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ԻՐԱՆՈՒՄ ԹՅՈՒՐՔԱԽՈՍՈՒԹՅԱՆ  ԽՆԴՐԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Գառնիկ Ասատրյան 

  

Այսօր արդեն գրեթե դարձել է ընդհանուր, մի շարք առումներով Բաքվի 

քարոզչության շնորհիվ և արտասահմանի թյուրքական լոբբիստների ջանքերի 

շնորհիվ (այդ թվում՝ Ռուսաստանի), երկու մասի բաժանված մեկ ժողովրդի՝ 

«ադրբեջանցիների» մասին պնդումը, որոնք իբր ապրում են ներկայիս Ադրբեջանի 

Հանրապետության տարածքում որպես տիտղոսակիր ժողովուրդ, իսկ Արաքս գետից 

հարավ իրանական Արդաբիլ, Արևելյան Ատրպատական, Արևմտյան 

Ատրպատական, Զանջան և նույնիսկ Ղազվին նահանգներում, որպես բազմամիլիոն 

փոքրամասնություն:  

Ես արդեն խոսել եմ արհեստական ներքին քաղաքական զարգացումների  

ծրագրավորման համար մանիպուլիացիաներում թվաքանակի սիմվոլիզմի մասին, 

այդ թվում նաև Իրանում և նրանց հանդեպ հասարակական գիտակցության  

պատրաստման մասին: Ըստ Ս.Կ. Կարա-Մուրզայի «ներշնչման կախարդական ուժը, 

որով օժտված է թիվը, այսպիսին է, որ եթե մարդը ընդունել է ինչ-որ անհեթեթ  

քանակական պնդում, նրան արդեն գրեթե անհնար է համոզել ոչ միայն 

տրամաբանությամբ, այլ նաև՝ արդեն բազմաթիվ փաստերով: Թիվը ունի ուղեղը 

անշրջելի դարձնելու կարողություն»:  

Ի սկզբանե, արդեն ԽՍՀՄ անկման առաջին տարիներին, շրջանառության մեջ դրվեց 

33 միլիոն թիվը, այսպես ասած Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում ապրում 

են ավելի քան 30մլն «ադրբեջանցիներ»: Ընդ որում, այն ժամանակ, երբ Իրանի 

բնակչության ընդհանուր թիվը չէր գերազանցում 60 միլիոնը: Այսինքն, փաստացի, 

պնդվում է, որ իրանցիների կեսը «ադրբեջանցիներ» են: Եվ ահա, «33»-ը իր սակրալ 

լուսապսակով հետագայում հանդես էր գալիս «ավելի քան երեսուն միլիոն» ձևով ոչ 

միայն դիլետանտային խմբավորումների և կողմնակալ քաղաքական շրջանների մեջ, 

այլև միանգամայն հեղինակավոր և նույնիսկ ընդհանրապես չհետաքրքրված 

վերլուծաբանների և քաղաքական գործիչների ուղեղների մեջ: 
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Ռուսական մամուլում, օրինակ, այս թիվը երկար ժամանակ լուրջ էր ընդունվում: Ընդ 

որում, ոչ մի կոնկրետ բացատրություններ չեն տրվում, որպես կանոն, հղում են 

կատարում այն բանի վրա, որ իրանական իշխանությունները իրենց 

քաղաքացիներին տարբերակում են միայն կրոնական հատկանիշով, և, հետևաբար, 

չկան հավաստի տվյալներ,  սակայն, իրականում, իբր Իրանի ամբողջ հյուսիս-

արևմուտքը  և Թեհրանի կեսը բնակեցված է «ադրբեջանցիներով» և այլն, և այլն: 

Որևէ մեկը չի մտածել, թե ինչի վրա է հիմնվում երեսուն միլիոն թիվը, եթե նույնիսկ 

վերցնենք Իրանի ամբողջ հյուսիս-արևմուտքը՝ ներառյալ Գորգանի և Սեմնանաի 

մերձկասպյան շրջանները,  և հասցնենք այն մինչև Դամավանդի նախալեռները՝ 

մայրաքաղաքի հետ միասին և այս ընդարձակ տարածքի ամբողջ բնակչությանը 

համարենք «ադրբեջանցի», այդ դեպքում նույնիսկ երեսուն միլիոն չի ստացվում: 

Հնարավոր է, նմանատիպ անհամապատասխանությունների համար, Իրանի 

ֆրագմենտացիայի մշակողները ի վերջո հասկացան, որ Իրանում ավելի քան երեսուն 

միլիոն «ադրբեջանցիների» պնդումը արդեն սահմանակից է անպարկեշտությանը, և 

նույնիսկ կարող է վարկաբեկել գաղափարը, ինչպես նաև, ինչպես նրանք համոզվել 

են, չնայած դրա լայն տարածմանը, այն արդեն չի գործում: Այդ պատճառով, շուտով, 

հայտնվեց այլ թիվ՝ քսան միլիոն, որը սկսեց շրջանառվել ոչ պակաս ակտիվությամբ:  

Դատելով ամեն ինչից, այն բավականին հաջողությամբ ներդրվեց նաև ռուսական 

քաղաքական շրջաններում: Որպեսզի ամեն ինչ լինի ճշմարտանման և շատ 

կատեգորիկ հանդես չգա, այս անգամ  որոշվեց ցածր  շեմ կեղծ թվաքանակի՝ 

տասնութ միլիոն: Հետևաբար, ենթադրվում է, որ ոչ միայն փորձագետների, այլև 

ցանկացած մտածող կողմնակի դիտորդի մոտ չի կարող չառաջանալ հիմնավորված 

կասկածներ նման հաշվարկների հավաստիության մասին (առաջ է գալիս երրորդ 

ճշգրտման անհրաժեշտությունը), մանավանդ, որ ոչ-ոք և երբեք չի անցկացրել Իրանի 

բնակչության մարդահամար ըստ լեզվական հատկանիշի, որը հիմնական պահանջն 

է, ըստ որի ավանդական մոտեցումների կողմնակիցները որոշում են էթնիկ 

պատկանելությունը Իրանի այս կամ այն խմբի: Միակ աղբյուրը, որտեղ 

համակարգված ձևով հանդես է գալիս բնակեցված շրջանների բնակիչների լեզուն 

(այն էլ կարճ նշումների և առանց թվային տվյալների) բազմահատոր «Իրանի 

աշխարհագրության բառարանն է», հրատարակված երկրի զինված ուժերի գլխավոր 
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շտաբի կողմից դեռևս Շահի օրոք և վերահրատարակված նորացված ձևով 

Իսլամական հեղափոխությունից հետո: Սակայն կազմել Իրանի լեզվական պատկերի 

մասին այդպիսի  ամբողջական պատկերացում այս աշխատանքով միանգամայն 

անհնար է:  

Քիչ թե շատ, Իրանում թյուրքոֆոնների քանակի մասին հավաստի տվյալ է ինը 

միլիոնը,-վերջերս ասել է հայտնի իրանական ազգաբան պրոգ. Սեքանդար 

Ամանոլահին:  Սակայն ընդգծեմ, որ թվաքանակի մեջ ներառված են ոչ միայն հենց 

«ադրբեջանցիները», այլ նաև այլ թյուրքախոս խմբեր (բացառությամբ թուրքմենների), 

շահսևանները, այլանուները, հալաջները (որոնք ապրում են Սավայում, Թեհրանից ոչ 

հեռու և գրեթե ամբողջապես պարսկալեզու են այժմ) և այլն: Ընդ որում, Իրանի 

բազմաթիվ թյուրքալեզու խմբերի միավորումը մեկ միասնության մեջ, և նրանցից 

«ադրբեջանցի» դարձնելը սխալ է, որը հատուկ է շատ հեղինակների, որոնք 

անդրադարձել են խնդրին, որոնք այդ թվում նաև քաղաքականորեն անկողմնակալ 

են: Ավելին, թյուրքախոսությունը, տարբեր պատմական պատճառների հետևանքով,  

այդ թվում՝  «ազնվական գերակշռմամբ», որը նաև  ի հայտ է գալիս  նշանակալի թվով 

գյուղական բնակչության մեջ, ինչպես նաև ցեղային կազմավորումների մեջ Իրանի 

տարբեր մասերում (Չարմահալ-Բախտիարի, Ֆարս, Խորասան, Իսֆահան և այլն), 

որոնք չեն հանդիսանում թյուրքեր, և չունեն Ադրբեջանի (Ատրպատականի) հետ: 

Օրինակ, մաքուր իրանական ցեղային կոնֆեդերացիա (իլ) բասերի ունի իր կազմի 

մեջ և ցեղեր, որոնք խոսում են թյուրքերենով և նույնիսկ արաբերենով: Բնակչության 

այս կատեգորիան, սովորաբար, ուռճացված թվաքանակով,  հասկանալի է, նույնպես 

միշտ ներառված  էր Իրանի  այսպես կոչված «ադրբեջանցիների» ընդհանուր 

թվաքանակի մեջ: 

Ինչ վերաբերում է նրան, թե իբր Թեհրանի բնակչության մեծ մասը կազմում են 

«ադրբեջանցիները» (առաջարկվում են տարբեր թվեր՝ չորսից մինչև յոթ միլիոն), ապա 

այսպիսի պնդման ֆանտաստիկությունը ակնհայտ է առանց հատուկ հիմնավորման: 

Այդքան թվաքանակով «ադրբեջանցիներ» այնտեղ ուղղակի չէին կարող հայտնվել 

որևէ տեղից: Իրական գնահատականը՝  500000-ից  1 միլիոն է,  որոնք բնակվել են 

տարբեր  ժամանակներում մայրաքաղաքում և ամբողջովին  «տարալուծվել է» նրա 

մեջ: Ընդհանուր առմամբ, Թեհրանի բնակչությունը, որը ոչ մեծ քաղաք էր մինչ նրա 
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մայրաքաղաք հայտարարելը XVIII դարի վերջում Աղա-Մուհամմադ խանի օրոք, 

ձևավորվել է երկրի տարբեր մասերից այնտեղ մարդկային հոսքի արդյունքում: 

Ընդարձակելով իր սահմանները, քաղաքն արդյունքում  ներառել է մեծաքանակ 

հարևան բնակավայրեր, այդ թվում՝ Նարմաքը, Զարքեշը, Վանակը, Շեմիրանը, 

Թաջրիշը և այլն, որոնցում խոսում էին, ըստ ամենայնի, մազանդարաներենով, 

ինչպես, ընդ որում, Թեհրանի հյուսիսում և հյուսիս-արևմուտքում՝ Քարաջում (այսօր 

չորսմիլիոնանոց քաղաք), Ռուդեխենեում, Չալուսում, Ուշանում, Ֆաշամում և այլն, 

որոնցում այժմ իշխում է միայն պարսկերենը: Հենց Թեհրանում, նրա 

մինչմայրաքաղաքային շրջանի պատմության ընթացքում, ժողովուրդը, ամենայն 

հավանականությամբ, խոսում էր հարավթաթական բարբառներից մեկով կամ 

Ռագայի  (Ռեյի) բարբառով, որը կենտրոնական-իրանական բարբառային 

կոնտինումի տարատեսակներից մեկն է, որտեղ մտնում էին Ղումի, Սավեի, Արակի, 

Ջասպի, Քաշանի և Իսֆահանի բարբառները:  

Խոսել թյուրքոֆոնիայի այդքան նշանակալի տոկոսի մասին  Իրանի Իսլամական 

Հանրապետության մայրաքաղաքում ուղղակի անհրաժեշտ չէ: Թեհրանի շուկայում 

թյուրքական խոսքի վիճահարույց արձագանքները, որտեղ վաճառում են 

հիմնականում տեղական արտադրության ապրանքներ կամ գյուղական մթերքներ 

Թավրիզի, Միյանեի, Մարանդի, Մարաղայի և այլ առևտրականներ, և խանութներում, 

որտեղ հյուրասիրում են իրենց հաճախորդներին հատուկ բոնաբական քյաբաբով՝ 

աղացած մսով, կամ թավրիզական քյուֆթայով, ըստ ամենայնի, ոչ բավարար 

ապացույցներ են Թեհրանում  հյուսիսարևմտյան նահանգների բազմամիլիոն 

բնակչության առկայության մասին: Ընդ որում,  խոսակցական թյուրքական լեզվի 

կրողները շուկաներում և ավանդական պանդոկներում, որպես կանոն, 

մայրաքաղաքի մշտական բնակիչները չեն, այլև մարդիկ, որոնք եկել են 

ժամանակավոր աշխատանքի համար: 

Սովորելով ընթերցողի խիստ ոճին, մեր  ճանապարհորդությունը Թեհրանի շուկայով 

և պանդոկներով կապված քննարկվող խնդրի հետ, կարող է միանգամայն 

արդարացիորեն թվալ եթե ոչ քննարական շեղում, այլև  բացահայտ ոչ տեղին  

ներդրում տեքստի մեջ: Ի վերջո, մի շարք եվրոպական քաղաքներում (չբացառելով 

Մոսկվան) այսօր կարող ես լսել թյուրքական (և ոչ միայն) խոսք, նույնպիսի 
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խոհարարական խանութներում, որտեղ տալիս են շաուրմա և քյաբաբ ավելի հաճախ 

քան Թեհրանում, և ոչ մեկը դրանից չի անում ժողովրդագրական, և, նույնիսկ, հեռուն 

գնացող քաղաքական եզրակացություններ: Այժմ հենց Երևանում են խոսում 

թյուրքերենով ինչպես շուկայում, այնպես էլ բազմաթիվ իրանական ազգային 

ռեստորաններով և խորտկանոցներում: 

Բանն այն է, որ «Ադրբեջանական պրոեկտի» ամբողջ կառուցումը հիմնված է նման 

մանրամասների վրա: Կասկածելի կլիշեները, ինչպես «ամբողջ Թեհրանի շուկան 

ադրբեջանցիների ձեռքում է», «ամբողջ առևտրական և ռեստորանային գործերը 

տնօրինում են ադրբեջանցիները» և այլն, ահա հիմնական եզրակացությունները, 

որոնք կազմում են փաստարկների հիմքը  Թեհրանի չորսից յոթ միլիոն 

«ադրբեջանական» բնակչության:  Իրանական մայրաքաղաքի բնակիչներին ոչ-ոք և 

երբեք չի հաշվել լեզվական հատկանիշներով: Ուրիշ այլ փաստարկներ չկան և չեն էլ 

կարող լինել: Սակայն մի շարք կոնկրետ հատկանիշների հետ ես կարող եմ հստակ 

հաստատել, օրինակ, որ Քուրդիստան և Սիստան-Բելուջիստան  նահանգից 

ծագողների թիվը Թեհրանում քիչ չէ հյուսիսարևմտյան նահանգներից, ըստ իրենց՝ 

«ադրբեջանցիների թվից»: Հայտնի է, որ դեռևս տաս տարի առաջ Թեհրանում ապրում 

էր մոտ  700000 սուննիներ, որոնք, իմիջիայլոց, բողոքում էին սուննիական մզկիթների 

բացակայությունից, և պաշտամունքի իրականացման և ուրբաթօրյա աղոթքների 

անցկացման համար հաճախ էին գնում մզկիթներ, որոնք գտնվում էին Պակիստանի և 

Աֆղանստանի տարածքներում: Քանի որ Իրանի սուննիական բնակչության 

հիմնական կմախքը  բաղկացած է  քրդերից, բելուջներից, նշված փաստը մեզ հիմք է 

տալիս ենթադրելու մայրաքաղաքում այս խմբերի առկայության մասին: 

Աֆղանստանից գաղթականները, հիմնականում խազարներն են, որոնք ինչպես մենք 

արդեն նշել ենք, շիաներ են:   Թեհրանում «ադրբեջանցիներ»-ի հաշվման համար 

չկան և այդպիսի անուղղակի պահանջներ, ինչպիսիք են դավանաբանական 

պատկանելությունը, քանի որ նրանք բոլորը շիիզմի հետևորդներ են: Միգուցե 

կատակներ են, Թեհրանում «ադրբեջանցիներ» առանձնացնելու համար, բարբարի 

օգտագործելու հատկանիշը, քանի որ հայտնի է, որ Ադրբեջանից ծագողները շատ են 

սիրում այս տեսակի խմորեղեն: Հենց նրանք էլ հիմք են դրել XX դարի սկզբում  

առաջին փռերը հացի այս տեսակի արտադրության համար: Ադրբեջանից ծագողների 



8 
 

այս սերը բարբարիի հանդեպ նույնիսկ մտել է ասույթի մեջ: Սակայն, բարբարիի 

հանդեպ հավասարապես սեր տածեցին նաև մայրաքաղաքի բնակիչների այլ 

կատեգորիաները և ընդհանուր առմամբ իրանցիները: Այնպես որ, այս հատկանիշը 

նույնպես տեղին չէ: 

Այսպես, մեր կողմից թյուրքախոսների հիմնական գծերը սահամնելուց հետո, 

այսինքն, բացահայտեցինք, որ ոչ բոլոր թյուրքական բարբառներով խոսողներն են 

«ադրբեջանցիներ», եկել է ժամանակը բացահայտելու վերջիններիս  Իրանի 

Իսլամաական Հանրապետությունում մոտավոր, գոնե օբյեկտիվ թվականակին մոտ  

ցուցանիշ: 

Սկզբում «ադրբեջանցի» տերմինը սահմանենք, որը նշանակում է Ադրբեջանի 

տեղաբնիկ, այսինքն՝ Ատրպատականի, որը Իրանի հյուսիսարևմտյան 

ծայրամասային շրջանն է, և ներկայումս բաժանվում է, համաձայն երկրի ներկայիս 

վարչական բաժանման, հինգ նահանգների: Ինչու իրանական Ադրբեջան նահանգի 

անվանումը հանկարծ Արաքս գետով անցավ հյուսիսի և դարձավ Սովետական 

հանրապետության, իսկ այնուհետև անկախ պետության անվանում, սրանք հարցեր 

են որոնց կվվերադառնանք քիչ անց: Այժմ մնալով Իրանի սահմաններում, անցում 

կատարենք 2006 թվականի նահանգների պաշտոնական տվյալներին: Դրանք 

համեմատաբար հստակ թվեր են, քանի որ տվյալ դեպքում իշխանությունները 

պատճառ չունեն կեղծելու ազգաբնակչության թվաքանակը իրենց սեփական երկրում: 

Այսպես ահա, բերենք նշված հինգ հյուսիսարևմտյան նահանգների տվյալները, որոնց 

տարածքում ապրում են «ադրբեջանցիները»: (Երկրի մնացած մասերում, ինչպես 

մենք տեսանք, «ադրբեջանցիների» այդքան նշանակալի թիվ գոյություն չունի): Ընդ 

որում, պետք է հաշվի առնել, որ նշված հինգ նահանգներից ամենահարավում 

գտնվող Ղազվինը պատմականորեն չի մտել Ատրպատականի կազմի մեջ, իսկ նրա 

բնակչությունը մեծամասամբ պարկալեզու է: 

Ըստ 2006 թվականի թվյալների Արդաբիլում ապրում է 1.228.155 մարդ, Արևելյան 

Ատրպատականում՝ 3.603.456, Արևմտյան Ատրպատականում՝ 2.879.459, Զենջանում՝ 

964.601, Ղազվին նահանգում՝ 1.143.200 մարդ: Այսպիսով, այս պոտենցիալ 

«ադրբեջանական» տարածքներում բնակչության ընդհանուր թիվը կազմում է 

9.094.105 մարդ: Ապա, հաշվի առնելով, որ  Արևմտյան Ատրպատականի բնակիչների 
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մոտ 70%-ը քրդեր են, (մոտավորապես  2 միլիոն), Ղազվինի կեսից ավելին խոսում են 

հարավ թաթական խոսվածքներով  (Թաքեստան քաղաքը, բնակավայրերի խումբ, որն 

անվանվում է Բոլուք Զահրա և այլն) և պարսկերենով (մոտ մեկ միլիոն), կոնկրետ 

տոկոս են կազմում մնացած նահանգներում նաև քրդերը, ասորիները, հայերը, 

թալիշները,  հարավային թաթերը (ոչ պակաս քան 500000), արդյունքում կստանանք 

հինգ միլիոն «ադրբեջանցիներ»: Սա, ինչպես ցույց է տալիս բավականին պարզ և 

օբյեկտիվ վերլուծությունը, ավելի իրատեսական թվաքանակ է, սխալներ կարող են 

լինել միայն մի քանի հարյուր հազարի սահմաններում:  

Իրանի Իսլամական Հանրապետության  քաղաքացիները ինքնաճանաչողության 

հիմնական ձևը, ինչպես արդեն նշվել է, իրանին է, այսինքն` «իրանցի» , որին հաճախ 

ավելանում է հստակեցնող բնորոշում ըստ բնակության վայրի` թեհրանի, 

«թեհրանցի», էսֆահանի «սպահանցի», համադանի «համադանցի», թաբրիզի 

«թավրիզցի» և այլն:  Բարբառային շրջանների բնակիչների համար հստակեցնող 

բնորոշում է  ներառում բարբառային արեալի անունը: Այսպես Գիլանի, 

Մազանդարանի և Գորգանի բնակիչների համար «շոմալի» (բառացի հյուսիսցի), 

Արդաբիլ նահանգի բնակիչների համար` արդաբիլի, Արևելյան և Արևմտյան 

Ատրպատականների համար` ազարբայջանի (քաղաքների ավելի մեծ 

բաժանումներով` թաբրիզի, մարանդի, միանեի, շաբեսթարի, մարազեի և այլն), 

քրդալեզու և լուրալեզու արեալների համար` համապատասխանաբար քորդ և լուր  և 

այլն: Ընդ որում տարածքային (մշակութային)   ինքնաճանաչողության  հիմք է 

հանդիսանում տեղական բարբառը: Հենց որ ընտանիքը բնակվում է քաղաքում և 

կորցնում է իր մայրենի խոսվածքը, անցնում է պարսկերենի, արդեն հաջորդ սերունդը 

ձեռք է բերում  երկրորդական ինքնաճանաչողության  բնորոշումը ըստ նրանց նոր 

բնակության վայրի, պահպանելով, ընդ որում,  տարածքային արմատների մասին 

հիշողությունը: Մի շարք մարդիկ, ովքեր ծագում  են հյուսիսարևմտյան 

նահանգներից, և ապրում էին Թեհրանում, արդեն  հստակորեն  բնորոշում են իրենց 

որպես իրանցիներ թեհրանցիներ: 

Ասվածի հիմքում, ծայրահեղ  միամիտ  են երևում մի քանի քաղաքական 

«կանխատեսումները» և «ընդհանրացումները» Իրանի նկատմամբ, հետխորհրդային 

տարածաշրջանի համայնքների վերլուծական խորքերում, հիմնված իբր այս կամ այն 
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իրանկան գործչի «էթնիկ հատկանիշների վրա»: Հիշում եմ  երեք տարի առաջ մեծ 

իրարանցում առաջացրեց այն փաստը,  որ  ընդդիմադիր «Կանաչ շարժման» 

առաջնորդ Միր Հոսեյն Մուսավին ծննդով Թավրիզի  մետ գտնվող Խամեն գյուղից էր: 

Նրան  միանգամից «ադրբեջանցի» կնքեցին, և այժմ սկսել են լրջորեն  հաստատել, որ 

եթե նա անցնի իշխանության Իրանի քաղաքականությունը կդառնա 

«ադրբեջանական»: Ինչպես նաև նրանք շարունակեցին իրենց «վերլուծությունը», 

երկրի առաջնորդ Այաթոլլահ Սեյեդ Ալի Խամենեին չէ որ նույնպես ադրբեջանցի է,   

այսինքն կստացվի յուրահատուկ «ադրբեջանական»  տանդեմ: Եվ այս  պատրանքը 

դեռ երկար ժամանակ  զբաղեցնում էր վերլուծական եղբայրության խելքը, մինչև որ 

կրքերը չհանդարտվեցին Խամենեի կողմից ոչ թե  իր համերկրացուն` «ադրբեջանցի»  

Մուսավիին, այլ` Մահմուդ Ահմադի Նեժադին մեծ օգնություն ցույց տալու 

արդյունքում, ով ծնունդով թեհրանական ծայրամասերից է` Շաբդոլազիմայից: Շատ 

շատերին, այդ թվում արևմտյան  նախագծողներին Իրանի գունավոր 

հեղափոխության մեջ, ըստ երևույթին, անհայտ է այն հանգամանքը, որ տարածքային 

արմատները երբեք չեն եղել իրանական քաղաքականության գործոն: 

Իրանական քաղաքգետների համար, անկախ նրանց ծագումից (օրինակ, ներկայիս 

Իրանի փոխնախագահ  Ռահիմին քուրդ է) իրանական պետության 

առաջնահերթությունները երբեք  չեն մղվել հետին պլան` ոչ մի տեղական շահերի 

պատճառով: Պետք չէ մոռանալ, որ մենք գործ ունենք կայսրության հետ, որն ունի 

գրեթե երեք հազարամյա շարունակական  պետականության պատմություն, որտեղ 

քաղաքական  գիծը, որը նույնիսկ կապված է երկրի ամբողջականության հարցերին, 

չի փոխվում նույնիսկ ամենախարիզմատիկ առաջնորդների փոփոխությամբ: Իսկ 

հյուսիս արևմտյան նահանգներից ծագողների համար անձնական շարժառիթները 

կամ կենսական առաջնահերթությունները պայմանավորված են նրանց ծագմամբ, 

կարող են արտահայտվել, գոնե այն երազանքով, որ Թուրքմենչայի պայմանագիրը 

պետք է վերանայվի, բայց ոչ ավելին: 

Մի քանի բառ «թորք» տերմինի օգտագործման մասին   («թյուրք, ով խոսում է 

թյուրքական խոսվածքով») Իրանում:  Այս տերմինը, ինչ-որ շրջանային պիտակ է 

հյուսիսարևմտյան  նահանգների բնակչության համար, որոնք կենցաղում խոսում են 

թյուրքական բարբառներով,  որոնք կիրառվում էին միայն XX դարի  երկրորդ կեսից: 
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Ավելի վաղ այս շրջանների բնակիչները, անավնվում էին, ինչպես միշտ` ըստ 

բնակության վայրի: Բայց  վերջին շրջանում  փոփոխություն է տեղի   ունեցել 

իրանական կոմունիստների շնորհիվ, այդ թվում, 1945  թվականից հետո  

կուսակցության մեջ   աղանդների առաջացման  և  այսպես կոչված «ադրբեջանի 

դեմոկրատական ֆրակցիայի» (Ֆերղեյե դեմոկրատե Ազերբայջան), որը ամբողջովին 

գտնվում էր սովետական Բաքվի ազդեցության տակ: Նույն տարվա դեկտեմբերին 

կուսակցությունը հայտարարեց «Իրանական Ադրբեջանի դեմոկրատական 

կառավարության» ձևավորման մասին,  որը  իշխանությունների կողմից ճնշվեց, ընդ 

որում տեղական բնակչության ակտիվ մասնակցությամբ`1946 թվականի վերջին: 

Չնայած  XIX դարի վերջին  XX դարի սկզբին նման հակասական դեպքեր 

բառաօգտագործման հանդիպում են գրականության մեջ, ընդ որում, թորք էթնոնիմը 

Իրանում, հատկապես Ադրբեջանում  (Ատրպատականում), անվանում էին թուրք 

օսմաններին, սուննիներին, որոնք այս հողի վրա շատ աղետներ բերեցին, մինչև  

բնակչության զանգվածային ոչնչացում և  ցեղասպանության գործողություններ, 

հատկապես XX  դարի սկզբին, նրանց կողմից շրջանի օկուպացիայի տարիներին: Ընդ 

որում, այս տերմինը օսմանցիներին (օսմանլի) բնորոշելու համար հենց 

հանրապետական Թուրքիայում մտցվեց  Քեմալ Աթաթյուրքի կողմից: Մինչև այդ 

թյուրքի (türk) նշանակությունը Անատոլիայում ստորացուցիչ պիտակ էր 

գյուղացիների, անքաղաքավարի և չկրթված մարդու համար: 

Թուրք օսմանների հանդեպ ատելությունը, միշտ եղել է հյուսիսարևմտյան 

նահանգների («ադրբեջանցիների») բնակչության մտածողոթյան մաս: Հատկապես 

այն արտահայտվել է իրանաօսմանյան հակադրությունների ժամանակ Սեֆյանների 

ժամանակ և ավելի ուշ: Միաժամանակ այսօրվա Իրանում թորքի նշանակությունը  

զրկված է կոնկրետ էթնիկական նշանակությունից: Այն ցույց է տալիս, կրկին որոշ 

չափով պեյորատիվ երանգով, միայն նրանց, որոնք անպրում են Իրանի (Ադրբեջանի) 

հյուսիսարևմտյան նահանգներում և կենցաղում խոսում են թյուրքերենով (թորքի): 

Այս տողերի  հեղինակի անձնական փորձից օրինակը կարող է պատկերավոր 

ներկայացնել և այս իրականությունը, և ինքնաճանաչողության երկրորդական 

բնորոշման մասիին հաստատումը բնակության վայրի փոփոխոջթյան ժամանակ: Մի 

անգամ  Թեհրանում  Իրնական Մեջլիսի Ադրբեջանի պատգամավորներից մեկի 
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մասնավոր օրինակով, ուշադրություն դարձնելով, որ երեխաները միմյանց հետ 

շփվում են պարսկերենով, ես հարցրեցի տանտիրուհուն, թե արդյոք նրանք գիտեն 

թուրքերեն (թորքի), և որտեղից է նա ծագում: Ինչին տանտիկինը պատասխանեց. 

«Երեխաները արդեն թեհրանցիներ (թեհրանի) են, խոսում են պարսկերենով, իսկ ես 

գիտեմ թյուրքերեն,- և շարունակեց,-Ման քե խոդամ թորք բուդամ (բառացի` Ես 

թրքուհի եմ եղել)». Պարզ է, որ «եղել եմ թրքուհի (թորք)» նշանակում է «ապրել եմ 

Ադրբեջանում» (իսկ այժմ ահա թեհրանցի է)»: 

Այժմ տեսնենք, թե ովքեր են Իրանի «ադրբեջանցիները» և ինչպիսի ծագում ունեն 

նրանք: Ադրբեջանը հին իրանական տարածք է Իրանի հյուսիս-արևմուտքում 

(Միդիայի հյուսիսարևմտյան մասը): Նրա անվանումը դասական նոր  պարսկերեն 

Ադարբադագան/Ադարբայգան(Āδarbādagān/Āδarbāygān)-ի արաբականացված ձևն է, 

որը ծագում է միջին պարսկերեն Ատուրպատական (Āturpātakān, հայերեն 

Atrpatakan): Այն  պատկանում է էթնոնիմների այն տեսակին, որոնք պատկանում են 

ենթադրյալ առաջնորդի անունից կամ նախնու էպոնիմից, այս դեպքում Ալեքսանդր 

Մակեդոնացու զորավարներից մեկի` Ատրոպատի (Ատուրպատ) անունից, որը մ.թ.ա. 

