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 وحید رشیدوش

 استادیار و عضو هیات علم  دپارتمان مردم شناس  دانشگاه آزاد اسالم  وادد تهران مرکزی

rashidvash@yahoo.com 

 

 

 دهچکی

باشـد یکـ    زنجـان مـ    و اردبیـل ، شـرق  ، هـای آذربایجـان غربـ    سـتان اسرزمین آذربایجان کـه امـروزه شـامل    

ــر اســاس اســناد   هــایســرزمیناز  ــران اســت کــه ب ــاریخ  و باســتان، باســتان  و مهــم ای شناســ  از مــدارک ت

دروازه مشــرق آذربایجــان را  هــزاران ســال پــیش محــل ســکونت اقــوام و جوامــع مختلــف انســان  بــوده اســت. 

باشــد. ایــن موقعیــت دســاس ســبب زمــین نامیدنــد و ایــن ســخن از اهمیــت ســوق الجیشــ  ایــن خطــه مــ  

بــه گــواه تــاریخ منطقــه غــرب گردیــده اســت کــه آذربایجــان محــل وقــوع رخــدادهای بســیار تــاریخ  گــردد.  

ــوده اســت. ، ایــران ــا روش کتابخانــها خصوصــاً آذربایجــان مهــد تمــدن بشــری ب ــایــ  یــن مقالــه ب ه بررســ  و ب

 شناس  و تاریخ  پرداخته است. بایجان)آتروپاتگان( از لحاظ مردمسرزمین آذرمطالعه 

 

 تاریخ و تمدن آذربایجان.، آذربایجان، فالت ایرانکلیدی:  گانواژ

 

 مقدمه -6

  سابقه تاریخو همچنین به دلیل داشتن ، ایران به علت دارا بودن موقعیت طبیع  و شرایط خاص اقلیم  و جغرافیای فالت 

زیستگاهها و کانونهای اجتماع  انسان پیش از تاریخ به شمار ، تمدنهاموجب شده تا این سرزمین در زمره یک  از نخستین ، طوالن 

زرگ شاید بتوان گفت که دو عامل ب شناس  نیز این موضوع را تایید کرده است.شناس  و دیرینهانسان، شناس رود و مطالعات باستان

 انحطاط و ادیای تمدن ایران  وظیفه بزرگ  را انجام  داده اند:، عظمت، یش تحولدر پیدا

یفه این کشور در تحوالت بشری وظ، یک  عامل جغرافیای  و وضع طبیع  کشور ایران م  باشد که از ابتدای پیدایش تمدن ایران 

د هم یک  از علل  که مانع شده است با وجود دمالت و خود را چه از نظر سیاس  و چه از نظر اقتصادی بخوب  ایفا کرده است و شای

ل  بک، مغوالن و بخصوص ترکان که بزرکترین خطر برای هویت و موجودیت ایران به شمار م  رفته، تهاجمات پ  در پ  یونانیان

 تمدن ایران  رو بزروال نرود و هویت خود را دفظ کند. 

چون سایر اقوام و ملل قدیم چه سام  و ، ست که تمدن ایران  بکل  پایمال شودعامل دوم نبوغ ذات  ایران  است که مانع شده ا

در اثر عوامل متعددی رو به انحطاط گذاشتند. در دال  که اقوام ایران  ، چه نژاد زرد پس از آنکه دوران درخشندگ  خود را پیمودند

ا تسلط معنوی خود ر، لطه اقوام دیگر قرار میگرفتندبه علت نبوغ ذات  و هوش سرشار خود همیشه پس از مدت کوتاه  که تحت س

بر فاتحان تحمیل و آنها را در خود جذب م  کردند. بطوریکه اقوام تازه وارد رنگ ایران  به خود میگرفتند و تمدن ایران  مجددا دیات 

توام با اراض  داشیه ، گمان قوی به منطقه شمال غرب ایران، سرزمین آذربایجان (190؛1919،  بانیرشی)مجخود را بدست م  آورد.

 ،کردند. این خطّه محل ظهور زردشت بود که شاگردانشنیاکان بشر در آنجا زندگ  م  که مناطق  بودند، مدیترانه و شمال آفریقا

این خطّه آمده  دست به های دورنه تنها مربیان اقوام مهاجری بودند که از سرزمین، اقوام این دیار. معلّمان سقراط و فیثاغورث بودند
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( 11؛1990، .) سرداری نیاهای درخشان آن بودندبلکه دیگر ملل جهان نیز وامدار تمدن، اندو تحت تاثیر مردمان متمدنش قرار گرفته

این منطقه از سرزمین ایران به عنوان محل ادتمال  پیدایش کشاورزی و دامداری مطرح شده که به نوبه خود ویژگ  های علم  و 

جغرافیای  باستان  منطقه را تایید میکند. سرزمین پر رمز و راز قره داغ )ارسباران( به عنوان منطقه ای که تمدن انسانهای خصوصیات 

توان به این دقیقت م ، با توجه به اکتشافات متعددمورد توجه دانشمندان و اهل تحقیق م  باشد. ، اولیه از آن جا شروع شده است

اواخر »و اورینیاک « اواسط عصر دجر قدیم و دوران یخبندان»موستیه ، «آغاز عصر دجر قدیم»وره آشل پ  برد که این منطقه در د

 خال  از سکنه نبوده است.« عصر دجر قدیم

 

 فرهنگ و تمدن ایرانی در گذر تاریخ:. 9

اج و رونق پیدا میکند. نظم  است که در اجتماع و جامعه به وجود م  آید و در پ  آن خالقیت فرهنگ  رو، تمدن به طور کل 

فالت ایران در طول قرن ها جایگاه قبایل و ملل بسیاری بوده است که در مجاورت یکدیگر زندگ  میکردند.  (10؛1932، )دورانت

و وارد  ردهسال قبل اقوام  مهاجم یا مهاجر که به آنها نام آریای  داده شده است از آسیای مرکزی به سمت جنوب مهاجرت ک انهزار

ها در شمال شرق و مادها در غرب و شمال پارت، شده اند و سه گروه مهم آنها در فالت ایران )فارس ها در مرکز و جنوب  ت ایران فال

بخش  از این اقوام به سمت شبه قاره هند و بخش دیگر به سمت اروپا مهاجرت کرده و اقوام مدرن هندواروپائ   استقرار یافتند. غرب(

