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Abstract
The main question of this article is how pan-Turkism was formed in Iran. To
answer this question, we divided the Iranian contemporary history into three
eras and studied the characteristics of Azeri movements in those eras. To
gather the data, we used the path dependence method. Based on this method
when a phenomenon is shaped in a historical point, it is hard or impossible
to go back to the previous condition. The study showed that the state of
Azerbaijan was relatively independent in Qajar period. However, following
modernization process by Reza Shah, made Azeries focus on their own
language, ethnicity, and culture. That is why after the Shah was exiled, panTurkism emerged in our history for the first time.
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چکیده
سؤال اصلی اين مقاله چگونگی شکلگیری پان ترکیسم و نحوه تحول آن است .برای پاسخ گويی به
اين سؤال با استفاده از روش تاريخی وابستگی به مسیر ،تاريخ معاصر ايران را به چند دوره تقسیم
کرديم و ويژگیهـای جنبشهای آذربايجان را در آنها بررسی کرديم .طبق اين روش وقتی که
پديده ای در يک نقطه عطف تاريخی شکل میگیرد ،بازگشت به حالت قبل از آن دشوار يا نامیسراست.
اين بررسی نشان داد که در دوره قاجار ،ايالت آذربايجان به دلیل برخورداری از استقالل نسبی سودای
جدايی از ايران نداشت .اما با اجرای سیاستهای خشن رضا خان ،آذریها برای حفظ هويت خود به
زبان و فرهنگ محلی توجه کردند .به همین دلیل پس از تبعید وی ،پان ترکیسم اولین بار در قالب فرقه
دموکرات ظهورکرد.

واژگان كليدي:

آذربايجان ،پانترکیسم ،وابستگی مسیر ،قاجار ،پهلوی اول ،پهلوی دوم.
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 .1مقدمه
امروزه کمتر کشوری را می توان يافت که دارای يک زبان و گروه قومی باشد (کیملیکا.)0 :0330 ،
کشور ما نیز از اقو ام گوناگونی چون کرد ،ترک ،لر ،عرب و غیره تشکیل شده است .يکی از اين
اقوام آذریها هستند .در طول تاريخ ،آذربايجان همیشه يکی از ايالتهای مهم کشور بوده است.
اين منطقه نه تنها خود را بخش الينفکی از کشور دانسته ،بلکه در حفظ يکپارچگی مناطق ديگر
هم پیشگام بوده است .نقش آذریها در تشکیل حکومت ملی صفوی ،رسمی کردن مذهب شیعه،
دفاع از کشور در مقابل روسها و عثمانها ،در پیروزی انقالب مشروطه و انقالب اسالمی انکار
ناپذير است .با روی کار آمدن رضاخان و آغاز پروژه نوسازی و ملیگرايی ،اين نگاه تغییر کرد.
هدف پروژه ملیگرايی ،همانند ساختن هويت گروههای قومی مثل آذریها و کردها و همچنین
ايجاد يک دولت با زبان و فرهنگ يکسان بود .از نظر رضاخان قبايل و گروههای قومی ،مهمترين
مانع بر سر راه ناسیونالیسم ايرانی بود .بنابراين کاربرد زبانهای محلی در مدارس و مراکز دولتی
ممنوع شد .اين در حالی است که قبل از شکلگیری دولت پهلوی ،هويت ملی ايرانیان با هويت
فارسی يکسان انگاشته نمی شد و هويت ايرانی مثل چتری بود که تمام اقوام را در بر می گرفت.
اين هويت بیشتر بر خاک يا کشور تاکید داشت و نه بر زبان.
عالوهبر اين ،رضاشاه با اختصاص بودجه اندک به اين منطقه و محدود کردن تجارت آن با
شوروی ،باعث تضعیف اقتصادی آذربايجان شد .مثالً جمعیت آذربايجان در سال 0000-0000
سه برابر تهران بود ،اما بودجه دريافتی تهران سه برابر بودجه آذربايجان بود ( فوران038 : 0083،؛
مقصودی .)060 :0083 ،پس از آن نیز ،فرايند تضعیف اقتصادی اين منطقه ادامه يافت و نیروهای
فکری و مالی آن به ديگر مناطق کشور بهويژه تهران مهاجرت کردند (حريری اکبری.)66 :0036 ،
پیش از طرح نوسازی آمرانه رضاشاه ،شورشها و قیامها در آذربايجان مثل قیام ستارخان و
باقرخان و قیام الهوتی خصلتی ملی و آزادی خواهانه داشتنـد و هیچ يک ،خواستههای قومی و
ال ابوالقاسم الهوتی در اعتراض به «حکم تشکیل قشون متحدالشکل»
تجزيه طلبانه نداشتند .مث ً
(بیات )02 :0036 ،و خیابانی برای ايجاد «حکومت ملی» (اتابکی )60 :0036 ،قیام کردند .اما
سیاستهای خشن رضاشاه باعث شد آگاهیهای قومی در اين منطقه افزايش يابد و مسئله قومیت
سیاسی شود .در نتیجه پس از تبعید رضا شاه ،فرقة دموکرات دولت خود -مختاری درآذربايجان
ايجاد کرد .درواقع ،فعالیتهای رضاشاه باعث شد برای اولین بار پانترکیسم خود را در ايران نشان
دهد .به گفته قوام السلطنه «عدم توجه دولت مرکزی به درخواستهای قانونی مردم آذربايجان،
موجبات عدم رضايت آنان را فراهم آورده است .مسلم ًا اگر مردم ناراضی نباشند ،زمینه برای
بحران فراهم نخواهد شد» (حسنلی .)000 :0086 ،در تعريف پانترکیسم بايد گفت که آن
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جنبشی است که تالش میکند تمام ترکان داخل ترکیه و خارج از آن را از نظر فرهنگی و يا
سیاسی متحد سازد (الندو .)0 :0112 ،پس از فرقه دموکرات نیز ،گرايش پانترکیستی هر از
گاهی خود را به شکل جسته و گريخته نشان داده است ،از جمله در موارد زير :برگزاری مراسم
قلعه بابک و مراسم نکوداشت ستارخان و مخالفت با راهپیمايی ارامنه در سالگرد نسل کشی ارامنة
عثمانی (بیات) 00 :0080 ،؛ اعتراض آذریها به انتشار کاريکاتوری در روزنامه ايران؛ حمل
پالکاردهای پانترکیستی در حضور مقامات دولتی؛ تظاهرات گسترده علیه پخش برنامة فتیله؛ و
تظاهرات علیه مطلبی در نشريه طرح نو.
هرچند مطالعات زيادی در مورد پانترکیسم صورت گرفته است ،مطالعات تحلیل تاريخی و
جامعهشناختی چندانی در زمینه شکلگیری و تحول پانترکیسم در آذربايجان بر اساس روش
جامعهشناسی تاريخی وجود ندارد .بنابراين ،پژوهش حاضر تالش میکند با استفاده از روش
تاريخی ،روند شکلگیری و تحول آن را در دورههای قاجاريه ،پهلوی اول ،پهلوی دوم و جهموری
اسالمی بررسی کند .در اين راستا مقاله حاضر درصدد پاسخگويی به سئواالت زير است:
 )0گرايش پانترکیستی در آذربايجان در دوره قاجار چه وضعیتی داشت؟
 )0در زمان رضاخان پديده پانترکیسم در چه وضعی بود؟
 )0برخوردهای رضاشاه چه تاثیری بر پانترکیسم داشـت؟
 )0پانترکیسم چگونه خود را در دوره محمدرضاشاه نشان داد؟

 .2مباني نظري
نظريه های متعددی در باب ناسیونالیسم قومی مطرح شده است .سه مورد از آنها در تحلیل و
توضیح گسترش پديدة ناسیونالیسم قومی بر نقش دولت تاکید میکنند .اين نظريهها عبارتند از:
توسعه نامتوازن ،استعمار داخلی و محرومیت نسبی.
