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چکیده:
د تفسیرگرایی اجتماعی به بازسازيضر با استفاده از رویکرحاپژوهش

معنایی تغییرات در گرایش به هویت ملی در آذربایجان از منظر 
ها خود را کامالً ي قاجار و پیش از آن آذريپردازد. در دورهها میترکیستپان

دانستند و همیشه در حفاظت از مرزهاي کشور پیشگام بودند. ولیایرانی می
هاي وي ها و فعالیتروي کار آمدن دولت اقتدارگراي پهلوي و سیاستبا

گیري تغییراتی در نگرش به هویت ملی و همچنین گرایش به باعث شکل
این پژوهش کیفی است و با شناسیدر آذربایجان شد. روشهویت قومی 

ها ي عمیق، دادهنگاري و تکنیک مشاهده و مصاحبهاستفاده از قوم
هاي متعیني زیر است: ها تحقیق شامل هشت مقولهشد. یافتهآوري جمع

دولت گیريي دوسویه، گرایش به هویت ملی، شکلساختاري، رابطه
اقتدارگرا، محرومیت فرهنگی، محرومیت اقتصادي، محرومیت سیاسی، 

ي ي هستهترکیسم). مقولهاي و گرایش به هویت قومی (پانتوهین رسانه
ي باال را در بر به هویت ملی است که مقوالت عمدهتحقیق هم تغییر نگرش

اي ها در قالب یک مدل زمینهگیرد. در پایان تحقیق ارتباط این مقولهمی
شامل بعد شرایط، تعامالت و پیامدها ارائه شده است.

اي، محرومیت نسبی، دولت مدرني زمینهترکیسم، آذربایجان، نظریهپانمفاهیم کلیدي:
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مسألهنیابودمهمق
توان وجود دارد و کمتر کشوري را میمتعدديها و اقوام امروزه در اکثر کشورها زبان

,Kymlicka, 2003:1; Giddens(باشدیافت که داراي یک زبان و گروه قومی

کشور ما نیز از اقوام گوناگونی چون کرد، ترك، لر، عرب و غیره تشکیل شده ). 1995:260
طور ور سکونت دارند، در طول تاریخ بهتر در نوار مرزي کشاست. این اقوام که بیش

خان دانستند. با روي کار آمدن رضازیستند و خود را ایرانی میآمیز در کنار هم میمسالمت
گرایی همانند ي ملیی این نگاه تغییر کرد. هدف پروژهگرایي نوسازي و ملیو آغاز پروژه

ن و ها و کردها و همچنین ایجاد یک دولت با زبامثل آذريهاي قومیساختن هویت گروه
ترین مانع بر سر راه مهمهاي قومیخان قبایل و گروهفرهنگ یکسان بود. از نظر رضا

هاي محلی در مدارس و مراکز دولتی ممنوعناسیونالیسم ایرانی بود. بنابراین کاربرد زبان
هویت ملی ایرانیان با هویت گیري دولت پهلوي، شکلازشد. این در حالی است که قبل

و هویت ایرانی مثل چتري بود که تمام )؛Miri, 2016(شدفارسی یکسان انگاشته نمی
کید داشت و نه بر زبان.أاین هویت بیشتر بر خاك یا کشور تگرفت. اقوام را در بر می

ام اقوهاي قومیشاه باعث شد آگاهیرضايگرایانههاي متمرکز، خشن و سرکوبسیاست
شاه دو دولت خودمختار در آذربایجان و . به همین خاطر، پس از تبعید رضاافزایش یابد

هاي ترین و شدیدترین چالشخودمختاري این دو منطقه، مهمکردستان شکل گرفت.
این قرن بود که به دست محمدرضاشاه پهلوي سرکوب شد، ولی اعتراضات قومی
اي وخاموش نشد و بر اثر توهین رسانهکاملخاکستر هرگز به شکل چون آتش زیرقومی

). Kazemi, 2016: 214(شوندور میمحرومیت این مناطق، دوباره شعله
ها یکی از این اقوام آذريگفتیم که کشور ما از اقوام گوناگونی تشکیل شده است.

هستند که در شمال غرب کشور و در کنار دو کشور ترك زبان آذربایجان و ترکیه زندگی
کنند در طول تاریخ، آذربایجان همیشه یکی از ایاالت مهم کشور بوده است. این منطقه می

نه تنها خود را بخش الینفکی از کشور دانسته، بلکه در حفظ وحدت و یکپارچگی مناطق 
کردن ها در تشکیل حکومت ملی صفوي، رسمیدیگر هم پیشگام بوده است. نقش آذري

ها و همچنین در پیروزي انقالب ها و عثماندر مقابل روسمذهب شیعه، دفاع از کشور 
بعد از تشکیل حکومت پهلوي، به آذربایجان ناپذیر است.انکارمشروطه و انقالب اسالمی

سرشماري تبریز را "، استاندار آذربایجان که زمانی عبداله مستوفیبسیار ظلم شد. مثالً
,Jami(خوانده بود"شماريخر این منطقه را به یک يغله1319سال در ).271 :1983

گرگان را به قیمت يگندیدهيسوم قیمت خرید و به مرکز منتقل کرد و در زمستان غله
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اي به مستوفی نوشت که حتی ارتش تبریز در نامهيگزاف به مردم فروخت. فرمانده
ست حاال باکی نی"خورند. مستوفی در جواب گفت: میمذکور را نيهاي ارتش هم غلهاسب

همچنین ). Ibid: 269("دهم خرهاي تبریز بخورندورند میخهاي ارتش نمیکه اسب
هر کسی که ترکی حرف "محسنی، رئیس فرهنگ آذربایجان در آن دوره، دستور داد:

عالوه بر ).Ibid: 279("زند، افسار االغ به سر او بزنید و او را به آخور ببندیدمی
ي بسیار اندك به این منطقه و محدود کردن ا اختصاص بودجهبرخوردهاي باال، رضاشاه ب

، جمعیت آذربایجان در تجارت آن با شوروي، باعث تضعیف اقتصادي آذربایجان شد. مثالً
ي دریافتی تهران سه برابر سه برابر جمعیت تهران بود، اما بودجه1323-1324سال 
,Foran(ي آذربایجان بودبودجه 2001:408; Maghsoudi, پس از آن .)2001:263

نیز، فرایند تضعیف اقتصادي این منطقه ادامه یافت و نیروهاي فکري و مالی آن به دیگر 
,Hariri Akbari(مناطق کشور به ویژه تهران مهاجرت کردند 1997:66(.
ها در آذربایجان مها و قیاي پهلوي اول، شورشپیش از طرح نوسازي آمرانه در دوره

خواهانه داشتند و هیچ خان و باقرخان و قیام الهوتی خصلتی ملی و آزاديمثل قیام ستار
حکم "ابوالقاسم الهوتی در اعتراض به طلبانه نداشتند، مثالًو تجزیههاي قومییک خواسته

"حکومت ملی"و خیابانی براي ایجاد )Bayat, 1997:25("تشکیل قشون متحدالشکل

)Atabaki, ان به کل ایرخواهان آذربایجان نیز در پیامیمشروطهقیام کردند.)61 :1997
گر و نه دعوي سلطنت طلب است، نه یاغیبخت ... نه شرارتآذربایجان بد"اعالم کردند که 

,Jami("دارد، نه خیال استقالل و انفکاك، نه شور خونریزي دارد و نه هواي انتقام

ندگی و نوع پوشش، ممنوعیت شاه براي تغییر سبک زهاي رضااما تالش).1983:290
ي قومیت در این منطقه سیاسی ن ترکی و تنبیه اقتصادي باعث شد مسئلهاستعمال زبا
ي دموکرات با کمک مستقیم شوروي آن شد که پس از تبعید رضاشاه، فرقهيشود. نتیجه

ي این منطقه را به ایجاد کرد و رابطه1324مختار در آذربایجان در سال یک دولت خود
اي با السلطنه در مصاحبههمان زمان قوامقطع کرد. درکز کشور کامالًدت یک سال با مرم

