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 چکیده

ش.( از جمله مورخان آکادمیک و دانشگاهي معاصر است که 1374-1297محمدجواد مشکور )
تاريخ ايران را از دورة  دوره فعالیت علمي و دانشگاهي، مسائل و موضوعات مختلفي از طي چهار

باستان تا معاصر بررسي کرده است. با عنايت به وسعت و گستردگي موضوعي تحقیقات مشکور، در 
نگری وی در رابطه با موضوعات و مسائل فرهنگي مربوط به نگاری و تاريختاريخپژوهش حاضر، 

غلبة رويکرد ناسیونالیستي تاريخ و زبان آذربايجان بررسي شده است. طي دوره دوم پهلوی که عصر 
مسئلة ترين مسائل، نحوه پرداختن به مهمنگاری رسمي و دانشگاهي ايران بود، يکي از تاريخدر 

ها در اين زمینه، اثبات هويت ترين تالشمهمزبان و هويت ترکي در آذربايجان بود. از جمله 
ی باستان، برای آذربايجان بود. رويکردی های پهلوای از زبانعنوان شاخهبهفرهنگي و زباني آذری، 

محمدجواد مشکور همسو با شرايط زمانه، که نتیجه آن نفي زبان و هويت ترکي از آذربايجان بود. 
بخش مهمي از تحقیقات خود را به تاريخ گويش آذری در آذربايجان و نسبت و رابطة آن با زبان 
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ربايجان در بستر تاريخ، قائل به چندين ترکي اختصاص داد. وی در خصوص تحول زبان مردم آذ
دورة تاريخي است. دورة اول تاريخ پیشاآريايي است که در آن، زبان رايج در آذربايجان ماننايي و 
اورارتويي بود. دورة دوم مربوط به مهاجرت اقوام آريايي و تاريخ باستان ايران است که طي آن زبان 

تبديل شد. با گذار جامعة ايراني از دورة باستان به دورة به زبان رايج آذربايجان « پهلوی -مادی»
فهلوی » در آذربايجان تداوم يافت که مشکور آن را « پهلوی-مادی»ای از زبان اسالمي، شاخه

است. به نظر وی از دورة سلجوقیان، با استقرار ترکان اغوز در آذربايجان، زبان  عنوان کرده« آذری
عنوان زبان غالب، جايگزين بهايجان رواج يافت و طي دورة صفويه صورت تدريجي در آذربترکي به

عنوان کرده و « ترکي آذری»شد. مشکور زبان ترکي رايج در آذربايجان کنوني را « فهلوی آذری»
 دانسته است.« فهلوی آذری»با گويش  «ترکي غزی»آن را حاصل ادغام 

 ي.ايجان، فهلوی، آذری، زبان ترکنگاری، آذربتاريخمحمدجواد مشکور، : واژگان کلیدی
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Abstract 

Mohammad Javad Mashkour (1297-1374 AD) is one of the 

contemporary academic and university historians who studied various 

issues and topics in the history of Iran from ancient to contemporary 

during his four periods of scientific and academic activities. Considering 

his wide research scope, in the present study, Mashkour's historiography 

and historical view in relation to the cultural issues and issues related to 

the history and language of Azerbaijan were studied. During the second 

Pahlavi period, which was the era of the dominance of the nationalist 

approach in the official and academic historiography of Iran, one of the 

most important issues was how to deal with the issue of Turkish 

language and identity in Azerbaijan. One of the most important efforts in 

this field was to prove the cultural and linguistic identity of Azeri, as a 

branch of the ancient Pahlavi languages for Azerbaijan, an approach that 

resulted in the denial of the Turkish language and identity to Azerbaijan. 

Mohammad Javad Mashkour, in line with the conditions of the time, 

devoted an important part of his research to the history of the Azeri 

dialect in Azerbaijan and its relation to the Turkish language. Regarding 

the evolution of the language of the Azerbaijani people in the context of 

history, he believes in several historical periods. First era is a pre-Aryan 

history in which the common language in Azerbaijan was Manna and 

Urartian. The second period is related to the migration of Aryan tribes 

and the ancient history of Iran, during which the "Median -Pahlavi" 
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language became the common language of Azerbaijan. With the 

transition of the Iranian society from the ancient period to the Islamic 

period, a branch of the Median - Pahlavi language continued in 

Azerbaijan, which Mashkour called it "Azeri Fahlavi". According to 

him, from the Seljuk period, with the establishment of the Oghuz Turks 

in Azerbaijan, the Turkish language gradually spread in Azerbaijan and 

during the Safavid period as a dominant language, replaced the "Azeri 

Fahlavi". Mashkour called the common Turkish language in the present 

day of Azerbaijan "Azeri Turkish" and considered it as the result of 

merging "Oghuz Turkish" with the "Azeri Fahlavi" dialect. 

Keywords: Mohammad Javad Mushkour, Historiography, Azerbaijan, 

Fahlavi, Azeri, Turkish Language. 
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 مقدمه

نگاری تاريخگیری جريان شکلنگاری، تاريخدر عرصة  يکي از تحوالت دورة دوم پهلوی
های ای که با پیدايش و گسترش دانشگاه در ايران و تأسیس دانشکدهي بود. پديدهدانشگاه

ادبیات و علوم انساني ارتباط داشت. با توجه به دولتي بودن دانشگاه، ناسیونالیسم طي دوره 
نگاری تاريخي، حضور و نفوذی قدرتمند در عنوان ايدئولوژی رسمي و دولتبهپهلوی، 
که در اين دوره تاريخي، نسلي از مورخان شاخص در عرصه طوریبهي پیدا کرد. دانشگاه

ها بود. آنمحمدجواد مشکور يکي از که  نگاری آکادمیک و دانشگاهي ايران پديد آمدندتاريخ
ي رايج در دوره دانشگاهمي و نگاری رستاريخاز جمله مسائل و موضوعات مهمي که در 

پهلوی، به شکلي سلبي مورد توجه قرار گرفت، پیشینه تاريخي حضور ترکان در ايران و 
 مسئله رواج زبان ترکي در آذربايجان بود. تقارن مرحله دوم ناسیونالیسم ايراني با تحوالت

ای های ويژهتاريخي مصادف با جنگ جهاني اول و جنگ جهاني دوم، موجب حساسیت
نسبت به تاريخ و زبان ترکي در آذربايجان شد. مداخالت عثماني در جنگ جهاني اول در 
آذربايجان و مداخالت شوروی در دوره جنگ جهاني دوم در آذربايجان که در هر دو مورد با 

ها به آنگرايش برخي از نخبگان سیاسي محلي به عثماني و شوروی و اعتراضات 
های ايراني، ترک رکز همراه بود، موجب شد، در نگاه ناسیونالیستآلود مهای تبعیضسیاست

عنوان مانعي در مقابل هويت ملي مبتني بر نژاد آريايي و زبان فارسي بهبودن آذربايجان 
مطرح شود. به همین خاطر، طي دوره دوم پهلوی، در خصوص اثبات آريايي و آذری بودن 

في نشان دادن رواج زبان ترکي در آذربايجان، نژاد و زبان آذربايجان و تهاجمي و تصاد
ترين پديده تاريخي و فرهنگي مورد مهمهای گسترده تاريخي و ادبي صورت گرفت. پژوهش

های زبان پهلوی، توجه در اين راستا، برجسته ساختن رواج و اصالت گويش آذری از شاخه
که اثبات طوریبهن منطقه بود. عنوان زبان غالب در آذربايجان، قبل از رواج ترکي در ايبه

توانست به نفي زبان و هويت ترکي در آذربايجان آذری بودن هويت و زبان آذربايجان، مي
ها و آثار ی، بررسي بخشي از ديدگاهامقدمهدوره معاصر منجر شود. با عنايت به چنین 

گي و زباني آن محمدجواد مشکور در خصوص تاريخ آذربايجان و تحوالت فرهننگاری تاريخ
محمدجواد دهد. در خصوص زندگي و افکار و آثار موضوع پژوهش حاضر را شکل مي

