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وا ِم وما ي طرون
اؤنسؤز /مقدمه
سومین شماره از گاهنامه دانشجویی "گوزل وطن"
با همراهی دوستاران علم و ادب ،فرهنگ و مدنیّت
با رویکردی متفاوت از شمار های قبلی با استناد به منابع
موثق شروع به نشر میکند .این گاهنامه که نشان دهنده نوع اندیشه
و مطالبات جمع کثیری از دانشجویان ساکن آذربایجان و ایران میباشد،
در تالش است ،در چهارچوب قانون ،مسائل نوین و مهم هویتی،
عدالت اجتماعی نظیر نقش نهاد های مدنی ،فرصت های ژئوپلتیک منطقه
و همچنین جایگاه زنان در فرهنگ آذربایجان را نشان داده و ذهن
هر خواننده اهل قلم را به چالش کشیده و وجدان های بیدار را به تحقیق
و تفحص وا دارد .این امر را رسالت خود دانستیم نوع و روند نشریه را صرفا
محدود به فولکلور نکرده و مسائل و چالش های جدیدی را بازگو کنیم.
امید است این گاهنامه مفید واقع شده و شروعی بر روند
جدید نشریات آذربایجان و ایران باشد.

فصل اول ،زمینه نشر :علمی و اجتماعی
موضوعات :حقوقی و مدنی

از وضع طبیعی تا نهاد های مدنی
نیما امامی ،دانشجوی کارشناسی حقوق
برای پی بردن به هدف مقاله ابتدا باید سیری در نظر گرفته شود تا مراحل تکامل جوامع انسانی شناخته شود ،این سیر به این
ترتیب است :وضع طبیعی اجتماع ،نهادهای مدنی و جامعه مدنی .حال به توضیح و تفسیر هر یک از این موارد میپردازیم.
تالش برای فهم وضع طبیعی
برای بیان این که زندگی مردم قبل از به وجود آمدن جوامع چه شرایط فرضی میتوانست داشته باشد نظر چهار اندیشمند
برجسته را بررسی میکنیم .توماس هابز میگوید« :جامعه انسانی برای فرد انسان امری طبیعی نیست ،چون هیچ فرد و گروهی
از انسان ها به لحاظ طبیعت خود اقتداری بر دیگر افراد یا گروه انسانی ندارد به دیگر سخن ،اقتدار از سوی طبیعت اعطا نمیشود
بلکه از طریق قرارداد و توافق میان انسان ها با استفاده از عقل حاصل میشود ».وضع طبیعی وضع نامالیم و خطرناک است
بنابراین میتوان گفت :از نظر هابز وضع طبیعی برای انسان ها طبیعی است اما عقالنی نیست حال آنکه جامعه عقالنی است اما
طبیعی نیست .می توان تضاد میان عقل و طبیعت را بر طرف کرد ،زیرا بشر موجودی عقالنی است با این حال طبیعت غیرعقالنی
انسان همواره او را به سوی وضع طبیعی سوق می دهد پس وجود وضع طبیعی یک تهدید مستمر و واقعی است که باید به قوت
عقل با آن مبارزه کرد .هابز وضع طبیعی را چنین توصیف میکند« :هر فرد منافعی دارد که با منافع دیگر افراد در تضاد است
پس هر کس مجاز است که پیش از آنکه مورد حمله قرار بگیرد به همسایگان خود حمله کند ».از این رو در اندیشه هابز وضع
طبیعی وضع جنگی مستمر برای هر انسان علیه دیگری است .در اندیشه هابز در وضع طبیعی چیزی چون درست و نادرست،
حق و باطل یا عدالت و بی عدالتی وجود ندارد اما هر کس دارای وظیفه طبیعی است تا هر آنچه را که فکر میکند برای سعادتش
الزم است انجام دهد .هابز جامعه آمریکای عصر خود را مشابه وضعیت انسان در وضع طبیعی میدانست .برداشت جان الک از
وضع طبیعی بسیار خوشبینانه تر از هابز است او بر خالف هابز بر این باور است که قانونی ذاتی و اصیل حاکم بر رفتار ها در وضع.

طبیعی وجود دارد .الک اعتقاد ندارد که یک ستیز درمان

خواهد شد ،باید اقرار نمود هر اندازه جامعه متمدّن تر باشد

ناپذیر میان افراد و منافع انسان ها در وضع طبیعی حاکم

خراب تر است».

است .از نظر الک انسان ها حتی در وضع طبیعی اخالقا
وابسته به قانون طبیعی اصیل و الهی برای حفظ و بقای خود
و دیگراناند .افراد در وضع طبیعی میتوانند تشخیص دهند
که چه چیز متعلق به آنها و چه چیز از آن دیگران است در
نتیجه وضع طبیعی در فلسفه الک قلمرو ستیز و پیکار
نیست بلکه فضای تعاون و شراکت است .وضع طبیعی الک
مشکالتی هم دارد زیرا انسان ها هم مستقل و هم برابرند و
در عین حال امور انسانی ناامن و نامطمئن است زیرا قدرت
سیاسی ای وجود ندارد که روابط و مناسبات قانون طبیعی
را کنترل و نظارت کند و هر انسان جداگانه از آن تفسیری
دارد و خود را مجری قانون طبیعی میداند.

بارون مونتسکیو برخالف هابز ،مفهوم وضع طبیعی را در
برابر مفهوم وضع جنگی نمیگذارد .او میگوید« :اگر انسان
ها واقعا ترسو و انزوا جو هستند پس به جای جنگ با یکدیگر
باید مانع یکدیگر از جنگ بشوند زیرا انسان در وضع طبیعی
درگیر مبارزه مرگ و زندگی با عناصر طبیعت است و به
اینکه به کسان دیگر حمله کند نمیاندیشد ».وضع طبیعی
از نظر مونتسکیو وضعی صلح آمیز است اما شرایط طبیعی
انسان چنان است که ناچار به سوی جامعه مدنی سوق داده
میشود .در واقع میتوان به این نتیجه رسید که انسان در
وضع طبیعی نه آنچنان وحشی است که هابز توصیف میکند
و نه آنچنان رام و اهلی که مونتسکیو بیان میدارد ،مناسب

از نظر ژان ژاک روسو طبیعت انسان را چنانکه هست

ترین نظر در این خصوص نظر جان الک است که هر دو

مینگرد نه چنان که باید باشد ،روسو میگوید« :طبیعت

وجه طبیعت انسان را در نظر میگیرد هم وجه انفرادی و

انسان را نیک خلق کرده ولی جامعه او را شرور تربیت نموده

هم وجه اجتماعی تا با هماهنگ کردن این دو بخش متضاد

است ،طبیعت انسان را آزاد آفریده ولی جامعه او را بنده

طبیعت خویش بتواند زندگی خود را ادامه دهد و بقای خود

گردانیده است ،طبیعت انسان را خوشبخت ایجاد کرده ولی

را تضمین کند.

جامعه او را بدبخت و بیچاره نموده است .نسبت اجتماع به
عالم طبیعت مانند نسبت شر است به خیر .در زندگی
طبیعی یعنی در حال توحش انسان خوب است و ممکن
نیست بد باشد زیرا هنوز نه اخالقی وجود دارد نه قانونی که
به وسیله آن خوب را از بد تمایز دهد .برخالف مقررات رفتار
نمیکند زیرا مقرراتی در بین نیست .او خود خواه است زیرا
فقط از غریزه خود پیروی میکند که به او دستور میدهد
وجود خودش را حفظ کند و مانند حیوان بیگناه است فقط
در رفع احتیاجات خود میکوشد ،بد هیچ کس را نمیخواهد
و بیش از احتیاج خود چیزی نمیبرد ».این گفته روسو ناشی
از اعتقادات عمیق وی به آزادی است چنانچه در ابتدای
کتاب قرارداد اجتماعی مینویسد« :انسان آزاد زاده میشود
اما همواره و همه جا در زنجیر است» .در آثار روسو انسان
در وضع طبیعی نه میتواند خیراندیش باشد نه شرور به
گمان وی طبیعت انسان تنها در جامعه شکوفا میشود.
روسو در مورد جامعه چنین اظهار نظر میکند« :جامعه
اصوال فاسد و معیوب است و هر چه بیشتر ترقی کند فاسدتر

نگاهی به هدف تشکیل جامعه
از دید حقوقی ،فردگرایان بر این باور هستند که؛ هدف قواعد
حقوق تامین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق
طبیعی اوست زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد انسان

را عضوی از پیکر اجتماع میدانند که هیچ حقی دربرابر آن
ندارد ،در چنین جامعه ای همه چیز تکلیف است و هدف
اصلی این است که چگونه باید جامعه در برابر خودخواهی
و سودجویی فردی حفظ شود.

است و اجتماع جز توده ای از انسان ها نیست ،آنچه اصالت
دارد انسان است و جامعه تشکیل میشود تا از حقوق و
آزادی های او حمایت کند .چنان که سوفیسطائیان و اپیکور
مبنای فلسفه خود را سعادت و لذت انسان قرار دادند و
دکارت موضوع فلسفه خود را اشراق فردی یا همان وجود
خویش قرار داد .یکی از دالیل تشکیل اجتماع انسانی به
وجود آمدن دولت و اقتداری است تا از منافع انسان ها
حمایت و محافظت کند و امنیت آن ها را تامین کند .الک
در این مورد میگوید« :افراد فقط به اندازه ای از آزادی و
حقوق خود میگذرند که برای تشکیل دولت ضرورت دارد
و مبنای اعالمیه ها و تضمیناتی که در قوانین اساسی وجود
دارد همین امر است».

نهاد های مدنی کانال ایجاد جامعه مدنی

به نظر روسو در قرارداد اجتماعی آزادی فردی به دولت

انسان ها در قرارداد اجتماعی آزادی و اختیار نامحدود خود

منتقل نشده است زیرا آزادی با سرشت آدمی آمیخته و از

را به دولت دادند تا در پناه قدرت او به امنیت و نظم برسند،

طبیعت او جدانشدنی است .هدف از این قرارداد تضمین

اما رفته -رفته به این نتیجه رسیدند که در حال ساختن

حقوقی است که افراد پیش از تشکیل اجتماع داشته اند،

قفسی هستند که خود درون آن قرار میگیرند ،برای رها

مبنای قدرت هر حکومت اراده عمومی است و افراد به این

شدن از این قفس به حقوق فطری و طبیعی خود مراجعه

جهت از اراده عمومی اطاعت میکنند که خود در ایجاد آن

کردند و حقوق بشر را از آن استخراج کردند.

سهیم بوده اند .اراده عمومی هیچگاه به خطا نمیرود و در

ماده  02اعالمیه جهانی حقوق بشر« :8491هر انسانی محق

هیچ صورت خالف عدالت نیست زیرا هیچکس درباره خود
مرتکب بی عدالتی نمیشود .روسو برخالف الک اعتقاد دارد
که هنگام انعقاد قرارداد اجتماعی افراد از همه حقوق و
آزادی های خود به سود اجتماع میگذرند و همین امر سبب
میشود که تساوی آنان در برابر همه مزایای اجتماعی تامین
شود ،اتحادی که با شرکت همه مردم به وجود میآید دارای
شخصیت معنوی و خودمختار است ،شخصیتی که سلطه و
حکومت را در اختیار دارد و در برابر او به هیچ حق طبیعی
و برتر نمیتوان استناد کرد به همین دلیل راسل نظریه وی
را سرپوشی برای توجیه حکومت های استبدادی شمرده
است .در دید اصالت اجتماع و نفی حق شخصی میتوان
نظام های سوسیالیستی را مثال زد که آنان انسان

به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمن های مسالمتآمیز
است و هیچ کس نمیبایست مجبور به شرکت در هیچ
انجمنی شود ».همچنین اصل  02قانون اساسی جمهوری
اسالمی ایران بیان میکند« :احزاب ،جمعیت ها ،انجمن
های سیاسی و صنفی و انجمن های اسالمی یا اقلیت های
دینی شناخته شده آزادند ،مشروط به اینکه اصول استقالل،
آزادی ،وحدت ملی ،موازین اسالمی و اساس جمهوری
اسالمی را نق

نکنند .هیچ کس را نمیتوان از شرکت در

آن ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».
تشکیل نهاد ها و تشکل های مدنی نخستین و مهم ترین
مرحله برای ایجاد جامعه مدنی است .نهاد های مدنی و
حاکمیت باید در جامعه مدنی همکاری تنگاتنگ و
هماهنگی داشته باشند چون حاکمیت برخاسته از نهاد های

-3هرکدام از این ارگان ها با همکاری و فعالیت خود با انتقاد،
مطالبه وپیشنهاد به بخش های دیگر جامعه مدنی را اداره
میکنند و در واقع حاکمیت را شکل میدهند.
در واقع نهاد های مدنی فقط برای پیشبرد اهداف سیاسی
صرف نیست ،درست است که سیاست در همه رفتار های
بشری نقش و نمود دارد اما این نهاد ها نقش مهمی در
گسترش اهداف فرهنگی ،اجتماعی ،بهداشتی ،زیست
محیطی ،علمی و...دارند .بزرگ ترین تاثیرگسترش نهاد های
مدنی در این است که جامعه توسط خود جامعه تربیت
میشود و چنین جامعه ای آنقدر قدرت مییابد که درونزا
مدنی است و برای ادامه کار خود نیاز به همکاری با نهاد

و خودکفا میگردد و هسته های پرورش نخبگان در همه

های مدنی دارد و در این جهت حاکمیت باید مقدمات کار

ابعاد نیازهای انسانی در آن جامعه فراهم میشود.

نهاد ها را تسهیل کند تا در واقع امور خود تسهیل شود و

مهم ترین چالش تشکیل جامعه مدنی نحوه کنترل و نظارت

در مقابل به صورت اتوماتیک خواسته های مدنی توسط

برنهاد های مدنی است .آنچنان که نهاد های مدنی حق

حاکمیت اجرا شود .در تصویری ساده و شماتیک میتوان

نظارت بر اعمال حاکمیت را خواستارند باید این حق را به

جامعه مدنی را چنین تصور کرد که شبکه ای از کلون ها

حاکمیت نیز داد تا بر این نهاد ها نظارت داشته باشد و از

که نام ها و وظایف مختلفی از قبیل احزاب سیاسی ،گروه

جریان های انحرافی که به اسم تشکیالت مدنی اهداف

های فرهنگی– اجتماعی ،سازمان های غیر دولتی(ان جی

مخربی را دنبال میکنند جلوگیری کنند و اجازه تفرقه و

او) ،سازمان های داوطلبانه خصوصی(پی وی او) ،سندیکا

انحراف گرایی را به آن ها ندهند .تا جامعه مدنی یکدست و

های صنفی ،رسانه ها و ...را یدک میکشند با همکاری

هماهنگ که یک طرف آن حاکمیت و در سوی دیگر نهاد

یکدیگر در نقطه مشترک حاکمیت مجتمع میشوند و اراده

های مدنی قرار دارند فعالیت خود را ادامه دهند.