هاي قانونی مردم آذربایجان، عدم توجه دولت مرکزي به درخواست"دیلی تلگراف گفت:
اگر مردم ناراضی نباشند، زمینه موجبات عدم رضایت آنان را فراهم آورده است. مسلماً

,Hassanli("اهد شدي بحران فراهم نخوبرا السلطنه، اگر هوشیاري قوام.)2007:213
ها این منطقه را هم از کشور روسنبود، احتماالًتهدید ایاالت متحده و کمک مردم بومی

جدا کرده بودند.
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تغییر نگرش به يتا مسئلهکنیمدر این مقاله با اتخاذ رویکرد تفسیري، سعی می
ها بررسی کنیم. ترکیستر پاندر آذربایجان را از منظهویت ملی و توجه به هویت قومی

ن تغییر و تحوالت و گرایش به ها ایترکیستهدف اصلی این است که ببینیم پانبنابراین،
کنند؟ اهداف جزئی این مقاله نیز عبارتند از:ترکیسم را چگونه درك و تفسیر میپان

قاجاريم در دورهترکیسها از وضعیت پانترکیستدرك و تفسیر پان-
هاي پهلوي و جهموري اسالمیترکیسم در دورهفسیر آنان از وضعیت پاندرك و ت-
درك و تفسیر آنان از دالیل این تغییرات-
نسبت به هویت ملی و گرایش اي از فرایند تغییر نگرش ي زمینهیک نظریهيارائه-
ترکیسمبه پان

پژوهشضرورت اهمیت و 
و هاي قومیي مدرنی است که پس از سیاسی شدن تفاوتمسئلهترکیسم یک پان

ها و ها در گذشته هم وجود داشتند، اما فعالیتزبانی در آذربایجان، مطرح شد. این تفاوت
هاي اخیر ترکیستی در سالهاي پانگرایشها را سیاسی کرد.هاي دولت مدرن آنسیاست

، از جمله:استنشان دادههم خود را به شکل جسته و گریخته
ي بابک در اوایل تیر ماه هر سالو فرهنگی قلعهبرگزاري فستیوال تفریحی -
ملی، در سالگرد مرگ ويمراسم نکوداشت ستارخان، سردار-
آوریل 24نی در عثمايکشی ارامنهراهپیمایی ارامنه در سالگرد نسلمخالفت با-

)Bayat, 2005: 11(.
ایرانيمها و نخبگان آذري به انتشار کاریکاتوري در روزناهتودهياعتراض گسترده-
هاات دولتی و همچنین در ورزشگاهترکیستی در حضور مقاماردهاي پانکحمل پال-
ي ارومیهبه نام خشک شدن دریاچهسیاسی کردن یک موضوع زیستی و اجتماعی-
ي فتیله از سیماه به پخش برنامهتظاهرات گسترد-
ي طرح نویه مطلب چاپ شده رونامهلتظاهرات ع-

محقق، استاد و مورخ ایرانی 170هاي دیگر این تحقیق هشدار حدود از جمله ضرورت
اي به علی الریجانی، نشین است. آنان نامهبه تشکیل فراکسیون نمایندگان مناطق ترك

به بندي مجلس شوراي اسالمیتقسیم"رئیس مجلس نوشتند و در آن اعالم کردند که:
هاي واگرایانه در جهت سست نمودن اتصال حلقههاي قومی، در نهایت اقدامیبنديدسته
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"دانیمي ایران بزرگ و متحد میزنجیر هویت ایرانی و بسترساز واگراي ملی از پیکره

)Deutsche Welle, 2016.(
قه نشان طلبی را در این منطترکیسم و تجزیهعوامل باال پتانسیل باالي گرایش به پان

ي دهد. عالوه بر این همسایه بودن آذربایجان با دو کشور ترك زبان ترکیه و جمهورمی
در این منطقه، ضرورت انجام این هاي قومیي گرایشآذربایجان و همچنین وجود سابقه

از منظر ترکیسمثر بر پانؤازد. لذا شناخت بسترها و عوامل مسمطالعه را دو چندان می
گرایی است. در میتاساسی در جهت کنترل و مدیریت این نوع قو، گامیاهترکیستپان

تر و را آسانریزي و مدیریت رفتارهاي قومیعوامل مذکور، برنامهواقع شناخت علمی
سازد.تر میموفق

پیشینه پژوهش
الف)تحقیقات داخلی

سه "ي چاپ مقالهآقچورا با ترکیسم پرداخت یوسف آقچورا بود.اولین کسی که به پان
ترکیسم را منتشر ساخت. در این در واقع مانفیست پان)،Akçura, 2013("طرز سیاست

یابی به پیشرفت و حفظ مرزهاي امپراتوري عثمانی، مقاله وي معتقد است که براي دست
وي پس از اشاره به ترکیسم.اسالمیزم، پانگري، پانسه روش سیاسی وجود دارد: عثمانی

تواند عثمانی از خطر ترکیسم میگوید تنها پانها، میط ضعف و قوت هر یک از آننقا
تجزیه نجات دهد.

ترکیسم در مناطق موردي: پانيگرایی در امنیت مناطق مرزي (مطالعهنقش قوم"
.Asadi Fard & et("هاي آذربایجان شرقی و اردبیل)مرزي استان al, آنان .)2014

خویش و ها و هویت قومیکه مردم آذربایجان، ضمن احترام به ارزشگیرندنتیجه می
تر با خویشاند خود در آن سوي مرز، هویت دینی و ملی را مندي به ارتباط گستردهعالقه

دانند و ایران میکنند. آنان همچنین خود را عضو کشور بزرگاجتماعی تلقی میيسرمایه
ثیري در واگرایی ساکنان این منطقه ندارد.ترکیستی تأپاندر نتیجه اقدامات 

معتقدند که با توجه "همگرایی در آذربایجان"يمقالهدر،)1392(عبدي و مقصودي
به پیوندهاي تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي آذربایجان با سایر مناطق کشور، 

داخلی و ثیر اوضاعأت. با این حال چندي است که تحت تهمگرایی آن بسیار باال اس
هایی چالشاند. هر چند این نیروها جدیداند،یروهاي گریز از مرکز هم فعال شدهخارجی، ن
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یج حذف کردبنابراین باید تالش کرد این نیروها را به تدر؛اندبراي کشور ایجاد کرده
)Abdi and Maghsoudi, 2013: 51-72.(

تحقیقات خارجیب) 
نی در مقابل غرب: حرکت پان در امپراتوري عثماهايایدئولوژي"ي دمیراق در مقاله

پژوهی در ترکیسم را مدیون مطالعات تركپانشروع "کیسمترگرایی به سمت پاناز عثمانی
خ پیش از اسالم هاي آسیایی ترکان و تاریداند. این مطالعات ریشهقرن نوزدهم در اروپا می

روپا و روشنفکران تبعیدي مجار که در به ادانشجویان اعزامیهمچنین ؛آنان را نشان داد
جریان امپراتوري عثمانی ساکن بودند، این اندیشه را وارد عثمانی کردند. منبع دیگري که 

گرایی در میان ثیر قرار داد، ترکان روسیه بودند. تركأگرا در عثمانی را تحت تترك
به پیامبر و ظهور نی بیشتري عثماودتر از عثمانی شروع شد. در دورهتاتارهاي ولگا ز

هاي آسیایی و تاریخ پیش از اسالم آنان فراموش شد و ریشهکید میأي عثمانی تسلسله
سیاست غالب بود. بعد از آن "اتحاد عناصر"هاي بالکان، سیاست پیش از جنگشده بود. تا

اعث ، بهاي حمایت از اقلیتر امور داخلی امپراتوري به بهانههاي بزرگ دهاي قدرتدخالت
هاي اقتصادي شد روشنفکران ترك به شدت به ناسیونالیسم ترکی روي آورند. جنبه