 .1-2توسعه نامتوازن
مارکس در تحلیل مسائل قومی معتقد بود که او ًال اقتصاد مهم تر از مسائل فرهنگی و قومی است،
ثانی ًا ناسیونالیسم قومی در مقابل پیشرفت بشر موانعی ايجاد میکند ،و ثالث ًا تضاد طبقاتی از
اختالقات قومی مهم تر است (مالشويچ .)00 :0013،به نظر وی ،موضوع قومیت به روبنا مربوط
میشود و اختالفات و دشمنیهای قومی ريشه در نظام سرمايهداری بیگانهکننده دارد( .همان،
 .)00 :0013بنابراين زمانی که نابرابریهای طبقاتی از بین برود ،تضادهای قومی نیز خود به خود
محو میشود (همان .)03 :0013 ،شکلگیری حرکتهای ملیگرايانه ضداستعماری در کشورهای
جهان سوم و همچنین گسترش جنبشهای ناسیونالیستی و احیای مسائل قومی در آمريکای
شمالی و اروپا ،خالف نظر مارکس را اثبات کرد (اوزکريملی .)003-000 :0080 ،در نتیجه،
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ناکامی ما رکسیسم در تبیبن و تحلیل درست پديده قومیت ،نئومارکسیستها را واداشت تا از
جبرگرايی اقتصادی مارکس فاصله بگیرند و به فرهنگ نیز اهمیت دهند .يکی از اين انديشمندان،
تام نیرن 0اسکاتلندی بود که سخت تحت تاثیر گرامشی بود (همان .)000 :0080 ،به زعم وی،
توسعه سرمايهد ارانه به شکل توسعه متوازن نبوده است .اين توسعه در برخی از مناطق کشور
پیشرفت و در بعضی مناطق ديگر ،عقبماندگی به همراه داشته است (مقصودی.)008 :0083،
توسعه نامتوازن نه تنها به انسجام ،يکپارچگی و همگنی درونی کشورها منجر نشده است ،بلکه
فاصله میان اقوام حاکم و اقوام زير سلطه را افزايش داده است .به نظر نیرن ،روشنفکران و طبقه
متوسط کشورهای پیرامون ،چارهای جز حرکت در مسیر توسعه نداشتند .بنابراين برای دستيابی
به توسعه اقتصادی و حفظ استقالل خويش مجبور بودند به زبان ،تاريخ و فرهنگ قومی خود
تاکید کنند و اساطیر و قهرمانان گذشته را احیا کنند .مارکسیستهای اولیه تضاد طبقاتی را
موتور تاريخ و مهمتر از اختالفات قومی میدانستند ،ولی به نظر نیرن توسعه نامتوازن نشان داد
که تضادهای قومی از تضادهای قومی مهمتر است (اوزکريملی.)003-006 :0080 ،
 .2-2استعمار داخلي
يکی ديگر از نئومارکسیستهای مهم در زمینه تحلیل مسئله قومی ،مايکل هچتر 0است که نظريه
استعمار داخلی را مطرح کرده است (کريمی .)00 :0013 ،از اين نظريه میتوان در تحلیل انسجام
قومی ،طبقات اجتماعی و سازمانهای ديگر استفاده کرد (ترنر .)000 :0330 ،0وی اين نظريه را
در کتاب استعمار داخلی :صف آخر سلتیها در توسعه ملی بريتانیا ،طرح کرد .اين کتاب به دو
دلیل اهمیت دارد .اول اين که مفهوم استعمار داخلی لنین را وارد مطالعات ناسیونالیسم کرد و
دوم آن که وی در اين کتاب از دادهها و تحلیلهای آماری برای اثبات نظريه خود استفاده نمود
(اوزکريملی.)000 :0080 ،
هچتر در نظريه استعمار داخلی از دو مفهوم مرکز و پیرامون مکتب وابستگی استفاده
مـیکند و مـیگويد نوسازی و پیشرفت به تعارضات قومی منجر میشود .توسعه نامتوازن و در
نتیجه توزيع نابرابر منابع کمیاب در سطح جهان و در داخل يک کشور به تقسیم کار فرهنگی می
انجامد (اسمیت000 :0010 ،؛ صالحی امیری)00 :0086 ،؛ بهطوریکه کشورهای مرکز،
کشورهای پیرامون و نیمه پیرامون را استثمار میکنند و در داخل کشورهای پیرامون نیز ،طبقات
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Tom Nairn
2. Michael Hechter
3. Jonathan H. Turner

 | 003مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،0شماره  ،0بهار و تابستان 0011

باال و بخش پیشرفتهتر ،بخشهای عقبمانده جامعه را استثمار میکنند .گروهها و طبقات باال
نقشهای اجتماعی مهمتر را به خود اختصاص میدهند و گروههای فرودست را از دستيابی به
آنها محروم میکنند و با اتخاذ سیاستهای گوناگون ،اين امتیازات را تثبیت میکنند .مناطق
محروم و توسعهنیافته جامعه با ستیز و دشمنی به اين مسئله پاسخ میدهند و درواقع ،در چنین
وضعیتی تنازعات و منازعات قومی بهعنوان عکسالعملی به تضاد بین اقوام پیرامون و مرکز،
تشديد میشود .از نظر هچتر ،شرايط ظهور همبستگیهای قومی از اين قرار است :اول اين که بايد
نابرابریهای اقتصادی موجود بین دو گروه مسلط و زيرسلطه خیلی گسترده باشد و افراد زير
سلطه آن را يک سیاست سازمان يافته بدانند و ديگر اين که در میان گروه تحت ستم ،ارتباطات
مناسبی وجود داشته باشد (اوزکريملی002 :0080 ،؛ اسمیت.)000 :0010 ،
 .3-2محروميت نسبي
محرومیت نسبی را اولین بار ساموئل استوفر 0و همکارانش در سال  0101به کار بردند .پس از آن
علمای سیاسی ،جامعهشناسان و روانشناسان اجتماعی ،مدلهای مختلفی از اين نظريه را توسعه
دادند (دوب سیمارد .)616 :0181 ،0از جمله اين انديشمندان ،رابرت گار 0بود که اين نظريه را
بیش از همه در کتاب چرا انسانها شورش میکنند ،توسعه داد .نظريه محرومیت نسبی گار که
يک نظريه جامع و چندبُعدی است (پناهی )013 :0010 ،تالش میکند کشمکش يا خشونت
اجتماعی را تبیین کند (کوهن .)036 :0061 ،محرومیت نسبی همان فاصله تصوری میان توانايی-
های فرد و توقعات وی است (بشیريه .)60 :0030 ،مردم برخورداری از برخی توقعات و انتظارات
ارزشی را حق خود میدانند و تصور میکنند که میتوانند توانايیهای ارزشی را کسب و حفظ
کنند .اين نظريه بر درک و دريافت ذهنی مردم از محرومیت تأکید دارد .يعنی ممکن است مردم
يک جامعه تصور کنند گرفتار محرومیت هستند ولی افراد بیرون از جامعه چنین ديدی نداشته
باشند .رابرت گار انتظارات ارزشی را اهدافی میداند که مردم تالش میکنند به آنها دست يابند.