مدنی را به ظهور میرسانند .امروزه بسیاری از اندیشمندان
نظیر "نیرا چاندهوک" ،جامعه مدنی را سوای از حاکمیت
میدانند و در تالش هستند که بین نهاد های مدنی و
حاکمیت رقابت و در نتیجه اختالف افکنی کنند در حالی
که این افراد جامعه مدنی را سازمانی مستقل میدانند در
واقع چنین نیست بلکه حاکمیت خود درون جامعه مدنی
است و اگر حاکمیت از بطن جامعه مدنی حذف شود با ایجاد
عدم تعادل شاهد از هم گسیختگی مدنی خواهیم بود.
در رابطه با نحوه تکوین و تکامل جامعه مدنی مدل زیر
پیشنهاد میشود:
-8چنانچه در اصل  82قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
آمده است خانواده واحد بنیادین جامعه اسالمی است و در
واقع هسته اولیه جامعه مدنی را تشکیل میدهد.
-0اعضای تشکیل دهنده خانواده هر کدام طبق نظر و
اعتقادات یا کار و فعالیت خود گروه ها و سازمان هایی اعم
از دولتی ،نیمه مستقل یا مستقل را تشکیل میدهند.

منابع -3 :حاکمیت و آزادی ،رامین جهانبگلو -0
فلسفه حقوق ،ناصر کاتوزیان -3قرارداد اجتماعی،
ژان ژاک روسو  -3قانون اساسی.ج.ا.ا -5اعالمیه
جهانی حقوق بشر

حق تعیین سرنوشت از منظر حقوقی
بابک ولی نژاد ،دانشجوی کارشناسی حقوق

بنابر اسناد بین المللی ،اصل حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از اصول حقوقی الزام آور ،برای کشورها در رابطه با رعایت حقوق
تمام مردم دنیا ،از جمله مردم خود به رسمیت شناخته شده است .مطابق اصل مزبور ،مردم وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند .منشور ملل متحد از جمله اهداف خود را در ماده  ،8توسعه
روابط دوستانه میان ملتها بر مبنای احترام به اصل حق تعیین سرنوشت میداند و به نوعی صلح جهانی را در گرو احترام به این
اصل در رعایت حقوق مردم سرزمین های مختلف دانسته است .این موضوع به نحو دیگر در ماده  55منشور ملل متحد چنین
آمده که ثبات و آسایش که الزمه روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان دولت ها است در احترام به اصل مذکور است .این اصل
مهم همچنین در دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مصوب  8422مجمع عمومی
که دولت ایران نیز به عضویت آنها در آمده اشاره کرده است .شاید توجه به مقطع زمانی تنظیم این دو معاهده اخیر در بیان
اهمیّ ت موضوع راهگشا باشد .پس از دو جنگ جهانی کشورهای بسیاری از قبل فروپاشی نظام های امپراطوری ،تحت انقیاد ملل
فاتح جنگ درآمدند که به نظام تازه تأ سیس ،عنوان نظام قیمومت اطالق گردید .از سوی دیگر کشورهای بسیاری بخصوص در
قاره آفریقا تحت اس تعمار قدرت های زمان خود بودند .بنابراین الزمه رعایت و اجرای حقوق مدنی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی و ...را در گرو زمینه سازی در رعایت حق تعیین سرنوشت دانستند .در تدوین دو معاهده مذکور دو کشور افغانستان و .
 .عربستان به حمایت از اصل مذکور پرداختند و اعالم کردند اصل حق تعیین سرنوشت توسط مردم ،با حقوق اسالمی در تعارض..
 .نیست  .به واقع مبنای دینی قبول اصل مورد اشاره در نفی ظلم و ستم به مردم از طریق مشارکت آنان در تعیین سرنوشت

خود است .بیان آیه شریفه قرآن که میفرماید «:ان اهلل ال یغیرما
بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» در همین راستا باشد  .این اصل
به ملت های تحت استعمار ،تحت اشغال و تحت تسلط رژیم
های تبعی

نژادی این حق را میدهد که علیه حکومت غیر

قانونی حاکم برای در دست گرفتن سرنوشت خود قیام کنند .در
کنار مفهوم خارجی اصل حق تعیین سرنوشت در به ارمغان
آوردن استقالل برای مردم کشورهای تحت سلطه ،اما تحول
روابط بین الملل در دهه های اخیر مفهوم ثانویه ای را هم برای
اصل مذکور به ارمغان آورده است .مفهوم اخیر بر این امر تاکید
دارد که همه مردم یک کشور ،بدون تبعی

از نظر نژاد ،رنگ،

مذهب و ...حق مشارکت در همه امور مربوط به خود از جمله
امور سیاسی و اقتصادی را دارند و بر سرنوشت خود مسلط
خواهند بود .امروزه معموال ،اصل اخیر چنین تفسیر نمیشود که
اقلیت ها در یک کشور قادر باشند با استناد به این اصل اقدام
به مقابله با حکومت قانونی برای کسب استقالل و جدایی نمایند،
بلکه این اصل حامی آنها در کمک به حصول حقوق خود در برابر
حکومت و به نوعی مشارکت در حکومت است.

صلح ،آسایش و ثبات در کشور است که با مشارکت آحاد ملت
حاصل میشود .اصل نهم به نوعی بیانگر هم حقوق و هم تعهدات
کشور و مردم در برابر هم است .اصل نهم که به نوعی هم تایید
بیانات پیشین است ،میگوید« :در جمهوری اسالمی ایران،
آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر
تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به
استقالل سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی
ایر ان کمترین خدشه ای وارد و هیچ مقامی حق ندارد به نام
حفظ استقالل و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را هر
چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند ».واضح است که یکی
از لوازم اعمال حق تعیین سرنوشت ،حق آزادی بیان ،اجتماعات
و مشارکت در امور کشور از طریق انتخابات است که در اصول
بیست و چهارم ،بیست و ششم و بیست و هفتم به آنان اشاره
گردیده است .تامین حقوق مذکور البته با دولت است که با
تدابیر الزم قانونی و فراهم آوردن زمینه های الزم برای مشارکت
مردم در امور خود و از جمله در مهمترین آنها یعنی مشارکت
سیاسی با حضور در انتخابات فراهم میگردد .نفع کشور در
آرامش ،امنیت و تامین رفاه عمومی ،پشتوانه اصلی فراهم کردن
زمینه های بروز حق تعیین سرنوشت برای مردم از سوی
حکومت را تشکیل می دهند.
در اصل ( )52قانون اساسی ،حاکمیت مطلق بر جهان و انسان
از آن خدا دانسته شده و تصریح گردیده است که خدا انسان را
بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است .با توجه به
اینکه حق تعیین سرنوشت اجتماعی همان حق حاکمیت است!
دو نوع یا دو مرحله از حاکمیت در قانون اساسی به رسمیت
شناخته شده-8 :حاکمیت خدا بر جهان وانسان -0حاکمیت

حق تعیین سرنوشت مردم در قانون اساسی جمهوری

انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش .به موجب قانون اساسی هر

اسالمی ایران

دو موارد ریشه در باورهای اسالمی دارند و از یکدیگر تفکیک
ناپذیرند .برخی تصریح حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز به ماهیت اساسی و
حیاتی این اصل عنایت داشته است .اصل سوم این تعهد را بر
دولت بار می کند که برای رسیدن به اهداف مورد نظر قانون
اساسی ،همه امکانات خود را برای «مشارکت عامه مردم در
تعیین سرنوشت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی خویش» به کار
برد .گویا این حقیقت بر تدوین کنندگان قانون اساسی روشن
بوده است که الزمه حصول به اهداف موردنظر انقالب ،در تامین

خویش در این اصل را مبین حاکمیت مردم و نوعی دموکراسی
دانسته اند که هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب
نماید یا درخدمت منافع فرد و گروهی خارجی قرار دهد .از دیگر
فراز در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،جمهوری بودن این نظام
سیاسی کشور به واسطه مشارکت مردم در امور عمومی از طریق
انتخابات و همهپرسی تضمین شده و اداره امور کشور به اتکاء

آرای عمومی نوشته شده است! و بازنگری آن از راه همه پرسی،

حق حاکمیت سیاسی کامل و تمام عیار نیست .در بسیاری موارد

تعیین رهبر توسط خبرگان و خبرگان رهبری با رأی مستقیم

اقوام یا "ملّتها" حق تعیین سرنوشت خود را با کسب امتیازاتی

مردم است .استداللی وجود دارد که مبتنی بر این ادعا است که

کمتر از استقالل سیاسی کامل تحقق یافته میبینند ،برای مثال:

هر ملّتی حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد .به تعبیر

اگر قانون اساسی یا دولت مرکزی این حق را برای اقوام تحت

دیگر"،مرزهای سیاسی و مرزهای فرهنگی (یا قومی) باید بر هم

حاکمیت خود به رسمیت بشناسد که آن اقوام در قلمرو خود

منطبق باشد ".در اینجا مقصود از "ملّت" یک گروه قومی خاص

زبان محلی شان را به عنوان زبان رسمی به کار برند ،یا سرزمین

است که هویت آن با زبان ،سنت ،و فرهنگ مشترک متمایز

شان به عنوان استان یا ایالتی در یک فدراسیون به رسمیت

میشود .مبنای اخالقی حق طالق سیاسی در این استدالل به

شناخته شود ،یا نمایندگان ایشان نسبت به تغییر قانون اساسی

رسمیت شناختن حق انتخاب و تصمیم گیری فاعالن اخالقی

یا وضع و تغییر پاره ای قوانین فدرال حق وتو داشته باشد ،در

مطابق صالحدید خویشتن است .به رسمیت شناختن حق طالق

آن صورت در غالب موارد آن اقوام حق تعیین سرنوشت خود را

سیاسی برای یک قوم در واقع به این معناست که آن قوم حق

بدون آنکه مستلزم استقالل سیاسی کامل باشد ،تحقق یافته

دارد زندگی و مقدّرات خود را به تشخیص و صالحدید خود و

تلقی میکنند .بنابراین ،حق تعیین سرنوشت به تنهایی

مطابق درکی که از خوب و بد یا مصلحت و مفسدات دارد (درک

نمیتواند حق جدایی طلبی را برای یک قوم خاص ثابت کند.

و تشخیصی که از دل سنت و فرهنگ ویژه آن قوم برمیآید)،

البته در پاره ای موارد خاص ممکن است که یک قوم برای

سامان دهد .در اینجا فرض بر این است که استقالل سیاسی

پیشگیری از نابودی فرهنگ خود ،یا قتل عام فرزندانش ،یا مقابله

کامل ،یعنی حق حاکمیت تمام عیار ،شرط الزم حق تعیین

با تبعی

های گسترده هیچ راهی نداشته باشد جز آنکه از میزان

سرنوشت خود است ،اما این استدالل دست کم دو اشکال اساسی

باالتری از حق تعیین سرنوشت که مستلزم استقالل سیاسی

دارد :اشکال نخست اشکالی عملی است .امروزه شمار ملتهای

کامل است ،برخوردار شود .اما در این گونه شرایط ،حق تعیین

بالقوه جهان بسی بیشتر از ملتهای موجود است ،و تازه این

سرنوشت در کنار آن عوامل دیگر است که حق طالق سیاسی را

شمار به سرعت رو به فزونی است .اگر بپذیریم که هر "ملّتی"

موّجه می سازد.

حق دارد دولت خاص خود را داشته باشد ،در آن صورت هر
قومی مجاز است علم جدایی طلبی برافرازد و دولت مستقلی
تشکیل دهد .در این صورت آیا فرآیند شقه -شقه شدنهای
سیاسی را پایانی خواهد بود؟ حتّی اگر بی ثباتی های سیاسی و
اقتصادی ناشی از این امر را نادیده بگیریم ،زیانهای انسانی
ناشی از آن قابل چشم پوشی نیست ،زیرا در جهان امروز اقوام
مختلف تا ح ّد زیادی با هم درآمیخته اند ،و برای آنکه قلمروهای
سیاسی از نظر قومی یکدست شود ،الجرم یا باید شمار زیادی
از مردم ساکن در آن قلمروها از میان بروند (نظیر آنچه صربها
با مسلمانان کردند) یا باید شمار زیادی از انسانهای بیگناه از

سخن پایانی

خانه و کاشانه شان آواره شوند (نظیر آنچه در جدایی پاکستان

تحوّل مفهومیِ حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل در سه

از هند رخ داد) .اشکال دوّم ناظر به این پیش فرض است که

بستر تاریخی مطرح میشود ،نخست :هدف از این ایده،

استقالل سیاسی کامل شرط الزم حق تعیین سرنوشت خود

مشروعیت بخشیدن به تجزیه امپراتوری های شکستخورده در

است .حقیقت این است که حق تعیین سرنوشت لزوماً به معنای

جنگ بین الملل اول بود .اما پس از جنگ جهانی دوم ،حق

الملل از ( )8495پیشینه و سابقه ای وجود ندارد که پارهای از
سرزمین یک دولت مستقر و حاکم قصد جدایی داشته باشد و
سازمان ملل نیز بر آن صحه گذاشته باشد! حق تعیین سرنوشت
به ویژه از زمان تدوین و الزم االجراء شدن میثاقین ،به عنوان
حق مردم به منظور تعیین نظام سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
که در چارچوب و چوکات آن زندگی میکنند بسط مفهومی
یافت .درحقیقت پایان جنگ سرد ،همانگونه که بسیاری از
تعیین سرنوشت بیشتر به معنای حاکمیت یافتن سرزمین های
تحت استعمار و انقیاد بیگانگان به حیث مفهومی تغییر یافت.
از دهه ( ،)8492حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت
دموکراسی و تضمین حقوق اقل ّیتها سمت و سو داشته است.
حقوق بین الملل افزون بر محترم دانستن اصولی همچون حق
حاکمیت دولت ها ،اصل تمامیت سرزمینی و اصل عدم مداخله،
راه حلی که از یک سو تمامیت ارضی کشورها را تضمین نماید
و از دیگر فراز منافع و خواست های گروههای ملی و اقلیتهای
قومی و فرقه ای را مطمح نظر قرار دهد .دروهله نخست برقراری
نظام های دموکراتیک و در شرایط خاص نیز ،اعطای
خودمختاری به اقلیتها تشخیص داده است .بر این اساس،
گرچه نهاد خودمختاری را میتوان به عنوان یکی از شیوههای
حفظ هویت اقلیت و حل و فصل درگیریهای قومی بسیار

اصول حقوق بین الملل را تحت تأثیر تحوالت تازه و بی سابقه
ای قرار داد ،بر «اصل تعیین سرنوشت» تأثیر برجسته و
چشمگیری داشت .فراتر از این توجه روز افزون به مساله
دموکراسی ،ارزشهای حکومت دموکراتیک و حقوق بشر از یک
سو و حقوق اقلیتها از دیگر فراز ،گستره ی مفهومی این اصل
را غنی نمود و به آن استحکام بخشید .اکنون حق تعیین
سرنوشت با حقوق بشر و دموکراسی پیوند نزدیکی برقرار نموده
است به نحوی که درادبیات حقوق بین الملل درهزاره سوم از
حقی به نام «دموکراسی» یاد میشود که همان حق تعیین
سرنوشت درقراءت مدرن و امروزی آن است.
منابع:
 -امیدی ،علی ،گسترش مفهوم حق تعیین سرنوشت