کرد امتیازات ناسیونالیسم ترك با ظهور حزب اتحاد و ترقی مطرح شد. این حزب سعی می
ها بگیرد و به ترکان واگذار کند و بورژوازي ترکی ایجاد ها و بالکانیاقتصادي را از اقلیت

,Demirag(ي غالب در این امپراتوري بودیسم اندیشهترکپان1914. در سال کند

2005(.
ينوشته،"ترکیسم و ناسیونالیسم ایرانیري: پانتعریف خود و رد دیگباز"يمقاله

به آذربایجان حمله کردند. هر چند نیروهاي عثمانی1918ترکان عثمانی در آوریل ؛اتابکی
هاي ، فعالیتبه خاطر عدم حمایت مردم و احزاب محلیچند ماه در آذربایجان ماندند، ولی

ترکیستی آنان با شکست مواجه شد. آنان مخالفان خود از جمله خیابانی را تبعید پان
به تبریز بازگشت و دولت محلی تشکیل داد. وي و همراهان 1920کردند. خیابانی در سال 

یفتد، بسیس آذربایجان أوري تازه تآذربایجان به دام جمهدموکرات او براي این که نگذارند
.)Atabaki, 2001(نام آذربایجان را به آزادیستان تغییر دادند

گري به طرف : از الحاقیترکیسمپان"ترین منبع در این زمینه کتاب جامعترین ومهم
.Jacob M(ينوشته"همکاري Landau, 1995(.1981او این کتاب را در سال است

صد به آن افزود. این کتاب به نوعی تاریخ یکي فصلی جدید1995ل چاپ کرد و در سا
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هاي آلمان هاي دولتترکیسم است. در نگارش آن از منابع مختلفی چون آرشیوي پانساله
یه در و بریتانیا استفاده کرده است. وي ابتدا به آغاز این جنبش در میان تارتارهاي روس

هاي ویژه در زمان تركاواخر امپراتوري عثمانی، بهي آن در قرن نوزدهم و سپس به توسعه
تورانیسم متفاوت است. هدف یسم با پانترکپانپردازد. وي معتقد است که ، مینجوا
و بیرون ترکیه است. ولی یسم تالش براي اتحاد فرهنگی و سیاسی ترکان در درونترکپان

در نامعلومیين به توران، ناحیهشاهايم اتحاد مردمانی است که ریشهتورانیسهدف پان
یسم است و مردم استونی، ترکپانتر از این واژه گستردهگردد.آسیاي مرکزي، بر می

شود.ها را هم شامل میمجارستان و فین
.Jacob M(ينوشته"یسمترکپانهاي ها و بد بیاريفرصت" Landau, . هر)1998

گیر نیست. ثیر سیاسی آن دیگر چشمأده است، ولی تیسم زنترکپانيعقیدهچند امروز
توان در سه گروه جغرافیایی دید.این وضعیت را می

عنوان یک یسم بهترکپانهاي کمونیستی، در اتحاد جماهیر شوروي و دیگر دولت-1
آید.یافته، محو شده است و کمتر از آن سخن به میان میسازمانيپدیده

شود که هاي غیر کمونیستی بیان مییستی بیشتر در دولتترکپانهاي اندیشه-2
هاي ایران است که اقلیت هاي ترك کوچکی دارند، مثل قبرس. مورد دیگر آذرياقلیت

ابتدا در مقابل دهند. آنان براي حفظ هویت فرهنگی خود، بزرگی را تشکیل می
ي جمهوري اسالمیهاسازي حکومت پهلوي و سپس در برابر سیاستهاي ایرانیسیاست

ه ایران بشریعتمداري در آذربایجان اهللاهاي آنان از آیتبیشتر حمایت، ایستادند. در واقع
یستی بود.ترکپانتفکرات خاطر داشتن

یستی اهمیت خود را ترکپانهاي ي گذشته، فعالیتدر داخل ترکیه، در چند دهه-3
از دست داده است.

Alexandreينوشته،)1984(یزم در تاریخ و روزگار امروزاسالمیسم و پانترکپان

Bennigsn .در میان روشنفکران تاتار و اسالمیزم در قرن نوزدهم و یسم و پانترکپان
چگونه "ال پاسخ دهند که ؤخواستند به این سها میین جنبشي روسیه رشد کرد. اکریمه

عبارت دیگر، چگونه شهروندان به"کند؟اند با لکوموتیو روسیه رقابتتوگاري تاتار می
ي پویا و مدرنی بقا یابند که از سوي جامعهتوانند در دنیاي مسلمان امپراتوري روسیه می

ها ی و اقتصادي از روسمسلمانان از نظر اجتماع؟شدبه رشد روسیه تهدید میرو
سازي ن در برابر همانند. در نتیجه آنابودشان هم کمتريربودند و میزان باروتر ماندهعقب

.پذیر بودندها، آسیبروسی
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که تضاد روسیه دو ویژگی داشتند. اول ایناسالمیزم دریسم و پانترکپاندر این دوره، 
و ستیزي بین آن دو وجود نداشت. برخالف عثمانی، این دو در روسیه مکمل هم بودند. 

یسم در ترکپانتاتار طرفداران اصلی هاي اسالم عامل اتحاد بود و شیعیان آذربایجان و سنی
یسم چارچوب عملی آن را ترکپانبودند. اسالم نقش مالت را داشت و 1917و 1905سال 

.ساختمهیا می

یستی نه یک جنبش سیاسی ترکپاندوم، در روسیه و سپس در شوروي، ایدئولوژي 
اتحاد بود. اي براي برنامهجتماعی، بلکه یک چارچوب و بود و نه یک دکترین اقتصادي یا ا

ي قوت آن هم بود و باعث شد تا به امروز زنده بماند. در طی ده سال البته این مسئله نقطه
یستی زیادي را انجام دادند. ترکپانهاي مسلمان تبلیغات اول حکومت شوروي، کمونیست

ها بر ها و رمانبضد روسی به خود گرفت و در تمام کتایسم شکل کامالًترکپانپس از آن 
هاي چون شامل، تیمور و چنگیز کید شد. شخصیتأها تحدت مسلمانان و نفرت از روسو

شیطانی توصیف ها یک عمل کامالًقهرمانان ملی معرفی شدند و شکست مسلمانان از روس
یسم را ترکپانشد. تا حدي به خاطر همین سنت ضد روسی بود که مقامات شوروي 

دانستند.ع ناسیونالیسم میخطرناك ترین نو
در ؛1392سال 29ينامه در شمارهي مهرمجلهي سید جواد طباطبایی با مصاحبه

گوید در میان دوستان آذري که ایران همه چیز و همه کس متولی دارد، جز ایران. وي می
گویند، کسی را ندیده است که بهکنند و از امپرالیسم فارسی سخن میدر خارج زندگی می

هاي دهند که بچهفرزندش ترکی یاد بدهد. اما آنان از پاریس و لندن و نیویورك شعار می
تبریزي باید به ترکی درس بخوانند. مگر در زبان آذري چه منابع اساسی فرهنگ بشري 

الیستی فارسی را یي آذري درست کنند و زبان امپرخواهند مدرسهد دارد که اینان میوجو
توان در دو ترم دانشگاه براي بع ادبی موجود آذري را میتعطیل کنند؟ کل منا

ي عظیم اجبار به ترکی خواندن، محروم کردن فرد از سرمایهها تدریس کرد.یستترکپان
ایدئولوژي فرهنگی است که زبان فارسی تولید کرده یا به این زبان منتقل شده است.

