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یهتا تقابل با روس یرانمسلمانان قفقاز: از تعامل با ا

 

 82/33/62 تاریخ تأیید:               13/5/69 تاریخ دریافت:

 1 یقاسم چراغچ 

 2 اکبر کجباف یعل

های ممتازی، مانند تنوع جمعیتیی،   سرزمینی با ویژگی عنوانمنطقه قفقاز به 

سیاسی و ارتباطات فرهنگی دارای دو گروه اثرگذار میذهبی    اهمیت جغرافیای

یعنی مسلمانان نیمه شرقی و مسیحیان نیمه غربی است. پیروان این دو میذه   

بدون هیچ تنشی در تعامل بودنید و بیا دمیدن    در عصر استیالی حاکمان بومی، 

گرا این تعامل بیه تقابیل گراییید.     شرقی  یعنی روسیه غرب عنصر بیگانه و ضد

به این پرسش پاسخ دهد که کدام عامیل سیاسیی سیب      کوشد این پژوهش می

هیا در قفقیاز دوره اسیالمی، بیه      زیستی و تعامل بین ادیان و فرهنی   شد تا هم

 ها منجر شود؟  ش قومیتتقابل مذاه  و چال

دهید   می  بررسی تاریخی روند تحوالت مذهبی و اجتماعی این منطقه نشان

سازی اجباری با هدف قرار دادن مسیلمانان در   زدایی و روسی که سیاست اسالم

ها بر قفقاز  صد ساله روس یک هویت ساختگی و فرمایشی در دوره سیطره سی

ا با مسیحیان به یک تقابل، پیوستگی سب  شد، ضمن تبدیل تعامل اجتماعی دنه
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تیر،   دینی و فرهنگی دنها با جهان اسالم هم از دست برود. در حیالی کیه پییش   

ایران با رواداری میذهبی، مسیلمانان و غیرمسیلمانان قفقیاز را در ییک جامعیه       

 منسجم گرد دورده بود.

 

 جهان اسالم. یران،ا یه،قفقاز، مسلمانان قفقاز، روس :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

 حوزهدر در گذرگاه بین دریای مازندران و دریای سیاه و در شمال غرب ایران  ناحیه قفقاز

 باا  قفقااز  مردمان دینی و اجتماعی فرهنگی، پیوندهای و دارد قرار ایران تمدن و فرهنگ

 ایران به م، متعلق31 ه.ق/32سده  ناحیه در اوایل این. آشکار است مسلمان آسیای و ایران

 باه وسایله   ، دیوانی حوزه از بخشی عنوان به های صفوی و قاجار حکومت روزگار در و بود

ه.ق مورد تهااج   3331در سال  . این سرزمین شد می ایران اداره منصوب و حاکمان محلی 

-3323ه.ق و 3331-3331های  سال روسیه تزاری قرار گرفت و پس از دو دوره جنگ در 

  3ید.خاک ایران جدا گرداز  ه.ق3322

های موجود درباره قفقاز، تنوع قومی و فرهنگی آن است که در مطالعه  واقعیت یکی از 

مشاهده کارد   توان را می جهان ای در ناحیه تحوالت این ناحیه باید به آن توجه کرد. کمتر

 ایان  جغرافیاایی  ممتااز  موقعیات . باشاد  برخوردار زبانی و قومی تنوع از قفقاز اندازه به که

 و کنند رخنه آن در بارها جنوب از خاورمیانه تاریخی های است، تمدن شده سبب سرزمین

و  گیرناد  پنااه  آن های پایه خود در کوه حرکت شمالی در مسیر های دشت کوچ کننده اقوام

 . گذارند بر جای آن قومی ترکیب در نشانی یك هر

                                              
 .843-816، ص المآثر السلطانیه. مفتون دنبلی، 3
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نیسات  زیارا    آساان  و قطعای  3گاذرد  مای   پنجاه از تعدادشان که اقوام این بندی طبقه

بناابراین،   . انجاماد  می مختلفی نتایج به مذهب نوع سکونت و محل حسب آنها بر تفکیك

 در آن در قوم ها  ده که رود می شمار به دنیا مناطقترین   مرکّب از یکی قومی، تراز در قفقاز

 ارتادوکس،  ادیاان یهاود،   قفقااز،  در منطقاه  چناین  ها   .کنناد  مای  زنادگی  یکدیگر کنار