راهگشا قلمداد نموده و درخصوص تعدادی از کشورها عینیّت

 -امیدی ،علی ،خودمختاری و مدیریت مناقشات جوامع دارای

یافته است؛ اما حقوق بین الملل اتخاذ سیستمهای یاد شده در

اقلیت قومی

باال را به عنوان یک قاعده ی الزامآور برای کشورها نپذیرفته
است و تنها آن را به عنوان یکی از راههای تحقق حق تعیین
سرنوشت تلقی کرده است .حقوق بین الملل افزون بر « مردود
شمردنِ معادل انگاریِ تجزیه طلبی» با حق تعیین سرنوشت،
حتی در شناسایی دولت های تجزیه شده ی یوگسالوی و
شوروی سابق از لفظ "فروپاشی" یا "انحالل" استفاده کرده است
و نه «تجزیه طلبی»! از این بیش جامعه بین الملل بیم آن دارد
که شناسایی حق جدایی منجر به برهم ریختن نظم بینالمللی
و بروز آشوب و هرج و مرج گردد .حق تعیین سرنوشت در داخل
یک دولت به معنای مشارکت گروهها و مردم در نظام سیاسی با
احترام به تمامیت ارضی آن معنا و مفهوم مییابد .حتی اگر
درخواست مستمر و قوی برای استقالل باشد .در جامعه بین-

 سیفی ،سیدجمال ،تحوالت مفهوم حاکمیت ،دولت ها در پرتواصل تعیین سرنوشت
-آرش نراقی ،مبانی اخالقی طالق سیاسی

چند گفتار انسان شناختی درباره کرونا
عمار احمدی
جهان انسانی در مسیر تحولی بزرگ
در تاریخ انسان شناسی و دوره های تکامل جهان انسانی از انسانهای نخستین تا انسانهای خردمند و از انسانهای خردمند تا
انسانهای مدرن امروزی اتفاقات بزرگ ،تحولهای شگرف به وجود آورده است .برخی از این تحوالت بزرگ مسیر تکامل تاریخ انسان
را عوض کرده و احتمال آن میرود دوباره تحولی هرچند اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی باز مسیر انسان امروزی را عوض
کند! و این میتواند فرضیه ای برای مسئله مهم کرونا در جهان انسانی امروز باشد.
از تاریخ پیدایش انفجار بزرگ و پیدایش حیات در کره خاکی و آغاز زیست شناسی که بگذریم ،تقریبا شش میلیون سال پیش با
توجه به تاریخ انسان شناسی و باستان شناسی اولین موجودات شبیه انسان در کره زمین پیدا میشوند .بعد از دوره های مختلف
زمین شناسی و تحوالت عظیم چون عصر یخبندان و ...سرنوشت انسان دگرگونی 812درجه به خود دیده و دوباره فصلی جدید
آغاز میگردد .انسان تکامل یافته تری در افریکا و آسیا تاریخ انسان شناسی را دگرگون میسازد .و این اتفاق تقریبا دو میلیون
سال پیش میافتد .پانصد هزار سال قبل از میالد البته تقریبا ،در اثر تحول بزرگی در جهان هستی انسانهای نئاندرتال در اروپا،
تاریخ انسان شناسی را دوباره دگرگون میسازد .هم عصر با فاصله کمی انسان راست قامت که در علم انسان شناسی انسان
خردمند یا اندیشمند هم نامگذاری شده ،پدیدار میگردد .البته در اثر تحولی بزرگ و دگرگونی جهان طبیعت.
زمانی که انسانهای نئاندرتال اروپا هم وقتی دربرخورد با انسانهای خردمند خود را ناتوان میبینند ،احساس تحول بزرگ دوباره
در تاریخ انسان شناسی را حس میکنند .این تحول حاکمیت انسان خردمند بر جهان هستی با کمک گرفتن از اندیشه و تکنولوژی
اولیه انسان آن زمان را ثابت میکند .تحول بزرگ جهان انسانی یک بار دیگر با شروع کشاورزی در کره خاکی توسط انسان آغاز....
.
 .میگردد .در این تحول عظیم است که انسان صاحب اجتماعی باشکوه به نام شهر میگردد ...ادامه میدهد تا میرسد
 .به شهرهای بزرگ قرون وسطا.

تحول بزرگ دیگر جهان انسانی با انقالب بزرگ رنسانس در
اروپا آغاز میگردد .سرنوشت انسان و کشورهای موجود در
آن کامال دگرگون میگردد .خیلی خیلی مختصر تاریخ
انسان شناسی را ورق زدیم تا برسیم به اینکه بگوییم شاید
تحول بزرگ دیگر جهان انسانی امروز با ویروس کرونا دوباره
رقم خواهد خورد...

بیماری سل ،وبا ،قحطی ...و اخیرا ویروسی با نام کرونا .جنگ
و بازی مرگ با انسان سکه تک روست که در هر دو رو تسلط
و قدرت چیرگی مرگ را نشان میدهد .مرگ را نمیتوان
فقط ارگانیزم طبیعی جهان طبیت گرفت ،همچنان که
انسان را نمیتوان فقط ارگانیزم طبیعی جهان معرفی کرد.
در تفاوت انسان و حیوان بعد روحانی انسان بحث را
متافیزیک تر میکند و این همان بحثی می تواند باشد که
انسان برای مرگ قائل است .اگر انسان نماینده ای برای
جنگ و بازی مرگ میفرستاد تکلیف مشخص بود ،همانگونه
که در تاریخ و اسطوره انسانی داشتیم و خواهیم داشت .اما
در کرونا باز جنگ و بازی مرگ با انسان است هر چند تکلیف
این هم در تاریخ بارهای بار مشخص شده است و پیروز
قدرت انسان بوده تا به امروز ...
آیا جنگ و بازی کرونا با انسان سرنوشتی همچون سرنوشت
گذشته تاریخ بشر خواهد داشت؟

انسان و مرگ در رقص کرونا

آیا باز انسان پیروز این آزمون خواهد بود یا کرونا؟

جنگ ،ستیز و بازی انسان با مرگ پدیده دیرآشناییست که
میتوان برآن فلسفی ،روان شناختی ،جامعه شناختی ،انسان
شناختی و ...نگاه کرد ،کاوید و مطالعه عمیق انجام داد .اینکه
تاریخ بشر پر از صحنه هاییست که انسان قهرمانانه و یا فراتر
از آن پهلوانانه به استقبال مرگ میرود تا با آن بجنگد یا به
خیال خویش با آن بازی کند ،شکی نیست .برای مثال آغاز
سفر گیل گمیش(قیل قامیش) برای پیکار با مرگ و رسیدن
به جاودانگی ...یا نبرد اودیسه با غول انسان خوار یونان
باستان ...یا پیکار دلی دومرول با مرگ در داستان دده
قورقود ...یا گذر هفت خان مرگین رستم افسانه ای و ...همه
و همه تالش انسان از شناخت مرگ را بازگو و روایت میکند.
چه بسا در این راه انسانها موفق شدند بر اسطوره مرگ غالب
شوند و یا به شناختی برسند در توان و اندیشه خویش...

به عقیده بنده فرقی ندارد چرا که هر دو انسان را به شناخت
جدیدی از مرگ و طبیعت سوق خواهد داد ،شناختی که
شاید انسان قرن های قرن برای آن تاوان داده و انتظارش را
میکشید .اما نکته باریکتر از مو اینجاست که انسان با تکیه
به دانش امروزی خود چگونه با مسئله کنار خواهد آمد.
انسان امروزی چقدر میتواند انسانی تر از گذشته خود با
این پدیده اجتماعی تاریک و سیاه روبرو شود ...به عقیده
بنده این بار بیش از آنکه به قهرمان و پهلوانی قدرتمند تکتاز
نیازمند باشیم ،بیشتر به روح قهرمانی و جوانمردی جمعی
نیازمندیم .که در نگاهی جامعه شناختی تر میشود همان
همبستگی اجتماعی عمیق تر ...رمان این فصل جامعه
انسانی ،قهرمانی تکتاز و تکخور نیست بلکه قهرمان این فصل
رمان انسان روح انسانی تر تمام انسانهاست...

تا اینجا را داشته باشیم ،برگردیم به عکس بحث یعنی جنگ،
ستیز و بازی مرگ با انسان .وقتی میگوییم انسان ،مراد همه
بشر نیست ،انسان به معنی ماهیت کامل وجود انسانی ،یعنی
انسانی که قدرت فکری و جسمی باالتری دارد ...در تاریخ
انسان بارهای بار مرگ چه برای جنگ چه برای بازی ،خود
سراغ انسان آمده است این بار نه برای جان ستاندن جان
انسان قهرمانی ،بلکه برای قدرت نمایی و به رخ کشیدن
قدرت مرگ بر تمام انسانها ...برای نمونه طاعون هایی که در
دوره های تاریخی مکرر به جامعه بشری یورش آورده و یا

نبرد خدا با انسان؟ نبرد طبیعت با انسان؟ نبرد انسان
با انسان؟
من یک انسان شناسم .یک انسانشناس مثل یک
جامعهشناس و ...وقتی با یک مسئله )(problemرو به رو
میشود ،اگر مطالعه نکند ،مشاهده نکند ،سؤال نکند،
تحقیق نکند و فرضیه )(hypothesisنسازد ،نخستین
رسالت خود را فراموش کرده و ماهیت انسانی و اجتماعی
خود را منکر میگردد .و اما نظریه )(Theoryهم از دل
همین مطالعه ،مشاهده ،سؤال ،تحقیق و بررسی اثبات و
متولد میشود .بعد از مطالعه و مشاهده عمیق در پیرامون
زیست انسان و مسئله کرونا )(Coronaدر جوامع کوچک
و بزرگ از خودم و شما خوانندگان خرمند چند سؤال
میپرسم:
چرا کفه ترازوی مرگ با کرونا به سمت
-8
انسانهای ضعیف(جسمی و مادی) و سالخورده
بیشتر سنگینی میکند؟
چرا این ویروس با سیستم دفاعی
-0
انسان بیشتر درگیر میشود تا سیستم دفاعی
دیگر موجودات جهان؟
چرا خاستگاه یا بهتر است بگوییم
-3
پیدایش نخستین این ویروس از یک کشور
پرجمعیت جهان چون چین شروع شد؟
چرا نتیجه عملکرد این ویروس به
-9
و
بوم
زیست
و
طبیبعت
اکوسیستم )(Ecosystemغیرانسانی جهان
تاحدودی مفید است؟
چرا سیاستمداران و رهبران دینی و
-5
غیردینی بزرگ دنیا اغلب با خونسردی در
خصوص پیامدها و نتایج این ویروس حرف
میزنند ،برخی هم که سکوت کردهاند؟

چرا نوک پیکان این ویروس دستپروده
-2
و آزمایشگاهی به سمت قطع نطفه انسان نیست؟
یا به قول پزشکان چرا از عهده سیستم دفاعی
کودکان برنمیآید؟
چرا کرونا ویروس مثل ویروسهای آبا
-9
و اجدادی خود اول سراغ کشورهای فقیر و
استعمار شده چون کشورهای آفریکا نمیرود و
برعکس زودتر از همه یقه کشورهای پرجمعیت
ثروتمند را چسپیده است؟
چرا این ویروس انسانها را از طبیعت و
-1
جامعه دور میکند؟ چرا زخم ناشی از آلودگی
زمین را التیام میبخشد؟ و قفسی به نام خانه را
برای انسان طراحی میکند؟
اگر کرونا دشمن همه انسانهاست ،چرا
-4
برخی به نفع و برخی به ضرر ویروس عمل
میکنند ،حرف میزنند و مینویسند؟
 چرا این ویروس کاری به کار-82
انقالبهای ذهنی انسان معاصر ندارد؛ اما انقالبات
اجتماعی و سیاسی انسانها را به تعطیلی
میکشاند؟
چرا پزشکان بزرگ دنیا بعد از چندین
-88
ماه به وحدت نظر نمیرسند ،برای مثال همه
انسانها باید ماسک بزنند یا نزنند یا چه کسانی
بزنند و چی کسانی نزنند؟
شما بیشتر از بنده ،سؤال در ذهنتان داشته باشید!؟

قضاوت کار یک محقق نیست .پیشداوری و احتمال و
سیاسی کردن عامیانه مسئله هم از قماش قضاوت میتواند
باشد .همه این سؤالها به همراه مطالعه و بررسی مشاهدات،
مانند پازلی کنار هم چیده میشوند و دوباره سؤالهای
عمیقتر میزایند:
آیا در ساختار تولید ویروس کرونا،
-8
عمدی انسانی با رویکرد(سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی) وجود دارد یا پدیده
غیرعمدی و متافیزیکی )(metaphysicsاست؟
آیا دست چندین سیاستمدار بزرگ دنیا
-0
با چندین دانشمند و پزشک با ویروس کرونا در
یک کاسه است؟
آیا نبرد انسان در مقابل کرونا ویروس،
-3
نبرد خدا با انسان است؟ یا نبرد طبیعت با انسان
است؟ یا نبرد انسان با انسان؟

کرونا ویروس و انسان اسطوره
در اکثر اسطوره های ملتهای بزرگ و صاحب تمدن دنیا
موجودات اساطیری وجود داشته که صاحب نیروهای
خارقالعاده بودند .به کمک این نیرو و قدرت بر مردمان عصر
خود غلبه کرده و آنها را در اختیار و تحت فرمان خود در
میآورند طوری که مرگ و زندگی آنها را در دست
میگرفتند .به عبارتی قدرت اندیشه و کنش و واکنش را از
مردمان زیر سلطه خود میگرفتند.
از این نمونهها در اساطیر کهن جهان که عملکرد مشابهی
دارند به وفور میتوان یافت از جمله مهمترین آنها اسطوره
"تپه گؤز" در داستان "ددهقورقورد" را میتوان نام برد.
داستانی که به عقیده خیلی از اسطورهشناسان بزرگ منشاء

و سرچشمه خیلی از افسانهها و داستانهای اساطیری جهان
شده است.
خیلی خالصه و به زبان ساده ،تپهگؤز موجود اسطورهای و
خارقالعادهایست که با عنصر روانشناختی ترس بر مردمان
عصر خود غلبه پیدا کرده و به اختیار و انتخاب خود جان
انسانها را میگرفت و تا زمانی که انسان شجاعی در مقابلش
کرنش نکرده بود مرگ و زندگی تمام انسانها را در اختیار
داشت .نکته انسانشناختی و جامعهشناختی مهم این
داستان در کنش حاکمان و سیاستمداران و رهبران جامعه
عصر تپهگؤز میباشد .آنها هم اغلب مثل مردم تسلیم قدرت
تپهگؤز شده بودند که هیچ ،بلکه مردم را به تشویق و تبلیغ
تسلیم شدن در مقابل این قدرت نفوذ ناپذیر طبیعت انسانی
میکردند و اگر هم مقاومتی در مقابلش شکل میگرفت آن
را با منافع و سیاست خود به نفع خود نه ملت مدیریت
میکردند .در نهایت فریاد انسانی شجاع و نترس که نماینده
انسانهای قدرتمند بود قلعه نفوذ ناپذیر تپهگؤز را ویران و
نابود کرد ...اینکه ویروس کرونا یا همان نیروی خارقالعاده
اساطیری امروزی جهان را درگیر و اسیر خود کرده است در
آن شکی نیست .در این میان کنش دولتها ،حاکمان و
سیاستمداران در مقابله با این ویروس جای تفکر و اندیشه
عمیق دارد .هر کدام با روش و شیوهای ،بیش از آن که به
نفع ملتشان باشد به نفع سیاست و قدرت نفوذ خود عمل
میکنند .در این مسئله مهم جهان انسانی سیاستمداران تا
به امروز توانستهاند قدرت دانشمندان و روشنفکران و
اندیشمندان را در اختیار خود بگیرند و از این قدرت بیش
از شکست کرونا به نفع سیاست خود استفاده میکنند  .از
شروع ویروس کرونا تا به امروز جای خالی انسان(نماینده
انسانهای قدرتمند و شجاع مسلح به علم که قهرمان مردم
باشند) خالیست و تا ظهور این قدرت در میان ملتهای
جهان ،قدرت و تسلط کرونا باقی خواهد ماند.