هاي که با آمیخته شدن با افسانه بافییسم مبتنی بر نوعی فراموشی تاریخی است ترکپان
شعوري تبدیل شده است.سوادي و بیاي از بیبه ظاهر تاریخی به ملغمه

پژوهشچارچوب مفهومی
یسم ترکپانهاي اجتماعی مناسب براي بررسی در این بخش از مقاله، مفاهیم و نظریه

کنیم.را به شکل مختصر مطرح می
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مکتب نوسازي)الف
زي که پس از جنگ جهانی دوم و پیروزي ایاالت متحده مطرح شد، تحت مکتب نوسا

ساختی بوده است. این مکتب جوامع را به دو گروه سنتی و ـ ثیر مکتب کارکرديأت
خاص خود را دارد. از جمله کارکردگرایان هاي کند که هر یک ویژگیصنعتی تقسیم می

. به نظر دورکیم در فرایند هستندسونز رثر بر این مکتب امیل دورکیم و تالکوت پاؤم
به جوامع پیچیده و جوامع،شود و دربه تدریج تضعیف مینوسازي، روابط اجتماعی قومی

چند این تنوع فرهنگی بر اساس اهداف و شود. هرمتنوع از نظر فرهنگی تبدیل می
دوستی و ابتدا به وطنهاي قومیگیرد، به این معنا که وابستگیهاي عام شکل میارزش

,Malesevic(شودتبدیل میدوستی سپس به انسان معتقد است پارسونز نیز.)2004:19
هاي اي به روزگار گذشته تعلق دارد و به تدریج به نفع هویتو قبیلههاي قومیکه هویت

شود. تقسیم کار پیچیده، عقالنی شدن نهادهاي اجتماعی، صنعتی شدن، ملی محو می
هاي هاي گروه، ویژگیافزایش تحرك اجتماعی و شهرنشینیتباطی،هاي ارگسترش نظام

هاي کند. به نظر وي با ظهور نوسازي و گسترش جوامع صنعتی، گروهرا دگرگون میقومی
هاي نمادین و فرهنگی به گروهدهد و عمدتاًکارکرد ساختاري خود را از دست میقومی

غیر اجتماعی "دچار فرایند هاي قومیگروهکند که شود. پارسونز استدالل میتبدیل می
کند تا شود اما محتواي آن تغییر میشوند، به این معنا که شکل هویت حفظ میمی"شدن

هاي به دلیل وجود انگیزه،صنعتی تطبیق یابد. بنابراین چنین رویکردييبا نیازهاي جامعه
ها به رشد و مشارکت آندر میان جوامع و گرایش افراد قوي براي صنعتی و فنی شدن 

.S(کندسیاسی، تصویر همگنی از جهان را ترسیم می N. Eisenstadt, 1986: 11-12(.
پردازان، در عالم واقع به وقوع نپیوست و نه تنها از این دسته از نظریهبینی پیش

اهمیت قومیت و ناسیونالیسم کاسته نشد، بلکه بر اهمیت آن در جهان سوم و حتی
واکی، ي اتحاد شوري، یوگسالوي و چک و اسلنعتی افزوده شد. تجزیهکشورهاي ص

شواهدي براي هاي داخل هند ، رواندا و همچنین ستیزههاي داخلی در سریالنکاجنگ
، تقریبا1996ًو 1990هاي هاي میان اقوام در بین سالدر اثر نزاع"اثبات این مدعاست. 

,Yang("و پنچاه میلیون نیز آواره گشتندپنچ میلیون نفر جان خود را از دست دادند 

2000: 41.(
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استعمار داخلی) ب
هاي آمریکاي التین و سپس ي وابستگی در مخالفت با مکتب نوسازي در کشورنظریه

نیافتگی را به مثابه یک وضعیت ان سوم مطرح گشت. این مکتب توسعهي جهدر بقیه
را در تعیین سمت و سوي عوامل کند و عامل سیاسی استعماراقتصادي تحلیل می

ثیر مارکس، أي وابستگی و نظام جهانی، تحت تهاي نظریهداند. دیدگاهثر میؤاقتصادي م
هاي د و برتضادها و نابرابرينپنداراقتصاد را زیربنا و فرهنگ، مذهب و ایدئواوژي را روبنا می

ایی اقتصادي تغییر نکند، کنند و معتقدند تا روابط زیربنکید میأاقتصادي در سطح جهان ت
... هیچ تغییري صورت نخواهد گرفت. خود مارکس در مورد در فرهنگ و ایدئولوژي و

:قومیت معتقد بود که
؛تقدم دارداقتصادي بر روبناي فرهنگی و قومیزیربناي -
؛هاي بشر استمانع پیشرفتگرایی قومیخاص-
,Malesevic(استتر از مسائل قومیطبقاتی مهميمبارزه- 2004:19.(

ها تالش کردند مارکسیسم در تبیین و تحلیل قومیت، نئومارکسیستبه دنبال ناکامی
از جبرگراي اقتصادي مارکس فاصله بگیرند و به فرهنگ هم اهمیت دهند. یکی از این 

).Ozkirimli, 2000: 96(اندیشمندان مایکل هکتر بود
دو مفهوم مرکز و پیرامون مکتب وابستگی ي استعمار داخلی ازهکتر در نظریه

ي . توسعهشودمنجر میگوید نوسازي و پیشرفت به تعارضات قومیکند و میاستفاده می
نامتوازن و در نتیجه توزیع نابرابر منابع کمیاب در سطح جهان و در داخل یک کشور به 

,Smith(انجامدر فرهنگی میتقسیم کا 2012; Salehi Amiri, 2007; Salehi Amiri,

طوري که کشورهاي مرکز، کشورهاي پیرامون و نیمه پیرامون را استثمار به.)2009
هاي عقب تر، بخشن نیز، طبقات باال و بخش پیشرفتهکنند و در داخل کشورهاي پیرامومی

تر را به هاي اجتماعی مهمطبقات باال نقشها وکنند. گروهي جامعه را استثمار میمانده
کنند و با ها محروم مییابی به آنهاي فرودست را ازدستدهند و گروهاختصاص میخود

کنند. مناطق محروم و یت میهاي گوناگون این امتیازات را تثباتخاذ سیاست
دهند و در واقع در چنین ي جامعه با ستیز و دشمنی به این مسئله پاسخ مینیافتهتوسعه

،العملی به تضاد بین اقوام پیرامون و مرکزعکسعنوانبهوضعیتی تنازعات و منازعات قومی
از این قرار است: اول این هاي قومیشود. از نظر هکتر شرایط ظهور همبستگیتشدید می

هاي اقتصادي موجود بین دو گروه مسلط و زیر سلطه خیلی گسترده باشد که باید نابرابري
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افته بدانند و دیگر این که در میان گروه یآن را یک سیاست سازمانيو افراد زیر سلطه
).Ozkirimli, 2000: 99(اشته باشدتحت ستم، ارتباطات مناسبی وجود د

توسعه نامتوازنج)
کید زیاد بر اقتصاد و أهاي ارتدوکس به خاطر تنئومارکسیست دیگر که به مارکسیست

ثیر آنتونیو أوي که تحت تانتقاد داشت، تام نیرن بود.توجهی به مسائل فرهنگی و قومیبی
ي نامتوازن نه تنها به انسجام، یکپارچگی و همگنی گرامشی بود اعتقاد داشت که توسعه

درونی کشورها منجر نشده، بلکه شکاف بین اقوام حاکم و زیر سلطه را افزایش داده است. 
کت در اي جز حري متوسط پیرامون، چارهمعتقد بود که روشنفکران و طبقههمچنین نیرن 

یابی به توسعه و حفظ استقالل خویش مجبور بودند . بنابراین براي دسترندمسیر توسعه ندا
کید کنند و اساطیر و قهرمانان گذشته را احیا کنند. أخود تبه زبان، تاریخ و فرهنگ قومی

دانستند، میتر از اختالفات قومیضاد طبقاتی را موتور تاریخ و مهمهاي اولیه تمارکسیست
هاي دیگر استتر از تضادمهمي نامتوازن نشان داد که تضاد قومیلی به زعم نیرن توسعهو
)Ibid(.

