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قفقاز جنوبی که محل برخورد تمدنهاای شار

محمدرضا کالن فریبایی
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بهرام امیراحمدیان

2

رارو منهقاهای دارای

تنوع اقوام ،ادیان مکاتب بشری است ،قرنها بخشی از حاوز تمادن اسا می
بود است .این پژ هش درصدد پاسخ به ایان پرساش اسات کاه اسا م از اه
زمانی به منهقه قفقااز ارد شاد ترا رن تن تااب

اه اوام ی باود مقا اه

با بهر تیری از ر ن تح یل تاریخی به کمک نظریه پخاش مایکوشاد نشاان
دهد که مر مانان به کمک وامل مخ فی مانناد ت وحاا  ،صا ناماه ،مل ااان،
تر های تجاری به یژ ظرتیت ذاتی ترهنگی دین اس م به تر رن مظااهر
نمادهای اس می در منهقاه پرداخ ناد در ن یجاه موجاب مانادتاری اسا م
در این منهقه شدند.

کلیدواژگان :قفقاز جنوبی،گرجستان ،گسترش اسالم ،فتوحات ،نمادهای اسالمی.

 .1استادیار جامعۀ المصطفی العالمیه (.)Dr.kalan.miut@gmail.com
 .2استاد دانشگاه تهران و مؤسسه ایراس (.)bahram1329@gmail.com
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 .1مقدمه

قفقاز به سبب تكثر اقوام و زبانها یكی از مناطق مهم ههمان امنا مه ممیامود .رران،1
کارتولی 9و ارمنسمان 2به عنوان مناطق اصلی قفقماز هنموبی دارات تنموو قمومی و زبما ی
ویژهات هسمند و اقوام مسلمان رنها از ویژگی تاریخی بر ور دار د .ایم منققمه از قمرن
هفم تا پا زده میالدت از مراکز اصلی تمدن اسالمی بود ،اما از قرن اا زده میالدت با
دگرگو ی در حمل و قل و بی رو ق ادن هاده ابریش روبهرو اد.
وو گسمرش اسالم و عوامل بقات رن در قفقاز ،پدیدهات تاریخی و ژئموپلمیكی اسمت
که کنكاش درباره رن ضمرور دارد و مقالمه حاضمر در رمارروظ هریمه پخمآ بمه رن
می پردازد .رگاهی از فراز و فرود تمد ی و ظرفیتهات فرهنگی مسلما ان منققمه ،ترربمه
ارزامندت است که سه کشور و رند ایالت ود مخمار ،هامعه رمارت هوامع مسلمان رن را
تشكیل میدهند و اقوام مسلمان در ر ها ساک هسمند.
 .2چارچوب نظری

تمدنها زبا ی هها ی دار د و از ارزشهات گسمرده هها ی بر وردار هسمند ،اما بمه لاما
تاریخی در بسمر دیگرت سازت هویت ،برهسمگی پیدا کرده ا د .به همی دلیل ،تممدنهما
ابعادت ارزای دار د و تمدن اسالمی از ای قاعده مسمثنا یست.
رارروظ هرت ههت ساماندهی حر اطالعا گسمرده و عناصر تأثیرگذار تماریخی
در ای زمینه ،ویسنده مقاله را بر رن داات که با روش تقبیق هریه پخآ 4بمر منققمه
قفقاز ،گسمرش اسالم را در ای منققه ،بررسی و تالیل ماید .تممدن اسمالمی براسما
 .1آذربایجان.
 .2گرجستان.
 .3ارمنیه.
 .4این نظریه در سال 3591م از سوی هاگراستراند ،جغرافیدان سوئدی در دانشگاه الند این کشور ابداع شد.
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هریه پخآ ،از دال مرکزت؛ یعنی مكه معهمه رغاز می اود و از طریق فرریند اسمما دارد
رن به سایر قاط ههان بمه صمور
یافمه است.

ققمه بمه ققمه بما روش همات ممناسمب ،گسممرش

1

مسلما ان در مراحل گو اگون تاریخی با ممغیر هابههایی ،ما ند فموحما دوران لفما،
دوران عباسیان و سپس در دوران حكومت عثما ی از رن بهره میگرفمند و با اعزام مبلغان
و گروه هات ترارت به ارق ،ارق دور ،امال رفریقا و بخآهات دیگر ههان ،سبت بمه
توسعه ا دیشه اسالمی در ههان اقدام میکرد د.

9

ه رنی  ،گاه از ممغیر سلسله مراتبی در گسمرش اسالم ،ما ند مسلمان امدن رئمیس
قبیله که زمینه پذیرش اسالم از سوت سایر افراد قبیله را فراه میرورد ،بهره میهسمند.

2

البمه ،ایما ی که ازطریق ممغیر سلسله مراتبی به دست میرمد در سلهات بعد ،ما دگارت
رندا ی را شان می دهد؛ زیرا ای ایوه دارات عمق معرفمی بوده اسمت و میمزان تمأثیر
گذارت رن ک بوده است .به همی دلیل ،پدیده ارتداد در میان قبایمل عمرظ زبمان صمدر
اسالم از ای زاویه ،قابل تالیل و ارزیابی است.
بنابرای در رارروظ هریه پخآ و بر اسا

4

اآ ممغیمر رن ممیتموان بمه تالیمل

مسئله ماورت ای مقاله پردا ت .کاربرد ای هریمه در موو رورت فرهنگمی بمه د یمل
مخملف وابسمه است .ای هریه ،ررایی گسمرش ای وورورت فرهنگی را در مایطهمات
ممفاو و زمان هات گو اگون توضیح میدهد .در سمدههمات گو ماگون توسمعه سیاسمی-
اهمماعی ،پزاكی ،اقمصادت و فرهنگی با بهره گیرت از ای هریه ،تاقق یافمه است.
1. geographer and professor at Lund University in Sweden in 1953 (Torsten Hager astrnd).
تاريخطبري ،ج ،9ص59؛ مرتضی مطهری ،خدماتمتقابلاسالم 

فتوحالبلدان ،ص153–13؛ طبری،
 .2بالذري ،
وايران ،ص .54
 .3طبری ،تاريخاألمموالملوك ،ج ،5ص 51؛ آندر ه میکل ،اسم وتمدناسممی ،ص .656
 .4زرگرینژاد ،تاريخصدراسم  ،ص.361
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هریه پخآ ،گسمرش ا دیشه اسالمی در قفقاز را شان ممیدهمد و روش گسممرش،
مرارت پخآ ،د یل توقف اسالم ،عواممل گسممرش دوبماره و پایمدارت رن را در قالمب
مهاهر اسالمی تالیل و تبیی میکند .ممغیرهات اآگا ه در ای هریه ،در سما ت دال
مرکزت ای مقاله قآ دار د و هر یک توضیح دهنده فرریند مفهومی رن هسمند.
ممغیر خست ،مایط زیست هغرافیایی است .ای مایط میتوا د مایط پذیرا (ه گرا)
یا مایط اپذیرا (واگرا) بااد که با ویژگیهات اص بمه د یمل طبیعمی ،اهممماعی و یما
ا سا ی در پدیدهات که بهوسیله هریه پرداز تولید میاود ،زمینه پخآ یک پدیده گردد.
ممغیر دوم ،زمان است .یک پدیده در طول زمان و ظرف زمان اصی پدید میریمد و
به دیگر مناطق ههان گسمرش پیدا میکند .زمان میتوا د به صور مداوم و یا به حالمت
دوره هات مممایز از یكدیگر و مموالی ،ما ند روز و دوره هات هدا از ه  ،ما ند عصمر صمدر
اسالم در هر گرفمه اود .ققه رغاز و تكوی پدیدههما را بما یمک اما
مموالی رن را با دیگر اا

و دورههمات

ها شان میدهند.