غذا ،مسکن ،خدمات بهداشتی و آسايش مادی از جمله ارزشهای رفاهی و کاالهای مادی است و
توان تاثیرگذاری بر کنشگران ديگر مثل حق رأی ،فعالیت سیاسی ،حق تعیین سرنوشت،
دستيابی به پستهای باال ،برخی از ارزشهای قدرت هستند .توانايیهای ارزشی يک گروه،
متوسط موقعیتهايی است که گروه خود را در کسب آن توانا میبیند .اين توانايیها هم با زمان
حال و هم با زمان آينده ارتباط دارند .از طرف ديگر ،میان توان ارزشی متصور و توان واقعی تفاوت
وجود دارد .يعنی ممکن است توان و پتانیسل انسانها برای کسب انتظارات ارزشی بسیار بیشتر يا
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Samuel Stouffer
2. Dube-Simard
3. Ted Robert Gurr
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کمتر از توان تصوری آنان باشد .رفتار کنونی گروه را پتانیسل ارزش تصوری تعیین میکند
(گار.)03-20 :0010،
گار سه وضعیتی را که باعث افزايش میزان محرومیت نسبی میشود ،تحتعنوان «الگویهای
محرومیت نسبی» مطرح میکند:
 )1محروميت نزولي :در اين نوع محرومیت ،انتظارات ارزشی گروه تغییر نمیکند ،ولی گروه تصور
میکند که توانايیهای ارزشی آن کاهش يافته است .در اين حالت ،فرد وضعیت گذشته خود را با
وضعیت کنونی مقايسه میکند و در نتیجه احساس محرومیت میکند (همان.)61 0010 ،
 )2محروميت ناشي از بلند پروازي :در اين وضعیت ،توانايیها تغییر نمیکند ولی انتظارات
افزايش میيابد (همان.)30 :0010 ،
 )3محروميت صعودي  :اگر در يک دوره طوالنی وضعیت مردم بهبود يابد ،آنان انتظار دارند که
اين بهبودی تداوم داشته باشد .در صورتی که اين بهبودی و توانايیهای ارزشی ثابت بماند و يا
کاهش يابد ،احساس محرومیت صعودی ايجاد می شود (همان.)30 :0010 ،
در اين نظريه احساس محرومیت نقش مهمی دارد که خود نتیجه خروج از جامعه سنتی و
ورود به جامعه گذار يا صنعتی است .وقتی چنین احساسی ايجاد میشود ،اقوام محروم با تاکید بر
هويت قومی و ويژگیهای فرهنگی به اعتراضات و رفتارهای خشونتآمیز روی میآورند .نکته مهم
در اين نظريه اين است که اوضاع بد اقتصادی يا محرومیت به شورش نمیانجامد ،بلکه تصور
ذهنی و روانی اين محرومیت ،مهمترين عامل است .محرومیت به دو شکل درونزا و برونزا ظاهر
میشود .در محرومیت درونزا ،فرد يا جامعه به دلیل مشکالت جسمانی و فکری و يا نداشتن منابع
از بعضی از امتیازات محروم میشوند .در محرومیت برونزا ،افراد به خاطر سیاستها و اقدامات
تبعیضآمیز دولت ،از مواهب و عوايد توسعه بهرهمند نمیشوند .از آنجائیکه يکی از کارکردهای
دولتهای مدرن ،تامین امکانات و رفاه اولیه شهروندان است ،کاهش محرومیت نیز از وظايف
ساختاری آنها محسوب میشود .در نتیجه ،اين انتظار از دولت موجب اعتراضات میشود (صالحی
امیری .)08-00 :0086 ،بنابراين ،در اين مقاله تالش میکنیم نشان دهیم چگونه آذربايجان که
يک ايالت مرکزی در دوره قاجار بود ،بر اثر اجرای سیاست نوسازی رضاشاه به يک ايالت حاشیهای
و پیرامونی تبديل گشت و به تدريج نیروهای فکری و اقتصادی خود را از دست داد و تضعیف شد.
اين مسئله به احساس محرومیت نسبی آذریها انجامید که خود عاملی برای شکلگیری انواع
نارضايتیها در میان آنان شد.
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 .3ادبيات تجربي و پيشينة پژوهش
حمید احمدی ( )0306مقالهای تحتعنوان «برخورد ناسیونالیسم :پاسخ ايران به فعالیتهای
الحاقگرايانة باکو» دارد .وی در اين مقاله میگويد که چگونه انديشههای الحاقگرايانة باکو
همچون «آذربايجان جنوبی» و «آذربايجان واحد» باعث شده که آذریهای ايران انديشههای
ال متضادی را مطرح کنند .بهطوریکه فعاالن آذری با اشاره به ابطال قراردادهای ترکمنچای و
کام ً
گلستان ،خواهان الحاق جمهوری آذربايجان به ايران شدند.
کاوه فرخ ( )0332در «پانتورانیسم چشم طمع به آذربايجان دوخته است» معتقد است که
برخی از نخبگان آذری در زمینه پانترکیسم فعال هستند .از جمله آنان چهرهگانی است که
سازمانی به نام جبش آزادی ملی آذربايجان جنوبی 0دارد .وی که خود را به دروغ از نوادگان
ستارخان معرفی میکند ،به تبعیت از ضیا گوکالپ ،0ترک زبانان ايران را ترک نژاد معرفی
میکند .اين مطلب مثل اين است که بگويیم آمريکايیهای آفريقايیتبار و اروپايیتبار همه نژاد
يکسان دارند ،چون که به انگلیسی سخن میگويند .چهرهگانی و طرفدارانش در سازمان سنام
مدعی هستند که «شونیستهای فارس» ،جوکهای قومیتی را علیه ترکها به کار میبرند .وی
نمیداند که اين جوکها را روسها برای تخريب آذریها ساختهاند .نکته مهمی که فرخ مطرح
میکند اين است که علیرغم حمايتهای سیاسی و اقتصادی غرب از ملیگراهای افراطی ،سازمان
سنام و سازمانهای فاشسیتی چون گرگهای خاکستری ،اين سازمانها نتوانستهاند اکثريت
آذریها را به مسأله استقالل جذب کنند.
تورج اتابکی ( )0330در مقاله ای تحت عنوان «باز تعريف خود و رد ديگری :پانترکیسم و
ناسیونالیسم ايرانی» مینويسد هرچند ناسیونالیسم ايرانی بهعنوان ايدئولوژی دولتی در عصر
رضاشاه زاده شـد ،اما ريشه در قیامهـای پس از انقالب مشروطیت داشـت .در اين دوره،
ايرانیگرايی به تدريج به عنوان يک گفتمان دفاعی برای ساخت يک واحد سرزمینی شکل گرفت.
جالب اين جاست که رهبران ايرانیگرايی بیشتر از میان آذریها برخاستند و نه از میان
فارسیزبانان .وی مینويسد در اکتبر  0103گروهی از مساواتیها وارد تبريز شدند و از
سیاستمدا ران محلی خواستند که از ايران جدا شوند و به باکو ملحق شوند و فدراسیون بزرگی
تشکیل دهند .ولی دموکراتهای آذری با اين خواسته مخالفت کردند.