محرومیت نسبید) 
أکید تثیر محرومیت نسبی بر گرایش به هویت قومیأنظران بر تبسیاري از صاحب

,Rabbani & etalاند (کرده از محرومیت نسبی ينظریهبه همین خاطر .)2008:40
رود کار میبهایی است که در توضیح و تحلیل اعتراضات و تعارضات قومینظریهجمله

)Kazemi, توان در آثار ارسطو، الکسی دوتوکویل و نظریه را می). رد پاي این 221 :2016
,Mirbod & Vaezi Nejadهاي رابرت مرتون دید (بعدها در نوشته ). این 70 :2016

"کنندها شورش میچرا انسان"ت که در کتاب وي به نام متعلق به رابرت تد گر اسنظریه 

آن يجامع و چند بعدي است و متغیر وابستهينظریهکمطرح شده است. این نظریه ی
,Panahi(خشونت مدنی یا خشونت جمعی است محرومیت نسبی همان .)297 :2014

ها است. مردم درك و تصور کنش گران از وجود فاصله بین انتظارات ارزشی و توانایی
توانند کنند که میدانند و تصور میبرخورداري از این انتظارات ارزشی را حق خود می

هاي ارزشی را کسب و حفظ کنند. این نظریه بر درك و دریافت ذهنی مردم از توانایی
کنند که گرفتار محرومیت هستند ولی افراد کید دارد، یعنی مردم تصور میأمحرومیت ت
داند که مردم روه چنین دیدي ندارند. رابرت گر انتظارات ارزشی را اهدافی میبیرون از گ
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ها دست یابند. غذا، مسکن، خدمات بهداشتی و آسایش مادي از جمله کنند به آنتالش می
گران دیگر مثل حق گذاري بر کنشثیرأهاي رفاهی و کاالهاي مادي است و توان تارزش

ر گروه نخبگان سیاسی و حق تعیین سرنوشت از جمله هاي سیاسی، عضویت دي، فعالیتأر
هایی است که هاي مربوط به قدرت است. انتظارات ارزشی گروه، متوسط موقعیتارزش

هاي ارزشی یک گروه، دانند و تواناییها میاعضاي آن گروه خود را الیق برخورداري از آن
بیند. این ا توانا میههاي است که گروه خود را در کسب و حفظ آنمتوسط موقعیت

ها هم با زمان حال ارتباط دارند و هم با زمان آینده. از طرف دیگر میان توان ارزشی توانایی
ها براي متصور و توان واقعی تفاوت وجود دارد. یعنی ممکن است که توان و پتانسیل انسان

تار کنونی گروه را کسب انتظارات ارزشی بسیار بیشتر یا کمتر از توان تصوري آنان باشد. رف
).Gurr, 1974: 24-27(کندپتانسیل ارزشی تصوري تعیین می

، اجتماعی و سیاسی تقسیم یهاي ارزشی را به سه نوع شخصخود رابرت گر فرصت
هاي شخصی همان توان انتسابی و اکتسابی افراد است. توان انتسابی که به فرصتکند.می

، با خشونت جمعی ارتباطی ندارد. اما توان ترمال در میان مردم توزیع شده اسشکل ن
هاي هاي ارزشی و وضعیتشود باعث بهبود موقعیتاکتسابی که از طریق آموزش کسب می

توانند براي هاي است که اعضا جمع میهاي اجتماعی هم کنششود. فرصتمادي می
ها ت که آنهاي سیاسی هم باید گفهاي مطلوب انجام دهند. در مورد فرصتافزایش ارزش

:Ibid(گذارندثیر میأهاي دیگر تها بر گروهاده از آنهایی هستند که گروه با استفکنش

28.(
هایی از جامعه از برخی امتیازات محروم شوند. تا زمانی که این ممکن است بخش

شود، ولی زمانی که تبعیض جلوه رسد، مشکلی ایجاد نمیمحرومیت طبیعی به نظر می
"شودمیآمیز داخلیهاي خشونتکشمکش"وهاي جمعیایجاد حرکتکند باعثمی

)Navah & Taghavi Nasab, به همین دلیل احساس محرومیت نقش ؛)2007:150
ي ي خروج از جامعهمدرن و جدید است، نتیجهيدارد. این احساس که یک پدیدهمهمی

اي در بنابراین زمانی که جامعهتی است. ي گذار یا صنعمانده و ورود به جامعهسنتی و عقب
از جامعه یهایها و گروهکند و بخشکند، مناسبات اجتماعی تغییر میاین مسیر حرکت می

کنند. وقتی چنین احساسی ایجاد برند و احساس محرومیت میاز این تحوالت سودي نمی
اضات و هاي فرهنگی به اعترو ویژگیکید بر هویت قومیأاقوام محروم با تشود،می

هاي زیر سلطه به زمانی که گروهآورند. طبق این رهیافت،آمیز روي میرفتارهاي خشونت
ي مهم در کنند. نکتهکنند، شورش میرسند که امتیازات کمتري دریافت میاین نتیجه می
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به شورش و این نظریه این است که اوضاع بد اقتصادي و یا محرومیت مطلق مستقیماً
شود، بلکه تصور ذهنی و روانی این محرومیت عامل تعیین کننده است.نمیفرمانی منجر نا

زا، فرد یا شود. در محرومیت درونزا ظاهر میزا و برونمحرومیت به دو شکل درون
جامعه به دلیل مشکالت جسمانی و فکري و یا نداشتن منابع از بعضی از امتیازات محروم 

لت، از آمیز دوها و اقدامات تبعیضه خاطر سیاستزا افراد بشوند. در محرومیت برونمی
هاي که یکی از کارکردهاي دولتییشوند. از آنجامند نمیمواهب و عواید توسعه بهره

، کاهش محرومیت نیز از وظایف ي شهروندان استمین امکانات و رفاه اولیهأمدرن ت
شودوجب اعتراضات میشود. در نتیجه، این انتظار از دولت مها محسوب میساختاري آن

)Salehi Amiri, 2007:21-18(.

شناسی پژوهشروش
ق تاریخی، استفاده شده است. اي از روش تحقینگاري، شاخهدر این مطالعه از مردم

گرا و به شکل هاي اجتماعی را با نگاهی کلخالف پیمایش اجتماعی، پدیدهنگاري برمردم
هد. هدف اصلی این روش، درك به دست میکند و اطالعات دست اولیعمقی بررسی می

,Mohammadpur(هاي مورد بررسی استجهان اجتماعی از منظر سوژه 2013:291.(
نفر 16یسم، با ترکپاناسناد و مدارك مربوط به يها، عالوه بر مطالعهآوري دادهاي جمعبر
انتخاب ي. نحوهتري دارند، مصاحبه شدیستی قويترکپانهاي افرادي که گرایشاز

نفري 400يخویش با یک نمونهينامهین شکل بود که هنگام انجام پایانباال به اينمونه
تر را مشخص یستی قويترکپاندر سطح آذربایجان مصاحبه کردیم و افرادي با گرایش 

از نفري این تحقیق از میان افراد مذکور انتخاب شد. از آنجایی که پس16يکردیم. نمونه
ها متوقف شد. هنگام تحلیل این تعداد مصاحبه، اشباع نظري حاصل شد، انجام مصاحبه

خراج شد و در هسته استيهاي عمده و سپس مقولهداده نیز ابتدا مفاهیم اولیه، بعد مقوله
اي ارائه شد.پایان یک مدل زمینه

پژوهشهاي یافته
ها چگونه یستترکپانن بود که له گفتیم که پرسش اصلی این تحقیق ایأدر طرح مس

دهند؟ عالوه بر این، سه سئوال زیر نیز یسم را توضیح میترکپانگیري جریان و تفکر شکل
قاجار چه يها این جریان در دورهیستترکپاناز منظر - 1ها مطرح شد.در مصاحبه

ی پیدا کرد؟ ویسم چه وضعیتترکپانپس از روي کار آمدن رضاشاه -2وضعیتی داشت؟ 
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چه عواملی باعث بروز این تغییرات شد؟ جهت یافتن پاسخ این سئواالت، اسناد و -3
نفر مصاحبه کردیم و آنگاه 16مدارك مربوط به این پدیده را بررسی کردیم و سپس با 

هاي عمده و هسته را استخراج کردیم.مفاهیم اولیه و مقوله

هاي کیفیه از دادهمفاهیم و مقوالت استخراج شد:1جدول 
Table 1: Concepts and Categories Extracted from the Data

