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(تاریخ دریافت - 9111/99/91 :تاریخ تصویب)9110/80/91 :
چکيده
شکلگیری جمهوری دمکراتیک آذربایجاان ( 9190تاا  )9199در دوران اوجگیاری جنا

هاای

ملیگرایانه در مناطق مختلف جهان صورت گرفت .قفقاا ا منااطقی باود کاه ا ماوج دولات-
ملتسا ی بعد ا جنگ اول جهانی تأثیر یادی پذیرفت و دولتهاای متاتقل ا دل آن سار بار
آوردند .گزین

نام «آذربایجان» برای منطقهای که تا ق ل ا آن «اران» نامیده میشد ،برای ایرانیاان

اقدامی در راستای مینهسا ی برای جداسا ی مناطق ترکنشین ایران و تحقق رؤیای الحاقگاری
پانترکهای عثمانی و قفقا تع یر شد .جمهوری آذربایجان نمونهای ایدهآل ا واحاد ملای اسات
که بدون هیچ سابقهای در تاریخ ق ل ا قرن نو دهم ،به یاکبااره در جریاان م اار ات سیاسای و
اجتماعی منتهی به فروپاشی تزارها شکل گرفات .در تحلیال شاکلگیاری جمهاوری آذربایجاان،
رویکرد این نوشتار تمرکز بر فرایندی است که در آن سه نتل ا روشنفکران ،به برسااتتن «ایاد
ملت» در میان متلمانان قفقا پرداتتند و م نایی برای تالشهاای سیاسای در ایان میناه فاراهم
آوردند .این نوشتار با استفاده ا الگوی نظری تحلیلگرانی چون بندیکت اندرسون ،نشان میدهاد
که چگونه این روشنفکران در فرایندی تدریجی ،اید ملت را ا حتی ما هم باه ایادهای سیاسای
ت دیل کردند و تعریفی ا تویشتن در مقابل «دیگر»ی ارائه کردند .سرانجام با اساتفاده ا شارای
فروپاشی امپراتوریهای روسیه و عثمانی واحد سیاسی تشکیل دادند .این فرایناد برسااتتن ایاد
ملت ،ا یکسو به معنای برجتتهسا ی برتی عناصر هاویتی موجاود در هویات ماردم متالمان
قفقا و ا سوی دیگر حاشیهسا ی و طرد برتی دیگر ا عناصار هاویتی مانناد عناصار شایعی و
ایرانی بوده است .این نوشتار نشان میدهد که چگونه این برساتتن هویت در فرایندی سیاسای و
با مالحظههای برآمده ا آن صورت گرفته است.
كليدواژهها
اید ملت ،برساتتن هویت ،پانترکیتم ،جمهوری آذربایجان ،روشنفکران.

*
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مقدمه
شکلگیری جمهوری آذربایجان ( 90مه  9190تا  90آوریال  )9198در منااطق متالماننشاین
منطقۀ قفقا رویدادی بود که هم مان با روند شکلگیری تعداد شایان توجهی ا دولتهای نوپا
پس ا جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوریهای عثمانی ،روسیه و اتاری  -مجارساتان رخ
داد .متغیرهای مختلفی در شکلگیری این جمهوری نق داشتهاند :جنگ اول جهانی و آثار آن
بر ساتتار نظام بینالمللی ،بحران دیرپای امپراتوریهای محافظهکار و چناد قاومیتی روسایه و
عثمانی و فروپاشی آنها ،ساتت داتلی منطقۀ قفقا و منا عههای قومی و دینی دیرین موجود
در منطقه و سرانجام تواست و اراد با یگران فرامنطقهای .در این میان بیتردید نق

ایدهها و

ایدئولوژیهای سیاسی و تالشهای شکلگرفته پیرامون آنها موضوعی است که نمایتاوان باه
آن بیتوجه ماناد .تاالش ماا در ایان نوشاتار ،کااوش ابعااد تاأثیری اسات کاه ایادئولوژی و
ایدئولوگهای پانترک در روند شکلدادن و تکامل ایده و عملِ منجر به شکلگیری جمهاوری
آذربایجان داشتهاند.
چارچوب نظري :ملتهاي تازه تأسيس و ایدة «ملت» بهعنوان امري برساخته
در مورد پدید ملت و ملیگرایی و ماهیت تاریخی آن بحثهای مختلفی میان اندیشامندان در
جریان بوده است .بحثهایی که در سه گروه کهنگرایان ،ابزارگرایان و نمادگرایان قاومی قابال
تقتیم هتتند ) .(Smith, 1998: 31-41, Ahmadi, 2010: 142-153با وجود تنوعهاای درونای،
کهنگرایان ملت را پدیدهای ط یعی و نتیجاۀ تتاری و گتاترش وابتاتگیهاای تویشااوندی
میدانند .بر این اساس ،ملتهای مدرن در نگاه این گروه ،نتیجۀ تداوم وابتتگیها و پیونادهای
کهن هتتند .در مقابل ،گروهی قرار دارند که به آنها نام مدرن ها یا ابزارگرایان دادهاند و بیشتر
با تحلیلی ساتتاری ،معتقدند ملت و ملیگرایی پدیدههایی مادرن هتاتند کاه نتیجاۀ پیادای
صورتبندیهای جدید اجتماعی و اقتصادی هتتند .در اینجاا ملات باهعناوان گروهای دارای
هم تتگی ،ایدهای تیالی تصور میشود که دساتگاه سیاسای (دولاتهاای مطلقاه در اروپاا) و
نیروهای اجتماعی و فرهنگی (بیشتر باورژوا ی و روشانفکران) باهمنظاور تادمت باه تحقاق
هدفهای سیاسی ویژه« ،اباداع» کاردهاناد و باا اساتفاده ا ابزارهاایی چاون صانعت چاا

و

فااراوردههااای آن ماننااد کتاااو و رو نامااه در سااطي عمااومی جامعااه گتااترش یافتااه اساات
) .(Anderson, 2006: 37-46, Hobsbawm, 2004: 29-72ت یینهای م تنی بر نظریههای گفتمان
را نیز باید در همین قالب دانتت .تحلیلگرانی که در تأثیر اثر برجتتۀ ارنتتو الکالو و شاانتال
موفه گفتمانها (ا روایت های گذشته ،حاال و آیناده یاک گاروه ملای) را نتیجاۀ براینادی ا
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برساتت هویت و مفصلبندی 9عناصر گفتمانی و تعریف تویشتن در مقابل دگر هاا مایدانناد
) .(Laclau and Mouffe, 1985سرانجام گروه دیگری حضور دارناد کاه او کریملای ا آنهاا
بهعنوان «نمادگرایی قومی» یاد میکند .گروهی که ا نگاهی تلفیقی حمایت میکنناد .آنهاا باا
نگاهی تاریخی به سیر تحول صورتهای آگاهی قومی ،میکوشند این ایده را مطرح کنناد کاه
پایۀ ملیگرایی مدرن در احتاسات و وابتتگی قدیمی است و حتی میتوان ا ملتهاای کهان
که بر پایۀ نوعی تعلق ملی قدیمی شکل گرفتهاناد ساخن گفات؛ ولای ملایگرایای باهعناوان
پدیدهای عام و م نای شکلگیری مناس ات جهانی ،پدیدهای جدید و نتیجۀ مناسا ات برآماده ا
آن است ).(Smith, 1998: 31-41, Castells, 2006: 45-50, Ozkirimli, 2004: 110-200
ط یعی است که در مورد همۀ نمونههای دولت-ملت نمیتوان بر ت یینی یکتان تأکید کارد.
در حالی که ت یینهای ا لیانگارانه بیشتر در تفتیرها و نوشتههای ایدئولوژیک دیده میشوند و
امرو جایی در ادبیات علمی ندارند ،دو گروه دیگر ت یینها را مایتاوان در ماورد نموناههاای