ورود آریاییها به فالت ایران در گروه های گوناگون بزرگ و کوچک ط  تقریباً هزار سال )از هزاره دوم شروع شده(  اند.آورده درا پدی

به طول انجامید و سرانجام در اوایل هزاره اول قبل از میالد جایگزین و سپس ایجاد فرمانرواییان آنان در نقاط گوناگون این سرزمین 

ماد  .قوام تازه نفس آریای  زندگ  تاریخ  نوین خود را آغاز کرد که دوران ایران باستان را شکل دادشکل گرفت. فالت ایران با این ا

وانستند . آنها تفالت ایران م  باشدبرگیرنده بخش غرب   در آن ساکن بودند. این سرزمین درمادها نام سرزمین  بود که تیره ایران  

پیش از میالد به  007دولت ماد در ( 121؛ 1999، اکونفی)د. ایران  را تأسیس کننددر اوایل قرن هفتم قبل از میالد اولین دولت 

 ها منتقل گشت. دست کوروش منقرض شد و سلطنت ایران به پارس 

از پارسیان ، پیش از میالد( نام دودمان  پادشاه  در ایران پیش از اسالم است. پادشاهان این دودمان 007 - 997هخامنشیان )

ابتدا پادشاهان بوم  ، های پارسیان هخامنشیانرساندند که سرکرده خاندان پاسارگاد از خاندانار خود را به هخامنش  م بودند و تب

 یسرکیکشور همواره شاهد  نیا، گرید یدولت ها  و لشکرکش  اسیسال ها و بر اثر تحوالت س  در طپارس و سپس انشان  بودند. 

،  کندر مقدوناس  به لشکرکش، رانیصورت گرفته به ا یها  از لشکرکش توانیبه عنوان مثال م بود.  قوم  ختگیو آم ینژاد راتییتغ

اما با این دال تمدن یونان  نتوانست مدت طوالن  سلطه و نفوذ خود را در ایران نگاه دارد و  نفوذ و غلبه تمدن یونان  اشاره کرد.

ند و دکومت مقتدری تشکیل بدهند کم کم نفوذ تمدن یونان  و هلنیسم همینکه اشکانیان توانستند وددت سیاس  خود را بدست آور

در دوره ساسانیان جنگ های ایران و روم به اوج رسیده بود. ساسانیان موفق شدند که  ( 01؛1900، و گرنر سی)بورو به زوال رفت. 

و مرزها دکومتشان را تا  (103؛1991)هوار،  ایرانشهر را نزدیک به چهارصد سال گسترش دهند نظام  و مذهب ، هویت فرهنگ 

ار دستگاه مذهب  در ک، تر کنند. اما با این دال با گذشت زمانبه گستره امپراتوری هخامنش  نزدیک، شانسالهای پایان  برپای 

، سن نستی)کر.دکومت را در آستانه فروپاش  قرار داد، نفوذ بسیاری نمود و نبردهای چندین ساله با رومیان نیز، کشورداری و دربار

 (002؛1900

در اثر مشکالت خارج  و داخل  ضعیف شد. در دوره ، امپراتوری پهناور ساسان  که از رود سند تا دریای سرخ وسعت داشت

ها شکست دادند و بدین ترتیب دولت مسلمانان به ایران دمله کردند و ایرانیان را در جنگ، یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسان 

ان رفت. ساسانیان اولین سلسله ای در ایران هستند که ایده ایرانشهر را به عنوان یک ایده سیاس  و هویت فرهنگ  ساسان  از می

دگرگون  های عظیم  در تمام  سطوح ، دضور و گسترش دین مقدس اسالم در ایران( 292؛ 1991، کوب نی)زر ایرانیان برپا کردند.

مقدس اسالم همه نیروهای انسان  را محترم شمرد و برابری و برادری را در بین مردم  زندگ  مردم این سرزمین به وجود آورد. دین

ارزش های واقع  و ، شخصیت واالی انسان ، ترویج داد. مردم مسلمان ایران در زیر سایه دین مقدس اسالم و دضرت محمد)ص(

  قوم  گختیآمخارشان انسان بودن به شمار م  رفت. معنوی خود را بدست آورده اند و چنان شخصیت  یافته بودند که بزرکترین افت
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، یتوسط ترکان غزنو یگرید یمهاجرت ها  خیمختلف تار یشود. بلکه در دوره هایها نم  روم محدود به رانیافالت در  یو نژاد

ن ادوستد بود یا از جایگزیشمار ترکان درشرق نزدیک افزایش یافت. این افزایش یا از راه دانجام گرفت.  رانیو مغوالن به ا انیسلجوق

 ( 291؛ 1999، ی)فراشدن آنان در سرزمینهای اسالم  چه گروه  و قبیله ای و چه انفرادی صورت م  گرفت. 

دند. کشور ماندگار ش نیدر ا، رانیدادند پس از ورود به ایم لیرا تشک نیدسته از مهاجر نیبزرگ تر که، انیو سلجوق یترکان غزنو

ن فرهنگ وتمد، ه فرمانروای  چنگیزخان با بهره گیری از ب  تدبیرهای سلطان محمدخوارزمشاه که برای مردمهجوم ودشیانه مغول ب

ایران مصیبت بزرگ  بود و باعث کشتار بسیاری از مردم ب  گناه و به ویران  تعدادی از شهر های آباد که با زدمات چند نسل به وجود 

وج م شیدایزردپوست مغول و تاتار بود که موجب پ تیپرجمع فیعوامل مهاجرت طوا گریمغول از د زخانیگدمله چنآمده بود گردید. 

