890نوشته بود  86000کيلومتر مربع بيشتر شده است.
واقعيت آن است که بعد از تشکيل حکومت بلشويکي ،آذربايجان ايران هنوز در زير نگاه توسعه
طلبي همسايه شمالي قرار داشت و انتخاب نام جعلي آذربايجان براي منطقه ي آران به اين
جهت بوده است که با «آذربايجان شمالي» ناميدن آن ،زمينه را براي تصاحب بخش ديگري از
سرزمين ما که به گفته ي آنان «آذربايجان جنوبي» است فراهم گردد .دانشمند بزرگ روس
استاد بارتولد در کتاب خود مي نويسد «نام آذربايجان براي جمهوري آذربايجان از آن جهت
انتخاب شد که گمان مي رفت با برقراري جمهوري آذربايجان ،آذربايجان ايران و جمهوري
آذربايجان يکي شوند» و نيز مي گويد هر گاه الزم باشد نامي برگزيد که سراسر جمهوري
آذربايجان را شامل شود در آن صورت مي توان نام آران را برگزيد.
بعد از برگزيدن نام آذربايجان براي منطقه آران توسط نوحکومتان روسيه ،زنده ياد احمد
کسروي ضمن ابراز تعجب شديد از اين کار روسيه مي نويسد «شگفت است که اران را اکنون
آذربايجان ميخوانند ،با آن که آذربايجان نام سرزمين ديگري است که در پهلوي اران از آن
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بزرگ تر مي باشد  . . .بزرگان اران براي چه نام تاريخي و کهن خود را کنار نهاده و دست يغما
به سوي آذربايگان دراز کرده اند و چه سودي را از اين کار شگفت خود اميدوار بوده اند ؟»
 .8وقتي که حرکات خيانت کارانه اي را که بعد از شهريور  1320اتفاق افتاد به نظر بياوريم علت
فراموش کردن نام اران را از جانب آنان که خود را به خواب زده اند تا مردمان را نيز بخوابانند در
مي يابيم.
در تاريخ بيست و يکم آذر  1329سران «فرقه ي دموکرات آذربايجان» تلگرافي به دبير اول
کميته حزب جمهوري شوروي سوسياليستي آذربايجان مخابره کردند که متن آن چنين بود .
پدر عزيز و مهربان ميرجعفر باقرف
« خلق آذربايجان جنوبي که جز الينفک آذربايجان شمالي است مانند همهي خلق هاي جهان
چشم اميد خود را به خلق بزرگ شوروي دوخته است »
در جلسه ي فعاالن فرقه ي دموکرات آذربايجان به مناسبت پنجمين سالگرد تاسيس فرقه ي
مذکور قطعنامه اي به تصويب رسيد که متن آن چنين است «از کميته مرکزي فرقه ي خواستاريم
که در مقابل توجه و کمک هايي که برادران همخون ما پس از مهاجرت به ميهن خود آذربايجان
شمالي نسبت به ما مبذول داشته اند سپاسگزاري کند»
آيا دليلي روشن تر از اين مي توان براي معلوم داشتن نام جعلي جمهوري آذربايجان يافت؟
آيا اين نوشته پرده از راز ها بر نمي دارد.
عبدالرحمان حسني
82/7
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 .1مرجع  :آذربايجان و آران دکتر عنايت اهلل رضا انتشارات ايران زمين چاپ اول 1360
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