مختلف دولت – ملتهای شکلگرفته در عصر جدید به کار گرفت .مهمترین بیان نهفتاه در
تلقی سوم ،نگاه تاریخی آن است که میکوشد با اتکا به شواهد تاریخی ،در این مورد قضااوت
کند که شکلگیری مفهوم ملت بهعنوان یک ایده ،در موردی تاص مقولهای مرباو باه دوران
پیشامدرن است یا اینکه اید ملت ،موضوعی تیالی و ابداع در مناس ات جدیاد اسات .آنتاونی
اسمیت و جان آرمتترانگ به اتکای شواهد بتیار ا کشورهایی چون ایاران ،مصار و چاین باا
عنوان «ملتهای پی ا ملیگرایی» نام میبرند ،شواهد تاریخی نیز نشان میدهد کاه بتایاری
ا واحدهای ملای شاکلگرفتاه در دوران جدیاد ،باهویاژه ملاتهاایی ا دل امپراتاوریهاای
فروپاشیده تلق شدند ،در پس تود فرایندی ا تلق و ابداع «اید ملت» اتکای برتی داشتههاا
را تجربه کردهاند

).(Armstrong, 2007: 220-230

در این وضعیت هاا بیشاتر شااهد آن هتاتیم کاه در اثار تحاولهاای سااتتاری و ایا
صورتبندیها و گروههای نوگرا ،طیفی ا نخ گان دارای آگاهی سیاسای باه ایجااد ایادهای ا
ملت به اتکای برتی بتترها و مینههای قاومی و باانی و دینای پرداتتاه و ا آن باهعناوان
ابزاری در منا عۀ سیاسی استفاده کردهاند .در همان حال ،در اینجا در پی رفاتن نخ گاان یاک
قوم تاص به تلق مفهوم ملت بهعنوان واحد وفااداری ،وجاود «دگار»هاای قاومی و ملای در
محی پیرامونی نیز بتیار مؤثر بوده است .در این میان ،موقعیت بحرانی امپراتوریهای سانتی و
فروپاشی آن ها در گذرگاههای مهم تاریخی ،مانند جنگهای جهانی ،این فرصت را پدید آورده
که اید تلقشده در جریان فعالیت فرهنگی ،به سرعت بُعدی سیاسای بیاباد و باه تلاق یاک
واحد ملی منجر شود.
1. Articulation

مطالعات اوراسياي مركزي ،دورة  ،21شمارة  ،1پایيز و زمستان 2931

961

شکلگیری جمهوری آذربایجان در سال  ،9190نمونهای ایدهال ا واحدی ملای اسات کاه
بدون هیچ سابقه و ت اری در تاریخ ق ل ا قرن نو دهم ،به یک اره در جریان م ار ههای سیاسای
و اجتماعی منتهی به فروپاشی تزارهاا شاکل گرفات .مجموعاهای ا فعالیاتهاای اجتمااعی،
فرهنگی و هنری به اتکای ایدئولوژی ،مینۀ اصلی انتخاو نام «آذربایجان» و اید تأسیس یاک
واحد ملی برای ترکهای قفقا را فراهم آورد که با نام پانترکگرایی شناتته شده است .بناابر
آنچه گفتیم ،در جریان چند دهه منا عۀ سیاسی ،ش کهای ا روشنفکران پانترک درگیر در ایان
مناس ات به مفصلبندی عناصر مختلف و برساتتن هویت ترکی در مقابال هویاتهاای دیگار
اقدام کردند .در جریان مفصلبندی عناصر گفتمانی در متن کشامک هاای سیاسای اسات کاه
برتی عناصر هویتی برجتته و در مرکزیت تعریفهای هویتی قرار میگیرند ،مانند بان ترکی،
افتانههای ترکی و پیوند ترکهای قفقا و آناتولی و برتی دیگر به غیر بدل مایشاوند ،مانناد
بان فارسی ،پیوندهای تاریخی قفقا و ایران و برتی دیگر به حاشیه رانده و بنا بر هدفهاای
فوری متکوت گذارده میشوند ،مانند عناصر شیعی.
پانتركيسم ،نوعی ملیگرایی رمانتيک
قرن نو دهم را قرن ایدئولوژیهاا توانادهاناد؛ ایادئولوژیهاایی کاه باهعناوان تالشای بارای
سا ماندهی دوبار جهان طرح شدند و نقشی مؤثر در رویدادهای این قرن ایفا کردناد .در ایان
میان ملیگرایی ،ایدئولوژیای بود که در نوعها و شکلهای مختلاف تاود در قارن ناو دهم و
مهمتر ا آن قرن بیتتم موفق شاد ،ریشاۀ شاکلگیاری حجام شاایان تاوجهی ا تاالشهاا و
جن

های سیاسی و اجتماعی باشاد .جنا

هاایی کاه هادف بیشاتر آنهاا رهاایی ا کنتارل

استعماری و ایجاد واحد ملی بر حتب تعریفی ا م انی وحدتبخ

).(Vincent, 1999: 331-383

و ایجادکنند ملات باود

پانترکگرایی بهمثابۀ یک ایدئولوژی ،نوعی ملیگرایی است کاه باهویاژه در ماان جناگ
جهانی اول و نیز در دوران پس ا فروپاشی اتحاد شاوروی نقا

چشامگیری در رویادادهای

سیاسی تاورمیانه و آسیای مرکزی و حتی بالکان داشاته اسات .ایادئولوژیای کاه ریشاههاای
شکلگیری آن به تحولهای اواتر قرن نو دهم در منااطق متالماننشاین روسایۀ تازاری باا
میگردد .بتترهای پانترکگرایی بهعنوان یک حرکات فکاری ،توسا گروهای ا متتشارقان
متخصص در بان و فرهنگ و تاریخ اقوام ترک بان فراهم آماد .افارادی مانناد لئاون کااهون،
آرمینوس وام ری ،فن لرکوک و ورادولوف با مطالعات تود اویهای را فراهم آوردند که نتال
تحصیلکردگان جامعۀ متلمان روسیه و عثمانی ا ناحیۀ آن گذشتۀ تود را شاناتته و گروهای
شیفتۀ این تصویر شدند .انگارههای رمانتیک مطرحشاده در ماورد ساابقۀ تااریخی تارکهاا و
امپراتوری بزرگ و اسطورههای آنها ،ابزارهایی را برای روشنفکران ترک باان فاراهم مایآورد
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به وضعیت نابتامان متلمانان روسیه و عثماانی بکوشاند تاا پایاههاای حرکتای

فرهنگی و سیاسی را

ایجاد کنند ( Landau, 2009: 22, Bayat, 2008: 10, Ahmad, 2009 (a):

.)18, Vand, 1990: 30
«جدیدی»ها بهعنوان نختتین نتل نوگرایان برتاسته ا تاتارهای ولگا ،اولین آغا کننادگان
پانترکگرایی بهشکل ایدهای فرهنگی در دهۀ پایانی قارن ناو دهم بودناد (

Lasserini, 2009:

 .)290, Khaled, 1998: 80-113جهااتگیااری آنهااا ترکی اای ا اسااالمگرایاای نواندیشااانه و
قومگرایی بود .اسماعیل گاسپرینتکی بهعنوان مهمترین چهر این جریان با نشاریۀ «ترجماان»،
اندیشههای تود را ترویج مایکارد
روشنفکران تاتار و آذری ،نختتین گروهی بودند که پانترکگرایی را در قالب ایدهای فرهنگی
).(Lando, 2009: 32-36, Bobrovnikof, 2006: 134, 219

و سپس سیاسی مطرح کردند؛ ولی جایی که پانتارکگرایای باهعناوان ایادهای دارای پشاتوانۀ
سیاسی گتترش یافت ،امپراتوری عثمانی بود .در عثمانی باود کاه مطالعاات شارقشناسای باه
سابقه و فرهنگ و تمدن ترکی توجه کارد (
 .)1977: 7-24در جمعبندی میتوان ویژگیهای پانترکیتم را بهعنوان یک ایدئولوژی سیاسای
Lando, 2009: 65, Vand, 1990: 46, Robinson,