 . بودایی وجود دارند اسالم و ،3مونوفیزیس 

 ایان هاای   باودایی  از کوچاك  جماعتی و دربند های یهودی تات اقلیت که صورتی در

 نیمای  و مسالمانان  را قفقاز جمعیت از که نیمی گفت توان می نگیری ، نظر در را سرزمین

 دو این میان جداکننده شدت به مرز یك مسئله البته،. دهند می تشکیل مسیحیان را دیگر

 و کنناد  می زندگی شمالی قفقاز در تسنن اهل مسلمانان. است مطرح قفقاز در بزرگ دین

 تعلق دلیل به و ساکن هستند قفقاز شرقی جنوب در آذربایجان جمعیت بیشتر که آن حال

 هاا،  روس و هساتند  ساریانی  کلیساای  تابع قفقاز، ارامنه. هستند شیعه ایرانی، فرهنگ به

 2دارند. تعلق ارتدوکس کلیسای به آبخازها از بخشی و ها گرجی

 پیوناد  و فرهنگی زنجیره گسست چگونگی درست و عمیق درک در هر صورت، برای

 قفقاز تجزیه در مؤثر نیروهای تعامل و تقابل پیشینه بر دارد تاریخی ایران و قفقاز ضرورت

طوالنی بودن کالم، تنها باید به روند ایران تمرکز شود، اما برای پرهیز از  از آن گسست و

 تحقیقاات  روش بار  تکیاه  باا  حاضر پژوهش که هدفی. توسعه اسالم و نتایج آن بپردازی 

 است. آن دنبال به پی جویی عالمانه و طرفی بی پایه بر و اسنادی

درباره پیشینه تحقیق باید گفت که مقاالتی به زبان فارسی در این حوزه وجود دارناد.  

، نوشاته حساین زرینای و    ایاران  از قفقاز جدایی برای زمینه سازی دینی  ناهمگونی مقاله

                                              
 .812، ص31، ش ایران شناخت مجله، «ترکیب قومی قفقاز». برجیان، 1
یا اعتقاد به یکی بودن روح و جوهره مسیی  کیه از باورهیار ارمنییان و  Monophizitism. منوفیزیتیسم 2

 ها است. دیگر اقلیت
 .811-813، صهمان. 3
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، نوشته ساجاد حساینی و جعفار    فتوحات اسالم در قفقازو مقاله  3غالمحسین زرگری نژاد

 مقاالت مجموعهدر برخی مقاالت  که . چنانهای سودمندی دارند دادهدر این باره 3آقازاده 

و چندین مقاله دیگر در موضوع جدایی قفقاز یاا   2تاریخ بستر در زقفقا المللی بین همایش

 توان ارتباط موضوعی را دید.  روابط ایران و روسیه ه  می

در بار   را قفقااز  از محدودی نقاط وقایع یا سیاسی ها، وضعیت با این حال، بیشتر مقاله

بررسای خطای و   دارند و به روند ورود اسالم به منطقاه و اوضااع مسالمانان آن در یاك     

به  قفقاز مسلمانان مبارزه قرن دو ،قفقاز شمال باروی البته در کتاب. مروری توجهی ندارند

در دو  قفقااز  شمال مسلمان اقوام پویش که بر 5(3211) 2کوشش مری بنیکسن براکساپ

 6گوگچاه  نوشته جمالعثمانی  امپراتوری سیاست و قفقاز دارد و یا کتاب قرن اخیر تمرکز

های سودمندی درباره تاریخ اساالم   اشاره دارد، داده با مسلمانان قفقاز روابط عثمانی بهکه 

 در قفقاز ارائاه شاده اسات، اماا بار تحاوالت تطبیقای مسالمانان در یاك بساتر زماانی            

 تأکید ندارند. 