ممغیر سوم ،موضوو گسمرش است .موضوو پخآ ممك است ورورتهات تممد ی و
فن آوری یا موضوو هات فرهنگی ،سیاسی و اهمماعی ما ند فموحا مسلما ان ،مبمارزا
ا قالبی و رریكی دهقا ان مسلمان قفقاز بااد .موضوو پدیده ،در هریمه فموب بمه دلیمل
اهمیت موضوعی و هذابیت رن در سایر مناطق ،زمینه توسعه و پخآ را فراه میسمازد.
ای رویداد از یک منققه به منققه دیگر در قالب یک ورورت فیزیكمی و یما مممافیزیكی
علمی م اهمماعی ،ما ند دی اسالم مورد اسمقبال ملتها قرار میگیرد و ا مشار مییابد.
ممغیر رهارم ،مبدأ گسمرش است .مبدأ گسمرش به مكا ی گفمه میاود کمه اسممگاه
ورورتها و صدور پیامها و ارزشها بااد .همواره ،مكانهات اص منشأ هغرافیایی تولید
و پخآ پدیدهها میاو د و یافمههات ود را به مناطق دیگر ا مشار میدهند .ویژگیهات
پایه و الزاما

اص برات ایراد و توزیع پدیده ها در یک مكان اص ،ما ند مكه و مدینه
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با توهه به گسمرش مابوبیت رن ،پدیدهات به ام اسالم تولیمد کرد مد کمه در دیگمرت از
مناطق ههان ،ما ند قفقاز توزیع گردید.
ممغیر پنر  ،مقصد گسمرش است .مكان هایی هسمند که ماموات پخمآ یما هریمان
مداوم پخآ به ای مكانها می رسد ،ما ند کشورهایی کمه اسمالم بمه رنهما وارد امد و
ملتها را به اكل اکثریت و یا به گو ه اقلیت به دایره ایمان اسالمی وارد سا ت.
ممغیر اش  ،مسیر حرکت پدیدهها ،مرارت ا مقال پدیده و یا ورورت فكرت است که
از مبدأ به مقصد منمشر میاود .در ای ها ،فاصله هغرافیایی مسئله بسیار مهمی در ارتباط
با پدیدهها است.
 .3بررسی مفاهیم جغرافیایی

قفقاز ،منققه ات کوهسما ی در هنوظ غربی روسیه و امال غربی ایران است که در غمرظ
به دریات سیاه ،در هنوظ غربی به ترکیه و در ارق به دریات ماز دران مادود میامود.

1

مساحت کل قفقاز 444444 ،کیلوممر مربع است 9.ای منققه به وسمیله راممه کموههمات
قفقاز بزرگ به دو قسمت تقسی میگردد :الف .قفقاز هنوبی یا ای سموت قفقماز ،2امامل
کشورهات ربربایران ،ارمنسمان و گرهسمان؛ ظ .قفقاز امالی یما مماورات قفقماز ،4امامل
همهورت هات ودمخمار تات حاکمیت فدراسیون روسیه که به ترتیب از ارق به غمرظ،
اامل داغسمان ،رچ  ،اینگوش ،اوسمیات امالی ،کارباردا م بالكمار ،قارارمات ،رمرکس و
ردیگه میاود.

9

 .1عنایتالله ،دائرةالمعارفبزرگاسممی ،ج ،5ص.331
 .2طالب اف ،آذربايجانسووتانسکلوپدياسی(دائرةالمعارفآذربايجانشوروی) ،ج ،3ص .55-51
3. Ciccaucasia.
4. Transcaucas.
 .5افشردي ،ژئوپلوتيكقفقاز ،ص .19

222

تاریخ گسترش اسالم در قفقاز جنوبی

زبان اناسان واژه قفقاز را عربی اده واژه پهلوت کوف کا
معنات کوه و کا

میدا ند کمه کموف بمه

ه ام تبارت از ایرا یان در کنار دریات کاسپی است .کوف کما

معنات کاسیهات کوهسمان است.

بمه

1

 .4ویژگیهای جغرافیایی و تاریخی

منققه قفقاز در ابعاد اقمصادت ،منابع طبیعی ،رش ا دازهات اقلیمی ،تاریخی و فرهنگی از
مناطق بسیار مه ههان و مال تالقی اروپا و رسیا از یمک سمو و اسمالم و مسمیایت از
سویی دیگر است و در بعد سیاسی ای منققه پر اهمیت است .به طورت که از دیرباز مورد
توهه قدر هات بزرگ بوده

است9.

قفقاز یكی از قدیمی تری  ،مراکز تمدن بشرت است و تمدن ایرا ی از دوره هخامنشی؛
یعنی اآٌصد سال پیآ از ممیالد در ایم منققمه ح مور دااممه اسمت 2.در ایم دوره،
دولت هات قفقاز هنوبی ،اامل گرهسمان(کاتولی) ،ربربایران(رران و ارمنسمان(ارمنیه) هزو
ایا و یا راجگزار دولتهات اسالمی بود د 4.ای منققه پس از گسمرش امپراتورت روم
به سمت ارق؛ یعنی از یمه دوم عصر ااكا ی و در عصر ساسا ی بی ایران و روم دست
9
به دست میگردید.
در دوران پس از اسالم ،مردم قفقازکه پیرو ریی مسیایت بود د ،از ایران هدا امد د.
حمی حاکمان اسالمی کشورهات گرهسمان و ارمنسمان ه بهوسیله مسیایان ا راج اد د
و ای مناطق تا زمان صفویه به صور مسمقل اداره می اد .در دوران حكوممت سلسمله
6
صفویه ،بخآ هنوبی قفقاز دوباره به ایران ضمیمه گردید.
 .1همان ،ص .15
 .2طالب اف ،آذربايجانسووتانسيکلوپدياسی(دائرةالمعارفآذربايجانشوروی) ،ج  ،1ص .93
 .3همان ،ج ،1ص .55
 .4رومن گیرشمن ،ايرانازآغازتااسم  ،ص .333
 .5امیر احمدیان ،جغرافيایکاملقفقاز ،ص11؛ کاظمی ،امنيتدرقفقازجنوبی ،ص.19
 .6طالب اف ،آذربايجانسووتانسيکلوپدياسی(دائرةالمعارفآذربايجانشوروی) ،ج ،1ص .311
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قفقاز هنوبی در دوره صفویه ،تات سیقره حكومت مرکزت ایران ،اداره ممیامد 1.در
زمان سلسله قاهار ،بخآ هات اصلی قفقاز هنموبی و داغسممان در هنموظ ماورت قفقماز
در اوایمل قمرن

امالی ،هزو اک ایران بود د .قفقازهنوبی در هنگ همات ایمران و رو

وزده میالدت در اواسط دوره قاهار و زمان حكومت فماعلی ااه ،به د بال قراردادهات
گلسمان و ترکما چات از ایران هدا اد د و به روسیه تزارت ملاق گردید.

9

در ای منققه به صور میا گی پنراه قوم از سه ما واده قفقمازت؛ یعنمی ایبمرت-
قفقازت ،هندت -اروپایی و ترک-رلمایی ز دگی کردها د و تنوو اقوام ،ملیتهما و زبمانهما
سبب اده است ،ماققان قفقاز را در ههان موزاییک اقوام بنامند 2.در ای بعد ،قفقاز فقمط
با بالكان قابل مقایسه است.
در ای پهنه هغرافیایی %26 ،همعیت ترک ز دگی میکنند و  %96اراضی رن ،ممعلمق
به ای تبار ا سا ی است 4.منققه قفقاز با دارا بودن رهارصد همزار کیلموممر مربمع وسمعت
هغرافیایی و بیست و دو میلیون فر همعیت ،9سرزمینی کوهسمما ی و بسمیار زیبما اسمت.

6

منققه قفقاز یكی از مناطق مه تمدن ا سا ی و در گذامه بخشی از حوزه تمدن اسالمی
بوده است.

7

ای منققه با ویژگیهات هغرافیایی ،سبب پیدایآ اقوام گو اگون امده اسمت کمه از
زمانهات دور تا کنون در کنار ه زیسمها د .گروههات قومی ساک در قفقاز اامل گرهی،
ارمنی ،روسی ،کرد ،تالآ ،ربخاز ،لزگی ،ررکس ،مغول ،اوسمی ،ترک ،یو ا ی ،تا  ،تاتمار،
 .1امیر احمدیان ،جغرافيایکاملقفقاز ،ص.131
.2همان ،ص.31
 .3همان ،ص .56
 .4همان ،ص .133
 .5همان ،ص .59
6. File:Ethnic Groups In Caucasus Region 2009.jpg.
 .7احمد کاظمی ،امنيتدرقفقازجنوبی ،ص.19
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روار ،اینگوش ،کاباردینو ،بالكاریا ،تبرسا ی ،ازبک ،ترکم  ،قرقیز ،تاهیک ،در فرریند تهاه
ا دیشه کمو یس  ،صدما هبران اپذیر فرهنگی را ترربه کردها د.

1

در منققه قفقاز بیشمر ارامنه ،گرهیها و اسالوها که غیر بومی و از روسیه ،اوکرای و
بالرو

هسمند از لاا اعمقادت مسیای ارتدوکس هسمند .تعداد ا دکی یهودت در ایم

منققه وهود دارد ،اما بقیه ساکنان رن که بیآ از پنراه درصد همعیت قفقاز را تشكیل می
دهند ،اامل اقوام ربرت ،رچ  ،داغسما ی ،عدهات از اوسمیاییها و بیشمر رهارها ،مسلمان
هسمند .قفقاز یكی از مناطق تما

اسالم و مسیایت در قرون گذاممه بموده اسمت ،بمه

همی دلیل ها مینگمون ،صاحب هریه بر ورد تمدن ها ،قفقماز را بمر روت مط بر مورد
تمدنها قرار داده است.