اینگونه بیان کرد:
 .9باور به وحدت مجموعۀ اقوام ترک بان ا سینکیانگ تا قلب اروپا و تأکید بر ضارورت
ایجاد وحدت فرهنگی و سپس وحدت سیاسی ایان مجموعاه اقاوام در قالاب یاک حکومات
مرکزی یا اتحادیهای ا اقوام؛
 .9تأکید بر بان ترکی بهعنوان م نای وحدت و ضارورت اصاالح و پااالی

آن و تاالش

برای شکلدادن به بان ترکی معیار؛
 .1رویکرد رمانتیک به بان ،تاریخ ،فرهنگ و تمدن ترکها و تأکید بر ضرورت احیای آن؛
 .4الحاقگری و تالش برای تجزیه و پیوستن مناطق ترکنشین کشورهای همتایه با هدف
تحقق توران بزرگ ).(Landau, 2009: 260-294, Vand, 1990: 64-74, Reza, 2006: 69-118
وقتی این ویژگیها در کنار هم قرار داده میشوند ،پان ترکگرایای باه نموناهای ایادهال ا
پدید ملیگرایی رمانتیک ت دیل میشود که در مقابل ملیگرایی دمکراتیک بهواساطۀ پایاههاای
نژادی و قومگرایانۀ تود ،من ع تشونت سا مانیافته علیه هویتهای دیگر میشود.
نوسازي استعماري امپراتوري روسيه ،بازي بزرگ و تکوین ایدئولوژيهاي ملیگرایانهه در
قفقاز
شکلگیری امپراتوری تزاری روسیه نتیجۀ عصری است که امارو ه باهعناوان عصار کالسایک
استعمار شناتته مایشاود ،دورانای کاه در آن مجموعاهای ا دولاتهاای قدرتمناد اروپاایی
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سر مینهای تارج ا محدوده سر مین اصلی تود را فتي کردند و رابطهای استعماری باا ایان
سر مینها شکل دادند .اگر آمریکای مرکزی و التین ،منطقۀ هدف امپراتوری اسپانیا و آفریقاا و
جنوو آسیا منطقۀ هدف امپراتوریهای فرانته و انگلتتان بود؛ تزارها نیز در این روند متوجاه
مجموعۀ وسیعی ا سر مینهای بکر در جنوو تود شدند .فرایند پیوستهسا ی مناطق جناوبی
شامل آسیای مرکزی و قفقا نتیجۀ عظمتطل ای و ایادئولوژی اساتعماری تزارهاا باود کاه در
اواتر قرن هجدهم و قرن بیتتم پرورده شد .شکلگیری این فرایند پیوساتهگرایای در ماناهای
بود که رقیبهای استعماری روسیه مانند فرانته و مهمتر ا آن انگلتتان در حال گتترش نفوذ
تود به منطقۀ تاورمیانه بودند .تصادم این نیروهای استعماری منجر به آنچه شد که در روابا
بینالملل با عنوان «با ی بزرگ» شناتته شده است .منطق حاکم بار باا ی بازرگ قادرتهاای
استعماری تأثیر متتقیمی بر سرنوشت کشورهای متاتقر در ایان منااطق در دورههاای بعادی
برجای گذاشت ) .(Altstadt, 1992: 15-26, Foran, 2001: 172پیوساتهساا ی منااطق آسایای
مرکزی و قفقا و بهکارگرفتن سیاستهای نوسا ی استعماری ،نتیجاۀ اولویاتهاای برآماده ا
با ی بزرگ برای روسها باود ). (Pethybridge, 1971: 347ا ساوی دیگار ،در جریاان ایان
رقابت ،رقی ان روسیه نیز به فرایند تکوین آگاهی ملی ضد امپراتوری در میاان ملیاتهاای یار
سلطۀ تزارها یاری رساندند تا ا آنها بهعنوان عاملی برای مقابله با قدرت روسها و تضعیف
دامنۀ مانور آنها استفاده کنند .به این معنا جریانهای پانترک نتیجۀ نوسا ی استعماری روسایه
بودند؛ ا سویی هم ،قدرتهای رقیب روسیه برای مقابله با استعمار روسایه در قفقاا ا آنهاا
حمایت میکردند.
در مورد موضوع نختت باید گفت که پیوستهساتتن قفقا به روسیه در فرایند شکلگیاری
امپراتوری برآمده ا ضرورتهای رقابت در عصری بود که ویژگی آن استعمار و پیوستهساا ی
مناطق ضعیفتر به قدرتهای بزرگ بود .روسیه توانتت بخ هاای گتاترده و حاصالخیز ا
تاک ایران ،عثمانی و سراسر آسیای مرکزی و قفقاا را پیوساته تااک تاود ساا د و سلتالۀ
ضعیف قاجار در ایران را بهعنوان پادشاهی تحت حمایت بر تخت قدرت باقی گذارد .پیشروی
روسیه بهسوی جنوو و رویارویی آن با ایران و عثمانی ا نظار توساعهطل اان روس ،پیگیاری
شرافتمندانۀ منافع ملی تود در مینههای دفاعی ،تجاری و پیشا رد تمادن باا وجاود مخالفات
دولتی عقبمانده و بیتوجه به تیر و صالح عموم برآورد میشد .این رویاارویی نشاانۀ آغاا
مرحلۀ جدیدی در تکوین امپراتاوری روسایه باود ) .(Atkin, 2003: 1پیوساتهساا ی قفقاا و
سیطر روسها به این مناطق به شکلگیری فرایندی ا نوسا ی استعماری در این مناطق منجار
شد .نتیجۀ این نوسا ی تحول و دگرگونی در بتیاری ا جن ههای حیاات اقتصاادی ،سیاسای،
اجتماعی و فرهنگی این منطقه بود .بنابر تحلیلی که افرادی مانند ساموئل هانتینگتون و پاتریاک
مک دانیل ا نتیجههاای نوساا ی اساتعماری ارائاه دادهاناد؛ محصاول نوساا ی ایان جواماع،
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شکلگیری نیروهای اجتماعی تا های است که حامل و صاحب آگاهی نوینی هتتند که آنها را
برای شکلدادن به آگاهی قومی آماده میسا د .تکوین آگاهی قومی و شکلگیری جنا

هاای

قومگرایانه در درون یک امپراتوری چند قومیتی استعماری بهطور دقیق باید بهعناوان محصاول
نوسا ی صورتگرفته و وضعیت ت عیضآلود موجود در شرای استعماری دانتته شود.
جن ۀ دیگر ماجرای سلطه بر قفقا  ،برانگیختن حتاسیتهاای رقیابهاای آن کشاور باود.
کوش های روسیه برای سلطه بر بالکان و تنگههای مهم بتفر و داردانل ،همچنین تاالش ایان
کشور برای افزای

دامنۀ سلطۀ تود در جنوو بهشکل ط یعی نمیتوانتت مطلاوو انگلتاتان

باشد .در دورانی که بهصورت فزایندهای بر رسالت تااریخی روسهاا در تاالش بارای رهاایی
برادران کوچکتر اسالو در بالکان ا سیطر ترکها و همچناین متایحیان ارمنای و گرجای ا
سلطۀ ایران تأکید و ت لیغ میشد؛ انگلتتان در پی ایجاد موانعی در این متیر بود تا متئلۀ تداوم
سلطۀ انگلتتان بر هندوستان به تطر نیفتد.
در چنین سیاستی ،پیرو نیروهای رقیب و مخالف تزارها ،متحدی ط یعی برای انگلتتان باه
شمار میرفتند .پانترکگرایی به این ترتیب ایدئولوژی ملیگرایانه تلقی میشاد کاه مایتواناد
طیف وسیعی ا قومیتهای ترک بان و متلمان امپراتوری تزاری را باه جنا