320 թվականին այս շրջանում առաջին անգամ ստեղծեց անկախ խոշոր պետություն: 

Սասանյանների շրջանում Ատրպատականը առաջին անգամ հանդես է գալիս որպես  

առանձին նահանգ, որը միապետի անունից ղեկավարում էին մարզպանները 

(սատրապները): Ատրպատականը  Իրանի գլխավոր կրոնական կենտրոններից էր, 

այստեղ Շիզե քաղաքում (այժմ Թախթե Սոլեյման) գտնվում էր երեք  «Սուրբ 

կրակներից» առաջին Աթուր Գուշնասպի երկրի: Առանձին պատմական 

շրջաններում, շրջանի արաբական նվաճումից հետո (639-643 թթ.)  և  ավելի ուշ 

թյուրքերի ներխուժումից հետո (XI-XIIդարերում) Ադրբեջան նահանգը միացավ 

Արանի և Շիրվանի  (ներկայիս Ադրբեջանի  Հանրապետության տարածքը) և 

Հայաստանի հետ, որը պատճառ է հանդիսանում  Ադրբեջան հասկացողության 

ընդարձակ բացատրության համար որոշ միջնադարյան աղբյուրներում: 

Այնուամենայնիվ արաբ աշխարհագիրները միշտ հստակ տարբերակում են 

Ադրբեջանի տարածքը  և նրան հյուսիսում սահմանակից Արրանն ու Հայաստանը: 

Նրանք Ադրբեջան նահանգը բաժանում են երկու վարչական շրջանների` արևմտյան` 

Մարաղա կենտրոնով, և արևելյան` Արդաբիլ կենտրոնով (հայ. Artawēt). Որը երկար 
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ժամանակ նահանգի ամենանշանավոր բնակեցված վայրն էր: Ավելի ուշ շրջանում, 

սակայն Արդաբիլի տեղը զբաղեցնում է Թավրիզը (հայ. Dawrēž): 

Ադրբեջանի բնակչությունը, մինչ թյուրքական ցեղերի ներթափանցումը բացառապես 

իրանալեզու էր: XII դարի կեսից թյուրքերը աստիճանաբար սկսում են բնակվել 

Ադրբեջանում և նրան հարակից հյուսիսային շրջաններում Անդրկովկասի` նրանց 

նախիրների համար հարուստ արոտավայրերով:  Արդյունքում, արդեն XVI  դարի 

սկզբին, այս շրջանները, բացառությամբ Հայաստանի  դառնում են նշանակալիորեն 

թյուքալեզու:  1502 թվականից Ադրբեջանը  հենակետ է դառնում նոր ձևավորված 

իրանական Սեֆյանների պետության համար, ովքեր ծագում են Արդաբիլից և խոսում 

էին տեղական  իրանական ազարի բարբառով, որը Ադրբեջանի բնակչության հին 

լեզուն է, որը պահպանվել է մինչև XVI դարը,  և գտնվում էր մոտ ազգակցության մեջ 

մերձկասպյան իրանական բարբառների` թալիշերենի, հարավային թաթերենի, 

գիլաներենի, մազանդարաներենի, գուրանիի և զազաերենի  հետ: Ըստ ավանդության 

դինաստիայի հիմնադիր Շեյխ Սաֆի ադ-դաին Արդաբիլին իր մայրենի լեզվով գրել է 

բանաստեղծություններ: Ազարի լեզուն կամ ըստ արաբ պատմագիր Մասուդիի` ալ-

ազարիյան, միավորում էր, ըստ երևույթին, մեծ թվով բարբառներ    (հենց Մասուդիի 

հաստատմամբ 70,  որը, ամենայն հավանականությամբ, չափազանցություն է): Ըստ 

երևույթին, այս բարբառների կոնգլոմերատը այդպես էլ չվերածվեց  մեկ միասնական 

լեզվի, և անհետացավ պատմական ասպարեզից: (Այս ձևով գոյություն ուներ նաև  հին 

կովկասյան ալբանների լեզուն: Հենց այս համակարգով է գործում նաև ներկայիս 

քրդերի լեզուն` բարբառների զանգված, բավականին առանձնին և միմյանցից 

ամբողջովին  հեռու): Այս լեզվական կղզյակների մի մասը, որոնք հայտնի են հարավ 

թաթական  ընդհանուր անվանմամբ, դեռևս գոյություն ունի Ադրբեջանում: 

Անուղղակի պատմական տվյալների հետ ազարի լեզվի մասին պահպանվել են 

ուղղակի տեքստային վկայություններ, մեջբերումներ (հիշատակումներ) 

ստեղծագործություններում` գրված պարսկերենով, բանաստեղծական 

ստեղծագործությունների  օրինակներում, այդ թվում  տասնյակ բանաստեղծական 

հատվածներ`վերագրված Շեյխ Սաֆի ադ դինին` Սեֆյանների հիմնադրին: Նշված 

տեքստերը, որոնք անվանվում են ֆահլավյաթ-ե ազարի, կապված  պատմական 

բարբառագիտության տվյալների  հետ, որոնք թույլ են տալիս հստակությամբ որոշել 
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այս անհետացած իրանական բարբառի  տեղը  նրան շրջապատող մոտ ազգակից 

խոսվածքների  կոնտեքստում:  Ժողովուրդը, որը խոսում էր այս լեզվով, նույնպես 

կոչվում է ազարի (āδarī), տերմին, որը  հանդես է գալիս որպես ածականի –ի 

վերջածանցով և ազար-ով Ազա/երբայջան նահանգի անունի  կրճատված ձևից: Բառը 

կարելի է թարգմանել  որպես «ադրբեջանցի, ադրբեջանական»: Այն նաև 

օգտագործվում է այս շրջանի թյուրքական բարբառները անվանելու համար, ինչպես 

նաև` արդյունքում նրան մոտ գտնվող բարբառները` տարածված  Արաքսից հյուսիս 

հարակից շրջաններում և վերջինիս վերաբերյալ: Սակայն որպես  նախկին 

սովետական հանրապետության  բնակչության էթնոնիմ ազարի (կամ ազերի) 

տերմինը, նախկինում երբեք չի կիրառվել: Այսպիսի բառաօգտագործումը միայն 

վերջերս է  կիրառության մեջ մտել: Ռուսական սովորական խոսակցական լեզվում 

Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիների  վերաբերյալ կիրառվող  ազեր 

տերմինը և նրա նորմատիվ տարբերակ ազիկը «ազերբայջանեց» ձևի կրճատ 

տարբերակն է, որը ոչ մի կերպ կապված չէ ազերի տերմինի հետ նրա պատմական  

հարթության մեջ: 

Իրանում Ադրբեջան նահանգի դեմոգրաֆիական պատկերը անգամ թյուրքերի 

ներխուժումից հետո չի կրել էական փոփոխություններ, բնակչությունը մնացել է նույն 

տեղում, միայն տեղի է ունեցել լեզվի փոփոխություն հենց նույն գծագրով, ինչպես 

Իրանի նախաարիական բնակչության լեզվական իրանիզացիայի դեպքում: X-XIV 

դարերի ճանապարհորդների մեծամասնությունը (Նասիր Խոսրովը, Մարկո Պոլոն, 

Իբն Բատտուտան) նշված շրջանում  առանձնացնում են  հիմնականում իրանական 

էթնիկական տարրը: Թյուրքական խոսվածքին անցնելը զանգվածային բնույթ կրեց 

միայն XVI  դարից հետո:  

Վերջերս  իրանական գիտնական Վահիդ Ռաշիդվաշի կողմից (ծագումոց 

Մարաղայից) անցկացված մարդաբանական (կեֆալոմետրիկ) և գենետիկական 

ուսումնասիրությունները Ադրբեջանի բնակչության (Ատուրպատական), ցույց է տվել, 

որ Իրանի ազարիները, անկասկած, հանդիսանում են  տեղի ավտոխտոն 

բնակչություն և գրեթե չեն տարբերվում մնացած նահանգային խմբերից երկրի, այդ 

թվում` պարսիկներից և քրդերից: Ստացված արդյունքները ցույց են տալիս, որ նրանք 
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պատկանում են  առաջավորասիական մարդաբանական տիպի գրացիլյան 

տարբերակի  հարավ եվրոպական ճյուղին:  

Ադրբեջանի իրանական ատրիբուցիայի ամենաբարձր ցուցադրական 

հատկանիշներից մեկը, շրջանի տոպոնիմիան, որը չհամարելով ուշ թյուրքական 

տարրերը տոպոֆորմանտներ` -լի, -քենդի, -պինար և այլն և մի շարք  մոնղոլական 

անվանումներ  (օրինակ, Սային, այժմ Շային-դեժ  և այլն), ամբողջովին իրանական է, 

ընդ որում,  բավականին արխայիկ բնույթի, ինչպես, օրինակ,  Մարանդի մոտ գտնվող 

Harzand  բնակավայրի անվանումը, որը, ինչպես ինձ թվում է, ծագում է հին 

իրանական *arya-zantu- ից, այսինքն` «(բնակավայր, բնակեցված) արիական 

ցեղերով»: 

Հասկանալի է, որ եթե Թավրիզ և Արդաբիլ քաղաքների անունները ունեն 

միանշանակ իրանական ստուգաբանություն, ուրեմն ակնհայտ է, որ այս վայրերի 

բնակչությունը, հին  ժամանակներում չէր կարող լինել թյուրքական: Ենթադրվում է, 

թյուրքական խոսվածքը այստեղ է բերվել ավելի ուշ, իսկ այս քաղաքների բնակչները 

բոլոր մյուս հատկանիշներով իրանցիներ են, կամ, ավելի շուտ տարածքի 

տեղաբնիկներն են, որոնք պատկանում են նախաիրանական էթնիկ կորպուսին 

Իրանական բարձրավանդակի  հյուսիս-արևմտյան շրջաններին: Տեղական  

տոպոնիմիան, իսկապես, հաստատում են այս ճշմարտությունը և նրանում առկա 

ուրարտական տարրերը, որոնք սահում են հզոր իրանական տոպոնիմիկական 

շերտում: Օրինակ, փոքրիկ Ուսկու  քաղաքի անվանումը (կամ Օսկու), որը գտնվում է 

արտացոլված  հարավարևելյան Թավրիզի Սախանդ լեռան հյուսիսային ստորոտում, 

արտացոլված Արգիշթի Առաջինի Խորխորյան Աշքայաի տարեգրության մեջ, կամ 

Ուշնուն, ուրարտական արձանագրությունների Wiše-ն,  ինչպես նաև այնպիսի 

տոպոնիմներ, ինչպիսիք են Սիս (Sīs), Սիվան (Sīvān), որոնք չունեն բացահայտ 

իրանական ստուգաբանություն, և այլն: 

Բիլա-սուվար (Bīla-suvār), բնակավայրի անվանում Արդաբիլի մոտ և  նահանգի անուն 

հյուսիսային Թալիշիստանում (Ադրբեջանի Հանրապետությունում), որը ընդգրկում է 

Մուղանական հարթավայրի հարավային և հարավարևմտյան մասը: Տեղանվան 

երկրորդ մասը պարզ է` «հեծյալ» պարսկերենով, իսկ առաջին մասը` անհասկանալի 

է (դժվար թե թյուրքական bela-ն լինի «այսպես, այսպիսով», «այսպիսի հեծյալ»): Եվ 
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բաղադրիչների նշանակությունը, ընդհանուր առմամբ, մնում է անհասկանալի: Պարզ 

է, որ մենք գործ ուենեք թյուրքական ադապտացիայով ավելի վաղ իրանական 

տոպոնիմի հետ: Անվան սկզբնական ձևը, թվում է պետք է լիներ *Pīla-suvār «(գյուղ 

կամ բնակավայր, տարածք) մեծ հեծյալի», որպես պատվավոր մականուն ինչ-որ 

հերոսի կամ առասպելական կերպարի:  pīl(a) (pül(a)) «մեծ, հզոր» չի կարող 

բացատրվել իրանականի հիմքում, այն պատկանում է կասպիական արեալի 

սուբստրատային բառապաշարին, և հիշատակված է գրեթե բոլոր բարբառներում մեր 

կողմից  վերակառուցված մերձկասպյան ատրպատականյան լեզվական միության 

մեջ մտնող` զազաերենում (կենտրոնական Թուրքիայում, Պակիստանից 

վերաբնակիչների լեզուն), թալիշերենում, գիլաներենում, հարավ թաթական 

խոսվածքներում և այլն: Անկասկած, այն գոյություն ուներ նաև հին դեյլեմների` 

զազաների լեզվում: Այս անունը նաև հիշատակված է  շրջանի ջրանունների մեջ (տես, 

օրինակ, Pülarūd, «մեծ գետ» Գիլանում, Ռուդսարի շրջանում): 

Նախաիրանական, այդ թվում խուրաուրարտական տեղանվանագիտությունը 

տարածաշրջանում, այդ թվում Ատրպատականում, ինչքանով ինձ հայտնի է, մինչև 

այժմ չի եղել հատուկ հետազոտության օբյեկտ:  Այդ նույնը վերաբերում է  Խար-Խար, 

Գար-Գար և այլ տիպի սուբստրատային էթնոտոպոնիմների և հիդրոնիմների 

ուսումնասիրությանը` հիշատակված դեռևս Մինորսկիի  կողմից: Բավական է նշել, 

որ, ընդհանուր առմամբ, Գ. Ա. Գեյբուլլաևի   աշխատությունում տեղանունների այս 

շերտը Արրանի և Շիրվանի տարածքում ընդհանրապես չի դիտվում: 

Ինչ վերաբերում է անդրկովկասյան թյուրքալեզու հանրապետությանը ( Ադրբեջանի 

Հանրապետությանը), որը ադրբեջանցիների կողմից անվանվում է նրանց երկրի 

պաշտոանական անվանումով, այս ոչ վաղ պատմությունն էլ է լավ  հայտնի: 

Անդրկովկասյան Արրան և Շիրվան շրջանների վերանվանումը «Ադրբեջան», որոնք 

մտնում էին հին Ալբանիայի կազմի մեջ, և ավելի ուշ կազմում էր մինչև տարածքի 

խորհրդայնացումը Բաքվի նահանգապետության  և Անդրկովկասյան շրջանի 

Ելիզավետապոլյան նահանգապետության մաս, տեղի է  ունեցել 1918  թվականի 

սեպտեմբերի 15–ին, Բաքվի թուրքական զորքերի կողմից  օկուպացիայից հետո` 

Նուրի փաշայի գլխավորությամբ և Մուսավաթական կառավարության քաղաք 

հրավիրելուց հետո: Այս գործողության քաղաքական ետին պլանը ենթադրում էր 
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ապագայում նոր կազմավորված հանրապետության հետ իրանական Ադրբեջան 

նահանգի միավորումը:Սրա վերաբերյալ հետաքրքիր է ռուս արևելագետ 

ակադեմիկոս Վ.Վ.Բարտոլդի պատասխանը Բաքվի համալսարանի ուսանողներից 

մեկին, իր կողմից ընթերցած դասախոսության ժամանակ, 1924  թվականի նոյեմբեր-

դեկտեմբերին նշված հաստատության արևելագիտության ֆակուլտետում: Ուսանողի 

հարցը. «Ադրբեջան ասելով, շատ հաճախ նկատի են ունենում պարսկական 

Ադրբեջանը, Արաքսի այն կողմում, գլխավոր քաղաք Թավրիզով: Իրավունք ունենք 

մենք արդյոք մենք մեզ անվանել Ադրբեջան այս հարաբերությամբ, թե սա Շիրվանն է»: 

Ակադեմիկոս Վ.Վ. Բարտոլդի պատասխանը. «Շիրվանը երեբեք չի օգտագործվել այս 

իմաստով, որ այն ընդգրկի ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքը: 

Շիրվանը ոչ մեծ մասն է` գլխավոր Շամախի քաղաքով, իսկ այնպիսի քաղաքները, 

ինչպիսիք են Գանջան և այլն, երբեք Շիրվանի մեջ չեն մտել, և եթե անհրաժեշտ էր 

մտածել տերմին բոլոր շրջանների համար, որոնք այսօր միավորում է Ադրբեջանի 

Հանրապետությունը, ավելի շուտ պետք էր վերցնել Արրան անվանումը,  բայց 

«Ադրբեջան» տերմինը ընտրված է, որովհետև երբ հաստատվեց Ադրբեջանի 

Հանրապետությունը, ենթադրվում էր, որ պարսկական և այս Ադրբեջանը կազմում են 

մի ամբողջություն»(ընդգծված իմ կողմից` Գ.Ա.), քանի որ բնակչության կազմով 

նրանք ունեն մեծ տարբերություններ: Այս հիմքով ընտրվեց «Ադրբեջան» անվանումը, 

բայց, անշուշտ, այժմ, երբ «Ադրբեջան» բառը օգտագործվում է երկու իմաստներով, 

շփոթմունք է առաջանում և ստիպված են լինում հարցնել, որ Ադրբեջանն է նկատի 

առնվում` պարսկական Ադրբեջանը թե այս Ադրբեջանը»:  

Նորաստեղծ Ադրբեջանի մասին իր ժամանակ գրել է նաև Սպիտակ շարժման 

առաջնորդներից մեկը` գեներալ Ա. Դենիկինը. «Ամեն ինչը Ադրբեջանի 

Հանրապետությունում արհեստական էր, «ոչ բնական», սկսած անվանումից, վերցրած 

համապատասխանաբար Պարսկաստանի նահանգներից մեկից; Արհեստական 

տարածքը` ընդգրկելով լեզգիական Զակատալները, հայ-թաթարական Բաքվի և 

Ելիզավետապոլի նահանգապետությունները և ռուսական Մուղանը, և միավորված 

թուրքական քաղաքականությամբ, որպես Կովկասում պանթյուրքիզմի և 

պանիսլամիզմի ֆորպոստ» (Очерки русской смуты ): 
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Իսկական Ադրբեջանի անեքսիայի պանթյուրքիստական գաղափարը նրա միացման 

շնորհիվ համանուն  հանրապետությանը հյուսիսում, սակայն ստացել է, կործանիչ 

հարված 1945-1946 թթ. իրանական Ադրբեջան նահանգում ստեղծված այսպես կոչված 

«Դեմոկրատական շարժման» ջախջախումով: Ադրբեջանում կարճաժամկետ  

պետություն ստեղծելու փորձը այս նահանգի թյուրքալեզու բնակչության մեջ 

հակաիրանական տրամադրություններ  առաջացնելու շնորհիվ, ամբողջովին 

բեմադրված էր Բաքվում այդ ժամանակվա ադրբեջանական ԽՍՀ-ի Կենտրոնական 

կոմիտեի կոմունսիտական կուսակցության առաջին քարտուղար Միրջաֆար 

Բագիրովի կողմից: Այս քաղաքական ակտը, որը չուներ իրական հիմք և հիմնված էր 

միայն նրա հեղինակների ավանտյուրիզմի վրա, չստանալով, ըստ երևույթին 

ժողովուրդի աջակցությունը, ի սկզբանե դատապարտված էր, սակայն այն հասցրեց 

արյունալի հետք թողել Իրանի ժամանակակից պատմության մեջ: Այս 

իրադարձության յուրահատուկ գեղարվեստական անդրադարձը սովետական 

իրականության մեջ կարելի է տեսնել Ա.Ի.Սոլժենիցինի մոտ. «Այդ ժամանակ, 

Օլենկան հիասթափությամբ խնդրեց զառամյալ իրանագետ պրոֆեսորին, նրա մոտ 

գրեց թեզ, և այժմ բարեհաջող ավարտած կլիներ, եթե թերթում չհայտնվեր Իրանական 

Ադրբեջանի մասին խնդիրը: Քանի որ Օլենկան  չէր հետևել կարմիր թելով այս 

նահանգի հավերժական ներառվելը Ադրբեջանի (սովետական) մեջ և նրա օտար 

լինելը Իրանի համար (ընդգծված իմ կողմից` Գ.Ա.), թեզը վերադարձրեցին 

վերափոխման» (А. И. Солженицын, В круге первом): 

Հարավային Կովկասի թյուրքալեզու կոնգլոմերատի էթնոազգային համախմբման 

գործընթացի առաջին ծիլերը, որոնք վերջնական արդյունքում հանգեցրին ժողովրդի 

ձևավորմանը  «ադրբեջանցիներ» անվանումով, անկասկած, պատկանում էին XIX 

դարի երկրորդ կեսին: Մինչ այդ շրջանը կոնկրետ էթնոսի գոյության մասին խոսելը 

հստակ ինքնաճանաչողությամբ և ինքնագիտակցությամբ, բացի դավանաբանական 

հատկանիշներից  (մուսուլման, նույնիսկ ոչ «թյուրքեր»), անհրաժեշտ չէ: 

Հատկանշական է, որ մինչև XX դարը այս շրջանի թյուրքալեզու բնակչությունը չուներ 

այլ նույնականացում բացի որպես «մուսուլմաններ», բավական է նայել անցյալ դարի 

առաջին քառորդի բնակչության մարդահամարը: «Ադրբեջանցի»  հասկացողությունը 

բացակայում է նույնիսկ ԽՍՀՄ 1926 թվականի  մարդահամարի մեջ:  
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Մի այլ հիանալի օրինակ է  Ուզեիր Գաջիբեկովի «Լեյլի և Մաջնուն» օպերայի 

պրեմիերայի պաստառը (1908 թվականի հունվարի12-ին ) հատկանշական գրությամբ 

«օպերա մուսուլմանական լեզվով»: 

Հետաքրքիր է, որ  միաժամանակ  իրանական (թաթեր, թալիշներ և քրդեր) և 

կովկասյան (ավարցիներ, լեզգիներ և ուդիներ) խմբերը, որոնք ապրում էին այս 

տարածքում, որոնք մուսուլմաններ էին (բացառությամբ ուդիների, որոնք դավանում 

էին հայկական քրիստոնեություն), ունեին հստակ ինքնաճանաչողություն և կոչվում 

էին համապատասխան էթնոնիմներով: Բացի դրանից, «մուսուլմաններ» տերմինի 

տակ ենթադրվում էին առաջին հերթին շիաները: Ընդ որում, ինչպես ես արդեն գրել 

եմ մի անգամ,  որպես «թշնամական օտարերկրացիների» (այսպես կոչված Inimical 

Others), յուրաքանչյուր ինքնաճանաչողության բյուրեղացման համար որպես 

անհրաժեշտ գործոն այստեղ հանդես էին գալիս ոչ թե  հայերը, այլև թուրք 

սուննիները (օսմանները):  

Փաստացի,  արևելյան Անդրկովկասի շիա թյուրքոֆոնների համախմբման 

գործընթացը սկսել է հենց Կովկասյան Ալբանիայի (Արրան և Շիրվան ) պատմական 

շրջանների «Ադրբեջան» վերանվանումով, և ասպիսով նոր պետական  

կազմավորման ի հայտ գալով  այս  տարածաշրջանում: Մինչև այդ «Ադրբեջան» 

անվանումը երբեք չի օգտագործվել Արաքսից հյուսիս ընկած տարածքները 

անվանելու համար (տես նախորդ պարբերությունը): 

Ժամանակի հետաքրքիր փաստաթուղթը, որը կազմված է վերանվանումից մի քանի 

ամիս հետո, ցույց է տալիս, թե ինչպիսի կրքեր են տեղի ունենում այս 

իրադարձության շուրջ և թե ինչպես է ընդունվել այն հենց Իրանում: Դա «Ջանգալ» 

թերթի խմբագրական հոդվածն է (որը լույս է տեսնում Գիլանում, Իրանում) 1919 

թվականի փետրվարի 7-ից, յուրօրինակ կոչ-արձագանք Արաքսի հյուսիսում  գտնվող 

մուսավաթական նոր կազմավորված Ադրբեջանի Հանրապետության անվանմանը: 

Հոդվածի անանուն հեղինակը, ավելի շուտ  Ադրբեջան նահանգի տեղաբնիկ.  Հայտնի 

է, որ Գիլանում Ջանգալիտյան շարժման ժամանակ (1912-1921), որը գլխավորում էր 

Միրզա Քուչեք-խան Ջանգալին, ընդ որում, նրա խմբագրության խորհրդի օրգանում 

(«Ջանգալ» թերթի) կային մի շարք իրանական թյուրքախոսներ, որոնք հատուկ 

ցասումով հանդես էին գալիս հարազատ նահանգի անվան յուրացման դեմ: Իրանցի 
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հայրենասերներին հանգստացնելու  համար, ինչպես պարզ է դառնում  հոդվածի 

տեքստից, մուսավաթները ի սկզբանե շշուկներ էին տարածում արևելյան 

Անդրկովկասի Իրանին հետագա միացման մասին, չնայած պլանավորում էին ամեն 

ինչ հստակությամբ հակառակը:  

Հեգնական երանգներով գրված հոդվածը հանդես է գալիս արևելյան առակի հայտնի 

սյուժեով: Մի անգամ Մուլլա Նասրեդդինը  հարևանից վերցնում է կաթսան և 

վերադարձնում է նրա մեջ փոքր կաթսայով, իբր նոր ծնված երեխայով: Հարևանը 

ուրախությամբ վերցրեց կաթսան «ավելացրածով»: Մի օր անց Նասրեդդինը կրկին 

վերցնում է կաթսան, բայց այս անգամ այն ընդհանրապես չի վերադարձնում` 

հայտնելով հարևանին, որ կաթսան մահացել է: «Այն ինչ կարող է ծնել,-ասում է նա,-

մի օր, անկասկած, կմեռնի»: Ըստ հեղինակի, այս փոխաբերությունը արտացոլում է 

Անդրկովկասի իրավիճակը: Կաթսան իրանական Ադրբեջանն է, իսկ նրա երեխան` 

հյուսիսում նույն անունը վերցրած մուսավաթական հանրապետությունը: Մուլլա 

Նասրեդդինն էլ մուսավաթականների կառավարությունը: 

Հետո հեղինակը պարզաբանում է (թարգմանությունը բառացի Գ.Ա.) «Ադրբեջանը 

Իրանի մարմնի կարևոր օրգաններից է, երկրի անբաժանելի մասը, հին պարսկիների 

տաճարը, Իրանի ամենահին իսկական նահանգներից, այսօր ունեցել է երեխա, 

կաթսան ծնել է երեխա: Մուսավաթը մեզ նվիրել է էակի` ընդլայնելովվ մեր 

Ադրբեջանի տարածքը: Կովկասի հարավային վիլայեթությունները, որոնք միշտ 

ունեցել են իրենց իսկական անվանումները, այսօր վերցրել են իրենց համար 

«Ադրբեջան» անվանումը:Ինչու՞: Ի՞նչ նպատակով: Սովորական թատրոն են 

բեմադրում և մեզ էլ ստիպում են նրանում մասնակցություն ունենալ: Ի~նչպիսի 

երջանկություն, ի~նչպիսի ուրախություն: Կաթսան երեխա է ունեցել: Եթե 

յուրացնելով Ադրբեջան անվանումը, մեր մուսուլման եղբայրները Կովկասի իրենց 

առջև խնդիր են դնում այս տարածքը միացնեն Իրանին, ուրեմն թող այդպես էլ ասեն, 

որ (Հարավային) Կովկասը  Իրանի մասն է: Ինչի համար են այս խաղերը… 

Մուսավաթների վկայությամբ. Բարեպաշտ եղբայրներ, դուք ցանկանալով խաբել մեզ, 

նախօրոք ասում եք, որ կաթսան երեխա է ունեցել, որպեսզի ժամանակի հետ խոսեն 

կաթայի մահվան մասին»:  
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Ինչ վերաբերում է «բաժանված ժողովրդի» մասին գաղափարին և Ադրբեջանի 

Հանրապետության և Իրանի հյուսիսարևմտյան նահանգների բնակիչների 

էթնոմշակութային միասնությանը, որը այդքան ակտիվորեն  աջակցություն է 

ստանում այսօր, բավական է հենվել հանգուցյալ Բաքվի ակադեմիկոս Զիա Մուսևիչ 

Բունիաթովի եզրակացության վրա, ով  ադրբեջանի Հանրապետության պատվիրված 

պատմագրության գլխավոր  տեսաբանն ու արարիչն է: Իրան կատարած 

ուղևորությունից հետո Բաքու թերթին տված իր  հարցազրույցում (1989 թվականի 

հոկտեմբերի 21ին ) վերջինս  խոսելով «իրանական ադրբեջանցիների» մասին, 

ստիպված էր հիասթափությամբ հաստատել. «Կրկին զգացի, որ լեզուների 

միասնությունը, դեռևս չի նշանակում ժողովրդի միասնություն»: Եթե 

«ադրբեջանական միասնության» գաղափարների այդքան հավատարիմ նվիրյալին 

բավական էր մի այցելությունը հյուսիսարևմտյան Իրան, որպեսզի հասկանա իրերի 

իրական դասավորվածությունը, ուրեմն օբյեկտիվ հետազոտողի համար իրավիճակը 

պետք է միանգամայն պարզ լինի: 

Էթնոսների, ժողովուրդների և ազգերի  ծագումն ու մարումը մշտական պատմական 

գործընթաց է: Ժողովուրդները չեն առաջանում էթնիկական  միախառնման 

արդյունքում, ալև` սուբստրատա-սուպերստրատային շերտավորության 

արդյունքում, որոնք ենթադրում են ինչ-որ էթնիկ դոմինանտություն: Միջուկի 

ձևավորման այդպիսի դոմինանտ, կարող էր լինել, ավելի շուտ, ինչ-որ իրանական 

էթնիկ միջավայր (բացահայտ, կովկասյան խառնուրդով որպես սուբստրատային 

շերտ), որի վրա շերտավորվեց թյուրքական սուպերստրատը: Այս միջավայրը, 

ամենայն հավանականությամբ, եղել է հարավ արևմտյան բնույթի, պարսկերենի 

նման, նրա բեկորները, խուսափելով թյուրքականացումից, մինչև այսօր պահպանվել 

են իրանալեզու թաթերի տեսքով Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում 

(այսպես կոչված հարավային թաթերը նրանց չեն պատկանում, նրանք, ինչպես նշվել 

է, պատկանում էին «մարական» խմբին): Այժմ Ադրբեջանի Հանրապետության 

բնակչության էթնիկ ձևավորման գործընթացում որոշակի մասնակցություն են 

ունեցել, անկասկած, նաև ադստրատային (երկրորդական) էթնիկական տարրերը` 

հայկական, կովկասյան, և, ավելի ուշ` քրդական: Ինչ վերաբերում է պարթևներին, 

ալբանցիներին, և նույնիսկ մարերին, նրանք, նշված էթնիկական միջուկի ձևավորման 
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ժամանակ արդեն վաղուց հեռացել էին պատմական ասպարեզից: Թյուրքական 

սուպերստրատի գլխավոր ժառանգությունները, փաստացի, մնում է միայն լեզուն. 

Մարդաբանական-գենետիկական պլանում թյուրքական ինգրեիենտի այս շերտը 

թողել է գրեթե աննշան հետք ադրբեջանական էթնոսի սոմատիկ  արտաքինում: 

Խորհրդային շրջանի մարդաբան Լ.Վ. Օշանինի անցկացրած վերլուծության 

համաձայն, ըստ էպիկանտուսի առկայության տոկոսային հատկանիշի մոնղոլոիդ 

ռասայի հիմնական բնույթով, որը յուրացվելէ թյուրքական ժողովուրդների կողմից, 

առաջանում է հետևյալ պատկերը` (տղամարդկանց մոտ) ղրղզների մոտ` 51%, 

ղազախների մոտ` 22%, ուզբեկների մոտ` 11%, թուրքմենների մոտ` 6%, 

ադրբեջանցիների մոտ` 2% և ավելի ցածր,  (կանանց մոտ) ղրղզների մոտ` 83%, 

ղազախների մոտ`53%, ուզբեկների մոտ` 18%, թուրքմենների մոտ` 10%, իսկ 

ադրբեջանցիների` մոտ 0%: Ընդ որում, Թուրքիայի  թուրքերի մոտ, երկու ցուցիչնեչն 

էլ հավասար են զրոյի, այսինքն` այս ժողովրդի գենետիկ արտաքին տեսքում 

թյուրքական տարրերը ընդհանրապես բացակայում են:  

Ընդհանրապես, ինչ է էթնոսը: Պարզ լեզվով ասած, այն ընդհանուր պատմական նույն 

ճակատագրով կապված մարդկանց  հանրություն է, ովքեր հստակ գիտակցում են 

իրենց տարբերությունը մյուսներից, և ունեն միասնական ինքնաճանաչողություն և 

ընդհանուր մշակույթ այս բառի լայն իմաստով: Ընդ որում, ոչ սոմատիկ 

հատկանիշները  (այսինքն` մարդաբանական բնութագիրը), ոչ լեզուն և ոչ էլ կրոնը 

չեն հանդիսանում որոշիչ գործոններ էթնոսի որոշման համար: Միասնական  

էթնոգենետիկական, լեզվական և մշակութային  սուբստրատի հիմքում, կոնկրետ 

պատմական  պատճառների ազդեցությամբ, կարող են  առաջանալ  տարբեր 

էթնոսներ, երբեմն նույնիսկ գտնվելով մշտական անտագոնիզմի մեջ միմյանց 

հանդեպ: Օրինակ` սերբերն ու խորվաթները, հրեաներն ու արաբները, ռուսներն ու   

լեհերը, կիրգիզներն ու ուզբեկները և այլն: Եվ, հակառակը, շատ խայտաբղետ 

էթնոլեզվական սուբստրատը կարող է առաջացնել միանգամայն այլ էթնոս, ձգտելով, 

ընդ որում, տեղական մշակութապատմական լանդշաֆտին  միանգամայն օտար 

էթնիկ տարրին: Դրա վառ օրինակն են Անատոլիայի թուրքերը, որոնց մեջ, ինչպես 

մենք տեսանք, չկա «թյուրքական արյան ոչ մի կաթիլ», բայց ինքնաճանաչողությամբ, 

այս էթնիկական  հանրությունը, իրեն համարում է թյուրքական աշխարհի պսակը: 
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Զուտ գենետիկորեն և, անկասկած, մշակութային հատկանիշներով, թուրքերը 

ամենամոտը կանգնած են բալկաններին և հայերին, բայց նրանց ազգային 

աշխարհայացքի հինական տարրը այսօր Կենտրոնական Ասիայի թյուրքերի հետ 

ընդհանրության գաղափարն է, չնայած, բացի լեզուների ազգակցությունից, նրանց 

միջև ոչ մի ընդհանուր բան, համարենք, ղրղզների և ղազախների հետ չկա: Դրանք 

տարբեր արմատներ ունեցող ժողովուրդներ են: 

Պարզ է, որ լեզուների  ազգակցությունը (նույնիսկ ինքնությունը), միանգամայն 

բավարար չափանիշներ  չեն ժողովուրդների ազգակցության և էթնիկ խմբերի 

որոշման համար: 

Եվ դրանում, Զիա Բունյաթովը, անշուշտ, իրավացի էր: Հակառակ դեպքում, օրինակ, 

Տաջիկստանի և Իրանի քաղաքացիներին կարելի էր համարել ինչպես երկու 

պետությունների միջև  «բաժանված» ժողովուրդ: Այդ նույնը կարելի է ասել նաև 

Ադրբեջանի Հանրապետության և Թուրքիայի  տիտղոսակիր ժողովուրդների մասին:  

(Համոզված եմ, որ որևէ մեկը լուրջ չի ընդունի «մեկ ժողովուրդ երկու պետություն» 

կարգախոսը, հայտարարված պաշտոնական մակարդակով, բայց միանգամայն օտար 

և ադրբեջանցիների, և թուրքերի հասարակական գիտակցությանը: Ըստ երևույթին, 

խոսք չի կարող լինել ոչ  միայն միասնական ժողովրդի, այլև ժողովուրդների մասին, 

որոնք իրար հետ կապված են բարեկամական հարաբերություններով և փոխադարձ 

վստահությամբ, եթե չլիներ Հայաստանի գործոնը, խորը անտոգոնիզմը և 

հակադրությունները  այս երկու միանգամայն տարբեր էթնոսների միջև վաղուց ի 

հայտ կգար և ավելի հաշվենկատորեն:) 

Եվ հասկանալի է, որ  չի կարելի Իրանում  ինչ-որ թյուրքական  բարբառով խոսող 

յուրաքանչյուրին անվանել «ադրբեջանցի» կամ «թուրք»: 

Թվացյալ էթնոմշակութային միասնության մասին Թուրքիայի և Ադրբեջանի 

Հանրապետության տիտղոսակիր ժողովուրդների և Իրանի «ադրբեջանցիների» շատ 

լավ և օբյեկտիվորեն գրված է թուրքական հեղինակներ Չաղիր Ջեյհան Սուվարիի և 

Էլիֆ Կանջիի միանգամայն նոր հրատարակության մեջ` «Թուրքիա և Ադրբեջան. 