مهمترين و جامعترين منبع در اين زمینه ،کتاب «پانترکیسم :از الحاقیگری به طرف
همکاری» نوشتة جکوب الندو )0112( 0است .اين کتاب به نوعی تاريخ يکصد ساله پانترکیسم
است .در نگارش آن از منابع مختلفی چون آرشیو های دولتهای آلمان و بريتانیا استفاده شده
ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1. South Azerbaijan National Liberation Movement (SNAM
2. Zia Gokalp
3. Jacob M Landau
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است .وی ابتدا به آغاز اين جنبش در میان تارتارهای روسیه در قرن نوزدهم و سپس به توسعه
آن در اواخر امپراتوری عثمانی ،به ويژه در زمان ترکهای جوان ،میپردازد .وی معتقد است که
پانترکیسم با پانتورانیسم متفاوت است .هدف پانترکیسم تالش برای اتحاد فرهنگی و سیاسی
ترکان در درون و بیرون ترکیه است .ولی هدف پانتورانیسم اتحاد مردمانی است که ريشههاشان
به توران ،ناحیه نامعلومی در آسیای مرکزی ،بر میگردد .اين واژه گستردهتر از پانترکیسم است و
مردم استونی ،مجارستان و فینها را هم شامل میشود.
جکوب الندو ( )0188در مقالهای تحت عنوان «فرصتها و بدبیاریهای پانترکیسم» معتقد
است که انديشههای پانترکیستی بیشتر در دولتهای غیرکمونیستی بیان میشود که اقلیتهای
ترک کوچکی دارند ،مثل قبرس .مورد ديگر ،آذریهای ايران است که اقلیت بزرگی را تشکیل
میدهند .آنان برای حفظ هويت فرهنگی خود ،ابتدا در مقابل سیاستهای ايرانیسازی حکومت
پهلوی و سپس در برابر سیاستهای جمهوری اسالمی ايستادند .درواقع ،بیشتر حمايتهای آنان
از آيتاهلل شريعتمداری در آذربايجان ايران بر اثر تفکرات پانترکیستی بود.
سجاد ابراهیمی و احسان شاکریخويی ( )0010در مقالة «بررسی نقش گفتمان پانترکیسم
در امنیت ملی جمهوری اسالمی ايران» ،ويژگیهای پانترکیسم را چنین برمـیشمارند:
اسالمستیزی ،ايرانستیزی ،جعل تاريخ و ضديت با اقوام ديگر.
سید جواد طباطبايی ( )0010در مصاحبه با شمارة  01مجله مهرنامه میگويد :در ايران همه
چیز و همه کس متولی دارد ،جز ايران .وی میگويد در میان دوستان آذری که در خارج زندگی
میکنند و از امپرالیسم فارسی سخن میگويند ،کسی را نديده است که به فرزندش ترکی ياد
بدهد .اما آنان از پاريس و لندن و نیويورک شعار میدهند که بچههای تبريزی بايد به ترکی درس
بخوانند .مگر در زبان آذری چه منابع اساسی فرهنگ بشری وجود دارد که اينان میخواهند
مدرسه آذری درست کنند و زبان امپرالیستی فارسی را تعطیل کنند؟ کل منابع ادبی موجود
آذری را میتوان در دو ترم دانشگاه برای پانترکیستها تدريس کرد .اجبار به ترکی خواندن،
محروم کردن فرد از سرمايه عظیم فرهنگی است که زبان فارسی تولید کرده يا به اين زبان منتقل
شده است .ايدئولوژی پانترکیسم مبتنیبر نوعی فراموشی تاريخی است که با آمیخته شدن با
افسانهبافیهای به ظاهر تاريخی به ملغمهای از بیسوادی و بیشعوری تبديل شده است.
يکی ديگر از نخستی کسانی که به پانترکیسم پرداخت يوسف آقچورا بود .آقچورا ( )0010با
چاپ مقاله «سه طرز سیاست» ،درواقع مانفیست پان ترکیسم را منتشر ساخت .در اين مقاله ،وی
معتقد است که برای دستيابی به پیشرفت و حفظ مرزهای امپراتوری عثمانی ،سه روش سیاسی
وجود دارد :عثمانیگری ،پاناسالمیزم ،پانترکیسم .وی پس از اشاره به نقاط ضعف و قوت هريک

 | 000مجله مطالعات اجتماعی اقوام ،دورة  ،0شماره  ،0بهار و تابستان 0011

از آنها ،میگويد تنها پانترکیسم می تواند عثمانی را از خطر تجزيه نجات دهد.
کاوه بیات ( )0032درکتاب «پانترکیسم و ايران» معتقد است که بعد از استقالل يونان،
عثمانیها دست به اصالحاتی زدند که به عصر تنظیمات معروف است .عنصر مهم اين عصر
عثمانیگرايی بود تا از حقوق تمام اقوام و ملل تابعه حفاظت شود .پس از شکست اين سیاست،
عثمانیها به انديشه اتحاد اسالم روی آوردند .در خالل جنگ جهانی اول با همین سیاست
نیروهای عثمانی وارد ايران و قفقاز شدند و تالش کردند فرهنگ ايران و زبان فارسی را از اين
مناطق بزدايند .در نتیجه ،دولت مرکزی به مدارس فارسی زبان ،تاريخ آذربايجان و برنامههای
فرهنگی توجه بیشتری کرد.
بررسی منابع موجود در زمینه پانترکیسم نشان میدهد که اغلب اين آثار اوالً نگاه تاريخی و
سیاسی دارند و دوماً به پانترکیسم در داخل امپراتوریهای روسیه و عثمانی و ترکیه پرداختهاند.
بنابراين ،ما تالش میکنیم اين پديده را از منظر جامعهشناسی تاريخی در آذريايجان ايران مطالعه
کنیم.

 .4روششناسي
در بررسی پديدها و فرايندهای اجتماعی ،بايد به تاريخ آنها توجه کرد؛ چراکه آنها در طی زمان
تحوليافته و به وضعیت امروز خود رسیدهاند .تحقیق تاريخی با بررسیهای عمیق و همه جانبه
نشان میدهد که چگونه نهادها و ساختارهای کنونی شکلگرفته و توسعه يافتهاند (سام دلیری،
 .)30 :0010از نظر اسکاکپول ،مطالعات جامعهشناسی تاريخی ويژگیهای زير را دارد:
جامعه شناسی تاريخی ،ساختارها و فرايندها را در زمان و مکان مطالعه میکند؛ به توالی و
زنجیرههای زمانی فرايندها توجه میکند؛ تاثیر متقابل کنش و ساختار را بررسی میکند؛ و
الگوهای تغییر و تحول را مشخص میسازد (اسکاچپول  .)3: 0088 ،از منظر مارک بلوخ نیز ،در
جامعه شناسی تاريخی خود مسئله مورد توجه است و برای استفاده از اسناد و مدارک تاريخی هیچ
قانون يا قاعده خاصی وجود ندارد .انتخاب اين اسناد با توجه به ويژگیهای اساسی موضوع است
(سبزهای و ديگران .)30 :0016 ،برای جمعآوری اطالعات و دادههای اين مقاله از روش
کتابخانهای و اسنادی استفاده شده است .منابع مورد استفاده نیز کتابها و مقاالتی است که به
شکل مستقیم يا غیر مستقیم به مسئله پانترکیسم در آذربايجان پرداختهاند.