9

 .5ورود اسالم به قفقاز جنوبی

پیشینه ورود اسالم به کل قفقاز هنوبی با فموحا مسلما ان رغاز اد .فوب اسمالم در قفقماز بما
فمح مسلما ان رغاز اد و در سال  99ه.ق (642م) عبدالرحم ب ربیعه به دربند رسمید 2.قفقماز
در ای تاریخ بهوسیله عبدالرحمان ب ربیعه فمح اد 4و در اوا ر قمرن هفمم ممیالدت (667م)
اسالم به ربربایران وارد اد و در ا دیشه مردمان احیه قفقاز فوب کمرد 9.از رن پمس عناصمر و
عوامل گسمرش دهنده ما ند عرفان و تصوف ،دولتهات سیاسمی ما نمد سماما یان ،غز ویمان،
سلروقیان ،مغولها ،صفویان و قاهار و سایر عوامل در گسمرش اسالم در رسیات میا ه و قفقماز
دارات قآ بسیار مهمی بود د.
م1. http://fa.wikipedia.org/wiki.2010
برخوردتمدنها ،ص.54

 .2ساموئل هانتینگتون ،نظريه
 .3ابن اثیر،الکاملفیالتاريخ ،ج ،1ص .313
 .4طبری ،تاريخالرسلوالملوک ،ج ،3ص3669؛ رضا عنایت الله ،دائرةالمعارفاسممی ،ج  ،3ص .993 – 956
5. Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's The History of Caucasian Albanians by
Movsēs Dasxuranci, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of
London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 366.
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اسالم در ارمنسمان یكی از که تری ادیان ای کشور بهامار میرود که پیشینه ورود
رن به زما ی مربوط میاود که هزئی از اک ایران پهناور دوران ساسا یان بود و پمس از
سر گو ی دولت ساسا ی بهوسیله مسلما ان ،منققه ارمنسمان از اسالم بیبهمره ما مد .در
قرن یازده و دوازده میالدت ،با حمال حكومت سملروقیان و لشكرکشمی مسملما ان
ترک ،کرد و عرظ به ارمنسمان ،گروهی از یو ا یها و ارامنه به اسالم ایمان رورد د و ایم
پدیده سبب گسمرش دی اسالم در ای کشور اد.

1

 .6چگونگی گسترش اسالم در قفقاز

فمح اران،کارتولی و ارمنیه در سال 99ق رغاز اد و حبیب ب مسیلمه از طرف لیفه سوم،
عثمان ب عفّان از سال 92ق یا94ق تا هنگام کشممه امدن او در سمال 29ق بمر رنهما
حكومت کرد .حبیب ب مسیلمه پس از ورود به تفلیس ،صلح امه پردا ت هزیه را تنهمی
و ابالغ کرد که براسا

رن در برابر حفظ هان ،معابد ،دی و سایر ارزشهمات فرهنگمی،

عدم کمک به دامنان و کمک به مسلما ان در هنگام یاز ،هر ا ه بایمد یمک دینمار بمه
دولت مقبوو پردا ت میکرد.

9

از زمان ورود اسالم به قفقاز تا زممان مموکمل عباسمی(947-946ق) ،ممردم ربخماز و
زران 2در ای منققه هزیه میداد د و پس از فمح قفقاز تا سال  919ق ،تفلیس به عنوان
.Vryonis, Speros. The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of1
Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century. Berkeley: University of
California Press, 1971.
 .2بالذری ،فتوحالبلدان ص 313؛ طبری ،تاريخطبري ،ج  ،9ص .359
 . 3ترکان و خزران در نژادی و قوم مخلوط بودند .در میان ترکان ،مردمانی سیاه مو با چشمان قهوهای تیره تا مردمی مو
سرخ و چشم سبر و فندقی بوده است .ابن سعید مغربی ،خزران را چشم آبی با پوست روشن و موهای قرمز توصیف
مردمان قرقیز
میکند .همچنین ،بسیاری دیگر از قبایل اولیه ترک ،موی سرخ داشتند .منابع مسلمان و چینی که به
ِ

باستان ساکن در شمال کوه های سایان و باالی رود ینی سئی اشاره دارند ،آن مردم را مو سرخ ،چشم آبی و
ِ
سفیدپوست توضیف میکنند.
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اهرت اسالمی مقرح بود 1.یعقوبی بر ی از اهرهات قفقاز ،ما ند تفلیس را مرکز عملیا
هامی مسلما ان در دوره الفت عباسی بی سالهات  141تا 117ق توصیف ممیکنمد.

9

مسلما ان زمان زیادت در اهرهات مه قفقماز اقاممت گزید مد و علممات بزرگمی از ایم
اهرها بر اسمند 2.در طول سدههات زیادت قفقاز یكی از مراکز گسمرش اسالم و فرهنگ
اسالمی مبمنی بر سنتهات مالی بوده است.

4

حسی مو س(1226م) در اطلس تاریخ اسالم ،درباره ورود اسالم به قفقاز در قرن خست
با مدل گسمرش سلسله مراتبی تأکید دارد 9.قفقاز در دوره صفویان که اولی حكومت منسر
پس از حمله مغول در ایران بود  ،تات سیقره حكومت مرکزت ایران اداره میاد.

6

بیان ای كمه دارات اهمیت است که اسالم در سمده هشمم ممیالدت در بسمیارت از
مناطق اوروت سابق گسمرش یافمه بود و پا صد سال پیآ از رن که روسیه تزارت ،منققه
تاتارسمان را در دوره حكومت ایوان رهارم( 1914-1947م) تصرف کند ،مسلما ان بر ای
سرزمی حاک بود د.

7

در سده ده میالدت ،پادااهی بلغار در کرا ه رود ولگا ،اسالم رورد و بااقیرسممان 1را
مرکز حكومت ود قرارداد 2.به همی دلیل بااقیرسمان هنوز از مراکمز اصملی مسملما ان
مروجالذهب ،ج 3و  ،3ص .59

 .1مسعودی،
 .2یعقوبی ،البلدان ،ص.315
 .3ابوالفداء عمادالدین اسماعیل بن نورالدین علی بن محمود ایوبی ،تقويمالبلدان ،ص.511
 .4یارليکاپوف« ،اسالم مردمي و جوانان مسلمان قفقاز» ،نشريهفرهنگروس ،ش  36و .34
 .5حسین مونس ،اطلستاريخاسم  ،ص56؛ اقبال آشتیانی،تاريخايرانپسازاسم  ،ص.31
 .6اقبال آشتیانی ،تاريخايرانپسازاسم  ،ص .369
 .7مارتین ،اطلستاريخیروسيهوشوروی ،ص.96
 .8جمهوری باشقیرستان  ،Республика Башкортостанیکیی از واحیدهای تشیکیل دهنیده فدراسییون
روسیه است .این سرزمین در آسیای میانه ،میان رود ولگا و رشتهکوه اورال قرار دارد.
 .9شیرین هانتر ،اسم درروسيه ،ص.11
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روسیه است 1.در زمان ظهوراسالم در همهورتکنو ی ربربایران ،سلسله مسیایان مهرا ی
در رلبا یات قفقاز که اس سابق ای کشور بوده است ،حاک بود د 9.ر ان همواره بمهوسمیله
ترکان زر از امال و اعراظ از هنوظ مورد تهدید واقع اد د.

2

اعراظ مسملمان پمس از اكسمت دادن رومیمان و ساسما یان 4بمه سموت ربربایرمان
لشكرکشی کرد د ودر سال  667میالدت بر ای احیه و سمایر مواحی قفقماز هنموبی وارد
اد د 9.ای موضوو در منابع معاصر منققه به زبان مالی بیان اده است.