هنوز خاطره خشونت مغوالن از ذهن ایرانیان پاک نشده بودکه فرمانروای خونریزی دیگری که شد.  رانیدر ا ینژاد بیاز ترک یدیجد

 ( 22؛1900،  جمال وسفی)یمور لنگ نیز شهرت داشت. خود را از نسل مغوالن میدانست ظهور کرد. او تیمورگورگان  بودکه به ت

کوچ  لیاقدام به کوچاندن قبا، هیهمسا یکشورها یاز دست انداز یریجلوگ یبرا رانیا یدکومت ها، مهاجرت ها نیعالوه بر ا

ن یا در تاریخ های د که هم زماننیز وجود دار  و ترکمن ها به داخل کشور کردند. اقوام کم جمعیت بربرها، مانند: ازبک ها نینش

که هر  هندوها و کول  ها از جمله این اقوام اند.، یهودی ها، آسوری ها، لک ها، گرج  ها، گوناگون به ایران مهاجرت کردند. ارامنه

 چرخش مذهب  جامعه در این، کدام از این اقوام تاثیرات بسیاری در فرهنگ و تمدن ایران  برجا گذاشتند. اما با ظهور دکومت صفوی

عصر وارد دوران  شد که در دیات فرهنگ و تمدن ایران  بسیار اثر گذار بود و باعث گردید تا پایتخت های آن دوران هم چون اصفهان 

با بهره گیری از فرهنگ و تمدن اسالم  و ایران  به کانون و قطب های بزرگ فرهنگ و تمدن ایران و جهان مبدل گردد و مجددا 

زیر خاکستری که تا آن روزگار به خاطر ورود برخ  از اقوام پنهان بود پرتو افکند و دنیای زمانه خود را از فرهنگ و تمدن ایران  از 

نور خورشید روشن سازد و دت  قسمت  از فرهنگ و تمدن اسالم  و ایران  را به دنیای غرب هدیه دهد.در این دوره شکوفای  هنر 

ی و...  و آن هم بیشتر به خاطر عالقه پادشاهان آن زمان به هنر بود. در دوران طوالن  سفال ساز، فرش، معماری، بیشتر در قالب نقاش 

( فنون مختلف  که هنر کتابسازی را تشکیل م  دادند به منته  درجه کمال  397 – 91/  1021 – 02سلطنت شاه طهماسب)

شتاق هنر بود بلکه خود نیز اوقات زیادی از جوان  رسیدند این تا دد زیادی به واسطه آن بود که شاه طهماسب نه تنها یک دام  م

  (120؛1909، یوری)س صحفه عنوان نوشته ها مهارت داشت.، را صرف آموختن نقاش  کرده بود. به طوریکه وی در تذهیب سرلوده

خش از ( در اصفهان ساخته شد. ب 332 – 1799/  1099 -1223نخستین کارگاه قالیباف  در زمان سلطنت شاه عباس کبیر)

، یوریس)شهرت مستمر فرش ایران و ایران  به واسطه کیفیت برتر آن و بخش  به واسطه کمال و بزرگ  آن در رنگ و طرح  م  باشد. 

در این دوره کارهای کوزه گران صفوی از معیار باالی  برخوردار بود و خشت های سفالین آنها ب  نظیر بود. واژه فارس   (199؛ 1909

کاش  است و از نام شهر کاشان اقتباس شده که از اوایل دوران اسالم  به عنوان مرکز صنعت سفال سازی مشهور ، اربرای خشت لعابد

بود. در زمان صفوی اصفهان و مشهد نیز به صورت مراکز عمده این صنعت در آمده بودند و رنسانس  در هنر سفالسازی دراه بود. کوزه 

گوها و سبک های دوران قبل نپرداختند بلکه انواع جدیدی از محصوالت سفالین را تکامل دادند گران صفوی به تقلید کورکورانه از ال

قاجاریه که از طریق پیروزی بر زندیه وارث سازمان دولت  بازمانده  (193؛1909، یوری)سو قوه تخیل و ابتکار خود را به کار انداختند. 

که بیش از شیراز و اصفهان با مراکز نیروی عشایر خود نزدیک بود انتخاب کرد و از افشاریه و صفویه بود تختگاه  خود را در طهران 

در این  دوادث ناگواریخود را میراث خوار واقع  خاندان صفویه و الجرم ادامه دهنده شیوه دکومت آنها م  دانستند. دراین دوران 

اعمال نفوذ بیگانگان و متزلزل شدن اساس استقالل  ن وملک رخ داد که بالنتیجه منجر به ضعف این کشور و بر باد رفتن قطعات آ

های ناخواسته طبق ر ط  جنگایران گردید. از دست رفتن هر قطعه از خاک ایران آن هم به بهای گزاف شهادت مردم فداکار د

 های ننگین گلستان و ترکمانچای از مهمترین دوادث جبران نشدن  در تاریخ ایران م  باشد. معاهده

 

 های نژادی در ایرانوهگر. 9

 به طور کل  سه نژاد مخصوص در ایران وجود دارد.
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ها که در کوهستانهای  البرز و زاگرس در جنوب و شمال تا سفیدرود سکونت دارند. اکثریت ساکنان تهران و ایرانیان یا فارس . 1

 وت  با سایر اقوام ساکن در فالت ایران ندارند. گونه تفاقزوین ازین گروه هستند که از لحاظ لهجه و همچنین خصوصیات بدن  هیچ

ها که در والیات سادل  بحرخزرساکن هستند که به وسیله تقسیم آب وهوای شمال  البرز از جمعیت و گیالن  هامازندران . 2

رای قیافه تیره رنگ از مردم جزء ایران  اصیل محسوب م  شوند که داو دسته های البرز جدام  باشند. این گروه  فارس  زبان دره

 باشند. مو و ریش سیاه و انبوه م ، چشمان مشک ، پریده

معموالً از اوالد کسان  ، . ترکها که در قسمتهای شمال و شمال غرب  و تا ددودی در نواد  مرکزی ایران ساکن م  باشند9

ن نشیجنوب تهران واقع شده است کامالً فارس  شهر ساوه که در ها استقرار یافتند.هستند که به ایران مهاجرت کرده و میان فارس

است ول  دهات اطرافش تا چند مایل ترک هستند. در ددود یک سوم جمعیت شهر قزوین در غرب تهران و قسمت کوچک  از 

گ و نژاد در طول تاریخ اقوام بسیار زیادی به ایران هجوم و یا مهاجرت کردند که هر کدام دارای فرهنباشند. جمعیت تهران ترک م 

 مخصوص به خود بودند. 