چنین، شماری از نویسندگان غربی که آثارشان به فارسی برگرداناده نشاده اسات،     ه 

مسئله مبارزه مسلمانان قفقاز شمالی با روسیه و بحران چالش هویات اساالمی باا     تنها به

کوشد با  که پژوهش حاضر، متفاوت از سایر آثار می کنند. در حالی فرهنگ روسی اشاره می

                                              
، فصلنامه تاایی  ایاران، «از ایران ناهمگونی دینی؛ زمینه سازر برار جدایی قفقاز». زرینی و زرگرر نژاد، 1

 .23-52، ص92ش 
 .316-332، ص 8-3، ش38، دورهفصلنامه تایی  اسالم« فتوحات اسالم در قفقاز ». حسینی و آقازاده، 2
 .مجموعه مقاالت همایش بین المللی قفقاز دی بستر تایی . نائبیان و گلی، 3
4 .Mary Benickson Broxup.  
 .بایوی شمال قفقاز، دو قرن مبایزه مسلمانان قفقازیگران، . بنیکسن پراکساپ و د5
 .قفقاز و سیاست امپراتویی عثمانی . گوگچه،6
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نگرشی انتقادی و دنباله دار به مسئله وضعیت مسلمانان قفقاز در دو دوره متفاوت حکومت 

  .م بپردازد 30-36ه.ق/  32-30ایران و روسیه از سده 

 قفقاز   در اسالم. 2

 نوبت، ق.ه اول قرن نخستهای  دهه در اعراب مسلمان به وسیله  جنوبی قفقاز فتح از پس

 اعرابهای  لشکرکشی نخستین. رسید داغستان و شروان ازهایی  بخش در اسالم انتشار به

 سیاست سرآغاز، م 616-621/ ق.ه 61-31 های سال دربند در  و ارمنستان، اران مناطق به

  3.بود مناطق این در اسالم گسترش

 اعاراب  توجاه  ماورد  ارزنده، تجاری و راهبردی مناسب موقعیت سبب به شمالی قفقاز

 دینای  و تجااری  سیاسای،  -نظاامی  مناافع  بعاد،  به این دلیل، مدتی. داشت قرار مسلمان

 نشین خاقان و ه.ق( 656-323عباسی)ه.ق(،  323-23اموی) خالفتای  منطقه های قدرت

 با مسلمانان  تقابل زمان از. سرزمین شد این در ها رویارویی حکومت م( موجب  33-1خزر)

 همان به قفقاز در را خود اسالمی خالفت که عباسیان عهد در آغاز شمالی قفقاز در خزرها

 و گذشتند قفقازهای  گذرگاه بارها از طرفین کرد، قانع ساسانی امپراتوری مرزهای محدوده

  3.شدند عمل وارد یکدیگر ضد منافع 

ها   کوه این جنوب مسلمانان در  متصرفات به اندازی دست و قفقاز از عبور خزرها، هدف

باه   2باود.  مرزهای بیازانس  به شدن نزدیك و قفقاز شمالی مسلمانان، تصرف  هدف و بود

 علمیاه  مادارس  و مساجد دارای و اسالم ترویج مراکز از یکی عنوان به دربند که خصوص

 شاامال  ساامت بااه ناحیااه ایاان از اسااالم و بااود شااده معااروف الجهاااد باااب بااه معتباار

 محماد،  بان  مروان، ق.ه330 سال در که تا زمانی بود برقرار تنش این. یافت گسترش می
                                              

 .825-824ص  ، فتوح البلدان ،  ر.ک: بالذرر . 1
 .5822، 4846، ص38و  31، جتایی  طبری. طبرر، 2
 .18-13، ص خزیها. کوستلر، 3
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 بار  سانگینی  شکسات  ارمنساتان،  و آذربایجاان  دره.ق(  331-323آخرین خلیفه اماوی ) 

  خازران  و خلفاا  میاان  جنگای سای سااله    باه  کاه  شکستی. ساخت وارد خزر نشین خاقان

 3بخشید. پایان

  یعنی واکنش قفقازها به ورود اسالم، باید گفت کاه پاس از آن     درباره آن سوی ماجرا

 قفقااز  اقاوام سااکن در   باین  در جغرافیایی سمت چند از و مرحله چند در اسالم که دیانت

 هاای  داغستان در سده و شروان ارّان، در قفقاز شرقی بخش طوایف از گروهی یافت، رواج

 اولاین  قُماوق  و طَبرسَاران  دُرغاه،  کناونی  اقوام بنابراین،   3آوردند. هجری اسالم نخستین

 بار  و نشدند مسلمان که بودند جماعاتی آنها میان در. آیند می شمار به داغستان مسلمانان

مسالمان   هاای  قماوق  یاا  قُموق، غازی مقابل در قُموق چون کافر عناوینی به، مبنا همین

  2.شدند ملقب داغستان

 طاول  باه . م 36 ق/30تاا قارن   داغساتان  در مذهب شاافعی  و اسالم کامل رواج

 عماومی  تا زمان گرایش و یافت  شیوع شروان، و اران آهستگی در به اسالم 2انجامید.