درآورد .بیاات

معتقد است قدرتهای بزرگ جهانی در جریان رقابت با روسیه به پانترکگرایی توجه داشتند.
در پی همین توجه ،شرقشناسی بهعنوان جزئی وابتته با سیاستهای استعماری ،دست باهکاار
ترسیم تطو و پیشینۀ هویتی جدیدی د که قرار بود پایۀ هویاتهاای سیاسای جدیاد بارای
ترک ها و متلمانانِ یر سلطۀ تزارها باشد .در این مینه ،بهطور معمول به نق تاورشناساانی
چون آرمینیوس وام ری ،مأمور و ارت امور تارجۀ بریتانیاا ،لئاون کااهن و سار دنایس راس،
نویتند جزوه «راهنمایی بر تورانیان و پانتورانگرایای» ا انتشاارات شاع ۀ اطالعاات و ارت
دریاداری بریتانیا اشاره میشاود ) .(Vand, 1990: 13باه گفتاۀ بیاات ،وام اری کاه آشاکارا ا
استعمار انگلیس در برابر استیالی روسیه بر آسیا دفاع میکرد ،هماۀ تارکهاا را ا ناژاد واحاد
میدانتت .وی حتی در سفرهایی به آسیای مرکزی نقشۀ امپراتوری پانترک را ترسیم کرد .وی
که سالها در عثمانی به سر برد و با محافل روشنفکر ملیگرای آنجا تماس برقارار کارد ،بااور
داشت پادشاهان عثمانی با برتورداری ا دودمان ترک و پیوندهای بانی و ماذه ی و تااریخی
ترکان آناتولی ،قفقا  ،ترکمن ،ا بک ،قرقیز و تاتار مایتوانناد امپراتاوری پهنااوری ا ساواحل
دریای آدریاتیک تا مر های چاین پای افکنناد و باا امپراتاوری روماانف باه م اار ه برتیزناد
).(Ahmadi, 2010: 356-357
تالقی شکلگیری گروههای برآمده ا فرایند نوسا ی در قفقا قرن نو دهم ،ت عیض موجود
علیه ترکهای متلمان یر سلطۀ استعماری و سرانجام شکلگیری ایدههای هویتی جدیاد کاه
بهشدت در تأثیر مطالعات شرقشناسانۀ مربو با سرویسهای امنیتی و تارجی انگلتتان باود،
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س ب شکلگیری گروهی ا روشنفکران پانترک در میان متلمانان قفقا شد .آنها بهتادریج ا
جریانی فرهنگی به جریانی سیاسی ت دیل شدند و پایههاای م اار ه علیاه امپراتاوری تازاری و
شکلگیری واحدهای سیاسی در دوران جنگ اول جهانی را پیریزی کردند.
سه نسل روشنفکران مسلمان قفقازي ،بهسوي خلق «ایدة آذربایجان»
برتالف دیدگاههای برتی ا پژوهشگران پانترک یا دانشامندان وابتاته باه مراکاز پژوهشای
اتحاد شوروی ،بیشتر پژوهشگران به اتکای منابع کهن یوناانی ،التاین ،عربای ،فارسای و حتای
ترکی بر این نظر اجماع دارند که نام تاریخی مناطق آن سوی ارس« ،اران» بوده است و ساکنان
متلمان این منطقه ،ا نظر فرهنگی و تاریخی باا جامعاه ،فرهناگ و هویات ایرانای پیوساتگی
عمیق داشتهاند .حضور و نفوذ بان و ادو پارسی در منطقاه ،اساطورههاا و آئاینهاای ایرانای
جاری در میان مردم ،هویت دینی مشترک و ....ا مواردی است که بر پیوستگی ایان منطقاه باا
دیگر مناطق ایران تأیید میکناد (

Reza, 2006: 19-68, Rasoulzadeh, 2001: 12, Mansouri,

.)2000: 11-15, Samad, 1999: 13-70, 125-161
در متن تحول اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی گتتردهای کاه باا غل اۀ روسهاا بار
قفقا آغا شد ،قفقا شاهد شکلگیری تعدادی ا شهرهای بزرگ و ط قات جدیادی باود کاه
هتتۀ مرکزی تحولهای اجتماعی و فرهنگی بعدی شادند (

Bennigsen and Bruxup, 1998:

 )19-23, .Baddeley, 2003: 133, 203در متن این تحول بازرگ ،منطقاه شااهد شاکلگیاری
گروهی ا روشنفکران هویتتواه بود که آغا گر تحولی فرهنگی در منطقه شدند که در اداماه
به ایدهای سیاسی ت دیل شد .در این سیر ،سه نتل ا روشنفکران در میان متلمانان منطقه قابل
شناسایی هتتند که هر یک در این تحول نقشی ایفا میکنند:
نتل اول را میتوان نخ گانی دانتت که در سایۀ نظام آمو شای و دیاوانسااالری روسای،
آمو ش دیده و به تدمت آن درآمدند .آنها سخت شیفتۀ فرهنگ و ادو روسیه بهعنوان نمااد
نوشدگی در منطقۀ تود بودند و با فرهنگ و جامعۀ تود فاصالهای انتقاادی داشاتند .بتایاری
میر ا فتحعلی آتوند اده را نمایند ایان نتال مایدانناد .آتوناد اده روشانفکری در تادمت
دستگاه تزاری روسیه و ستای گر فرهنگ غربی ،هم مان با توجه به دوران باستانی ایران باود.
او هتتۀ اصلی باور اصالحی تود را اعتقاد به اصالح ا راه گتاترش آماو ش عماومی ماردم
قرار داده بود .وی در جتتوجوی شیو سادهتری برای آمو ش ،در عمل راهای را پیماود کاه
در آن اولین پایههای یکی ا ایدههای اصلی ملیگرایان آذری در ماورد ضارورت آماو ش باه
بان ترکی را طارح کارد ) .(Adamiyat, 1970: 69-100در کناار آتوناد اده ا افارادی چاون
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ع اسآقا باکیخانف ،کاظم بیگ ،عالم جان بارودی ،ع دالقیوم نصیری در این گروه نام رده شاده
است (.)Lasserini, 2009: 290-291
در مرحلۀ بعدی نتل جدیدی ا روشنفکران آذری شکل گرفتناد کاه در مقایتاه باا نتال
پیشین بر هویت بومی منطقه بیشتر تمرکز کردناد و ایا پاانتارکگرایای باهعناوان ایادهای
فرهنگی نتیجۀ کار آنها در سالهای  9008تا  9181بود .عملکرد اساتعماری روسایه ،پیگیاری
سیاست مهاجرت روسها به منطقه ،جلوگیری ا دستیابی متلمانان به مقامها ا سوی روسایه،
به شکلگیری واکنشی منجر شد که جهتگیری آن را میتوان ناوعی با گشات باه ریشاههاای
اسالمی و ترکی تود دانتت .بتیاری ا روشنفکران نتال دوم آذربایجاانی بیشاتر در جنا
جدیدی دستهبندی میشوند .در این مان شاعران و نویتندگان این منطقه مانند ع دالتلیم اده،
کوشیدند تا با تاأثیر ا ادبیاات مادرن ،ضامن مادونکاردن فولکلاور محلای ترکای تئاترهاا و
موسیقی های عامهپتند را بنویتند و اجرا کنند .هدف مشخص این تالشها ،احیاای هاویتی و
نیز آماو ش ماردم بارای نادگی در قالابهاای جدیاد باود (
.)Swietochowski, 2002: 38-44

Rasoulzadeh, 2001: 13-16,

ویژگی مهم نتل دوم ،تالش برای بهدستآوردن تودآگاهی و فعالیت در قالب فرهناگ و
هنری بود که میکوشید ا راه اصالح فرهنگی به وضعیت نابتامان جامعۀ تود پاسخی بدهاد.
تلق تمایز ها و ایدههای وحدتبخ