6

 .7رویارویی دو تمدن (مانع گسترش)

اسالم به قفقاز وارد اد ،اما از همان ابمدا در معرض تهدید کلیسات ارتدوکس ارق قمرار
گرفت و به عنوان ما عی هدت در برابر ود با رن روبهرو گردید .پس از ای فرریند ،قفقماز
مال تالقی دو دی بزرگ توحیدت اد .در اورش مردم علیمه حماک اسمالمی در سمال
 921تا 944ق که به دلیل عدم تاویل مالیا و راج به اسااق بم اسمماعیل(د944.ق)
ماینده دولت عباسی از ارمنسمان رغاز اد و در تفلیس تقویت گردیمد و منرمر بمه قممل
اسااق ب اسماعیل گردید ،هیبت مسلما ان در تفلیس اكست و اقموام مخملمف و دیگمر
7
ادیان از اطاعت حكومت اسالمی سرپیچی کرد د.
1. Предварительная оценка численности населения на 1 января 2019 года
и в среднем за 2018 г.Проверено 23 января 2019.
آذربايجان،چگونگيشکلگيري ،ص.19

 .2رسول زاده ،جمهوري
 .3مسعودی ،مروجالذهب ،ج 3و  ،3ص .59
4. Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's "The History of Caucasian Albanians by
Movsēs Dasxuranci"Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of
London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 366.
احسنالتقاسيم ،ج ،3ص.991

 .5مقدسی،
6. Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's The History of Caucasian Albanians by
Movsēs Dasxuranci, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of
London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 36
مروجالذهب ،ج ،3ص . 96

 .7مسعودی،
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پس از تصرف سیاسی تفلیس بهوسیله گرهیان مسیای ،پادااه ر مان بمه مام داویمد
دسمور داد ،اعائر اسالمی ما ند باز بودن مسماهد ،معابمد اسمالمی ،پخمآ ابان و احممرام
مسلما ان در تفلیس رعایت اود .به هممی صمور  ،تفلمیس تما سمال  919ق در دسمت
مسلما ان بود و سپس مد کوتاهی از دست ر ان ارج اد 1و بار دیگر در سمال  691ق،
سلقان هالل المدی

وارزمشماه ،گرهیمان را بمه صمور کوتماه از رنهما بیمرون را مد.

9

هغرافیدان و تاریخ ویس مشهور قرن هفم هررت در ای باره می ویسد:
با اینکه اعالن استقالل اسحاق بن اسماعیل و کشته شدن او هیبت مسلممااان
3

را در تفمیس شکست ،اما تفمیس تا سال  515ق در دست مسممااان بود.
 .8نقش بومیها در گسترش اسالم

هغرافیدان مسلمان ،اب حوقل اطالعا هامعی درباره قفقاز ارائه میدهد .وت در ای باره
می ویسد:
تفمیس دارای مسجد جامع و شهری فراخ اعمت و استوار و پر برکت و ارزان
کاال است و بر سایر بالد مشابه برتری دارد 4.در آن جا شعائر اسالم برپا اسلت و
مسجد جامع آن از هر پمیدی محافظت و از طرف سمطان با شمع و قنلدیل و جل
آن روشن می گردد .اذان در همه مساجد به بااگ بمند خوااده ملیشلود و کسلی
مااع ایست .مسممااان با گرجیان آمیخته ااد و مذهب مسممااان شهر ،تسنن محض
بر پایه مذاهب قدیم است و مردم آنجا سالم و غریب اوازاد.
 .1ابن حوقل ،صورةاالرض ،ص .151
 .2همان ،ص .153
 .3الحموی ،معجمالبلدان ،ج  ،4ص.311
 .4ابن حوقل ،صورةاألرض ،ص .13
 .5دائرةالمعارفبزرگاسممی ،مدخل ابن حوقل ،ج  ،1ص .135 -133

5
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در دوره اسالمی ،تفلیس در گسمرش عل و رویآ مشاهیر و علما قآ مهمی داات
به ویژه در دوره سلروقیان همراه با اهمل کسمب و بازرگا مان ،ماینمدگان علم و دا مآ
اسالمی ما ند پزاكان ،روحا یان ،فقیهان ،تاریخ گماران و ویسمندگا ی سمنی و امیعه در
تفلیس ح ور داامند که دارات سب المفلیسی بود د.

1

تفلیس اهرت بود که مسلما ان از سال 99ق لغایت 919ق بیآ از رهار سده در رن
حاک و راج گزار بود د و ا دیشه اسالمی را میان ر ان با مدل گسممرش سمرایمی ،بمومی
سازت کرد د و عامل توسعه اسالم اد د .وهود تعدادت از اخصیتهات اسالمی با سب
المفلیسی به رو ق فرهنگی تفلیس گواهی میدهد .در ا مسماظ المفلیسمیهما بمه تفلمیس،
روا است که همگی ر ان مسلمان بودها د.
اخصیت امیر تفلیس ،اسااق ب اسماعیل در ارتباط بما سمب المفلیسمی بمه عنموان
عالمی سنی هلب توهه میکند .ام او ،اسااق ب اعب المفلیسی اسمت .ایم اممر شمان
میدهد ،مسلما ان تفلیسی با دربار امیران تفلیس رابقه داامند .یكمی دیگمر از ر مان ،ابمو
مامد الاس ب بندار المفلیسی ،ادیب و زبان انا

معروف پایان سدة ده و رغاز سدة

یازده است 9.عالمان گرهی همراه با دیگر مسلما ان و مسیایان در تاقق بنیماد تممدن
اسالمی تالش میکرد د.

2

گفمه میاود ،بشر ب بیان ب حمران المفلیسی از اصااظ امام صادق

بوده است .از

دیگر اخصیت هایی که لقب المفلیسی داامند میتموان بمه امرف المدی بمدیع الزممان
ابوالف ل حُبیآ ب ابراهی ب مامد ب کمال الدی ابوالف مل پزامک ،ا ممر امنا ،
ریاضیدان و ادیب ایرا ی؛ امیخ عبدالسمالم المفلیسمی ،امیخ ا سمالم تفلمیس4؛ ابموبكر
 .1لرد کیپانیدزه ،تاريختفليس ،ص 51؛ امیراحمدیان ،جغرافيایگرجستان ،ص .63
 .2ابن حوقل ،صورةاألرض ،ص .39
 .3همان ص .335-91
 .4آقا بزرگ تهرانی ،طبقاتاعم الشيعه ،ج ،3ص .336
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مامد ب اسماعیل ب بمون ب السرت المفلیسی ،ابو احمد حامد ب یوسف ب الاسمینی
المفلیسی ،مامد ب بیان ب حمران المدائنی المفلیسی اااره کرد.
ابومامد المفلیسی ،یكی از اصااظ امام رضا

1

از علمات ایعه ماسموظ ممیامد.

9

عیسی الرقی تفلیسی از مشاهیر مسلمان ای سرزمی است که در دمت رل حمدان بود و
در طب و دیگر علوم تخص

داات و با زبان سریا ی رانا بمود و تعمدادت از رثمار طمب

سریا ی را به زبان عربی ترهمه کرد.
ه رنی  ،ابوالف ل حبیآ ب ابراهی ب مامد تفلیسی ،معروف به حبیآ تفلیسی از
مشاهیر و دا شمندان سده اش هررت است .ابوالف ل حبیآ ب ابراهی رثمار فمیس و
ممنوعی در لغت ،سماره اناسی و پزاكی از ود به یادگارگذاامه است .ازرثار او ممیتموان
به بیان المصریف ،قا ون ادظ ،وهوه قررن ،ملحمۀ دا یان ،بیان النروئ  ،بیمان الصمناعا ،

بیان القب ،کفایت القب ،کامل المعبیر ،ترهمان قوافی ،تقوی ا دویةۀ و اخصمیتهمات
دینی اااره کرد.

2

بنابرای  ،بسیارت از ویسندگان در سرزمی قفقاز ،با عنوان علممات تفلیسمی معرفمی
میاد د .گورا راپاریدزه ،ویسنده گرهی اسمامی پنرماه و رهمار فمر از اخصمیتهمات
مسلمان را که سبت تفلیسی داامها د ،در کماظ ود به زبان گرهی رورده است.

4

بنابر ا بار اب حوقل ،مسلما ان تفلیس در ابمدا سنی بود د و ایعه در سدههات بعمدت
در ای سرزمی گسمرش یافت 9.یاقو حموت ،اسامی تعدادت از عالمان مسلمان سماک
قفقاز را که از ایشان حدیث قل اده است ،ما ند ابو احمد حامد ب یوسف ب احممد بم
 .1ابوسعید عبدالکریم بن محمد بن منصور تمیمی ،االنساب ،ج ،1ص .61-63
 .2همان ،ج  ،3ص 535؛ ج  ،9ص .11
 .3سامی ،قاموساالعم  ،ج  ،1ص .3693
.4جاپاریدزه ،نيساباالتفليسدرسدههاي8تا9ميمدی ،ص.331
 .5ابن حوقل ،صورةاألرض ،ص331؛ لرد کیپانیدزه ،تاريختفليس ،ص .35 ،53
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الاسی المفلیسی را در کماظ ودرورده است .در باارا وار عالممه مرلسمی ،حمدیثی از
امام هعفر صادق

با اسمناد به فصل سیزده تاریخ ق بیان میاود که در رن رمده است:
امام صادق

را برگ یده است.