 و نامهيزندگ»مشکور تحقیقات مختلفي صورت گرفته است. در مجموعه مقاالتي با عنوان 
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با سرپرستي نادره جاللي « مشکور محمدجواد دکتر مرحوم يفرهنگ و يعلم خدمات
هايي از حیات علمي، اللي، رضا شعباني و منوچهر صدوقي به جنبهنويسندگاني چون نادره ج

 ادنامهي: مشکور يسع»در اثر ديگری تحت عنوان  1.اندپرداختهي مشکور شناسکتابآثار و 
که به همت سعید میرمحمدصادق منتشر شده،  «مشکور محمدجواد دکتر هیفق استاد
اثر  2ی مورد بررسي قرار گرفته است.محمدجواد مشکور با تفصیل بیشترو آثار  حالشرح

است که توسط مرکز  «مشکور محمدجواد دکتر آثار و احوال به ينگاه»ديگر در اين حوزه 
های زبانبزرگ اسالمي منتشر شده است. در اين اثر، آثار مشکور در رابطه با  المعارفدائره

های همچنین در معدود مقاله 3بررسي شده است. سامي و ايراني، اديان و فرق و تاريخ ايران
 4.نگاری وی بررسي شده استتاريخموجود درباره مشکور، زندگي و آثار 

های موجود در خصوص آثار و احوال و با عنايت به پیشینه تحقیقات و پژوهش
های مشکور در خصوص محمدجواد مشکور، پژوهش حاضر به بررسي ديدگاهنگاری تاريخ

ن با محوريت نسبت و ارتباط زبان آذری و زبان ترکي در آذربايجان تحوالت زباني آذربايجا
ي مستقل مورد توجه و بررسي قرار نگرفته به صورتاختصاص دارد. موضوعي که تاکنون 

محمدجواد های علمي و آثار دکتر های مختلف زندگي، فعالیتاست. با بررسي و مطالعة جنبه
دانشگاه تبريز و ارتباط با محققان و علمای توان گفت، يک دهه حضور وی در مشکور مي

و انتشار آثار تاريخي  فیتألآذربايجان و همکاری با انجمن آثار و مفاخر ملي در خصوص 
درباره تبريز و آذربايجان، نقش اساسي در گرايش مشکور به بررسي موضوعات تاريخي 

ثار مشکور در خصوص هرچند آمرتبط با تحوالت فرهنگي و زباني آذربايجان داشته است. 
آذربايجان و زبان ترکي جنبه آکادمیک دارد، اما وی همسو با شرايط و زمانه خود که 

نگاری ناسیونالیستي در فضای آکادمیک و دانشگاهي بوده، تاريخمصادف با تسلط گفتمان 
اثبات اصالت و استمرار تاريخي هويت و فرهنگ مبتني بر زبان آذری و پهلوی در  درصدد
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دانست. زباني بايجان بوده است. مشکور زبان بومي و اصیل آذربايجان را فهلوی آذری ميآذر
باستاني ايران همچون مادی و پهلوی باستان در دوره اسالمي  هایزبانکه از ديد وی تداوم 

به نظر مشکور از دوره سلجوقیان که مصادف با ورود ترکان اوغوز به تاريخ ايران  بوده است.
در آذربايجان رواج يافت. « گويش غزی»زبان ترکي در شکل  جيتدربه جان بود،و آذرباي

روندی که تا اواسط دوره صفويان ادامه داشت. به نظر وی در مقطع تاريخي سلجوقیان تا 
و زبان ترکي در شکل « گويش فهلوی آذری»صفويان، بین دو گروه زباني ايراني در شکل 

م بود. از نگاه مشکور، نتیجه اين تقابل و رويارويي کشاکشي چند قرني حاک« گويش غزی»
زباني در تاريخ آذربايجان، غلبه زبان ترکي به فهلوی آذری در دوره صفويان بود. البته به 
باور مشکور آثار و بقايای فهلوی آذری در آذربايجان از بین نرفت. بلکه در زبان ترکي رايج 

 عنوان کرده است.« ترکي آذری» آن را تداوم يافت. زباني که به همین اعتبار وی

 محمدجواد مشکورنگاری تاریخزمانه و آثار 

 «سنگلج»از محالت منطقه  «خانهدباغ»ش. در کوی 1297محمدجواد مشکور به سال 
تهران به دنیا آمد. جد پدری وی حاج شیخ علي اورموی در دوره فتحعلي شاه قاجار از باکو 

و عالءالدين، پسر  محمدحسنبه تهران مهاجرت کرده بود. شیخ به ارومیه و در دوره ناصری 
محمدجواد مشکور و نواده حاج شیخ علي هر سه از علمای دين بودند. شیخ عالءالدين پدر 

کرد. يکي از فقهای چهارگانه تهران بود که در دوره رضاخان در وزارت عدلیه فعالیت مي
رسید. وی تهران، شريعت سنگلجي مي مشکور از طرف مادری نیز نسبش به عالم معروف

تحصیالت ابتدايي را در مدرسه تمدن، تحصیالت متوسطه را در دارالفنون و تحصیالت عالي 
ش. از دانشکده علوم معقول و منقول 1318را در دانشسرای عالي سپری کرد. در سال 

ور را با (. حیات علمي مشک11 - 13 :1378مشکور، گرفت )لیسانس ادبیات فارسي و عربي 
علمي و فرهنگي و آثاری که  مؤسساتتوجه به ادوار حضور وی در دانشگاه، همکاری با 

ش.( که  1318-1327) اول دورهتوان تقسیم کرد. در کرده، به چهار دوره مي فیتأل
در مدارس  وی کارمند وزارت دارايي بود و در کنار آن آغاز شد، بالفاصله بعد از اخذ لیسانس

ش. از طرف عالمه 1324پرداخت. مشکور در های عربي و سرياني ميزبانيس تهران به تدر
. وی در اين دوره که دهه اول زندگي دعوت شد نامهلغتدهخدا به همکاری در کار تدوين 
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دهخدا، محمد معین،  اکبريعلهايي همچون شود، با شخصیتعلمي او را شامل مي
صفا و محمد دبیرسیاقي آشنا شد. آثاری  اهللحیذبغالمحسین صديقي، محمد پروين گنابادی، 

گفتار درباره (، 1318) کلمات محمد)ص(کرد، عبارت بودند از  فیتألکه وی در اين دوره 
کارنامه اردشیر بابکان : متن ( و 1326) تاريخ ايران به روايت ابن عبری(، 1325)دينکرد 

دوره دوم زندگي علمي  (.19 -22و  11 - 13 همان،)( 1327) پهلوی و ترجمه فارسي
عنوان عضو هیئت بهدر اين دوره  ویشود. ش. را شامل مي 1338تا  1327مشکور از سال 

های زبانعلمي در دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه تبريز استخدام شد و به تدريس 
ز، از سال مشکور ضمن فعالیت در دانشگاه تبري از جمله زبان پهلوی پرداخت. باستاني ايران

و موفق به  تحصیالت عالي خود را ادامه دادهش. در دانشگاه سوربن پاريس، 1336تا  1332
، معلومات خود را در سوربناخذ دکترای تاريخ اسالم شد. وی در دوره تحصیل در دانشگاه 

های قديم سغدی، پهلوی، سرياني و آرامي گسترش داد و تاريخ و عرفان اسالمي و زبان
 همان،گرفت )ر خدمت استاداني چون لوئي ماسینیون، هانری کربن و بالشر فرا تشیع را د

تاريخ (، 1328) کارنامه اردشیر بابکاناز  اندعبارتترين آثار وی در اين دوره مهم(. 15-14
ترجمه الملل و (، 1337) ترجمه تاريخ طبری: قسمت مربوط به ايران(، 1332) مردم اورارتو

(. 19 - 21: 1378( )مشکور، 1338) ب بحرالزخار اثر ابن مرتضي الیمانيالنحل من اجزاء کتا
رسالة در اين دوره دانست. وی اين  مشکورترين اثر مهمتاريخ مردم اورارتور را شايد بتوان 

از تمدن اورارتويي در  ماندهیبرجامعرفي سه کتیبه  نوشت وحجم را در دو بخش کم
سوم حیات علمي  دوره(. 37 - 39و  1 – 7: 1332شکور، مپرداخت )آذربايجان پیشاآريايي 