 .6يافتهها
 .1-6دورة قاجار
پس از ورود اسالم به ايران ،اکثر حکومتهای ايران ازجمله قاجاريه ريشه ايلی داشتند .ايل قاجار
در قرن چهاردهم میالدی از آسیای مرکزی وارد ايران شد و پس از دو قرن به همراه شش قبیله
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قزلباش ديگر به شاه اسماعیل در تشکیل دولت قدرتمند صفويه کمک کرد (ابراهامیان:0130 ،
 .)03اين ايل پس از آن هم در صحنه سیاسی کشور حضور داشت و توانست با شکست
لطفعلیخان ،حکومت قاجار را بنیان نهد .در دوره قاجار ،ايران به شکل ممالک محروسه اداره
میشد و ايالت از برخی جنبهها مستقل بودند .دولت قاجار براساس يک سنت قديمی ،موقعیت
روسای ايالت را به رسمیت میشناخت و روسای ايالت هم در مقابل نمايندگان دولت محسوب
میشدند و مالیات و قشون برای آن جمعآوری میکردند (احمدی .)61 :0010 ،درواقع ،تمام
ايالت قیمومیت شاه و امتیاز وی برای انتخاب مقامات محلی را پذيرفته بودند ،اما وی رهبران و
مقامات مورد نظر ايالت را تأيید میکرد و ايالت هم برای دولت مشکلی ايجاد نمیکردند
(ابراهامیان0 :0130 ،؛ کاتم .)10 :0030 ،بنابراين ،میتوان گفت که شاهان مستبد قاجار که
خود را سايه خدا در روی زمین میدانستند بر اياالت و واليات به جز پايتخت ،کنترل و نظارت
خاصی نداشتند .آنان از شورشهای غیرمسلح میترسیدند و فقط با کمک روسای قبايل ،رهبران
مذهبی و بزرگان محلی بر کشور حکومت میکردند (آبراهامیان.)03 :0016 ،
به خاطر نبود تمرکز اداری و بوروکراسی ( محمدی ،)60 :0338 ،شاهان قاجار در برخورد با
مخالفان خود از راهبردهای خاصی استفاده میکردند :يکی از اين راهبردها ،ازدواج با دختران
خانها ،بزرگان محلی و رهبران مذهبی بود .ناصرالدين شاه و به ويژه فتحعلیشاه بارها از اين
راهبرد برای مقابله با مخالفان استفاده کردند .چه «با هر ازدواجی ،مخالفی مبدل به يک متحد و
يا حداقل خنثی می گرديد» (زيبا کالم.)008 :0038 ،
راهبرد دوم ،راهبرد «تفرقه بیانداز و حکومت کن» بود .حاکمان قاجار با دامن زدن به آتش
اختالفات درون يک قبیله و يا میان يک قبیله با قبیله ديگری ،به راحتی میتوانستند مخالف
قدرتمندی را از سر راه بردارند .آنان بدين منظور حتی در میان گروههای قومی و مذهبی مختلف
در کرمان ،شیراز ،تبريز و ...اختالف ايجاد میکردند (آبراهامیان00 :0130 ،؛ گارت ويت:0332 ،
 .)030-010مثالً برای تحکیم نفوذ خود در منطقه ارومیه ،به دشمنیهای قديمی میان کردها و
آسوریها دامن میزدند (آبراهامیان .)26 :0080 ،درواقع ،حاکمان مذکور با اعمال اين سیاست
میتوانستند گروه های ناراضی و دشمنان قديمی خود را به دوستان وفادار و فرمانبردار تبديل
کنند .در نتیجه به لطف اين دوستان ،آنان برای تحمیل اقتدار خود بر مناطق مختلف کشور به
ارتش منظم و بوروکراسی نیاز نداشتند (آبراهامیان .)22 :0016 ،پیروی از اين سیاست و گسترش
نفاق و نزاع در میان ايالت کار حکومت را آسان میساخت ،اما بر ايالت ضربه سختی وارد میکرد.
به تعبیری« ،پادشاهان قاجار اين بدنامی را در تاريخ ايران پیوسته خواهند داشت که گوهر
مردانگی را در کشور خويش پاک نیست و نابود کردهاند» (کرزن.)003 :0030 ،
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ال
راهبرد بعدی آنان ايجاد قبايل و کنفدراسیونهای جديد برای مقابله با قبايل مخالف بود .مث ً
برای جلوگیری از گسترش قدرت قشقايیها ،کنفدراسیون خمسه را ايجاد کردند (آبراهامیان،
 .)00 :0338اين کنفدراسیون که متشکل از پنچ ايل بود ،فقط بهخاطر مصالح و منافع دولت
مرکزی ايجاد شد (همان .)21 :0080 ،البته در دورههای پیش از قاجار هم اين سیاست اعمال
میشد .شاه عباس نیز با همین نگاه ،طايفه شاهسون را در آذربايجان ايجاد کرد (برواينه سن،
.)000 : 0110
بنابراين در قرن نوزدهم بیشتر اياالت را خاها ،برزگان و اعیان محلی اداره میکردند و در برابر،
دربار قاجار از استقالل نسبی برخوردار بودند .يکی از اين بزرگان محلی خانواده مقدم در مراغه
بود که به خاطر وفاداری به شاهان قاجار و داشتن قدرت اقصادی به مدت پنچ نسل ،تا حدودی
مستقل بودند و حتی تبريز ولیعهدنشین هم در امور آن منطقه دخالت نمیکرد .در کل قرن
نوزدهم ،خانواده مقدم بهطور انحصاری نقشهای مهم فرمانداری ،قضاوت ،فرماندهی نیروها و
جمع آوری مالیات را در دست داشتند .دولت مرکزی نه کنترل مستقیمی بر حاکمیت اين خانواده
داشت و نه در جنگ با شورشیان کرد به آنان کمک میکرد (گود .)000 :0133 ،قبل از رضاشاه
پهلوی ،به دلیل نبود تمرکز و استقالل نسبی ايالت و اياالت ،هیچ نوع جنبش قومی وجود نداشت
و هويت قومی به يک مسئله سیاسی تبديل نشده بود .در آذربايجان هم وضعیت به همین شکل
بود و مرزهای هويت آذری و ايرانی مشخص نبود .در جنبش مشروطیت ،قیام شیخ محمد خیابانی
و همچنین قیام الهوتی که هر سه در آذربايجان روی دادند ،هیچ نوع شعار يا انديشه تجزيه
طلبانهای مطرح نشد (کاتم .)0030 ،برای اثبات اين ادعا ،اهداف و شعارهای اين قیام ها را در
سطور زير بیان میکنیم:
 مشروطهخواهان آذربايجان در پیامی به مردم ايران اعالم کردند که« :آذربايجان بدبخت ] [...نهشرارتطلب است ،نه ياغیگر و نه دعوای سلطنت دارد ،نه خیال استقالل و انفکاک ،نه شور
خونريز دارد و نه هوای انتقام» (جامی.)013 :0060 ،