کرونا و آدم خواری به نام تپه گؤز
در زندگی انسان اتفاقی نمیافتد که قبال انسان آن را در نوع و شکل و ساختار دیگری تجربه نکرده باشد .و این باز تعریفی از
اسطوره میتواند باشد .انسان یا به عبارت جامعه شناختی تر جامعه انسانی بدون اسطوره نداریم .در جواب برخی باورها که تصور
می کنند که اسطوره بحث انسانهای خرافه پرست گذشته است ،باید بگویم که نه اصال چنین نیست ،اسطوره زمان و مکان ندارد.
به قول بارت انسان مدرن بیشتر از انسان بدوی به اسطوره نیاز دارد و باید اسطوره سازی کند که زنده بماند و یا اینکه هویت
خویش را در عصر مدرن همه چیز گم نکند .تپه گؤز غول اسطوره ای انسان خواریست که غذایش مرگ انسان است .باید هر روز
دو یا یک انسان بمیرند تا او زندگی کند .غول بی شاخ و دم تک چشمی که انسانهایی را بیشتر انتخاب میکند که مرگ را قبول
کرده اند .چیزی شبیه کرونا در عصر مدرن ما که اساطیر وار سراغ انسانی میرود که او را بیشتر قبول کرده و باورش دارد .امروز
برخی از دوستان نزدیک و عزیزم با من طوری سخن گفتند که انگار تپه گؤز کرونا را باور کرده اند ،نه اینکه فقط وجود و هستی
اش را بلکه بیشتر قدرت نفوذش را ...من بیش از آنکه از ماهیت کرونا که واقعا بوده و هست بترسم از باور این عزیزانم ترسیدم.
کار من انسان شناسی روانشناختی است .من مثل یک جامعه شناس به مسئله نگاه نمیکنم ،با اینکه می دانم مسئله کرونا مسئله
جامعه شناختی هم عمیقا هست و ریشه های آن در سیاست و اقتصاد جامعه چنبر زده است ،با این وجود رسالت من انسان
شناختی تر است و بر این اساس ،دده قورقودوار به فکر قهرمان پروری از نوع مدرنش میافتم .تا قهرمانی از جمع جامعه باز تولید
کنیم که این قهرمانان در جامعه انسانی دست به کنش اجتماعی بزنند و کرونا را مثل یک تپه گؤز آدم خوار از زندگیشان دور
کنند .همچنان که انسان در تاریخ اسطوره شناسی جامعه ،بارها به این اتفاق دامن زده است.

بال چاو (ای زیبا بدرود)
آهنگ بال چاو ( )bella ciaoبه معنی خداحافظ ای زیبا ،ترانه
ای فولوکور است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم
در ایتالیا توسط کارگران فصلی مزارع و زنان شالیکار ،برای
اعتراض به کار سخت و دستمزد پایین خوانده میشد .در آن
زمان کارگران فصلی شالیزار ها که به آن ها موندینا
( )Mondinaگفته می شد عمدتا از طبقه ضعیف و پایین
اجتماعی در شمال ایتالیا بودند؛ شالیکار ها مجبور بودند با
پاهای برهنه در شالیزار های پر آبی که آب آن به زانو هایشان
میرسید به صورت خمیده برای ساعات متوالی کار کنند .همین
کار سخت با دستمزد پایین و ساعات کاری زیاد ،موجب
اعتراضاتی در اوایل قرن بیستم در ایتالیا شد .مضمون ترانه بال
چاو که توسط موندیناها خوانده میشد؛ جوانی زودگذر ،اندوه
نیش حشرات ،رئیسی ظالم و شالق بدست و سختی کار در
مزارع بود.
بعد ها در جنگ جهانی دوم و در بین سال های  8493تا 8495
آهنگ بال چاو توسط پارتیزان های جنبش مقاومت ایتالیا که
گروه های مقاومتی بودند در برابر آلمان های اشغالگر و
فاشیست های حاکم بر ایتالیا میجنگیدند ،دوباره احیا شد.

این بار مضمون آهنگ بال چاو درباره مقاومت ،آزادی ،شورش و
مبارزه بود که هویت ترانه سرای آن مشخص نیست .این ترانه
حدود ی ک قرن است که موجب همبستگی مردم و تبدیل به
ترانه مقاومت و آزادی خواهی شده که در سراسر دنیا در جنبش
ها و اعتراضات علیه ظلم خوانده میشود.
آهنگ بال چاو به عنوان یک سروده ضد فاشیستی آزادی و
مقاومت بارها به زبان های مختلفی در سراسر دنیا ترجمه و
خوانده شده است و اخیرا در سال  0289در قسمت پانزده فصل
اول سریال " "MoneyHeistاین آهنگ را به زبان ایتالیایی
میخوانند که در سراسر دنیا مورد توجه قرار میگیرد.
جالب است بدانید که در عبارت " "Bella ciaoکلمهی Ciao
به زبان ایتالیایی به دو معنی "سالم" و "خداحافظی" به کار
میرود.

فصل دوم ،زمینه نشر :فرهنگی ،اجتماعی و علمی
موضوعات :آذربایجان شناسی ،تاریخی ،ادبیات

فیروزه جهان اسالم
پریسا غفارنژاد ،دانشجوی کارشناسی حقوق

یکی از شاهکار های معماری ایران و جهان اسالم بنایی تاریخی به نام مسجد کبود ،معروف به "فیروزه جهان اسالم" است که
در شهر تبریز قرار دارد .شهری که مملو از آثار تاریخی و تمدنی کهن بوده به جهت آن که از جمله طویل المدت ترین پایتخت
های ایران در زمان های :روادیان ،اتابکان ،خوارزمشاهیان ،ایلخانیان ،چوپانیان ،جالیریان ،قراقویونلوها و آققویونلوها و صفویان
به حساب میآید .این بنا به دلیل داشتن معماری زیبا و کاشی های معرق و الجوردی رنگ به فیروزه جهان اسالم معروف بوده
و همچنین گؤی مسجد ،شاه جهان ،مظفریه نیز نامیده شده است .در زلزله ای که در سال  8843هجری قمری اتفاق افتاد
بنای این مسجد آسیب های زیادی دید و حتی گنبد آن هم ریزش کرد و امروز از آن فقط یک سردر و چند پایه به جای مانده
است اما همین باقی مانده های کم هم به خوبی شکوه و هنر معماری این مسجد را نشان میدهند .مرمت قسمت های باقی
مانده مسجد در سال  8381شروع و چندین سال بعد در سال  8355تمام شد .کار بازسازی گنبد اصلی به دست مرحوم استاد
رضا معماران انجام شد و کاشی کاری های داخلی و خارجی اش هنوز هم در دست انجام است.
مسجد کبود به دستور "جهان شاه بن قرایوسف" از سلسله ترکمانان آققویونلو در سال  192هجری قمری با همت و نظارت
"جان بیگم خاتون" ،همسر وی و "عزالدین قاپوچی" که مسئولیت ساختن بنا را بر عهده داشت ،ساخته شد .معماری این بنا
به شیوه تورکی -اسالمی بوده که به دلیل دفن جهان شاه و همسرش در این مسجد به آن بقعه هم میگویند .این مسجد از
بخش های مختلفی مانند :سردره ،مناره ،گنبد ،شبستان و آرامگاه خانوادگی تشکیل شده است .دو گنبدی که در این بنا ساخته
شده است هر کدام کارایی خاص خود را داشتند به طوری که گنبد بزرگ تر مربوط به شبستان و گنبد کوچک تر مربوط به
آرامگاه جهان شاه و همسرش جان بیگم خاتون است.
اگر به پیرامون شبستان بزرگ نگاه کنید برجستگی هایی از آیه های کامل سوره فتح را می بینید ،این طور که به نظر میآید .
 .به این دلیل زینت بخش شبستان شده تا یادبودی از پیروزهای جهانشاه باشد .حتی بر روی کتیبه ی سر در هم اسم جهانشاه...
 .حک شده که قبال با روکشی از طال پوشیده شده بود .پیرامون گنبدخانه ی مسجد را شبستان در بر گرفته و مسجد

هیچ میانسرایی ندارد .مسجد کبود تبریز با مسجد گوهر شاه
مشهد قابل مقایسه است چون هر دوی آن ها در یک دوره ی
تاریخی ساخته شده اند.

سردابی قرار دارد که در آن جای دو قبر وجود دارد و چنین
گفته میشود که این قبرها متعلق به جهانشاه و همسر وی
است ،زیرا طبق روایتهای تاریخی جنازه جهانشاه پس از
کشته شدن به این مسجد منتقل و دفن شده است .البته این
قبرها در حال حاضر خالی هستند.

معمار مسجد کبود آن را به گونه ای ساخته که کامال با آب و هوای
تبریز سازگار باشد و در هر دوره ای از سال بشود از تمام قسمت
های آن استفاده کرد .این مسجد در ابتدا فقط یک مسجد تنها نبود
و در مجموعه مظفریه در کنار صحن ،خانقاه و کتابخانه قرار داشت
اما امروز همه ی قسمت های دیگر به جز این مسجد از بین رفته
اند .بیشتر قسمت های مسجد کبود از آجر ساخته شده هرچند که
در قسمت هایی از آن سنگ های کمیاب هم استفاده شده است.

تاورنیه سیاحی که در عصر صفوی از این بنا دیدن کرده است،
دربارە نحوۀ گذر از گنبدخانه بخش مسجد به گنبدخانه بخش

با نگاهی به بقایای مسجد کامال مشخص است که همه ی آجرها با

مقبره مینویسد :از این گنبد (گنبدخانه مسجد) داخل یک

گچ بندکشی شده اند .این مسجد یک صحن مربعی ،حوض بزرگی

گنبد کوچکتری میشوید که خیلی قشنگتر از اولی است.

برای وضو و شبستان های زیبایی در طرفین دارد .بنای اصلی

در عمق آن از سنگ مرمر شفاف سفید چیزی ساخته شده

مسجد که طرحی مربعی شکل دارد درست در جلوی صحن برپا

که شباهت به دری که باز نمیشود ،دارد (سنگ محراب

شده که در گذشته گنبدی آجری روی آن را پوشانده بود .طبق
شواهد ،کف مسجد با کاشیهای براق پوشیده شده بود .شبستان

مفقودە مسجد) .این بخش از مسجد ،با توجه به قبوری که در
سردابە آن موجود هستند ،عملکرد مقبره بودن آن محرز

بزرگ مسجد نیز محاط به رواقهای به هم پیوسته است و از سه

است و براساس توصیفات تاورنیه ،در محل اتصال آن به

سو با طاقنماهایی به رواقهای اطراف خود ارتباط دارد .این

گنبدخانه  ،حاجبی از جنس سنگ مرمر و محرابی شکل

شبستان با سقفی ضربی پوشیده شده که قطر دهانه آن  89متر

داشته است.

است .در داخل شبستان کوچک مسجد نیز خصوصیت جالب گنبد
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این مسجد ،ساخت آن روی چهارپایه مربعی است که این مربع
خود به خود به تقارن و تجانس درون مسجد میانجامد؛ لذا عظمت
و زیبایی مسجد را که طی قرون مختلف به نامهای مختلف خوانده
شده است ،باید به لحاظ معماری خاص آن دانست.

محدوده تاریخی آذربایجان
محمد خانزاده ،دانشجوی کارشناسی حقوق
در مورد نام و محدوده ی آذربایجان از نظر تاریخی نظرات متفاوتی از سوی مورخین بیان شده است .برخی این نام را برگرفته
از چهار کلمه تورکی«آذ ،ار ،بای ،جان» که منتسب به قوم «آذ» یا «آس» است میدانند .برخی آن را برگرفته از نام حاکم
آذربایجان در زمان حمله اسکندر مقدونی ،به نام "آتروپاتن" میپندارند و بعضی نیز این نام را در ارتباط با کلمه «آذر» به معنی
آتش تصور میکنن د؛ ولی آنچه که مبرهن است نام آذربایجان از قدیم االیام شامل نواحی شمالی و جنوبی رود ارس میشده و
دارای تاریخ چند هزار ساله (که بر اساس برخی آثار باستانی کشف شده شامل کتیبه ها ،داشبابا ها و تامغا ها قدمت این ناحیه
حتی به هفت هزارسال میرسد) میباشد.
اغلب پان آریاییست ها و طرفداران احمد کسروی ،مرز شمالی آذربایجان را رود ارس(آراز) دانسته و بر جدایی نام سرزمینی که
در شمال رود ارس قرار دارد با سرزمین های که در جنوب این رود واقع است اصرار دارند در حالی که تاریخ واقعیت را طور
دیگری نمایان میکند .زمانی که در تاریخ از "آذربایجان" و "اران" به عنوان دو ایاالت جدا از هم یاد میشود ،آذربایجان عالوه
بر اینکه نام مملکت بزرگی را که از اراک ،همدان و زنجان گرفته تا دربند قفقاز را شامل میشود و دو والیت اران و شیروان هم
در محدوده ی این مملکت قرار میگرفته و به نام والیتی هم اتالق می شده که شهر های این والیت در جنوب رود ارس قرار
داشته و در بیشتر موارد شهر های استان های امروزی آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان ،همدان ،قزوین ،مرکزی
 .و قسمتی از استان تهران جزء این والیت به حساب میآمده است؛

چنانچه در کتاب "برهان قاطع" در مورد رود ارس چنین
آمده است« :رودی است که بین آذربایجان و اران جاری
است ».و باز هم در همان کتاب در جلد اول صفحه 42
آمده« :اران نام والیتی است از آذربایجان که گنجه وبردعه
از اعمال آن استٔ».ابن حوقل(قرن چهارم هجری) که کشور
های اسالمی را از شرق تا غرب پیموده ،در نقشه «صوره
ارمنیه و آذربایجان الران» را یکجا کشیده ،خاطرنشان
ساخته است که «من این هارا یک اقلیم بر شمردم ،تا آن
جا که من دیدم تحت حکومت یک تن بوده است ».در این
رابطه همو مینویسد« :آذربایجان محدود است از طرف
مشرق به جبال و دیلم[گیالن و مازندران] و غرب دریای
خزر ،و از طرف مغرب به حدود ارمن و الالن و اندکی از
حدود جزیره[بین النهرین] ،و از طرف شمال به الالن[جدا
از آران ،مناطقی از ماورای قفقاز] و جبال قبق(قفقاز) و از
طرف جنوب به حدود عراق و اندکی از حدود جزیره».