شود و به مدت با انتقال وی به دانشگاه تهران شروع مي زمانهم ش.1338مشکور از سال 
يابد. وی در اين دوره درجة دانشیاری در تاريخ ايران قديم را ادامه مي 1358دو دهه تا سال 

در دو دانشکده  زمانهمعالي شد و  دانشسرای وقتتمامش. استاد 1344در  کسب کرد.
ادبیات و علوم انساني و دانشکده الهیات و معارف اسالمي دانشگاه تهران به تدريس 

ش. اين 1357ش. رايزن فرهنگي ايران در سوريه شد و تا سال 1353مشکور در  پرداخت.
مسئولیت را بر عهده داشت. وی در اين مدت ضمن تدريس تاريخ فرق اسالمي، کرسي 
زبان و ادبیات فارسي را در دانشگاه حلب داير کرد. از ثمرات حضور مشکور در سوريه، کشف 

سهروردی بود. مشکور  نيالدشهابمقبره دو فیلسوف بزرگ اسالمي، ابونصر فارابي و شیخ 
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ش.، از تدريس و فعالیت در دانشگاه بازنشسته شد. 1358بعد از بازگشت از سوريه، به سال 
از:  اندعبارت، ترجمه و تصحیح( وی در اين دوره فیتألاعم از ) يپژوهخيتار ترين آثارمهم

تاريخ اجتماعي (، 1346) هفتاد و سه ملت يا اعتقادات مذاهب(، 1343) ايران در عهد باستان
 اخبار سالجقه روم(، 1349) نظری به تاريخ آذربايجان(، 1347) ايران در عهد باستان

 های پهلویفرهنگ هزوارش(، 1352) ايان قرن نهم هجریتاريخ تبريز تا پ(، 1350)
 ياشکانهای ايران در دوران تاريخ نظامي جنگ(، 1353) الشیعه نوبختيترجمه فرق(، 1353)
(، 1357) های ديني در ايرانسیر انديشه(، 1355) نام خلیج فارس در طول تاريخ(، 1355)

النحل لمنیه و العمل في شرح الملل و ا(، 1357) های بزرگاالديان در تاريخ دينخالصه
الفرق »ترجمه کتاب  (،1357) یهجرهای اسالم تا قرن چهارم تاريخ شیعه و فرقه(، 1357)

نامه خلفا و شهرياران فرهنگ نسب (،1344) عبدالقاهر بغدادی به فارسي« بین الفرق
 ز آغاز تا عصر حاضرا نیزمرانياتاريخ (، 1357) های سامي و ايرانيزبانتطبیقي عربي با 

و بازنشستگي وی از فعالیت رسمي  1358دوره چهارم زندگي علمي مشکور از سال (. 1357)
يابد. در اين دوره وی همچنان وفات اوست، ادامه مي ش که سال1374تا  در دانشگاه

کرد و به پژوهش مشغول بود. های تهران فعالیت ميدر دانشگاه سيالتدرحقصورت به
 (،1366) تاريخ سیاسي ساسانیان ن آثار پژوهشي مشکور در اين دوره عبارت بود از:تريمهم

 فرهنگ فرق اسالمي(، 1367) ميقد انيپهلو اي انیپارت ان،یاشکان ياجتماع و ياسیس خيتار
( 1372) جغرافیای تاريخي ايران باستان( 1370) های ساميزبانتاريخ مختصر (، 1368)

ي مشکور، فیتأل(. با عنايت به تحقیقات و آثار 19 - 22و  15 – 18، صص 1378)مشکور، 
تاريخ ايران باستان، جغرافیای تاريخي، اديان و فرق اسالمي، تاريخ سلجوقیان و تاريخ 

دهد. در ارتباط با نگاری وی را تشکیل ميتاريخآذربايجان پنج حوزه تخصصي مهم در 
های مشکور مربوط به تاريخ و وهشموضوع پژوهش حاضر، بخش مهمي از تحقیقات و پژ

ش.( 1338 – 1358فرهنگ آذربايجان است که عموماً در دوره سوم حیات علمي وی )
با  ش.(1327 – 1338) یونوشته شده است. اساس اين آثار طي دوره دوم فعالیت علمي 

م در ها در دوره سوآن فیتألی اسناد و مدارک مربوط در دانشگاه تبريز فراهم شد و گردآور
 (.2و  3 :1352مشکور، گرفت )تهران، صورت 

ها و تحقیقات ادبي و تاريخي در يکي از مسائل و موضوعات مهم مطرح در پژوهش
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دوره دوم پهلوی، تحقیق در خصوص پیشینه و هويت تاريخي و فرهنگي آذربايجان قبل از 
ين نهاد و مؤسسه رواج زبان ترکي در اين منطقه بود. طي ادوار فعالیت علمي مشکور، چند

متمرکز در موضوعات مذکور بود.  شانيهاتیفعالآموزشي و تحقیقاتي، بخش مهمي از 
دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه آذرآبادگان تبريز، انجمن آثار و مفاخر ملي و  هينشر

که در خصوص اثبات هويت تاريخي و  بنیاد موقوفات محمود افشار، سه مرکز و نهادی بودند
فرهنگي آذربايجان بر اساس گويش آذری و بیگانه و تحمیلي نشان دادن زبان ترکي در اين 

محمدجواد مشکور از جمله مورخاني بود کردند. منطقه، مقاالت و کتب مختلفي را منتشر مي
مذکور،  مؤسساتهای آذرآبادگان و تهران، با نهادها و که در دوره فعالیت در دانشگاه

دانشکده ادبیات و علوم انساني دانشگاه آذرآبادگان  مؤسساتي از اين همکاری داشت. يک
)تبريز( و مجله رسمي آن بود که نقش محوری در تحقیقات معطوف به اثبات گويش آذری 

ادبیات و آخرين رئیس  دانشکدهدر آذربايجان داشت. به نوشته منوچهر مرتضوی استاد 
 يانسان علوم و اتیادب دانشکده که است یازسرافر هيما»دانشگاه تبريز در دوره پهلوی، 

 خود فهیوظ و داشته مورد نيا در گذشته سال وششستیب در عمده سهم آذرآبادگان دانشگاه
 یآذر ازبازمانده  آثار يبررس و ارائه و جانيآذربا نيريد زبان ي،رانيا تيهو يبررس در را
 «است داده انجام نیتحسقابل حد در يکنون شيگو يرانيا مواد نیهمچن و نيريد
اين نشريه طي  انتشار دهه سه طول در (.446 و 447، 116 مارهش: 1354، یمرتضو)

در خصوص ترويج ايده وحدت ملي در آذربايجان،  مقالهها ش. ده1357تا  1327های سال
بر اساس اثبات آذری بودن زبان آذربايجان و تهاجمي و بیگانه نشان دادن زبان ترکي نوشته 

های باستاني ايران در شکور از جمله مورخان و محققاني بود که در دوره تدريس زبانشد. م
اديب طوسي،  نیمحمدام، يحیي ماهیار نوابي چوندانشگاه آذرآبادگان، با نويسندگاني 

منوچهر مرتضوی و محمد مهران در مجله مذکور همکاری داشت. عالوه بر نشريه دانشکده 
 «انجمن آثار و مفاخر ملي»و  «بنیاد موقوفات محمود افشار» ي چونمؤسساتادبیات تبريز، 

پرداختند. به حمايت از تحقیقات تاريخي و ادبي درباره زبان و گويش آذری در آذربايجان مي
جستارهايي درباره » ،2«زبان فارسي در آذربايجان» ،1«زبان ديرين آذربايجان»آثاری چون 

                                                           
 .1384، چاپ دوم، موقوفات محمود افشار، تهران، زبان ديرين آذربايجانمنوچهر، مرتضوی، . 1
 .1397جلدی، چاپ دوم، موقوفات محمود افشار، تهران، 2، 1397، زبان فارسي در آذربايجان. 2
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زبان آذربايجان و وحدت » ،2«اران )آلبانیای قفقاز( آذربايجان و»، 1«زبان مردم آذربايگان
 دفعاتبهاز جمله تحقیقاتي هستند که توسط بنیاد موقوفات محمود افشار  3«ملي ايران

ة کامل تاريخ، دوريک منتشر شد. انجمن آثار و مفاخر ملي در اين راستا تدوين و انتشار 
در دستور کار خود قرار داده بود که شناسي تبريز و آذربايجان را شناسي و جمعیتباستان

محمدجواد مشکور از  4رسید.هزار صفحه ميحجم تنها سه عنوان از اين آثار به بیش از پنج
وی در سال محققاني بود که از طرف اين انجمن مأمور نوشتن تاريخ آذربايجان شد. 