Ընդհանուր ծագման և մշակույթի առասպելի շուրջ» խոսող անվանմամբ:  

Կարելի է արդյոք լրջորեն  հաստատել, որ թուրքերն ու ադրբեջանցիները կազմում են 

միասնական և միատարր էթնիկ խումբ, հենվելով ընդհանուր ծագման, ընդհանուր 
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մշակույթի և ընդհանուր պատմական հիշողության մասին թեզիսի վրա, որը լայնորեն 

գովազդվում է ժամանակակից ադրբեջանաթուրքական հասարակական-

քաղաքական դիսկուրսում: Արրանի և Շիրվանի պատմական  բնակչությունը  

(այսինքն ներկայիս Ադրբեջանի Հանրապետության) և  հյուսիսարևմտյան Իրանի 

թյուրքալեզու բնակիչները, ատրպատականցիները (որոնք էլ հանդիսանում են 

իսկական ադրբեջանցիները), երկար դարերի ընթացքում, հատկապես Սեֆյան 

շրջանում, գտնվում էին մշտական թշնամական հարաբերություններում օսմանյան 

թուրքերի հետ: Այս խմբերը, այսինքն Ատրպատականի բնակչությունը (հյուսիս-

արևմտյան Իրանում) և հարավ-արևելյան Կովկասում (այսօրվա Ադրբեջանի 

Հանրապետության քաղաքացիները) և օսմանյան թուրքերը գտնվում էին ոչ միայն  

մշտական պայքարի մեջ իրար հետ, այլև երկու տարբեր` համապատասխանաբար 

շիական և սուննիական կրողները: Հետևաբար, «ընդհանուր պատմական 

հիշողությունը» այս ժողովուրդների կարող է պարունակել փոխադարձ թշնամանքի, 

պատերազմների և կոտորածի արտացոլանքներ…Ներկայիս Ադրբեջանի 

Հանրապետության ժողովուրդը երբեք չի եղել հավատարիմ թուրքերին և 

թյուրքականությանը (Turkishness)... 

Թուրքական պատմության դասագրքերն ու հոդվածները բացահայտ ցույց են տալիս, 

որ դարավոր անտագոնիզմը երկու թյուրքալեզու էթնոսների  (թուրքերի և 

ադրբեջանցիների) տարբեր պատմական, էթնիկական, մշակույթային և կրոնական 

սուբստրատներով և ձևավորված երկու առանձին աշխարհագրական 

միջավայրերում, դեռևս գոյություն ունեն այդ պատճառով հեռանկարներ  ընդհանուր   

ազգային գաղափարախոսություն ստեղծելու համար, որը այդ ֆոնում երևում է 

միանգամայն անորոշ: «Միասնական ազգի», «երկու երկրների մեկ ժողովրդի», 

«եղբայրության» և այլնի  մասին ընդհանուր կլիշեն, ավելի շուտ, ինչ-որ 

«օտարացման» (“Otherisation”) ցուցիչ է, ոչ ավելին: 

Թուրքիան իր ինքնաճանաչողությունը դնում է թյուրքական աշխարհի կենտրոնում: 

Թուքերենը նույնպես զբաղեցնում է  կենտրոնական դիրք, իսկ ադրբեջաներենը 

դեգրադացվում է թյուրքական բարբառով, դառնալով, ընդ որում, կատակների և 

հումորի օբյեկտ: Թուրքական դասագրքերը պատկերում են Ադրբեջանը, ոչ թե որպես 

անկախ երկիր, այլև Թուրքիայից դիրքով  ավելի ցածր կազմավորում: 
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Այդպիսի «եղբայրությունը», հիմնված մաքուր քաղաքական հաշվարկների վրա, ըստ 

երևույթին, չի կարող շարունակվել միշտ:  Իրականությունը չէ որ փոխվում է, և 

անպայման դրա  վերջն էլ  կգա, հատկապես հայ-թյուրքական հարաբերությունների 

հարթեցումից հետո, որը գտնվում է Թուրքիայի տարածաշրջանային  

հետաքրքրությունների  շրջանակում, որին մեծապես նպաստում են 

համաշխարհային քաղաքական ուժերի  կենտրոնները: 
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КОНЦЕПЦИИ ИДЕНТИЧНОСТИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ИРАНЦЕВ 

 

Геворг Аветикян 

(Европейский Университет Санкт-Петербурга) 

 

1. Вопросы выбора этнонима и определения «материнского государства» 

азербайджанцев 

 

Особенностью многих случаев этнического национализма внутри Ирана 

является то, что почти все они имеют своего рода собратьев по ту сторону 

государственной границы. Представители «братских» этнических групп могут говорить 

на одном языке, но отличаться в конфессиональной принадлежности (иранские арабы-

шииты и арабы-сунниты в соседних арабских государствах). Они могут быть 

носителями одного языка (несмотря на возможные различия между диалектами на 

местном уровне) и религии, но проживать в двух или более государствах (хорошим 

примером являются белуджи, которые сосредоточены на стыке границ Ирана, 

Пакистана и Афганистана). Иранские арабы продемонстрировали свою лояльность 

иранской идентичности, а не этническим собратьям во время ирано-иракской войны 

(1980-1988), когда Саддам Хусейн тщетно надеялся на успех в арабоязычных районах 

Ирана.  

Другим примером может служить туркменоязычное население северо-востока 

Ирана, рассредоточенное вдоль государственной границы Ирана с постсоветской 

Республикой Туркменистан. Как правило, при освещении процессов в современном 

Иране на этот регион почти не обращают внимания. Появление Туркменистана в 

качестве родного или, как оно чаще называется, материнского государства, вероятно, 

оказало какое-то влияние на туркменоязычных иранцев, но это не стало достаточно 

прочной базой для формирования идеи единой нации. Понятия «Туркменистан» и 

«туркменская нация» сами обязаны своим существованием советской политике 
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национального строительства и создания республик в Центральной Азии, когда едва ли 

не произвольно выбиралась «титульная нация» и ее название давало имя новой 

административно-территориальной единице1. 

Курдская проблема была и остается самой запутанной в силу различных 

факторов, включая особую - международного характера - остроту вопроса о 

Курдистане, которую он приобрел за последние годы. Наибольшее количество 

носителей различных диалектов курдского языка сосредоточено в Турции, Ираке, 

Иране и Сирии. Общая граница Ирана с Ираком и Турцией является нестабильной 

зоной в связи с длительным конфликтом между курдскими националистами и 

центральными властями в Турции (разной степени интенсивности бои между 

регулярными турецкими войсками и Рабочей партией Курдистана происходят 

регулярно), а также созданием курдской автономии на севере Ирака. Последняя 

сегодня де-факто является суверенным государством, де-юре все еще входящим в 

состав Ирака. Его появление вызвало тревогу и страх как в Турции, так и в Иране, 

поскольку для обоих государств это может означать новую волну курдского 

повстанческого движения, подвергающего опасности территориальную целостность 

упомянутых государств. Это даже стало фактором временного сближения двух 

конкурирующих государств при попытке осторожной координации внешней и 

внутренней политики, направленной на решение курдского вопроса. С другой 

стороны, это превратилось в сдерживающую силу, предотвращающую действия Турции 

по поддержке своих «тюркских братьев» в иранском Азарбайджане. Любопытно, что 

Махмудали Чехрегани, тюркоязычный иранский оппозиционный деятель, один из 

лидеров азербайджанского национализма в Иране и сторонник идей единства 

«тюркского мира» с ориентацией на Турцию, заявил следующее: «Я не являюсь 

представителем ООН по правам человека, поэтому не могу авторитетно судить о 

других конфликтах, но всякий раз, когда не соблюдаются права на культурную 

автономию, ничего хорошего в этом нет… Тем не менее, наше положение в Иране 

такое же, как и положение турок в Турции, мы являемся большинством, а не 

                                                           
1 С. Н. Абашин, «Зарождение и современное состояние среднеазиатских национализмов», в Национализм 
в мировой истории, под ред. В. А. Тишков и В. А. Шнирельман (М.: Наука, 2007), 351–74; Национализмы 
в Средней Азии в поисках идентичности. 
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меньшинством. Курды в Турции больше похожи на фарсов в Иране»2. 

Подобное заявление кажется довольно неожиданным по ряду причин. Во-

первых, это не исключительное право чиновников ООН - рассуждать о конфликтах. 

Во-вторых, курдский вопрос напрямую связан с регионом и проблемами, по 

отношению к которым проявляют огромный интерес такие деятели как М. Чехрегани. 

В-третьих, нет никаких определенных и надежных источников относительно 

количества тюркоязычного населения иранского Азарбайджана, которые бы позволяли 

утверждать, что их число составляет хотя бы четвертую часть общей численности 

населения Ирана3. Наконец, сравнение борьбы курдов в Турции с жизнью «фарсов» в 

Иране (даже допуская, что персидский язык является родным для меньшей части 

иранских граждан) неизбежно подразумевает такой подход к вопросам этничности в 

государстве, в случае которого большинство получает все и обрекает меньшинство(а) на 

ассимиляцию. Это, по сути, та же самая проблема, необходимость решения которой 

декларируют азербайджанские националисты в Иране. Это также противоречит 

другому заявлению Чехрегани на этой же встрече в 2002 г., где он сказал, что его 

«…движение имеет связи с курдами, арабами и другими меньшинствами, которые 

были ассимилированы доминирующей персидской культурой»4. На самом же деле 

националисты «Южного Азербайджана» не только отказываются признавать, что в 

Турции есть существенные причины для борьбы курдов в Турции. Они также считают, 

что курды, проживающие в северо-западных провинциях Ирана, на самом деле 

являются «гостями Азербайджана» и должны либо вести себя правильно, либо 

покинуть Азербайджан5. В случае с национализмом «Южного Азербайджана», конечно, 

существование Азербайджанской Республики как материнского государства имеет 

жизненно важное значение. В этом контексте довольно интересна история выбора 

названия для относительно недавно созданной республики тюркских мусульман 

                                                           
2 Chehregani, «Azerbaijani Turks of Iran». 
3 Точно также нет никаких надежных источников о количественных (тем более качественных) 

показателях этно-языковых образований Турции. 
4 Chehregani, «Azerbaijani Turks of Iran». 
5 Во время ряда демонстраций, прошедших в Табризе в последние годы, звучали и такие лозунги, как 

 Garshasp, «Response to the (!Азербайджан бодрствует, курды наши гости) آذربايجان بيدار است، كردها مهمان ما هستند

False Book». 
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Южного Кавказа6. Любопытно, что одно из иранских политических движений начала 

XX в. во главе с интеллектуалом Шейхом Хиабани из иранского Азарбайджана 

преподносится азербайджанским национализмом как «…национальное 

азербайджанское восстание за свободу»7, хотя на самом деле оно не было борьбой за 

независимую «азербайджанскую отчизну», а движением, «направленным на сохранение 

территориальной целостности страны (Ирана - Г.А.), а также создание иранского 

государства-нации, и политические требования не выходили за рамки поиска 

справедливого распределения исполнительных полномочий между центральными 

властями и местными органами власти на всей территории Ирана8. Важно также 

отметить, что: «27 мая 1918 г., когда новая Азербайджанская Республика была основана 

на территории к северу от реки Аракс, на юго-востоке Закавказья, присвоение названия 

«Азербайджан» вызвало смятение в Иране, особенно среди азербайджанской (имеется в 

виду иранский Азарбайджан – Г. Аветикян) интеллигенции (курсив Г. Аветикяна). 

Хиабани и его коллеги-демократы для того, чтобы отмежеваться от закавказцев, 

решили переименовать иранский Азарбайджан в Азадистан (Земля свободы)»9. В этом 

же контексте интересно мнение армянского востоковеда Г. Асатряна: «Истинное 

политические цели и мотивы переименования Аррана, в общем-то лежащие на 

поверхности и не требующие глубокого анализа, всегда вызывали негативную реакцию 

в Иране. Наличие одноименной государственной единицы к северу от Аракса 

иранской общественностью воспринимается чрезвычайно болезненно. Оно и по сей 

день является темой постоянных обсуждений и яростной критики иранских авторов, в 

том числе выходцев из провинции Азербайджан. Данная проблема довольно остро 

ставилась, например, в трудах известного иранского ученого (также выходца из 

Азербайджана) Ахмаде Касрави-Табризи. Можно упомянуть и некоторых других 

современных авторов, по большей части выходцев из тюркоязычной среды северо-

западного Ирана: Энаят-олла Реза, Джалал Матини, Абдол-Али Каранг, Яхья Зока, 

                                                           
6 См. Atabaki, Azerbaijan: Ethnicity and Autonomy. 
7 См. Shaffer, Borders and Brethren; A. Asgharzadeh, Iran and the Challenge of Diversity: Islamic 
Fundamentalism, Aryanist Racism, and Democratic Struggles (New York: Palgrave Macmillan, 2007). 
8 Atabaki, «Ethnic Diversity and Territorial Integrity of Iran», 33–34. 
9 T. Atabaki, «Recasting Oneself, Rejecting the Other: Pan-Turkism and Iranian Nationalism», в Identity Politics 
in Central Asia and the Muslim World: Nationalism, Ethnicity and Labour in the Twentieth Century, под ред. 

W. Schendel и E. J. Zürcher (London: I.B.Tauris, 2001), 77. 
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Бижан Саркарати, Заряб Хойи, Мехри Багери, Жале Амузгар и многие другие. 

Показательно, что среди паниранистов и апологетов иранского единства в Иране 

заметное число составляют именно уроженцы Азербайджана (Атурпатакана) (курсив Г. 

Аветикяна)»10. 

В своей монографии, изданной в 1900 г., французский антрополог Ж. Деникер 

обобщенно называет тюркоязычные народы (peoples) тюрко-татарами (Turco-Tatars) 

или туранцами (Turanians), разделяя их на восточную, центральную и западную 

группы11. Согласно классификации Деникера, западная группа тюркоязычных народов 

состоит из «туркоман (Turkomans) Персии (ходжары, афшары), Русского (туркмены) и 

Афганского (джемшиды) Туркестана, из адербайджанских (Aderbaijani), турецко-

говорящих (Turkish-speaking) иранцев Кавказа и Персии, и наконец османских 

(Osmanli) турков»12. Вероятно, под ходжарами (Khojars), упоминающимися наряду с 

афшарами (Afshars), Деникер имеет ввиду более известное в Иране конца XIX начала 

XX вв. тюркоязычное племя каджаров и одноименную династию. Примечательно 

также, что автор относит их к «туркоманам Персии», но не к «адербайджанским туркам» 

- тюркоязычным иранцам, тем самым проводя некую отличительную грань между 

первыми и вторыми. Под определением «иранцы» Деникер подразумевает «иранцев 

или еранцев (Iranians or Eranians), которые занимают Иранское нагорье и прилегающие 

к нему регионы, в особенности на востоке. […] Среди иранских народов первое место 

по количеству и роли в истории играют персы (Persians). […] Как сарты (Sartes), 

оседлое население Русского Туркестана, так и таты (Tats) юго-западного побережья 

Каспийского моря, и адербайджанцы (Aderbaijani) Кавказа- это персы (Persians), более 

или менее смешанные с турками (Turks), на языке которых они говорят»13. В 

аналогичном контексте «адербайджанские татары» отнесены к «расе иранцев» и в 

«Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», издававшемся в 1890-1907 гг. в 

Санкт-Петербурге: «Некоторые ученые (Ядринцев, Харузин, Шантр) предлагали 

                                                           
10 Г. Асатрян, Этническая композиция Ирана: от Арийского простора’’ до Азербайджанского мифа. 
(Ереван: Кавказский центр иранистики, 2012), 85–86. 
11 J. Deniker, The Races of Man: An Outline of Anthropology and Ethnography, The Contemporary Science 

Series (W. Scott, Limited, 1900), 375. 
12 Там же, 376–377. 
13 Там же, 419. 
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видоизменить терминологию некоторых т.-татарских народностей, которые в 

соматологическом отношении мало имеют общего с тюрками, назвав, напр., 

адербайджанских татар (по типу — иранцев) адербайджанами, алтайских татар (скорее 

финнов, чем тюрков) — алтайцами и т. д.»14 В кавказскую группу «тюркоязычных 

народностей» или «татар», согласно энциклопедии, входят и «татары адербайджанские, 

тюрки по языку, по расе иранцы, занимают большую часть Южного и Юго-Вост. 

Закавказья, почти всю русскую Армению. Численность их 1168025 д.; около 40 тыс. их в 

Персии. По обычаям и внешнему быту напоминают персов, влияние которых 

сказывается во всем»15.  

Вообще, одним из ранних упоминаний тюркоязычного населения северо-

западного Ирана и Закавказья как «азербайджанцев» является статья российского 

востоковеда Ф. Е. Корша (1843-1915), написанная в 1910 г16. Термин «азербайджанцы», 

однако, применяется у Корша в контексте языковой общности тюркоязычных племен 

региона. Лишь после прихода к власти в Иране шаха Резы Пехлеви и проведенной им 

жесткой политики седентаризации17 племен в 1930-ые гг., приведшей к упадку 

                                                           
14 Л. Штернберг, «Тюрко-татары», Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (Санкт-Петербург, 

1902 г.), 347, http://dlib.rsl.ru/viewer/01003924193#?page=356.  
15 Там же, 350. 
16 Ф. Е. Корш, «Классификация турецких племен по языкам», Этнографическое обозрение кн. 84–85, вып. 

1–2 (1910 г.): 114–27. 
17 Седентаризация кочевых скотоводческих племен в первой половине ХХ в. скорее имела негативное 

влияние на экономику страны (см.: А. М. Хазанов, Кочевники и внешний мир, Изд. 3-е, доп. (Алматы: 

Дайк-Пресс, 2002), 330.. Однако уже в годы правления Мохаммад Реза-шаха (1941- 1979) политика по 

отношению к кочевым племенам была несколько смягчена, а после революции 1979 года существенно 

изменилась. Так, лидер Исламской революции, Аятолла Хомейни, заявил, что кочевые племена наряду с 

мусульманским духовенством являются одними из двух секторов населения Ирана, подвергавшихся 

наибольшим репрессиям со стороны предыдущего режима, и объявил их «сокровищами революции» (см.: 

R. Tapper, «Change, Cognition and Control: The Reconstruction of Nomadism in Iran», в When History 
Accelerates: Essays on Rapid Social Change, Complexity and Creativity, под ред. C. M. Hann (London and 

Atlantic Highlands, NJ: Athlone Press, 1994), 193.). Вскоре была создана государственная «Организация по 

делам кочевников» (ОДК), согласно которой численность кочевого населения в современном Иране 

составляет около 1.2 млн (« سازمان امور عشاير ايران, «درباره سازمان , просмотрено 17 март 2014 г., 

http://ashayer.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=127.). На официальном веб-сайте ОДК также 

сообщается на всех страницах, что седентаризация кочевых племен производится только в добровольном 

порядке (Там же.). А. М. Хазанов «выделяет три пути эволюции симбиоза кочевых государств и оседлых 

обществ. В первом случае оседлые территории отпадают или же гибнет городская культура; происходит 

вторичная примитивизация социально-политических отношений. Второй путь предполагает усиление и 

конечное возобладание сендетаризационного процесса, в результате чего кочевое общество перестает 

быть самим собой, то есть исчезает. Третий вариант характеризуется сочетанием единой социально-

экономической и политической системы кочевого и оседлого обществ, в основе которого лежит 

разделение труда. Социальная стратификация такого симбиотического общества совпадает с 
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племенного строя, возникли благоприятные условия для появления и консолидации 

общей этнической идентичности представителей указанных племен, а тюркоязычные 

жители иранского Азарбайджана стали «азербайджанцами» или «азербайджанскими 

тюрками»18. Так как вплоть до 1920-х гг. и, возможно, позже в самосознании иранцев 

религиозная принадлежность играла более важную роль, чем язык19, в роли 

«собирательного названия» локальных групп помимо родо-племенных (румлу, шамлу, 

бахарлу, афшар, каджар) или языковых часто выступали географические названия 

и/или названия бывших ханств (ардебильцы, карадагцы, урмийцы). Географическое 

название северо-западных областей Ирана – Азербайджан, послужило в этом ряду 

одним из собирательных названий для обозначения жителей данной территории. Не 

все тюркоязычные Ирана жили в Азербайджане. В своей классификации Корш делит 

тюркоязычные народы (или «турецкие племена» по словам самого ученого) на турков 

северных, восточных, западных и смешанных. Согласно этой классификации, западные 

турки- «османцы, азербайджанцы и туркмены»20. Азербайджанцы, по мнению Корша, 

живут в «персидской провинции Азербайджан и в Закавказье»21. Здесь же Корш пишет, 

что «самое западное турецкое племя- это османцы, те, которых мы преимущественно 

                                                                                                                                                                                           
экономической специализацией и этническими различиями (например, самый распространенный 

вариант в Центральной Евразии – правление кочевой аристократии монгольского или тюркского 

происхождения).Этот вариант является переходной стадией к одному из предыдущих и ведет к 

вынужденному решению дилеммы – оседать или оставаться кочевниками. Обычно, отмечает автор, эта 

дилемма возникала перед правящим классом, представленным кочевой аристократией или кочевой 

династией: сосредоточить свое внимание на правлении государством в целом и его оседлым 

субобществом или же сохранить свое прежнее положение в кочевом субобществе, а значит, идти против 

интересов государства» (см.: М. Лаумулин, «Кочевник кочевнику рознь. Рецензия на книгу А. Хазанова 

“Кочевники и внешний мир”», Континент, зима 2001 г., http://www.continent.kz/2001/22/20.html.) 
18 A. Banuazizi и M. Weiner, The State, Religion, and Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan (Syracuse 

University Press, 1988), 3. Примечательно, что обобщающий термин «азербайджанцы» относительно 

мусульман советского Закавказья также начал применяться лишь с 1920-30-ых гг не только в 

Азербайджанской ССР, но и в соседней Грузии и Армении. Так, жители одного из сел Армении 

идентифицировали себя как «османские турки» или «османы» во время переписи населения в 1926 г, 

однако позже все они были записаны как «азербайджанцы» при советской власти и были вынуждены 

бежать в годы нагорно-карабахского конфликта (1988-1994гг.) из Армении в Азербайджан- «в чужую 

страну, которая случайно носила их имя», как пишет британский исследователь этничности и 

национализма Максим Эдвардс. См: M. Edwards, «The enemy, six feet under», openDemocracy, 13 август 

2014 г., https://www.opendemocracy.net/od-russia/maxim-edwards/enemy-six-feet-under. 
19 N. R. Keddie, «Religion, Ethnic Minorities, and the State in Iran: An Overview», в The State, Religion, and 
Ethnic Politics: Afghanistan, Iran, and Pakistan, A. Banuazizi и M. Weiner (Syracuse University Press, 1988), 

158. 
20 Корш, «Классификация турецких племен по языкам», 127. 
21 Там же, 115. 
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называем турками, имея большинство прочих турок татарами, что, как известно, 

совершенно неправильно»22. Таким образом, Корш критически относится к принятому в 

царской России обозначению всех тюркоязычных народов татарами23. Впрочем, во 

вступительной части статьи Корш и сам пишет, что «наличие нескольких 

классификаций одного и того же очень ясно показывает, что ни одна из этих 

классификаций не годится»24. Анализируя основания для подобных классификаций 

(язык, антропология, история), Корш приходит к выводу, что «единственная, кажется, 

возможность установить сколько нибудь правильную классификацию турецких 

племен, или, пожалуй, языков, есть та классификация, которая основана на языках»25. 

Исходя из этого можно предположить, что объединение тюркоязычного населения 

Азербайджана (Иран) и Закавказья (Россия) под единым термином «азербайджанцы» в 

1910 г. относится более к области языкознания, но не обязательно означает их 

отождествление как носителей общей, объединяющей идентичности26. Более подробно 

                                                           
22 Там же. 
23 В контексте Ирана и Афганистана о необходимости более критического подхода к этнографическим 

таблицам и картам расселения групп см.: J. P. Digard, ред., Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan 

(Centre national de la recherche scientifique, 1988). 
24 Корш, «Классификация турецких племен по языкам», 114. 
25 Там же, 118–120. 
26 Иначе и быть не могло. Кроме более или менее часто практикуемых собирательных экзоэтнонимов (на 

Кавказе до сих пор бытует большое разнообразие этнонимов по отношению к современным 

азербайджанцам Кавказа (по-грузински – татари, по-карачаевски – тюркли, к’аджарлы, по-балкарски – 

к’аджарлы, по-чеченски - рIезало, по-аварски - падарал, hIамшари, по-даргински – к’ажар, на южном 

Дагестане – падары, по-армянски – турк, существуют также этнонимы «айрумы», «кызылбаши», 

«таракяма». Очевидно, что в этнонимике азербайджанцев отражены названия разных племенных 

компонентов тюркоязычных племен, участвовавших в формировании этноса. См. Н. Г. Волкова, 

Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа (Наука, 1973). Помимо этого, до сих пор 

продолжается спор о восприятии названия страны- считать ли его также этноназванием или только 

политонимом-названием страны? См. Ф. Бекташи, «Гайк Котанджян как олицетворение плачевного 

состояния армянской исторической методологии», ИА REGNUM, 13 август 2011 г., 

http://www.regnum.ru/news/polit/1435045.html. См. также ответ на статью Ф. Бекташи: Г. Харатян, «О 

научной недобросовестности Фикрин Бекташи и его уроках академической этики», ИА REGNUM, 16 

август 2011 г., http://www.regnum.ru/news/polit/1435670.html. Жители Республики Азербайджан 

продолжают иронизировать многообразие этнонимов тюркоязычного населения страны, например: «На 

вашем телевизионном канале «Az.tv» идет программа, пропагандирующая азербайджанский язык. 

Ведущие, известные в вашей среде ученые-языковеды, в один голос утверждают: «Не владеющий и не 

говорящий на азербайджанском родном языке не может считаться турком. Не знающие лезгинский язык 

и не говорящие на лезгинском языке министр обороны или глава администрации почему-то считаются 

лезгинами и выставляются как аргумент о равноправии и об отсутствии такой проблемы? Десятки таких 

вопросов… У вас уважаемые «мугалы» («мусульман», «татар», «турк», «тюрк», «кызылбаш», «таракяма», 

«каджар», «цап», «айрым», «азер», «азербайджанец», «падары» и пр.) с лезгинами не получилось, они 

сохранили и сохранят свою нацию, уже происходят обратные процессы. Мы как были лезгинами, так и 

остались лезгинами» (Керимов Вагиф Пашаевич, председатель Лезгинской Национально-культурной 
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описал тюркские народы и племена Н. А. Аристов в 1896г.27, согласно классификации 

которого «османские и иранские тюрки» представлены как «юго-западные тюркские 

народности». «В именах главных тюркских племен Персии и Закавказья, однако, почти 

не сохранилось указаний на их основное происхождение. Имена эти следующие: 

каджар, аушар, шахзевен, бегдилли, кара-папах, кашкай, аллаверды, каракоюнлу, 

джанбеглу, узанлу, абулхасанлу, кенгерлу, джерруз, келлекул, ходжа-али, шейхлу, 

баят, килидж, джелаир и пр.»28, пишет Аристов, перечисляя, таким образом, названия 

ряда племен, проживающих в регионе, которых Корш обобщенно называет 

азербайджанцами. Немаловажно, что указанные племена на северо-западе Ирана не 

только не имели ни общего названия – этнонима, ни какого-либо сплоченного 

самовосприятия общности, то есть идентичности, но и находились в состоянии 

перманентных конфликтов, междоусобиц и набегов друг против друга вплоть до 1920-

30х гг.29. Тюрков Персии и Закавказья Аристов иногда называет также попеременно 

«иранскими или азербайджанскими тюрками», «азербайджанскими татарами», а термин 

«азербайджанцы»30 применяется лишь один раз, когда речь идет о характере 

размежевания тюркоязычного населения Ирана: «относительная длинноголовость 

туркменов сравнительно с азербайджанцами может быть объясняема значительным 

притоком в Персию короткоголовых северных тюркских племен»31. Скорее всего, 

Аристов под азербайджанцами в данном случае имел ввиду географический ареал 

распространения тюркоязычных групп на территории Азербайджана.  

Советская «азербайджанология», заложив фундамент общей концепции 

                                                                                                                                                                                           
Автономии Тюменской области. Член Совета Федеральной Лезгинской Национально-Культурной 

Автономии. Бывший первый зам. главы администрации Варташенского (Огуз) района Азербайджанской 

ССР), см.: В. Керимов, «„Не торопитесь нас хоронить!“: лезгинский взгляд на армяно-азербайджанскую 

полемику», ИА REGNUM, 19 август 2011 г., http://www.regnum.ru/news/polit/1436873.html.  
27 Н. А. Аристов, «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 

численности», «Живая старина» вып. III-IV (1896 г.): 277–456. 
28 Там же, 413. 
29 См. K. Bayat, «Riza Shah and the Tribes», в The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah, 
1921-1941, под ред. Dr Stephanie Cronin (London and New York: Routledge, 2003), 224–30; R. Tapper, «The 

Case of Shahsevan», в The Making of Modern Iran: State and Society under Riza Shah, 1921-1941, под ред. S. 

Cronin (London and New York: Routledge, 2003), 231–52. Более подробно об идентичности племен 

шахсевен см. R. Tapper, «History and Identity among the Shahsevan», Iranian Studies 21, вып. 3/4 (1 январь 

1988 г.): 84–108. 
30 Аристов, «Заметки об этническом составе тюркских племен и народностей и сведения об их 

численности», 445. 
31 Там же, 451. 
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формирования азербайджанцев, подытожила основную линию становления 

азербайджанцев, как смешение коренного населения Атропатены и Кавказской 

Албании с пришедшими сюда позже ираноязычными и тюркоязычными племенами, 

считая завершением формирования условный период после «XI-XIII вв.»32, что мы 

видим на примере Этнодемографического сборника, изданного под редакцией 

советского этнодемографа С. И. Брука в 1981г.33 Здесь же говорится о том, что с 

присоединением «Северного Азербайджана к России (по договорам 1813 и 1828 гг.) 

ускорилась консолидация азербайджанской нации». Ряд этнографических групп 

азербайджанцев, по мнению Брука, превратились в самостоятельные этносы, а «за годы 

Советской власти сформировалась азербайджанская социалистическая нация»34. Для 

того, чтобы подробнее разобраться в терминологии Брука, где условные 

азербайджанцы характеризуются в зависимости от эпохи и места их проживания (в 

Российской империи и СССР или в Иране) по-разному: как народность, нация и 

социалистическая нация, рассмотрим принципы классификации, из которых исходят 

авторы указанного сборника: «По принятому в советской науке трехчленному делению 

этносов, к самому раннему их типу относятся племена и группы племен, характерные 

для первобытно-общинного строя. С рабовладельческой и феодальной формациями 

связан новый тип этноса- народность (некоторые исследователи считают, что для 

каждой из этих формаций характерны свои типы этносов). С развитием 

капиталистических отношений и усилением экономических связей возникает тип 

этноса, стоящий на более высоком уровне развития, - нация. Буржуазные нации 

раздираются внутренними противоречиями, так как они состоят из антагонистических 

классов. После победы Великой Октябрьской революции в нашей стране, а позднее и в 

других социалистических странах возникли нации нового типа – социалистические, 

основанные на союзе рабочего класса с крестьянством и поддерживающие между собой 

равноправные братские отношения; в отличие от буржуазных наций для 

социалистических наций характерно стремление не к обособлению, а к сближению»35. 

                                                           
32 Б. А. Гарданов и др., ред., Народы Кавказа, т. 2, Народы мира. Этнографические очерки (Москва: 

Издательство Академии Наук СССР, 1962). 
33 С. И. Брук, Население мира: этнодемографический сборник (М.: Наука, 1981). 
34 Там же, 236. 
35 Там же, 76. 
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В этом отрывке изложена квинтэссенция советской теории этноса, которая, по сути, 

примыкает к более широкой парадигме эссенциалистских теорий в антропологии, 

однако в реальных условиях советского академического мира изобретающая такое 

дополнительное понятие, как буржуазная и/или социалистическая нации. Советское 

определение нации только постулирует, что «социалистические» нации заведомо 

лучше «буржуазных» потому, что они имеют склонность сближаться. 

В таком представлении о нации заложена эволюционистская точка зрения, 

согласно которой этнос обязан пройти через ряд этапов. Причем эти этапы 

ранжируются качественно в соответствии со шкалой «развитый» - «неразвитый». По 

мнению советских теоретиков, схема эта жесткая и не может быть обойдена. Однако, 

как видно на примере тюркоязычных иранцев, схема эта отнюдь не обязательная. К 

примеру, одновременно с выходом в свет «Сборника» С. И. Брука к печати готовилась и 

работа другого советского исследователя, А. М. Хазанова36, который предпочитает не 

ставить кочевые общества в определенные эволюционистские категории37. 

Авторами «Cборника» употребляется также термин народ, периодически 

заменяя собой другой термин – этнос. Не вдаваясь в подробности дискурса 

относительно этно-компонентного состава и доминирования того или иного 

компонента в формировании азербайджанцев (иранская- Играр Алиев, кавказская – З. 