 خیابانی برای سرنگونی حکومت وثوقالدوله و ايجاد حکومت قانون تالش کرد (غنی:0033 ، .)000چهار خواسته وی و فرقه دموکرات عبارت بودند از« :اجرای اصالحات دموکراتیک مانند
تقسیم اراضی؛ تعیین حاکم مورد قبول و اعتماد مردم آذربايجان؛ تشکیل فوری مجلس
شورای ملی در تهران و تاسیس انجمنهای ايالتی مطرح در قانون اساسی» (آبراهامیان،
 .)000 :0080وی همیشه تاکید میکرد که «هدف قیام ما عظمت ايران است و آذربايجان
قسمت الينفکی از ايران میباشد» (مکی .)20 :0030 ،به همین خاطر زمانی که عثمانیها در
سال  0108به آذربايجان حمله کردند و تالش کردند آن را به عثمانی ضمیمه کنند ،خیابانی
به شدت مخالفت کرد (همان.)23 :0030 ،
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 ابوالقاسم خان الهوتی پس از قیام خود اعالم کرد که اين قیام «فقط و فقط بهواسطه اين استکه اخیراً در مقابل اين همه خدمات متین و اليتزلزل میخواستند لباسهای مطبوع ما را که
يک شرافت تاريخی است برکنده و در عوض لباسهای منحوس دژخیمان قزاق را که يادگار
عهد تزاری است بپوشانند» (بیات.)02 :0036 ،

 .2-6دورة پهلوي اول
رضاشاه پس از آنکه با کودتا قدرت را به دست گرفت ،تالش کرد با اصالحات و ايجاد نهادهای
جديد ،دولت مدرنی را پايهگذاری کند .وی ايالت و عشاير ،اقوام و زبانها و فرهنگهای محلی را
مهمترين موانع در اين مسیر میدانست .بنابراين ،سعی کرد اين موانع را از سر راه بردارد و
کشوری با يک زبان و فرهنگ و آداب و رسوم ايجاد کند .يکی از خشنترين اقدامات وی در اين
مسیر ،اسکان اجباری عش اير بود .ايالت و عشاير در عصر قاجار از استقالل نسبی برخوردار بودند و
فقط برای حکومت مرکزی مالیات و قشون جمع میکردند .رضاشاه در مدت کوتاهی توانست با
استفاده از روشهای خشن و ضدانسانی ،بهطور کامل بر تمام ايالت کشور تسلط يابد .در نتیجة
اجرای اين سیاست بسیاری از رهبران قبايل دستگیر ،اعدام و يا تبعید شدند (کرونین:0333 ،
 .) 022اسکان ايالت ،جمع آوری مالیات ،سربازگیری و همچنین کنترل سیاسی آنان را آسانتر
ساخت (کوهی کمالی .)23 :0330 ،برنامه اسکان عشاير که در اياالت مختلفی چون لرستان،
آذربايجان ،فارس و خراسان به اجرا درآمد ،بسیار وحشیانه و در مواردی مثل خودکشی بود .در اثر
اجرای اين برنامه ،در دوره کوتاهی شیوه زندگی کوچنشینی به کشاورزی تغییر کرد .اين تغییر
بدون انجام تحقیقات علمی و با استفاده از روشهای خشن صورت گرفت و در نتیجه بخش زيادی
از جمعیت کوچنشین از بین رفت (بیات .)003 :0330 ،طرز برخورد نیروهای دولتی با قبايل
تقريباً مثل برخورد نیروهای انگلیسی با بومیان امريکا در قرن نوزدهم بود (کاتوزيان.)00 :0330 ،
يکی از اين برخوردهای غیرانسانی رضاشاه ،سرکوب ايالت آذربايجان بود .وی در اين فرايند برخی
رؤسای ايالت مثل امیر ع شاير خلخالی و بهادر السطنه افشار را اعدام کرد و بعضی مثل ضرغام
حاج علی لو را خلع سالح کرد .وی همچنین شاهسونها را آرام کرد (احمدی.)003 :0010 ،
البته بايد گفت که حوادث اواخر قرن نوزرهم و اوايل قرن بیستم همچـون ناکامی
مشروطهخواهان ،حمالت مکرر روسها ،اشغال آذربايجان به دست عثمانیها ،شورش مناطق
مختلف ،و اشغال کشور به دست بريتانیا و روسیه علیرغم اعالم بیطرفی ايران ،باعث شد بسیاری
از روشنفکران ،تجار ،علما و نمايندگان مجلس از اقدامات رضا شاه حمايت کنند (کاتوزيان،
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 .)033 :0080يکی از اين بزرگان ،بهار بود که معتقد بود هر نوع جنبش اصالحطلب ايالتی برای
استقالل کشور خطرناک است و وجود دولت مرکزی قوی برای حفظ تمامیت ارضی کشور الزم
است (قدس .)06 :0110 ،وی میگويد« :من از دولت مرکزی حتی وثوقالدوله حمايت کردم و از
کوچک خان ،خیابانی و تقیزاده ،با وجود اينکه شخصاً آنان را تحسین میکنم ،انتقاد کردم .به
همین داليل من به حمايت خود به طرفداری از ايجاد دولت مرکزی قدرتمند ادامه داده و بر علیه
تشکیل خود مختاری ايالتی هشدار دادم» (ابراهامیان .)020 :0080 ،به خاطر همین؛ در اين دوره
افکار عمومی در ايران خواهان تشکیل يک حکومت قدرتمند مرکزی بود تا اوضاع نابسامان کشور
را اصالح کند و با جنبشهای مرکزگريز مقابله کند (رحمانیان08 :0031 ،؛ کرونین:0330 ،
.)001
بنابراين ناسیونالیسم ايرانی در ارتقای رضاخان از يک قزاق به شاه ايران نقش مهمی داشت.
اين ناسیونالیسم تالش کرد پس از يک دوره آشوب و ناامنی طوالنی يک حکومت مرکزی
قدرتمند ايجاد کند (قدس .)02 :0110 ،درواقع دلیل اصلی کودتای رضاخان هم ناامنی گسترده،
سرخوردگی مردم از انقالب و خاطره امنیت در دوره ناصرالدين شاه بود (کاتوزيان.)033 :0080 ،
در همین راستا ،داور با انتشار روزنامه مرد آزاد ،حسین کاظمزاده با انتشار نشريه ايرانشهر،
تقی زاده با چاپ مجله کاوه و محمود افشار با انتشار مجله آينده ،بر زيان واحد ،نوسازی ،دولـت
مرکزی قدرتمنـد ،گسترش آموزش و نوسازی تاکید کردنـد (غنی.)000 :0033 ،
عالوه بر اين ،رضاشاه برای اجرای پروژه نوسازی خود و تغییر سبک زندگی و هويت اقوام ،به
برخی فعالیتها دست زد ،از جمله ممنوعیت انتشار کتاب و روزنامه به زبانهای محلی (اتابکی،
 ،)28 :0333تعطیلی مدارس بهايی و ارمنی و ايجاد فرهنگستان زبان فارسی و کشف حجاب.