ای شد مقدمهمنتشر کرد که  «نظری به تاريخ آذربايجان»ش. اثری مفصل با عنوان 1349
مشکور اين دو اثر را به . «تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجری»برای ديگر اثرش با عنوان 

، تاريخ اين نظری به تاريخ آذربايجانوی در کتاب  5نوشت. انجمن آثار و مفاخر مليسفارش 
های نخستین تا دوره معاصر، در موضوعاتي چون جغرافیای سرزمین را از عصر تمدن

ي آذربايجان، زبان فهلوی آذری، ترک شدن آذربايجان و زبان ترکي آذری، باستان تاريخ
شناسي و جمعیت شناسي آذربايجان، به نگارش در آورد. مشکور همچنین در زمینه نوشتن 

تری را در نظر داشت و در صدد بود تاريخ تبريز را در دو مجلد تاريخ شهر تبريز، طرح بزرگ
تاريخ تبريز از آغاز قرن دهم تا »و « ريز تا پايان قرن نهم هجریتاريخ تب»های با عنوان

به نگارش در آورد. وی تنها موفق به نوشتن بخش نخست اين اثر شد و « 6غائله آذربايجان

                                                           
، با مقدمه محمدامین رياحي، چاپ دوم، موقوفات محمود افشار، تهران، جستارهايي درباره زبان مردم آذربايگانيحیي، يحیي، . 1

1397. 
 .1372ار، تهران، اله، رضا، آذربايجان و اران )آلبانیای قفقاز(، چاپ اول، موقوفات محمود افشعنايت. 2
 .1358ناصح، ناطق، آذربايجان و وحدت ملي ايران، چاپ اول، موقوفات محمود افشار، تهران، . 3
 اند:در اين مورد آثار زير حائز اهمیت .4

، تهران، مفاخر ملي ول، انجمن آثار ، چاپ اوشناسي آننظری به تاريخ آذربايجان، آثار باستاني و جمعیتمحمدجواد، مشکور، 
1349. 

 خر فرهنگي، تهران،ثار و مفانجمن آاچا پ اول،  آثار باستاني آذربايجان )آثار و ابنیه تاريخي شهرستان تبريز(،عبدالعلي کارنگي، 
1351. 

 .1352هران، ت، چاپ اول، انجمن آثار و مفاخر ملي، تاريخ تبريز تا پايان قرن نهم هجریمحمد جواد، مشکور، 
، چاپ اول، انجمن آثار و مفاخر ملي، تهران، شناسي آنی به تاريخ آذربايجان، آثار باستاني و جمعیتنظرمحمد جواد، مشکور، . 5

1349. 
بیود.  1325آذر  21تیا  1324آذر  21ساله فرقه دموکرات آذربايجیان از حکومت يک« غائله آذربايجان»نگاری ايران مراد از در تاريخ .6

 باره اين حادثه نوشته است.خانبابا بیاني کتابي با اين عنوان در
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المعارفي درباره تاريخ، جغرافیا، ش. منتشر کرد. اين بخش در حکم دائره1352سال آن را به 
(. 3و  4: 1352مشکور، است )تبريز تا دوره صفويه فرهنگ، اقتصاد و تذکره رجال شهر 

از آخرين آثار تألیفي مشکور است که حاوی مجموعه مقاالت وی درباره  «نامه باستان»
در چهار بخش  1378تاريخ ايران باستان است. اين اثر که بعد از وفات مشکور، به سال 

يران باستان منتشر شد، در اوضاع اجتماعي، اديان، زبان و ادبیات و جغرافیای تاريخي ا
 1خصوص نگرش مشکور به اوضاع زباني آذربايجان در دوران باستان اهمیت دارد.

 در آذربایجان« فهلوی آذری»گویش 

نگاری ناسیونالیستي ايران معاصر، موجوديت و هويت آذربايجان، با هويت تاريخدر 
ای عنوان شاخهبه« يش آذریگو»ايده اثبات رواج  فرهنگي و زباني آذری گره خورده است.

های پهلوی باستان، در آذربايجان قبل از حضور ترکان، نخستین بار توسط احمد از زبان
که محققان ديگری درحالي (.144-153 ،116-118 :1378کسروی، شد )کسروی مطرح 

بعد چون محمدامین رياحي بر اين باور بودند که زبان آذربايجان چه در دوران باستان چه در 
کلي پهلوی بوده است نه آذری. رياحي بر اين ديدگاه کسروی اين خرده را گرفت از اسالم به

تری از مراتب وسیعکه آذری يا به تعبیر خود وی زبان پهلوی محدوده جغرافیايي به
ي، نگانيکر هايي چون تاتي باکو، خلخالي، هرزني،ها و لهجهآذربايجان داشته و گويش

ديدگاه مشکور به نوعي جامع و  2گرديده است.را شامل مي دی و خوریسمناني، شهمیرزا
نگاری مشکور هويت پیشاترکي آذربايجان، با گويش تاريخحاصل پیوند اين دو ايده بود. در 

آذری و پیوند آن با هويت نژادی و فرهنگي آريايي گره خورده است. از نگاه مشکور، دوره 
ز دوره آريايي شدن آذربايجان و رواج زبان پهلوی در اين ماد در تاريخ ايران باستان، آغا

زبان نواحي کنوني آذربايجان و کردستان ايران از قرن نهم تا »منطقه بود. از ديدگاه وی، 
های لولوبي و کوتي زبانهايي غیرايراني بود و ساکنان آن نقاط به زبانهفتم قبل از میالد، 
نگاری تاريخ(. در 734: 1378و مشکور،  73: 1375مشکور، )« کردندو منايي گفتگو مي

                                                           
 چاپ، يجالل نادره و رمحمدصادقیم دیسع اهتمام به، (مشکور محمدجواد دکتر مقاالت مجموعه) باستان نامه ،محمدجوادمشکور، . 1

 .1378، تهران، يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه، اول
 1914 - 1917، صص 1367رياحي، . 2
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مشکور، هرچه از قرون نهم، هشتم و هفتم ق.م در آذربايجان به قرون چهارم و سوم ق.م 
شويم، از کثرت قومي و زباني و پراکندگي جغرافیايي اقوام در اين منطقه، به تر مينزديک

در واحد جغرافیايي ماد آتروپاتن وحدت زباني و جغرافیايي بر حول زبان و نژاد آريايي 
وبیش از دوره حکومت ماد فراهم های اين وحدت زباني کمرسیم. به نظر مشکور، زمینهمي

هايي چون آذری، تاتي و (. از ديدگاه مشکور، گويش140: 1363مشکور، بود )شده 
ها و گويش که آثاری از اين اندبودههايي نظیر هرزندی و خلخالي، بقايای زبان مادی لهجه
: 1378و مشکور،  162همان، بود )ها در گوشه و کنار آذربايجان معاصر باقي مانده لهجه
گیری نام اين سرزمین و شکل(. مشکور آريايي بودن زبان و نژاد مردمان ماد آتروپاتن و 465
را که در زبان پارسي باستان به معنای نگهبان آتش است، « آتورپاتکان»واژة  هیتسموجه

و  95: 1375مشکور، است )ها دانسته آنمرتبط با اقوام آريايي و آيین تقدس آتش در نزد 
(. وی عدم نفوذ فرهنگ هلنیسم در آذربايجان دوره اسکندر و 313: 1363، مشکور، 94

پناهگاه آيین »دانسته که به جهت آن، آذربايجان « وجود طايفة مغان»سلوکیان را ناشي از 
(. مشکور بر اساس 313مشکور، همان، )« ايرانیت در برابر يونانیت گرديد گاههیتکزرتشت و 