Буниятов, Ф. Мамедова, тюркская-З. И. Ямпольский), а также не полемизируя 

выдвинутые теории по этно-генетической линии их становления, приходится 

констатировать, что при всех общих чертах тюркоязычного населения Южного Кавказа 

и северо-западного Ирана политическая история многочисленных, близких с 

лингвистической точки зрения тюркоязычных племен региона развивалась при 

                                                           
36 A. M. Khazanov, Nomads and the Outside World, пер. J. Crookenden (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1984). Изначально написанная на русском языке книга А. М. Хазанова была впервые опубликована 

в переводе на английский, и лишь три десятилетия спустя вышла в свет русская версия работы с 

дополнениями и предисловиями ко второму и третьему изданиям, где автор излагает не только 

интересно сложившуюся судьбу монографии, но и выражает скептическое отношение к успешности и 

целесообразности политики государственных властей по отношению к кочевым скотоводческим 

обществам (модернизация при Реза-шахе Пехлеви в 1930-ые гг, земельная реформа 1960-х гг в Иране, 

коллективизация и «освоение целины» в СССР, развитие добывающих отраслей промышленности в 

Скандинавской и Советской Арктике, в Сибири, колониализм в Африке). См.: Хазанов, Кочевники и 
внешний мир. 
37 R. O. Christensen, «Tribes, States and Anthropologists: Review Article», Middle Eastern Studies 22, вып. 2 (1 

апрель 1986 г.): 287. 
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довольно отличающихся друг от друга условиях. При этом, разность политических и 

социокультурных процессов шла при отсутствии сознания общности тюркоязычных 

групп. Живущие севернее реки Аракс тюркоязычные мусульмане, были подданными 

Российской империи, затем обрели ненадолго независимость (1918-1920), прошли 

через эпоху советской «коренизации» и конструирования нации в составе 

Азербайджанской ССР и продолжают строительство новой, азербайджанской 

гражданской национальной общности, в состав которой входят не только 

тюркоязычные мусульмане, но и носители иранских (курды, талыши, таты) и 

кавказских (лезгины, аварцы и т.д.) языков и соответствующих иранских и кавказских 

идентичностей38. Тюркоязычные жители Ирана, в свою очередь, играли заметную роль 

в истории страны. Они прошли вместе со всеми иранцами путь от свержения монархии 

Каджаров, Конституционной революции, установления новой династии Пехлеви до 

модернизации и индустриализации капиталистического Ирана и формирования 

политической нации иранцев (где роль официального языка была отведена 

персидскому) и становления современной Исламской Республики39. Все это они 

пришли в качестве «иранцев». 

В отличие от СССР и постсоветских государств (в частности, Российской 

Федерации), в общественно-политическом и научном дискурсе Исламской республики 

не существует понятия «многонационального» государства. Но советские авторы, 

классифицируя этносы на народности, нации и социалистические нации, механически 

объединяют в единый народ вместе с советскими азербайджанцами и «азербайджанцев» 

Ирана. Так, в таблице, раскрывающей этнический состав Ирана, среди «народов» 

тюркской группы выделены азербайджанцы, туркмены, кашкайцы, афшары, 

шахсевены, каджары и пр.40. При этом указывается, что азербайджанцы составляют 

16.5% населения Ирана (5 800 тыс. человек)41. В аналогичной таблице в более позднем 

издании сборника отмечается, что численность азербайджанского населения в Иране 

                                                           
38 ԽառատեանՀ., «„Ադրբեջանցիները“, „Կովկասալեզուները“ եւ „Իրանալեզուները“. ինքնութեան 

զարգացումներն Ադրբեջանում», Հանդէս ամսօրեայ, вып. 1–12 (2012 г.): 271–334. 
39 Keddie, «Religion, Ethnic Minorities, and the State in Iran», 164; См. также Higgins, «Minority-State 

Relations in Contemporary Iran», 177; там же, 188. 
40 Брук, Население мира: этнодемографический сборник, 441. 
41 Там же. 
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составляет 7 млн. человек (16.8% от общего населения Ирана)42. Азербайджанцы в 

качестве единого народа упоминаются и в таблице «Народы мира, насчитывающие 

свыше 5 млн человек». Там же сказано, что из 11 300 тыс. азербайджанцев мира 51.5% 

живет в Иране, а 48.5% - в СССР43. 

В духе Холодной войны и с присущей ей риторикой идеологической борьбы 

социалистического мира против буржуазных и империалистических государств 

трактуется история северо-западного Ирана и «иранских азербайджанцев» в сборнике 

этнографических очерков, изданном в Москве в 1957 г44. Сборник содержит карту 

народов Передней Азии, где существенная часть северо-западного Ирана отмечена в 

качестве ареала обитания азербайджанцев и близких к ним племен шахсевенов и 

карадагцев (см. Карта 2). Так как в сборнике не описаны принципы, на основании 

которых к большинству тюркоязычных иранцев применен этноним «азербайджанцы», а 

также не поясняется, почему шахсевены и карадагцы представлены отдельно от 

азербайджанцев, можно лишь косвенно предположить из следующего фрагмента, что 

под азербайджанцами подразумевается все оседлое (и отчасти кочевое и полукочевое) 

тюркоязычное население северо-западного Ирана45: «азербайджанцы- второй по 

численности после персов народ Ирана. Азербайджанцы населяют в основном северо-

западную часть страны, носящую название Иранский, или Южный, Азербайджан и 

непосредственно граничащую на севере с территорией Азербайджанской ССР. […] 

                                                           
42 Там же, 358. 
43 Там же, 167. 
44 Н. А. Кисляков и А. И. Першиц, ред., Народы Передней Азии, Народы мира. Этнографические очерки 

(М.: Издательство Академии Наук СССР, 1957). 
45 Британский антрополог Р. Таппер отмечает, что в «компиляции» Н. Кислякова и А. Першица, а также в 

сборниках, таблицах и картах про Иран распределение «народов» не учитывает многих нюансов, 

реифицирует понятия «этничность» и «этнические группы» в дискурсе об идентичности в иранском и 

афганистанском контексте. Подобные карты и таблицы, по мнению Таппера, «не являются самоцелью и 

используются исследователями для постановки изучаемой проблемы, политиками для принятия и 

исполнения решений, членами изображенных групп для формулирования политических и 

территориальных требований. […] «Этническая группа», термин, привнесенный из западного 

социологического дискурса- это слабый перевод местных (indigenous) категорий в Иране, Афганистане и 

пр, препятствующий анализу их тонкостей и неоднозначности», подробнее см.: R. Tapper, «Ethnicity, 

order and meaning in the anthropology of Iran and Afghanistan», в Le fait ethnique en Iran et en Afghanistan, 

под ред. J. P. Digard (Paris: Centre national de la recherche scientifique, 1988), 30–31. Примечательно, 

однако, что и на первых страницах сборника, в котором опубликована статья Р. Таппера, можно найти 

аналогичную критикуемым карту этнических групп в Иране и Афганистане с таблицей, согласно 

которой в состав населения Ирана входят и этнические группы носителей тюрко-алтайских (Turco-
Altaique) языков: азери, афшар, шахсевен и пр. (см. Карта 3). 
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Всего в Иране проживает до 4 млн. азербайджанцев. Около 700 тыс. близкого к 

азербайджанцам населения сохраняет родоплеменное деление и ряд более или менее 

значительных отличий от основной массы азербайджанцев в языке и культуре. Это 

преимущественно кочевые и полукочевые племена…»46. 

Присвоение названия иранского Азарбайджана мусаватистами47 (1918-1920 гг.) 

не носило этнических претензий на это название или производных от этого названия. В 

1924 г., спустя всего 6 лет после основания Азербайджанской Демократической 

Республики, известный востоковед В. В. Бартольд читал лекции в теперь уже советском 

Азербайджане, где ему задали вопрос: «под Азербайджаном часто подразумевают 

персидский Азербайджан, по ту сторону Аракса, с главным городом Тебризом. Имеем 

ли мы право называть себя Азербайджаном в этом отношении, были ли мы 

Азербайджаном или это есть Ширван?», на что Бартольд ответил: «Ширван никогда не 

употреблялся в том смысле, чтобы он охватывал территорию теперешней 

Азербайджанской республики. Ширван- это небольшая часть с главным городом 

Шемахой, а такие города, как Гянджа и др. никогда в состав Ширвана не входили, и 

если нужно было бы придумать термин для всех областей, которые объединяет сейчас 

Азербайджанская республика, то скорее всего можно было бы принять название Арран, 

но термин Азербайджан избран потому, что, когда устанавливалась Азербайджанская 

республика, предполагалось, что персидский и этот Азербайджан составят одно целое, 

так как по составу населения они имеют очень большое сходство. На этом основании 

было принято название Азербайджан, но, конечно, теперь, когда слово Азербайджан 

употребляется в двух смыслах – в качестве персидского Азербайджана и особой 

республики, приходится путаться и спрашивать, какой Азербайджан имеется в виду: 

Азербайджан персидский или этот Азербайджан; общие судьбы их сложились в 

средние века, в частности в то время, когда пришли монголы и когда Азербайджан 

персидский и этот находились под одной и той же турецкой властью»48.  

                                                           
46 Кисляков и Першиц, Народы Передней Азии, 284. 
47 А. А. Пашаев, ред., Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и 
Азербайджанского национального совета 1918 г. (Баку: Adiloğlu, 2006). 
48 В. В. Бартольд, Сочинения, под ред. Б. Г. Гафуров, т. 2, ч. 1 (М.: Издательство Восточной литературы, 

1963), 703. 
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Этнически неориентированные мусаватисты продолжали 

самоидентифицироваться с исламом. Когда на Южном Кавказе, оторванном от 

постреволюционной России, создавались «национальные советы», в Баку наряду с 

другими национальными советами с этнонимами (армянский, русский, грузинский), 

установился «Мусульманский национальный Совет». Позже, при декларации 

независимости Азербайджанской Республики в мае того же 1918г., не было 

этноназвания у претендующей на власть тюркоязычной единицы, и в документе речь 

идет о «народах Азербайджана» как о носителях суверенного права49.  

Строго говоря, и сами создатели Азербайджанской республики не вполне 

понимали, кто составляет население этой республики. Анализ переписки А. М. 

Топчибаши и М. Э. Расулзаде50 показывает, что виднейшие азербайджанские 

националисты своего времени одновременно употребляли выражения 

«азербайджанский народ», «турецкие народы России», «турки-азери», «азербайджанцы – 

мусульмане и армяне», «мусульмане». Исследователям региона известно, что об 

азербайджанском народе, как отдельной единице в составе Ирана и/или Восточного 

Закавказья не упоминается в более ранних источниках. Так, в «Книге истории» Аракела 

Даврижеци выделяются немусульманские народы Сефевидского Ирана: армяне, 

грузины (несмотря на то, что многие из них приняли ислам), евреи. В случае же с 

мусульманским населением государства линии разграничения проводятся не по 

этническим и, тем более, национальным, признакам, а в соответствии с классовой 

стратификацией и местом личностей и групп в социальной иерархии Ирана51. В 

Российской Империи органы государственной власти, этнографы «не знали» и не 

выделяли тюркоязычных иранцев в том смысле, как мы делаем это сейчас. Например, в 

ходе Конституционной революции в Иране царское российское правительство, решая, 

нужно ли как-то вмешиваться, чтобы пресечь «военные демонстрации» племен 

недалеко от русско-персидской границы, говорило не о тюркоязычных иранцах 

                                                           
49 Пашаев, Протоколы заседаний мусульманских фракций Закавказского Сейма и Азербайджанского 
национального совета 1918 г., 62. 
50 Топчибаши А. М. и Расулзаде М. Э. Переписка. 1923-1926 (М.: Социально-политическая мысль, 2012). 
51 G. Avetikian, «Review of Book of History (Arak’el Dawrizhets’i, Girk’ patmut’eants’) by Arak’el of Tabriz; 

George A. Bournoutian; Jambr by Simeon of Erevan; George A. Bournoutian», Iran & the Caucasus 15, вып. 1/2 

(1 январь 2011 г.): 331–33. 
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(персах) или азербайджанцах, а называло конкретное племя шахсевен, хотя оно и было 

тюркоязычным52. Многочисленные рабочие-мигранты из Ирана на нефтяных приисках 

Баку, большая часть из которых происходила из северных провинций Ирана (которые 

по умолчанию считаются зоной компактного проживания тюркоязычных иранцев), в 

документах царского правительства именовались «рабочими-персами». Собственно, 

«персами» нередко именовались они также в статьях известной мусаватистской газеты 

«Каспий» в 1918- 1920 гг. Интересно, что в 1916 г., в ходе забастовки, прокурор 

бакинского окружного суда в качестве одной из причин, побудивших рабочих к 

забастовке, указывает, что начальник приисков Ахунд Джафар Гаджи Гасан оглы 

«оскорблял религиозные чувства рабочих»53. 

Помимо других разъединяющих причин, примечательно, что тюркоязычное 

население Южного Кавказа долго хранило внутреннее разделение на шиитов и 

суннитов, которые зачастую враждовали между собой. Раскол был настолько сильным, 

что для борьбы против суннитов в XVIII в. закавказские шииты заключили договор 

даже с армянами54. По свидетельству Броневского А.С. по крайней мере в XIX в. 

суннитов называли турками, шиитов- персами: «непримиримая вражда, которая, 

кажется, нескоро потухнет, останется между суннитами и шиитами, т.е. между турками 

и персиянами…»55. Размежевание между суннитами и шиитами Закавказья 

продолжалось достаточно долго. Спустя 200 лет, в начале ХХ в., шииты, напротив, 

особенно отличались в антиармянских погромах Закавказья 1905-06 гг., да так, что 

когда была создана комиссия для разбирательства обстоятельств погромов, суннит, 

тюркоязычный представитель интеллигенции Ордубади цитирует статью из армянской 

газеты, в которой автор возмущался, что в состав мусульманской делегации включили 

также суннитов: «После всего происшедшего по указанию наместника на Кавказе вновь 

создана комиссия, наделенная полномочиями решать вопросы всего Кавказа [...] 

                                                           
52 О волнениях на русско-персидской границе.Подробнее о шахсевенах см. Tapper, Frontier Nomads of 
Iran. 
53 О забастовке рабочих персов на нефтяных промыслах, б. д., Ф (Министерство юстиции). 1405. Оп. 326, 

д. № 2161, РГИА. 
54 Армяно-русские отношения в первой трети XVIII века, т. II, ч. II, Сб. документов под редакцией А. 

Иоаннисяна (Ереван: Издательство АН АрмССР, 1967), 100–103. 
55 С. Броневский, Новейшие географические и исторические известия о Кавказе, т. 1 (М.: Тип. С. 

Селивановского, 1823), 30. 
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Прежде всего, с мусульманской стороны в этой комиссии будут участвовать не только 

люди, выбранные мусульманами, но судя по всему, и известные лидеры, беки, ханы и 

панисламистские идеологи. Люди, при подстрекательстве которых и осуществлялись 

нападения мусульман [...] В комиссию, кроме армян и представителей шиитов, входят и 

представители суннитов [...] Зачем беспокоят этих суннитов? Если полагают, что и они 

будут заодно с шиитами и враждовать с армянами, то это предположение ошибочно. 

Потому что сунниты, можно сказать, всегда и во всем сохраняли нейтралитет и не 

участвовали в грабительских набегах шиитов»56. 

 Становление Азербайджанской Республики в качестве «материнского 

государства» для тюркоязычных иранцев, конечно же, является процессом новым и 

связанным в первую очередь с официальной идеологией республики и 

немногочисленными иранскими оппозиционными националистами. 

 

 2. Критический обзор идей и деятельности «южноазербайджанских» 

националистических организаций 

Существует ряд организаций, действующих за пределами Ирана и 

заинтересованных в расширении прав тюркоязычного населения Ирана (от 

возможности изучать родной язык вплоть до отделения от Исламской Республики). В 

затрудненных иранских условиях, препятствующих проведению полевых работ 

непосредственно в стране, источниками информации являются электронные СМИ 

(веб-сайты организаций, телеканалов, страницы отдельных людей). Неслучайно, 

наверное, что рассматриваемые ниже ресурсы, физические адреса и члены организаций 

находятся также за пределами Ирана. Можно предположить, что в самом Иране они бы 

подвергались репрессиям, а некоторые из их требований вообще могут послужить 

основанием для уголовного преследования со стороны иранских властей.  

Партия независимости Южного Азербайджана (Güney Azərbaycan İstiqlal 

Partiyasi) является одной из наиболее активных организаций «южноазербайджанских» 

националистов. Кроме материалов на азербайджанском языке (используется и 

латиница, и арабское письмо), на сайте ПНЮА есть и разделы на английском, турецком 

                                                           
56 М. С. Ордубади, Кровавые годы, пер. М. Гусейнзаде, просмотрено 5 ноябрь 2014 г., 

http://azeribooks.narod.ru/history/ordubadi/krovaviye_godi.htm. 
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и персидском языках. Помимо возможности выбора языка, основную страницу можно 

также визуально разделить на три области. Следуя принципу «плотного описания» 

(«thick description») К. Гирца57, рассмотрим их по порядку. Наша цель — выявить 

слагаемые южноазербайджанской идентичности в представлении ПНЮА.  

Верхняя полоса отведена для ссылок на информацию, связанную 

непосредственно с ПНЮА (устав, манифест, спикер партии, центр стратегических 

исследований, женский совет, резолюции, права человека).  

Устав партии58, принятый 5 декабря 2004 года, состоит из преамбулы, в которой 

коротко изложена история тюрков в регионе, согласно которой на территории Ирана 

эта народность жила за несколько тысячелетий до появления ираноязычных «арийцев». 

Тюрками считаются этнические группы «шумеров, гуттии, аратту». Затем, спустя 

тысячелетия, в регион проникли «персидские шовинисты» (так в тексте – Г. А.), 

покорившие «az ər»-ов (в тексте термин переводится с неуказанного языка как «великие 

воины») и прибавившие к этому древнему названию окончание –i, получив, таким 

образом, термин «азери», посредством которого они стали считать язык тюрков ветвью 

парфянского. Это своеобразный исторический экскурс. 

Далее приводятся аргументы в пользу необходимости отделения и 

независимости Южного Азербайджана. Вслед за вступительной частью перечисляются 

22 основополагающих пункта, в первом из которых утверждается, что ПНЮА – 

независимая партия и не связана с какой-либо страной, правительством или 

организацией. В 9-м пункте отмечается, что партия, в зависимости от времени и 

ситуации, может вести открытую или тайную деятельность. 14-й пункт осуждает 

действия армянских оккупантов, занявших Карабах, и считает своим национальным 

долгом защиту территориальной целостности Азербайджана. Объединение 

Азербайджана, согласно 16-му пункту, зависит от воли азербайджанских тюрков. Таким 

образом, процесс обретения независимости Южным Азербайджаном разводится с 

вопросом потенциального объединения с Азербайджанской Республикой: программа 

это допускает, но не настаивает. Согласно 18-му пункту, ПНЮА уважает соседние 

                                                           
57 К. Гирц, Интерпретация культур (М.: РОССПЭН, 2004), гл. 1. 
58 «Güney Azərbaycan İstiqlal Partiyasının Əsasnaməsi», GAİP XƏBƏR, просмотрено 15 март 2015 г., 

http://gaip.biz/index.php/esasname/81-x-b-rl-r/84-gueney-az-rbaycan-istiqlal-partiyas-n-n-sasnam-si. 
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нации. Цели и задачи партии представлены в 21 пункте. Здесь описано возможное 

будущее государства, некоторые основные положения и принципы управления, 

внутренней и внешней политики. Так, во втором пункте отмечается, что 

историческими азербайджанскими землями являются иранские провинции Ардабиль, 

Восточный Азербайджан, Западный Азербайджан, Занджан, Казвин, Хамадан, Энзели, 

Центральная провинция, Астара и города Сонгур, Биджар и Гурве. Все граждане 

Республики Южный Азербайджан, независимо от их национальности, языка, религии, 

пола будут наделены равными правами (согласно 4-му пункту). В 5-ом пункте 

отмечается, что официальным языком Южного Азербайджана является 

азербайджанский тюркский, а следующий пункт предполагает, что этнические 

меньшинства получат право на образование на родном языке. Есть положения и о 

равенстве женщин и мужчин, свободных рыночных отношениях, социальных 

обязательствах государства (бесплатная медицина, забота о сиротах и престарелых 

гражданах, бесплатное начальное и среднее образование, пособия по безработице и 

т.п.). Согласно последнему, 21-му пункту, независимый Южный Азербайджан должен 

быть светским государством.  

В разделе о том, кто может стать членом партии, отмечено, что такое право есть 

только у южноазербайджанских тюрков. Азербайджанские тюрки, не являющиеся 

южанами, могут быть приняты в качестве почетных членов партии без права голоса. 

Каждые два года партия созывает конгресс.  

В конце текста указаны контактные данные без почтового адреса (электронная 

почта и веб-сайт) и номер телефона в США, из чего можно предположить, что центр 

ПНЮА может находиться в США. Помимо этого в новостных разделах сайта 

упоминается общественная деятельность членов партии в Турции, Канаде, 

Великобритании. Среди последних относительно значимую роль можно отвести Аразу 

Юрдсевену, одному из восьми кандидатов от Национальной либеральной партии 

(НЛП)59 в Великобритании, который в своем обращении к избирателям накануне 

выборов в Европейский парламент 22 мая 2014г. заявил, что «согласно определениям 

                                                           
59 «National Liberal Party | LIBERTY: INDEPENDENCE: DEMOCRACY: ECOLOGY», просмотрено 15 март 

2015 г., http://nationalliberal.org/. 
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ООН, Иран не может являться страной, но является»60. Под властью Ирана, по словам 

Юрдсевена, находятся такие нации, как «тюрки Южного Азербайджана, арабы Аль-

Ахваза, белуджи, туркмены и курды, лишенные базовых прав человека»61. Нация 

отождествляется с общностью носителей того или иного языка или диалекта, а ООН 

критикуется за непризнание наций, живущих в пределах «искусственных» государств. 

«В результате, - пишет Юрдсевен,- Объединенные Нации выглядят скорее как клуб 

государств, а не объединение наций»62. Однако приводятся примеры шотландцев в 

Великобритании и каталонцев в Испании, у которых по крайней мере есть право 

создавать свои партии, организовывать митинги и высказывать свое мнение. Несмотря 

на критику ООН, Юрдсевен все же обращается именно к этой организации, так как под 

ее наблюдением были проведены референдумы в Восточном Тиморе (Индонезия), 

Южном Судане и Косово (Югославия). Наряду с общечеловеческими ценностями и 

главенством права наций на самоопределение, Араз Юрдсевен апеллирует и к 

тюркской солидарности, приводя в пример бесправное положение уйгуров в Китае и 

призывая «все тюркские народы Лондона» (см. Рис. 8) проголосовать на выборах в 

Европейский парламент за НЛП63. С аналогичным призывом Юрдсевен выступает 

также в видео-обращении, выложенном в YouTube на азербайджанском языке64. Партия 

набрала всего 6 736 из более чем 2 млн голосов65, заняв 15-е место среди 17 партий, 

участвовавших на выборах. В Европейский парламент от Лондона прошли лишь пять из 

17 партий, набравших наибольшее количество голосов66. 

В познавательном разделе сайта содержится информация о флаге «Южного 

Азербайджана», истории и цивилизации, литературе, интернет технологиях, 

«персидском терроризме» и небольшой список книг, касающихся тюркской или 

азербайджанской истории и языка. По подсчетам создателей сайта, территория 

                                                           
60 «Unique Historical political revolution for oppressed nations», GAİP XƏBƏR, просмотрено 15 март 2015 г., 

http://gaip.biz/index.php/analiz/1753-unique-historical-political-revolution-for-oppressed-nations. 
61 Там же. 
62 Там же. 
63 «National Liberal Party | LIBERTY». 
64AB parlementinin seçimlerinde ilk kez güney Azerbaycanlı aday, 2014, 

https://www.youtube.com/watch?v=9o_soGtQW-g&feature=youtube_gdata_player. 
65 См. результаты выборов в Лондоне: «Borough Voting Figures for London», 2014 г., 

http://londoneuroelections.org.uk/wp-content/uploads/2014/09/Borough-Voting-Figures-for-London-160KB-

pdf.pdf. 
66 Там же. 
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«Южного Азербайджана» занимает более 227 тыс. кв. км, подчеркивается, что страна в 

250 раз больше Сингапура, в 9 раз больше Эстонии, в 6 раз больше Армении, в 2 раза 

больше «Северного Азербайджана»67. Иными словами, сообщается на сайте, «Южный 

Азербайджан» превосходит и по территории, и по количеству населения 180 из 235 

ныне существующих государств.  

Помимо перечисленного, на основной странице есть разделы последних 

новостей, интервью, аналитики, новостей тюркского мира, экономики и пр.  

Во многих текстовых и видеоматериалах часто фигурирует спикер ПНЮА Салех 

Илдырым68. В частности, он выступал в нескольких выпусках программы Kimlik 

(идентичность) на аффилированном с ПНЮА онлайн телевидении Istiqlal 

(независимость) TV69. Илдырым комментирует региональные новости, проводит 

экскурсы в историю «Южного Азербайджана» и выступает в качестве эксперта по 

вопросам идентичности тюркоязычных иранцев. К примеру, в 20-минутном выпуске, 

который называется «Национальная идентичность и политическая идентичность»70, 

Илдырым проводит параллели между Ираном и СССР, доказывая, что наличие 

паспорта гражданина Ирана или СССР у представителей различных национальностей, 

находящихся под оккупацией, не является «естественной или действительной» 

идентичностью. «К примеру,- говорит Илдырым,- я гражданин Канады, живу в Канаде, 

могу путешествовать во многих странах без визы, но моя национальность- 

азербайджанец». Однако Иран, по мнению Илдырыма, является искусственным 

государством, оккупировавшим земли азербайджанцев, где последние вынуждены быть 

гражданами Ирана с иранскими паспортами. Таким образом, естественной 

идентичностью является идентичность этническая, национальная, которую Илдырым 

называет идентичностью «действительной» в отличие от «правовой» идентичности, 

                                                           
67 Имеется в виду Республика Азербайджан. 
68 «GAİP Sözçüsü», просмотрено 15 март 2015 г., http://gaip.biz/index.php/gaip-sozcu. 
69 «Istiqlal  TV», просмотрено 15 март 2015 г., www.istiqlal.tv. Помимо этого канала существует также 

телеканал GünAz TV (сокращенная версия Güney Azərbaycan- Южный Азербайджан), который доступен 

как онлайн (www.gunaz.tv), так и через спутниковую связь. Последняя доступна и для жителей Ирана, 

где многие люди устанавливают спутниковые антенны, являющиеся альтернативным источником 

информации. Некоторые передачи GünAz TV я смотрел во время экспедиции в августе 2012г. в частном 

доме в городе Рамсар, иранская провинция Мазандаран. 
70 Milli kimlik & Siyasi Kimlik, 2011, https://www.youtube.com/watch?v=2qHk6qXZ-

ME&feature=youtube_gdata_player. 
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которая по большому счету ничего, кроме паспорта и формального гражданства не 

означает. «Моя мать родила меня тюрком, и я тюрок», - отмечает Илдырым, считая, что 

именно при рождении человек получает свою действительную, естественную 

идентичность. Мать и ее идентичность, этническая принадлежность членов семьи, 

матери и отца являются определяющими факторами идентичности индивида, по 

мнению Салеха Илдырыма. Похоже, однако, что Илдырым лично не совсем уверен, 

какая у него «действительная» идентичность- азербайджанец или все-таки тюрок? (ср: 

«моя национальность- азербайджанец»; «моя мать родила меня тюрком, и я тюрок»). 

Одна из двух наиболее активных националистических организаций, борющихся, 

согласно информации на официальном веб-сайте, за права «тюрков Южного 

Азербайджана», называется «Движение за национальное пробуждение Южного 

Азербайджана» (ДНПЮА)71. Штаб-квартира организации, согласно ее веб-сайту, 

находится на территории Южного Азербайджана, она также имеет 24 

представительства в США, Европе, Турции и Азербайджанской Республике. 

Российский антрополог В. Тишков довольно метко и образно описывает возникновение 

подобных организаций или инициативных групп: «В последние полтора десятка лет 

территория СССР и постсоветских государств была свидетелем конструирования 

различных «национальных», «демократических», «возрожденческих» и прочих 

движений, хотя во всех известных мне случаях ничего особенно не двигалось. Зато 

имели место активная элитная публицистика, политико-идеологическая 

индоктринация значительной части населения и публичные манифестации разной 

степени массовости, порою не уступающие массовкам (под этим я имею в виду 

добровольные и целевые собрания людей в одном месте) спортивных болельщиков или 

любителей бардовской песни»72. Однако, по мнению Тишкова, зачастую эти 

«движения» оказываются не более, чем «спорадические действия одиночек или малых 

групп, которым придают национальный или глобальный смысл уже позднейшие 

интерпретаторы», а «учредители общественных организаций (иногда уже само их 

название узурпирует в свою пользу звучную категорию «движение»), сочинители 

                                                           
71 «Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH)», просмотрено 15 март 2015 г., http://gamoh.org/. 
72 В. А. Тишков, «Антропология НПО», Неприкосновенный запас, вып. 1(39) (2005 г.): 25–32, 

http://magazines.russ.ru/nz/2005/1/ti4-pr.html. 
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разных манифестов и организаторы собраний чаще всего никакими движениями не 

являются, если под последними иметь в виду массовые программно-политические, 

структурированные и организованные коллективные действия на определенном 

временном отрезке (курсив В. Тишкова)»73. Именно под такое описание, скорее всего, 

можно отнести и деятельность ДНПЮА, основателем и бессменным лидером которого 

является Махмудали Чохраганлы (или Чехрегани в других источниках74), 

проживающий за пределами Ирана. По количеству материалов и ссылок сайт ДНПЮА 

уступает ПНЮА. Оба ресурса имеют ряд схожестей и различий. В уставе ДНПЮА нет 

прямого указания на то, что целью движения является независимость Южного 

Азербайджана. В тексте, состоящем из 13 пунктов с соответствующими подпунктами, 

отмечено, что ДНПЮА является общественной организацией, борющейся за 

«демократическую жизнь и национальную свободу тюрков Южного Азербайджана»75. 

Там же отмечается, что членом организации может стать любой «южный 

азербайджанец» (Güney Azərbaycanlı), независимо от языка, пола, гражданства. В 

отличие от аналогичного правила ПНЮА, здесь не подчеркивается необходимость 

«тюркского происхождения». Однако, в разделе, названном «меморандум» 

(Məramnamə)76, подчеркиваются основные принципы движения: тюркскость 

(Türkçülük), современность (Çağdaşlıq) и свобода вероисповедания (İnanc özgürlüyü). 

Тюркскость, согласно меморандуму, который в свою очередь ссылается на известного 

пантюркиста Зия Гекальпа (1876-1924) – это не политическая партия, а научная, 

философская школа. Тюрки, согласно документу, не уступают ни одной европейской 

нации, а тюркская культура – красивейшая культура в мире среди ныне существующих 

и будущих. Завершается меморандум лозунгом: «я тюрок, я современен, я свободен» 

(Türkəm, Müasirəm, Özgürəm)77. Примечательно, что член совета директоров ДНПЮА 

Саид Гушчу подчеркивает в интервью, опубликованном на сайте организации, что 

главной целью ДНПЮА является достижение независимости78. Там же Гушчу говорит, 

                                                           
73 Там же. 
74 Chehregani, «Azerbaijani Turks of Iran». 
75 «Nizamnamə». 
76 «Məramnamə | Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH)», просмотрено 15 март 2015 г., 

http://gamoh.org/meramname/. 
77 Там же. 
78 «Səid Quşçu: “GAMOH Cənubi Azərbaycanın ikinci Qarabağ olmasına icazə verməyəcək”», Güney 
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что территориальные претензии курдов относительно Азербайджана становятся все 

серьезнее, а курдов называет сепаратистами. На сайте ДНПЮА, как в случае с ПНЮА, 

размещено краткое описание территории Южного Азербайджана (в отличие от ПНЮА, 

здесь считают, что общая территория Азербайджана составляет 410 тысяч кв. км., из 

которых 280 тысяч кв. км. – территория Южного Азербайджана)79, выложена карта, 

согласно которой пределы Южного Азербайджана доходят до Тегерана (см. Карта 4).  

На главной странице веб-сайта размещена статья о том, что ДНПЮА с 2007 г. 

стало членом «Организации наций и народов, не имеющих представительства» (ОНН). 

Несколько странно, однако, что среди членов организации числятся также 

«Демократическая партия Иранского Курдистана» и «Национальное талышское 

движение», которые в известной степени стремятся обрести независимость от Ирана и 

Азербайджанской Республики соответственно, а их представления о будущем 

государстве курдов или талышей в значительной мере пересекаются с вышеуказанными 

контурами Южного Азербайджана80.  

Большинство остальных письменных и видеоматериалов, размещенных на сайте, 

освещают деятельность лидера организации, М. Чохраганлы, что можно 

охарактеризовать словами В. Тишкова, как указанные выше «спорадические действия 

одиночек или малых групп». 

Еще одной онлайн-платформой, где содержится информация о «Южном 

Азербайджане», является веб-сайт Всемирного конгресса азербайджанцев (Dünya 

Azərbaycanlıları Kongresi)81. Согласно уставу82 организации ВКА является независимой, 

«национально-общественной» (milli- iсtimai) организацией, борющейся за 

национальные права азербайджанских тюрков (azərbaycan türkləri), проживающих в 

Азербайджане и других государствах. В совете директоров (idarə heyəti) организации 15 

                                                                                                                                                                                           
Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH), просмотрено 15 март 2015 г., http://gamoh.org/s%C9%99id-

quscu-gamoh-c%C9%99nubi-az%C9%99rbaycanin-ikinci-qarabag-olmasina-icaz%C9%99-

verm%C9%99y%C9%99c%C9%99k/. 
79 «Güney Azərbaycan | Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH)», просмотрено 15 март 2015 г., 

http://gamoh.org/guney-az%C9%99rbaycan/. 
80 «Members: Unrepresented Nations and Peoples Organization», UNPO, просмотрено 12 апрель 2015 г., 

http://unpo.org/members.php. 
81 «Dünya Azərbaycanlıları Kongresi», просмотрено 9 март 2014 г., www.dakaz.org. 
82 «Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Nizamnaməsi», просмотрено 9 март 2014 г., 

http://www.dakaz.org/141-Nizamname.html. 



50 
 

членов, двое из которых представляют Азербайджан, 3 человека из стран СНГ, один из 

Турции и 9 из США, Канады и Европы. Совещания проводятся ежемесячно 

посредством онлайн технологий (Paltalk), члены совета также встречаются вживую два 

раза в году. 