گروهی در البهالی نوشتهها ،بهکارگیری گتاترد ترکای

بهعنوان بان نوشتاری ،چرت ا روسگرایی به عثمانیگرایی ا ویژگیهای این نتل اسات.
این گروه تمایز یادی میان فرهنگ باومی و فرهناگ ایرانای قائال نیتات ،گااهی احتاساات
دوستانه به ایران و فرهنگ ایرانی نیز دارناد .گرچاه نتال دوم روشانفکران برتاساته ا میاان
متلمانان قفقا ی گام بزرگی در متیر ایجاد «اید آذربایجان» برداشتند؛ ولی این گروه بای

ا

آنکه رویکردی معطوف به تأسیس واحدی سیاسی را دن ال کنند ،بیشاتر بار احیاا و پاسداشات
هویت فرهنگی قوم تود تمرکز داشتند.
تا ق ل ا انقالو  ،9181روشنفکران متلمان بیشتر نگاهی فرهنگی داشتند و به اود اوضااع
ا راه تحول فرهنگی را دن ال میکردند .انقالو در روسیه فرصتی را برای اقلیتهاای قاومی و
مذه ی پدید آورد که بتوانند در بعد سیاسی نیز فعاال شاوند .باهدن اال واگشات اسات دادی در
روسیه ،گروه وسیعی ا روشنفکران متلمان قفقا ی ا جمله فعااالن اولاین کنگار متالمانان
روسیه ،راهی استان ول بهعنوان محیطی متتعد بارای فعالیات شادند .اساماعیل گاسپریتانکی،
علیبیگ حتین اده ،احمدآقا اوغلو ،یوسف آقچورا ،توپچی باشیف ،اباراهیماف و محمادامین
رسول اده ا این افراد بودند .آنها بعد ا مهاجرت به استان ول و پیوند با محافل پانتارک اوج
گرفته در عثمانی ،به ایدههای تود وضوح مشاخصتاری دادناد .ایان مهااجرت و حضاور در
محافل عثمانی وقتی با انقالو  9180عثمانی که درونمایۀ آن تقویت ملیگرایای ترکاان جاوان
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در ساتت سیاسی امپراتوری بود ،س ب شد تا متیر تحول فکری ا پانترکگرایی فرهنگی باه
پانترکگرایی سیاسی با سرعت سپری شود و نتل سوم روشنفکران آذری شکل گیرد .نیاروی
پی برند این نتل را میتوان فرایندهای بازرگ سیاسای عصار چاون انقاالو و ضادانقالو
روسیه ،انقالو مشروطه در ایران و عثمانی و به قدرت رسیدن حزو اتحاد و ترقی متشاکل ا
ترکهای جوان دارای ایدئولوژی پانترکی ،جنگ اول جهانی و فروپاشی امپراتوریهای تزاری
و عثمانی و سرانجام طرح و پیگیری اید «حق تعیین سرنوشت ملتها» توس ویلتون ،رئیس
جمهور آمریکا ،در گفتوگوهای صلي ورسای دانتت.
در حالی که ع دالحمید دوم توجهی به ترکگرایی نداشت ،ترکان جوان بهصورتی جدی به
ملیگرایی توجه داشتند ،هر چند حفظ امپراتوری چند قومی برای آنها محدودیتهاای جادی
ایجاد میکرد ( .)Ahmad, 2009 (b): 87-88, Landau, 2009: 15-16با واردشادن روشانفکران
پانترک اهل آسیای مرکزی ،تاتار و مهمتر ا هماه روشانفکران قفقاا ی باه عثماانی و وجاود
مینههای سیاسی و اجتماعی مناسب ،در سالهای  9180تا  9194پاانتارکگرایای در عثماانی
دورانی ا شکوفایی را تجرباه کارد ( Bennigsen and Bruxup, 1991: 154-159, Entekhabi,
.)1993: 68-90, Hanioglu, 2006: 3-18
محفل پانترکی «ترک اوجاقی» در سال  9199در استان ول تشکیل شاد کاه هادف آن کاار
برای آمو ش ملی مردم ترک و افزای

سطي روشنفکری ،اجتمااعی و اقتصاادی آن بارای باه

کمال رساندن بان و نژاد ترکی بود .ترک اوجاقی چنان قدرتی در این دوران یافت کاه بیشاتر
و را ا میان آن انتخاو میشدند« .مجمع سالونیک» نیز که ا محافل قدرتمناد ایان دوره باود
رویکردی بهشکل کامل نژادی ،م نی بر پاکتا ی امپراتوری ا عناصر ناپاک و با یافتن تلوص
نژادی و بانی داشت .نظریهپردا مشهور این مجمع ضیاء گوگ آلپ بود که در صاورتبنادی
پانترکگرایی و تعریف جن ههاا و ویژگایهاای هویات ترکای ناوین نقشای اساسای داشات
( .)Gökalp, 1972: 142-153, Parla, 1985: 25-49در پیوند با چناین محافال و رویکردهاایی
بود که روشنفکران آذری نتل سوم در عمل رویکرد فرهنگای تاود را باه رویکاردی سیاسای
ت دیل کردند .گاسپرینتکی باه حازو اتحادیاه و ترقای عثماانی پیوساته باود و بعاد سیاسای
جهتگیری ترکگرایانۀ تود را تقویت کرد .نتیجۀ آن ،طرح اید شاکلدادن باه اتحادیاهای ا
همۀ ترک بانان بود .علی حتین اده ،روشنفکری آذری که با انتشار نشریۀ فیوضات ایادههاای
پانترکی را در قفقا ترویج میداد ا سال  9011با محافل عثمانی ارت اا داشات و معتقاد باه
تحقق وحدت جهان ترک ا راه گتترش و عمومیتیافتن بان ترکی اساتان ولی باود .رویکارد
اساسی وی در مورد هویت ترک تأکیدی هم مان بر ساه عنصار تارکگرایای ،اساالمگرایای و
نوسا ی بدون عرفیگری بود .حتین اده در همان حال ا روشنفکرانی باود کاه جهاتگیاری
مشخصی علیه فرهنگ ایرانی داشت .او نق مهمی در گتترش این ایاده داشات کاه فرهناگ
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اسات ( Swietochowski,

.)2002: 71, Vand, 1990: 59-86
یوسف آقچورا ،بنیانگذار نشریۀ پانترکی «تورک یوردو» (استان ول  ،)9199بهعناوان یاک
روشنفکر آذری ،نظریهپردا ی بود که گام مهمی در سیاسایکاردن ایاد فرهنگای پاانترکیتام
برداشت .او در مقالۀ مهمی به نام «اوچ طر سیاست» یا «ساه شایو سیاسات» معتقاد باود کاه
پانترکیتم تنها ایدئولوژیای است که میتواند بهعنوان ایادئولوژی وحادتبخا

امپراتاوری

تلقای شاود ) .(Landau, 2007: 39, Vand, 1990: 49-51, Bayat, 2008: 14-17همپاای ایان
تحول بهسوی تلق «ملت واحد ترک» است که ا یکسو شاهد تالشی آگاهاناه بارای تعریاف
هویت ایرانی و بان فارسی بهعنوان یک «غیر» هتتیم ،ا ساوی دیگار باهواساطۀ تمرکاز بار
هویت مشترک ترکها ،در عمل هویت مذه ی متمایز آذریهای شیعی با دیگر ترکهاای سانی
مذه ی به حاشیه رانده میشود .این جهتگیری دشمنیآلود علیه فرهنگ ایرانی و بان فارسای
و تعریف آن بهعنوان غیر ،و به حاشیه راندهشدن عنصر شیعی در هویت ماردم متالمان قفقاا
تنها در سایۀ تأثیر ایدئولوژی پانترک ها و فعاالن سیاسی امپراتوری عثمانی تحلیلپاذیر اسات.
فرایند یادشده را میتوان نمونه ای قاطع برای کتانی دانتت کاه معتقدناد هویاتهاای جدیاد
متائلی برساتته ذیل هدفهاای سیاسای