های مارکوارت آلماني در خصوص زبان باستان آذربايجان، بر اين عقیده بود که بعد از ديدگاه
بوده « زبان کتابت اشکانیان»عنوان بهدوره ماد، اين منطقه يکي از مراکز عمده زبان پهلوی، 

(. مشکور، گويش 183: 1375مشکور، داشت )ساس زبان مادی قرار است. زباني که بر ا
های مادی و زبانو دنباله  افتهيتکاملدر تاريخ دوره اسالمي آذربايجان را « فهلوی آذری»

که مردم آذربايجان امروز به ترکي آذری  طورهمان»پهلوی باستاني دانسته و معتقد بود، 
نويسند، در آن روزگار هم مردم را به زبان پارسي ميگويند ولي تمام مکاتبات خود سخن مي

کردند، ولي منويات و مقاصد خود را به آن ايالت بین خود به زبان فهلوی آذری گفتگو مي
در « فهلوی آذری»(. وی 183-187 مشکور، همان،)« نوشتنددری[ مي] يفارسزبان 

است چون خراسان دانسته  آذربايجان را گويشي متفاوت از زبان دری رايج در شرق ايران
گويش رايج در نزد مردم آذربايجان تا « فهلوی آذری»(. به نظر مشکور، 214 -218همان، )

دوره ايلخانان بود. به نوشته وی، مغوالن چون زبانشان ترکي نبود، در ترويج اين زبان در 
دوران  آذربايجان تالشي هم نکردند. در نتیجه، زبان و گويش غالب آذربايجان در اين

و  هامهاجرتباقي ماند. به نظر مشکور، علیرغم تداوم « فارسي»و « فهلوی آذری»همچنان 
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عنوان دو بههرچند ترک و تاجیک اسکان ترکان در آذربايجان دوره سلجوقي و ايلخاني، 
زيستند، اما تا دورة صفويه، اکثريت با عنصر زباني و قومي اصلي آذربايجان در کنار هم مي

« فهلوی آذری»(. مشکور برای اثبات رواج 216 -218: 1375مشکور، بود )« هازبانیفهلو»
از بعضي شعرای آذربايجان  جاماندهبهدر آذربايجان تا دوره صفويه، به اشعار و ابیات قديمي 

ای، چون ماما عصمت تبريزی، همام تبريزی، يعقوب اردبیلي، مهان کشفي، عبدالقادر مراغه
هايي از حمداله مستوفي و رساله روحي قولالدين اردبیلي و نقلشیخ صفي مغربي تبريزی،

 (.219و  220 :1375مشکور، است )انارجاني استناد کرده 

در « فهلوی آذری»از نظر مشکور، آغاز عصر صفوی، پايان دوران رواج گويش 
زيرا اکثر ؛ ضربت قاطع و نهايي را صفويه به زبان قديم آذربايجان زدند»آذربايجان بود. 

گذار آن سلسله را ايالت ترک آسیای صغیر و سوريه و اسماعیل بنیانعمده طرفداران شاه
رواج زبان  (. به نوشته وی، از دوره صفويه، تدريجاً با219همان، دادند )ارمنستان تشکیل مي

ین جايگاه خود را در ب« فهلوی آذری»های شهری و روستايي آذربايجان، ترکي در بین توده
های هرزندی، حسنو، گلین قیه، زنوز و عامه از دست داد و تنها بقايايي از آن در قالب لهجه

به « فهلوی آذری»(. مشکور در اطالق 220و  188-202: 1375مشکور، ماند )خلخال باقي 
« زبان پهلوی»کسروی بود و نه ايده « گويش آذری»زبان آذربايجان نه کامالً پیرو ايده 

ای بود که محمدامین اديب «فهلوی آذری»رياحي. در واقع ديدگاه وی در تکمیل ايده 
-1334های بین مقاالتي در مجله دانشکده ادبیات تبريز در سالطوسي طي سلسله

الدين هايي از شیخ صفيش. مطرح کرده بود. اديب طوسي در اين مقاالت دوبیتي1337
ای، مهان کشفي، ماما عصمت تبريزی، مغربي اردبیلي، يعقوب اردبیلي، عبدالقادر مراغه

تبريزی و کلماتي منسوب به گويش آذری از مردم تبريز، اردبیل، زنجان، قزوين، مراغه مورد 
 1دانسته بود.« فهلويات آذری»های ها را نمونهآنر داده و بحث و بررسي قرا

                                                           
 پرداخته به شرح زير است :« زبان فهلوی آذری»طوسي در آن به ايده  ترين مقاالتي که اديبمهم. 1

، 251-273 سیفند،ا ،35 شیماره هفیتم، سیال ،«7 قیرن در زيیتبر و زنجان نيقزو اتيفهلو از یا نمونه» ،يطوس بياد محمدامین
1334. 

 .1334، 460-482 اسفند، مهین،36 شماره ،هفتم سال ،«نهم و هشتم قرن در یآذر زبان اتيفهلو» ،يطوس بياد محمدامین 
 .1335، 121-137 تابستان، ،38 شماره ،هشتم سال ،«يمغرب اتيفهلو» ،يطوس بياد محمدامین



 

 

 

 

  101 محمدجواد مشکورنگاری تاريختحوالت زباني آذربايجان در 
 

 مراحل رواج زبان ترکی در آذربایجان

محمدجواد مشکور، از معدود مورخان دوره پهلوی بود که به تحقیق در خصوص تاريخ 
به  های تاريخي،بررسيمجله  ش. در1348شناسي اقدام کرد. وی به سال ترکان و ترک

 .1ها به ايران پرداختآنو نحوه مهاجرت  اره ترکان اغوز اجداد سلجوقیاننوشتن مقاالتي درب
امیر  فیتأل األوامر العالئیه في األمور العالئیهش. کتاب 1350مشکور همچنین در سال 

بى المنجمه را با ناصرالدين حسین بن محمد بن على الجعفرى الرغدى، مشهور به ابن بى
نگاری مربوط به تاريخو چاپ کرد. مشکور برای اين اثر تصحیح نامه مختصر سلجوقعنوان 

ای نوشت و در آن به بررسي خاستگاه سلجوقیان، مقدمه تحقیقي مفصل و عالمانه
ها، جغرافیای تاريخي آناتولي و اوضاع اين سلجوقیان، تاريخ سلجوقیان روم، سلجوقنامه

ن مقدمه از بهترين و نخستین اي 2منطقه از عهد باستان تا تشکیل خالفت عثماني پرداخت.
یان روم بود. پژوهي و خصوصاً تاريخ سلجوقتحقیقات ايراني دوره پهلوی، در عرصه سلجوقي

گیری شکلآفرين در عنوان قبايل نقشبههای مشکور در خصوص ترکان اغوز پژوهش
ی در حکومت سلجوقیان، از معدود تحقیقات آکادمیک درباره ترکان در دورة پهلوی بود. و

ها را در قرن چهارم هجری متعلق به آنبررسي تاريخ اقوام و قبايل ترک اغوز، مسکن اولیه 
منطقه واقع در بین درياچه آرال و رود سیحون، ولگا، دريای خزر و رود ايرتیش دانسته و 

داری ترکان اغوز، به روابط های حکومتها، عقايد و شیوهضمن بررسي آداب و رسوم، سنت

                                                                                                                                  
 اسیفند، ،39 ارهشم هشتم، سال ،«یشهر اي یراژ اصطالح یآذر بزبان يکشف و عصمت ماما اتيفهلو» ،يطوس بيادمحمدامین  

262-258 ،1335. 
 .1335، 310-349 زمستان، ،40 شماره ،هشتم سال ،«یآذر لغت از چند یا هنمون» ،يطوس بياد محمدامین 
 1336، 135-168 ،تابستان ،42 شماره ،«نهم سال ،یآذر لغت از چند یا نمونه» ،يطوس بياد محمدامین 
 1336 ،242-275 ،زيیپا ،43 شماره ،نهم سال ،یآذر لغت از چند یا نمونه ،يطوس بياد محمدامین 
 .1336، 388-388 زمستان، ،44 شماره ،نهم سال ،«یآذر لغت از چند یا نمونه» ،يطوس بياد محمدامین 
 1337، 367- 41 زمستان ،48 شماره «دهم سال ،یآذرمهین لهجه دو به دهیقص دو» ،يطوس بياد محمدامین 

 – 142 فحاتصی ،28 شیماره ،پینجم سیال ،يخيتیار یهايبررسی ،[«1]رانيا به شانيا مهاجرت و غز ترکان» مشکور، محمدجواد .1
118 ،1349. 