هستهيمقولهعمدهيمقولهمفاهیم اولیه
ConceptsMajor Category

Core
Category

انتخاب مقامات از میان مردم بومی،
هاي ساختاريمتعیناستقالل در امور داخلی

تغیر نگرش 
نسبت به 
هویت ملی

یید حکومت حاکمان محلی از سوي دولت، أت
دو سویهيرابطهاطاعت حاکمان و ایالت محلی

گیري دولت اقتدارگراشکلکید بر زبان و قوم واحد و پوشش یکسانتأ
ممنوعیت تدریس زبان ترکی، ترك ستیزي، افت 

محرومیت فرهنگیسازيها، جکتحصیلی، بیسوادي، نابرابري فرصت

محرومیت اقتصاديماندگیبیکاري، عقبرابر،نابيتوسعه
دستگیري فعاالن آذري، طرد سیاسی، امنیتی 

توجهی به بزرگان و نمادهاي کردن موضوع، بی
ارومیهيآذري، خشکاندن دریاچه

محرومیت سیاسی

ايتوهین رسانهصدا و سیما، مطبوعات

هاي ساختارينعیمت
درستند که به صورت ساختارهاي فرافردي هاي ساختاري شرایط کالنی همتعین

ها این شرایط به شکل گسترده بر زندگی آذري).Mohammadpur, 2013:294(اندآمده
متعین يهاي عمدهگذاشت. مقولهثیر میأو همچنین بر روابط آنان با دولت مرکزي ت

و استقالل در امور داخلی آذربایجان ساختاري، انتخاب مقامات ایالت از میان مردم بومی
است.

دوسویهرابطه
ها شد و ایالت از برخی جنبهقاجار ایران به شکل ممالک محروسه اداره میيدر دوره
ایالت را به رسمیت سايؤبر اساس یک سنت قدیمی، موقعیت ردولت قاجارمستقل بودند.
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دند و مالیات و شلت محسوب میساي ایالت هم در مقابل نمایندگان دوؤشناخت و رمی
واقع تمام ایالت قیمومیت در.)Ahmadi, 2014:69(کردندآوري میقشون براي آن جمع

ان و مقامات اما وي رهبرشاه و امتیاز وي براي انتخاب مقامات محلی را پذیرفته بودند،
کردنداد نمیایالت هم براي دولت مشکلی ایجدر نتیجه کرد و یید میأمورد نظر ایالت را ت

)Cottam, 1993:91.(رهبران مذهبی و بزرگان ساي قبایل،ؤبنابراین قاجار با کمک ر
به خاطر نبود تمرکز اداري و بوروکراسیکردند.محلی بر کشور حکومت می

)Mohammadi, شاهان قاجار در برخورد با مخالفان خود از راهبردهاي . )2008:61
ها، بزرگان محلی و این راهبردها، ازدواج با دختران خانیکی ازکردند:خاصی استفاده می

داشتند تا ایالت و رهبران مذهبی بود. این دختران را مثل گروگان در دربار قاجار نگه می
شاه بارها از این راهبرد براي قبایل دست به شورش نزنند. ناصرالدین شاه و به ویژه فتعلی

هاي جدید هبرد بعدي آنان ایجاد قبایل و کنفدراسیونرا. مقابله با مخالفان استفاده کردند
ها، براي جلوگیري از گسترش قدرت قشقاییبراي مقابله با قبایل مخالف بود. مثالً

هاي پیش البته در دوره.)Abrahamian, 2008:33(کنفدراسیون خمسه را ایجاد کردند
نگاه طایفه شاهسون را در شاه عباس نیز با همینشد.قاجار هم این سیاست اعمال میاز
.)Bruinessen, 1992:134(ذربایجان ایجاد کردآ

کردند برزگان و اعیان محلی اداره میها،بنابراین در قرن نوزدهم بیشتر ایاالت را خان
و در برابر دربار قاجار از استقالل نسبی برخوردار بودند. یکی از این بزرگان محلی خانواده 

صادي به مدت ته به خاطر وفاداري به شاهان قاجار و داشتن قدرت اقمقدم در مراغه بود ک
ن هم در امور آن منطقه نشیمستقل بودند و حتی تبریز ولیعهدپنچ نسل، تا حدودي

هاي مهم طور انحصاري نقشمقدم بهيکرد. در کل قرن نوزدهم، خانوادهدخالت نمی
لیات را در دست داشتند. دولت آوري ماي، قضاوت، فرماندهی نیروها و جمعفرماندار

بر حاکمیت این خانواده داشت و نه در جنگ با شورشیان کرد مرکزي نه کنترل مستقیمی
شاه پهلوي، به دلیل نبود تمرکز و قبل از رضا.)Good, 1977:132(کردبه آنان کمک می

به یک وجود نداشت و هویت قومیاستقالل نسبی ایالت و ایاالت، هیچ نوع جنبش قومی
در آذربایجان هم وضعیت به همین شکل بود و مرزهاي سیاسی تبدیل نشده بود.يمسئله

هویت آذري و ایرانی مشخص نبود. در جنبش مشروطیت، قیام شیخ محمد خیابانی و 
يهمچنین قیام الهوتی که هر سه در آذربایجان روي دادند، هیچ نوع شعار یا اندیشه

.)Cottam, 1993(اي مطرح نشدتجزیه طلبانه
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گیري دولت اقتدارگراي پهلويشکل
شاه پس از آنکه با کودتا قدرت را به دست گرفت تالش کرد با اصالحات و ایجاد رضا

ها و بانزگذاري کند. وي ایالت و عشایر، اقوام ونهادهاي جدید، دولت مدرنی را پایه
ست. بنابراین، سعی کرد این موانع دانترین موانع در این مسیر میهاي محلی را مهمفرهنگ

اب و رسوم ایجاد کند. یکی از را از سر راه بردارد و کشوري با یک زبان و فرهنگ و آد
ترین اقدامات وي در این مسیر، اسکان اجباري عشایر بود. ایالت و عشایر در عصر خشن

و قشون جمع قاجار از استقالل نسبی برخوردار بودند و فقط براي حکومت مرکزي مالیات 
هاي خشن و ضد انسانی، از روشرضاشاه در مدت کوتاهی توانست با استفادهکردند. می
تمام ایالت کشور تسلط یابد. در نتیجه اجراي این سیاست بسیاري از طور کامل بربه

اسکان ایالت، .)Coronin, 2007:155(رهبران قبایل دستگیر، اعدام و یا تبعید شدند
Koohi(تر ساختهمچنین کنترل سیاسی آنان را آسانت، سربازگیري و آوري مالیاجمع

Kamali, 2003:57(اسکان عشایر که در ایاالت مختلفی چون لرستان،يرنامه. ب
در در اثر اجراي این برنامه،فارس و خراسان به اجرا درآمد، بسیار وحشیانه بود.آذربایجان،

این تغییر بدون انجام به کشاورزي تغییر کرد.نشینیزندگی کوچيکوتاهی شیوهيدوره
هاي خشن صورت گرفت و در نتیجه بخش زیادي از و با استفاده از روشتحقیقات علمی

طرز برخورد نیروهاي دولتی با )Bayat, 2003:217(نشین از بین رفتجمعیت کوچ
نوزدهم بودمثل برخورد نیروهاي انگلیسی با بومیان امریکا در قرنقبایل تقریباً

)Katouzian, 2004:31.(
در ایران خواهان تشکیل یک حکومت البته باید گفت که در این دوره افکار عمومی

هاي مرکز گریز قدرتمند مرکزي بود تا اوضاع نابسامان کشور را اصالح کند و با جنبش
Rahmanian(مقابله کند ,2000:38; Atabaki, 2005:34; Cronin, 2004:149(.