مقدسی که اثر خود را حدود یک قرن پس از اصطخری و
در حدود هفتاد سال پس از «صوره االرض» و «حدود
العالم» و در حدود سال  931ه ق تالیف کرده ،سه خطه
مورد بحث را مانند مؤلف یاد شده باهم آورده ،متذکر شده
است که «من این سرزمین (رحاب) را به سه حوزه بخش
کردم؛ نخستین آن ها را از باالی دریاچه ،اران است سپس
ارمنیه و در پایان آذربایجان باشد ».در حالی که سایر
مورخین از آن جمله "یاقوت حموی" سرزمینی را که در
محدوده دو والیت آذربایجان و اران قرار دارد« ،مملکت
آذربایجان» نامیده است .همین مورخ بعد از نام بردن از
مملکت آذربایجان ،پایتخت(دارالحکومه) آنرا تبریز معرفی
کرده است؛ حال آن که وقتی صحبت از شیروان و اران به
میان آورده آنها را والیت اران و شیروان نامیده و از شهر
های مهم آن ها یاد کرده نه پایتخت و دارالحکومه آن ها.

"عنایتاله رضا" نویسنده کتاب «آذربایجان و اران» که
عضو حزب توده ایران و مخالف رژیم پهلوی بود ،در سال
 8305به شوروی گریخت و در دانشکده حزب کمونیست
آن کشور به تحصیل پرداخت .در سال  8332به کشور
مائوئیستی چین رفته در آن کشور اقامت گزید ،اما در
زندگی به کشور با ایدئولوژی مائوئیستی نیز رضایت نداد و
بار دیگر به شوروی برگشت .در نهایت دشمن رژیم پهلوی
در سال  8391به ایران برگشت و به تدریس در دانشکده
ها پرداخت! وی در سال  8322به نوشتن کتاب
«آذربایجان و اران» اقدام نمود تا ثابت کند در طول تاریخ،
اران منطقهای بوده است جدا از آذربایجان.
وی در مورد نوشته یاقوت حموی در "معجم البلدان"
چنین نظر میدهد« :یاقوت حموی که به سده هفتم هجری
میزیسته در کتاب«معجم البلدان» پیرامون اران چنین
نوشته است« :اران نامییست ایرانی ،دارای سرزمینی فراخ
و شهر های بسیاری که از آنها جنزه است و این همان است
که مردم آن را گنجه گویند و بردعه و شمکور و بیلقان.
میان آذربایجان و اران رودی است که آن را ارس گویند.
آنچه در شمال و مغرب این رود نهاده است از آن اران و
آنچه در سوی جنوب قرار گرفته است از آن آذربایجان
است ».از این نوشته به صراحت میتوان دریافت که
آذربایجان در جنوب اران در شمال رود ارس نهاده شده
است و بدین روال معلوم میشود که سرزمین اران نام
آذربایجان نداشته است ».با تأمل دراین نوشته معلوم
میگردد که عنایتاله رضا قسمتی را که به اهداف او نزدیک
بوده از معجم البلدان یاقوت حموی انتخاب و با تحریف
زیرکانه بر آن استناد کرده ،و از قسمت دیگر معجم البلدان
که مخالف اهداف وی است و اران در داخل آذربایجان قید
شده است حرفی به میان نیاورده و با بیاعتنایی از کنار آن
گذشته است!
یاقوت حموی شهر بردعه را که در شمالی ترین منطقه اران
و زیر رود کر و نزدیک کوههای قفقاز است «آخر
آذربایجان» به حساب آورده است که دلیل بر نامیده شدن
شهر های شمال ارس تا نزدیک های کوه قفقاز از آن جمله
مناطق اران ،و شهر های جنوب رود ارس شامل استان های
آذربایجان شرقی ،غربی ،اردبیل و زنجان تا مرز دیلم و
گیالن به نام «آذربایجان» استو متناق با ادعای عنایتاله
رضا!

آذربایجان در آستانه حمله اعراب سرزمین های بین
همدان ،زنجان و دربند (در جمهوری خودمختار داغستان
امروزی در شمال جمهوری آذربایجان) را شامل میشده
است ،چنانچه در تاریخ بلعمی در مقدمه «خبر گشادن
آذرآبادگان و دربند خزران» حدود آن چنین ترسیم شده
است ...« :اول حد از همدان درگیرند تا ابهر و زنگان بیرون
شوند و آخرش به دربند خزران و بدین میانه اندر هر چه
شهر ها است همه را آذربایجان خوانند ».ابن حوقل که
شخصاً در آذربایجان سیاحت کرده ،در نقشه ای که از
دریای خزر به دست داده ،اراضی گسترده شده از دربند تا
گیالن را زیر نام آذربایجان آورده است ،همین ادعا را کتیبه
ای که مرزبان دولت ساسانی در دربند ،در سال 533
میالدی (اوایل سلطنت انوشیروان) بر دیوار قلعه آن منطقه
حک کرده و در سال  8404میالدی توسط روس ها در
دربند کشف گردید و در آن ،مردی به نام "بارزیوس" خود
را "مدیر کل مالیه آذربایجان" ،معرفی کرده میگوید« :از
طرف انوشیروان مأموریت یافتم که در قسمت شمال دربند،
قالعی برای جلوگیری از هجوم قبایل شمالی به آذربایجان
بوجود آورم».

در دوره صفویه "ایاالت آذربایجان" شامل چهار بیگلربیگی
به مرکز تبریز بود ،این بیگلربیگی ها عبارت بودند از:
بیگلربیگی تبریز ،بیگلربیگی قره باغ ،چخور سعد و شیروان.
بیگلربیگی تبریز عبارت بود از قسمت اعظم استان های
کنونی آذربایجان شرقی(شامل استان اردبیل کنونی) و
غربی ،بعالوه آستارا ،تالش ،زنجان ،سلطانیه و منطقه
قاپان(زنگه زور در ارمنستان امروزی) میباشد .بیگلربیگی
قره باغ شامل :گنجه ،بردع ،برکشاط ،لوری و جوانشیر.
بیگربیگی چخور سعد شامل :ایروان نخجوان ،ماکو و بایزید.
نهایتا بیگلربیگی شیروان شامل :باکو ،شکی ،قبه وسالیان
میشد.
در نتیجه اسناد بسیاری که نشان میدهد از زمان های
بسیار دیرین تا سال  8481میالدی که اراضی شمالی رود
ارس به صورت کشور مستقل با نام«جمهوری آذربایجان»
درآمد ،نام آذربایجان همواره دو بخش شمال و جنوب رود
ارس از دربند(دمیر قاپو) در داغستان قفقاز در شمال ،تا
زنجان همدان و اراک در جنوب را شامل میشده است و
این نام تاریخی را نمیتوان از روی قسمت شمالی
آذربایجان که در سال  8183و  8101میالدی از قسمت
جنوبی آن جدا گردید ضمینه خاک روسیه شد ،برداشت.
منبع :برگرفته از ترکان و برسی هویت آن ها در
ایران،ص 095-075نوشته حسن راشدی

محمد حسین خلف تبریزی اران را والیتی از آذربایجان به
شمار آورده که گنجه و بردعه از اعمال آن است و همچنین
در یکی از نسخ ترجمه اثر اصطخری ،در فصل تحت عنوان
"مسافات آذربایجان" از مسافات بین بردعه (در جمهوری
آذربایجان) تا اردبیل و باالتر از آن ،از بردعه تا دربند (در
جمهوری خودمختار داغستان) و نیز تا بردعه تا تفلیس (در
جمهوری گرجستان) و بردع تا دبیل (ارمنستان امروزی)
سخن رفته است.

زینب پاشا و تورک قادینالر حاقدا یازی
محدثه نور محمدی نظریان ،دانشجوی مهندسی کامپیوتر
آزربایجان زینب پاشا دا داخیل اولماقال ساییسیز-حسابسیز آدلیم قادینالر یئتیشدیردی .زینب پاشا آزربایجان میللتینین
ایچینده بؤیوک یئر و سایغیا صاحیبدیر .آزربایجاننین بو قهرمان آسالن خانیمی «زینب پاشا» نین دوغولدوغو و یاشادیغی یئر
تبریزین عموزینالدین محلسیایدی« .بیبیشاه» کیمی تانینمیش «زینب باجی»« ،دهباشی زینب»« ،زینب پاشا» تبریزین
کؤهنه محلله لریندن بیرینده کندلی بیر عاییله ده ،آنادان اولموشدور .آذربایجانین اکثر تاریخی شخصیت لری کیمی کیتابالرا
یول تاپمایان و اونودولموش جسور و آدلیم تبریز قادینالریندان بیریسی دیر .بو جسور قادینین یاشامی آیدین دئییل دیر ،آنجاق
قیامینین اؤنمی اوچون آدی یاشاییر .تبریزده قادین الرین چوخو اوزلرینه اؤرتوک باغالدیغی دؤوروده بو قادین اوزونو اؤرتمدن
و اؤرتوکسوز کوچه بازار دا سیاحت ائدیردی .اینسانالر آراسیندا هر زامان جسور قادینالری شجاعت ده زینب پاشایا اوخشار
یازیالن شعرلر گؤستریرکی ظلم و سوسیال ظولمه قارشی ساواش گون لرینده تبریز قادینالری بو شهرین بیر پارا کیشیلریندن
داها جسارتلی دیلر .منجه ،گئنل ده تاریخ یازیچیالرین کیشی اولدوقالری اوچون قادین الرین چالیشماالرینی اؤنمسنمهییب
بو اوزدن چوخلو قهرمانلیقالر اونودولوب.
اوست ده پایالشدیغیمیز بیلگیلره باخاراق ،هیستورولوژی باخیشین بو ضعیفلیغینی زینب پاشانین قیامی-ایله .
 .عمومیلشدیرمک و بو تبریز قهرمانین دانیشیلمامیش بیر چوخ سؤزونو بو شکیلده یوخا چیخماسی و بیزه چاتماماسی
 .تأسف یئری واردیر.

.

تبریز قادینالرینین مشروطه دؤورونده کی
ساواشالری

تورک میللتینین کولتورونده ساواشجی قادینالرا
بیر باخیش:
بو تورک آذربایجانلی قادین «زینب پاشا» بو سرحدین و
بؤلگهنین چاغداش تاریخینین بیر نقطه سین ده خالق
اوچون اؤنملی و دَیَرلی رول (نقش) اوینامیش ،بو بؤلگهنین
قهرمان قادینالرینین بیر سیمگهسی دیر .تورک
دونیاسینین ادبیاتین دا شاه اثرلریندن بیری اوالن
«دهدهقورقود» کتابینین حیکایه لرینده ،قادینالر یوکسک
مقاما و کیشی لرله ائشیت توتولور .مونوگام (بو حیکایه لرده
عاییله تک ائشلیدیر) و حیات یولداشی سئچمهیین یول
الریندان بیری ده آتا مینمک ،آتش آچماق  ،قیلینج
اویناتما ،گولش و دؤیوش ده قیزال اوغالنی اویغونالشدیرماق
دیر .بیر قادیننین سیماسی دهدهقورقود کتابینین اون-
ایکی حیکایه سینین هر بیرینده دَیَرلی دیر و تأثیرلی اولور.
اؤرنک اوالراق «بامسی بهیهرک» حیکایه سینده قیز
صاحیبی اولماق نه تکجه عیب دئییل ،عینی زامان دا قیز
اولماق ایستهین آتاالر دا واردیر .اؤرنک اوالراق ،دهدهقورقود
کتابینین اوچونجو حیکایه سینده ،نجبه آدلی بیر قادین
وار-ایدی ،دعاالری قبول ائدیلیردی .بیر گون "بایبیجن"
آدلی بیر آدام اونا منیم اوچون دعا ائتمه سینی سؤیله دی
و او دوعا ائتدی و دعاسی قبول ائدیلدی و "چیچکبانو"
آدلی بیر قیز دونیایا گؤز آچدی .چیچکبانو ،آتچیلیق
آتیشیندا ،قیلینج اویناتما و گولشمک ده اوغوز قبیله
سینین کیشیلری قدر باجاریقلی دیر .چیچکبانو ،صادق
و فضیلت لره صاحب اوالن بیر قادین دیر .دهدهقورقود
کتابینین دؤردونجو حیکایه سین ده"بورالخاتین" اساس
قارامان الریندان بیریسیدیر کی قارا آتینا مینیب ،قارا
قیلینجی نی گؤتورهرک 92قیزین توپالییب دئییر کی:
«قازان خان ،باشیمین تاجی گئری قاییتماییب ،اونون ایزی
آرخاسیجا گئتمهلییک .دهدهقورقود کتابین دا قادینالر
شرفلی و یوکسک بیر مقاما صاحب دیر و کیشی لرله
ائشیت توتولور.

بو بؤلگهنین کیشی لر ایله بیرلیکده اولماسی زینب پاشا
قیامینین باشقا بیر فورما دا و بو بؤلگهنین تاریخینده یئنی
بیر دؤوروده داوامی اوالراق قبول ائدیله بیلر" .ژانت آفاری"
یازدیغینا گؤره ،تبریز محاربه سی دؤورونده()8424-8421
شهر و کند قادینالری بو اراضینین یئنی قورولموش
مقاومت اردوسونا دؤیوشمک اوچون قاتیلدیالر .آذربایجان
و خزر دنیزین باتی بؤلگهلری اَسکی یونانالر طرفیندن
افسانهلی آمازون قادین قبیله سینین اؤلکه سی کیمی
قبول ائدیلمیش و بو جسارتلی تفسیرینده تبریز مقاومت
سیراالریندا ماسکاالنمیش قادین دؤیوشچولرین قیامینین
شاهدی اولموشدور« .تبریزین انجمن قزئتهسی»
ساییالرینین بیرینده دئوریم و تبریز قادینالری بؤلومونده
بیر راپور دا بو قونویا توخونوب یازیر« :انقالبین بو دؤورونده
تبریزین آسالن قادینالری اوچون یاخشی بیر فرصت
یارانیر کی مالسف میللی سندلرده بو قونویا اشاره
اولونماییب .مشروطه دؤورونده اَن گرگین توقوشماالر تبریز
ده باش وئریر ،استبدادا قارشی چیخان نیروالرین
لیدرلیگینی ستارخان ایله باقرخان عهده لرینه آلدیالر .بو
چاتیشماالردا مشروطه چی قادینالر ،کیشیلره یاردیم
ائتمهگی احمال ائتمه دیلر .ناظم االسالم بو باره ده یازیر:
«آذربایجان قادینالری فیشنگ قاطاری باغالیاراق
اوشاقالرینا اوزگونجه سوت وئریرلر .بو قادینالر اَرکئک
آسالنالر کیمی هئچ بیر بیناموس اَلی اونالرا دَیمهسین
دیه ساواش میدانین دا چالیشیردیالر ».بو چاتیشما
سیراسی تبریز قادینالری "قادینالر کمیته سی" یاراداراق
چالیشدیالر کی استانبول دا یاشایان ایرانلی قادینالر
کمیتهسی ایله باغالنتیا گئچهرک تبریز میللتینین
مظلومیت سَسی نی دونیایا چاتدیرسینالر.
زینب پاشا و اونون توتون(تنباکو) حرکاتینداکی رول
و زینب پاشانین قیامینین نَدنلری:
زینب پاشا مظلوم قادین الرین اویانیشیندا اؤنجول
اولموشدور .بو قادین تخمیناً بیر قرندن اؤنجه تاریخین
سسسیز قالماق مؤهرونو اوستوندن گؤتورور .زینب پاشا،
آذربایجان و ایران تاریخینده ایلک اوالراق تبریزین 92
قادینی ایله ظالملره قارشی هابئله گئندر
ائشیستسیزلیگینه قارشی کی فئودالی نظام الر و سنتی
باخیشالر قادین الرا تحمیل ائدیردی ،مسلحانه و پارتیزانی

ساواشا اَل وورور ،هامینی اؤز قورخمازلیق و جسارت ایله
حئیرته سالیر .زینبین اؤندرلیگی ایله تبریز قادین
حرکاتینین اؤنملی عامل لریندن بیریسی ده قاجار
شاهزادهلرین و حؤکم دارالرین آذربایجانا ائیلهدیگی
حدسیز ظلملریدی .زینبین قهرمانلیقالرینی شعره چئویرن
شاعرلردن «میرزا فرخ» و «قهرمان خطیبی» ایدیلر بو
شاعرلر اؤز اثرلرینده زینب پاشانین یاخین دوستالریندان
اَن آزی سککیز قادیندان آد آپاریبالر ،بو قادینالر:
"آتلیشاهبهییم"،
"،نایبکلثوم"،
"یوزباشیخاور"
"فاطمهنساء"" ،سلطان بهگیم"" ،جانی بگیم"،
"خیرالنساء"" ،ماه بگیم".