کلدان  و اقلیت های دیگر در شهرهای دیگر مخصوصا تهران و اصفهان زندگ  ، های نژادی فوق عده ای ارمن . عالوه بر گروه1

 (09؛1900، انیدی)سع کنند.م 

 

 . نام آذربایجان4

خش ب)آتروپاتگان(  فالت آذربایجان، است ر گرفتهقفقاز قرا کوههای زاگرس و، و جیحون بخش اعظم فالت ایران که بین دره سند

در اوایل دوران سوم زمین شناس  پوشیده از آب دریای بزرگ بود  آذربایجان )آتروپاتگان( دهد. اوضاع طبیع شمال آن را تشکیل م 

چهره  ،تشفشان  شدیدهای آفعالیت درکات کوه زای  و دگرگون  های عظیم در پوسته زمین و در نتیجه. شدمی که تتیس نامیده 

در سرنوشت ، جغرافیای  شکل طبیع  و( 20؛ 1907، زاده شیدرو)شکل نهای  خود را گرفت. )آتروپاتگان( جغرافیای  فالت آذربایجان

مادها مردمان  بودند آریای  نژاد و در ابتدای قرن هفتم قبل از میالد سلطنت . روی دادهای تاریخ  این سرزمین تاثیر داشته است و

درست معلوم اند  چه زمان  این مردم به ایران آمده اند و در جنوب آذربایجان و کردستان امروزه سکن  گزیده .اد را تأسیس کردندم

اند و از قفقاز این است که در دو هزار سال قبل از میالد به ایران آمده، کردهعقیده دمرگان که دفریات شوش را اداره م  .نیست

آذربایجان امروزه و کردستان را متصرف شده اند و در اوایل قرن هفتم ، طرف شوند 1ه اند با دولت قوی آراراتگذشته و چون نتوانست

قبل از میالد بوسیله  007سال سلطنت در سال  109پیش از میالد سلطنت مستقل  تشکیل داده اند و سرانجام سلسله ماد بعد از 

 ( 90؛1907، )پیرنیا در آمد. کوروش کبیر منقرض و آذربایجان جز ایاالت پارس

اد ساتراپ )شهربان( م، آتروپات یا آرتابازان یا آتروپاتن یا آذرپد یا آذرپاد یا آذرباد در عهد داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشین

ینکه ا بود. وی پس از جنگ و شکست داریوش سوم توانست لشگری عظیم گردآوری کند تا بلکه جلو اسکندر را بگیرد. ول  قبل از

ق.م در مشرق دجله در نزدیک شهر آشور )آربل(  991داریوش از دجله عبور کند اسکندر از فرات و دجله گذشت. روز اول اکتبر سال 

 ،در کنار دهکده گائوگامل جنگ  در گرفت. در این نبرد آتروپات فرمانده مادها بود. در نبرد گائوگامل که به شکست داریوش انجامید

داریوش هم  اتان گریخت و از آنجا به شرق رفت. از طرف دیگر آتروپات هم به دضور اسکندر نیامد و گرچه ظاهراً ازداریوش به اکب

دمایت نکرد. آتروپات در ابتدا تمایل داشت که با اسکندر جنگ کند اما نه نیرو و نه امکانات داشت و نه مقدرات مقتضیات فراهم بود. 

باریاکس که لقب پادشاه پارس و ماد را داشت تسلیم وی نمود و آخر واالمر آتروپات هم از طرف ، ندرآتروپات به منظور همکاری با اسک

جغراف  نگاران عهد قدیم ماد را به دو یا سه بخش تقسیم کرده ( 90؛ 1999، دیاکونوف ) اسکندر به سمت ساتراپ ماد انتخاب شد.

شد. بعض  به سه ماد ماد کوچک شامل آذربایجان و قسمت  از کردستان م اند. ماد بزرگ که با عراق عجم قرون بعد مطابق است و 

داند: دیاکونف سرزمین ماد را شامل سه بخش م  (223؛1929، )رئیس نیادانند.ماد رازی یا ری که آن را جزء عراق عجم م  .قائل شده

رف شمال به رشته کوه های البرز و از مغرب به رشته ماد آتروپاتن که شامل آذربایجان و کردستان کنون  ایران بود. ماد سفل  از ط

                                                           

   .ساکن بوده اند ستو در شمال دریاچه ارومیه بین صوفیان و سلماراورا. اقوام 1
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ماد دارای دو سرزمین م  باشد. اما اکثر مورخین معتقد هستند که شامل اصفهان که ، شود. ماد پارتاکناکوه های زاگرس محدود م 

  شد.شد. ماد کوچک که شامل آذربایگان م شامل همدان م  هماد بزرگ ک بود:

 تاریخ  آذربایجان در دوران هخامنشیان و پیش از آن جزوی از قلمرو ماد بوده است و قسمت شمال غرب  بنابر داده ها و مدارک

کادوسیان در  1باید در تاریخ دولت اورارتو جستجو کرد.، داده است. تاریخ این نادیه را پیش از تأسیس دولت مادآن را تشکیل م 

غرب جنوب و شرق دریاچه ارومیه داکمیت داشتند و در بخش شمال  آن قبیله  ت ها دردوره قراسو ساکن بوده اند و اورارتوها و مانائی

ز آسیای رفتند که اآذربایگان جزو مملکت ماد بوده و ساکنان آن از طوائف آریای  به شمار م ، در دوران باستان دالیان سکونت داشتند.

ق.م و روی  929بودند. پس از داریوش سوم و مرگ اسکندر در  مرکزی مهاجرت کرده و در بعض  از نواد  آسیای غرب  متوطن شده

 ،آذربایجان با قسمت  از نواد  مجاور به صورت ساتراپ نشین در آمده و به اعتبار نام آتروپاتن فرمانروای ایران ، کار آمدن سلوکیدها

در ماکدون  از زمان اسکن هان که اصل آن آتورپاتکان بودنام آذربایج. این سرزمین به نام آتروپاتکان یا آذربایگان یا آذربایجان نامیده شد

صل از سه ا شود درکه تاکنون بیست و سه قرن فزونتر است پیدا شده است. آذربایگان یا آتروپاتکان که اکنون یک کلمه شمرده م 

 است: کلمه ترکیب یافته

 ده این کلمه سپس آذر ش .معن  آتش است هب م  باشد آتور: این کلمه یک  از کلمه های مشهور فارس  کهنه یا پهلوی

         باشد.که هنوز در فارس  امروزه متداول م 

 ِآتورپاتگان هم مشتق از آن است، پات: مصدر پائیدن که به معن  نگهبان  کردن است. در پهلوی پاتن بوده. گویا پات 

 بود. « گل نگهدار»و معن  ورتپات « آتش نگهدار»که از این رو معن  آتورپات 

 چنانکه اردکان، در آخر نامهای شهرها و ده های فراوان آمده، کان: این کلمه که سپس گان با کاف فارس  گردیده است، 

 (91؛1991، )سپهروندارزنگان و بسیار مانند اینها.، زنگان، گرگان

اذگان و . سپس آذرپاست پاتکان بودالبته شکل نخست و دیرین آن آتور .به هر دال معن  آذربایگان یعن  سرزمین یا شهر آذرپاد