تعطیلی مدارس و ممنوعیت چاپ کتاب و روزنامه به زبانهای محلی ،برای اقلیتها به خصوص
آذریها زيان بار بود .آنان روشنفکرانی بومی داشتند و در مقايسه با کردها ،اعراب ،بلوچها و
ترکمنها ،بیشتر شهرنشین شده بودند .در نتیجه زمانی که مدارس و کتابهای فارسی جای
مدارس و کتابهای ترکی را در آذربايجان گرفت ،نارضايتی فرهنگی در اين منطقه افزايش يافت
(آبراهامیان .)82 :0338 ،از طرف ديگر ،رضاشاه برای تضعیف اقتصادی آذربايجان ،اقداماتی انجام
داد .اوالً ،تجارت اين منطقه را با آذربايجان شوروی محدود کرد و تجارت را بیشتر به جنوب کشور
ال بودجه تهران در سال ،0000
انتقال داد و در ثانی بودجه اين ايالت را بسیار کاهش داد .مث ً
بیست برابر بودجه آذربايجان تعیین شد ،در حالی که آذربايجان سه برابر تهران جمعیت داشت
(فوران038 :0083 ،؛ مقصودی .)060 :0083،سیاست تمرکز تجارت در تهران بیش از همه به
تبريز لطمه زد .تبريز که در گذشته دومین مرکزسیاسی کشور و نايبالسلطنهنشین بود (حريری
اکبری62 :0063 ،؛ اتابکی )00 :0036 ،و دروازه تجارت ايران شناخته میشد ،اهمیت خود را از
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دست داد و تجار و بازرگانان آن به تهران مهاجرت کردند .مازندران و ايالت مرکزی مثل تهران و
اصفهان ،در مقايسه با آذربايجان ،سرمايه بسیار بیشتری دريافت کردند .در فاصله سالهای 0003
و  0003بیست کارخانه در آذربايجان احداث شد که فقط  0مورد آنها با سرمايه دولتی ايجاد
شده بودند ،در حالی که در اين مدت دولت مرکزی  03کارخانه در کشور ايجاد کرده بود (اتابکی،
 .)30 :0036درواقع ،همین عقبماندگی اقتصادی مناطق غیرفارسزبان در مقايسه با مناطق
مرکزی کشور ،جدايی فرهنگی ،زبانی و دينی اين مناطق را با استانهای مرکزی شدت بخشید
(بشیريه.)03 :0080 ،
ديويد نیسمان بر اين باور بود که ويژگی اصلی سیاستهای متمرکز رضاشاه ،ضد آذری بودن
آن سیاستها بود ( مقصودی .)033 :0083 ،رضاخان به خاطر کینه بی حدی که نسبت به مردم
آذربايجان داشت ،همیشه خشنترين و فاسدترين نیروهای خود را به آذربايجان میفرستاد
(جامی .)013 :0060 ،يکی از اين افراد ،عبداهلل مستوفی استاندار آذربايجان بود که سرشماری
تبريز را حیوانشماری خوانده بود (همان .)030 :0083 ،ديگری محسنی رئیس فرهنگ
آذربايجان در آن دوره بود که دستور داده بود« :هر کسی ترکی حرف میزند ،افسار االغ به سر
بزنید و او را به آخور ببنديد (همان .)030 :0083 ،بنابراين سیاستهای همانندی سازی،
ممنوعیت کاربرد زبان و نمادهای آذری و تنبیه اقتصادی باعث شد خشم آذریها نسبت به دولت
پهلوی افزايش يابد و برای اولین بار در تاريخ  ،انديشههای پانترکیستی در اين منطقه مطرح
شود .در حالی که مردم آذربايجان در قرن نوزدهم خود را ايرانی يا مسلمان میخواندند ،در اين
دوره بر جنبه آذری آن بیشتر تاکید کردند .در تبريز و در تمام شهرهای کوچک و بزرگ
آ ذربايجان ،يک کانون کمونیستی آماده و مشتاق برای قبول رهبری جنبش تجزيه آذربايجان به
وجود آمد (کاتم.)088 :0030،
 .3-6دورة پهلوي دوم
در شهريور سال  0003متفقین برای نجات شوروی از حمالت آلمان ،ايران را تصرف کردند و
رضاشاه را به خاطر نزديکی به آلمان نازی تبعید کردند .به دنبال آن ،نیروهای اجتماعی که در
زمان رضاشاه سرکوب شده بودند ،آزاد گشتند .ايالت و عشاير به شیوه زندگی پیشین بازگشتند و
سعی کردند دوباره به استقالل دست يابند ،اما پس از آن که خانها به پستهای سیاسی مهمی
چون استانداری و نمايندگی مجلس دست يافتند ،آرام شدند (فوران .)030 :0083 ،با سقوط
رضاشاه ،جنبش های قومی مختلفی در آذربايجان ،کردستان و خوزستان پديد آمدند که
قدرتمندترين آن فرقه دموکرات در آذربايجان بود .اين فرقه زبان ترکی آذری را زبان رسمی
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منطقه اعالم کرد و مجالت و روزنامههای مختلفی را به اين زبان منتشر کرد (آبراهامیان:0080 ،
 )068و استعمال زبان فارسی را در آموزش ممنوع کرد (کورنل .)000 :0336 ،جعفر پیشهوری
رهبر اين فرقه ،پس از آن که اعتبارنامهاش در مجلس رد شد به تبريز بازگشت و با کمک نیروهای
باقیمانده از قیام خیابانی ،فعالیت خود را آغازکرد .اين جنبش نتیجه ائتالف نیروهای محلی مثل
زمینداران ،کارگران ،بازرگانان ،روشنفکران ،چند روحانی و بهويژه دهقانان بود .البته عامل مهم
اتحاد مسیحیان ،مسلمانان ،کردها  ،آذریها و ارمنیها علیه استثمار حکومت مرکزی ،تأکید زياد
فرقه دموکرات بر همبستگی قومی بود (فوران .)003 :0083،فرقه دموکرات تالش میکرد
برخوردهای حکومت پهلوی با آذریها را برخوردهای فارسها با ترکها نشان دهد و به اختالفات
میان اين دو گروه دامن بزند (مرشدی زاد .)000 :0083 ،هر چند فرقه دموکرات اعالم کرد که
می خواهد در داخل چارچوب ايران به خودمختاری نائل آيد ،ولی به سرعت برای نیل به استقالل
ملی دست به اقداماتی زد (نیمسن00 :0080 ،؛ بهمنی قاجار .)002 :0086 ،در همین راستا
پیشهوری ،رئیس فرقه ،اعالم کرد که« :آذربايجان ترجیح میدهد به جای اين که با بقیه ايران به
شکل هندوستان اسیر درآيد ،برای خود ايرلند آزادی شود (به نقل از :اتابکی .)80 :0030 ،پس از
يک سال ،قوام السلطنه ،نخست وزير وقت ،دستور حمله به آذربايجان را صادر کرد و ارتش بدون
هیچ برخوردی جدی اين منطقه را آزاد کرد .فدائیان نیز يا تسلیم شدند و يا به شوروی گريختند.