Пост главы совета директоров ВКА занимает Меммед Азер, который, согласно 

краткой биографии, размещенной на сайте83, «родился в 1957г. в городе Сайынгала84, в 

Южном Азербайджане, в 1984 г. перебежал на территорию Северного Азербайджана». 

Здесь же мы узнаем, что с 1986 г. Азер проживает в Швеции в статусе политического 

беженца.  

Среди различных разделов веб-сайта отдельное место уделяется ссылкам на 

материалы про Нагорный Карабах и «Южный Азербайджан». Здесь размещены ссылки 

на разнообразные видеоматериалы по теме, выложенные в YouTube. Вероятно, с учетом 

того, что основная деятельность организации не сосредоточена именно на этом 

вопросе, информации про «Южный Азербайджан» на веб-сайте относительно немного. 

Однако в разделе о деятельности организации на верхней полосе можно найти ссылку 

на информацию о встрече членов организации в Стамбуле85 (дата не указана), где 

обсуждались «проблемы тюрков Борчалы86 и Южного Азербайджана». В качестве 

членов организации, целью которой является защита прав азербайджанцев мира, 

участники встречи призывают Грузию и Иран обратить внимание и решить проблемы 

своих соотечественников (soydaşlarımız). 

Обзор правоустанавливающих документов вышеуказанных организаций 

показывает, что их идеологии отталкиваются от принципов примордиалистского 

понимания нации. Причем авторы положений идут дальше других аналогичных 

программ и по сути отказываются от религиозности как основании идентичности на 

каком бы то ни было историческом этапе. Мы можем предположить, что в этом 

теоретики ПНЮА смыкаются с периодом правления династии Пехлеви в Иране, когда 

основания общей идентичности искались в глубоком античном — доисламском — 

                                                           
83 «Memmed Azer», просмотрено 9 март 2014 г., http://www.dakaz.org/modul/tr/ogrt_detay.php?id=6. 
84 Город Шахиндеж, иранская провинция Западный Азербайджан.  
85 «Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İstanbul Tədbiri Yekun Bəyanatı», просмотрено 9 март 2014 г., 

http://www.dakaz.org/modul/aze/faliyetler_detay.php?id=8. 
86 Название Марнеульского района Грузии в начале 20-го века, заселенного в основном азербайджанцами. 
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прошлом. Идеологи южноазербайджанской независимости ищут основания, в свою 

очередь, еще в «доиранский» период. И это, с другой стороны, сближает две позиции с 

поисками истоков происхождения советских азербайджанцев в АзССР. Таким образом, 

доисламский период истории региона (будь то древняя иранская история, древняя 

мидийская история, история древней дохристианской и христианской Кавказской 

Албании и/или исламизируемого Аррана периода арабского владычества, или даже 

попытки обнаружить тюркские корни) становился и становится источником 

националистического нарратива. Исламский промежуток для всех трех проектов 

этнического (а в случае с ПНЮА, наверное, можно сказать, что и биологического, 

поскольку параметры идентичности задаются строго в зависимости от рождения 

человека) национализма, включая южноазербайджанский, неприемлем: он служит 

основанием для вне- и надэтнического единства, которое необходимо разрушить или 

хотя бы проигнорировать. 

Чтобы подтвердить обоснованность нашей позиции, мы прибегнем к 

теоретической триангуляции данных и протестируем случай тюркоязычного 

населения северо-западного Ирана с помощью теории национальных движений 

чешского историка Мирослава Хроха. 

М. Хрох известен тем, что разработал индуктивную модель формирования 

национальных движений (именно так он предпочитал именовать национализмы) в 

Центральной и Восточной Европе. Не стоит думать, однако, что разработанная им 

модель носит локальный, культурно ограниченный характер. В его построениях речь 

идет о европейском регионе сугубо по функциональным соображениям (доступность 

данных), и сам Хрох активно призывает продолжать исследовать начатую им работу по 

типологизации национальных движений, тем более, что он и сам применял эту модель 

к национальным движениях на рубеже 80-90-х гг. XX в. 

Хрох предлагает свое определение нации и выделяет для этого три 

существенных атрибута национального сообщества: 1) «это «память» об общем 

прошлом, толкуемом как «судьба» группы или хотя бы ее ключевых элементов»; 2) 

плотность и интенсивность языковых или культурных связей, которые обеспечивают 

более высокий уровень социальной коммуникации в рамках группы, чем за ее 
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пределами»; 3) концепция равенства всех членов группы, организованных в 

гражданское общество»87. 

Нация, согласно Хроху, это исторический феномен, то есть она когда-то 

появилась и до того момента ее не существовало. Появление европейских наций он 

связывает с концом XVIII — XIX вв. и выделяет в них два условных типа: 1) 

западноевропейский (гомогенный, современное государство развивалось вместе с 

национальным движением) и 2) восточно- и центральноевропейский (гетерогенный, 

иноэтичный правящий класс возвышался над этнической группой)88. 

Первый этап появления нации связан с рождением национальных движений, 

когда отдельные представители этнической группы начинают осмыслять и 

проблематизировать свою идентичность и задаются вопросом, как этнос превратить в 

нацию. Программы национальных движений, как правило, содержали три основных 

требования: 1) «развитие национальной культуры, основанное на местном языке и его 

нормальном использовании в образовании, управлении и экономической жизни»; 2) 

«обретение гражданских прав и политического самоуправления — сначала в форме 

автономии, а в конечном счете (обычно это происходило довольно поздно, когда 

становилось уже настоятельной потребностью) и независимости». 3) «создание 

завершенной социальной структуры, пронизывающей всю этническую группу и 

включающей образованные элиты, классы чиновников и предпринимателей, но также, 

где это необходимо, свободных крестьян и организованных рабочих»89. 

На пути к достижению заявленных целей национальное движение проходит три 

фазы. Фаза А связана с тем, что отдельные интеллектуалы занимаются сбором 

фольклора, этнографических, культурных, лингвистических и т. п. данных о «своей» 

этнической группе. Это сугубо интеллектуальное предприятие, и его участники в 

редких случаях как-то увязывают свою деятельность с политическими требованиями. 

Это происходит в ходе фазы В, когда активисты начинают «будить» национальное 

сознание референтной этнической группы, осуществляя агитацию среди различных 

слоев населения. В первой полуфазе они не имеют почти никакого успеха, зато во 

                                                           
87 Хрох, «От национального движения к полностью сформировавшейся нации», 122. 
88 Там же, 123. 
89 Там же, 124. 
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второй полуфазе агитация начинает достигать адресата. Наконец, в фазе С 

подавляющая часть группы начинает придавать значение своей этнонациональной 

идентичности. Только на этой фазе формируется разветвленная социальная структура, 

и движение делится на консервативно-клерикальное, либеральное и демократическое 

направления90. 

Хрох предлагает четыре типа национальных движений, в классификации 

которых лежит принцип соотношения переходов национальной группы в фазы В и С и 

буржуазной революции в обществе. На основании этого критерия Хрох выделяет 

четыре типа национальных движений: 

1. Ростки национальной агитации начинаются еще при феодальном строе, 

программы движений создавались во время кризисов, а массовым национальное 

движение становилось во время революций (чешское, венгерское, норвежское 

движения). 

2. Национальная агитация стала набирать обороты еще при старом режиме, но 

только после революции удалось перейти к фазе С (Словакия, Хорватия, Украина 

Словения, Латвия, Литва). 

3. Движение становится массовым еще при старом режиме (Сербия, Греция, 

Болгария). 

4. Массовая база возникла уже после буржуазной революции (Баскония, 

Каталония)91. 

В любом случае процесс создания нации начинается со сбора исторических, 

культурных, этнографических и т. п. данных. В определенный момент собранный 

данные из сугубо научных штудий превращаются во вполне политический аргумент; 

научные аргументы, как красноречиво заметил В. Тишков, превращаются в пули92. 

Далее Хрох рассуждает, что агитация начинает срабатывать в условиях роста 

социальной мобильности, интенсификации социальных коммуникаций и пр. Чтобы 

национализм сработал, культурные (уже сконструированные) линии раздела в 

обществе должны совпасть с классовыми. Так было вследствие низкой политической 

                                                           
90 Там же, 125. 
91 Там же, 126–128. 
92 Тишков, Реквием по этносу, 544. 
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культуры движений, которые стали зарождаться до падения абсолютизмов. И из-за 

гнета абсолютизмов невозможно было разработать сложные политические теории, 

поэтому выражалось все в категориях угрозы языку и культуре. «Именно более 

высокий уровень политической культуры и опыта позволял выражать конфликты и 

интересы в большинстве западных областей Европы в политических терминах»93. 

Наконец, Хрох резюмирует: «Модель успешного национального движения, 

таким образом, включает в себя как минимум четыре элемента: (1) кризис 

легитимности, связанный с социальными, моральными и культурными деформациями; 

(2) базисный уровень вертикальной социальной мобильности (некоторое количество 

образованных людей должно прийти из недоминантной этнической группы); (3) 

довольно высокий уровень социальной коммуникации, в том числе грамотности, 

школьной»94. 

Итак, Мирослав Хрох называет эмпирически проверяемые признаки 

национальных движений, могущих привести к созданию нации. На основании 

изложенных в диссертации фактов мы попытаемся пунктирно показать, что случай 

северо-западных провинций Ирана не соответствует критериям Хроха. 

Если допустить, что упоминаемые в тексте движения южных азербайджанцев, 

базирующиеся в США и Европе, действительно являются претендентами на 

национальные движения, то им следует пройти ряд обозначенных Хрохом фаз. 

Фаза А подразумевает наличие увлеченных интеллектуалов, занятых сбором 

фольклора, этнографических данных «своей группы», что не было замечено или по 

крайней мере не акцентировалось в рассмотренных выше ресурсах.  

В ходе фазы В интеллектуалы приступают к «пробуждению национального 

сознания». Они уже политизировали собранные данные, и начинают убеждать прочие 

социальные группы в необходимости «возродить» нацию и/или избавиться от 

чужеземного господства. Вновь возникает образ радикального интеллектуала, нередко 

вынужденного действовать в условиях подполья, который при каждом удобном случае 

проповедует свои взгляды. Для этого он задействует любые доступные ресурсы. Кроме 

того, таких агитаторов должно быть множество — достаточное, чтобы покрыть 

                                                           
93 Хрох, «От национального движения к полностью сформировавшейся нации», 132. 
94 Там же, 133. 
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максимальное количество «своего» населения. При этом, разумеется, эти агитаторы 

будут находиться на нелегальном положении. Занимаются ли чем-то подобным 

существующие движения «Южного Азербайджана»? Судя по описанным выше 

организациям, если таковые агитаторы и есть, то их количество довольно ограничено. 

Немногочисленна и их аудитория, если судить по количеству подписчиков на 

соответствующие страницы указанных организаций и их группы в социальных сетях 

(кроме ДНПЮА) а также по количеству просмотров видеоматериалов в YouTube и пр. 

Так, по состоянию на 1 ноября 2014 г. указанное выше видеообращение Араза 

Юрдсевена было просмотрено около 500 раз95, видеоролик с гимном Южного 

Азербайджана96, доступным в сети с 8 декабря 2009г. – около 900 раз, передача об 

идентичности с участием С. Илдырыма — около 170 раз за более чем три года. Более 

впечатляющие показатели можно найти в социальной сети Facebook, где страница 

ПНЮА97 «нравится» более, чем 14 тыс. пользователям, страница ДНПЮА98 – более, чем 

466 тыс. пользователям. 

В фазе С начинает господствовать национальное самосознание. В северо-

западном Иране, как и на остальной территории страны, наряду с локальной 

идентичностью и несмотря на нее, господствует общее для всех иранское 

национальное самосознание99. Если же предположить, что и деятельность 

националистов, и возможность тюркоязычных иранцев свободно идентифицировать 

себя как представителей азербайджанской нации может быть ограничена в условиях 

действующей в современном Иране политической системы, то сложно объяснить, 

почему представители иранской диаспоры за пределами страны продолжают 

идентифицировать себя в первую очередь, как иранцы, имея при этом возможность 

                                                           
95Количество просмотров в YouTube не отображает действительное количество отдельных пользователей, 

посетивших страницу видеоролика. Т.е. один и тот же пользователь может посмотреть его один и более 

раз, таким образом поднимая и статистику просмотров. 
96 Milli himn Azerbaycan .... 1945-يجان آذربا  Alt Yazi, 2009, https://www.youtube.com/watch?v=c-

nq6RYNzv0&feature=youtube_gdata_player. 
97 «GAİP - Güney Azərbaycan İstiqlal Partisi», Facebook, просмотрено 15 март 2015 г., 

https://www.facebook.com/gaip2. 
98 «Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı (GAMOH)», Facebook, просмотрено 15 март 2015 г., 

https://www.facebook.com/GuneyAzerbaycanMilliUyanisHareketi. 
99См. Ansari, The Politics of Nationalism in Modern Iran.; см. также: Г. Асатрян, «Этническое разнообразие 

Ирана иллюзорно», в Армения, Иран и регион : Популярные статьи, очерки, эссе, научная и 
общественно-политическая публицистика (Ереван: Асогик, 2014), 326–28. 
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свободного выбора, не преследуемого представителями власти. Так, согласно 

исследованию иранской диаспоры в штате Калифорния (США), можно выделить 

следующие этно-конфессиональные субгруппы: мусульмане (шииты), христиане 

(армяне и ассирийцы), иудеи, бахаи, курды и зороастрийцы100. Авторы исследования 

отмечают, что «меньшинства из Ирана обычно идентифицируют себя по 

конфессиональному или этническому признаку, а также по национальности, при этом 

мусульмане в основном идентифицируют себя как иранцы. В большей степени, чем 

другие иранские меньшинства, иранские армяне считают себя только армянами, и 

никто из них не считает себя только иранцем»101. 

Нынешние организации никак не могут претендовать на статус национального 

движения. И это прежде всего из за неопределенности политизированного 

национального «я», что не дает возможности определить формы и содержание 

национальных стремлений. Базирующиеся за пределами Ирана структуры состоят из 

небольшого количества людей и не имеют никаких реальных связей с Ираном. Таким 

образом, по критериям Хроха не вырисовывается стройной картины 

южноазербайджанской и единой азербайджанской национальной идентичности, что 

позволяет вновь подтвердить тезис о принадлежности этой риторики к 

внешнеполитическому арсеналу современной Азербайджанской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 R. Kelley, J. Friedlander, и A. Colby, Irangeles: Iranians in Los Angeles (Berkeley and Los Angeles: 

University of California Press, 1993), 59. 
101 Там же, 60. 
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ТЮРКОЯЗЫЧНЫЕ ИРАНЦЫ В ПОЛИТИКЕ СОСЕДНИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Геворг Аветикян 

(Европейский Университет Санкт-Петербурга) 

 

 «Южный Азербайджан» всегда занимал значимое место в российской и 

советской внешней политике. Однако, до создания Советского Союза и утверждения 

принципа права наций на самоопределение (хоть и переросшего затем при Сталине в 

рычаг политических манипуляций) никаких идей о «едином Азербайджане» в России 

на официальном уровне не поднималось. Возможно, преемственность в Советском 

Азербайджане и СССР названия страны- «Азербайджан», будучи продолжением выбора 

мусаватистов в качестве названия созданного впервые на Южном Кавказе в 1918г. 

государства, затаила претензии на северо-западные провинции Азербайджан слабой в 

то время Персии. Осмысление названия «Азербайджан» и его этно-национальное 

содержание должны были следовать за советскими этнографами и историками-

востоковедами. Различные прогрессивные европейские идеи – будь то национализм, 

либерализм или социализм – импортировались в Иран из России, через бакинскую 

интеллигенцию и местную политическую элиту, имевшую влияние на тюркоязычных 

иранцев потому, что они массово приезжали из Северного Ирана для работы на 

бакинских нефтяных приисках. Возвращаясь в Иран, отряды рабочего класса 

становились проводниками и ретрансляторами почерпнутых идей102. 

Де-иранизация закавказского тюркоязычного населения вяло проистекала еще с 

конца XIX в. и ускорилась уже в течение Первой мировой войны. Этот процесс все 

больше и больше наполнялся «тюркостью» при отсутствии более или менее четкой 

этничности и/или хотя бы этнизационного проекта в первые годы войны, пока Турция 

шла к победе. Деиранизация освобождала пространство для заполнения тюркизацией. 

В 1914г, на волне тюркского национального патриотизма, М. Э. Расулзаде написал 

                                                           
102 H. Sadri и N. Entessar, «Iranian-Azeri Dynamic Relations: Conflict & Cooperation in Southern Caucasus», 

Rivista di Studi Politici Internazionali, Nuova Serie, 76, вып. 1 (301) (1 январь 2009 г.): 63. 
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серию статей про «национальное бытие», в которых с горечью констатирует отсутствие 

национального «я» у тюркоязычных мусульман Закавказья. Расулзаде утверждает, что 

они являются «представителями тюркской национальности», жалуется, что «… мы даже 

не протестовали, когда нас называли татарами и персиянами»103. Практически, 

«тюркизация» становится незавершенным этнизационным проектом до советизации 

Азербайджана.  

После советизации Кавказа тюркоязычные мусульмане Ирана и Кавказа были 

абсолютно оторваны друг от друга. То есть в самое интенсивное время коструирования-

этнизирования по советской модели азербайджанцев и внедрения «азербайджанской» 

идентичности или так называемой «азербайджанизации» тюркоязычных закавказцев 

иранское тюркоязычное население было «за кордоном» и по сути было занято 

процессом модернизации Ирана времен Реза-шаха. Это были взаимоисключающие 

процессы, и вскоре в Советском Азербайджане даже позабылся термин «персиянин» 

или «иранец» по отношению даже к шиитам Азербайджана, тем более, что советская 

действительность искореняла религиозность достаточно агрессивно. К 

азербайджанизму они шли, по сути, больше от «мусульманизма». 

Первой полноценной попыткой «решить вопрос» о Южном Азербайджане в 

СССР можно считать оккупацию северного Ирана советскими войсками во время 

Второй мировой войны и последующее создание там Азербайджанской республики. 

Республика была создана на севере Ирана в декабре 1945 г. во главе с иранским 

коммунистом Сеидом Джафаром Пишевари. «Хозяйничал» там, конечно, первый 

секретарь ЦК КПСС Советского Азербайджана М. Багиров104. Однако, поскольку 

Сталин рассматривал интересы СССР в Греции (где не было оказано поддержки 

участвующей в гражданской войне против монархистов компартии), Турции 

(территориальные претензии – речь идет о землях, населенных армянами до геноцида – 

к которой были сняты) и Иране как второстепенные, вспомогательные в отношении 

своей политики в Центральной Европе105, то республика в северном Иране недолго 

просуществовала: в феврале-марте 1946 г. Советский Союз уже вывел свои войска, и 
                                                           
103 Балаев, Азербайджанские тюрки, 207. 
104 C. Həsənli, Güney Azərbaycan: Sovet, Amerikan və İngiltərə qarşıdurması. 1941-1946 (Bakı, 2001). 
105 G. Roberts, «Moscow’s Cold War on the Periphery: Soviet Policy in Greece, Iran, and Turkey, 1943—8», 

Journal of Contemporary History 46, вып. 1 (1 январь 2011 г.): 58–81. 
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вскоре тегеранская власть без особых усилий, но весьма кровавым для просоветской 

(фактически преданной Сталиным) оппозиции путем вернула утраченные 

территории106. Несмотря даже на большие старания М. Багирова, идеи 

азербайджанского национализма не могли и не смогли более или менее серьезно 

коснуться населения региона, тем более многочисленного сельского населения и почти 

целиком остались частью жизни образованных слоев Табриза107. Сказанное тем более 

относится к такой чувствительной и сложной теме, каковой является этно-

национальная идентификация. К этому времени «национальное строительство» в СССР 

оформилось довольно стойко, и Азербайджану была отведена роль интенсивного 

формирования идентичности «этнических азербайджанцев». Некоторое время не было 

ясности в смысловом объеме термина «азербайджанцы»- к кому он относится- ко всем 

ли гражданам Азербайджана или исключительно к тюркоязычным? Не было ясности 

также в «политическом заказе» по отношению к этому названию – этничность или 

гражданство? Общее «нациестроительство» страны советов было направлено на «этно-

строительство», но в данном случае сложность заключалась в том, что ни одна из 

многочисленных этно-социо-языковых единиц Азербайджанской Республики себя не 

отождествляла с термином «азербайджанец». В списке этноназваний переписи 

населения 1926г. в Азербайджане «азербайджанцев» не было. В ряду других народов 

Азербайджана фигурировали термины «тюрк» и «османские турки»108. Термину-

названию «азербайджанец» предстоял этно-социальный «карьерный рост» и/или 

уточнение смысловой нагрузки. В официальной переписи СССР 1939г. этноним-

название «азербайджанцы» уже заменил «тюрка». Помимо других ролей, процесс 

этнизации термина должен был детюркизировать процесс этнизации тюркоязычного 

населения Азербайджана. Одна из важных ролей в этом процессе придавалась языку. 

Он стал называться «азербайджанским», тем самым формально «оторвав» язык от 

тюркского. Для азербайджанского языка был создан алфавит на основе кириллицы, тем 

                                                           
106 А. С. Юнусов, «Азербайджано-иранские отношения и проблема региональной безопасности на 
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107 Sadri и Entessar, «Iranian-Azeri Dynamic Relations», 64. 
108 В дальнейшем термин «тюрки» был заменен термином «азербайджанцы» во всех последующих 

переписях населения СССР. 
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самым заложив начало самостоятельности языка109. Народ должен был привыкнуть к 

новым названиям, не всегда понимая суть этих названий. От «мусульманина» либо от 

«тюрка» они должны были стать азербайджанцем. Партийным лидерам это было 

понятнее и легче. В личном деле Мир Джафара Багирова, например, содержится целый 

ряд заполненных им собственноручно личных листков по учету партийных кадров. В 

личном листке, заполненном 6 мая 1922 г., в графе национальность он записал «тюрок», 

а на вопрос о родном языке – «тюркский». Заполняя в 1922 г. анкету всероссийской 

партийной переписи, Багиров в графе о национальности отца и матери также указал, 

соответственно, «тюрок» и «тюрчанка». В учетной карточке члена ВКП (б) М. Д. 

Багирова, заполненной в 1930 г., в графе национальность и родной язык вновь 

указывается «тюрок» и «тюркский язык». но вот в 1937 г., уже в бытность первым 

секретарем ЦК КП Азербайджана, М. Д. Багиров в графе национальность указал 

«азербайджанец»110.  

В Азербайджанской республике в Иране сложно было передать новую 

этничность тюркоговорящих Советского Азербайджана. Несмотря на то, что много 

было сделано для сближения сфер духовной жизни «Южного Азербайджана» с 

Советским Азербайджаном, разница в мировоззрении была настолько разна, что 

несмотря на всю энергию и рвение самого М. Багирова, «азербайджанизм» в этничности 

не был и не мог быть понятным в иранском Азарбайджане. Кстати, убежавшие 

впоследствии из Ирана в Советский Азербайджан местные революционеры 

идентифицировались не с «азербайджанцами» советского понимания, а назывались 

«демократами»- маркерное обозначение идентичности иранских беженцев в Советском 

Азербайджане (демократ Салех мяллум, демократ Джумшуд). Тем не менее, в 

политизированных слоях Табриза этнизация термина «азербайджанец» пустила корни. 

Помимо всего прочего, найденный и в другой среде вроде бы успешно 

применяющийся этноним обнадеживал на предмет возможности своего этномаркера 

посредством этнонима. 

В 1950-х гг. ГДР стала центром иранской эмиграции, советские власти решили 
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110 Э. Исмаилов, Власть и народ: послевоенный сталинизм в Азербайджане: 1945 - 1953 (Баку: Адильоглы, 

2003), 33. 
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открыть там радиостанцию, которая бы на азербайджанском языке вещала на 

территорию Северного Ирана. В 1958 г. при советском посольстве в Тегеране была 

учреждена должность советника по азербайджанским делам. После Исламской 

революции в качестве ответных действий уже из Тегерана в советский Азербайджан 

стала транслироваться исламская пропаганда, и чтобы блокировать этот шаг 

руководство СССР вновь активизировало идею о «национальных чувствах 

азербайджанцев»111. 

В декабре 1989 г., в разгар перестройки, была фактически разрушена 

государственная граница СССР в Нахичевани, и местное население устроило братание 

с иранцами. После установления независимости Азербайджан сразу установил 

дипломатические отношения с Ираном. Значение самостоятельного независимого 

азербайджанского государства, хоть и находящегося до сих пор в «поисках себя», в деле 

конструирования национальной идентичности в «Южном Азербайджане» трудно 

переоценить. Обладая совокупностью государственных и окологосударственных 

институтов, можно заставить их работать на производство политически актуального 

дискурса, подходящего для обоснования внешнеполитических деклараций и 

международных официальных или просто идейно-пропагандистских претензий. 

Риторика национального пробуждения, призывы к объединению, а также разработка 

концепции единой родины для всех тюркоязычных народов Южного Кавказа и 

Северного Ирана в рамках географической и политической единицы под названием 

Азербайджан, временно разделенной на северную (Республика Азербайджан) и южную 

(иранские провинции Западный и Восточный Азербайджан) части, в значительной 

степени поддерживаются в Азербайджанской Республике, которая совсем недавно 

обрела независимость в результате распада Советского Союза. Надо сказать, что 

повседневная жизнь советских азербайджанцев и бытовая политическая культура не 

ставила вопрос о каком бы то ни было единстве с соседним иранским населением. Этот 

тезис ярко характеризует эпизод, который в своей книге приводит крупный 

американский социолог Г. Дерлугьян: «…в советский период тренд продолжается, 

несмотря на неизбежно жестокие потери сталинских репрессий. На рубеже 1950-1960- 
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х гг. Баку, например, стал меккой для исполнителей и поклонников альтернативной 

джазовой музыки в СССР. В 1980 г. секретарь бакинского райкома КПСС со смехом и 

недоумением рассказывал мне о приезде к ним журналиста из американского 

еженедельника «Ньюс уик». Американец прибыл вооруженный научным бестселлером 

Элен Каррер Д'Анкосс и с плохо скрываемым намерением раскопать сенсационную 

новость о том, как всколыхнула азербайджанских шиитов исламская революция в 

соседнем Иране. Попытаюсь передать бесподобнейший колорит бакинской речи: 

”Слушай, прямо настоящий провокатор, да-а... Ходил тут только по мечетям и базару, 

приставал и ко мне, и ко всем таксистам, и вообще ко всем подряд с расспросами, 

мусульмане мы или нет? Дорогой, говорю ему, ты откуда свалился? Честное слово, не 

знаю, как еще тебе объяснить, что мы все – атеисты. Конечно, чудак-человек, на 

похороны положено приглашать муллу. Хотя я в районе известный человек, я что, 

родную маму вот так просто в яму закопаю?! Ара, да причем тут этот Иран?! Ты на 

границу съезди, посмотри ночью на ту сторону – темнота кромешная! У них же там в 

селах электричества нет. Девушек в концерте по телевизору не показывают. Отсталая 

страна, Средневековье... Не то, что наш цветущий Азербайджан!”»112. 

В течение 1991 г., после распада СССР и появления независимого Азербайджана, 

руководство Азербайджанской республики и Ирана обменялись взаимными визитами. 

При первом президенте Азербайджана Муталибове связи с Ираном достигли пика, что 

вызвало обвинения его в исламизме113. Абульфаз Эльчибей, президент 

Азербайджанской Республики в начале 1990-х гг., был ярым сторонником 

пантюркского единства и симпатизировал идее «Южного Азербайджана» в частности и 

одного, общего Азербайджана вообще. Его откровенно антииранская позиция также 

считается фактором, приведшим к парадоксальной молчаливой поддержке Армении со 

стороны Исламской Республики, которая гипотетически должна была помочь 

собратьям по религии – мусульманам-шиитам Азербайджанской Республики во время 

армяно-азербайджанской карабахской войны114. Эльчибей четко ориентировался на 
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Турцию и Запад, причем Турцию он считал мусульманским членом западного мира, 

страной демократической, европейской. Также он, отстаивая идеи светского 

пантюркизма, не только яростно критиковал фундаменталистский Иран, но и 

поддерживал Израиль. Очевидно, что в определенный момент Эльчибей просто 

утратил всякую связь с реальностью115. Однако его антииранская риторика никуда не 

делась и после свержения с поста президента116. 

Стоит отметить, что иранское руководство также порой прибегало к аргументу 

об «отторгнутой территории», имея в виду Азербайджан, который заняла Российская 

империя в начале XIX в. То есть предлагалось воссоединение, но в другом контексте – в 

рамках единого Ирана117. 

Хотя последующие президенты (Гейдар Алиев и его сын Ильхам, сменивший 

своего отца на посту президента Азербайджана) и их правительства попытались 

продемонстрировать, что проводят совершенно новую политику, случаи раздора между 

Ираном и Азербайджаном вокруг указанного вопроса периодически еще возникают. 

Можно вспомнить инцидент, когда, несмотря на заявления Азербайджана о том, что он 

не поддерживает националистическую деятельность НОДЮА (Национально-

освободительное движение Южного Азербайджана)118 или ОАД (Объединенное 

азербайджанское движение)119, Тегеран был сильно возмущен тем, что в Азербайджане 

были опубликованы карты на обложках учебников по истории для пятого класса с 

развевающимся азербайджанским флагом над Республикой Азербайджан и иранским 

Азарбайджаном120. 

В течение 1990-х гг. взаимоотношения Ирана с Азербайджаном постепенно 

ухудшались. Азербайджан под давлением США отобрал у иранской стороны 25% 

изначально предоставленных акций в одной из нефтяных консорций121. Это, 

разумеется, спровоцировало резкое недовольство иранской стороны и привело к 
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массированной пропагандистской кампании в Иране. Иранское руководство на 

дипломатическом уровне подняло вопрос о праве Азербайджана на эксплуатацию 

ресурсов Каспийского моря, что обернулось серией взаимных обвинений и 

министерских деклараций. Дабы как-то урегулировать нарастающий конфликт, Гейдар 

Алиев в 1996 г. отдал Ирану 10% акций в месторождении Шах-Дениз, позднее доступ 

иранских компаний к азербайджанским нефтяным месторождениям расширился. 

Кроме того, азербайджанские власти подозревали иранскую сторону в 

поддержке нарастающего в Азербайджане воинственного исламистского подполья. 

Также официальный Баку обвинял Иран в поддержке Армении, в частности, в 1992 г., 

когда Иран предложил выступить в качестве посредника в Карабахском конфликте, 

азербайджанцы ослабили оборону Шуши, и город заняли армяне; эти события 

подогревали и продолжают подогревать полуконспирологические настроения в 

Азербайджане122. В 1998 г. Иран предоставил политическое убежище Махиру 

Джавадову, одному из организаторов и участников антиалиевских волнений в Баку в 

марте 1995 г. Джавадов, находясь в Иране, объявил о создании партии ОПОН, которая 

должна будет бороться за освобождение Карабаха, для чего, по его словам, в северном 

Иране был создан ряд военно-тренировочных лагерей. В перспективе он предлагал 

свергнуть режим Алиева и установить исламскую проиранскую власть в Баку. В ответ 

на эти действия Г. Алиев в 1999 г. подписал указ о предоставлении азербайджанского 

гражданства Пирузу Дилянчи, одному из лидеров НОДЮА. В целом с этого периода в 

официальной пропаганде вновь усилилась тема Южного Азербайджана и 

необходимости «воссоединения двух братьев». 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на Съезде азербайджанцев мира в Баку 

заявил, что в Иране проживает около 30 миллионов123 азербайджанцев и что по его 

мнению «каждая нация, каждая страна заботится о своем народе по всему миру, и 

Азербайджан не является исключением. Соответственно, улучшение жизни 
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азербайджанцев, проживающих за пределами Азербайджана, для нас является одним из 

главных приоритетов»124. Признание 30 миллионов иранских граждан азербайджанским 

народом со стороны соседней Азербайджанской Республики вряд ли могло быть 

воспринято с безразличием в Тегеране. Примечательно и то, что количество 

предполагаемых азербайджанцев в Иране было существенно преувеличено 

президентом Алиевым. В многочисленных националистических источниках часто 

используются и другие цифры, в тех же источниках принято также отмечать, что 

азербайджанцы в Иране сегодня составляют не менее четверти всего населения страны. 

Более умеренные данные о количестве тюркоязычных жителей северо-западного 

Ирана свидетельствуют о 5-6 миллионах125. 

В 2003 г. из Баку под эгидой НОДЮА началось вещание радио «Голос Южного 

Азербайджана», фактически же инициаторами проекта выступили Турция и 

Азербайджан126. Руководитель НОДЮА Чехрегани все сильнее втягивался в политику, 

организуемую и поддерживаемую США совместно с Азербайджаном. В 2005 г. при 

поддержке Турции был открыт ТВ-канал «Южный Азербайджан», а в 2006 г. в Швеции 

стартовал канал «Ойаныш (пробуждение) ТВ»127. Весной 2015 г. опять же в Швеции 

началось вещание и спутникового телеканала «EuroAZ TV»128. 

Политика азербайджанского государства в отношении тюркоязычных иранцев 

неизменно старалась опереться на якобы научный, то есть «объективный», аргумент, 

что приводило и приводит к вторжению политики в область гуманитарных наук. 