 ست.سپس آذربادگان و پس از آن آذربایگان شده ا

                                                           

 . سرزمین آذربایجان در گذر تاریخ5

یاب  به منابع جدید دست های ناشناخته و جهتترین گذرگاه انسان مدرن در مسیر مهاجرت به سرزمینفالت ایران اولین و مهم

بوده است. بدین ترتیب تصور عموم  در مجامع علم  بر این است که اولین دضور و استقرار انسان مدرن در فالت ایران چیزی در 

 ند.کنهزار سال قبل بوده است که شواهد و یافته های سطح  از محوطه های پیش از تاریخ نیز بر همین امر داللت م  07تا  27ددود 

انسان مدرن در سرتاسر فالت ایران استقرار و اسکان داشته و پس از ط  چند ده هزار سال با پیدایش کشاورزی در ، بدین ترتیب

ای در پیدایش اولین فرهنگهای یکجانشین  نقش عمده، هزار سال قبل و سپس اهل  کردن دیوانات  مانند برخ  ادشام 11، 17ددود 

کرده است. در ددود چهار هزار سال قبل اقوام  مهاجم یا مهاجر که به آنها نام آریای  داده شده است از  و تمدنهای اولیه جهان  ایفا

بخش  ، 2سه گروه مهم آنها در فالت ایران، آسیای مرکزی به سمت جنوب مهاجرت کرده و وارد فالت ایران شده اند و پس از استقرار

در ط   .اندر به سمت اروپا مهاجرت کرده و اقوام مدرن هندواروپائ  را پدید آوردهاز این اقوام به سمت شبه قاره هند و بخش دیگ

. ودبهمواره شاهد یکسری تغییرات نژادی و آمیختگ  قوم  این کشور ، سال ها و بر اثر تحوالت سیاس  و لشکرکش  دولت های دیگر

جوقیان سل، ترکان غزنوی، لشکرکش  اسکندر مقدون ، رانصورت گرفته به ای و مهاجرت های به عنوان مثال میتوان از لشکرکش  ها

ین در ا، پس از ورود به ایران، که بزرگ ترین دسته از مهاجرین را تشکیل م  دادند، . ترکان غزنوی و سلجوقیانرا نام بردو مغوالن 

و تاتار بود که موجب پیدایش  کشور ماندگار شدند. دمله چنگیزخان مغول از دیگر عوامل مهاجرت طوایف پرجمعیت زردپوست مغول

دکومت های ایران برای جلوگیری از دست ، عالوه بر این مهاجرت ها (30؛1907، )نوای موج جدیدی از ترکیب نژادی در ایران شد.

                                                           

 .این نادیه در قرون هشتم و نهم پیش از میالد در قلمرو اورارتو بوده است. 2

  . ها در شمال شرق و مادها در غرب و شمال غرب(پارت، )فارس ها در مرکز و جنوبز: . این سه گروه عبارتند ا1
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ه به جبا تو .بربرها و ترکمن ها به داخل کشور کردند، اقدام به کوچاندن قبایل کوچ نشین مانند: ازبک ها، اندازی کشورهای همسایه

اواسط عصر دجر »موستیه ، «آغاز عصر دجر قدیم»توان به این دقیقت پ  برد که این منطقه در دوره آشل م ، اکتشافات متعدد

 شناس  سابقة زندگ های باستانکاوشزیرا  خال  از سکنه نبوده است.« اواخر عصر دجر قدیم»و اورینیاک « قدیم و دوران یخبندان

طوالن  ترین عصر زندگ  انسان است و نزدیک به یک میلیون ، . این دورانبردا تا دوران پارینه سنگ  پیش م انسان در این سرزمین ر

ق.م ادامه م   12سال عمر دارد. این عصر از اوایل دوران چهارم زمین شناس  از ددود یک میلیون سال پیش شروع شده تا هزاره 

آید که ساکنان آذربایجان تا پیش از اواخر دوره میانه سنگ  و اوایل نوسنگ  غالباً در م  شناس  چنین برهای باستاناز کاوش 1یابد.

، شناس  در آن غارهای باستانپیدایش غار آزیخ در کناره شمال  رود ارس در چند سال اخیر و کاوش .بردندها به سر م غارها و کوه

یخ ش از تارهای پیجمع  انسانهای دستهه است. این غار یک  از اقامتگاهدستاوردهای علم  گرانبها را در دسترس دانشمندان قرار داد

 است.

هزار سال پیش  207ال   277های غار آزیخ سنگوارة قسمت  از فک پایین یک انسان بود که در ددود یک  از جالبترین یافته

، پهای  با انسان سین آنتروشباهت، ی آنتروپولوژیهاشود از نظر ویژگ کرده است. این انسان که آزیخ آنتروپ نامیده م زندگ  م 

در آذربایجان به عنوان پنجمین دادثه جهان  به ثبت رسیده  1323دارد. کشف فک آزیخ آنتروپ در سال  2هایدلبرگ و نئاندرتال

مدن آن را ت، شناسانهای تاریخ بشریت بودند که باستانترین تمدنخالق یک  از کهن، است. انسان آزیخ آنتروپ و پیرامونیانش

انسان این دوره آتش را م  شناخت و در زنده نگه داشتن آن پیوسته تالش م  کرد و (  91؛1990، این ی) سردار اند.قوروچای نامیده

همین تالش برای زنده نگه داشتن آتش شاید دلیل  باشد برای اینکه چرا آتش پرست  یک  از ادیان باستان آذربایجان بوده و دت  

 ان که گذشت بعض  از دانشمندان نام این سرزمین را با آتش پرست  مرتبط داشته اند و از سده های بعد دیار آتش نامیده اند. چن

 
(691؛6911)رئیس نیا، آزیخ آنتروپ و ابزارهای سنگی یافته شده در غار آزیخ -6تصویر شماره   

 

انسان به تدریج در دشت ها و دره ها فرود آمد و با این فرود ، م  شود در اواخر دوران پارینه سنگ  که پارینه سنگ  نوین نامیده

زندگ   ،گام  بسیار بلند در جاده ناهمواره تمدن به پیش برداشت. در نتیجه تکامل و تدریج  نیروهای مولد و گذار به یکجانشین 

اه اع  تبدیل شدند. اشیای بدست آمده از اقامتگدسته جمع  انسان استحکام بیشتری یافت. گله های انسان  بتدریج به سازمان اجتم