ناصرالدین شاه سلطنتی دؤورونده توتون امتیازینی
انگلیسلره وئریلدیگینده و سونرا بو امتیاز کنسل اولدوغوندا
تبریز میللتینین بو استعماری حرکته قارشی بؤیوک رولو
واریدی .بو باجاریق تبریز میللتینین اَن بؤیوک
افتخارالریندان ساییلیر .قایناقالرا باخاراق ،زینب پاشا و
طرفدارالری بو قیام دا آیاغا قالخان اعتراضچیالردا اؤنده
گئدنلردن ایدیلر و بوجور دئمک اوالر کی زینب پاشانین
آدی و سانی بو نهضتدن سونرا دیللره دستان اولدو .توتون
تنباکی انحصاری بوتؤو اوالراق تالبوتا وئریلدیگیندن سونرا
ناصرالدین شاهین سیاستلریندن ناراضیلیق داهادا
آرتیلدی .توتون تنباکی امتیازینا اوالن اعتراضالر باشقا
امتیازالرا باخاراق داها دا یوکسک ایدی نیهکی باشقا
امتیازالر کیمی هانسی حوزه لرده اکتشاف اوالجاغی
دانیشیلمامیشدیر .تبریزده زینب آدلی بیر قادیننین
اؤندرلیگی ایله قادینالر ،تنباکی قراردادینا اعتراض اوالراق
کیشیلرله چیغین -چیغینه دوردوالر .شهرین بازاری دا
اعتراض اوالراق توکانالر چکیلیب باغالندی و  02میندن
چوخ سالحلی ،شاها بو امتیازی گئری آلماق اوچون تلگراف
گؤندریب ،هئچ بیر شکیل ده بو قراردادی قبول
ائتمهمکلرینی بیلدیردیلر .بازار باغالندیقدان بیر نئچه گون
سونرا دولت مأمورالری بازارچیالری قورخوتماق ،تهدید و

وعده وئرمکله توکان الرینی آچماغا مجبور ائتدیلر آنجاق
بازار آچیلدیقدان بیر نئچه ساعات سونرا بیر گروه سالحلی
قادین زورال یئنی دن بازاری باغالییب و حادثه یئریندن تئز
آیریریرالر .بوتون بو حرکت لر زینبین اؤندرلیگی ایله اوز
وئردی .هر حال دا ،توتون جریانین دا زینب پاشان قادینالرا
ائتدیگی اؤندرلیگی ایله تبریز بازارینی باغالماغا و دولت
مأمورالرینی بازارین یئنیدن آچیلماسی اوچون ائتدیغی
حرکت لرین قارشیسینی آلماغا چالیشدیالر .گؤرونن سون
سفرده زینب پاشا کربال شهرینده یارادانا تسلیم اولموشدور.
جنازه سی هئچ زامان آنا یوردو تبریزه کؤچورولمهدی و
کربالدا دفن ائدیلدی" .دایرهالمعارف تشیع" ده بو
آذربایجان قهرمانی ،تبریزین سیاستچی ،جسور و مباریز
قادینالریندان بیریسی کیمی تانیتیلیر" .میرزای
شیرازی" نین اؤندرلیک ائتدیغی توتون حرکاتین دا تبریز
چارشی سی باغالندیغیندا و حکومت مأمورالری طرفیندن
یئنی دن آچیلدیقدان سونرا زینب پاشا تبریز دن چوخ
سایدا قادینی توپالدی و آتشلی چیخیشالر ایله اونالری
دؤیوش میدانینا گتیردی و حکومت مأمورالرینی سیالحلی
توقوشماالر و کوچه محاربه لر ایله حَدَلَدی .عینی ایللرده
تبریز ده بوغدا ،صاحبلری طرفیندن احتکار اولوندو بؤیوک
بیرآجلیق اوز وئردی و خالقین یاشامینی تهدید ائتدی.
تبریزلی قادینالر اونون تحریک ایله دیکتاتورالرین بوغدا
آنبارالرینا هجوم ائدیب ،آنبارالرین قاپیالرینی آچیب
یوخسولالرا پایالدیالر .زینب پاشا ،مبارزهلری ،جسارتی و
قورخمازلیغی ایله اؤز حاقیندان عالوه خالقینین حاقینی
ظالیم لردن آلماغی باجاردی ،بو باجاریق و خالق سئوگیسی
اونون آدینی یاشاداجاق دیر .زینب پاشا آزربایجان و تورک
قادینالری اوچون حاقالرینی اَلده ائتمک یولوندا بیر
سیمگه دیر و هرزامان دیللرده ،اورهک لرده دیر و
اونودولمویاجاق دیر.
قایناقالر:
زینب پاشا کیتابینین تألیفی :مجید رضا عموزینالدینی
دیر .دهدهقورقود کیتابی .انقالب مشروطه ایران.
عبدالحسین ناهید .آذربایجان(روزنامه) .وراوی«هفتنامه-
منتشره در مشگینشهر» .زن در دوره قاجار.

جایگاه زنان در عصر سلجوقیان
مرضیه نعمتی ،دانشجوی کارشناسی حقوق

دولت سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری از میان تورکان از شرق ایران برآمدند و با پیروزی بر غزنویان و آل بویه ،وسیع ترین
امپراتوری اسالمی را ایجاد کردند .در زمان دولت سلجوقی بزرگ ( ،)8859-8292زنان در مدیریت ایاالتی نقش مهم و
تاثیرگذاری داشتند .این سنت بدون شک بازتاب زندگی جامعه تورک و درک جایگاه زنان در مدیریت عرصه های مختلف در
عرصه قبل اسالم و بعد اسالم بود .زنان در هر جنبه ای از زندگی اجتماعی و سیاسی صاحب نقش های تاثیرگذار بودند .اسب
سواری ،شمشیرکشی و ...زنی که همسر حاکم(خان) بود عنوان "خاتون" را میگرفت و در پروتوکل دولت به دنبال حاکم میآمد.
همان طور که میدانیم واژه "خانیم" تورکی است و به معنی "خان من"" ،بزرگ من" میباشد و همچنین از "بگیم" در تورکی
به معنی بگ من یا بزرگ من استفاده می شود .ضمنن خاتون ،بانی یا بانو(اسم رایج نام مادر چنگیزخان بزرگ) نیز تورکی است
و برای احترام بیشتر برای زنان مورد استفاده قرار میگیرد .متقابال در فارسی از واژه "زن" استفاده میشود که از فعل زدن
اشتقاق شده است و این به خوبی جایگاه زنان در دو فرهنگ را نشان میدهد.
آلتونجان خاتون
آلتونجان خاتون زنی زیبا و باهوش بود که در سنین جوانی به علت فوت همسرش بیوه مانده بود .طغرلبیگ تصمیم به ازدواج
با او میکند و بدین جهت وزیر خود"عمیدالملک کندری" را به حضور آلتونجان خاتون میفرستد .خاتون با درخواست
طغرل بیگ موافقت کرده و به عنوان همسر قانون وارد دربار حکومت سلجوقی میشود .طولی نکشید که آلتونجان خاتون
.
باهوش و ذکاوت خویش شخص مورد اعتماد دربار سلجوقی شد .آلتونجان خاتون بزرگترین دستیار و مشاور
 .سلطان طغرلبیگ در دولت سلجوقی شد.

سلطان طغرلبیگ معموال بدون تبادل عقاید با او به
خصوص در مسائل مهم دولت تصمیم نمیگرفت.
آلتونجان خاتون فقط یک زن زیبا و باهوش نبود بلکه
استعداد هایی که بیشتر در او نمایان بود ،آشنایی ایشان با
علوم و فنون جنگی بود .ایشان در اسب سواری،
شمشیرکشی در روی اسب استعداد بینظیری داشت و به
همین جهت نظامیان سلجوقی احترام ویژه ای به این
خاتون داشتند .خصوصیات سیاسی بارز آلتونجان خاتون و
همپنین نقش برتری وی در هنگام جنگ تاج و تخت بین
همسرش طغرلبیگ و ابراهیم یینال دیده میشود .این
دوره حساس که در آن دولت سلجوقی در معرض خطر قرار
گرفته بود ،با آگاهی تمام ،مهارت و شجاعت آلتونجان
خاتون غلبه کرد .در نبود طغرلبیگ در همدان برادرزاده
اش ابراهیم ییال با گرفتن حمایت های خان های اوغوزی
دست به عصیان علیه طغرلبیگ نموده بود .با خبردار شدن
طغرلبیگ از این حادثه تصمیم به رفتن به سوی همدان
میکند و دستور ماندن در بغداد را به وزیرش عمیدالملک
و همسرش آلتونجان خاتون و پسر ناتنیاش "انوشیروان"
را صادر میکند .چندی نگذشت خبر اسارت طغرلبیگ به

ترکان خاتون
یکی از بینظیر ترین زنان تورک در دوره سلجوقیان "ترکان

یغداد می رسد .در پی با خبر شدن همسرش از اسارت

خاتون" بوده است .ایشان در سال  952(8229ه) با سلطان

طغرلبیگ به دست برادر زاده اش در همدان ،تصمیم به

ملکشاه ازدواج کردند .وی که دختر طمغاجخان ،از ملوک

نجات او میگیرد .در این موقع خلیفه عباسی و وزیر دولت

قراخانی ماوراءالنهر بود ،در دربار سلجوقی حتی ملکشاه

سلجوقی و پسرش مانع این عمل آلتونجان خاتون

نفوذ بیشتری داشت .ترکان خاتون برای خود یک دیوان،

میشوند .خلیفه عباسی و وزیر دولت سلجوقی پسر

در اختیار داشتن سربازانی برای حل کار های اداری ،تحت

آلتونجان خاتون را به عنوان سلطان دولت سلجوقی معرفی

فرمانش اردوی  8022نفری و برای حل کار های رسمی

میکنند .بعد با خبر شدن آلتونجان خاتون از این خبر،

خویش یک وزیر نیز داشت .این خاتون سلجوقی با اختیار

وی خشمگین شده و دستور دستگیری پسرش انوشیروان

داشتن همچین قدرت نظامی-سیاسی وی را به یک فرد با

را صادر کرده و او را به زندان میافکند .وزیر عمیدالملک را

نفوذ و قدرتمند در اومور دولتی تبدیل کرده بود و حتی

از مقامش عزل و در حال ،فرمانده نیروی نظامی را حضور

گاهی هم به تنهایی حکم دار دولت سلجوقی میشد .حتی

میخواند و او را از موضوع با خبر میکند و قشون را آماده

سلطان ملکشاه کلیه کار های نظارتی ازدواج دخترش

کرده و فرماندهی قشون را به اختیار گرفته و برای آزادی
طغرلبیگ به راه میافتند .بعد ها محقق تورکیه ای به نام
"محمد آلتای کویمن" لقب «ناجی تورک تبار حکومت
سلجوقی» را به داد .ناجی تورک تبار آلتونجان خاتون
نمونه بارزی برای اثبات جایگاه زنان در فرهنگ تورک
میباشد.

"ماهملک" را به ترکان خاتون واگذار کرده بود.

عنوان ملک عالوه بر آقشهر دو روستای دیگر را نیز به
عنوان اقطاع میسپارد .همچنین در بازسازی قلعه
کارونوروس نیز مطابق با معماری ویژه دوره سلجوقیان
برخی تغییرات را به انجام میرساند .قلعه را مرتبط با نام
عالءالدّین "عالعیّه" نام جدیدی بر آن میگذارند این نام
بعد ها به نام "آالنیا" تغییر گویش مییابد .آیپری در رکاب
شاهان سلجوقی مسئولیت بزرگ امور مملکتداری را نیز
بر عهده داشت .فوقا ما شهرت ماهپری خاتون را تا اروپا
قلمداد کرده بودیم ولیکن ،در راستای این بیان خویش،
به
آیپری خاتون(ماه پری)

فاکت

یکی

از

نویسندگان

فرانسوی

بنام

"گئزئللیک "/gezellig/استناد میکنیم که میگوید:
«ماهپری خاتون بدین صورت در رابطه با قهرمان اثر

ماهپری خاتون همسر "عالءلدّین کیقباد سلجوقی" و مادر

نویسنده مشهور آمریکایی"کاترین براننین" اساس خلق

"کیخسروغیاث الدّین دوم" است" .دستینا خاتون" که نام

رمان "آی سلطان" گردیده است ».انگیزه نوشتن این سطور

حقیقی این بانو میباشد ،پدر وی ارمنی االصل بنام

نیز شخصیتی همچون نام "ماهپری خاتون" که ایام خود را

"کیروارت" حاکم قلعه «کالونوروس» بوده است .شاهبانو در

با درایت و کاردانی خویش منّور نموده است میباشد.