می فرماید :خداواد از میان شهرها سه شهر کوفه ،قم و تفمیس
1

بیان ام تفلیس در ردیف مه تری اهر هات ایعه ،هایگاه قفقاز به ویژه تفلیس را در
عال تشیع شان می دهد .مسلما ا ی که ز دگی ر ان به تفلیس منسوظ اسمت در گذاممه
بسممیار زیمماد بود ممد .بممه طممورت کممه در بر ممی از اممهرهات مماور زدیممک مممیتمموان
با اخصیتهمایی رامنا امد کمه در سمدههمات دوازده و سمیزده ممیالدت ،از گرهسممان
هرر کرده بود د 9.در ای سدههما ،هرمر اخصمیتهما از تفلمیس بمه دلیمل مروج
تفلیس از سلقه اسالم و تبدیل رن اهر به مرکز سیاسی و فرهنگمی کلیسمات ارتمدوکس
ارق بوده است.

2

 .9شخصیتهای دینی قفقاز (گسترش سرایتی)

وهود تعداد زیادت از اخصیتهات اسالمی با سب تفلیسی درباره رو مق فرهنگمی امهر
گواهی میدهد .ا مساظ المفلیسیها به تفلیس شان میدهد که همه ر ان مسلمان بودها د،
ولی کسا ی ه یافت میاو د که سبت کّرهی دار د و ایم اممر بمه گرهمی بمودن ر هما
گواهی میدهد.
رن گو ه که گذات ،تفلیس در رندی سده از مراکز مه عل و تممدن اسمالمی بمه
امار می رمد و علوم دینی در رن ها راد کرد .تفلیس اهرت است که مسملما ان از سمال
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ
َّ َ َ َّ
وسف َع ْن خ ِال ِد ْبن َی ِز ید َع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه قال ِإن
 .1مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،94ص ( 331 ،313و عن الحسن بن ی
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ ُ َ َ ُ َْ
َّ ْ
الل َه اخ َت َار ِم ْن َج ِمیع ال ِبال ِد کوفة َو ق َّم َو تف ِلیس).
ِ
 .2لردکیپانیدزه ،تاريختفليس ،ص .53
 .3مجلسی ،بحاراألنوار ،ج ،94ص .331
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99ق تا  919ق بیآ از رهار سمده در رن حكوممت کرد مد .سمند مربموط بمه حبیمب بم
مسیلمه( یمه سده 7م) سندت رسمی است که مناسبا اعراظ و گرهمیهما را در تفلمیس
شان می دهد و بر اسا
بوده است.

رن ،پذیرش اسالم اهبارت بوده است و ا دازه هزیمه مشمخ

1

در ارتباط با سب المفلیسی ،اخصیت امیر تفلیس ،اسااق ب اسمماعیل هلمب توهمه
میکند 9.ام او شان می دهد که مدتی طو ی در تفلیس فعالیت میکرده اسمت و میمان
مسلما ان تفلیسی و دربار امیران تفلیس ارتباط وهود دااممه اسمت 2.یكمی دیگمر از ایم
افراد ،ابو مامد الاس ب بندار المفلیسی ،ادیب و زبان انا
رغاز سده یازده بوده است.

معروف پایان سده دهم و

4

عالمان گرهی همراه با دیگر مسلما ان و مسیایان اور زمی در بنیان هادن تممدن
اسالمی تكلیف ود را ادا کرد د و در میان ر ها ،المفلیسیها بود د که حیا ر هما در همر
حالمی در ارتباط با اهر تفلیس بوده است 9.گفمه ممیامود ،بشمر بم بیمان بم حممران
المفلیسی از اصااظ امام صادق

بوده است 6.ه رنی  ،حسمی بم عمارف مشمهور بمه

المفلیسی ،عال و فاضل اسالمی صاحب تفسیر قررن بوده است که در اصفهان ممولد اد و
معاصر مامد ب رفیع الریال ی در سال  1127بوده است.

7

از دیگر اخصیت هایی که لقب المفلیسی داامند میتوان از ارفالدی بدیع الزمان
ابوالف ل حُبیآ ب ابراهی ب ماممد بم کممالالمدی ابوالف مل(د 692 .ق) پزامک،
 .1بالذري ،فتوحالبلدان ،ص .331
 .2ابن اثیر ،الکاملفيالتاريخ ،ص . 333
 .3بالذري ،احمد بن یحیی ،فتوحالبلدان ،ص .331
 .4همان ،ص .39
 .5همان ،ص .91
 .6آقابزرگ تهرانی ،طبقاتاعم الشيعه ،ج  ،1ص .636
 .7همان ،ج  ،6ص .93
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ا مر انا  ،ریاضیدان و ادیب ایرا ی؛ ایخ عبدالسالم المفلیسی ،ایخ ا سالم تفلیس1؛
ابوبكر مامد ب اسماعیل ب بمون ب السرت المفلیسی اهل یشابور؛ ابو احمد حاممد بم
یوسف ب الاسینی المفلیسی؛ مامد ب بیمان بم حممران الممدائنی المفلیسمی از اهمالی
تفلیس و ساک بغداد ام برد.

9

ابومامد المفلیسی از اصااظ امام رضا

ماسوظ میاود 2.عیسی الرقی تفلیسی از

مشاهیر مسلمان ای سرزمی است که در دمت رل حمدان بود .او در طب و دیگر علموم
تخص

داات و به زبان سریا ی رانا بود .عیسی الرقی تعدادت از رثار طبی سریا ی را به

عربی ترهمه کرده است.
ه رنی  ،ابوالف ل حبیآ ب ابراهی ب مامد تفلیسی معروف به حبیآ تفلیسی(د.
 972ق) از مشاهیر و دا شمندان سده اش هررت در ای سرزمی است .او واممههمات
فیس و ممنوعی در لغت ،سماره اناسی و پزاكی از ود به یادگار گذاامه است .حبمیآ،
تفلیس را در سال 916ق با گروهی از مسلما ان به مقصد بغداد ترک کرد.

4

بنابرای در هزار و رهار صد سال گذامه ،بسمیارت از ویسمندگان و اخصمیتهمات
دینی در سرزمی گرهسمان ،با عنوان علمات تفلیسی امیده ادها مد .بمه عنموان مو مه،
حبیآ تفلیسی( )911-991مكنی به ابوالف ل و ملقب به کمال المدی امیخ ،ادیمب و از
مشاهیر علوم ،حكمت ،هئیت ،هندسه ،روم و لغت بوده است.

9

ه رنی میتوان از ارف الدی ابولف ل تفلیسی( ،د692 .ق) ویسمنده کمماظهمات
المعبیر ،بیان القب ،کماظ القوافی ،قا ون ا دظ و بیان النروم و اخصمیتهمات دیگمرت
 .1همان ،ج ، 3ص .336
 .2ابوسعید عبدالکریم ،االنساب ،ج ،1ص .61-63
 .3همان ،ج  ،3ص 535؛ ج  ،9ص .11
 .4سامی ،قاموساالعم  ،ج  ،1ص .3693
 .5حبیش تفلیسی ،کفايةالطب ،ص .331
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ما ند بدر تفلیسی ،قاضی تفلیسی و کمال تفلیسی در مادوده زما ی سدههمات پمنر تما
ده هررت یاد کرد.

1

 .11نقش سایر فرهنگها

اسالم در واحی غربی از طریق ترکیه کنو ی و ر اتولی بمه قفقماز هنموبی وارد امد و بمه
تدریج ،واحی قفقاز امالی و کل منققه بالكان را در برگرفت .در منابع از مشاهیر بسیارت
که در تفلیس ،باکو و ایروان راد کرد د و رثار ارزامند فرهنگی و علممی پدیمد رورد مد و
موهب غنات فرهنگ و ادظ قفقاز اد د ،ام برده اده است.
در میان صدها دا شمند ،مورخ ،هغرافیدان و ادیب که در تفلیس در

وا د مد و منشمأ

تولید ا دیشه ،عل و ادظ گردید د ،تعداد بیامارت غیر گرهی بوده ا د که از سایر کشورهات
مسلمان ،ما ند ترکیه 9در زمینه راد فرهنگ و تمدن اسالمی قآ رفرینی میکرد د.