رهبران مذهبی و حتی نمایندگان مجلس،نخبگان فکري،بسیاري از روشنفکران،نابراین،ب
,Katouzian(شاه پشتیبان این نوع اقدامات بودندمخالفان رضا حتی بهار .)2002:200

از دولت مرکزي کشور،يبه دلیل ترس از تجزیهنیز که از مخالفان سرسخت شاه بود،
,Abrahamian(قدرتمند حمایت کرد 1983:122; Ghods, 1991:36(.

ي نوسازي خود و تغییر سبک زندگی و هویت شاه براي اجراي پروژهعالوه بر این رضا
هاي جمله ممنوعیت انتشار کتاب و روزنامه به زبانها دست زد، ازاقوام، به برخی فعالیت

,Atabaki(محلی ستان زبان تعطیلی مدارس بهایی و ارمنی و ایجاد فرهنگ. )2000:58
هاي مه به زبانفارسی و کشف حجاب. تعطیلی مدارس و ممنوعیت چاپ کتاب و روزنا
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داشتند و در ها زیان بار بود. آنان روشنفکرانی بومیها به خصوص آذريمحلی، براي اقلیت
ها، بیشتر شهرنشین شده بودند. در نتیجه زمانی ها و ترکمنمقایسه با کردها، اعراب، بلوچ

هاي ترکی را در آذربایجان گرفت، هاي فارسی جاي مدارس و کتابرس و کتابمداکه 
,Abrahamian(نارضایتی فرهنگی در این منطقه افزایش یافت 2008:85;

Abrahamian, رضاشاه براي تضعیف اقتصادي از طرف دیگر)1983:163-164
تجارت را بیشتر به تجارت این منطقه را با آذربایجان شوروي محدود کرد و ، آذربایجان

سیاست تمرکز تجارت در تهران بیش از همه به تبریز لطمه زد. .جنوب کشور انتقال داد
Hariri(نشین بودالسلطنهسیاسی کشور و نایبتبریز که در گذشته دومین مرکز

Akbari, 1988:65; Atabaki شد،تجارت ایران شناخته میيو دروازه)1997:24,
دست داد و تجار و بازرگانان آن به تهران مهاجرت کردند. مازندران و اهمیت خود را از 

بسیار بیشتري يایالت مرکزي مثل تهران و اصفهان، در مقایسه با آذربایجان، سرمایه
بیست کارخانه در آذربایجان احداث شد 1320و 1310هاي در فاصله سالدریافت کردند.

ی ایجاد شده بودند، در حالی که در این مدت دولت دولتيها با سرمایهمورد آن2که فقط 
در واقع همین )Atabaki, 1997:72(کارخانه در کشور ایجاد کرده بود20مرکزي 

ماندگی اقتصادي مناطق غیر فارس زبان در مقایسه با مناطق مرکزي کشور، جدایی عقب
,Bashiriyeh(هاي مرکزي شدت بخشیدفرهنگی، زبانی و دینی این مناطق را با استان

ممنوعیت کاربرد زبان و نمادهاي آذري و سازي،هاي هماننديبنابراین سیاست.)2003:27
ش یابد و براي اولین ها نسبت به دولت پهلوي افزایتنبیه اقتصادي باعث شد خشم آذري

یستی در این منطقه مطرح شود. در حالی که مردم ترکپانهاي ، اندیشهباردر تاریخ
يخواندند، در این دوره بر جنبهان در قرن نوزدهم خود را ایرانی یا مسلمان میآذربایج

کید کردند. در تبریز و در تمام شهرهاي کوچک و بزرگ آذربایجان، یک أآذري آن بیشتر ت
کانون کمونیستی آماده و مشتاق براي قبول رهبري جنبش تجزیه آذربایجان بوجود آمد

)Cottam, 1992:188(.
مختلفی در آذربایجان، کردستان و خوزستان هاي قومیشاه، جنبشط رضابا سقو

پدید آمدند که قدرتمندترین آن فرقه دموکرات در آذربایجان بود. این فرقه زبان ترکی 
هاي مختلفی را به این زبان منطقه اعالم کرد و مجالت و روزنامهآذري را زبان رسمی

,Abrahamian(منتشر کرد استعمال زبان فارسی را در آموزش ممنوع و)1983:175
,Cornell(کرد داران، ائتالف نیروهاي محلی مثل زمینياین جنبش نتیجه.)2006:311

حاد کارگران، بازرگانان، روشنفکران، چند روحانی و به ویژه دهقانان بود. البته عامل مهم ات
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کید زیاد أمار حکومت مرکزي، تها علیه استثها و ارمنیمسیحیان، مسلمانان، کردها، آذري
دموکرات تالش يفرقه.)Foran, 2001:410(بوددموکرات بر همبستگی قومیيفرقه
ها نشان دهد ها با تركها را برخوردهاي فارسکرد برخوردهاي حکومت پهلوي با آذريمی

,Morshedizad(و به اختالفات میان این دو گروه دامن بزند چند هر .)2001:132
مختاري نائل آید، خواهد در داخل چارچوب ایران به خوداعالم کرد که میمذکوريفرقه

,Nissman(ولی به سرعت براي نیل به استقالل ملی دست به اقداماتی زد 2002:41;

Bahmani Qajar, 2007:115; Reza, وري، رئیس در همین راستا پیشه.)2002:11
ایران به شکل يکه با بقیهدهد به جاي اینرجیح میربایجان تآذ"اعالم کرد که:فرقه،

,Atabaki("هندوستان اسیر درآید، براي خود ایرلند آزادي شود پس از یک . )1994:81
السلطنه، نخست وزیر وقت، دستور حمله به آذربایجان را صادر کرد و ارتش بدون سال، قوام

یا تسلیم شدند و یا به شوروي هیچ برخورد جدي این منطقه را آزاد کرد. فدائیان نیز
ادبی فعالیت کردنديگراي آذري بیشتر در زمینهریختند. بعد از آن روشنفکران قومگ
)Morshedizad, 2001:134(.

محرومیت فرهنگی
هاي ممنوعیت تدریس زبان محرومیت فرهنگی شامل زیر مقولهيعمدهيمقوله
سازي ها، جک، بیسوادي، نابرابري فرصتیلیستیزي در تاریخ ادبیات، افت تحصترکی، ترك

گیري حکومت اقتدارگراي پهلوي، نگاه به ایالت و اقوام تغییر یافت. بود. در نتیجه شکل
آموزانی که در دادند، تعطیل شد و دانشآموزش میبنابراین مدارس محلی که به ترکی 

کنندگان مشارکتیمه و تحقیر شدند. یکی ازگفتند جرمدارس جدید به ترکی سخن می
باره اظهار داشت:در این
که مدارس جدید در آذربایجان گسترش یافت، کودکان را مجبور کردند که هنگامی"

سی صحبت کند، باید توانست به فاردر آنجا به فارسی صحبت کنند و اگر کسی نمی
همچنین اگر انداخت؛ه به داخل صندوق جریمه میعنوان جریممقداري پول به

."کردند آن را بخوردنوشت، مجبورش میآموزي مطلبی را ترکی میدانش
که فارسی زبان دوم آذربایجان است، میزان افت تحصیلی و از طرف دیگر، چون

کنندگان یگر است. نظر یکی دیگر از مشارکتهاي دبیسوادي این منطقه بیشتر از استان
چنین بود:
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هاي تهران، مازندران، کرد که استانآموزي اعالم چند وقت پیش رئیس نهضت سواد"
هاي سیستان و البرز، سمنان و اصفهان باالترین نرخ باسوادي را دارند، در حالی که استان

."بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان کمترین نرخ باسوادي را دارند
ین سالهدنچيابتدایی، یک وقفهيهمچنین با تحمیل زبان فارسی به آنان در دوره

کنیم و همین گیري شخصیت و توانایی کودکان این مناطق ایجاد میدر فرایند شکل
,Renani(ها و منابع است مسئله آغازي براي توزیع فرصت 2016:29(.