Главным образом в военные периоды (Вторая мировая война и советская оккупация 

северо-западных провинций Ирана; арцахский (нагорно-карабахский) конфликт между 

постсоветской Арменией и Азербайджаном), такие споры доходили до отрицания того, 

что представители соответствующих групп готовы были признать в мирное время или 

при иных обычных условиях, а также до использования аргументов, вызывающих 

                                                           
124 I. Aliyev, Azerbaijan: Accomplishments and Challenges. A Conversation with Ilham Aliyev, интервью 

проведено Brent Snowcroft, 26 апрель 2006 г., Council on Foreign Relations, 

http://www.cfr.org/azerbaijan/azerbaijan-accomplishments-challenges/p34057. 
125 Асатрян, Этническая композиция Ирана. 
126 Юнусов, «Азербайджанско-иранские отношения», 104. 
127 «Азербайджанская диаспора Швеции открывает собственный телеканал „Oyanish TV“», DAY.AZ, 

просмотрено 13 апрель 2015 г., http://news.day.az/society/51108.html. 
128 «EuroAZ TV», просмотрено 10 апрель 2015 г., http://www.euroaz.tv/. 
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сомнения в их научной корректности. Наука нередко использовалась в политическом 

противостоянии. Очевидно, что азербайджанская школа востоковедения и 

образовательные центры, которые проводили исследования в области гуманитарных 

наук, во многом унаследовали советские традиции. 

Создание новой национальной идентичности, которая будет соответствовать 

интересам нового независимого государства, подразумевало и переписывание истории, 

изобретение новых традиций. Примордиальные взгляды на национальные и 

исторические вопросы были распространены как в советское время, так и в 

постсоветское. В случае постсоветского Азербайджана они также сыграли 

существенную роль при конструировании национальной идентичности, предоставляя 

вариант «разумной» истории, основанной на «фактах» и «логике», которые должны 

были утвердить картину мира, в которой азербайджанцы являются потомками 

автохтонных этнических групп, многие тысячелетия назад населявших территорию 

современного Азербайджана (и Южного, и Северного). 

Факт наличия тюркоязычных иранцев в составе иранского общества в трудах 

современных азербайджанских историков и идеологов превратился в (прото) 

азербайджанскую нацию, согласно их мнению страдавшую и страдающую от 

персидского ига. Такие взгляды часто не учитывают, что описание прошлого с 

помощью современных терминов и установок национализма, в значительной степени 

полагающихся на данные и методы сравнительно-исторического языкознания, не 

всегда может адекватно отражать реалии предыдущих эпох: «Каджарские монархи, 

говорящие на собственном турецком диалекте со своими соплеменниками и на 

персидском с придворными служащими, восприняли бы языковое разнообразие (если 

бы они когда-либо размышляли об этом) как постоянный и неизменный факт жизни, 

налагаемый на человека Богом»129. 

Процедура выделения тюркоязычных иранцев из иранского общества и 

отождествление их с постсоветским населением Республики Азербайджан так же новы, 

как и само появление независимого азербайджанского государства. Многие авторы, как 

в Азербайджанской Республике, так и в других странах способствовали формированию 

                                                           
129 E. Abrahamian, «Kasravi: The Integrative Nationalist of Iran», Middle Eastern Studies 9, вып. 3 (1 октябрь 

1973 г.): 273. 
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дискурса, нацеленного на поиск древних исторических корней азербайджанской 

нации130. В некоторых случаях принцип произвольного выбора собственной 

идентичности может быть проблематичен не только в рамках академических дебатов. 

«Свободный» выбор оказывается неотделим от территориальных споров, и зачастую 

даже сугубо исторические и филологические дебаты имеют шанс перерасти в 

вооруженное противостояние131. Необходимо подчеркнуть, что вновь возникающие 

национальные государства и националистические идеологии часто пишут 

исторический нарратив, выстраивая его в соответствии с актуальными требованиями 

создаваемой национальной идентичности, объединяя историю территории с историей 

людей, которые ее населяют в настоящее время. Как отмечает американский социолог 

Гарри Арутюнян, «современная форма нации предоставила случай... для сотворения 

«историчности территории» и «территориализации истории», как призвание и 

содержание национального нарратива»132. 

Британский историк Энтони Д. Смит и ряд других авторов настаивают на 

корреляции политического курса страны и текущего образа этнической идентичности. 

Иными словами, изучая политическую ситуацию, можно понять, как и почему в 

данный момент меняется историографический мейнстрим133. Переосмысление и 

тщательное изучение этничности и государственности не обязательно означает 

минимизацию их мощи или пренебрежение их значимостью, считает Роджерс 

Брубейкер, утверждая, что это бы скорее просто излагало «…их реальность, силу и 

значение по-другому»134. Далее в своей работе Брубейкер пишет, что такие явления как 

этническая принадлежность, раса и государственность существуют, прежде всего, как 

«когнитивные перспективы»: «Вместо того, чтобы просто утверждать, что этническая 

принадлежность, раса и государственность сконструированы, они могут помочь 

определить, как они сконструированы. Они могут помочь определить, как и когда 

                                                           
130 S. Rumyantsev, «„Ethnic Territories“ Presentation Practices in Historical Textbooks in Post-Soviet 

Azerbaijan and Georgia», Internationale Schulbuchforschung 30, вып. 4 (1 январь 2008 г.): 811–24. 
131 Тишков, Реквием по этносу. 
132 H. Harootunian, «Shadowing history: National narratives and the persistence of the everyday», Cultural 
Studies 18, вып. 2–3 (1 январь 2004 г.): 191. 
133 A. D. Smith, «Culture, Community and Territory: The Politics of Ethnicity and Nationalism», International 
Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-) 72, вып. 3 (1 июль 1996 г.): 446. 
134 Брубейкер, Этничность без групп, 8. 
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люди идентифицируют себя, воспринимают других, воспринимают мир и 

интерпретируют свои предикаменты расовыми, этническими или национальными, а не 

другими понятиями135».  

Очевидно, дело не только в попытках привязать современных жителей к 

территории, ранее известной как Албания, и провести линию родства от 

средневекового христианского населения региона. Проблема идентичности и вопрос о 

том, является ли население Азербайджанской Республики по происхождению 

кавказским, иранским или тюркским, постоянно обсуждались учеными и 

публицистами исходя из политической конъюнктуры. 

Идея о разделенном 1828 г. по Туркманчайскому мирному договору между 

Российской империей и Персией азербайджанском народе на северный и южный 

впервые была популяризована советской политикой и наукой. Практически эту идею 

попытались применить после окончания Второй Мировой войны, когда на севере 

Ирана при поддержке советских войск была основана Азербайджанская 

Демократическая Республика. 

В настоящем исследовании мы исходим из того, что идея об азербайджанской 

нации в среде закавказской тюркской интеллигенции начала складываться в конце XIX 

– начале XX вв. Советская власть, как и в других частях СССР, ускорила и усилила этот 

процесс, особенно после прихода к власти Сталина. С одной стороны, советская 

национально-культурная политика в Азербайджане была направлена на отсечение 

региона от общеисламского наследия, в связи с чем в 1937 г. был введен 

кириллический алфавит. Строго говоря, азербайджанцев как категории переписи до 

всесоюзной переписи 1936 г. не было: только тогда эта категория стала впервые 

фигурировать, до этого население записывали как «тюрок» или «татар». С другой 

стороны – особенно после Великой Отечественной войны (1941-1945) – советским 

руководством насаждался миф (в данном случае в это понятие не вкладывается 

никакого уничижительного смысла: при стечении геостратегических обстоятельств и 

проявлении политической воли ничего не помешает этому мифу обрести осязаемую 

реальность) о насильственном разделении азербайджанского народа на северный и 
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южный и необходимости «восстановления исторической справедливости» (по аналогии 

с тем, как это было сделано с Украиной и Беларусью после совместного с Гитлером 

раздела Польши). 

Впервые вопрос об истории «Азербайджана» был поднят сразу после образования 

независимой республики и обусловлен необходимостью демаркации границ. Первые 

проекты говорили о средневековых тюрках-сельджуках, но упор делался в первую 

очередь на мусульманский аспект идентичности, что позволяло в перспективе 

претендовать на населенные мусульманами районы южной Грузии136. Другой проект, 

предложенный видным азербайджанским националистом и государственным деятелем 

начала ХХ в. М. Э. Расул-заде, совмещал в себе идею слияния тюркской и иранской 

идентичностей (на основании чего выводилась идея о федеративном устройстве 

будущего Азербайджана). При этом «туранский фактор» всячески преувеличивался 

вплоть до ретроспективной «тюркизации» Мидии. 

Следующий толчок развитию «коренной» науки в Азербайджане был дан в 1920-

х на фоне развития всех областей научного знания в СССР. Были созданы профильные 

подразделения Академии Наук, проводились археологические раскопки, но все это 

совершалось усилиями неазербайджанцев. В частности, значительный вклад в науку 

внес советский археолог И. И. Мещанинов. Целая когорта русских по преимуществу 

исследователей проявляла интерес в первую очередь к древнейшим этапам истории, в 

частности, к урартскому137. 

В 1934 г. был открыт Исторический факультет Азербайджанского 

государственного университета, что стало переломным моментом: союзная республика 

отчаянно нуждалась в собственных кадрах, то есть – в собственной версии истории, 

желательно – автохтонной138. Необходимо было отделить азербайджанцев от прочих 

тюркских народов СССР, дабы избежать обвинений в пантюркизме, и от Ирана, чтобы 

не «нарваться» на ярлык панисламизма. Кроме того, тезис о «пришлости» 

азербайджанцев в условиях разворачивающихся сталинских репрессий и депортаций по 

                                                           
136 Шнирельман, Войны памяти, 119. 
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138 С. М. Алиев, «К вопросу об этногенезе азербайджанских тюрок», в Тез. докл., под ред. М. Н. Губогло 

(3-й Конгр. этнографов и антропологов России, 8—11 июня, 1999, М., 1999), 388. 
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этническому признаку всех «некоренных» народов становился едва ли не залогом 

физического выживания139. Доходило до того, что средневековых тюрок-кочевников с 

партийной трибуны объявляли «убийцами и бандитами»140. Установка была дана 

протянуть родословную от оседлой Мидии. Фактически «азербайджанизации» 

подверглись любые этнические группы, проживавшие когда-либо на территории 

советского Азербайджана, а все нашествия (скифы, тюрки и т. п.) никакого заметного 

влияния не оказали141. 

После войны, в 1946 г., была создана новая версия истории. На этот раз советские 

и «иранские» азербайджанцы «удревнялись» до Бронзового века, и к ним позже 

добавились албанцы142. Перед политически активными кругами Северного Ирана 

стояли благоприятные перспективы вхождения в Советский Союз, что сулило 

множество льгот – доступ к образовательным, политическим, рекреационным, 

культурным и т. п. ресурсам, чего никак не мог предоставить Иран того времени143, что 

повлияло на их стремление войти в состав СССР, а советская азербайджанская наука, в 

свою очередь, включила тюркоязычных иранцев на севере страны в состав единого 

азербайджанского народа. 

Популярность темы Кавказской Албании стала нарастать в 1950-1960-х гг., когда 

окончательно завершилась институционализация местной азербайджанской 

исторической науки. Под эгидой советского интернационализма выстраивалось 

азербайджанское национальное государство. В 1950-х советская наука столкнулась с 

тем, что версия о мидийском происхождении азербайджанцев выглядит уж слишком 

натянутой, и решено было найти более прочную опору в прошлом. Теперь связь с 

Южным Азербайджаном просматривалась гораздо отчетливее. Все государства, когда-

либо функционировавшие на его территории, выстраивались в единый 
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последовательный ряд ранних форм азербайджанской государственности144. 

Сбалансированную версию азербайджанского этногенеза представил И. Г. 

Алиев. По его мнению, мидийский и албанский элемент участвовали в формировании 

азербайджанского народа, предшественником которого был народ Атропатены. И лишь 

поздние волны тюркских кочевых нашествий повлияли на язык145. 

Зия Буниятов был одной из самых заметных фигур в современных 

азербайджанских академических кругах и занимал должность вице-президента 

Национальной Академии Наук Азербайджана. Исследования древнейших времен 

составляли важную часть в конструировании локальных идеологий в союзных 

республиках. Обычно подобные исследования функционировали параллельно с 

политическими проектами под очевидным влиянием контекста межэтнических 

отношений в регионе. В южнокавказском контексте, например, эта тема приобрела 

большое значение с появлением вопроса об Арцахе (Нагорном Карабахе) прежде, чем 

конфликт перетек в вооруженную борьбу. Сказанное выше соответствует и идее 

Бенедикта Андерсона о том, что «…если национальные государства общепринято 

считать «новыми» и «историческими», народы, которым они дают политическое 

выражение, всегда выступают из незапамятного прошлого и проскальзывают в 

безграничное будущее»146. По аналогии с этим можно указать процесс 

«азербайджанизации» «древних кавказских албанцев»147 в молодой азербайджанской 
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«индийцы», «югославы», «дагестанцы» и т. д.)», см.: А. А. Акопян, П. М. Мурадян, и К. Н. Юзбашян, «К 

изучению истории Кавказской Албании (но повоку книги Ф. Мамедовой «Политическая история и 

историческая география Кавказской Албании (III в. до н. э. VIII в. н. э.)», в К освещению проблем 
истории и культуры Кавказской Албании и восточных провинций Армении (Ереван: Издательство 

Ереванского гос. университета, 1991), 330. Об этнонимах на территории Кавказской Албании см. также: 
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историографии. В результате азербайджанская идентичность приравнивается к 

Кавказской Албании или, по крайней мере, заявляет о строгой преемственности между 

ними, объясняя все тем, что и нынешние азербайджанцы, и некогда албанцы связаны с 

примерно одной и той же географической локацией. Были попытки обосновать 

аналогичные претензии и о связи между «Южным Азербайджаном» и Мидией, 

представляемой в качестве предполагаемого государства-предка, и таким образом 

оправдывать заявления о древности и автохтонности азербайджанцев, что они – 

потомки мидян и носители мидийского наследия. Помимо упомянутого Зии Буниятова 

среди азербайджанских историков148 важную роль в деле национального строительства 

занимает историк Фарида Мамедова149. 

Буниятов отстаивает предположение, что кавказские албанцы – генетические 

предки современного азербайджанского народа150. Томас де Ваал, в частности, писал об 

этом историке в своей известной книге, посвященной нагорно-карабахскому 

конфликту: «Достоинства теории Буниятова весьма спорны. Позднее даже выяснилось, 

что две статьи о кавказской Албании, которые он опубликовал в 1960 и 1965 гг., были 

прямым плагиатом. Он напечатал под своим именем, не указав авторство, переводы 

двух англоязычных статей, написанных западными учеными С. Ф. Дж. Доусеттом и 

Робертом Хьюсеном. Однако он преследовал, прежде всего, политические цели, в чем и 

преуспел»151. Параллельно с поиском мидийско-иранских и албанских корней в 

этногенезе азербайджанцев не забывались и тюркские152. 

Следует отметить, что Буниятов был убит возле своей квартиры в 1997 г. всего 

через несколько лет после того, как Азербайджан стал независимым государством. 

                                                                                                                                                                                           
ԱռաքելյանՀ. Ս., «Աղվանական ցեղանունների համեմատական քննության փորձ» (Հանրապետական 

գիտական նստաշրջան. 1986-1988 թթ. ազգաբանական և բանագիտական դաշտային 

հետազոտությունների հիմնական արդյունքները: Զեկուցումների հիմնադրույթներ, Երեւան, 1990), 7–

10. 
148 К. Г. Алиев, Кавказская Албания в I в. до н.э. – I в. н. э. (Баку: Элм, 1974). 
149 Ф. Мамедова, «История Албан» Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю 
раннесредневековой Албании (Баку: Элм, 1977); Мамедова, Политическая история и историческая 
география Кавказской Албании (III в. до н. э.-VIII в.н.э.). 
150 Буниятов, Азербайджан в VII-IX вв. 
151 T. Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan Through Peace and War (New York: New York University 

Press, 2004), 152–153. 
152 З. И. Ямпольский, «Об этногенетической непрерывности на почве Азербайджана», в Вопросы истории 
Кавказской Албании, под ред. И. Алиев (Баку: Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 

1962), 32–43. 
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Анатолий Хазанов пишет о том, что он знает «…по крайней мере, четыре случая, когда 

антропологи в бывшем Советском Союзе стали жертвой убийства, по-видимому, потому 

что они выступали за политику, которая не устраивала некоторые крайне настроенные 

группы в соответствующих обществах»153. Это указывает на то, насколько большое 

значение уделялось и до сих пор уделяется тому, что антропологи, историки и другие 

ученые, работающие в смежных областях, участвуют в политических дебатах. Эти 

направления исследований редко стояли вдали от политической повестки в СССР, и 

после образования независимых государств ситуация не изменилась, а скорее и 

ухудшилась. 

Таким образом, в послевоенный советский период в азербайджанской 

исторической науке выделилось две так или иначе пересекающихся теории этногенеза 

азербайджанцев: через мидийцев и через кавказских албанцев. Нельзя не отметить, что 

обе теории значительно игнорировали роль ислама в истории региона, арабское 

завоевание описывалось в терминах оккупации и едва ли не национально-

освободительной борьбы со стороны азербайджанцев. Также не шло речи и о роли 

Ирана (Персии), а государство Сефевидов, например, считалось азербайджанским 

государством, как и распространенный долгое время в средневековой Персии 

тюркский язык – азербайджанским. Такова была официальная установка партийной 

науки, отход от нее мог вызвать обвинения в панисламизме либо паниранизме. При 

Сталине, когда академическая наука в Азербайджане делала первые шаги и только-

только институционализировалась, такие обвинения могли обернуться репрессиями. 

Позже, например, в период оттепели, происходило инерционное движение, никто не 

хотел рисковать своим положением – на всякий случай154. 

В 1980-х гг. после вспыхнувшей в Иране Исламской Революции в СССР 

воскресили идею «единого Азербайджана». В связи с этим был выпущен ряд работ, 

например, о раннесредневековом «антииранском» восстании Бабека (который из 

зороастрийца превратился в азербайджанского «национального героя» и «суфия»), по-

другому осмысливалось арабское завоевание – как период единства Азербайджанов, и 
                                                           
153 A. M. Khazanov, «Anthropologists in the Midst of Ethnic Conflicts», Anthropology Today 12, вып. 2 (1 

апрель 1996 г.): 5. 
154 М. М. Соколов, «Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии», Экономическая 
социология 12, вып. 4 (2011 г.): 37–72. 
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т. п.155 Так или иначе, воспроизводился старый курс: Южный и Северный Азербайджан 

были разделены насильственно, но на самом деле это единое целое. 

В 1960-1970-х гг. стало складываться «ревизионистское направление»156 в 

изучении этногенеза азербайджанцев. Следуя постулатам советской теории этноса, ряд 

ученых придавал большее значение языку и настаивал на решающей роли тюркского 

элемента. Находясь на периферии исторической науки в СССР (поскольку оспаривало 

официальную точку зрения), «тюркистское направление» распространилось в 

перестройку и особенно после, став при Эльчибее едва ли не государственной 

идеологией. Разумеется, приобрел новое звучание также вопрос о Южном 

Азербайджане, занявший важное место в идеологии Народного Фронта. Хотя вопрос о 

«воссоединении» поначалу не ставился, речь шла о наращивании культурных и 

экономических связей157. Исследователи стали «находить» следы тюрок на Ближнем 

Востоке, оставленные задолго до нашей эры. Надо отметить, что ревизионистское 

«тюркское» историографическое течение целиком состояло из молодых историков, не 

имевших громких регалий, а главное – академических постов. Их борьба за «новое 

слово в науке» была неотделима от чисто конкурентного соревнования за диспозиции в 

административной иерархии и социальные статусы, и трудно сказать, что для чего 

являлось причиной158. Рискнем предположить, что именно эта структурная 

характеристика обеспечила такую популярность (пан)тюркистских идей в 

перестроечном Азербайджане: ореол оппозиционности удобно ложился в русло 

антисоветской идеологии, а простые академические функционеры, жаждавшие 

перераспределения постов, получили не только их, но и обрели образ борцов за 

национальное достоинство159. 

Дискурс о разделенных братьях – южных и северных азербайджанцах – 

                                                           
155 З. М. Буниятов, Государство атабеков Азербайджана (1136—1225гг.) (Баку: Элм, 1978). 
156 Гейбуллаев, К этногенезу азербайджанцев (историко-этнографичекое исследование); В. Л. Гукасян, 

«Значение закавказских источников в изучении истории азербайджанского языка дописьменного 

периода», Советская тюркология, вып. 2 (1978 г.): 19–33; Исмайлов, К проблеме этногенеза 
азербайджанского народа. 
157 С. Рустамханлы, Книга жизни (Баку: Гянджлик, 1990). 
158 Шнирельман, Войны памяти, 185–188. 
159 О перипетиях постсоветской азербайджанской исторической науки см.: 

کتاب ماه تاريخ و جغرافيا, «نقدی بر کتاب تاريخ دانشگاهی جمهوری آذربايجان», حسين احمدی  , вып. 75–76 (1382 г.): 

71–74. 
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сформировался в первой половине XX в. в СССР как инструмент внешнеполитических 

устремлений сталинского руководства. До революции 1917 г. и до начала эпохи 

национального строительства на обломках Российской империи радикальной 

интеллигенции ни среди закавказских тюрок, ни среди тюркоязычных иранцев не 

ставился вопрос о национальном единстве двух групп. Собственно, «двух групп» как 

таковых не было. Были минигруппы с локальными идентичностями. Конечно, как 

сказано выше, контакты и взаимное влияние были: львиную долю промышленного 

пролетариата в Баку и окрестностях составляли тюркоязычные иранские трудовые 

мигранты. Находясь там на заработках, они не могли не испытывать влияние 

националистических и социалистических идей и, возвращаясь домой, включались там 

в политическую борьбу. Что, впрочем, не мешало тюркоязычным иранцам на 

определенном этапе осознавать свою самостоятельность и «несводимость» к 

«азербайджанскому единству». Они строили свои партии, писали свои политические 

программы и даже революционное государство в начале 1920-х гг. на территории 

северного Ирана они предпочли назвать не Азербайджан, а Азадистан. 

Наличие общего языка у двух групп было основательно политизировано после 

Второй Мировой войны, когда советские войска стояли в северном Иране, и на 

повестке дня было создание там независимой просоветской республики с перспективой 

присоединения к СССР. В дальнейшем советская пропаганда хоть и в мягкой форме (с 

помощью радиовещания), но продолжала воздействовать на население северного 

Ирана. Ключевой перелом случился в годы перестройки, когда в числе новых 

политических игроков оказался независимый Азербайджан. Пришедший к власти 

националистически политик Эльчибей сделал ряд резких заявлений о «единстве 

азербайджанского народа». Сменившие его Алиевы по сей день используют карту 

«Южного Азербайджана» как рычаг давления на тегеранское правительство: вновь 

поднимают этот вопрос, когда хотят добиться каких-то политических выгод. 

Как это часто бывает, на службе у политиков оказалась наука. Все политические 

декларации сначала Советского Союза, а затем и Азербайджанской Республики 

неизбежно сопровождаются ссылками на многочисленные научные труды, 

доказывающие этно-историческое единство населения Азербайджана и северного 
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Ирана. 

Анализ политического курса СССР и Азербайджана в XX в. и научного дискурса о 

«Южном Азербайджане», сформировавшегося в советской и постсоветской науках, 

показывают условность тезиса о «единстве азербайджанского народа»: мы видим, как 

это единство конструировалось по заказу правящих кругов и пропадало с политической 

повестки в зависимости от требований текущего момента и международной 

конъюнктуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

ԹՈՒՐՔՄԵՆՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ  

ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ․ 

 «ՕՂՈՒԶ-ՆԱՄԷ», «ԹՈՒՐՔՄԵՆՆԵՐԻ ՏՈՀՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» 

 

Վիկտորիա Առաքելովա 

Քրիստինե Գրիգորյան 

Իրանագիտության կովկասյան կենտրոն 

 

 

Ինչպես յուրաքանչյուր ազգի, այնպես էլ թուրքմենների հոգևոր մշակույթի և 

ինքնագիտակցության կարևորագույն տարրերից է ժողովրդական բանահյուսությունը։ 

Դարեր ի վեր սերնդեսերունդ է փոխանցվել  բացառիկ նշանակություն ունեցող, տվյալ էթնիկ 

խմբի ծագումնաբանությանը վերաբերող ազգագրական նյութեր, տարաբնույթ 

ավանդազրույցներ և առասպելներ: Տվյալ պարագայում մեծապես կարևորորվում են նաև 

թուրքմենական տարատեսակ ցեղային միությունների տոհմաբանությունները, որոնք 

թուրքմենական յուրաքանչյուր ցեղի ծագմանն ու հետագա զարգացումների պատմությանը 

վերաբերող բազմաբովանդակ տեղեկություններ են պարունակում։ Զուգահեռաբար, 

առանձնակի ուշադրության են արժանի տարբեր սովորույթներ և կրոնական ծիսակարգեր, 

որոնք հատկապես տարածված են եղել այս ժողովրդի շրջանում դեռևս հին ժամանակններից:  

Օղուզ-թուրքմենական վաղ շրջանի ժողովրդական ավանդազրույցների և գրավոր 

սկզբնաղբյուրների համաձայն Օղուզ-խանն է հանդիսանում բոլոր թուրքմենների 

նախահայրը: Վերջինիս վերաբերող առավել վաղ շրջանի առասպելական պատումները, 

որտեղ դեռևս պահպանված են նախաիսլամական հավատալիքային պատկերացումներին 

վերաբորող տարրեր, գրի են առնվել մոտավորապես XIII-XIV դարի կարլուկ-ույղուրական 

ձեռագրում` «Օղուզ-նամէ»-ում, որը ներկայումս պահվում է Փարիզի Ազգային գրադարանում 

(Bibliothèque National):160 Հետագայում, Օղուզ-խանի մասին ավանդազրույցները 

վերամշակման են ենթարկվել ուշ միջնադարյան շրջանի հեղինակների կողմից` Ռաշիդ ադ-

Դին (XIV դար), Աբու-լ-Ղազի (XVII դար), որոնց տարբերակներում, համապատասխանաբար, 

                                                           
160 Кононов 1958: 84. 
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իրադարձություններն ներկայացված են արդեն իսլամական ավանդույթների և 

պատկերացումների հետ համաձայնեցված: 

Ինչպես հատուկ է յուրաքանչյուր հերոսի, Օղուզ-խանի ծննդյան վերաբերյալ ևս կան 

տարատեսակ առասպելական պատումներ: «Օղուզ-նամէ»-ի ույղուրական տարբերակի 

համաձայն նրա մայրը հղիացել է լույսի շողերից, իսկ Օղուզ-խանի արտաքին 

նկարագրությունը համընկնում է հին թյուրքական դեռևս կռապաշտական հավատալիքների 

հետ` «ոտքերը նման էին ցուլի ոտքերի, մեջքը` գայլի էր, ուսերը`սամույրի, իսկ կուրծքը` 

արջի»:161 Այստեղ հիշատակվում է նաև մոխրագույն գայլը, որը Օղուզ-խանի օգնականն էր, 

զորքին ճանապարհն էր ցույց տալիս, հաղթանակ էր բերում նրան, ինչպես նաև հասկանում 

էր մարդկային լեզուն:162 Կենդանիների,  հատկապես գորշ գայլի պաշտամունքը լայնորեն 

տարածված է եղել հին թյուրքական ժողովուրդների շրջանում, և այս պաշտամունքի 

վերապրուկները մինչ օրս պահպանվում են տարաբնույթ ժողովրդական հավատալիքներում, 

ավանդույթներում, նույնիսկ հեքիաթներում ու տարբեր առասպելներում:  

Առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի այն դրվագը, որտեղ նկարագրվում է 

Օղուզ-խանի ամուսնությունը, որը արդեն ավելի ուշ շրջանի տարբերակներում, 

ենթարկվելով մշակման և ամբողջովին համապատասխանեցվելով մուսուլմանական 

գաղափարախոսությանը, բոլորովին այլ կերպ է ներկայացվում: Ըստ ավանդության նա իր 

առաջին կնոջը գտել է երկնքից իջած լույսի շողերում և նրանից երեք որդի ունեցել, իսկ 

երկրորդ կնոջը նա տեսել է որսի ժամանակ, մի լճի շրջակայքում գտնվող հաստաբուն ծառի 

փչակում: Երկրորդ կնոջից ևս ունեցել է երեք որդի: Առաջին` երկնային կնոջից ծնված 

որդիները ստացան բոզուք անվանումը, մյուս` երկրային կնոջից ծնված որդիները` ուչուք: 163 

Նշված անվանումներին կանդրադառնանք ստորև։ Այս դրվագում լավագույնս 

արտահայտված են հին թյուրքական աշխարհընկալման առավել հին ժամանակաշրջանին 

վերաբերող հիմնարար սկզբունքները, որոնցում առանցքային են եղել երկրայինի և 

երկնայինի մասին պատկերացումները:  

 Միջնադարյան իսլամական գրավոր հուշարձանների շարքում, որտեղ մեկնություն 

են ստացել թյուրքական ցեղերի վաղ պատմությանը վերաբերող բազմաթիվ հարցադրումներ, 

առանձնահատուկ կարևորություն ունի Ռաշիդ ադ-Դինի հիմնարար «Ջամ աթ-թավարիխ» 

(“ التواریخجامع ”) աշխատությունը (XIVդ.), որն ընդգրկում է տվյալ ժամանակաշրջանում հայտնի 

գրեթե բոլոր ժողովուրդների պատմությունը: «Ջամի աթ-թավարիխ»-ում օղուզներին 

վերաբերող հատվածը վերնագրված է` «Օղուզի և նրա հետնորդների պատմությունը, ինչպես 

                                                           
161 Bazin 1953: 315-316, տե՛ս նաև Басилов  1990։ 402․ 
162 Басилов 1968: 54. 
163 Басилов 1992: 26-27, տե՛ս նաև Togan 1982: 47-52. 
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նաև հիշատակություններ սուլթանների և թյուրք տիրակալների մասին», իսկ գիտության մեջ 

այս հատվածը հայտնի է որպես «Օղուզ-նամէ»:164 Այս աշխատությունում իրական 

պատմական դեպքերի հետ հմտորեն միահյուսված են բանավոր ժողովրդական 

ավանդազրույցներն ու առասպելները:  

Թուրքմենական ժողովրդական բանահյուսության առանձնահատկությունններից է 

տոհմաբանությունների շարքը (شجره), որը պահպանվել է գրեթե բոլոր թուրքմենական ցեղերի 

մոտ: Վերջիններս արտացոլում են յուրաքանրյուր տոհմի կազմավորման հստակ 

ժամանակաշրջանը, տվյալ տոհմի ունեցած ազգակցական կապը այլ ցեղերի հետ, հաճախ 

նկարագրվում էին նաև պատմական իրողություններ, սակայն առավելապես 

աավանդազրույցների կամ պատումների միջոցով: 

Որոշ տոհմաբանական տեղեկություններ փոխանցվել են բանավոր կերպով, սակայն 

մեծամասամբ դրանք գրի են առնվել և այդ ձեռագրերը դարեր շարունակ փոխանցվել են 

հորից որդուն: Ձեռագիր տոհմաբանությունները սովորաբար պահվում էին համայնքի 

առավել հարգելի անձանանց` ցեղերի առաջնորդների մոտ: Նմանատիպ 

տոհմաբանությունների շարքում թերևս ամենանշանավորն է «Թուրքմենների 

տոհմաբանությունը» (165 شجره تراکیمه), որը գրի է առնվել XVII դարում Խիվայի խան Աբու-լ-

Ղազիի կողմից: Վերջինս Չինգիզ խանի հետնորդն էր և սերում էր Շեյբանի տոհմից, ծնունդով 

Ուրգենչ քաղաքից էր: «Թուրքմենների տոհմաբանությունը» Աբու-լ-Ղազին գրի է առել 

թուրքմեն մոլլաների, շեյխերի և բեգերի խնդրանքով, քանի որ հարկավոր էր թուրքմենների 

ծագումնաբանությանը վերաբերող ավանդազրույցներն ու պատումները, որոնք բազմաթիվ ու 

բազմամբնույթ էին, չէին համընկնում մեկը մյուսի հետ և խառնաշփոթ էին ստեղծում, 

միավորել մեկ խմբագրված և պաշտոնական տարբերակում:166  

Աբու-լ-Ղազին իր «Թուրքմենների տոհմաբանությունը» աշխատությունն սկսում է 

Աստծո կողմից մարդու` Ադամի արարման նկարագրությունից և հաջորդաբար 

ներկայացնում մնացյալ բոլոր գլխավոր հետնորդներին, որոնցից միայն մի քանիսն էին 

համարվում մարգարե: Լեյմեկի որդի Նոյը, ապրելով 250 տարի, Աստծո կողմից ստացավ 

մարգարեական շնորհ: Աշխարհակործան ջրհեղեղից փրկվեց միայն Նոյը և իր երեք 

որդիները` Խամ, Սամ և Յաֆեթ (Յաֆես): Յաֆեթը ուներ 8 որդի և իր մահից հետո գահը 

ժառանգեց ավագ որդուն`Թյուրքին, որին էլ հաջորդեց Թութեկը: Եվ այսպես գահը հորից 

                                                           
164 Togan 1982; Рашид-ад-Дин 1952. 
 :«արաբ. tūrkān բառի անկանոն հոգնակի ձևն է, պարսկ. նշանակում է «թուրքմեններ– تراکیمه 165

Կովկասում այն ուներ ոչ այնքան ազգագրական, այլ կենցաղային նշանակություն. այդպես են 

անվանում քոչվոր բնակչության առավել աղքատ և նվազագույն կրթություն ունեցող խմբերին:  
166 Кононов 1958: 36. 
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ավագ որդուն հաջորդաբար փոխանցվելով` գահին բազմեց Կարա-խանը, որի ավագ կինը 

իրեն որդի պարգևեց: Ծնվելուց հետո փոքրիկ տղան չէր բռնում մոր կուրծքը, և մի գիշեր 

մայրը երազ տեսավ, թե ինչպես է երեխան խնդրում իրեն, որ մուսուլման դառնա, եթե ոչ, 

երբեք չի խմի նրա կաթը: Մայրը չէր կարող թողնել, որ երեխան սովամահ լինի և 

հավատացյալ դարձավ, սակայն այս ամենը մայրը գաղտնի պահեց, քանի որ Կարա-խանի 

ժամանակներում այնքան շատ էին անհավատները, որ եթե մեկը մուսուլման էր դառնում, 

սպանում էին, նույնիսկ, հայրը որդուն, իսկ որդին հորը: Երբ լրացավ փոքրիկի մեկ տարին, 