2

تفلیس در دوره تردید حیا سیاسی ایران با رویكرد ایعه صفوت ،یكی از مالهات
درگیرت صفویان 4با عثما یان بود .صلح رماسیه1999( 9م) 6پیمما ی اسمت کمه بمی اماه
تهماسب صفوت و سلقان سلیمان اول در اهر رماسیه به ام ا رسید و بمه ممد بیسمت
سال به ای زاوها اتمه داد.
 .1همان.
 .2آناتولی یا امپراتوری عثمانی.
 .3قفس اوغلو ،فرهنگملیترک ،ج ،3ص.331
 .4اقبال آشتیانی ،تاريخايرانپسازاسم  ،ص .364
5. The Peace of Amasya.
 .6قرارداد آماسیه ،اولین پیمان صلحی است که بین دولت ایران و عثمانی پس از جنگهای بیست ساله به امضا
رسید .به موجب این قرارداد ایالت های آذربایجان ،ارمنستان شرقی و گرجستان شرقی در اختیار دولت ایران قرار
گرفت و گرجستان غربی ،ارمنستان غربی و عراق به عثمانی واگذار شد .در این قرارداد ،سلطان عثمانی موافقت کرد
با پیروان مذهب شیعه با مدارا رفتار کند و از زوار ایرانی که عازم مکه و مدینه هستند ،حمایت نماید .همچنین ،به
فرماندهان مرزی تأکید شد از صدور هرگونه دستوری که موجب منازعات مرزی شود ،خودداری کنند.
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بر اسا

ای قرارداد ،ایالت هات ربربایران ،ارمنسمان امرقی و گرهسممان امرقی در

ا میار دولت ایران قرار گرفت و گرهسمان غربی ،ارمنسمان غربی و عراق به دولت عثما ی
واگذار گردید 1.ه رنی  ،ااه عبا

در سال 1416ق بما اكسمت یروهمات عثمما ی بمر

سراسر گرهسمان تسلط یافت و در همی زمان به د یل راهبردت هامی م سیاسی ،بیآ
از یکصد هزار فر از گرهیان و ترکم هات امال ایران را هابهها کرد.

9

با ای حال ،مشاهیر بسیارت در تفلیس ،باکو و ایمروان رامد کرد مد و رثمار ارزاممند
فرهنگی و علمی پدید رورد د و موهب غنات فرهنگ و ادظ قفقاز اد د 2.ژاد ترک پس از
پذیرفم دی اسالم و تشكیل فرهنگ ترکی م اسالمی در زمینمههمات مخملمف علممی و
فرهنگی ،به ویژه فلسفه ،طب ،روم ،معمارت و ادبیا در کنار سایر ملتهات مسلمان به
ورورتهات مهمی پردا ت .با پمذیرفم دیم اسمالم ،قمآ تمرکهما در ههمان اسمالم
پرر گتر اد .ترکها در هبهه اول با د یات غرظ و امپراتورت روم روبهرو اد د و به ویژه
در هنگهات صلیبی مقاومت کرد د و تمدن اسالمی را با توسعه دیدگاههات فلسفی مود
یارت بخشید د.

4

ابو صر مامد ب مامد ب طار ان ب اوزلموغ فمارابی (د 222 .ق 294/م) در امهر
اوغوز شی قاراهوق 9به د یما رممد و صمد و اصمت اثمر در موضموعا فلسمفه ،فیزیمک،
ممافیزیک ،روم ،منقق ،رواناناسی ،سیاست و تفسیر افكار ارسقو وات 6.او در مدرسه
هامیممه تممدریس مممیکممرد کممه بممزرگتممری مرکممز رموزاممی رن عصممر بممود و در سممال
 .1شمیم ،ايراندردورهسلطنتقاجار ،ص . 335 -333
 .2همان؛ اقبال آشتیانی،تاريخايرانپسازاسم  ،ص .314
 .3کالن فریبایی ،گزارشتفصيلیگرجستان ،ص.15
 .4انسیکلوپدی ،مشاهيرترکوجهان ،ج ،1ص.131
 .5فاراب.
6. Al-Farabi, Founder of Islamic Neoplatonism: His Life, Works, and Influence (Great
Islamic Thinkers) by Majid Fakhry, Oneworld Publications, Oneworld Publication, 2002.
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(421ق1466/م) از سوت سلقان رلپ ارسالن در بغداد تأسیس گردیده بود 1.ای اخصیت
بیشمری تأثیر فرهنگ اسالمی را در ارق و غرظ داات.

9

ه رنی  ،ابوریاان بیرو ی(د 497 .ش) دا شمندت معروف بود که در دربار ترکان غز ه
ز دگی میکرد و به هممراه سملقان ماممود غز وت(حمک491-217 :ق) در هنمگهمات
هند ارکت مود .او برات اولی بمار ،ریما قمررن را در کنمار سمخنان فیلسموفان یو ما ی
مقرح سا ت.

2

رهل سند تاریخی مربوط به تمدن اسمالمی در سمپمامبر 9412م در مایشمگاهی در
تفلیس در کماظ ا ه ملی بهوسیله مایندگی ترکیه در گرهسمان عرضه امد 4.ایم اسمناد
تاریخی ،بخآ هایی از تاریخ اسالم اامل مساهد سا مه اده بهوسیله گرهیان مسلمان و
رثار مكموظ اسالمی عالمان گرهی مربوط به زمان پیآ از تغییر حمروف و لغمت را در دو
سده 17و  11میالدت در ترکیه معرفی میکرد د.
اسامی علمات مسلمان گرهی م ترکی اامل افندتها و یا پااماها و فعالیمت گرهیمان
هنرمند مسلمان در سا ت مهاهر و بناهات اسالمی در قالب رهمل تمابلو عكمس در ایم
مایشگاه به مایآ در رمد د .ای اسناد اامل اسامی علمات مسلمان گرهی ساک ترکیه،
کماظ هات صاحب هران مسلمان گرهی ما ند المصموف و عكمس مسماهد سما مه امده
به وسیله معماران مسلمان گرهی در بغداد به ام هات مسرد حیدر ا ه (1196م) و مسمرد
اصفیه (1197م) بود.
 .1قفس اوغلو ،فرهنگملیترک  ،ج ،3ص.955
 .2جواد هیئت ،تأثيرفرهنگشرقبرفرهنگوتمدنغرب ،ص .33-31
 .3همان ،ص .33
 .4نویسنده در مدت اقامت در گرجستان در سال 3131م از این نمایشگاه بازدید کرده است و از همه چهل سند
عکس برداری نموده است.
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بنابرای  ،اخصیتهات مسلمان ترکی م گرهی از مامد رلبی تا علمی امامی بویمار
قاش در توسعه تمدن اسالمی در قفقاز تأثیر داامند .ه رنمی  ،مسماهدت ما نمد مسمرد
گرهی(1716م) ،مسرد رسف1196(1م) ،مسرد حیمدر1197( 9م) ،مسمرد اسمااق پااما

2

(1124م) و مسرد دولماباهی1192(4م) اماکنی هسمند که بهوسیله عالمان گرهی م ترکی
در قفقاز سا مه اد د و با معمارت اسالمی در تاریخ ثبت گردید د.

9

 .11ماندگاری اسالم در قلمرو قفقاز

دی اسالم با اکثریت سنی و سایر مذاهب اسالمی ،ممشكل از ممذاهب امافعی ،حنفمی و
ایعه هعفرت در طمول سمدههمات گذاممه در قفقماز گسممرش یافممه اسمت .ربربایرمان،
بزرگتری کشور قفقاز و در گذرگاه اروپا و رسیات هنوظ غربی ،به عنوان همسایه امالی
ایران ،تنها کشور قفقاز و رسیات مرکزت با اکثریت ایعه است.