هتاتند ( Swietochowski, 2002: 81, Zenkovsky,

.)1967: 99
گسترش ،عمومیسازي «ایدة آذربایجان» و سازماندهی سياسی دربارة آن
بنابر روندی که در باال آورده شد ،ایادههاای پاانترکای ا راه ایجااد مدرساههاا ،تشاکلهاا و
انجمنهای فرهنگی و سیاسی ،فعالیتهای فرهنگی و هنری و بهویژه رو ناماههاای جدیاد در
میان طیف گتتردهتری ا مردم قفقا گتترش مییافت .رسول اده معتقد اسات کاه در فاصالۀ
سالهای  9181تا انقالو اکت ر ،ترکهای متلمان قفقا  ،ا تودهای بایشاکل باه طیفای دارای
ایده و سا ماندهی ت دیل شدند« :یک فاصله اندک ده ساله ،تارکهاای آذربایجاان را باهشاکل
جامعه ای در آورده باود کاه صااحب مط وعاات متعادد ،نهادهاای مختلاف ،محافال سیاسای،
انجماانهااای مخفاای ،روشاانفکران آگاااه بااه متااائل مااان و مکااان و ادراک و شااعور
بودند» )(Rasoulzadeh, 2001: 31

همگام با شدتیاافتن فعالیات مخالفاان تازاری ،برتای تشاکیالت سیاسای نیاز ا ساوی
متلمانان قفقا تشکیل شدند که ا نظر جهتگیری بین سوسیال دموکراسی ،پانتارکگرایای و
پاناسالمگرایی در نوسان بودند .در کنار حزو همت با جهتگیاری مشاخص سوسیالیتاتی و
بعدها بلشویکی و برتی تشکلهای اسالمی ،دو نهاد با جهتگیری ملی ،بهنوعی با تاودهناد
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حرکت روشنفکران ملیگرای آذری ا تواستهای فرهنگی بهسوی اید سیاسی تودمختااری
و استقالل بودند .مهمترین این گروهها ،حزو متاوات بود که ریشاههاای شاکلگیاری آن باه
سالهای  9180و  9181و جنگهای بالکان میان روسیه و اقوام غیرمتلمان منطقه با عثمانی با
میگشت و تالش میکرد توس ارگان تود یعنای رو ناماۀ ارشااد ،افکاار متالمانان قفقاا را
بهسود عثمانی تهییج کند ) . (Reza, 2006: 220تشکل دیگری که نتیجۀ تقویت اید ملیگرایای
تاارک در قفقااا اساات در سااال  9191بااا عنااوان «مرکزیااتنداشااتن فرق اۀ س ای» یااا «حاازو
تمرکز داطلب ترکها» توس یوسف بیگ (داماد گاسپرینتکی) در گنجه تشکیل شاد .ایان دو
تشکل در عمل در جریان تحولهای بعدی در کنار هم قرار گرفتند و «تورک مرکزیاتنداشاتن
متاوات فرقۀ سی» را تشکیل دادند که ا حامیان اصلی اید تودمختاری بود و رو ناماهای باا
نام «استقالل» منتشر میکردند (.)Rasoulzadeh, 2001: 35, Reza, 2006: 220-221
با نگاهی به تحول صورتگرفته در فاصلۀ تشکیل اولین کنگار متالمانان قفقاا در ساال
 9181تااا نشتاات سیاساای متاالمانان قفقااا در سااال  9191ماایتااوان فراینااد ت اادیلشاادن
پانترکگرایای ا ایادهای فرهنگای باه ایادهای سیاسای را نشاان داد .در نشتات ساال 9181
تواستهها دربار تأسیس مدرسههای مدرن و تدریس بان ترکای ،انتخااو مقاامهاای ماذه ی
توس تود مردم ،تشکیل نهادهای تیریۀ متلمانان ،رفع ت عیض و موانع قانونی برای مشارکت
متلمانان در انتخابات شهرداریها و دوما ،رعایت حقوق شهروندی مطرح میشد؛ در حالی که
در سالهای بعدی در متن منا عات سیاسی داتلی و منطقهای جهتگیری سیاسی پانتارک هاا
تقویت شد .این روند در پیوندی آشکار با تحولها و منا عات سیاسی این دوران قارار داشات
( .)Rasoulzadeh, 2001: 26-27, Ahmad, 2009 (a): 19برو عینی تحول فکاری روشانفکران
آذری را میتوان در تواستههای آنها در اولین نشتت سیاسی متلمانان قفقا ی در  91آوریل
 9191با عنوان «قورولتای متلمانان قفقا » در باکو دید که با هدف بحث پیرامون نظام سیاسای
مطلوو آینده تشکیل شده بود.
در این مرحله ،همچنان درهمآمیختگی و درهامتنیادگی میاان هادفهاای پاانتارکهاا و
اسالمگرایان مشاهده میشود؛ ولی رسول اده ا جدال شدید پانترکها ،بهعنوان حامیاان اصال
فدراسیون و تودمختاری متلمانان قفقا و اسالمگرایان و سوسیالیتتها سخن مایگویاد کاه
تواهااان «جمهااوری تلاق» و حاال متاائلۀ ملیاات در قالااب تودمختاااری فرهنگاای بودنااد و
تودمختاری سیاسی را برنمیتافتناد ) .(Rasoulzadeh, 2001: 34حازو متااوات باهصاورت
جدی عنوان کرد که دین نمیتواند م نای ملت باشد؛ در حالی که بان مایتواناد محاور ملات
باشد .بهدن ال آن در مه  9191و در «قورولتای عمومی متلمانان روسیه» در متکو تشکیل شاد.
به پیشنهاد رسول اده تواستِ «تأسیس جمهوری متحد تلق بر اساس تودمختااری سیاسای و
فرهنگی در روسیه» به تصویب حاضران رسید که در حقیقت پیارو ی ایاد پاانترکای حازو
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( Swietochowski, 2002: 105-109, Ahmad,

.)2009 (a): 20
فروپاشی امپراتوريهاي تزاري و عثمانی و تأثير آن بر تحقق «ایدة آذربایجان»
آنچه بی

ا هر چیزی بر فرایند عینیتیابی «اید آذربایجان» بهعناوان واقعیتای سیاسای تاأثیر

اساسی گذاشت و برای نخ گان قفقا ی فرصتی به وجاود آورد تاا در پای تأسایس جمهاوری
متتقل تود برایند ،رویدادهای مربو به فروپاشی دو امپراتوری تازاری و عثماانی و پیادای
ساتتارهای نوین در ملیت های در کنترل این دو امپراتوری بود .فروپاشی امپراتوری عثمانی در
حالی صورت گرفت که در اثر انقالو  ،9180حزو اتحاد و ترقی به قدرت رسید و ترکهاای
جوان سررشتۀ امور را در دست داشتند .ورود در جنگ اول جهانی و شکتات سانگین در آن،
س ب افول قدرت امپراتوری و تقویت موج استقاللتواهی در کشورهای عربی شد و ایان باه
معنای شکتت ایدئولوژی پااناساالمی باود .هرچاه پااناسالمیتام تضاعیف شاد ،بار قاوت
پانترکگرایی بهعنوان ایدئولوژی محوری ترکاان جاوان
.)101, Landau, 2007: 17