նա ինքն ընտրեց Օղուզ անունը: Երբ Օղուզը մեծացավ, Կարա-խանը նրան ամուսնացրեց, 

սակայն առաջին երկու կանայք չհամաձայնեցին իսլամ ընդունել: Միայն երրորդ կինը 

ընդունեց ամուսնու պայմանը, և դարձավ Օղուզի ամենասիրելի կինը, որը և Կարա-խանին 

հայտնեց որդու մուսուլման դառնալու փաստը: Լսելով այդ լուրը՝ Կարա-խանը որոշում է 

սպանել որդուն: Այս պայքարում սպանվում է Կարա-խանը, իսկ Օղուզ-խանը բազմում է հոր 

գահին և կոչ է անում ամբողջ ժողովրդին ընդունել իսլամ: Նրանք, ովքեր հրաժարվում էին 

դառնալ մուսուլման, հետապնդվում և սպանվում էին, իսկ նրանց երեխաներին ստրկության 

էին մատնում։167  

Այսպիսով, թուրքմենների իսլամականացումից հետո ստեղծվում են բավականին հին 

արմատներ ունեցող առասպելի նոր տարբերակներ, որտեղ Օղուզ խանը ներկայանում է, 

որպես ուղղափառ մուսուլման և Աստվածաշնչյան Յաֆեթի հետնորդ: Ի տարբերություն 

նախորդ` ույղուրական տարբերակի, այստեղ այլևս անհետացել են բոլոր այն դրվագները, 

որտեղ լավագույնս արտահայտված էին հին թյուրքերի նախաիսլամական կրոնական 

հավատալիքները և դրանց հետ կապված պատկերացումները. Օղուզ-խանի ծննդյան հետ 

կապված պատումը, նրա կանանց երկնային և երկրային բնույթի մասին պատմող առասպելը 

և այլ դրվագներ: Այնուամենայնիվ, այստեղ տեղ են գտել նաև իրական պատմական 

տեղեկություններ, որոնց միջոցով հնարավոր է դառնում ուսումնասիրել տարբեր օղուզական 

ցեղերի ծագման պատմությունը, ինչպես նաև պարզաբանել թուրքմենների սոցիալական 

կառուցվածքին վերաբերող տարբեր հարցեր:  

Օղուզական ցեղերից յուրաքանչյուրն իր մեջ ներառել է բազմաթիվ տոհմային 

սորաբաժանումներ, որոնց կառուցվածքի վերաբերյալ որևէ տեղեկություն չի պահպանվել 

մինչև XI դարի կեսերը: Առաջին տեղեկություններն այս մասին կարելի է գտնել Մահմուդ 

Քաշգարիի “Divan Lügat at-Türk” աշխատությունում, որտեղ նշված է, որ XI դարի երկրորդ 

կեսին կար  քսանչորս օղուզական ցեղեր, հետագայում, սակայն, առանձնանում է երկու 

                                                           
167 Кононов 1958: 37-42. 
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հալաջական ցեղ:168 Քաշգարին ընդգծում է, որ օղուզները նույն թուրքմեններն են և բոլոր 

ցեղերը ունեն կենդանիների խարանման իրենց հատուկ տարբերանշանը՝ թամգան, որով և 

նշավակում էին յուրաքանչյուր ցեղի սեփականությունը:169  

Մ. Քաշգարիի համաձայն օղուզական քսաներկու  ցեղերի անվանումներն են` քընըք 

 ,(بیگدلی) բիգդիլի ,(افشار) աֆշար ,(سالور) սալուր ,(ایو) յիվա ,(بایندور) բայանդուր ,(قاییق) կայըղ ,(قینق)

բյուկդյուզ (بوکدوز) բայաթ (بایات), յազգըր (یازغیر), էյմուր (ایمور), կարա-բյոլյուկ (قارابولوک), ալկա-

բյոլյուկ (آلقابولوک), իգդիր (ایغدیر), ուրեգիր (اورهگیر), թութըրկա (توتیرقا), ուլա-յոնդուլուկ (اوالیوندلوق), 

թյուքեր (توکر), ջեբնի (جبنه), փեչենեք (پچنک), ջուվուլդար (چووالدر), ջարուկլուկ (چاروقلوق):170 Բոլոր 

ցեղերի անվանումնները սերում են համապատասխան ցեղի նախահոր` Օղուզ-խանի թոռան 

անուններից: 

Ի  տարբերություն Քաշգարիի հիշատակած քսաներկու նախնական օղուզական 

ցեղերի, Մարվազին իր «Թաբայի ալ-հայվան» (“الحیوان  աշխատությունում նշում է, որ (”طبایع

օղուզները բաղկացած էին տասներկու ցեղերից:171 Սկզբնաղբյուրների տվյալների նման 

տարակարծությունը, հավանաբար, բխում է նրանից, որ օղուզ-թուրքմենական ցեղային 

միությունների կառուցվածքները ունեին երկակի ստորաբաժանումներ: Այսինքն, ինչպես 

նշում է Ռաշիդ-ադ Դինը  «Ջամի աթ-թավարիխ» աշխատությունում. «Օղուզի որդիներից 

առաջացել են քսանչորս ճյուղեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ունի իրեն հատուկ անվանումը: 

Աշխարհում գոյություն ունեցող բոլոր թուրքմենները առաջացել են այս ցեղերից եւ Օղուզի 

քսանչորս որդիներից (թոռներից)»:172 Այնուհետև, նշված է, որ վերոհիշյալ քսանչորս ցեղերից 

կեսը`տասներկուսը, պատկանում են զորքի աջ թևին՝ բոզուք, մյուս կեսը` զորքի ձախ՝ ուչուք, 

թևին:173 Այս մասին է գրել նաև Աբու-լ-Ղազին, և երկու հեղինակների մոտ էլ հանդիպում ենք 

գրեթե նույն ավանդազրույցի նկարագրությանը. «Օղուզ-խանն ուներ վեց որդի, իսկ վեց 

որդիներից յուրաքանչյուն էլ իր հերթին ուներ չորս որդի: Օղուզը նախորոք հրամայում է իր 

նոուքյարին174 գնալ արևելք և հողի մեջ թաղել նրան հանձնած ոսկե աղեղը, իսկ երեք արծաթե 

նետերը թաղել արևմուտքում, այնպես, որ ծայրերը տեսանելի լինեն: Այնուհետև կանչում է իր 

երեք ավագ որդիներին` Kün (արև), Aj (լուսին), Yulduz (աստղ), և ուղարկում նրանց դեպի 

                                                           
168  Бартольд 1963: 551, տե՛ս նաև Togan 1982։ 44-45. 
169 Kaşgarlı 1939: 309. 

170 Atalay 2006: 55-59; տե՛ս նաև Bigdeli s.a.: 251. 
171 Minorsky 1942: 29; տե՛ս նաև Kafesoğlu 1958: 147. 
172 Рашид-ад-Дин 1952: 88. 
173 Togan 1982: 47-52. 
174 Nökö(ü)r – մոնղոլների շրջանում այս եզրը նշանակում էր «անկախ զինվոր, որը պարտավորվում է 

ծառայել իր առաջնորդին», իսկ թյուրք ժողովուրդների մոտ այն նշանակում էր «զինվորական 

ծառա, սպասավոր»: 
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արևելք` որսի, իսկ կրտսեր որդիներին` Kök (երկինք), Tay (սար), Tengiz (ծով), հրամայում է 

որս անել արևմուտքում: Մի քանի օրից, կատարելով հոր հրամանը, որդիները վերադառնում 

են` բերելով իրենց հետ ոսկե աղեղը և արծաթե նետերը: Օղուզ-խանը, ոսկե աղեղը կիսելով, 

բաժանում է այն, իր ավագ որդիների միջև և նրանց անվանում բոզուք, այսինքն,«մասերի 

բաժանել»: Իսկ երեք արծաթե նետերը հանձնում է կրտսեր որդիներին և նրանց տալիս ուչուք, 

այսինքն, «երեք աղեղ» անվանումը: Եվ քանի, որ աղեղն է նետին ուղղություն տալիս, որ կողմ 

այն արձակես, այն կողմ էլ կսլանա, այնպես էլ իր ավագ ժառանգները` բոզուքները, 

իրավունք էին ձեռք բերում ղեկավար դիրք զբաղեցնելու և հետագայում Օղուզ-խանին 

փոխարինելու, իսկ իր կրտսեր ժառանգները` ուչուքները, պետք է լինեին վերջիններիս 

հպատակը`նոուքյարը»:175 

Այստեղ հին թյուրքական աշխարհընկալման հիմնական երկրայինի և երկնային 

մասին պատկերացումները առավել ընդգծվում են այլ խորհրդանշաններով: Երկնայինին 

վերաբերող խորհրդանշաններից են արևելքը, աջ կողմը, ոսկե գույնը (արև), որոնք 

խորհրդանշում էին գլխավորը (տղամարդ), բարին, լավը, իսկ երկրայինի հետ կապում էին 

արևմուտքը, ձախ կողմը, արծաթագույնը (լուսին), որոնք խորհրդանշում էին ստորինը, 

վատը: 

Արդեն XI դարի վերջերից օղուզ-թուրքմենական ցեղերն արդեն ունեին 

բազմաստիճան կառուցվածք: Ուշադրության է արժանի այն փաստը, որ որևէ այլ 

թյուրքական ցեղի կառուցվածքի նման մանրամասն նկարագրության, ինչպիսին որ 

ներկայացված է Մ. Քաշգարիի, Ռաշիդ ադ-Դինի, Աբու-լ-Ղազիի աշխատություններում, որևէ 

հեղինակի մոտ չենք հանդիպում:  

Այսպիսով, իսլամը, տարածվելով թուրքմենական ցեղերի շրջանում, խորապես 

ներազդեց նրանց ինչպես նյութական, այնպես էլ հոգևոր մշակույթի վրա: Անմասն չմնաց նաև 

ժողովրդական բանահյուսությունը, որի առավել վաղ շրջանի ժողովրդական ավանդազրույց-

ների գրավոր սկզբնաղբյուրում` մասնավորապես, «Օղուզ-նամէ»-ում, դեռևս պահպանված 

են նախաիսլամական հավատալիքների վերապրուկներ: Սակայն նույն էպոսի ավելի ուշ 

շրջանի տարբերակներում (Ռաշիդ ադ-Դին XIV դար, Աբու-լ-Ղազի XVII դար) 

իրադարձությունները, ենթարկվելով իսլամական գաղափարախոսության սկզբունքներին,  

համապատասխանեցված են մուսուլմանական ավանդույթներին: Դառնալով մուսուլման`  

                                                           
175 Sümer 1992: 171; տե՛ս նաև Кононов 1958: 48-49. 
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թուրքմենները այլևս չէին կարող մեծարել իրենց անհավատ նախնիներին, այդ իսկ 

պատճառով հին արմատներ ունեցող առասպելները հանդես եկան նոր տարբերակով, որտեղ 

թուրքմենների նախնիները ներկայանում են որպես իսլամի հետևորդներ:  
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ԻՐԱՆՈՒՄ ԹՈՒՐՔՄԵՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՁևԱՎՈՐՈՒՄԸ` 

ՑԵՂԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ ՍՏՈՐԱ-

ԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԸ  (ԹԱՅԻՖԵ, ԹԻՐԵ) 

 

Քրիստինե Գրիգորյան 

Վիկտորիա Առաքելովա 

Իրանագիտության կովկասյան կենտրոն 

 

Կասպից ծովի հարավարևելյան շրջաններում բնակվող հնագույն արևելաիրանական 

ժողովուրդների հետնորդների միախառնվումն ու ձուլումը հյուսիարևելյան շրջաններից 

այստեղ ներգաղթող թյուրքական ցեղերին, հավանաբար, սկիզբ է առել դեռևս VI-VII 

դարերում և առավել մեծ ալիքի է վերածվել արդեն XI դարում՝ սելջուկ-թուրքերի 

արշավանքների ընթացքում: Նշյալ արշավանքների ժամանակ օղուզ-թուրքմենական քոչվոր 

ցեղերն են հանդիսացել սելջուկյան բանակի հիմնական հարվածային ուժը, քանզի այս 

ցեղերը մեծաքանակ էին և քոչվորական տնտեսվարության ու կենցաղի շնորհիվ՝ հիանալի 

վարժված և զինված հեծյալ զինվորներ էին:176  

Մի քանի հարյուրամյակ շարունակ թուրքմեններին չհաջողվեց կենտրոնացնել ուժերը 

և ստեղծել միասնական պետություն։ Վերջիններս շարունակում էին մնալ մասնատված և 

մշտապես կործանարար պատերազմների մեջ էին ներքաշվում իրենց բնակեցրած 

տարածքներում` Խիվայում, Բուխարայում, Պարսկաստանում և Աֆղանստանում: Ինչպես 

XIII-XIV դարերում (մոնղոլական արշավանքներ), այնպես էլ հաջորդող 

հարյուրամյակներում թուրքմենական ցեղերը շարունակում էին իրենց տեղաշարժերը դեպի 

Իրանի հյուսիսարևելյան տարածքներ` տարածվելով ընդհուպ մինչև Կովկաս և Փոքր Ասիա: 

Այն ցեղերը, որոնք շարունակեցին տեղաշարժվել դեպի արևմուտք, հետագայում 

առանցքային դեր խաղացին Փոքր Ասիայի քաղաքական պատմության մեջ և հիմնաքար 

հանդիսացան  Անատոլիայի թուրքերի կազմավորման գործընթացում:  

Միայն XV դարի սկզբներին Փոքր Ասիայում հաստատված թուրքմենական Կարա-

կոյունլու (قویونلي  սև ոչխարներ ունեցող») ցեղային միության առաջնորդ Ջահան շահին» - قرة

(1435-1467թթ.) հաջողվեց քաղաքական գերիշխանություն ձեռք բերել Անատոլիայում և 

                                                           
176 Агаджанов 1969: 238. 
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Իրանում, սակայն վեռջինս պարտության մատնվեց թուրքմենական մեկ այլ ցեղային 

միության` Ակ-կոյունլու  ( قویونلوآق  - «սպիտակ ոչխարներ ունեցող»), առաջնորդ Ուզուն 

Հասանի (1467-1478թթ.) կողմից:177 Կարա-կոյունլու ցեղային միության նախնական 

տեղաբնակության տարածքներն են հանդիսացել Վանա լճի հյուսիսային ափամերձ 

շրջանները, իսկ Ակ-կոյունլու միության կենտրոնն է եղել Դիարբեքիր քաղաքը:  

Հակառակորդ երկու միություններն էլ բաղկացած էին տարբեր թուրքմենական ցեղերից. Ակ-

կոյունլու ցեղային միության ղեկավարները սերում էին բայանդուր ցեղից, իսկ Կարա-

կոյունլու միությունը ղեկավարվում էր բարանի կամ բահարլու տոհիմի կողմից, որը 

թուրքմենական յիվա ցեղին էր կապված:178 Սակայն արդեն XVI դարում Միջին Ասիայի 

թուրքմենների և Փոքր Ասիայում բնակություն հաստատած թուրքմենների (թուրք(ո)ման) 

միջև էթնիկապես իրար կապող որևէ օղակ այլևս չէր պահպանվել:179 

Վերոնշյալ տեղաշարժերի ընթացքում մեծաքանակ թուրքմենական ցեղերը հաճախ 

կրում էին որոշ կառուցվածքային փոփոխություններ. հին արյունակցական կապերի վրա 

հիմնված ցեղերը փոխարինվում էին նոր` ավատատիրական-տարածքային միություններով, 

ինչպես նաև տարբեր ցեղերի պատկանող տոհմեր ներառվում էին մեկ ցեղային միության 

կազմում` իլ, բոյ կամ ղաբիլա,180 ինչպես նաև հաճախ ստորաբաժանվում էին քոչվոր և 

կիսաքաչվոր, նստակյաց և կիսանստակյաց համայնքների: Թուրքմենական քսանչորս ցեղերի 

շարքում առկա էին ինչպես խոշոր միավորումներ, որոնք իրենց կազմում ունեին տասնյակ եւ 

հարյուր հազարավոր հետեւորդներ (թեքե, էրսար, յոմութ, սալոր, գոքլեն, չովդուր և այլ), 

այնպես էլ փոքր միավորումներ, որոնց թիվը չէր գերազանցում մի քանի հարյուրը:   

XVI դարի սկզբներին թուրքմենները բնակություն էին հաստատել մի հսկա 

տարածքում, որի սահմանները արևելքում տարածվում էին մինչև Ամուդարյա, 

արևմուտքում` Կասպից ծով, հյուսիում` Մանգիշլակ թերակղզին և Խորեզմը, իսկ հարավում՝ 

Կոպետդաղի լեռնահովտային շրջանները: Նրանք զբաղեցնում էին հսկա մշակովի 

ցանքատարածություններ, որոնք ընդգրկում էին Խորեզմի հյուսիսարևմտյան տարածքները` 

Դարյալըք և Ուզբոյ գետերը, Ամուդարյայի միջին հոսանքների հովիտները, որոնք անվանում 

էին Լեբաբ (պարսկ. “ لبآب ” – «գետաբերան»), Մուղրաբ և Թեջեն գետերի ավազանը, ինչպես 

նաև Ատրեկ և Գորգան գետերի օազիսները:181 

                                                           
177 Gray 1986: 861. 
178 Minorsky 1954: 272. 
179 M. Annanepesov 2003: 128. 
180 Ibid.: 129. 
181 Burnes 1834: 114; 
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XVI դարում Պարսկաստանի տարածքում բնակվում էին տարբեր թուրքմենական 

ցեղեր: Հյուսիսային Խորասանում բնակվում էին թեքե ցեղին պատկանող թուրքմեններ, 

որոնք այստեղ էին բնակություն հաստատել դեռևս XV դարում: Գորգան և Ատրեկ գետերի 

հովիտներում տեղաբշխված էին յաքա (թուրք. yaka – ափ, եզր) թուրքմենները` «առափնյա 

թուրքմեններ», որոնց նաև անվանում էին սաինխանի182  թուրքմեններ: 183  Այս ընդհանրական  

անվան տակ հանդես էին գալիս մի քանի թուրքմենական ցեղեր` oղլու, գոքլեն, էյմու(ի)ր, 

սալոր և այլն: Թուրքմենական ցեղերը հիմնականում զբաղվում էին քոչվոր 

անասնապահությամբ, իսկ, օրինակ, էյմու(ի)ր ցեղը, որի անդամները սակավթիվ էին, 

զբաղվում էին հիմնականում հողագործությամբ:184  

XVI դարում Պարսկաստանում հաստատվել էր Սեֆյան դինաստիայի (1501-1722թթ.)  

իշխանությունը, որին հարևան էին Խիվայի և Բուխարայի խանությունները: Թուրքմենների 

հետագա մի քանի հարյուրամյակների պատմությունը անխախտելիորեն կապված է այս երեք 

տերությունների վարած քաղաքականության հետ: Ինչպես Խորեզմի շուկաներում, այնպես էլ 

Պարսկաստանի հյուսիսային վարչական տարածքներում թուրքմենները հիմնականում 

զբաղված էին առևտրով` փոխանակելով իրենց ընտանի անասունները և այլ գյուղացիական 

արտադրանքը հացահատիկի, ինչպես նաև տարբեր ձեռքի աշխատանքների հետ:185 Սակայն 

Խիվայի խաների ջրի և հողային սեփականության հարցերին վերաբերող 

անհանդուրժողական, խիստ քաղաքականության պատճառով հաճախակի էին նաև 

հակասություններն ու ընդհարումները, որոնք երբեմն վերածվում էին սուր բախումների: Այս 

ժամանակաշրջանում թուրքմենական ցեղերի մեծամասնությունը, ենթարկվելով Խիվայի 

խանությանը, պարտավորված էին խոշոր եղջերավոր անասուններից զեքաթ (زکات)` 

ողորմություն-հարկ վճարել տիրակալին, որի համաձայն տարեկան մոտ 60,000 գլուխ ոչխար 

պետք է մատակարար էին խանի արքունիքի խոհանոց: Հետաքրքրական է, որ որոշ 

թուրքմենական ցեղեր ավելի շատ էին հարկ վճարում, քան մեկ այլ ցեղային միություն: 

Ինչպես, օրինակ, էրսարիները և «արտաքին» և «ներքին» սալորները առանձին-առանձին 

պարտավոր էին 16.000 գլուխ ոչխար հատկացնել խանին, իսկ թեքե, սարիկ և յոմութ ցեղերը 

միասին` միայն 8.000 գլուխ ոչխար:186 Միևնույն ժամանակ Խորասանում` Նիշափուրում, 

Սաբզևարում և Մերվում թուրքմենական բայաթ ցեղը պահպանում էր իր ղեկավար 

                                                           
182 Սաին-խանի թուրքմեններ - իրանական պատմագիրները այսպես են անվանել Գորգան և Ատրեկ 

գետերի միջև բնակվող թուրքմեններին: Սաինը մոնղոլական անուն է, որը կրել է Բատիյ խանը 

(Ոսկե Հորդա): 
183.Джикиев 1961: 26; տե՛ս նաև Бартольд 1963: 598. 
184

 Логашева 1976: 13. 
185 Annanepesov 2003: 130. 
186 Ibid.: 131, տե՛ս նաև Бартольд 1963: 597. 
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դիրքերը:187 Այսպիսով, թուրքմենական զանազան ցեղեր, տարբեր դիրքեր էին գրավում իրենց 

զբաղեցրած տարածաշրջանների ինչպես սոցիալ-տնտեսական, այնպես էլ քաղաքական 

կյանքում: Մի քանիսը ղեկավար դիրքեր էին զբաղեցնում, իսկ մյուսները ժամանակի 

ընթացքում նույնիսկ  տարալուծվում էին այլ, ավելի մեծ ցեղային միություննների կազմի մեջ` 

էրսարի, թեքե, յոմութ, գոքլեն և այլն: 

XVII-XVIII դարերի ընթացքում շարունակվում էին թուրքմենների անկանոն 

տեղաշարժերը, որոնք հետևանք էին անդադար կործանարար հակամարտությունների և 

բազմաթիվ ապստամբությունների, ընդվզումների ընդդեմ Խիվայի և Բուխարայի խաների, 

ինչպես նաև պարսկական շահի իշխանության դեմ: Պարսից Նադիր շահը (1736–1747թթ.)  

նախքան պարսկական գահին բազմելը` 1728թ., լինելով Աբիվերդի շրջանի կառավարիչ` 

բազմաթիվ արշավանքներ է կազմակերպել ընդդեմ թուրքմենների, որոնց հիմնական 

ցեղային միություններից` գոքլեններն ու յոմութները,  բնակություն հաստատելով Կասպից 

ծովի հարավարևելյան ափին, Ասթարաբադի շրջանում, նաև Ատրեկ և Գորգան գետերի 

երկայնքով, շարունակ ապստամբում էին իշխանության դեմ:188 Այս ժամանակահատվածում 

Հյուսիսային Խորասանում արդեն կազմավորվել էին մի շարք ավատատիրական մանր 

սեփականություններ, որոնց էթնիկական կազմը բավականին խայտաբղետ էր. Քուչանում, 

Դերգեզում և Աբիվերդում բնակվում էին քրդերը, ինչպես նաև թյուրք-աֆշարներ, որոնք ևս 

սերում էին օղուզական ցեղերից:189 Նադիր շահը ևս սերում էր թուրքմենական աֆշար ցեղից` 

Խորասանի սահմանային Դերգեզ (Դասթգերդ) շրջանից: Սակայն այս փաստը չխանգարեց 

Նադիր-շահին արշավանք կազմակերպել իր դեմ ապստամբած ինչպես իր ցեղակիցների` 

աֆշարների դեմ, այնպես էլ վերջիններիս հարող Դուրունի թուրքմենական ալի-էլի, իմրելի, 

թեքե և յոմութ ցեղերի դեմ: Նադիր շահին հաջողվեց կողոպուտի և կոտորածի միջոցով 

հպատակեցնել թուրքմենական ցեղերին:190 1740թ. վերջինս գրավեց Բուխարայի խանությունը 

առանց որևէ դիմադրության, իսկ Խիվայի խանությունում շահի զորքերը հանդիպեցին 

թուրքմենական տարբեր ցեղերի համառ դիմադրության:191 Միջինասիական խանությունների 

գրավումից հետո յոմութ-թուրքմենների մեծ մասը Խորեզմից ստիպված հեռացավ դեպի 

Կասպից ծովի արևելյան տարածքներ` Մանգիշլակ և Ասթարաբադ:192 

Թուրքմենական ցեղերի տեղաշարժերը, որոնք ուղեկցվում էին միջցեղային 

բազմաթիվ հակամարտություններով, Իրանի հյուսիսարևելյան շրջանների 

                                                           
187

 Каррыев и др. 1954: 239. 
188

 Каррыев и др. 1954: 242. 
189 Логашева 1976: 15-16. 
190

 Каррыев и др. 1954: 239-240. 
191 Бартольд 1963: 597; տե՛ս նաև Annanepesov 2003: 135-136;  Annanepesov and  Bababekov 2003: 68. 
192 Hambly 1991: 110. 
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ասպատակություններով և անհամար ապստամբություններով, շարունակվեցին նաև 

Ղաջարների իշխանության տարիներին ընդհուպ մինչև XIX դար` ռուս-պարսկական 

պատերազմները և ցարական զորքերի կողմից Խորեզմի գրավումը: Զանգավածային 

տեղաշարժերը մասամբ դադարեցին միայն այն ժամանակ, երբ թուրքմեններով բնակեցված 

տարածքները 1880-ական թվականներին բաժանվեցին ցարական Ռուսաստանի և 

Պարսկաստանի միջև կնքված միջպետական համաձայնագրի համաձայն և պաշտոնական 

սահման հաստատվեց  Ատրեկ գետը:193 Սակայն թուրքմենական առանձին ցեղեր` յոմութ, 

թեքե, սալոր, սարիկ, որոնք ունեն քոչվորին հատուկ ապրելակերպ, դեռ երկար ժամանակ 

շարունակում էին հատել սահմանը և կատարել իրենց սովորական ամառային և ձմեռային 

տեղաշարժերը:194  

Իրանաբնակ թուրքմենական ցեղերի հիմնական ստորաբաժանումների 

կառուցվածքային առանձնահատկությունները և վերջիններիս բնակության վայրերը եղել են 

տարբեր հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: Ներկայումս իրանական 

տարածքներում բնակվող թուրքմենական ցեղային միավորումներից թվաքանակով 

ամենամեծն են համարվում յոմութները և գոքլենները, որոնք ստորաբաժանվում են ավելի 

փոքրաքանակ ցեղերի: Կասպից ծովի առափնյա շրջաններում, ինչպես նաև Դաշթ-է 

Գորգանի արևմտյան հատվածում բնակվում են յոմութ-ջաֆարբայ (յարալի և նուրալի 

ստորաբաժանումներով) ցեղային միությունը, որից դեպի արևելք` Ատրեկ գետի երկայնքով և 

Գորգան գետի միջին հոսանքներում են բնակեցված յոմութ ակ-աթաբայները: Ավելի արևելք, 

Խորասանում` Քուչանում և Դերգեզում են բնակվում գոքլեն-թուրքմենները: Խորասանի 

հյուսիս-արևելքում` Մաշհադի և Սարախսի շրջաններում կան թուրքմեն սարիկների, 

սալորների և այլ ավելի մանր ցեղերի բնակավայրեր:195   

Ստորև կներկայացնենք թուրքմենական ցեղային միությունների ստորաբաժանման 

կարգը, որը դեռևս XIX դարի կեսերին ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրված է 

հունգարացի ճանապարհորդ Արմինի Վամբերիի «Ճամփորդություն Միջին Ասիայով» 

վերտառությամբ ճամփորդական նոթերում։ Այստեղ տեղ են գտել ոչ միայն թուրքմենական 

ցեղային միությունները և դրանց կառուցվածքը, այլև, ընդհանուր առմամբ, թուրքմենների 

տնտեսության, կենցաղի և որոշ սովորույթների նկարագրություններ:  Համաձայն Վամբերիի 

թուրքմեններն երբեք մեկ միասնություն չեն կազմում և իրենց բազմաթիվ տոհմերը անվանում 

են խալղ (“خلق”- արաբ. մարդիկ, ժողովուրդ): Խալղ եզրույթին զուգահեռ օգտագործվում է նաև 

իլ եզրը: 

                                                           
193 Каррыев и др. 1954: 363; տե՛ս նաև Логашева 1976: 33. 
194 Марков 1976: 207; տե՛ս նաև Бартольд 1963: 623; Логашева 1976: 16; Irons 1975: 62. 
195 Логашева 1976: 16; տե՛ս նաև Menges 1951: 276; Irons 1975: 60. 
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Յուրաքանչյուր խալղ  ունի իր հատուկ անվանումը` չավդուր (چاودور), էրսարի (ارزاری), 

ալի-իլի (علی  յոմութ ,(گوکالن) գոքլեն ,(تکه) թեքե ,(ساریق) սարիկ ,(سالور) սալոր ,(قره) կարա ,(آل

 ,(թուրքմեն. ցեղ – ”طایفه“) Վերոհիշյալ բոլոր խալղերը ստորաբաժանվում են թայիֆեի :(یموت)

որոնք էլ իրենց հերթին բաժանվում են թիրեների (“تیره” – թուրքմեն.  գերդաստան, տոհմ):196  

Ստորև առավել մանրամասն կանդրադառնանք Ա. Վամբերիի սաֆար-նամէում 

մանրամասնորեն նկարագրված միայն մի քանի առավել մեծաքանակ և նշանակալի ցեղային 

միություններին, որոնք ցայսօր բնակվում են իրանական տարածքներում: Ստորև 

ներկայացվող ցեղանունների աղյուսակներում պահպանված է հեղինակի` Ա. Վամբերիի 

լատինատառ տառադարձությունը, իսկ հայերենը տառադարձվել է Մ. Բիգդելիի պարսկերեն 

տարբերակից197: 

Սալորները198 թերևս հնագույն թուրքմենական ցեղերից են, որոնք հայտնի են դեռևս 

արաբական նվաճումների ժամանակներից: Բնակեցված են եղել Մերվում, սակայն 

հետագայում դուրս են մղվել այնտեղից թեքեների կողմից և բնակություն են հաստատել 

Մարչահի շրջակայքում:199  

Թուրքմեն-սալորների սորաբաժանումներն են` 

թայիֆե Թիրե 

یلواج  - յալավաջ  

(Jalavadsch) 

یاشن - յաշն (Jas), تیشی - թիշի (Jisi),سقر - սակար (Sakar),اردوخوجه - 

օրդուխոջա (Orduchodscha) 

قهرمان- կարաման 

(Karaman) 

 - بی بالغی ,գորջիքլի (Gordschikli) - گرجیکلی ,ալամ (Atam) علم -

բեյբոլաղի (Beybolegi) 

آنابوالغی - անաբոլաղի 

(Anabolegi) 

یادشی - յադշի  (Jadschi), بخارا -  բոխարա (Bochara),باقاشت وره تیمور - 

բակաշթորե-թիմուր (Bakaschtore-timur) 

 

Սարիկները բնակվում են Մուղրաբ գետի մերձափնյա Փենդեի շրջակայքում և 

թշնամաբար են վերաբերում բոլոր թուրքմեններին` բացառությամբ միայն հարևան 

ջամշիդների: Սարիկների ստորաբաժանումներն են` 

թայիֆե թիրե 

خراسانلی-  

խորասանլի 

بدنگ -  բեդենգ (Bedeng), خجالی - խոջալը (Chodschali), قزل    -  կըզըլ 

(Kisil), حسینعلی -  հուսեյնալի (Huseinali) 

                                                           
196 Вамбери 2003: 144; տե՛ս նաև Bigdeli s.a.: 286. 
197

 Bigdeli s.a. 286-294. 
198 Սալոր ցեղային միության կազմի մեջ էին մտնում այսօրվա թեքե, սարըկ, էրսարի և յոմութ 

թուրքմենները դեռևս XVI-XVII դարերում: 
199 Bigdeli s.a. 145; 287; տե՛ս նաև Irons 1975: 59. 
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(Chorasanli) 

 բիրաջ - بیراج

(Biradsch) 

لی باشقان -  կանլիբաշ (Kanlibasch),قولجا -  կուլջա (Kultscha),شوجان - 

շուջան(Sudschan) 

سوخته -  սոխթե 

(Sochti) 

,յափիր (Japyr)- یاپیر موماتاق  -  մումաթակ (Mumatay),کرد – քուրդ (Kurd), 

قادیر -  կադիր (Kadyr) 

آالشا-  ալաշա 

(Alascha) 

 -  حسین قره,բողաջա (Bogadscha)  -  بقاجا,խոջաք (Kodschak) -  خجک

հուսեյն կարա (Huseinkara),شعد  -  շաադ (Saad), اقنسیز  - օկենսիզ 

(Oekensis) 

 հերզեկի - هرزقی 

(Hersegi) 

 կուրամա  -  قرما,ջանիբեք (Dschanibeg)  -  جانی بک,յերկի (Jerki) -  یرقی

(Kurama),جاتان  -  ջաթան (Jatan), جاپاقی  -  ջափաղի (Japagy): 

 

Թեքե թուրքմենները, ըստ Վամբերիի, իր ժամանակների թվաքանակով ամենամեծ և 

հզորագույն ցեղերից էր: Բաժանվում էր երկու գլխավոր խմբերի` Ախալի թեքեներ (Թեջենից 

արևելք) և Մերվի թեքեներ: Եվ քանի որ նրանց բնակեցրած շրջաններում հողգործության 

համար պիտանի հողը բավարար չէր, ստիպված զբաղվում էին կողոպուտներով և 

ավազակությամբ: Այս ցեղը իսկական անեծք էր Պարսկաստանի արևելյան շրջանների և 

Հերաթի համար:  