بعد از آن روشنفکران قومگرای آذری بیشتر در زمینه ادبی فعالیت کردند (مرشدی زاد:0083 ،
.)000
در اين دوره نیز سیاستهای پیشین ،البته با شدت کمتری دنبال شد و تفکر آريايیگرايی و
پان ايرانیسم تبلیغ شد .براساس اين تبلیغات ،ايرانیان آريايی يکی از بزرگترين تمدنها را ايجاد
کردند ،ولی بر اثر پیروزی اعراب ،اسالم ،هج وم ترکان و مغوالن و امپريالیسم غرب ،اين تمدن
زوال يافته است (کاتوزيان .)003 :0080 ،برخی عوامل باعث شد که سیاستهای همانندسازی در
دوره محمدرضاشاه ،کمتر در آذربايجان نفوذ کند .اين عوامل عبارت بودند از :فشار افکار عمومی،
شخصیت ضعیف محمد رضاشاه ،اوضاع بین المللی و اثرات منفی سیاستهای افراطی رضاشاه
(مرشدی زاد .)002 :0083،بنابراين میتوان گفت که اعتراضها و قیامها در اين دوره ،شورش
جامعه در مقابل دولت بود (کاتوزيان.)00 :0330 ،

 .5نتيجهگيري
حفظ وحدت و يکپارچگی و تمامیت ارضی کشور يکی از مهمترين اهداف دولت و نهادهای
مختلف کشور اسـت .يکی از عوامل داخلـی برهمزننده که کشور را با خطر تجزيه و فروپاشی
مواجه میکند ،قومیت گرايی در میان اقوام گوناگون است .از جمله اين قومیتگرايی پانترکیسم
است که در چند دهه گذشته خود را در حوادث متعددی به خوبی نشان داده است .اين پديده چه
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زمانی شکل گرفت و چگونه توسعه يافت؟ از منظر جامعهشناسی و بهويژه جامعهشناسی تاريخی،
پديدههـای اجتماعی ريشههای تاريخی دارنـد و به مرور زمان تحول میيابند .بنابراين ،بهمنظور
مطالعه پديده پانترکیسم و نحوه شکلگیری آن در تاريخ معاصر ايران از روش تاريخی وابستگی
مسیر استفاده کرديم .طرفداران اين روش معتقد هستند که «تاريخ اهمیت دارد» (هومبرگ،
0338؛ پیرسون .)032 :0010،براساس اين روش ،انتخابهای نهادی در تقاطع حیاتی ،با محدود
کردن دامنه سیاستگذاری ،مسیر حرکت دولتها را در دههها و حتی قرنهـای بعدی مشخص
مـیکند .بنابراين دولتها در اثر فشارهـای گذشته نمیتوانند در مقابل تغییرات محیط ،به شکل
سريع و موثر پاسخ دهند و مجبور هستند در داخل چارچوب نهادی کژکاردی که گذشته تحمیل
میکند ،عمل کنند( .ارتمن .)003 :0113 ،از نظر داگالس نورث ،انتخابهای امروز و فردای ما
ريشه در گذشته دارد و بدون بررسی تحول نهادها ،نمیتوان انتخاب های امروز را درک کرد
(نورث )033 :0113 ،بنابراين ،تمام پديدههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی در بزنگاه هـای
تاريخی شکل میگیرند و با گذر زمان تقويت میشوند ،بهطوریکه بازگشت به نقطه اول نامیسر و
يا دشوار میگردد .در اين نوشته ،دوره شکلگیری گرايشهای پانترکیستی را بررسی کرديم و
وضعیت آن را در دورههای بعدی نشان داديم.
بررسیهای تاريخی نشان میدهد که بیشتر حاکمان و سیاستمدران ايران در گذشته،
ترکزبان بودند .آنان هیچگاه زبان فارسی را زبان تحمیلـی و يا زبان متعلق به قوم خاصـی
نمیدانستند ،بلکه آن را زبانی می دانستند که اقوام مختلف را در حوزه تمدنی ايران به هم پیوند
میدهد .حاکمانی چون شاه اسماعیل ،فتحعلیشاه و ناصرالدينشاه شعر فارسی میسرودند،
رساالتی فارسی مینوشتند و با لهجه ترکی به فارسی سخن میگفتند .حتی حاکمان ترکزبان در
هندوستان و امپراتوری عثمانی به فارسی مینوشتند و به شاعران پارسیگو صله میدادند .شاعران
و مردم آذربايجان نیز چنین نگاهی داشتند .شاعران بزرگی چون قطران تبريزی ،خاقانی شروانی،
صائب تبريزی ،نظامی گنجوی و موالنا شعر چندانی به زبان ترکی نسرودهاند .در دوران معاصر هم،
ايالت آذربايجان از نظر سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی يکی از اياالت پیشرو کشور محسوب میشد و
مهمترين قیامهای ضد استبدادی در اين منطقه شکل گرفت .اما نکته مهم اين است که در انقالب
مشروطه ،قیام شیخ محمد خیابانی و همچنین قیام ابوالقاسم الهوتی هیچ نوع گرايش پان
ترکیستی يا تجزيه طلبانه مطرح نشد و هدف همه اين قیامها تشکیل يک حکومت عادل و
کارآمد برای کل کشور بود.
در سال  ،0011رضاخان به قدرت رسیـد .وی تحت تاثیـر ناسیونالیسم قومـی در اروپا و
بهخصوص تحتتأثیر فعالیتهای آتاتورک تالش کرد زبان ،فرهنگ و لباس اقوام و قبايل را از بین
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ببـرد و کشوری با يک زبان و فرهنگ ايجاد کنـد .بدينمنظور در زمان سردار سپه ،عبداهللخان
امیرطهماسب ابتدا عشاير آذربايجان را خلع سالح کرد و سپس تمام رؤسای آنها را اعدام کرد
(میرزا صالح .)02 :0030 ،اما مسئله اين بود که در آن زمان نه پیششرطهای الزم برای
شکل گیری دولت مدرن در ايران وجود داشت و نه ايالت قدرتمند ايران انحصار قدرت در دست
دولت را میپذيرفتند (احمدی .)000 :0010 ،طبق نظريات توسعه نامتوازن نیرن و استعمار
داخلی هچتر ،دولتها در فرايند نوسازی و توسعه اقوام و ايالت پیرامون را استعمار میکنند و
منابع کمیاب را بیشتر به مرکز اختصاص میدهند .در آذربايجان هم همین اتفاق روی داد .بديـن
معنا که تبريز در دوره قاجار دومین شهر مهم کشور بود .اين شهر مرکز انديشههای جديد سیاسی
و اجتماعی بود و دروازه تجارت ايران شناخته میشد .بی دلیل نیست که جنبشهای مختلف
آزادی خواه در اين منطقه شکل گرفت .در نتیجه وقتی که رضاشاه در فرايند نوسازی خود ،سرمايه
هنگفتی به تهران و استانهای مرکزی اختصاص داد و بودجه بسیاری اندکی به آذربايجان داد؛
تجارت را به جنوب انتقال داد؛ و با آذریها به شکل بسیار ناشايست و تحقیرآمیز رفتار کرد،
آذربايجان را به يک ايالت پیرامونی تبديل کرد .با مهاجرت روشنفکران ،تجار و فعاالن اقتصادی
آذربايجان به تهران و شهرهای ديگر فرايند تضعیف اين منطقه شتاب گرفت .اين مسئله باعث شد
آذریها احساس محرومیت نسبی کنند .بنابراين سیاستهای خشن و متمرکز رضاشاه مانند
ممنوعیت استعمال زبان آذری ،تنبیه اقتصادی آذربايجان و تحقیر آذریها باعث شد آگاهی
آذری ها نسبت به هويت محلی خويش افزايش يابد .آنان که تا پیش از اين دوره ،خود را مسلمان
و يا ايرانی میدانستند ،هويت خود را در مخالفت با هويت ايرانی تعريف کردند .درواقع ،اجرای
پروژه نوسازی در ايران در دوره رضاشاه ،نقطه عطفی در شکلگیری پانترکیسم بود .به همین
خاطر پس از تبعید رضاشاه ،فرقه دموکرات آذربايجان به سرعت دولت تشکیل داد .در دوره های
بعدی هم گرايش پانترکیستی تقويت شد.
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