تاریخ با لقب "هونات خاتون" نیز مشهور میباشد.
امپراطوری بیزانس طی  IVجنگ صلیبی سرزمین کناره
های دریای مدیترانه را از دست میدهد .در نتیجه در
اطراف دریای مدیترانه شهر های مستقل ،دژ و قلعه ها برپا
و رو به استحکام پا مینهد .هنگامی که عالءالدّین کیقباد،
یکی از قلعه های محتشم و عجایب آنجا به نام قلعه
کالونورس را محاصره میکند ،قلعه بان آنجا حاکمی ارمنی
االصل بنام کیروارت بوده است ،حاکم قلعه به وی مصلحت
به صلح و توافق را پیشنهاد میکند و نامه ای با این مضمون:
«حکمدار محتشم! اگر برای من و اهالی قلعه ما اماننامه
بدهید و بگذارید باقی مانده عمرمان را در سرزمین شما
سپری کنیم ،بسیار منتدار و مدیون شما خواهیم بود .در
این صورت تمام توان و نیرو خود را صرف آبادانی سرزمین
شما خواهیم کرد »...مینویسد عالءالدّین این مصلحت
قلعهبان ارمنی را مقبول ارزیابی میکند .جهت جلب اعتماد
و به ثبوت رسانیدن عهد خویش باز کردن روابط
خویشاوندی را نیز به ویژه در استحکام بخشیدن به این
اعتماد متقابل بیان میدارد .به همین سبب قلعه بان ارمنی
دختر خویش"دستینا" را در حباله نکاح حاکم رو به قدرت
سلجوقیان آنادولی عالءالدّین در میآورد .سلطان به وعده
خویش جامه عمل میپوشاند و به پدر ماهپری خاتون به
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فرصت های ژئوپلیتیک آذربایجان
ائلیار غفاری،
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ریسک
مفهوم ژئوپلیتیک ( )Geopoliticsبیانگر حیطه ای از بررسی جغرافیایی است که عامل فضا را درشناخت چگونگی شکل گیری
روابط بین الملل مهم تلقی میکند .این مفهوم متفاوت از جغرافیای سیاسی است زیرا جغرافیای سیاسی اثر تصمیم گیری های
سیاسی انسان را روی چهره و اشکال جغرافیایی مربوط به محیط انسانی همچون حکومت ،مرز ،مهاجرت و ...مطالعه میکند در
حالیکه ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی روی سیاست های دگرگون شونده جهانی میپردازد
آذربایجان در یکی از حساس ترین موقعیت های ژئوپلیتیکی جهان قرار گرفته است و به لطف خود ایران را به کانون جاذبه
دیپلماسی منطقه ای و همینطور فرامنطقه ای درآورده است .آذربایجان با دارا بودن تمامی مبانی های ژئوپولیتیکی از جمله
موقعیت جغرافیایی ،وضعیت ،منابع انرژی ،معادن ،ایدئولوژی ،منابع فرهنگی ،مسیرهای رودخانه ای و سایر فرصتهای بالقوه
ژئوپلیتیکی ابتدا در داخل ایران سپس در خاورمیانه تبدیل به مرکز تمرکزات آشکار و پنهان شده است .آذربایجان همانند پلی
بین سه قاره ی آسیا ،اروپا و آفریقا عمل میکند .این ویژگی منحصربفرد فرصتهای کالن ژئوپلیتیکی در قالب پتانسیلهای
گوناگون برای آذربایجان در عرصه سیاست داخلی ایران و بین المللی فراهم میآورد .چرا که رابطه ی سیاست و فضا یک رابطه
پویاست ،به گونه ای که پیگیری هر سیاستی تظاهرات فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاست های خاص خود دارد .در
این خصوص ،این ویژگی ها فرصتی برای آذربایجان و تهدیدی برای رقبای دارای منافع در منطقه میباشد .رقبایی که با
 .نفوذ خود حتی نقش بسزایی در تعیین سیاستهای دولت مرکزی ایران برای آذربایجان داشته و خود عاملی برای نگاه .
 .عدم صمیمیت هر دو طرف آذربایجان و مرکز به یکدیگر میباشد.

تعامالت ،استراتژی ها ،جابجایی ها و پدیده هایی قرار دارد
که که به هر نحو با موقعیت ارتباطی آذربایجان مرتبط اند.
در این خصوص بهتر است که به عوامل جغرافیایی متاثر در
افزایش قدرت آذربایجان اشاره کنیم:
-

موقعیت جغرافیایی و مجاورت با دریای خزر و در

تاثیرهای موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی بستری پایدار در

اختیار داشتن غرب و خصوصا جنوب غربی

تعمیق انواع سیاست و ایجاد روابط استراتژیکی در میان

دریای خزر که بعنوان یکی از شاهرگهای

ممالک ،به گونه ای است که عمال تبدیل به ابزاری موثر در

بازرگانی اوراسیا ،برگ برنده ی آذربایجان در

روند سیاستگذاری ها و بخصوص تحکیم تعامالت بین

تعامالت بین المللی است که میتوان از آن

المللی در حوزه های اقتصاد سیاسی شده است .بهتر است

استفاده کرد که بعنوان مجاری تنفسی کشور

در این خصوص به عوامل ثابت و متغیر ژئوپلیتیکی اشاره

ابرقدرتی همچون روسیه به خاورمیانه و جنوب

کنیم تا فرصت های نهفته در ژئوپولیتیک آذربایجان درک

آسیا میباشد.

کنیم؛ عوامل ثابت به شش گروه تقسیم میشوند که

-

حاکمیت و تسلط صد در صد به کریدور بین

عبارتند از :موقعیت جغرافیایی ،اشکال مختلف موقعیت

المللی شمال-جنوب که کشورهای اسکاندیناوی

مانند بری و بحری ،فضا و تقسیمات آن ،وسعت خاک،

را به هندوستان میرساند و پایانه های اصلی آن

توپوگرافی به معنی مرزها و شبکه ی آب ها و ناهمواری ها

در نقاط شمالی در روسیه ،مرکز در آذربایجان و

و در نهایت شکل آن جغرافیا (کشور ،منطقه ،شهر و.)...

جنوب در بمبئی هندوستان میباشد .در واقع

عوامل متغیر نیز به سه گروه تقسیم میشوند که شامل:

این کریدور استراتژیک بین المللی ترانزیت

جمعیت ،منابع طبیعی ،نهادهای سیاسی و اجتماعی

روسیه به هندوستان و بالعکس را تسریع

میباشد .نتیجه ای که از نه عامل تشکیل دهنده میتوان
برداشت کرد ،آذربایجان از هیچ کدام یک از عوامل دارای

میبخشد.
-

برخورداری از منابع کافی نفت و گاز که ضمن

فقر نمیباشد و در همگی ممتاز بوده که از اینرو دارای وزن

کافی بودن برای خودکفایی ،آذربایجان را به

ژئوپلیتیکی است .با توجه به وسعت طول و عرض

مرکز تولید محصوالت پتروشیمی جهت صادرات

منحصربفرد جغرافیایی آذربایجان ،باید گفت که تنوع

میکند( .منابعی که تا امروز اکتشاف شده اند

محیط طبیعی از خصوصیات بارز جغرافیایی این سرزمین

شامل نفت مغان و گاز حوزه ی بستان آباد و

است .اصلی ترین ویژگی مهم این سرزمین کوهستانی بودن

میانه می باشد .اما به دلیل توقف و عدم اجرای

آن است .این موقعیت اثرات بسیار چشمگیری در سیمای

پروژه های شناسایی و اکتشافی هنوز از سایر

طبیعی ،معیشتی و استراتژیک آن دارد .این گستردگی

منابع آذربایجان اطالعاتی وجود ندارد).

زیاد و پراکندگی جغرافیایی ارتفاعات و کوهستان ها تبدیل

-

برخورداری از منابع فلزی و منابع غنی بالقوه از

به یک خصیصه ی متمایز و ویژگی بارز در جغرافیای

جهت فرآوری و نیز منابع فراوان در زمینه سنگ

طبیعی آذربایجان شده که در اقتصاد ساکنان و مسیر

های تزئینی.

تحوالت تاریخی و سیاسی تاثیرهای بسزایی دارد.

-

تنوع اقلیمی مختلف که میتوان الگوهای مختلف
کشاورزی را اجرا نمود.

به لحاظ موقعیت ارتباطی ،آذربایجان در محور شمال-

-

جنوب و همینطور مسیر عمومی ارتباط قاره های اروپا و

منابع آب شیرین فراوان.

-

بستر مساعد با پتانسیل بسیار زیاد در زمینه

آسیا قرار گرفته است که از اینرو آذربایجان در معرض

انرژی های ژئوترمال ،بادی ،آبی و خورشیدی.

کمرنگ شدن این روال روبرو خواهیم بود و به عصری جدید
از تعامالت و معادالت بر اساس اهمیت ژئوپلیتیکی که
سرزمین های مختلف در سرتاسر جهان دارند وارد خواهیم
شد .در واقع حتی میتوان صراحتا اعالم نمود که به همین
عصر نو وارد شده ایم؛ بعد از اینکه رئیس جمهور چین در
قزاقستان مگاپروژه ی یک کمربند یک راه را مطرح نمود،
از فردای آن روز کل معادالت و تعامالت آسیای مرکزی،
در کنار این عوامل ،باید اشاره ای نیز به فرصت های بالقوه

خاورمیانه و قفقاز به کلی تغییر نمود .سیگنالی هم امسال

در اقتصاد آذربایجان داشته باشیم:

با نزدیک شدن به  0208از چین به گوش رسید که چین

-

جمعیت جوان و تحصیل کرده

-

غنی به لحاظ ذخایر طبیعی و معدنی

-

زیرساخت های اقتصادی گسترده

-

حائز پتانسیل های عظیم در صنعت توریسم از
جمله اکوتوریسم

-

دارای صنایع مهم و برند در جهان از جمله
صنعت چرم و فرش

-

حائز رتبه های برتر در ذخایر آلومینیم ،مس و
منگنز در جهان

-

دارای رتبه ی برتر در دنیا به لحاظ تنوع تولیدات
محصوالت کشاورزی در جهان

را با پشت سر گذاشتن آمریکا تبدیل به ابرقدرت اقتصادی
جهان نمود که در پی آن با ابرقدرتی سیاسی آن نیز مواجه
خواهیم بود .کافیست تمرکزی بر این مگاپروژه  5تریلیون
دالری داشته باشیم تا به عمق اهمیت ژئوپلیتیکی
آذربایجان پی ببریم .این اهمیت ،فرصتهای کالنی را برای
آذربایجان فراهم خواهد آورد (ضمن اینکه تهدیدات
بسیاری نیز به دنبال خواهد شد که یکی از آنها تنها جنگ
جدی اخیر قاراباغ میباشد که میتوان همزمان با شروع
شدن جنگ قاراباغ ،به سقوط حکومت قرقیزستان و تالش
بر ای کودتا در گرجستان اشاره نمود) که آینده ای بدون
ذره ای تشابه به وضعیت کنونی آذربایجان را رقم خواهد
زد .از جمله میتوان به فرصتهای درآمدی ترانزیتی
میلیاردها دالری ،تبدیل شدن به هاب بازرگانی اوراسیا،
جذب سرمایه گذاری های خارجی تریلیون دالری و تبدیل
آذربایجان به سنگاپور ،دبی ،مالزی و هلند بعدی میباشد.
آذربایجانی که دور از اغراق ،به یکی از پنج نقطه ی فوق
استراتژیک جهان همچون کانال سوئز تبدیل خواهد شد.

با توجه به موارد گفته شده ،هر کدام از عناوین مذکور ،خود
دنیایی دیگر از آذربایجان در خود جای داده اند .اهمیت
پنهانی که آذربایجان در معادالت و تعامالت منطقه ای و
فرا منطقه ای دارد دیر یا زود به ناچار هر آنچه دارد آشکار
خواهد شد .چرا که در قرن اخیر اگر منابع هیدروکربنی
معادالت سیاسی و رفتاری جهان را تغییر داده و سبب
جنگ ها و گاهی توسعه و رشد شده اند ،رفته رفته با

برسی زبان رسمی تورکی در عصر صفوی
سید محمدرضا موحد ،دانشجوی کارشناسی حقوق
قرن های شانزدهم و هفدهم را میتوان دوره جدیدی در تاریخ توسعه زبان تورکی دانست .در سال های 8528ـ 8932میالدی...
که حکومت صفوی در خاک آذربایجان تاسیس شد ،مانند حکومت های ایلخانیان ،آققویونلوها و قاراقویونلوها زبان تورکی به
عنوان زبان رسمی ،زبان دربار و زبان دیپلماسی مورد استفاده قرار گرفت .مسئله تورک بودن صفویان مسئلهای اثبات شده است.
"ب.ب.بارتولد" هنگام بحث در مورد جد بنیانگذار این سالله ،شیخ صفیالدین اشاره کرده است« :این شیوخ اردبیل البته فارس
نیستند» .محقق مستشرق "آی.پ.پتروشوسکی" اظهار داشت که نخستین شیوخ صفوی در اردبیل زندگی میکردند و زبان
مادری آن ها زبان آذربایجانی(تورکی) بود .یکی از مهم ترین اسناد در این باره اثر "قارا مجموعه" نوشته خود صفیالدین اردبیلی
می باشد .این مجموعه را دکتر حسین محمدزاده(حسین دوزگون) در ایران یافته و با تحقیق روی آن ،آن را منتشر کرده است.
منبع دیگری در این رابطه کتاب "صفوه الصفا" اثر "توکل ابن اسماعیل ابن بزاز" که در روایات مربوط به سفر شیخ صفی ،بار
ها از وی به عنوان "پیر تورک" یاد شده است .نماینده سفیر صفوی "اوروج بگ بیات" در سال های 8225ـ 8544که به "دون
ژوان ایرانی" معروف است در تمام اروپا سفر کرده بود ،کتابی به زبان اسپانیایی در سال  8229در اسپانیا منتشر کرد و از 30
قبیله تورک یا د کرده که به حمایت از حومت صفوی پرداخته اند .بدیهی است که در ایجاد هر کشوری کسانی پایه و اساس
دولت را پایه گذاری می کنند که از افراد یک نژاد بوده و در بینشان اعتماد وجود دارد .این واقعیت که صفویان هنگام ظهور در
عرصه قدرت فقط به قبایل "قیزیلباش " متّکی شدند ،نیز گویای این موضوع است .اثر دیگری که در مورد دوره حکومت
صفویان وجود دارد ،کتاب "تاریخ عالم آرای عباسی" نوشته "اسکندربگ منشی" ترکمان است که در مورد قبایل تورک و غیر
 .تورک ،میزان نفوذ آنان در اداره حکومت و تعداد افراد این قبایل در دربار در بین سال های 8592و 8201بحث میکند که.....
 .نشان از جایگاه قبایل تورک در حکومت و اداره مملکت تا پایان حکومت این سلسله میباشد.