թայիֆե թիրե 

 ութմիշ - اوتمیش 

(Oetemisch) 

 ,սուլթանսաբզ (Suitanis)  -  سلطان سبز,կելեթշո (Kelletscho) - قلت شو 

 կարա ահմեդ (Kara Ahmed) - قره احمد ,սիչմազ (Sitschmas)   -  سیچمز

بخشی - բախշի   

(Bachschi) 

 

  -  کرساغری ,թոփազ (Topas)  -  تپاز,փերրենգ (Perreng) - پررنگ 

քորսաղրի (Korsagry), آالجاگوز  -  ալաջագյոզ (Aladschagos), تاشاجاک    

- թաշաջաք (Taschajak), هآق صفی گو   -  ակսեֆի գօյ (Aksefi Goy), 

 ղազիլար -  قاضی لر ,զաքիր (Sakir)  - ذاکر ,մարսի (Mawi)  - مارسی

(Kasuar), 

تقتامیش-  թոկթամիշ 

(Tochtamisch) 

امان شاه  ,բոկբորուն (Bokburun)-  بوق برون   - ամանշահ (Amansay),    

کوقچه بیک      -  քոկչե բեգ (Goktsche Beg), قره  -  կարա (Kara), خار  -  

խար (Char), قنگور -   կոնգոր (Kongor),  یوسف   -  յուսուֆ (Jusuf), جازی  

-  ջազի (Jasi), آریق قراجا  -   արիկ կարաջա (Arik Karadscha): 

 

 Գոքլեն թուրքմենները հնուց ի վեր բնակվել են ներկայիս Թուրքմենստանի 

հարավարևմտյան շրջաններում և Իրանի հյուսիսում` Մազանդարանում և Գորգանում: 

Վամբերին նրանց բնութագրում է որպես ամենախաղաղ և քաղաքակիրթ միավորում: 
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Գոքլենները զբաղվում են հիմնականում հողագործությամբ:200 Վերջիններս ունեն հետևյալ 

ստորաբաժանումները` 

 թայիֆե թիրե 

 չակիր  -  چاقر

(Tschakir) 

شگقدی   -  գոկդիշ (Gokdisch), عالمت    -   ալամեթ (Alamet), تورامن  -   

թորաման (Toraman), خورتا  -   խորթա (Chorta), قراول  -   կարավուլ 

(Karawul), قوزه  -   կոզե (Kose), قول قره  -   կուլկարա (Kulkara),           

 ,բայնալ (Вауnal)  - باینال     

 բիգդիլի  -  بیگدلی

(Begdili) 

  بوران ,ամանխոջա (Amanchodscha)   -  امان خوجه ,փանք (Park)  -  پانک

-  բորան (Вогаn), قاریشمز  -   կարիշմազ (Karischmar), 

 էրկեկլի  -  ارققلی ,ջանկուրբանլի (Dschankurbanli)  - جان قوربانلی  կայի (Kaji)  -  قایی

(Егkekli), قزل  -   կըզըլ (Kisil), آقین جیق  -   ակինջիկ (Akindschik), تقنجی  

-  թիկենջի (Tikendschi), بون خوجه  -   բոնխոջա (Bokchodscha), قودانا  -  

կոդանա (Kodana), لمق  -  լեմեկ (Temek), قانیاس  -  կանաս 

(Karnas), داری  -  դարի (Dari), 

  -  قره بالکان

կարաբալքան 

(Karabalkan) 

  -  سیگیرسیقی ,կափան (Караn)  -  قاپان ,չոթուր (Tschotur) - چتور 

սիգիրսիկի (Sigirsiki), باشج  -  բաշեջ (Paschey), آجیبگ  -   աջիբեգ 

(Adschibeg), 

 կորոկ  - قوروق 

(Kyryk) 

  -  دهنه ,սուֆյան(Sufian) -  صوفیان ,գիյինլիկ (Gijinlik)  - گیین لیق 

դեհենե (Dehene), وسو قره ق   -  կարակուսու (Karakusu), چکه  -  չեքե 

(Tscheke), گوقزه  - գոկզե (Goktsche), قاباس سقل  -  կաբասակուլ 

(Kabasakul), اونگوت  -   ուգունթ (Oengut), قنگور  -  կոնգոր (Kongor), 

 բայինդիր  - بایندر

(Bajindir) 

  -  یاپاکی ,կորուկ (Koruk)  -  قرق ,կալանջի (Kalaydschi) -  قاالنجی

յափաքի (Japagi), یاجی  -  յաջի (Jadschi), قصیر  -  կեսիր (Kesir), یازاگالیک

 - յազագալիք (Jasagalik), تورنگ  - թորենգ (Toreng), 

 գերկեզ  -  گرقز

(Gerkes) 

 աթանիյազ -  آتانیاز ,կոզե (Kose) -  قوزه,մոլլալար (Mollalar) -  ماللر

(Atanijas), حرم م   - մեհրեմ (Mehrem), بوره  - բոռե (Borre), 

 յանգակ - یانگاق 

(Jangak) 

      ,մաջիման (Madschiman) -  ماجیمان ,կորսութ (Kotschut)- قورسوت 

 սարիդշե - ساریدشه ,կոթու դիզգերի (Kotu Disegri)-  قوتو دیزگری

(Saridsche), اقیز  - էկիզ (Ekis), 

 զանգրիկ -  زن گریق

(Sengrik) 

 խար -  خار ,կուչի (Kutschi) -  قوچی ,կարաշուր (Karaschur) -  قره شور

(Char), شیخ بگی  - շեյխբեգի (Scheischbegi), 

 դեհլի -  دهلی ,կոջամազ (Kodschamas) -  قجاماز,ուչու (Oetschu) - اوچو  այ - آی درویش 

                                                           
200 տե՛ս նաև Irons 1975: 59. 
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դերվիշ (Aj 

Derwisch) 

(Dehli), چیق ساری  - չիկսարի (Tschiksari), عرب - արաբ (Arab), آدشم  - 

ադշեմ (Adschem): 

 

Յոմութ թուրքմենները, որոնք բնակվում են Կասպից ծովի արևելյան ափամերձ 

շրջաններում և մի քանի կղզյակներում, հայտնի են ընդհանրական «Գորգանի յոմութներ» 

անվամբ: Կան նաև «Խիվայի յոմութներ», որոնք բնակվում են Օքսուսի (Ōxus` Ամուդարյա) 

շրջակայքում: Յոմութները կազմում են հետևյալ ենթաբաժանումները` 

թայիֆե թիրե  

 աթաբայ - آتابای

(Atabay) 

 սեհնե- صحنه 

(Sehene), دونگیرچی  -

դունգիրչի 

(Dungirtschi), تانا -թանա 

(Tana), قیزارکا  - կիզարքա 

(Kisarka), قشه  - կեշե 

(Kese), تمق - թեմեկ 

(Temek), 

 

 ջաֆեր -  جعفربای

բայերը (Dschafer 

bay) բաժանվում են 

2 խմբի`  

ایری تماچ - յարալի (Jarali) -  یارعلی իրի թոմաչ (Iri Tomatsch), قزل  

- կըզըլ (Cisil), سقلی  - սակալլի 

(Sakalli), آریگ قزلی  - արիգ կըզելի 

(Arigkoseli), چقان برقان  - չոկան բորկան 

(Tschokkan borkan), اموق تماچ  - օմուկ 

թոմաչ (Onuk Tomatsch), 

 հոսանկուլուլու կոր -  حسنقلی لو قر پاتقتک նուրալի (Nurali) -  نورعلی 

փաթկոթեք (Hossankululu kor 

Pankotek), 

 շերեֆ-  شرف چونی

չոնի (Scheref 

Dschuni)  (մի մասը 

բնակվում է 

Գորգանում, 

մյուսը` Խիվայում) 

  توجی ,կարա բոլկե (Kara bolke) -  قرابلقه Գորգան (Gorgen)-  گرگان

-թևեջի (Tewed-schi), تلگای  - թիլգայ 

(Jilgay), جعفر  - ջաֆեր (Dschafer), 
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 սալաք -  ساالک ,օքուզ (Oekus) -  اوکوز Խիվա (Chiwa) -  خیوا 

(Salak), عشاق  - ուշակ (Uschak),  -   قجوق

կոջուկ (Kodschuk), مشرق - մեշրիկ 

(Meschrik), امرعلی  - էմրելի (Jimreli) 

 -  اوگورج علی

օգուրջելի 

(Ogurdschali) 

 սեմեդիմ-  صمدیم

(Semedin), قیرای  - կիրայ 

(Giraj), تراکمه    թերեքմե 

(Terekeme), ندین  - նեդին 

(Nedin)201 

 

 

Ժամանակակից իրանցի հեղինակների տվյալների համաձայն Իրանում բնակվող 

թուրքմենական հիմնական ցեղային միավորներից են յոմութները, գոքլենները և թեքեները, 

սակայն թեքեների մեծամասնությունը բնակվում է Թուրքմենստանի տարածքում:  Իրանի 

յոմութները բաժանվում են երկու ճյուղից բաղկացած թայիֆեների` չոնի (چونی) կամ ակ-

աթաբայ (آق آتابای) և շերիֆ-ջաֆարբայ (شریف-جعفربای), որի թիրեներն են համարվում` յարալի 

 տոհմերը:202 Թուրքմեն-ջաֆարբայները ներկայումս բնակվում են (نورعلی) և նուրալի (یارعلی)

հիմնականում Գոմեշդաֆեի203 շրջակայքում, Կասպից ծովի առափնյա շրջաններում, իսկ 

թուրքմեն-աթաբայները` Ակ-Կալեում և Գոնբադ-է Քավուսի շրջակայքում:204 Զբաղվում են 

հիմնականում անասնապահությամբ և առևտրով: 

Չնայած որ թեքե-թուրքմենների մեծամասնությունը բնակություն է հաստատել 

Թուրքմենստանում, այնուամենայնիվ, Իրանում ևս կան թեքե-թուրքմեններով բնակեցված 

կղզյակներ, ինչպես Գոնբադ-է Քավուսի շրջակայքում, այնպես էլ հյուսիսային Խորասանում` 

Բուջնուրդի հյուսիսային շրջանի Ջարգալան (جرگالن) գյուղում: Բավականին հայտնի են թեքե-

թուրքմենների կանանց ձեռագործ կարպետները: Բոջնուրդի լեռնային շրջաններում 

թեքեների հետ միասին բնակվում են նաև այլ թուրքմենական ցեղեր` նոխուրլի (نخورلی), 

իգդըրի (ایگدری), մեխիլի (مخیلی), իմրելի (ایمرلی), անա-ուլի (آنااولی), մուրչալի (مورچلی), սունչալի 

 205:(اشکاباتلی) էշքաբաթլի ,(خضرلی) խըզըրլի ,(سونچلی)

Գոքլան-թուրքմենները, որոնց կազմի մեջ են մտնում երկու հիմնական կայի (قای) և 

դոդուրղա (دودورغه) թայիֆեները (կամ իլ), ինչպես նաև ավելի մանր ցեղեր`ջան-կուրբան, 

կարաբալքան, թեմեկ, բայանդըր, յանգակ, ներկայումս տեղաբնակեցված են Գորգանի 

                                                           
201 Вамбери 2003: 144-148; տե՛ս նաև Bigdeli s.a.: 286-292.  
202 Irons 1975: 130; տե՛ս նաև Логашева 1976: 19; Bigdeli, s.a.: 300. 
) گمش دفه 203 تپه ُگمیشان یا گمیش )– քաղաք` Իրանի Գոլեսթան վարչական շրջանի հյուսիսոմ: 
204

 Menges 1951: 276-277. 
205 Bigdeli, s.a.: 301. 
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լեռնային գոտիներում, ինչպես նաև որոշակի խմբեր կան Բուջնուրդում: Վերջիններս հայտնի 

են իրենց մեծաքանակ ձիերի ցեղատեսակներով:206 

Վերոնշյալ տեղեկությունները ցույց են տալիս, որ ներկայիս Իրանում բնակվող 

թուրքմենական ցեղային միավորումներից շատերը դեռևս 1863թ. տեղ են գտել Ա. Վամբերիի 

սաֆար-նամէում բերված աղյուսակում (յոմութներ` ակթաբայ և ջաֆարբայ և այլ ցեղեր, 

գոքլան-թուրքմեններ` թեմեկ, յանգակ, բայանդըր և այլն): Որոշ ցեղային անվանումներ 

համընկնում են, իսկ շատերը` ոչ: Հավանաբար, ժամանակի ընթացքում անվանումների 

անհետացումը կարելի է կապել քոչվորին հատուկ ապրելակերպի հետ, երբ նրանք ժամանակ 

առ ժամանակ կտրում-անցնում էին բավականին երկար տարածություններ` կորցնելով 

կապը իրենց ցեղակիցների հետ: Նաև հաճախ տնտեսական շահից ելնելով կամ որևէ 

պատմական իրադարձության հետևանքով` որևէ փոքր ցեղային միավորում տարալուծվում 

էր ավելի մեծ ցեղային միության շարքերում:  

Թուրքմենների հասարակական կառուցվածքում և կենցաղում գրեթե առանց լուրջ 

փոփոխությունների պահպանվում է ցեղատոհմային բազմադարյա կառուցվածքը: Ինչին, 

հավանաբար, նպաստում էր այն, որ  պետականության բացակայության պայմաններում 

ցեղային առաջնորդներն էին պարտավորվում ապահովել ողջ տոհմի պաշտպանությունը,  

իսկ պատերազմական գործողությունների համար առավել հարմար էր ցեղային 

կառուցվածքը:  
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ԱՐևԵԼՅԱՆ ԱՏՐՊԱՏԱԿԱՆԻ ՎԱՐԶԱԿԱՆԻ ՇՐՋԱՆԻ ԹՅՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՏԵՂԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱԿՆԱՐԿ 

 

Մոհամադ-Ալի Մադադի 

Իրանագիտության կովկասյան կենտրոն, 

Մրանեյի Համալսարան 

 

 

Հակառակ այն հանգամանքին, որ Ատրպատականը (Իրանի հյուսիսարևմտյան 

նահանգները) պատմության ընթացքում մշտապես եղել է Իրանի մշակույթի ու 

քաղաքակրթության կենտրոնը, այսօր այն ի մեծի մասամբ թյուրքախոս է: Այս 

թյուրքախոսությունը, սակայն, որևէ էթնիկական հիմք չունի. այն, ըստ ամենայնի, 

երկրորդական երևույթ է և դեմոգրաֆիական զարգացումների հետ չի առնչվում: Ասել 

է թե` տարածքի բնակչությունը երբեք չի տեղահանվել, չի տեղափոխվել և խոշոր 

կատակլիզմների չի ենթարկվել: Օտարերկրյա զավթիչները՝ սելջուկներից սկսած 

մինչև թաթարներն ու մոնղոլները, տարածաշրջանի էթնիկական պատկերը չեն 

կարողացել փոխել, քանզի թվային առումով դրանք միշտ էլ կազմել են բնիկ տարրի 

հետ համեմատած չնչին տոկոս: Առհասարակ թյուրքական լեզվական շղարշը շատ 

ուշ է պատել Ատրպատականը: Դեռևս 12-րդ դարի իտալացի ճանապարհորդ Մարկո 

Պոլոն, լինելով Թավրիզում,  ոչ մի խոսք չի ասում թյուրքերի կամ թյուրքալեզուների 

մասին, այն դեպքում, երբ մանրամասն նկարագրում է քաղաքի բոլոր կրոնական  ու 

էթնիկ խմբերը: Անգամ ներկայացնում է հայերի դավանական բաժանումները` 

լուսավորչական հայեր, կաթոլիկ հայեր և այլն: Թյուրքախոսությունը տարածում է  

գտել Ատրպատականում  և խորացել 15-րդ դարի վերջից և 16-րդ դարի սկզբից: Ընդ 

որում, այն երբեք չի ունեցել համապարփակ բնույթ. տեղական իրանախոս 

կղզյակները միշտ էլ գոյություն են ունեցել և մինչ օրս շարունակում են մնալ: 

Օղուզական ճյուղի ազարիական խոսվածքների վերջնական արմատավորումը 

Ատրպատականի տարածքում տեղի է ունեցել, թերևս, 19-րդ վերջում:  

Ինչևէ, թեկուզ տարածքի պատմական ժողովրդագրությունը քննարկելիս, 

թյուրքալեզվությունը էթնիկական չափանիշ չի հանդիսանում, այնուհանդերձ, այդ 
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երևույթը իր որոշակի ազդեցությունն է ունեցել Ատրպատականի տեղանվանական 

համակարգի վրա: Ժամանակի ընթացքում առաջացել են բնակավայրեր, որոնք կոչվել 

են թյուրքական անվանումներով: Սակայն, բնիկ իրանական տեղանվանական 

ժառանգությունը տարածքում երբեք չի փոխարինվել թյուրքականով. այն է`  

տարածքի բնիկ անվանումները մինչ օրս հարատևում են: Ավելին,  հակառակ 

թյուրքալեզվության լայն շրջանառմանը` Ատրպատականի թյուրքական 

տեղանունների քանակը, ընդհանուր առմամբ,  զգալի տոկոս չի կազմում և դրանք, 

գլխավորապես, վերաբերում են միկրոտոպոնիմիկային` փոքր  բնակավայրերին ու 

տեղանքին: 

Ատրպատականի թյուրքական տեղանունների ընդհանուր պատկերի ամփոփումը 

ստորև տալիս ենք Վարզական շահրեսթանի օրինակով: Տեղանունների 

դասակարգումը կարելի է տալ հետևյալ կերպ. 

1. Ցեղանուններից կազմված տեղանուններ: Այս կազմությունները կարելի է 

հստակ տարբերակել թյուրքական –lū վերջածանցի առկայությամբ. անվան  առաջին 

բաղադրիչը ցեղանվան  հիմքն է, -lū-ն` ցեղանվանակերտ վերաբերական ածականի 

ցուցիչը: Հմմտ.` Իշաղլու (ایشقلو/ Īshaqlū), Մեհտարլու (مهترلو/ Mehtarlū), Համամլու 

 :և այլն (/ Hamāmlūحماملو)

2. Ցեղանուններ, որոնք կազմվում են –kandī կամ  -kendī տոպոֆորմանտով: 

Վերջինս, չնայած լայն տարածում ունի օղուզական բարբառներում և համարվում է 

թյուրքական, սակայն, իրականում, իրանական ծագում ունի: Այն փոխառվել է սողդ. 

kanθ «գյուղ, քաղաք» բառից, որը հանգում է հին իր. *kan- «քանդել» արմատի *kanta- 

անցյալի դերբայի ձևին, որը հատկապես տարածում է գտել միջինասիական 

տեղանուններում`-kent, -kend, -kand, -ket, -kat, թյուրք.՝ -kend ձևերով: Այս ցուցիչով 

Վարզականում վկայված  է, օրինակ, Սամսամքանդի (صمصام كندي/ Samsām Kandī) 

գյուղը, որը նշանակում է «Սամսամի գյուղ»: Այս ցուցիչով կազմությունների առաջին 

մասը որպես օրենք, անձնանուններ են` «այսինչի գյուղ» ընդհանուր իմաստով և 

զուգահեռ գործածվում են –ābād-ով կազմությունների հետ: 

3.Անվանումներ թուրք. qešlāq «ձմեռանոց» բառի հետ, ինչպես` Ալուչե Ղեշլաղ (  لوچه آ

 Այս տեղանունների առաջին :(Qayē Qešlāq /  قیه قشالق) Ālūčē Qešlāq), Ղայե Ղեշլաղ/ قشالق
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մասերը համապատասխանաբար նշանակում են է ālūča  «սալոր» և qaya «ժայռ». 

առաջինը` պարսկերեն, երկրորդը` թուրքերեն: 

3. Գույն նշանակող ածականներից կազմված տեղանուններ, ինչպես Յաշիլ ( ياشيل/ 

Yāshīl) (բառացի` «կանաչ»), Սարը Չաման (ساري چمن/ Sārī Čaman «դեղին 

մարգագետին»), Ղարա Ղայե (قره قیه/ Qara Qayah «սև քար») և այլն: 

4. Bolāγ «աղբյուր» բառով և գույն նշանակող ածականով կազմություններ, 

ինչպես` Ղարա Բոլաղ (قره بالغ/ Qara Bolāγ, բառացի` «սև աղբյուր), Աղբոլաղ (اغبالغ/ 

Āγbolāγ, «սպիտակ աղբյուր»), Սարը Բոլաղ (ساري بالغ/ Sārī Bolāγ,   «դեղին աղբյուր») և 

այլն: 

5. Խառը կազմություններ, որոնք կարող են արտահայտել բնության երևույթներ, 

բուսանուններ և այլն, ինչպես Գոլչուլ  گل چول/ Gol Čūl - պրսկ. gol «ծաղիկ, վարդ» և 

թուրք. çöl «ամայի վայր, անապատ» բառերից, այսինքն՝ «ծաղկառատ ամայի տեղ». 

Յենգիջա ینگجه/ Engīǰa - թուրք. yangi/ yeni «նոր» ածականով և -ǰa «տեղ» 

տոպոֆորմանտով` «նոր բնակավայր» իմաստով. Սեղայ سقاي / Seqāy - թուրք. sağ  «աջ» 

բառից, այսինքն՝ «աջ կողմում գտնվող բնակավայր» և այլն: 

Այսպիսով, Վարզականի և առհասարակ Ատրպատականի թյուրքական 

տեղանունները կազմությամբ և իմաստով չունեն այն բազմերանգությունը ինչը 

տարածաշրջանի բնիկ իրանական տեղանուններին է հատուկ: Դրանով հանդերձ, 

սակայն, թյուրքական տեղանունների ուսումնասիրությունը ըստինքյան կարևոր է   

լեզվաբանական  այս հետաքրքիր բնագավառի ընդհանուր օրինաչափությունների 

ուսումնասիրության առումով:  
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДРЕВНИХ МИГРАЦИЙ ИРАНСКИХ 

ПОПУЛЯЦИЙ НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

 

Левон Епископосян 

Институт молекулярной биологии, НАН РА 

  

Особенности генетической структуры населения Среднего Востока свидетельствуют о 

существовании достаточно изолированных друг от друга древних поселений и 

активных доисторических миграциях в пределах данного региона. Огромное 

генетическое разнообразие народов указывает на то, что указанная географическая 

область, будучи на перекрестке различных континентов, играла ключевую роль в 

экспансии популяций различных эпох со времени появления современного человека в 

Евразии (Cavalli-Sforza, 1996; Regueiro et al., 2006). Наиболее существенным и 

продолжительным по влиянию фактором в колонизации человеком планеты была его 

адаптация к географическим, ландшафтным и климатическим особенностям 

окружающей среды, результатом чего стали, в частности, зарождение земледелия и 

появление кочевого скотоводства. Выраженные генетические различия между 

народами, проживающими на данной территории, в определенной мере также является 

результатом влияния на этногенетические процессы условий окружающей среды – в 

частности, регионального ландшафта. Например, пустыни Дашт-э-Кавир и Дашт-э-Лут 

в Иране и горная система Гиндукуш на востоке Афганистана служили в качестве 

потенциальных барьеров (Quintana-Murci et al., 2001; Wells et al., 2001; Qamar et al., 

2002; Shepard et al., 2006), а Баб-эль-Мандебский пролив и область вдоль южного 

побережья Ирана, Афганистана и Пакистана – Белуджистан – действовали как 

естественные коридоры для продвижения людей (Quintana-Murci et al., 1999; Stringer, 

2000). Более того, изменение внешних условий могло существенным образом изменить 

ландшафтные особенности районов, ранее служивших в качестве проходов, в 
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труднопреодолимые преграды, как это произошло с Ормузским проливом (Cadenas et 

al., 2008).                

Результаты археологических исследований показывают, что территория Ирана была 

заселена вскоре после выхода анатомически современного человека за пределы 

Африки. Хотя палеолитическое и мезолитическое население и оставило отчетливые 

следы на Иранском нагорье, главное развитие событий, связанное с передвижением 

популяций человека и имевшее отчетливые генетические последствия, происходило 

здесь начиная с эпохи неолита (Cavalli-Sforza, 1996; Edwards, 1971; Quintana-Murci et al., 

2004; Riehl et., 2013; Hovhannisyan et al., 2014). Это было связано с появлением в 

регионе Плодородного Полумесяца земледелия, а также, позже, с одомашниванием 

животных, что в совокупности стало причиной быстрого распространения носителей 

этих инновационных технологий по всей Евразии (Forde, 1948; Anthony, 1986). Около 5 

тыс. лет тому назад кочевое скотоводство распространилось на территории 

Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, создав тем самым возможность для 

быстрых передвижений больших групп людей (Zvelebil, 1980). Расширение ареала 

новых технологий происходило параллельно с распространением дравидийских и 

индоевропейских языков в Южной Азии (Renfrew, 1987; Cavalli-Sforza et al., 1988). 

Предполагается, что прото-эламо-дравидийский язык, вероятнее всего зародившийся в 

провинции Элам на юго-западе Ирана, распространялся на восток вместе с миграцией 

земледельцев в долину Инда и, в целом, на полуостров Индостан (Cavalli-Sforza et al., 

1994; Renfrew, 1996).     

Между третьм и вторым тысячелетием до н.э. Иранское нагорье подверглось 

вторжению скотоводческих племен из степей Центральной Азии, которые принесли с 

собой индоиранский язык, заменивший дравидийские языки, вероятнее всего, 

посредством механизма доминирования элит (Renfrew, 1987; 1996; Zvelebil, 1995).  

Уже в начале первого тысячелетия до н.э. население Иранского нагорья включало в 

себя земледельцев и скотоводов, представлявших большое разнообразие племенных 

образований. С середины 6-го века до н.э. на данной территории последовательно 

появляются империи (ахеменидская, парфянская и сасанидская), которые 
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продержались, с кратким перерывом по причине вторжения войск Александра 

Македонского, более чем целое тысячелетие (Alizadeh, 2010). В промежутке 7-13 вв. н.э. 

арабы-мусульмане, сельджуки и последовавшее затем вторжение тюрко-монголов 

сигнализировали появление здесь новых народов. Эти волны различных вторжений и 

последовательные миграции привели к существенным демографическим изменениям в 

регионе, которые добавили новые языки и культуры к причудливой мозаике народов, 

сложившейся к тому времени в Иране (Johanson, 1998; Garthwaite, 2005).  

Исследованию влияния древних миграций и исторических событий на генетическую 

структуру иранских популяций посвящен целый ряд работ в области генетической 

антропологии (преимущественно с использованием маркеров митохондриальной ДНК, 

передающейся по женской линии, т.е. матрилинейно), обзор которых приведен в 

данном сообщении. 

Первые же исследования материнского генофонда иранцев выявили генетическую 

связь между иранскими популяциями и группами из Аравийского полуострова и 

Индии, появившуюся, вероятнее всего, в результате древних и относительно недавних 

генетических контактов между населениями обоих регионов. Более того, региональное 

распределение определенных вариантов (гаплогрупп) митохондриальной ДНК 

свидетельствует о препятствующих потоку генов природных барьерах, которые 

представлены двумя главными иранскими пустынями и горной системой Загрос 

(Quintana-Murci et al., 2004; Metspalu et al., 2004; Terreros et al., 2011). Данный вывод 

был также подтвержден на основе анализа маркеров Y хромосомы, передающейся по 

отцовской линии, т.е. патрилинейно (Wells et al., 2001; Regueiro et al., 2006; Grugni et al., 

2012). Кроме того, в представительной выборке иранских популяций былао 

обнаружено редко регистрируемое несоответствие между широким размахом 

этнолингвистической изменчивости и небольшим разнообразием маркеров 

митохондриальной ДНК, что может быть объяснено, в частности, как географическими 

факторами, так и кульнурно-лингвистическими различиями, действующими в качестве 

барьеров для генетического обмена (Farjadian et al., 2011).  
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Понятно, что наиболее полную картину о матрилинейном генофонде той или 

популяции дают результаты установления всей последовательности митохондриальной 

ДНК. Хотя за последние годы появился целый ряд статей о полном митохондриальном 

геноме у популяций Ближнего Востока и сопредельных территорий, иранские образцы 

в них были слабо представлены (Abu-Amero et al.,  2007; Abu-Amero et al., 2008; 

Roostalu et al., 2007;  Behar et al., 2008; Shlush et al., 2008; Kujanová et al., 2009; Cerný et 

al., 2011; Schönberg et al., 2011; Musilová et al., 2011; Al-Abri et al., 2012; Fernandes et al., 

2012; Pala et al., 2012), что не давало возможности проведения всеобъемлющего 

филогенетического и демографического анализа. В недавней нашей публикации 

(Derenko et al., 2013) впервые проанализирована достаточно репрезентативная выборка, 

отражающая большинство провинций и этнических групп, со специальным вниманием 

к трем этническим группам – ираноязычным персам, а также тюркоязычным 

кашкайцам и азери.   

В целом анализ митохондриальной ДНК выявляет чрезвычайно высокий уровень 

генетической изменчивости в иранских популяциях, сопоставимый с другими 

группами из Южного Кавказа, Анатолии и Европы. В результате проведенной 

классификации не обнаружено заметной связи между какой-либо региональной и 

лингвистической группой из Анатолии или Кавказа и иранскими популяцими; 

установлено лишь близкое генетическое родство ираноязычных персов с армянами и 

тюркоязычными кашкайцами, что свидетельтвует об их происхождении из общего 

материнского генофонда. В то же время, иранские азери оказались генетически 

наиболее близкими к грузинам. В этой связи следует особо отметить локализацию в 

генетическом пространстве азербайджанцев Южного Кавказа, которые, несмотря на их 

предполагаемое общее происхождение с иранскими азери, классифицируются 

совершенно отдельно и занимают промежуточное положение между группировками 

“азери/грузины” и “турки/иранцы”. Интересно, что в результате классификации не 

выявлено объединения в одну группу исследованных популяций по принципу их 

географической и/или генетической близости (см. рис.). Так, тюркоязычные кашкайцы, 

азери и турки располагаются совершенно отдаленно друг от друга, хотя в одном из 

недавних сообщений было обнаружено некоторое сходство между последними двумя 
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группами, также основанное на полной последовательности митохондриальной ДНК 

(Schönberg et al., 2011).  

Иранские популяции, исследованные различными авторами (Quintana-Murci et al., 

2004; Metspalu et al., 2004; Terreros et al., 2011), обладают сходной структурой 

митохондриальных родословных и главным образом включают в себя 

западноевразийский компонент, представляющий около 90% всех образцов, а также 

весьма ограниченную порцию генетических вариантов из западной Евразии, Южной 

Азии и Африки. Южноазиатское и африканское влияние более выражено у иранцев из 

южных провинций страны.    

Полученные результаты подтверждают, что популяции из Ирана, Анатолии, Кавказа и 

Аравийского полустрова в совокупности обладают одинаковым набором женских 

генетических родословных, хотя между исследованными выборками и существуют 

значительные различия в частотах гаплогрупп (Quintana-Murci et al., 2004;  Abu-Amero 

et al.,  2007; Derenko et al., 2013). Филогенетический анализ указывает на 

происхождение некоторых наиболее распростненных женских родословных на 

территории Ирана или в прилегающих оазисах вокруг Персидского залива, а затем их 

распространение по разным направлениям. Так, гаплогруппа HV2, имеющая возраст 36-

42 тыс. лет, вероятнее всего, возникла на территории Ирана между временем появления 

здесь современных людей и последним ледниковым периодом. В результате повторных 

миграционных волн носители указанного генетического варианта перебрались на 

восток и оказались на территории Индии, где возраст данной гаплогруппы значительно 

меньше – 19-22 тыс. лет.    

О древних миграциях с территории Ирана на Индостан указывают и особенности 

географического распределения гаплогруппы U7. Время распространения данной 

матрилинейной родословной в промежутке 30-50 тыс. лет тому назад свидетельствует о 

ее продолжительной генетической непрерывности (континуме) на территории, 

простирающейся от Ближнего Востока, через северо-западную Индию, до северных 

областей Центральной Азии (Metspalu et al., 2004).  
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При генетическом анализе митохондриальной ДНК персов и кашкайцев получены 

свидетельства постоянного роста численности их предковых популяций в течение 

почти 24 тыс. лет вплоть до наших дней, хотя промежуток 14-24 тыс. лет тому назад, 

как предполагается, в прибрежных зонах Персидского залива был весьма засушливым 

(Rose, 2010). Несомненно, что эта особенность климата повлияла на численность и 

мобильность охотников-собирателей по причине изменения и исчезновения 

внутренних саванн Аравийского полуострова и заставила их преимущественно 

полагаться на береговые ресурсы, поскольку огромные пространства плодородной 

земли в бассейре залива были не защищенными от воздействия палящего солнца (Rose, 

2010). Зарегистрированное изменение климата и ландшафта может быть объяснено, в 

частности, передвижением огромных масс людей через регион Персидского залива, 

которые используя в качестве промежуточных пунктов отдыха и кратковременного 

поселения использовали немногочисленные сохранившиеся оазисы.   

Обобщая данный обзор, приходим к выводу о том, что исследования в области 

генетической антропологии в первую очередь подчеркивают важную роль населения 

Иранского нагорья в качестве богатого источника и активного реципиента потока генов 

между культурно, лингвистически и генетически различающимися популяциями 

Среднего Востока. Ожидается, что дальнейшее изучение вариабельности 

полногеномной последовательности митохондриальной ДНК, патрилинейно 

наследуемой Y хромосомы, а также аутосомных маркеров с использованием методов 

широкогеномного анализа в различных популяциях Ирана позволит более детально 

восстановить генетитческую историю народов данного региона, а также 

реконструировать направления их древних миграций.  
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