های انسانهای اولیه در آذربایجان داک  از رواج دامداری و کشاورزی در اواخر دوران میانه سنگ  و اوایل نوسنگ  در این سرزمین 

                                                           

ق.م ادامــه پیــدا مــ  کنــد. عصــر 2ق.م شــروع شــده تــا هــزاره 12عصــر میانــه ســنگ  قــرار دارد کــه از هــزاره ، بعــد از عصــر پارینــه ســنگ  .1

 ق.م را در بر م  گیرید.9ق.م تا هزاره 2نوسنگ  نیز از هزاره 

در غــاری بـه نـام نئانــدرتال در المـان بــه     1902انسـان نئانـدرتال از ایــن جهـت بـه او داده شــد کـه اســتخوان هـای او اولـین بــار در سـال         . 2 

  (12؛1932، دست آمد.)شربتیان
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مهمترین این سکونتگاه از است. از همین زمان کشاورزی و دامداری به صورت دو پایه اصل  زندگ  ساکنین این منطقه در م  آید. 

 جنوب و جنوب غرب  آذربایجان اشاره کرد. ، تپه دسنلو در غرب، یانیق تپه، گوی تپه، توان به دشت مغانم ها 

کیلومتری شمال باختری خسرو شهر  2کیلومتری جنوب باختری تبریز در  91شود در فاصله یانیق تپه که قره تپه نیز نامیده م 

زه کند و آبادی کوچک  به نام قشالق قره تپه قرار گرفته است . این طبقه که ارتفاعش از سطح اراض  اطراف در جوار ده  به نام تا

تاریخ نزدیک به دریاچه  ازهزار متر مربع( است یک  از بزرگ ترین تپه های باستان  پیش 97آکر)  27متر و وسعتش در ددود  0/12

( کاوشهای باستان 22؛ 1912، م مورد بررس  و خاک برداری قرار گرفت. )دیباج 1309/  1990ارومه به شمار م  آید که در سال 

دارای چشمه ها و 1 شناس  در این منطقه نشان دهنده این مطلب م  باشد که این محل در ددود اواخر هزاره سوم قبل از میالد

آن دوران جماعت  بوده اند کشاورز و دام پرور جویبارهای  بوده و برای زندگ  انسان شرایط  مناسب داشته است و ساکنان آن در 

  از خانه ها و نیز کشف استخوان مقداری بقایای کاه و پوشال در انباری یک، یک جا نشین. یافته شدن اسیاب دست ء داس سنگ 

مچنین کشف دیوانات اهل  در محدوده دفاری شده همه داک  از رواج کشاورزی و دام پروری در میان جماعت ساکن تپه است . ه

خانه های  دایره ای متعلق به این اقوام و نقش ها و تزئینات روی سفال های یافته شده در جریان کاوش های انجام شده در این منطقه 

( غیر از وسایل و ابزارهای یاد شده 112؛1929، داک  از تاثیر زندگ  چادر نشین  بر فرهنگ و ذهنیت این اقوام م  باشد. )رئیس نیا

سبوها و ، چراغ گل  1، دو مهر از گل نپخته، یک تیغه خنجر مس ، تیشه و تیغه سنگ ، و ادوات و ظروف دیگری چون هاونآالت 

 سفال زیادی نیز در جریان کاوش در پانیق تپه کشف گردید. ، بادیه ها و خم های دهان گشاد و بزرگ و کوچک و ب  دسته و دسته دار

باشد که در کناره جنوب  دریاچه ارومیه در دشت سولدوز در آذربایجان اقامتگاههای بشری م قدیمترین دیگر از تپه دسنلو یک  

شمس ( با قدمت  سه هزار ساله که صحنه های  1990مرداد  29)1390پیدا شدن جام زرین دسنلو در سال غرب  واقع شده است.

طور برجسته و با ظرافت تمام در بدنه خارج  آن نمایانده  چوگان بازی و ارابه ران  به، کشت  گیری، مشت زن ، ورزش  تیر و کمان

این ورزشها با آن چنان مورد توجه بوده که شهریایان مقتدر ، معلوم م  دارد در آن روزگاران در آذربایجان سرسبز و پرآب، شده است

شدن جام نشان دهنده این مطلب است همواره آن را در کاخ سلطنت  مد نظر داشته اند. پیدا ، آن زمان ضمن تجسم آن بر جام طال

که مردم آذربایجان به آن چنان درجه ای از تمدن رسیده بودند که دو هزار سال پیش از میالد مسیح توانسته بودند چنین سفال 

در  نادیه ای، عصر نوسنگ  از راه م  رسد. مردم دوره نئولیت )نوسنگ ( در قوبستان، های  بسازند. به دنبال عصر میانه سنگ 

از مته های سنگ  استفاده م  کردند. تهیه ظروف سفال  ، برای ضربه زدن های سیلیکات  سنگهای نوک تیز، آذربایجان شمال  ایران

در این دوره رواج بود. چنین ظروف  در یانیق تپه واقع در نزدیک  تبریز و در فیروزتپه نزدیک قریه دسنلو واقع در سادل جنوب  غرب 

دامپروری و کشاورزی شرایط مناسب  در آذربایجان وجود ، شف شده است. در این دوران برای پیشرفت دامداریدریاچه ارومیه ک

 ( 92؛1990، این ی)سردارداشت.

باشد که پیدایش آهن اسکان بنا گذاری تمدن امروزی را به آغاز عصر آهن در آذربایجان از اوایل نیمه اول هزاره قبل از میالد م 

بازرگان  و شهرنشین  در آذربایجان توسعه یافت و پول بعنوان مقیاس ، ددود اواخر هزاره چهارم و اوایل هزاره سوم وجود آورد. در

ارزش و وسیله گردش پدیدار گشت. نقش زن در این دوره در آذربایجان به جهت تضمین بقای طایفه و دفظ بستگ  های خون  و 

ری گیاهان و نیز اشتغال به امر کشاورزی و تامین مواد غذای  و نگهداری آن و هم چه به سبب پرداختنشان به میوه چین  و گردآو

نقش قابل توجه  داشت و این وظایف و عملکرد برای زن موقعیت ممتازی را در ، چنین ساختن ظروف سفالین و دفظ آتش داری

شاخه اصل  اقتصاد مبدل شد ارزش مردساالری در  بین افراد طایفه فراهم آورد. اما همین که دامداری و کشاورزی توسعه یافت و به

 جامعه رشد یافت. 