اوایل قرن شانزدهم میالدی در منطقه آسیای میانه ،قفقاز،
تاتارستان ،قازان ،اکراین فعلی ،خاورمیانه و حتی در
هندوستان و آفریقای شمالی زبان تورکی به دلیل عمومی
بودنش در صف اول ایستاده و دوره رنسانس را تجربه
میکرد .به قدرت رسیدن صفوی در دوره مذکور ،مرحله
مهمی در توسعه زبان تورکی بود .صفویان تورکی را که زبان
مادری این خاندان بود همانند حکومت های تورک
قبلی(ایلخانیان ،آققویونلوها ،قاراقویونلوها و )...به عنوان
زبان رسمی دولت ،زبان دربار و ارتش به کارگرفتند .یکی
از نمایندگان ضد تورک ،نصراهلل فلسفی ،در اثر چند جلدی
خود که درباره شاه عباس اول که به رشته تحریر در آورده
است چنین مغرضانه قضاوت میکند« :در زمانی که زبان
فارسی در امپراطوری عثمانی و هندوستان به عنوان زبان
سیاست و ادبیات به کار گرفته شده بود ،وی(شاه اسماعیل
اول) زبان تورکی را به زبان رسمی دربار ایران تبدیل کرد.
حتی او شعر تورکی میسرود .در نتیجه این زبان خارجی
به طور گسترده در دربار صفوی تا پایان قدرت این خانواده
و حتی بعد از آن به عنوان زبان رسمی دربار ،رواج داشت».
جهانگرد و دانشمند آلمانی ،انگلبرت کمپر ،که در سال های
 8215تا  8249در مناطق تحت فرمان صفویان زندگی

کرده است ،جایگاه زبان تورکی در عصر صفوی که در باال
ذکر شد را تأیید میکند .به گفته این جهانگرد « :زبان
مادری خاندان صفوی تورکی بود که در دربار حاکمیت
ایران رواج داشت است...تورکی از کاخ تا خانه افراد عالی
رتبه و محترم نفوذ داشت و در نهایت ،کسانی که خواستار
کسب احترام از طرف شاه بودند به این زبان صحبت
میکردند »...در زمان حکومت صفوی زبان تورکی صرفا
محدود به دربار نمیشد .وجود اسناد رسمی و نامه های
دیپلماتیک به زبان تورکی نشان میدهد که این زبان در
مکاتبات بین دولتی و دیپلماسی از جایگاه رسمی برخوردار
بوده است .نامه هایی که شاه اسماعیل اول به فرزندش
"موسی تورقوت" ،شاه صفی اول به امپراطور اتریش و
پادشاه مجارستان فردیناند دوم(8284ـ ،)8239تزار روسیه
میخائیل رومانوو ،شاه عباس دوم(8290ـ )8222به حاکم
سلطان
شاه
منوچهرخان،
حاجی
شیروان
حسین(8249ـ )8900به شاهزاده ساکسونی و پادشاه
لهستان فردریک آگوستوس(8933ـ ،)8249سلطان
سلیمان قانونی به شاه طهماسب اول و غیره همگی به زبان
تورکی نوشته شدهاند .در میان اسنادی که تایید کننده
تورکی بودن زبان مکاتبات و گفتار های بین دولتی در قرن
هفدهم ،اسناد مربوط به مذاکرات و روابط دیپلماتیک با
ونیز و فرانسه از اهمیت ویژه ای برخوردار است .بر طبق
این اسناد شاه عباس اول گروه مهمی از  1-2نفر را با
رهبری "عفتبَگ" در ماه مه  8222به منظور بهبود روابط
با ایتالیا به ونیز فرستاد.

قسمتی از متن نامه شاه اسماعیل اول به فرزندش موسی
تورقوت در سال « :8580بسم ا ...رحمان الرحیم...
امیراعظم اکرم موسی تورقوت اوغلو عنایت و شوکتیمیزه
اومودوار اوالندان سونرا سؤیله بیلهسون کیم ،افتخارالعظیم
واال عیان احمدآغا قارامانلو اول طرفه گؤندردوک»...

قسمتی از نامه شاه صفی اول به امپراطور اتریش و پادشاه
مجارستان فردیناند دوم در سال :8232عالی جناب واال
نسبت متعالی السلطنت و جاللتا انتساب شوکت و
عظمت( )...محبت( )...خسرو رفعی قدر عالی تبار مئدئلتئت
دیارینین آرایندهسی و فرمانروالیق ممالکینیزین
زیبندهسی...

قسمتی از نامه تورکی شاه سلطان حسین صفوی به
الکسایاویچ چطر کبیر «:پطر الکسئیئویچ اولوق بی
آقخان...جنت مرقبلیق خاقان و اوچماق منزلتلیق
خسروی عالی مکان شاه بابام انار اللله برهانه حضرتالریغه
»...

قسمتی از نامه شاه سلطان حسین به شاهزاده ساکسون و
پادشاه لهستان به زبان تورکی«:فردیک
ائکسئدوس...والیتلرین اقباللی قیرالی ،کبریای جله و
اعلی حضرتلرینین دوستلوق و»...

در کتاب روجبگ بیات از  30طایفه تورک نام برده شده
است که شامل :طایفه های شاملو ،اوستاجلو ،تورکمن،
روملو ،تکهلو ،افشار ،قاجار ،ذوالقدر مهم ترین نیروهای
ارتش صفوی بودند .اطالعات موجود در منابع درباره تعداد
افراد ارتش صفوی نشان میدهد که ساختار این ارتش
همانند سیستم نظامی باستانی تورکان بوده است .یعنی
قسمت اصلی ارتش صفوی از سواره نظام تشکیل میشد و
تعداد ارتش ها با پرچم هایی که در مقابل هر هزار سرباز
نمایان بودند تعیین میشد .در واقع در ساختار نظامی
تورکان ،ارتش به ده(اون باشی) ،صد(یوز باشی) ،هزار(مین
باشی) و ده هزار(امیرتومن -تومان) بخش تقسیم میشد.
حمل بِیرگ در جلوی گروه هزار نفری به رهبری
سرگرد(مینباشی) یک قائده خاص در هنر نظامی تورک
بود .بدیهی است که در آن زمان زبان آموزش ارتش نیز
باید یه زبان تورکی بوده باشد .از جمله عواملی که در تبدیل
زبان تورکی به وسیله اصلی ارتباط در قلمرو امپراطوری
نقش داشته است ،آسانتر و قابل فهم بودن آن بوده و از
عوامل دیگر مهاجرت مردم تورک که نقش پشتیبانی از
سرزمین های تازه تصرف شده را داشتند و تشکیل سازمان
"غالم ها" در ارتش پس از اصالحات شاه عباس میباشد.
در تاسیس یک هنگ ویژه نظامی منظّم به نام "قول
اوردوسو" از تجربه نظامی دولت عثمانی استفاده شد .جوان
های گرجی ،چرکز و سایر اقلیت های هندی تبار استخدام
میشدند ،آموزش آن ها به سربازان تورک سپرده میشد و
پس از آموزش آن ها در گروه نظامی ارتش به نام گروه
"قول اوردوسو" شروع به خدمت میکردند .بنابراین تمام
افراد ارتش ،همان زبان رسمی دولتی ،تورکی را
میپذیرفتند.

در قرن شانزدهم و هفدهم تورکی به عنوان زبان شعر نیز
در حال توسعه بود .یکی از دالیل اثبات آن ظهور شاعران
بزرگی چون حبیبی ،فضولی ،قوسی و مسیحی است که آثار
خود را به زبان تورکی نوشتند و خطائی که تخلص شاه
اسماعیل اول بود یکی از نمایندگان ادبیات کالسیک
آذربایجان است .در میان شاعران کالسیک سرای آن دوره،
قاضی عبداهلل خوئی جایگاه ویژه ای دارد و به زبان های
تورکی ،عربی و فارسی مسلط بود و رساله ای از قوانین
شرعی اسالم دارد .وی در دربار مشغول خدمت بود و رباعی
زیر به زبان تورکی متعلق به اوست:
قاضی نه یامان شکسته حال اولموشسان /بیر بدر
.
فراغیندان هالل اولموشسان
سن بولبول ایدین گولوندن آیری دوشدون /دیلین توتولوب
گؤر نئجه الل اولموشسان
منبع :فصل نامه سلجوق ،ص39 -33

سئچیلمیش شعرلر

سرحد کناریندا (شاهماراکبرزاده)
ای آغ آتلی ایگید گل (رامیز روشن)
باتمیشیق قان گؤلونده ،قالمیشیق غم الینده،
یاغی دوشمن الینده،
سسیمیزی ائشیت گل ،ای آغ آتلی ایگید گل

سرحد کناریندا بیتن داغداغان ،مندن مغرور ایدی مندن
غرورلو /چارپاز بوداغیندا ایکی ساغساغان ،سئوینه سئوینه
یووا قوروردو.

ناغیلالردا چاپیپ گل ،قیلینجینی قاپیپ گل،

خبر داشیردی قوشالر خوش خبر ،حجران قورولوردو بو

کولک کیمی قؤپوب گل،

های -هارایدا /چؤر-چؤپلر یووادا اؤپوشوردولر ،بیری او

کولکینده بئزید گل ،ای آغ آتلی ایگید گل

تایدان بیری بو تایدان

بو تورپاقدا گول آچمیر ،کؤرپهلرده دیل آچمیر،

سرحد کناریندا جوان یاشیمدا ،حسدیم اوتانیب یئره

تانری بیزی یول آچمیر،

گیریردی /ایکی قوش دیمدیگی آغاج باشیندا ،وطنی

سنه قالیب اومود گل ،ای آغ آتلی ایگید گل

وطنه بیرلشدیریردی

قوشا دونسون آغ آت گل ،تاخ شیمشکدن قانادا گل،
یاتمیشیقسا اویات گل،
اؤلموشوکسه دیریت گل ،ای آغ آتلی ایگید گل

یولالر

آیاقال تورپاغین اؤپوشمهسیندن ،دوغولوب بؤیویور یولالر
حیاتدا /تاپدانا -تاپدانا مین ایللر بویو ،یولالر عومور

اؤلمک
بولود کیمی اؤلمک بیر یاز یاغیشندا /اومود کیمی اؤلمک
بیر قیز باخیشیندا
بیر یئل قانادیندا ،یارپاق کیمی اؤلمک /بیر قبیر آلتیندا
توپراق کیمی اؤلمک

سورور آیاقالر آلتدا
گلیملی -گئدملی یول نسیللرین ،اؤلمز عابدسی ،امانت
دیر /تاپدانماق اینسانین شرفسیزلیی ،تاپدانماق
یولالرین لیاقتی دیر

بیر گول کیمی اؤلمک ،بیر گولدان ایچینده /بولبول کیمی

اینسان قدمینه تامارزی قالماق ،یولالرین باغرینا چکیلن

اؤلمک بیر حیجران ایچینده

داغ دیر /دونیا دا آیاقالر آلتدا یاشاماق ،بیرجه یولالر

بیر سس کیمی اؤلمک ،بیر کار قوالغیندا /بیر سؤز کیمی

اوچون آلچالماماق دیر

اؤلمک بیر الل دوداغیندا
گوندن گونه اؤلمک ،دؤنه -دؤنه اؤلمک /اؤلدورسه
دیریلمک سونرا یئنه اؤلمک

عدالتی دینلهدیم (زلیمخان یعقوب)

باشقا بیر وطن آختاریرام (سعید موغانلی)
بورانی یوخ ،بوردا یاشایا بیلمهدیم
باشقا بیر وطن آختاریرام اؤلمک اوچون!
سنی یازا بیلمهدیم ،باغیشال دیلیم ،منی باغیشال
باشقا بیر دیل اؤیرهنیرم ،یازا بیلمک اوچون!
داغیلیرام بو شهرده ،سئویرم سئوه بیلمیرم
خیرداجا ماهنا گزیرم گئتمک اوچون!
باغیشال آنام ،سنی سئوه بیلمهدیم
باشقا بیر قادین آختاریرام سئومک اوچون!

قوجاغین امنیت دیر ،گؤزون تروریست

گؤزلرین ،گؤزلرین ،آال گؤزلرین
گؤزلرین آال گؤز ماهنی
گؤزلرین اؤلوم ائنسکلوپئدیاسی دیر و قادینلیغین تاریخ
ایکینجی یاریسی...
اوشویورم منی باغرینا باس ،لعنت اولسون او ماوی
گؤزلرینه! سن اؤلومه یاشامین دؤنوش نقطهسی سن!
.
.

قوجاغین امنیت دیر
گؤزلرین تروریست

کیم کئچهردی او کئچدییی یولالرێ ،کیم آشاردێ او
آشدیغی یالالرێ ،کیم ووراردێ او ووردوغو خالالرێ،
افسانهنی ،حقیقهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
بارماغیندا اود اولموشدو تزهنه ،بیز یانیردیق اوجاغا ،نه
کؤزهنه ،داش دئیهردیم آلیشماییب دؤزهنه،
«یاندیم» دئیهن طبیعهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
تئللهره باخ ،نه حیکمتدی ،نه سیردی ،یئنه قلبیم
گوللـهرینه اسیردی ،قیلینج کیمی دوغراییردی ،کسیردی،
پردهلهرده جسارهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
هئچ بیلمهدی سویوق ندی ،ایستی نه ،باش ائندیردی قارا
سازین اوستونه ،تاالن ائتدی ،دوردو جانین قصدینه،
نئچه  -نئچه حیکایهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
کرم داغدا لهلهسینی ایتیردی ،عاباس کؤچو یورتدان -
یوردا اؤتوردو ،غریب اؤزون شاه صنهمه یئتیردی،
آیریلیق دان شیکایهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
صؤحبهتینی باخیش دئدی ،گؤز دئدی ،طاهیر یئنه
زؤهرهسینه دؤز دئدی ،واقیف جوشدو ،گؤزهللـهره سؤز
دئدی،
دؤنه – دؤنه محببتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،
زیـلی ،بمی بیر – بیریندهن تزه  -تر ،سس  -سوراغا
گلدی وورغون ،علسگر ،مین نفهره الیال چالدی بیر نفر،
اؤلمز اوالن بیر صنعهتی دینلهدیم ،بیر مجلیسده عدالتی
دینلهدیم،

کتاب تانیتیمی

کتاب "راه بردگی" ،اثر
"فردریش فون هایک" با
ترجمه فریدون تفضلی است؛
کتاب به شکل خالصه این
است که تالش برای اداره و
برنامهریزی کل اقتصاد یک
کشور به سبک سوسیالیست
ها ،ناگزیر به توتالیتاریسم
منتهی میشود و افراد جامعه
را به سمتی میکشاند که در
نهایت فرد باید به شکل برده
دولت به زندگی ادامه دهد...
(انتشارات نگاه معاصر)

کتاب "چالش ملّیت در انقالب
بلشویکی ،مسئله ترکستان"
تالشیست برای شناسایی
خوانش های غیر رسمی از
مسئله ملّی در جنبش چپ که
تا کنون به وسیلهی
.
«مارکیسم -لنینیسم»
استالینی ناشناخته مانده است.
بلخص تجربه ترکستان .این
مجموعه دارای پنج مقاله
شامل :تالش برای به تصویر
کشیدن فضای سیاسی آن
دوره ،دومین و سومین مقاله
در مورد اندیشههای "سلطان
گالییف" بوده ،چهارمین مقاله
تحت عنوان «زکیولیدیتوغان
و مسئله ملت ها :از
باشقیرستانکوچکتا ترکستان
بزرگ ».پنجمین مقاله شامل:
جنبش باسماچی در ترکستان
میباشد( .انتشارات ساواالن
.
ایگیدلری )

کتاب "جنگ قرهباغ" به
مترجمی"صمد سردار نیا"،
تحت

عنوان

«قاراباغ

گوندهلیگی» در سال 8448
میالدی در باکو منتشر شد و
مربوط به جنگ های خونین
«قرهباغ کوهستانی» است که
از سال  8441ما بین ارامنه و
مسلمانان آذربایجانی در آن
منطقه شروع شد و منجرب به
اشغال  02درصد از قلمرو
جمهوری آذربایجان توسط
رژیم ارمنستان گردید .این
حوادث به قلم "ضیاءالدین
سلطانوف" به رشته تحریر
درآمده است و عالوه بر برسی
زد و خورد های فاجعهبار. ،
موقعیت طبیعی ،سیاسی و .
اجتماعی منطقه را نیز برّسی
کرده است( .انتشارات اختر) .
.

ال اعرف من باع الوطن
لکنی رأیت من دفع الثمن
«محمود درویش»