محرومیت سیاسی
کشور، در هر گونه بحث در يدر طول تاریخ معاصر ایران، به دلیل ترس از تجزیه

گفتند از خود راندیم. براي که از حقوق اقوام سخن میمورد اقوام را بستیم و افرادي را 
جلس چهاردهم در تبریز باالترین رأي را کسب وري در انتخابات ممثال، زمانی که پیشه

دموکرات ياش در مجلس رد شد. در نتیجه به تبریز بازگشت و فرقهکرد، اعتبار نامه
د بود که:کنندگان معتقان را بینان نهاد. یکی از مشارکتآذربایج
در تاریخ کشور هاي بزرگیرهبرانی چون ستارخان، باقرخان و خیابانی، شخصیت"

شود. هاي مردم عادي تفاوتی ندارد. به آنان بی توجهی میشان با مقبرههستند، ولی مقبره
شخصی خود، سنگ قبر ستارخان را در يحتی چند وقت پیش یک جوان آذري با هزینه

."شهر ري مرمت کرد
شوندگان در بود. یکی از مصاحبه"ارومیهيخشکاندن دریاچه"هوم دیگر این مقوله مف

هاي مرکزي کشور شود، در استاناین مورد گفت: در حالی دریاچه ارومیه دارد خشک می
شود. براي نجات این دریاچه کار خاصی صورت نگرفته هاي مصنوعی ایجاد میدریاچه

این سخن درست نبود. به خاطر آن باال آمده است.است. امسال اعالم شد که سطح آب 
."نیامده، بلکه کاهش نیز یافته استکه نه تنها سطح آب آن باال این

محرومیت اقتصادي
ترین مرکز تجاري کشور بود. این شهر همچنین قاجار، تبریز مهميگفتیم که در دوره

اري در آذربایجان در مقایسه گذشاه سرمایهرضايمحل سکونت ولیعهد قاجار بود. در دوره
ها، امروز ها و فعالیتاین سیاستيهاي مرکزي و مازندران بسیار کم بود. در نتیجهبا استان
جمعیت کشور تبدیل شده است. ا چهار پله سقوط به ششمین شهر پرتبریز ب

دیگري معتقد بود که:يکنندهمشارکت
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نشین هستیم. به هاي آذريتانهاي اقتصادي علیه اسامروز هم ما شاهد تبعیض"
."ایجان در وضعیت بحرانی قرار داردهمین خاطر نرخ بیکاري در برخی از مناطق آذرب

ايتوهین رسانه
سیما و مطبوعات براي تقویت همبستگی و اي بود. صدا ودیگر توهین رسانهيمقوله

تی که باعث ایجاد وحدت ملی باید بر وجوه اشتراك اقوام توجه کنند و از تولید محصوال
هاي هاي اخیر برخی برنامهسفانه در سالأشود، بپرهیزند. متمیهاي قومیحساسیت

فتیله، از صدا و سیما پخش شد که باعث رنجش يها، مثل برنامهنامناسب در مورد آذري
شوندگان بر این باور بود که:خاطر و اعتراض آنان شد. یکی دیگر از مصاحبه

هاي رفتگر، کارگر و هاي تلویزیونی، به آذري زبانان نقشسریالها ویلمدر فمعموالً"
گونه نیست. این بازنمایی دهند، در حالی که در سطح جامعه اینسرباز اختصاص می

."نادرست توهین به ماست
سبز يتوان دید. مورد آخري آن هم به نشریهچنین مطالبی را در مطبوعات هم می

زبان هستند، ي نیروگاه قم را که اکثر ساکنان آن تركین نشریه منطقهشود. اقم مربوط می
گنندگان را در این مورد ر سطور زیر نظر دو نفر از مشارکتبه جنگل تشبیه کرده بود. د

کنیم.ذکر می
طرح نو تبریز مطلبی در مورد جنگ ایران و توران نوشته بود که در آن ينشریه"

."مثل زنان دوك و پنبه بدست بگیريبخت، بد نژاد تو بایدگفت اي ترك بدافراسیاب می
همشهري به جاي عرض تسلیت به بازماندگان این يدر جریان سیل تبریز، روزنامه"

."حادثه، نوشته بود که سیل آمد و تماشاگران را برد

گیرينتیجه
به هویت توان گفت که تغییر نگرش نسبتبا توجه به مفاهیم و مقوالت ارائه شده، می

دهد. این تحقیق است، چرا که تمام مقوالت و مباحث را پوشش میيهستهيملی مقوله
مورد مطالعه، در یک قالب مدل ياین تغییر نگرش نسبت به هویت ملی در جامعه

اي شامل شرایط، تعامل و پیامد به شکل زیر ارائه شده است.زمینه
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یه       اولشرایط
تعامالت اولیه 

ثانویهشرایط 

پیامدهاي اولیه

تعامالت 

ثانویه

یهپیامدهاي ثانو

اي درك تغییر نگرش به هویت ملیمدل زمینه: 1شکل 
Figur 1: The Model for Understanding Changes in Attitude Towards

National Identity
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ارتباط مفاهیم و يهاي پیشین، نحوهبا توجه به توضیحات ارائه شده در صحفه
هاي ساختاري متعینيهیم اولیههسته به این شکل است که مفايمقولهمقوالت عمده و

شرایطی "و استقالل در امور داخلی آذربایجانانتخاب مقامات از میان مردم بومی"یعنی 
ها گرایش مثبت به هویت ملی داشتند و خود را کامالًرا ایجاد کرده بود که در آن آذري

کزي در تعامل ها به شکل خاصی با دولت مردانستند. در چنین وضعیتی آذريایرانی می
هاي ساختاري طرفه بود که تحت شرایط متعیندويبودند. از جمله این تعامالت رابطه

اي دولت مرکزي مالیات شکل گرفته بود. به این معنا که ایالت و حکام محلی آذربایجان بر
کرد.یید میأکردند و دولت نیز در مقابل، استقالل نسبی آنان را تآوري میو قشون جمع

دوطرفه دگرگون شد. از منظر يگیري دولت اقتدارگراي پهلوي، این رابطهکلبا ش
کید بر زبان و قوم واحد و تأ"ترین عوامل این تغییر،کنندگان در این تحقیق مهممشارکت

گرا که شرایط ثانویه را ایجاد کرده بود، بود. عالوه بر این، دولت اقتدار"پوشش یکسان
ممنوعیت تدریس زبان "اي با عناوینب شد. که در مدل زمینهرا هم موجتعامالت ثانویه

ي سازي، توسعهها، جکسوادي، نابرابري فرصتستیزي، افت تحصیلی، بیترکی، ترك
توجهی به بزرگان وگیري فعاالن آذري، طرد سیاسی، بیماندگی، بیکاري، دستنابرابر، عقب

سیما و ارومیه، صدا ويهنمادهاي آذري، امنیتی کردن موضوع، خشکاندن دریاچ
محرومیت فرهنگی، يعمدهينشان داده شده است. مفاهیم مذکور چهار مقوله"مطبوعات

اند که هر یک از اي را تشکیل دادهدي، محرومیت سیاسی و توهین رسانهمحرومیت اقتصا
یط دهند. این شراها بخشی از این تغییرات در نگرش نسبت به هویت ملی را توضیح میآن

منتهی "گرایش به هویت قومی"دیگر یعنی ايهستهيیه به یک مقولهو تعامالت ثانو
در آذربایحان وضعیت گرایش به هویت قومیيدهندهشده است. این مقوله هسته نشان

است.گرو تداوم حضور دولت مدرن و اقتدارگیري ي شکلیسم) است که نتیجهترکپان(
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Abstract:

The present research paper examines the tendency towards Pan-
Turkism in Iranian Azerbaijan from the Pan-Turkists' point of view. In
Gajar era, Iranian Azeris regarded themselves as pure Iranians and
defended Iran's northwest borders. The formation of authoritarian
Pahlavi government in the twentieth century helped to change this
positive attitude towards the Iranian central government. Our
methodology is a qualitative and we used the ethnography, observation,
and deep interview to collect the data. The findings were the following
categories: structural determent, interaction, attitudes towards the
national identity, authoritarian government, cultural deprivation,
economic deprivation, political deprivation, media insult, and Pan-
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