                                                           

  مقارن است با اواخر عصر سنگ و مس و اوائل عصر مفرغ در آذربایجان.. 1
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27 

 
، سانتیمتر قطر 95سانتیمتر بلندی و  96اندازه ، گرم 259وزن، جنس طال، 6991تاریخ کشف، جام طالی حسنلو -9تصویر شماره 

 محل نگهداری موزه ایران باستان.

 

ت که به طور آشکار نمایانگر دگرگون  مهم در اوضاع اجتماع  ساکنین پیدایش شهر نشین  در آذربایجان یک  از پدیده های  اس

افزایش طبیع  جمعیت و نیازهای روز افزون تولیدی از یک طرف و ، رودهای پرآب، این سرزمین م  باشد. وجود زمینهای داصلخیز

رواج شهرنشین   1در این سرزمین کمک کرد.لزوم دفاع مشترک در برابر هجوم قبایل و اقوام بیگانه از طرف دیگر به رواج شهرنشین  

 ،رشد و ترق  کرده و در ادوار بعدی و در روزگار سلسله های ماد، ب  گمان پای به پای تکوین نخستین دولت ها در این سرزمین

 ( 90؛1920، رزادهیملک شههخامنشیان و... از توسعه بیشتری بهرمند بودند. )

خ هنوز در این خطه زرخیز کاوش های علم  و تحقیقات اساس  انجان نشده تا آثار تمدن با وجود این همه قدمت فرهنگ  و تاری

های درخشان این دیار در معرض دید همگان قرار گیرد. در آن صورت است که عظمت و شایستگ  نیاکان متمدن و تاریخ ساز مردم 

به نقل از دکتر محمد جواد مشکور در این زمینه م  نویسد:  آذربایجان برای جهانیان بهتر شناسانده خواهد شد . دکتر صمد سردار نیا

آذربایجان با وجود اهمیت و قدمت تاریخ  که در تمدن مشرق قدیم و ایران دارد و از روزگاران کهن از طریق دربند ، باب االبواب و 

ت و اقوام از یاد رفته و به یاد مانده ای چون آسیای صغیر سر راه اقوام مختلف و پل  بین ماورای قفقاز، ایران و بین النهرین بوده اس

آشوریها، اورارتو، ماننای ، میتان ، سکای ، کیمری، هیت ، کاس ، مادی و پارس  در آن م  زیستند، هنوز آنچنان که شایسته است در 

یشینیان به تحقیق در زیر آنجا کاوش و تحقیقات علم  به عمل نیامده است و با آن که گنج های  از ذخایر و آثار مدن  و هنری پ

خاک آن پنهان است متاسفانه تاکنون مانند بیشتر نقاط ایران تاریخ قدیم آن در طاق نیسان مانده است . به عنوان مثال دفاری های 

محوطه مسجد کبود تبریز در سال های اخیر که از سوی شهرداری تبریز نه برای اکتشافات علم  بلکه جهت ساختمان سازی انجام 

 (19؛1990سال پیش برد. )سرداری نیا،  9077  شد سبب کشف مقابر متعددی گردید که قدمت تاریخ تبریز را تا بیش از م

 
 (62؛6911سرداری نیا، نمونه ایی از گورهای کشف شده در محوطه مسجد کبود تبریز)-9تصویر شماره 

                                                           

ته شـد اطـالع دقیقـ  در دسـت نیسـت. امـا بـا توجـه بـه اکتشـافات بـه عمـل آمـده ابتـدا               درباره نخستین شهرهای  که درآذربایجـان سـاخ  . 1

  شیز و ارمیه اشاره کرد.، شهر در این سرزمین کشف شد. که م  توان به اردبیل 21
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آتروپات آغاز م  شود و از آن زمان به بعد در بیست و سه تاریخ آذربایجان به عنوان نادیه ای مشخص از هنگام دعوی استقالل 

ه گذرانده است. به طور خالص، مرادل مختلف  را از استقالل و نیمه استقالل و تابعیت دولتهای مرکزی به عنوان ایالت  جداگانه، قرن

ایجان به عنوان یک  از ایالت مهم مملکت  آذرب، میتوان چنین گفت که هر گاه در ایران دولت  قوی با روش اداره مرکزی برسر کار بود

از هر جهت تابع آن دولت م  شد و هر گاه که یک دکومت مرکزی وادد و نیرومند در میان نبود و یا نظام ملوک الطوایف  به وجود 

شکیل ول، استقرار و تدرجه اآذربایجان دسته کم استقالل داخل  پیدا میکرد. البته الزم به ذکر است که تشکیل دولت ماد در ، م  آمد

نقاط عطف تاریخ آذربایجان در پیش از اسالم به شمار م  روند. آرتاوازد برجسته ترین ، ای آتروپات در آذربایجان در درجه دومنادیه

 و نام آورترین نماینده از فرمانرویان دودمان آتروپات است که در زمان او دکومت آتورپاتکان در دوادث سیاس  منطقه نقش فوق

جزء ، سال بر ایران دکومت کردند 177العاده مهم  داشته است. آذربایجان جز در چند سال نخست داکمیت ساسانیان که ددود 

این نام را به خود گرفته ، قلمرو ساسان  بود. به نظر میرسید آتورپاتگان ط  دوره دکومت ساسانیان رسما به عنوان یک ایاالت

 (111؛ 1900)کریستن سن، بود.

تخت آذربایجان در این دوره شیز یا گنزک بود که در جنوب شرق  دریاچه ارومیه قرار داشت. شیز آتشکده مشهوری داشت پای

( در آغاز قرن پنجم هجری یازدهم 30؛1991، )زرین کوب که شاهان ساسان  به هنگام رسیدن به سلطنت به زیارت آن میرفتند.