6

بسیارت از ماد هات اسالمی و تعداد دو هزار مسرد در باکو و سایر اهرسمانهات ای
کشور و اواهد تاریخی و عینی ما ند اهرهات لنكران ،مارداران ،قبلمه و گنرمه از قمدی
مال عباد

ا هها ،مقبره ها و مال تاصیل علموم دینمی بود مد .هم رنمی  ،امهرهات

ایروان و ااما ی ،اهر ااعرا ی رون اقما ی(د929 .ق) و میمرزا علمیاکبمر طماهرزاده
صابر(د1219 .م) بود د.
1 .ASAFiE CAMi.
2. HAYDARHANi CAMi.
3. ISHAK PASA SARAYi CAMi.
4. DOLMABAHCE CAMi.
 .5کالن فریبایی ،گزارشتفصيلیگرجستان ،ص.13
 .6رضا عنایتالله ،آذربايجانواران(آلبانيايقفقاز) ،ج  ،3ص 311؛ سرشماری 3135م ،دولتآذربايجان.
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تعداد عالمان مسلمان ،مراکز و هادهمات اسمالمی ،بناهما ،سما ممانهمات تماریخی و
کماظ ا هها شان دهنده سابقه بسیار دیرینه هامعمه مسملما ان و امیعیان ربربایرمان در
قفقاز است که با اهر تاریخی ،ریینه تمام مات هویت اسالمی در ای منققه هسمند .در
هر حال ،می توان ماهیت فرهنگ اسالمی را در ربربایران که قدر مندتری کشور قفقاز
هنوبی است ،فی کرد؛ زیرا مقالعا میدا ی و بررسی داده هات مقالعا تاریخی بهوسیله
1
ویسنده مؤید ای موضوو است.
ه زیسمی مسالمترمیز در قفقاز ،میان همه اقوام و ادیان در طول تاریخ وهود دااممه
است .فرهنگ و رداظ و رسوم اسالمی در منماطق مسملمان شمی گرهسممان ،بما وهمود
هژمو ی کلیسات ارتدوکس ،هویت ود را در امهرهات تفلمیس ،ممار ئولی ،9گاردابما ی،2
بولنیسی ،4دما یسی ،9ساکاریكو ،6گود ی ،7تالوت ،1ر مما ،2کاسپی ،14باتومی ،11گورت،19
کارایل 12و تمریسقارو 14در طول تاریخ حفظ کرده است.
 .1پاشازاده ،معابددرآذربايجان،باکو ،ص .331
2. Marneuli.
3. Gardabani.
4. Bolnisi.
5. Demanesi.
6. Sakareuo.
7. Godkhei.
8. Telavi.
9. Akhmeta.
10. Kaspei.
11. Batomi.
12. Gorei.
13. Karaeil.
14. Tetreskaro.
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عمدهتری مال ترمع مسلما ان گرهسمان ،منماطق کواموکمارتلی1و امیماکارتلی 9در
هنوظ ،هنوظ ارقی و غمرظ کشمور اسمت کمه اقلیمت مسملما ان ربرت زبمان را تشمكیل
میدهد 2.مسلما ان گرهسمان را دو گروه عمده تشكیل میدهند که گروه خست با عنوان
مسلما ان سنی حنفی در منققه رهارسمان سكو ت دار مد و گمروه دوم ،ربربایرما یهمات
گرهسمان هسمند که در اممداد مرزهات ای کشمور بما همهمورت ربربایرمان و ارمنسممان
سكو ت دار د 4و اکنون در ای مناطق به حیاط ود ادامه میدهند.

9

به گفمه منابع ،راهبرد رادیكال حكومت کمو یس در یک قرن ا یر ،ما ند تزاریسم در
سدههات پیشی  ،ه تنها موفق به ابودت و ریشه ک کمردن هویمت اسمالمی در منققمه
شد ،بلكه ای سیاست سبب راد و توسعه مخفی اسالم در قالب گرایآ هات صوفیا ه ات
ما ند قشبندیه ،قادریه ،یعسویه و کبرویمه گردیمد 6.هم رنمی  ،راهبمرد رادیكمال موهمب
مذهبیتر ادن مسلما ان و راد تصوف در میان قزاق ها ،قرقیزها و رچ ها اد.

7

 .11نتیجه

هغرافیات قفقاز هنوبی در ابعاد قومی و دینی ،منققه ات ممنوو اسمت و در مامل بر مورد
تمدنها قرار دارد .قفقاز یكی از قدیمی تری  ،مراکز تمدن بشرت و تممدن ایرا می از دوره
هخامنشی بوده است .ای منققه پس از اسالم در بخشی از حموزه تممدن اسمالمی قمرار
گرفمممه اسممت .در ایمم دوره ،دولممتهممات قفقمماز هنمموبی اممامل گرهسمممان(کارتولی)،
ربربایران(رران) و ارمنسمان(ارمنیه) هزو ایا

و یا راجگزار دولت اسالمی بود د.
1. Kevamokartli.
2. Shetakartli.

3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons.2012.
4. National Statistics Office of Georgia: General Population Census of 2002.
5. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons.2013.
 .6بنیگسن ،مسلمانانشوروی ،ص .93-91
 .7پیترکنز ،تاريخاتحادشوروی ،ص .315
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اسالم در سده خست هررت وارد قفقماز امد و گسممرش یافمت .ممغیرهمایی ما نمد
فموحا  ،صلح امهها ،مبلغان و گروههات ترارت در گسمرش اسالم در قفقاز قآ داامند.
در ای میان ،ظرفیت باتی دی اسالم در ما دگارت اسالم در منققه تأثیر گذارد و باورهات
اسالمی در میان مسلما ان قفقاز هاودا ه اد .عالممان گرهمی ،تمرک ،فمار

و عمرظ در

تاقق ای پدیده در قفقاز هنوبی قشی اساسی داامند.
در بررسی گسمرش اسالم در قفقاز به ای اا

کلمی ممیتموان رسمید کمه امیوه

گسمرش اسالم با اااره به ممغیرهات هریه پخآ ،زمینمه ما مدگارت اسمالم را در میمان
مردم منققه فراه رورد .اسالم در بر ی از اهرهات قفقاز ،ما ند باکو پیوسمه راد مموده
است و در بر ی دیگر ما ند تفلیس(کارتولی) و ایروان(ارمنیه) از مواضع هغرافیایی ود در
طول رند قرن عقب شینی کرده است .ای امر به عناصمر واقعمی– تماریخی منققمه در
رویارویی اسالم با ر ها باز می گردد و از منازعا عقیدتی مسلما ان با سایر ادیمان در ایم
منققه تأثیر پذیرفمه است.
در سدههات ا یر ،تسلط و سلقه هغرافیایی بر ی قدر هات منققهات ما نمد روسمیه،
مقدمه اضماالل تمدن اسالمی در قفقاز را فراه کرده است؛ زیرا رسیات میا ه و قفقاز از
سده هفم تا پا زده میالدت از مراکز اصملی تممدن اسمالمی بموده اسمت ،امما از سمده
اا زده میالدت با بی رو ق ادن هاده ابریش و با اهرات سیاست هداسازت مسلما ان از
ههان اسالم ،تمدن اسالمی در قفقاز به ا زوا کشیده اد و موهمب مارومیمت مسملما ان
منققه گردید.

سال بیستم ،شماره هفتادونهم ،پاییز 8931

223

منابع
 .3ایوبی اسماعیل بن علي ابوالفدأ ،تقويمالبلدان ،ترجمه عبدالحمید آیتي ،تهران :انتشارات بنیاد فرهنگ
ایران3556 ،ق.
 .3احمد ،عبدالرزاق احمد ،الحضارةاالسمميةفیالعصورالوسطی ،قاهره :بینا3555 ،م.
 .1ابن اثیر ،عزالدین ،الکاملفیالتاريخ ،ترجمه سید محمد حسین روحانی ،تهران :اساطیر.3141 ،
مسالللهاقليتهالايملاليدرشالوروي ،ترجمیه فت اللیه دییدهبان ،تهیران:

 .5آوتورخانوف ،عبیدالرحمان،
انتشارات انقالب.3143 ،
 .9آندر ه میکل ،هانری لوران ،اسالم و تمدن اسالمی ،ترجمه محمد فروغی ،تهران :سمت.3133 ،
 .6طالب اف ،آذربايجانسووتانسيکلوپدياسی(دائرةالمعارفآذربايجانشوروی) ،باکو :ترند.3545 ،
 .4آ کینر ،شیرین ،اقوا مسلمانشوروی ،ترجمه حسین آریا ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.3164 ،
 .3اقبال آشتیانی ،عباس و عاقلی ،باقر،تاريخايرانپسازاسم  ،تهران :نشر نامک.3143 ،
 .5احمد اف ،انسیکلوپدی ،مشاهيرترکوجهان ،استانبول :انتشارات آناتولی3531 ،م.
 .31امیراحمدیان ،بهرام ،جغرافيایکاملقفقاز ،تهران :انتشارات سازمان نیروهای مسل .3135 ،
،گذشته،حالوآينده ،ترجمه کاوه بییات ،تهیران :نشیر فرهنیگ،

 .33الکساندر ،بنیگس ،مسلمانانشوروی
.3141
 .33ییییییییییییییییی ،اسم ومسلماناندرآسيایمرکزیوقفقاز ،تهران :وزارت امور خارجه ،سال.3143
 .31ابی سعد عبدالکریم بن محمد بن التمیمی السمعانی ،االنساب ،هند :مطبعیة مجلیس ،دائرلالمعیارف
العثمانیة3131 ،ق.
 .35ابن حوقل ،صورةاألرض ،بیروت :لیدن3513 ،م.
 .39اشپولر ،برتولد ،تاريخايراندرقروننخستيناسممی ،ج ،3ترجمه جواد فالطیوری ،تهیران :انتشیارات
علمی -فرهنگی.3145 ،
 .36الحموی ،یاقوت ،ابوعبدالله ،معجمالبلدان ،بیروت :دارالکتب العلمیة3551 ،م.
مليتهایشوروی(مجموعهمقاالت) ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.3143 ،