، 63 – 74 صیفحات ،29 شماره پنجم، سال ،يخيتار یهايبررس ،[«2] رانيا به شانيا مهاجرت و غز ترکان» مشکور، محمدجواد 
1349. 

ر، کتابفروشي ، به اهتمام محمدجواد مشکوبيبيتاريخ سالجقه روم به انضمام مختصر سلجوقنامه ابنبي، بيابن يحیي بن محمد،. 2
 .1350تهران، تبريز، 
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ها، ها، کیماکها، تورکیشاويغورها، قرقیزها، تانگوت چونبا قبايل ترک همجوار  هاآن
 ،28: شماره 1349مشکور، است )ها، خزرها، بلغارها پرداخته ها، قبچاقها، پجنکقارلوق

شناسي در دوره (. از ديگر اقدامات مشکور در زمینة ترک135-129، 123، 119، 117
منظومة حماسي و فولکوريک متعلق به ترکان اغوز يا  ،«رقوددده قو»پهلوی، بررسي کتاب 

 دده قورقود(. مشکور، کتاب 136و  137: 1349مشکور، بود )همان ترکمانان منابع اسالمي 
اوايل پنجم  در اواخر قرن چهارم و»را متعلق به ترکان اغوز، يعني همان ترکاني دانسته که 

به نظر مشکور، کتاب «. ر آنجا اقامت گزيدندهجری به آذربايجان مهاجرت کردند و بعد د
ای ديرينه ترکان اغوز های تاريخي و اسطورههرچند متعلق به خاطرات و آگاهيدده قورقود 

آن طي سده پانزده میالدی/ قرن نهم هجری و در دوره حکومت  فیتألاست، اما کتابت و 
(. 230و  231: 1375 مشکور،و  138همان، است )ها در آذربايجان صورت گرفته قويونلوآق

شناسي زبان ترکي، صرف و نحو و موارد شناسي، گويشتحقیقات مشکور در زمینه لهجه
سرای، چون عزالدين حسن دستوری زبان و ادبیات ترکي آذربايجاني، و اشعار شاعران ترکي

ی اوغلو، نسیمي، حبیبي، شاه اسماعیل ختايي، صائب، قوسي، مسیحي، نشاط، واقف و وداد
مشکور،  ) شناسي، در دوره پهلوی استهای وی در عرصه ترکبخش ديگری از پژوهش

1375 :234-231 ،252-237 .) 

محمدجواد مشکور در خصوص ترکان و آذربايجان همواره در چهارچوب خطوط کلي 
آفريني نگاری بر محور نقشتاريخنوشت. اين انديشید و مينگاری دوران پهلوی ميتاريخ
ر آريايي و زبان فارسي استوار گرديده بود و در آن نقش عناصر ترک و عرب همواره عناص

نگاری برای اين عناصر در تاريخ ايران تاريخکه اين مورد حذف و انکار واقع شده و يا اين
کرد ای و فرعي قائل بود. مشکور نیز در آثارش همواره از اين خطوط پیروی مينقش حاشیه

کرد، زاويه ديد و نوع نگرش وی به های وی را از آثار ديگران متمايز مياما آنچه پژوهش
دانست نگاری ايراني، ترکان را اقوام مهاجر ميتاريخاين مسائل بود. مشکور بر مبنای سنت 

که در دوران بعد از اسالم به آذربايجان کوچ کرده بودند. وی در خصوص ورود اولین فوج از 
گروهي از ترکان غز از ماوراءالنهر در اواخر قرن چهارم »نويسد: ان ميترکان اغوز به آذربايج

هجری به  410و در زمان سلطان محمود غزنوی به آذربايجان آمدند و در حوالي سال
آذربايجان راه يافتند و سپس به لشکر وهسودان ممالن پادشاه روادی درآمدند و هسته 
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يجان تشکیل دادند که همان کانون ترک، کوچک ولي مؤثری را از اقلیتي ترک در آذربا
(. وی شکست سلطان 213: 1375مشکور، « )باعث جلب ديگر ترکان به آن استان شد

عطفي مسعود غزنوی از سلجوقیان در نبرد دندانقان و تسلط سلجوقیان بر خراسان را نقطه
، 28ماره : ش1349و مشکور،  213: 1375مشکور، است )در مهاجرت ترکان به ايران دانسته 

(. به نظر مشکور، هسته اصلي عنصر ترک در دوران پیش از استقرار سلجوقیان 138 -142
در آذربايجان، توسط اغوزهايي تشکیل شده بود که از کشتار امیر قراوش صاحب موصل در 

که بعد از اين واقعه، قبايل ترکان طوریبههجری جان سالم به در برده بودند.  435سال 
ی بار چهارم به پناهگاه ديرين خود آذربايجان بازگشتند و همین ترکان بودند که با برا»اغوز، 

« تدريج زبان خود را در آن استان رواج دادندنژادان خود در آذربايجان مانده بهديگر هم
(. از نگاه مشکور، فتح آذربايجان توسط سلطان طغرل 68، 29شماره  :1349مشکور، )

آغاز ترک شدن آذربايجان و رواج زبان ترکي در آن سامان بود.  سلجوقي از مراحل مهم در
نژاد در زمان غزنويان در پس از تسلط سلجوقیان بر آذربايجان چون اقلیتي از مردم ترک»

آن استان وجود داشتند، با آمدن سالجقه که خود از نژاد ترک بودند، راه برای مهاجرت 
ترکستان و ماوراءالنهر چون سیل به ايران و  ترکان به آذربايجان هموار شد و ترکان از

(. 145: 1375مشکور، « )آذربايجان روی آوردند و زبان خود را در آن استان گسترش دادند
های فراوان در آذربايجان را مستعد زندگي چادرنشیني وی جغرافیای مناسب و وجود چراگاه

جذب و سکونت ترکان طي  و دامداری قبايل مهاجر ترک دانسته و آن را عاملي مهم در
دوره سلجوقي و ادوار تاريخي بعد در آذربايجان دانسته است. به نوشته مشکور، مهاجران 

های مختلف آذربايجان، ترک از دوره سلجوقیان، در فرايند سکونت تدريجي در بخش
 ان،همبردند )های طبیعي آذربايجان به کار ها و عارضهتدريجاً اسامي ترکي را بر سکونتگاه

 (.213و  214

 فیتألنگاری جديد در ايران تا زمان تاريخفرايند ترک شدن آذربايجان از ابتدای پیدايش 
آثار مشکور در قالب سه ايدة مختلف که هرکدام متمرکز در يک دورة تاريخ بود، مطرح شده 
بود. اين سه دوره عبارت بودند از عصر سلجوقي، عصر مغول و عصر صفويه. تا روزگار 
کسروی اکثريت محققان و نويسندگان فرايند ترک شدن آذربايجان را به حاکمیت مغوالن 

دادند. در اين راستا حتي زبان ترکي هم محصول حمالت قبايل مغول و در ايران نسبت مي
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شد. اما اين احمد کسروی بود که برای قبايل ترک حاضر در سپاه مغوالن معرفي مي
آغاز اين فرايند را دورة سلجوقیان دانسته و ترک شدن صورت جدی سر نخستین بار به

آذربايجان را نتیجه مهاجرت قبايل ترک اغوز و استقرار سلجوقیان در اين سرزمین عنوان 
اين فرايند را مربوط به دوران صفويه  دسته سوم (.116 -118: 1378کسروی، کرد )

لجوقیان به آذربايجان باز شده بود هرچند پای ترکان در عصر سدانستند. از ديد اين دسته مي
اما تا استقرار صفويان زبان ترکي در آذربايجان تا آن حد قدرت نیافته بود که گويش آذری را 