یجه آذربایجان را اشغال کردند. در نت، خست با دسته های کوچک و سپس به تعداد بیشترن، ترکان غز به فرمانده  سلجوقیان، میالدی

به ایران و سپس ، اهال  ایران  و نواد  مجاور ماوراء قفقاز دکومت ترکان را گردن گذاشتند. مغوالن بر اثر تحریکات خوارزمشاهیان

آذربایجان مرکز شاهنشاه  بزرگ  شد که قسمتهای وسیع  از آسیا را ، به آذربایجان دمله ور شده اند. با ورود هالکو خان به ایران

در  1گرفت. مقر مغوالن ابتدا مراغه و سپس به تبریز منتقل شد و شهر تبریز به یک  از مراکز مهم دنیای آن روز مبدل گشت.در بر م 

اغه یک  از یادگارهای علم  و فلک  خواجه نصیر رصد خانه مرتا شهر داشت.  20منطقه تقسیم که جمعا  3زمان مغوالن آذربایجان به 

 200الدین طوس  فیلسوف ریاضیدان و منجم بزرگ دوره ایلخان   است که به دست او و با عده ای از فضال و دانشمندان در سال 

آن روز را فرا گرفته هجری  بنا شده است. این رصد خانه زمان  مشهورترین رصد خانه های اسالم  بوده است که آوازه آن تمام جهان 

 است و تاکنون با این همه تغییرات و تحوالت که در جهان پدید آمده است هنوز هم نام رصدخانه و بان  آن بر سر زبان ها م  باشد. 

 
 .6921بهار ، نمایی از رصد خانه مراغه . عکاس پژوهشگر -4تصویر شماره 

 ،تبریز مدت  پایتخت ایران بود و آذربایجان برای شاهان صفوی، پس از تصرف آذربایجان به دست شاه اسماعیل اول صفوی

سنگرگاه اصل  و مرکز عمده گردآوری قوای نظام  و همچنین محل جنگهای خونین میان سپاهیان ایران و عثمان  گردید. ط  بیش 

 1712 -م 1279و در سالهای  آذربایجان چندین نوبت مورد دمله و تهاجم نیروهای عثمان  قرار گرفت، از دو قرن دکومت صفوی

تبریز و نیمه غرب  آذربایجان به طور کل  به اشغال نیروهای عثمان  درآمد. اما درسالهای بعد شاه عباس موفق شد این ، هجری

 میالدی آذربایجان را از دست خانهای1000، هجری 1100کریم خان زند در سال  سرزمینها را دوباره از عثمانیها  باز و پس بگیرد.

( تا اینکه باالخره آقامحمد خان قاجار 20؛1900، محل  گرفت. اما پس از مرگ او باز خوانین محل  در این استان سر برآوردند.)شعبان 

میالدی موفق شد که آذربایجان را کامال مطیع کند. در زمان قاجار تبریز ولیعهد نشین و پیشرفت فراوان  1090، هجری1270در سال 

بسیاری از مظاهر تمدن امروزی برای اولین بار در تبریز پایه گذاری شد و در واقع تبریز پایتخت دوم ایران محسوب  نمود. به طوری که

                                                           

   شهر تبریز در این زمان دستخوش زمین لرزه شدیدی شد که تقریبا تمام شهر ویران  گردید.. 2
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میالدی از جهات  چند بخش  از مهمترین بخش های تاریخ  است.  13تاریخ نیمه اول قرن سیزدهم، مقارن با نیمه اول قرن  م  شد.

  بزرگ در اروپا روی داد که اثرات آن از ددود اروپا خارج شد و در سایر قطعات عالم وارد گردید زیرا در این پنجاه سال وقایع و دوادث

و ایران نیز به نوبه خود از آثار آن دوادث مهم مانند انقالب کبیر فرانسه و جهان داری ناپلئون ب  نصیب نماند. سیاست خارج  ناپلئون 

اه دربار فرانسه و ایران را به هم نزدیک ساخت و نزدیک  این دو به یکدیگر انگلستان را به و عشق او به غلبه بر انگلستان خواه یا ناخو

عرصه کشمکش سیاس  در ایران و آسیای غرب  کشاند. از طرف دیگر بزرکترین و طوالن  ترین محاربات خارج  ایران و روسیه تزاری 

ست زمان  که ملل اروپا و سایر نقاط جهان در راه پیشرفت و ترق  در این دوره و در( 99-90؛1932در این عصر آغاز شد.)دهقان ، 

ورود بعض  از افکار دنیای ، شاهان ب  کفایت ایران مشغول عیش و نوش درباری بودند. همین مساله و از طرف ، قدم بر م  داشتند

گردید که آذربایجان نقش اصل  را در  سرانجام موجب رشد افکار عموم  و باالخره وقوع انقالب بزرگ مشروطیت، پیشرفته آن زمان

م 1321و به دنبال شروع جنگ جهان  دوم  1310م و انقالب روسیه  1311رهبری مشروطه ایفاء نمود. با آغاز جنگ جهان  اول 

مک م وضع آذربایجان به ک 1312ش  1920ترکان عثمان  و انگلیسیها گردید. ول  در سال ، آذربایجان مورد اشغال نیروهای روسیه

 (99؛1900، دکومت مرکزی به دالت عادی باز گردید. )شمیم

 
 (6944؛6911، نقشه آثار تاریخی سرزمین آذربایجان.) رئیس نیا -5تصویر شماه 

 

 . نتیجه گیری1

بدین ترتیب با توجه به مطالب ذکر شده م  توان نتیجه گرفت که آذربایجان در تمام  طول تاریخ هویت  ایران  داشته و بخش 

ینفک  از خاک ایران بوده است. بیشترین اهیمت جغرافیای  فالت ایران در این هست که در تمام ادوار تاریخ  در تمام دوادث ال

اجتماع  و سیاس  آسیا عامل مهم  بوده و از تمام تمدنهای ملل آسیای  بیشتر به مورخان چیز آموخته است چون در اثر وضع 

های مختلف داشته و به واسطه همین رابطه یا از آنها آموخته است و یا تمدنش در تمدن این اقوام جغرافیائیش ارتباط کامل  با تمدن

نفوذ یافته و به واسطه همن  ارتباط کامل تاریخیش با کشورهای متندن همسایه خود موجب گردیده است که ایران یک  از 

د. در نتیجه همین ارتباط است که ایران دارای تمدن بخصوص  چهارراههای  گردد که در آنجا تمدنهای مختلف به هم برخورد نمودن

آذربایجان برای پیشرفت زندگ  مادی و و در دقیقت به هیچ یک شباهت ندارد .سرزمین  گردیده که مخلوط  از همه تمدنهاست

که این خطه یک  از  معنوی ساکنان خود دارای شرایط طبیع  و اقلیم  روی هم رفته مناسب  بوده و در پرتو همین شرایط است
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هدیه گرانبها به گنجینه  م  رود و مردمانش از دیرباز فرهنگ مادی و معنوی خود را آفریده و کانونهای کهن تمدن بشری به شمار

   تمدن بشری بخشیده اند.
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