 .34اسمیت ،گراهم،
 .33ایوانه جاواخیشویلي ،تاريخمرد گرجستان ،تفلیس :دانشگاه تفلیس3553 ،م.
 .35بالذري ،احمد بن یحیی ،فتوحالبلدان ،ترجمه محمد توکل ،تهران :نشر قطره.3164 ،
 .31بهزادی ،رقیه ،قو هایکهندرقفقاز ،تهران :نشر نی.3135 ،
 .33حبیش تفلیسی ،کفايةالطب( ،گ  6پ) ،تهران :نسیخه خطیی کتابخانیه مرکیزی دانشیگاه تهیران ،ش
.3169 ،331
 .33بنیگسن ،الکساندر ،مسلمانانشوروی،گذشته،حالوآينده ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.3141 ،

222

تاریخ گسترش اسالم در قفقاز جنوبی

 .31پیرنیا ،حسن و اقبال ،عباس ،تاريخايرانازآغازوانقراضقاجاريه ،تهران :خیام.3135 ،
 .35پیتر کنز ،تاريخاتحادشوروی ،ترجمه علی اکبر مهدیان ،تهران :امیر کبیر.3133 ،
 .39تاريخايران(ازصفويهتادورانمعاصر) ،تهران :سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی.3144 ،
 .36حسین مونس ،اطلستاريخاسم  ،قاهره :الزهراء لألعالم العربی3534 ،م.
 .34ریوکین ،مایکل ،حکومتمسکوومسللهمساللمانانآساليایمرکالزیشالوروی ،ترجمیه رمضیان زاده،
مشهد :آستان قدس.3166 ،
آذربايجالان ،چگالونگيشالکلگيالری ،ترجمیه اسیالم زاده ،تهیران:

 .33رسول زاده ،محمد امین ،جمهوری
انتشارات شیرازه.3131 ،
 .35ز .منتشاشویلی ،تجديدحياتاسم درقفقالازوآساليایمرکالزی ،تفلییس :اسیام (بیه زبیان روسیی)،
3116م.
 .11زرگرینژاد ،غالمحسین ،تاريخصدراسم (عصرنبوت) ،تهران :انتشارات سمت ،سال.3145
 .13سامی ،شمس الدین ،قاموساالعم  ،استانبول :معارف عمومیه3543 ،م.
ميانه ،تهران :انتشارات مطالعات بینالمللي.3141 ،
مليتهایآسيای 

.13شیرازي ،ابوالحسن،
تاريختمدنهایآسيایمرکزی ،تهران :دفتر مطالعات.3146 ،

 .11شهمیرزادی ،صادق،
 .15شیخ نوری ،تاريخاسم درآسيایمرکزی ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.3134 ،
 .19شمیم ،علی اصغر ،ايراندردورهسلطنتقاجار ،تهران :نشر بهزاد.3143 ،
 .16صال احمد العلی ،مهاجرتقبايلعربدرصدراسم  ،ترجمه انصاری ،تهیران :انتشیارات سیمت،
.3135
 .14طبری ،محمد بن جریر ،تاريخطبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :نشر اساطیر.3145 ،
 .13طقوش ،محمد سهیل ،دولتعباسيان ،ترجمه جودکی ،قم :دفتر حوزه و دانشگاه.3131 ،
 .15عنایتالله ،رضا ،آذربايجانواران(آلبانيايقفقاز) ،تهران :انتشارات ایران زمین. 3161 ،
 .51عالمه مجلسی ،محمد باقر ،بحاراألنوار ،تهران :انتشارات اسالمیه.3163 ،
 .53علی غفرانی ،فرهنگوتمدناسممیدرماوراءالنهر ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسالمی.3134 ،
 .53عقیقی بخشایشی ،مفاخر آذربايجان ،تبریز :نشر آذربایجان.1375 ،
معاهدهترکمانچای ،تهران :انتشارات سازمان اسناد ملي ایران.3145 ،

 .51قاضیها ،فاطمه،
 .55قفس اوغلو ،ابراهیم ،فرهنگملیترک ،استانبول :انتشارات اوتوکن3119 ،م.
 .59کارر دانکوس ،هلن ،فخرملتها ،ترجمه عباس آگاهی ،تهران :انتشارات نشر فرهنگ اسالمی.3141 ،
 .56کارردانکوس ،هلن ،اسم ومسلماناندرروسيه ،قم :حسینه ارشاد.3194 ،
 .54کارردانکوس ،هلن ،طغيانملتهادرشوروی ،ترجمه عباس آگاهی ،تهران :نشر نو.3169 ،

سال بیستم ،شماره هفتادونهم ،پاییز 8931

222

 .53گیب ،فتوحاتاعرابدرآسيایمرکزی ،ترجمه احمدی پور ،تبریز :انتشارات اخترشمال.3114 ،
نيساباالتفليسدرسدههاي8تا ،9تفلیس :انتشارات دانشگاه تفلیس (به زبان گرجي )،

 .55گ.جاپاریدزه،
3119م.
 .91گ .جاپاریدزه ،ك.کوتسیا ،اسم .مرجعدائرةالمعارفی ،تفلیس :انتشارات دانشگاه تفلیس( ،بیه زبیان
گرجي)3555 ،م.
 .93لکهارت ،الرنس ،انقراضسلسلهصفويهدرايران ،ترجمه قلی عماد ،تهران :بنگاه نشر کتاب.3151 ،
 .93مارتین،گیلبرت ،اطلستاريخیروسيهوشوروی ،ترجمه فریدون فاطمی ،تهران :نشر مرکز.3141 ،
 .91مسعود ،جبران ،المعجم ،ترجمه رضا ترابی نژاد ،مشهد :نشر آستان قدس رضوی.3141 ،
مسکوومسللهیمسلمانان ،ترجمه محمود رمضان زاده ،مشهد :آستان قدس

 .95مایکل ریوکین ،حکومت
رضوی.3166 ،
مروجالذهب ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :انتشارات علمیی و فرهنگیی،

 .99مسعودی ،علی بن حسین،
.3145
 .96موسوی بجنوردی ،سید محمدکاظم ،دائرةالمعارفاسممی ،تهران :مرکز دائرلالمعارف بزرگ اسالمی،
.3164
 .94مطهری ،مرتضی ،خدماتمتقابلاسالم وايالران ،تهیران :انتشیارات صیدرا (مرکیز نشیر آثیار شیهید
مطهری).3143 ،
 .93مقدسی ،محمد بن احمد شمس الدین ،احسنالتقاسيم ،ترجمه علی نقی منزوی ،تهیران :نشیر اییران،
.3163
 .95هانتر ،شیرین ،اسم درروسيه ،ترجمه الهه کوالیی ،تهران :نشر نی.3153 ،
 .61هوشنگ مهدوی ،علیرضا ،ارمنستان،آذربايجان،گرجستانازاستقملتااستقراررژيمشوروی ،ترجمه
عبدالرضا ،تهران :انتشارات معین ،نشرآفاناسیان.3141 ،
 .63هانتینگتون ،ساموئل ،برخوردتمدنها ،ترجمه مجتبی امیری ،تهران :وزارت امورخارجه3551 ،م.
 .63ویل دورانت ،گاهوارهتمدن ،ترجمه احمد آرام ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.3141 ،
 .61یعقوبی ،ابن واض  ،البلدان ،ترجمه محمد ابراهیم آیتي ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.3145 ،
.65یارليکاپوف ،احمد« ،اسالم مردمي و جوانان مسلمان قفقاز» ،فرهنگروس ،ش  36و .3139 ،34
 .69هیئت ،جواد « ،تأثیر فرهنگ شرق بر فرهنگ غرب» ،مجلهوارليق ،ش .3135 ،344
66.Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's The History of Caucasian
Albanians by Movsēs Dasxuranci, Bulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 366.

تاریخ گسترش اسالم در قفقاز جنوبی

222

67.The Constitution of the Republic of Armenia (with amendments). Constitutional
Court of the Republic of Armenia. 5 July 1995. Retrieved 14 October 2012.
68.http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons.
69.2008 Report on International Religious Georgia, Department of state, 2008,
www.unhcr. Org.
70.National Statistics Office of Georgia: General Population Census of 2002.
71.Cyril Toumanoff. Review of C. J. F. Dowsett's The History of Caucasian
Albanians by Movsēs DasxuranciBulletin of the School of Oriental and African
Studies, University of London, Vol. 25, No. 1/3. (1962), p. 366.