افازوده شاد (Entekhabi, 1993, 90-

اما تحول مهمتر در متکو اتفاق افتاد ،جایی که با سقو رومانفها و فروپاشی قادرت در
امپراتوری ،مینههای مهمی در مناطق پیرامونی و در نزد اقوام مختلف تشکیلدهند امپراتاوری
برای پیگیری سیاست ملیگرایانه فراهم آورد .تأل قدرت در قفقا  ،ضمن اینکه طمع عثمانی را
به منطقه افزای داد ،گرجیها ،ارمنیها و ترکها را در متیری قارار داد کاه انتهاای آن اعاالم
استقالل و تأسیس واحدهای ملای باود .آنچاه ایان روناد را تشادید مایکارد ،تأکیاد روشان
بلشویکها بر طرح و ترویج اید «حق مطلق ملتها برای تعیاین سرنوشات» باهعناوان اصالی
مارکتیتتی بود که در عمل ملیت ها را تشویق میکرد ،بهسوی شکلدادن واحد ملی تود پی
روند (.)Levy, 1990: 152-154, Kolakowski, 2008: 431-434
تالشهاي سياسی پس از انقالب و تأسيس جمهوري آذربایجان
پس ا فروپاشی امپراتوری در حالی که جناگ قادرت در متاکو در جریاان تشاکیل مجلاس
مؤستان در جریان بود ،در مناطق مختلف یر سلطۀ تزارها ،فعاالن سیاسی محلی برای پرکردن
تأل موجود شروع به فعالیت کردند .وضعیت قفقا بتایار پیچیاده باود؛ یارا باهدلیال بافات
کارگری قوی در مناطق نفتتیز ،کمونیتتها موقعیتی نیرومند داشتند؛ همچنین باهدلیالهاای
مختلف تاریخی و نیز صفکشی اقوام موجود ،منطقه شاهد سابقۀ کشاک

قومی نیرومنادی در

میان گرجیها ،ارمنیها و متلمانان ترک بان بود .عالوه بر این ،باهدلیال موقعیات راه اردی و
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ذتایر نفتی ،قدرتهای تارج ا منطقه نیز به منطقه توجهی ویژه داشتند .عالوه بر عثمانی کاه
منطقه را حو اصلی سیاست پیوسته جدید قرار داده بود ،انگلتتان نیز که به فرماندهی ژنارال
دنتترویل در شمال ایران نیروهایی را متتقر کرده بود به تحولهای منطقه توجه کاملی داشت.
در همین حال ،منطقۀ قفقا یکی ا حو ههای اصلی فعالیات روسهاای سافید باه فرمانادهی
ژنرال دنیکین بود که مورد حمایت انگلتتان قرار داشتند .حضور روسهای سافید و انگلتاتان
در قفقا دلیل کافی برای توجه حاکمان جدید متکو به منطقه بود .در این میان ،اقاوام گرجای،
ارمنی و ترک نیز میکوشیدند تا ضمن استقالل ،موقعیت تود را با قرارگرفتن در یاک نیاروی
ذینفع در منطقه تث یت کنند .ارمنیهاا باهدلیالهاای دینای و باانی و نیاز تجرباۀ کشاتارهای
همکیشان تود توس ترکها ،در عمل با متکو در ارت ا بودند .در مقابلِ آنها ،متالمانان در
پیوند با عثمانی بودند .گرجیها هویت متتقلتری داشاتند و در مقابال تضااد تارک و ارمنای،
موقعیتی میانی داشتند .در این مان ،سه قوم اصلی ساکن قفقا با ایجااد یاک سااتتار سیاسای
موقتی با عنوان «کمیتاریای ماورای قفقا » در تفلیس ،کوشیدند تا نظمی نوین را در منطقاه باه
وجود آورند که با توجه به اتتالفها ا پی محکوم به شکتت بود ( Kamali, 1997:47-64,
.)Afanasyan, 1991
در ایاان وضااعیت در میااان متاالمانان قفقااا  ،سااه نیااروی سیاساای مهاام حضااور داشااتند:
سوسیالیتت ها به ره ری حازو همات کاه جهاتگیاری بلشاویکی داشات و مخاالف ایاد
تودمختاری و تواستهای ملیگرایانه باود .نفاوذ اصالی ایان گاروه در بااکو باود؛ گاروه دوم،
ملیگرایان در تأثیر پانترکیتم بودند که محوریت آن با حزو متااوات باود؛ گاروه ساوم نیاز
پاناسالمگرایی بودند که با شعار «روسیادا متلمانلیق اتحاد» فعالیت میکردند و برنامهای دربار
پاناسالمگرایی و اجرای شریعت را دن ال میکردند .بلشاویک هاا کاه مخاالف متایر در حاال
رخدادن بودند با حزو داشناک ارمنی متحد شادند و درگیاریهاای تاونینی را باا تارکهاای
متلمان شکل دادند که کمیتاریای آنسوی قفقا ناتوان ا کنتارل آن باود ( Croissant, 1998:
 .)1-8, 13-17, Kolakowski, 2008: 40-45در موقعیتی که عثمانی بخ هایی ا تاک قفقا را
اشغال کرده بود و گرجیها و ارمنیها تواهان اعالن جنگ علیه آن بودند ،ارمنیهاا متالمانان
را به اقدام علیه وحدت قفقا متهم کردند و با آنها درگیر شدند .با آشکارشدن ناکارامدی اید
وحدت قفقا  ،در  92مه  9190گرجتتان اعالم استقالل کرد که به معنای پایان عمر کمیتاریا و
تشکیل دولتهای متتقل گرجتاتان ،ارمنتاتان و آذربایجاان باود ( Coene, 2010: 131-134,
.)Bayat, 2001: 17-65
در میان متلمانان قفقا ی نیز گرای

به استقالل در حال اوجگیری بود .حرکات در چناین

متیری بهشکل مشخصی در تأثیر تحولهای درونی قفقاا و اوجگیاری ملایگرایای آذری باه
موا ات ملایگرایای ارمنای و گرجای باود .اماا عامال تقویاتکنناد ایان فرایناد ،عثماانی و
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پان ترکگرایی تندروی متل در این کشور بود .شکتت عثمانی ا روسیه ،ترکهای جاوان را
به سرمایهگذاری بیشتر بر روی تجزیۀ قفقا سوق داده بود .در همین مینه ،تارکهاای جاوان،
پانترکی معروف ،روشنی بیگ را برای کمک به ملیگرایان قفقا به باکو فرستادند .ترکان جوان
میکوشیدند تا با تقویت گرای استقالل در متلمانان قفقا ی مینه را برای جدایی این منطقاه
ا روسیه و پیوستن آن به عثمانی فراهم کنند .روی دیگر این تالش ،جاداکردن ایان منطقاه ا
دایر نفوذ ایران و مینهساا ی بارای پیگیاری سیاساتهاای پیوساتهگرایاناه در ماورد منطقاۀ
آذربایجان ایران بود.
وقتی در  90مه شورای ملی متلمانان قفقا در گنجه ،اعالم استقالل و تشاکیل «جمهاوری
آذربایجان» کرد؛ بتیاری ا گزین چنین نامی تعجب کردند .شواهدی وجاود دارد کاه نشاان
میدهد این نام به پیشنهاد عثمانی ها گذاشته شد؛ یرا آنها در پی پیوساتهساا ی آذربایجاان و
اران به تاک تود بودند و گذاردن این نام را ابزاری برای تحقق این پیوستهسا ی میدانتاتند.
به این معنا که ابتدا آذربایجان ایران به حکومت جمهوری آذربایجاان ملحاق و ساپس ایان دو
وارد مجموعهای در کنترل عثمانی شدند .الحاقگرایی در راستای تحقق وحدت جهان تارک ا
ارکان اساسی پانترکیتم محافلی چون ترک اوجاقی و نیز ترکان جوان بود .آنها امیدوار بودند
تا با ایجاد پیوندهایی با ملیگرایی متلمانان قفقا آن را در متیر مطلاوو تاود جهات دهناد.
حضور افرادی چون روشنیبیگ و نیز برتی ا چهرههای عثمانیگرا در میان فعاالن منطقاه باه
این گرای اجا ه داد تا جریان شکلگرفته را در متیری پی ب رند که مطلوو عثمانیها باود.
گزین نام آذربایجان برای این منطقه در همین مینه باید تحلیل شود .رضا ا قول ایرانشناس
بزرگ روس ،والدیمیر بارتولد نقل میکند که به همین دلیل حتی بعد ا سقو دولت متاتقل،
روسها با هدفهای سیاسی و مینهسا ی برای پیوستهسا ی آذربایجان ایران باه تااک تاود،
).(Reza, 2006: 222-224