، يک سند مهم در باب زبان 1324و اقبال آشتیاني،  184: 1346فقیه، بکند )میدان خارج از 
ايجان و ترک شدن اين هرچند آغاز رواج زبان ترکي در آذربمشکور  (46و  47آذری: 

دانست اما از ديد وی اين فرايند تا دوران سرزمین را زايیده تحوالت عصر سلجوقي مي
يکباره در صفويان و حتي عصر قاجار ادامه داشته است. بنابر اين از ديد مشکور اين فرايند به

آذری آذربايجان اتفاق نیفتاده و در طي چهار دوره زبان ترکي جايگزين گويش فهلوی 
تر ای نقش يک يا چند حکومت را در اين خصوص برجستهگرديده بود. وی در هر دوره

را مرحله قويونلو قويونلو و قرهترکمانان آقوی بعد از دوره سلجوقیان، دوره  دانسته است.
دوم استقرار ترکان اغوز يا ترکمانان و از سويي مرحله دوم رواج زبان ترکي در آذربايجان 

ای گذرا و موقت در ترک وی حضور ترکان شرقي در عصر ايلخانان را مرحلهت. دانسته اس
قويونلوها را شدن آذربايجان دانسته و اسکان ترکمانان در آذربايجان در دوره تیموريان و آق

موجب تقويت دوباره جايگاه ترکان اغوز در آذربايجان دانسته است. مشکور استقرار 
های ترک در آذربايجان را عامل کونت گسترده جمعیتهای ترک در ايران و سحکومت

های محلي ايراني، ها و گويشاصلي غلبة تدريجي زبان ترکي در آذربايجان و زوال زبان
، در اين منطقه دانسته است. به نوشته وی، اقدام نخست توسط «فهلوی آذری»چون 

مرزی و سرحدات اسالم  صورت اسکان دادن ترکان اغوز در مناطقسلجوقیان و اتابکان، به
از جمله آذربايجان، قفقاز و آناتولي در برابر تجاوزات مسیحیان گرجي و بیزانس صورت 

قويونلو قويونلو و قره(. همچنان که دوره ترکمانان آق214و  215: 1375مشکور، گرفت )
مرحلة دوم رواج زبان ترکي در آذربايجان بود و مرحلة سوم گسترش زبان ترکي در 

اسماعیل اول در (. وی اقدامات شاه219همان، گرفت )بايجان، در دورة صفوی صورت آذر
ها را از مصاديق بارز ترويج زبان ترکي در دربار و قلمرو صفوی و اعتماد وی به قزلباش
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اقدامات سالطین صفوی در راستای تقويت ترکان و زبان ترکي در آذربايجان دانسته است. 
سر کار آمدند برای راضي کردن قبايل حامي ترک خود به زبان از زماني که صفويه بر »

ايشان سخن گفتند و لغت ترکي را زبان درباری و حتي تبلیغات مذهبي خود ساختند و 
زبان را جز در گفتن گوی را به گفتن اشعار ترکي تشويق کرده شعرای پارسيشاعران ترکي

(. از 227 ،)همان« ا به چیزی نخريدندمراثي برای ائمة دين از چشم انداختند و شعرشان ر
نگاه مشکور دورة قاجار، چهارمین و آخرين مرحلة رواج زبان ترکي در آذربايجان بود. وی در 

قاجاريه نیز در ترويج زبان ترکي در »نويسد: خصوص نقش قاجارها در اين زمینه مي
شه در آذربايجان مقیم آذربايجان سهم بسزايي داشتند و زبان دربار ولیعهدهای آنان که همی

بودند ترکي بود. از اين جهت زبان ترکي زبان اشرافي و طراز اول جلوه کرد و همواره باب 
« روز و مورد تقلید مردم آن روزگار بود و اين وضع تا مقارن مشروطیت ايران دوام داشت

نسته و دا« ترکي آذری»مشکور، زبان کنوني رايج در آذربايجان را  (.227 :1375)مشکور، 
معتقد بود اين زبان از پیوند و تداخل کلمات و واژگان زبان ترکي اغوزی و فهلوی آذری 

فهلويات آذری » به نوشته وی، رواج زبان ترکي در آذربايجان موجب شد پديد آمده است. 
ها در هر جا به لهجة مخصوصي مغاير با لهجات ديگر سخن آنکنندگان به که تکلم

ديگر ارتباطي نداشتند و متکي به خط و کتابت هم نبود، يکي پس از گفتند و با يکمي
ديگری از میان برود و با زبان غالب بیامیزد و جای خود را به زباني دهد که از زبان ترکي 
غزی و لهجات فهلوی آذری ترکیب يافته و هنوز به نام ترکي آذری در آذربايجان متداول 

 (.227 ،همان« )است

 گیرینتیجه

نگاری آکادمیک و دانشگاهي دورة تاريخاز مسائل و موضوعات مهم مطرح در  يکي
محمدرضا شاه پهلوی، پرداختن به هويت فرهنگي و تاريخي آذربايجان بود. مطرح بودن 

های تاريخي و ادبي معاصر، بیشتر تحت عنوان يکي از مسائل مهم در پژوهشبهآذربايجان 
گرفته در خصوص هويت ملي مبتني بر های شکلغدغهتأثیر شرايط سیاسي و تعاريف و د

های زباني و فرهنگي موجود در آذربايجان از جمله مسائلي ناسیونالیسم در ايران بود. تفاوت
بود که در تعارض با تعريف هويت و ناسیونالیسم ايراني بر اساس نژاد آريايي و زبان فارسي 
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لت تاريخي و استمرار هويت ايراني مبتني نژاد که تالش برای اثبات اصاطوریبهقرار گرفت. 
های آريايي و زبان فارسي در تاريخ آذربايجان به يکي از اقدامات مهم در عرصة پژوهش

محمدجواد مشکور از جمله مورخاني بود که به جهت يک دهه تاريخي معاصر تبديل شد. 
وری و همکاری با نهادها و حضور در تبريز و آذربايجان بعد از واقعه جريان سید جعفر پیشه

های خود را به نگاری ناسیونالیستي، بخش مهمي از پژوهشتاريخفعال در حوزة  مؤسسات
مانند قاطبة مورخان تاريخ و فرهنگ آذربايجان اختصاص داد. هدف و دغدغة مهم مشکور به

سي در و محققان زمانة او، اثبات هويت ايراني مبتني بر زبان و فرهنگ آريايي و فار
های مهم جغرافیای ايران، مردم آن به عنوان يکي از بخشبهآذربايجان بود؛ آذربايجاني که 

نگری مشکور، آنچه در تاريخ و فرهنگ آذربايجان گفتند. در تاريخزبان ترکي سخن مي
دارای اهمیت بود، نه هويت ايراني مبتني بر رواج زبان ترکي در آذربايجان معاصر، بلکه گذار 

اين واقعیت و پديدة معاصر و تالش برای اثبات هويت ايراني مبتني بر زبان و فرهنگي  از
نگاری مشکور، منطبق با تاريخبود. در « فهلوی آذری»فارسي و آريايي بر اساس تئوری 

شده برای نگاری ناسیونالیستي ايراني، هويت تاريخي و زباني تعريفتاريخگفتمان حاکم در 
، امری اصیل و ايراني بود. همچنان که هويت موجود و «فهلوی آذری»کل آذربايجان در ش

شد. معاصر آذربايجان در شکل زبان ترکي، امری تهاجمي و تصنعي و غیرايراني مطرح مي
مشکور در خصوص شرايط تاريخي مؤثر در رواج زبان ترکي در آذربايجان، به شکلي 

مسئله را به فعالیت و اقدامات ی اين که وطوریبهسطحي و ساده برخورد کرده است. 
های سیاسي چون صفويان يا قاجاريه تقلیل داده است. ها و نظامای از حکومتپاره

که رواج زبان ترکي در آذربايجان ناشي از تحوالت جمعیتي و اجتماعي مستمر و درحالي
که به جهت  ای بود که از دورة سلجوقیان تا دورة صفويه جريان داشت؛ واقعیتيگسترده

در آذربايجان و استمرار آن تا دورة معاصر، مورد « فهلوی آذری»تالش مشکور برای اثبات 
های اعتنايي به واقعیتتوجهي قرار گرفته است. همچنان که ايشان در آن سوی بيبي

تاريخي رواج زبان ترکي در آذربايجان. به جهت عدم آشنايي با ماهیت و ساختار اين زبان، 
ترکیبي از گويش ترکي غزی و فهلوی آذری دانسته « ترکي آذری»تحت عنوان آن را 

های فارسي و که زبان ترکي رايج در آذربايجان با وجود تأثیرپذيری از زباناست. درحالي
رفته نگرش همهای زباني مستقل است. رویعربي، برای خود دارای ساختار و ويژگي
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مسئله زبان آن نه کامالً منطبق با آذربايجان و محمدجواد مشکور در آثارش به تاريخ 
طرفانه به گفتمان رسمي ناسیونالیسم دوران پهلوی بود و نه نگرشي کامالً آکادمیک و بي

خصوص موضوع داشت بلکه وی همواره تحت تأثیر فضای ايدئولوژيک زمانه خويش و به
در آثارش از  ا هموارهفضای ناسیونالیستي حاکم بر محافل آکادمیک آن دوران بود. ام

مسئله ترکان در تاريخ ايران و آذربايجان نگريسته است. چنانکه موضعي میانه نه افراطي به 
فهلوی »کلي آذری دانسته و نه پهلوی بلکه از آن تحت عنوان زبان آذربايجان را نه به

یان و نه کلي به دست سلجوقکه ترک شدن آذربايجان را نه بهکند. يا اينياد مي« آذری
ها را در اين مغوالن و يا حتي صفويان دانشته، بلکه سهم و نقش هريک از اين حکومت

مسئله مشخص کرده است. وی نهايتاً نتیجه اين تغییر و تحوالت قومي و زباني را 
 دانسته است. « ترکي آذری»گیری لهجه شکل



 

 

 

 

108  1400بهار ، ششبیست و شمارة ، دوازدهمسال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

 منابع

 سال ،«7 قرن در زیتبر و نجانز نیقزو اتیفهلو ای ازنمونه» محمدامین، ،يطوس بياد 

 251-273 ، صفحات1334 اسفند، ،35 شماره هفتم،

 ارهشم هفتم، سال ،«نهم و هشتم قرن در یآذر زبان اتیفهلو» محمدامین، ،يطوس بياد 

 460-482 ، صفحات1334 اسفند، مهین ،36

 1335 تابستان، ،38 شماره هشتم، سال ،«یمغرب اتیفهلو» محمدامین، ،يطوس بياد ،

 121-137 صفحات

 اصطالح یآذر زبانه ب یکشف و عصمت ماما اتیفهلو» محمدامین، ،يطوس بياد 

 258-262 ، صفحات1335 اسفند، ،39 شماره هشتم، سال ،«یشهر ای یراژ

 زمستان، ،40 شماره هشتم، سال ،«یآذر لغت از ای چندنمونه» محمدامین، ،يطوس بياد 

 310-349 ، صفحات1335

 تابستان، ،42 شماره ،نهم سال ،«یآذر لغت از ای چندنمونه» مین،محمدا ،يطوس بياد 

 135-168 ، صفحات1336

 1336 ز،يیپا ،43 شماره نهم، سال ،«یآذر لغت از ای چندنمونه» محمدامین، ،يطوس بياد ،

 242-275 صفحات

 زمستان، ،44 شماره نهم، سال ،«یآذر لغت از ای چندنمونه» محمدامین، ،يطوس بياد 

 361-388 ، صفحات1336

 مستانز ،48 شماره دهم سال ،«یآذرمهین لهجه دو به دهیقص دو» محمدامین، ،يطوس بياد ،

 367 – 417، صفحات 1337

  آبان، 3اره سال دوم، شم ،«یک سند مهم در باب زبان آذری»، (1324)اقبال آشتیاني، عباس ،

 43 – 50صفحات 

 هران.تايران،  تاريخ نشر ،تاریخ ندیشیبازا و بومی تجدد(، 1382قي، محمد )توکلي طر 

 ر،مشکو محمدجواد دکتر مرحوم یفرهنگ و یعلم خدمات و نامهیزندگ (،1397) نادره ،يجالل 



 

 

 

 

  109 محمدجواد مشکورنگاری تاريختحوالت زباني آذربايجان در 
 

 مفاخر و آثار انجمن اول، چاپ خورابه، کاوه نظر ريز ،يجالل نادره از مقاالت میتنظ و هیته
 .تهران ،يمل

 ( 1367رياحي، محمدامین ،)جلد مقاله( ود افشار )دربرگیرنده چهل و چهارنامواره دکتر محم ،
مود وقات محد موقچهارم، به کوشش ايرج افشار با همکاری کريم اصفهانیان، چاپ اول، بنیا

 افشار، تهران.

 ،اسفند60 مارهش، کلک ،«مشکور محمدجواد استاد ادي به: ادبودي و ادي کلک»ي، عل شهابي ،، 

 375و  376صفحات  ،1373

 ن تا روزگار و نهضت ادبی از عهد باستا جانیآذربا :آتورپاتکان، (1346)الدين فقیه، جمال

 انتشارات علمي، تهران. ، چاپ اول،اینظامی گنجه

  های شهرها مجموعه )زبان پاک، آذری یا زبان باستان آذربایگان، نام (،1378)کسروی، احمد

 ران.، تهوسبه کوشش عزيزاله علیزاده، چاپ اول، فرد، های ایران(و دیه

 ،کده ه دانشنشری ،«آثار و اسناد مربوط به زبان ديرين آذربايجان» مرتضوی، منوچهر
 445 - 479، صفحات 1354 ،28سال  ،115، شماره ادبیات تبریز

  ،نبشته به خط اورارتو در ک سنگتاریخ مردم اورارتو و کشف ی(، 1332محمدجواد )مشکور

 هنر ايران، تهران.، چاپ اول، انجمن فرهنگ و آذربایجان

  ،شناسی آنثار باستانی و جمعیتنظری به تاریخ آذربایجان، آ(، 1349محمدجواد )مشکور ،
 چاپ اول، انجمن آثار و مفاخر ملي، تهران.

  ،شماره های تاریخیبررسی ،[«1] رانياو مهاجرت ايشان به  ترکان غز»محمدجواد، مشکور ،

 .118 – 142صفحات  ،1349، سال پنجم، 28

  ،شماره های تاریخیبررسی، [«2ترکان غز و مهاجرت ايشان به ايران ]»محمدجواد، مشکور ،
 .63 – 74، صفحات 1349، سال پنجم، 29

  ،چاپ اول، انجمن آثار و هم هجریتاریخ تبریز تا پایان قرن ن(، 1352محمدجواد )مشکور ،
 مفاخر ملي، تهران.



 

 

 

 

110  1400بهار ، ششبیست و شمارة ، دوازدهمسال ، ران بعد از اسالمينامة اتاريخ  
 

  ،ریخ اقوام و پادشاهان پیش از باستان )در تا ایران در عهد(، 1363محمدجواد )مشکور

 چاپ چهارم، سازمان انتشارات اشرفي، تهران، اسالم(

  ،شناسی آنثار باستانی و جمعیتنظری به تاریخ آذربایجان، آ(، 1375محمدجواد )مشکور ،
 انجمن آثار و مفاخر ملي، تهران.

  ،به  ،ر(محمدجواد مشکوتر دک نامۀ باستان )مجموعه مقاالت(، 1378محمدجواد )مشکور

طالعات ماني و پژوهشگاه علوم انس اهتمام سعید میرمحمدصادق و نادره جاللي، چاپ اول،
 فرهنگي، تهران.

 مشکور محمدجواد دکتر هیفق استاد ۀادنامی: مشکور یسع(، 1374) دیسع رمحمدصادق،یم، 
 .تهران ا،يپو اول، چاپ

 شماره ،اودانج راثیم وقف ،«مشکور محمدجواد مرحوم استاد ادي به»، سعید، رمحمدصادقیم 

 .142-141، صفحات 1374بهار،  ،9

 بزرگ المعارفرهئدا مرکز اول، چاپ (،1384) ،مشکور محمدجواد دکتر آثار و احوال به ینگاه 
 .تهران ،ياسالم