نام آذربایجان را حفظ کردند
اولین دولت به ریاست فتحعلیتان توینتکی تشکیل شد که نتیجۀ ائتالفی میان نیروهاای
نقا آفارین باود ) .(Altstat, 2009: 14, Bayat, 2001: 65-83در ایان ماان بااکو در کنتارل
بلشویک ها و متحدان داشناک آنها بود .با افتادن باکو بهدسات حکومات ملای در  90ساپتام ر
 9190که با حمایت انگلتتان صورت گرفت ،اید آذربایجان نمود عینای یافات .در ایان میاان
گرچه سران حکومت آذربایجان بر استقالل ملی تود تأکید میکردند؛ عثمانی ها باا واردکاردن
«سپاه اسالم» به فرماندهی پانترکیتت معروف ،نوری پاشا ،باه آذربایجاان و دتالات در هماۀ
امور ،پیگیر سیاست پیوستهسا ی آذربایجان به تاک تاود باود ) . (Reza, 2006: 221ایان در
حالی بود که گرای

به عثمانی در میاان ملایگرایاان منطقاه در حاال رشاد باود .محمادامین

رسول اده بعدها در کتاو تود باا عناوان «ملیات و بلشویتام» فرایناد دورشادن ا متاکو و
گرای بهسوی عثمانی را تشریي کرد ) .(Rasoulzadeh, 2010در راستای چناین گرایشای وی
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در جایی «ترکیۀ نوین» را «نقطۀ امید اقوام ترک» و «پرچمدار پیرو ی با شاکوه آرماان ملای» و
جمهوری آذربایجان را یک «ترکیۀ کوچک» میداند

). (Rasoulzadeh, 2001: 5-6

این دوران را «اوج آمال پانترکگرایی» و نزدیکترین مان به آر وی اتحاد تارکهاا ذیال
اقتدار استان ول دانتتهاند ) .(Ahmad, 2009 (a): 20با تتلیمشدن بلغارساتان و امضاای پیماان
مدوروس در  91اکت ر 9190میان متفقین و عثمانی ،این کشور موظف شد همۀ نیروهاای تاود
را ا قفقا تارج کند و جا را برای انگلتتان در منطقه با کند .گرچاه حکومات بااکو روابا
تود را با انگلتتان به ود بخشید؛ ولی موضوع آن بود که پارلمان انگلتاتان بار تاروج ارتا
بریتانیا ا مناطقی چون قفقا و ایران تأکید داشت و این به معنای رهااکردن دولاتهاای تاا ه
تأسیس قفقا در مقابل بلشویکها بود .سرانجام در اوت  9191انگلتاتان نیروهاای تاود را ا
قفقا تارج کرد و دولت آذربایجان در مقابل بلشویکها تنها ماند .این دقیقاً مانی بود که پاس
ا شور و حال آرمانگرایانۀ اولیه م نی بر شعار حق تعیین سرنوشت ملیتها ،رفتهرفته گرایشی
در متکو در حال تقویات باود کاه اساتالین در رأس آن باود و تواساتار برتاورد سانگین و
سرکوو تواستههای ملیگرایانه بود (Conquest, 1997: 147-148, Kolakowski, 2008: 448-
.)449, D’Encausse, 1987: 17
بهدن ال تواستۀ عثمانی برای استفاده ا کمک حکومت کمونیتاتی و نیاز همراهای برتای
محافل پان اسالمی که توشبینی یادی به کمونیتتها در مورد کمک به جهان اسالم داشاتند
و نیز اتتالف های داتلی دولت آذربایجان ،ارت سرخ در اواتر آوریل  9198وارد آذربایجان
شد و در  91آوریل حکومت ا پانترک ها به حزو کمونیتت آذربایجان منتقل شد .ال ته قارار
شد تا استقالل و تمامیت ارضی آذربایجان حفظ شود .این به معنای پایان حکومات آذربایجاان
بود .کمونیتتها با متهمکردن حزو متاوات به وابتاتگی باه انگلتاتان ا نجاات آذربایجاان
سخن گفتند و تالش در راستای «ریشهکنی ملیگرایی تا ابد» بهصورت برنامهریزیشده تحقاق
یافت .عامالن تشکیل جمهوری آذربایجان دستگیر ،تیرباران یا در بهترین حالت به ترکیه ،ایاران
و اروپا گریختند و ماجرای حکومت جمهوری آذربایجان به پایان

رساید (Bayat, 2001: 277-

.)285, Swietochowski, 2002: 83-99, Avtorkhanov, 1992:123-133
نتيجه
در میان مؤلفههایی که بر شاکلگیاری جمهاوری آذربایجاان پاس ا انقاالو تاأثیر گذاشاتند؛
پانترکگرایی بهعنوان ایدئولوژی سیاسی نقشی ویژه دارد؛ چراکاه در ساایۀ آن باود کاه ایاد
شکلگیری واحد سیاسی قوام گرفات و مجموعاهای ا نیروهاای سیاسای و نیاز یاک قادرت
تارجی برای تحقق آن کوشیدند .ایدئولوژیها در تأل شکل نمیگیرند و در ارت اطی پایدار باا
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سیاسای قارار دارناد .ایان حکام در ماورد پاانتارکگرایای

بهصورت مشخصی درست است .ایدئولوژیای که ابتدا در میاان روشانفکران جامعاۀ متالمان
یر سلطۀ نظام تزاری شکل گرفت ،بهدلیل میناههاای مناساب در قفقاا و آسایای مرکازی و
سرانجام عثمانی پذیرفته شد و گتترش یافت .ا ایدهای فرهنگی به ایدهای سیاسی ت دیل شاد
که میکوشید هدف تاصی م نی بر وحدت ترک بانان جهان را تحقاق بخشاد .صاورتبنادی
تاص این ایدئولوژی بهصورت مشخصی نتیجۀ منا عات سیاسی دوران تکوین و گتاترش آن
بوده است و ابعاد سل ی و ایجابی آن باید در ارت اا باا منا عاۀ قادرت آن دوره و پیونادهای
سیاسی طراحان این ایدئولوژی درک شود.
در ذیل این جهتگیری عام ،پانترکگرایی در هر منطقه ویژگیهاای تااص تاود را نیاز
داشت .پانترکگرایی آذربایجانی که نقشی اساسی در پدید پاانتارکگرایای دارد ،در دورهای
هفتادساله توس سه نتل ا روشنفکرانی طرح و تدوین شد که بر م نای تحولهاای اقتصاادی
و اجتماعی پس ا سلطۀ تزارها شکل گرفته بودند.
تحول این سه نتل در حقیقت تحول اید پان ترکی ا یک حس م هم ،بهسوی ایدهای در
مورد احیای فرهنگی و بانی و سرانجام ایادهای سیاسای اسات .در ایان فرایناد شااهدیم کاه
روشنفکران برتاسته ا میان متلمانان قفقا ی با مراجعه به مینههای اجتماعی و فرهنگی تود
و غیریتسا ی در مورد فرهنگهای بیگانه« ،اید آذربایجان» را بهعنوان واحدی متاتقر شاکل
دهند .در میان فروپاشی امپراتوری تزاری و عثمانی ،تأل شکلگرفتاه در قفقاا  ،درگیاریهاای
قومی در منطقه و سرانجام تمایل حاکمان ملیگرای عثمانی برای پیوند قفقاا باه تااک تاود،
مینۀ شکلگیری جمهوری آذربایجان فراهم میشود و «اید آذربایجان» تحقاق ماییاباد .ولای
شکتت عثمانی و ناتوانی نیروهای مقابل بلشویکها و اتاتالفهاای داتلای سارانجام سا ب
میشود تا دولت این جمهوری «متتعجل» باشد.
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