ق/  32-1های  قرن در 5.بود نشده خارج صحنه از مسیحیت صفوی، عهد در تشیع به

 به سپس و ولگا رود حوزه و قپچاق دشت از ابتدا و شمال از حنفی مذهب م، 35-31

 و کوهساتان  به روسیه، روی پیش با مقابله نیت کریمه به جزیره شبه تاتارهای وسیله

 هاا  اَدغاه  و بالکارها، ها چای قره، آبازها، نوغاها شدن مسلمان به و یافت راه چرکستان

  6.کرد کمك

                                              
 .4846، ص31، ج تایی  طبری. طبرر، 1
 .142، ص 3، ش مجله بریسیهای تاییخی، «پیشینه تاریخی سرزمین داغستان». یکتائی، 2
 .142، ص همان. 3
 .54، ص بایوی شمال قفقاز، دو قرن مبایزه مسلمانان قفقاز. بنیکسن براگساپ، 4
 .329، صتایی  شروان و دیبند. مینورسکی، 5
 .51-53، ص312و  319، ش مردم ماهنامه هنر و، «آوارها و سرزمین سریردار». یکتائی، 6
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 3.آوردناد  اسالم که بودند قفقازی اقوام آخرین دیگوری های آس و کاباردها ها، چرکس

 باه  و کردناد  اخاذ  داغساتانیان  از را اساالم  دیان  بعاد،  باه  م 36ق/ 30 قارن  از ها چچن

 دالوری باه  داغساتان  در که آوارها از کرد یادی جا باید در این 3.نمودند منتقل ها اینگوش

 که داغلی یا سَریردار به معروف مردمی 2.بود آنها از ق(3311شامل )د.  شیخ و بودند شهره

 2دارند. بسیار شهرت اسالمی، کیان از دفاع در

 ظهاور  باا  م 31ق/  33ساده  اواخار  از کاه  بود باال چنان منطقه، این در اسالمی شور

 هاا  روس ضاد  بار  قادریاه  و نقشابندیه های  فرقه شیوخ، ناحیه این در عرفانیهای  طریقت

 و ق(3301منصاور اُشارومه )د.    ترین آنها، افرادی مانناد اماام   معروف 5.کردند جهاد اعالم

 نویساندگان  از بسایاری  آثار مایه دست روس، قشون با آنها نبردهای بودند که شامل شیخ

 برای م(3131-3111شوروی ) دولت فشار ق،32م/ 30 سده در. است اروپایی درباره قفقاز

 از ماوجی  شاوروی،  فروپاشای  باا ، اماا   باود  محساوس  بیشاتر  منطقاه،  این زدایی در دین

 6افتاد. راه به چچن و داغستان شمال گرایی در اسالم

 در کاه  اسات  آن شامالی  قفقاز مردمان درباره مسلمانی تأمل سزاوار نکته با این حال،

 با ورود این اما شده بود، وارد اسالمی نخستین های سده از اسالم ،سرزمین این از مناطقی

 حکومات  دهاه،  هفات  چناین در  ها  . است نبوده همراه دار دنباله تحولی و عمیق نفوذی

 به. است گرفته صورت مسمومی تبلیغات داری دین و مذهب علیه شوروی، در ها کمونیست

                                              
 .55، ص بایوی شمال قفقاز؛ بنیکسن براگساپ، همان. 1
 .382، ص چچن ها دیگذی تایی . منفرد و بیات، 2
 .842-814، ص8-3، شتحقیقات اسالمی، «شیخ شامل»ر.ک: ایشیلتان،  . در باره شیخ شامل، 3
 .51-53، ص312و  319، ش مردمماهنامه هنر و ، «آوارها و سرزمین سریردار». یکتائی،4
 .32، صچچن ها دیگذی تایی . منفرد و بیات، 5

6. Hanuliak, The Dagestani Security Paradigm in the View of Historical prespective, 
Slovak Journal of Political Sciences, No1, p 71. 
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 عناصار  باا  آمیختاه  و مابه  ، اساالم  به شمالی قفقاز مسلمانان از نگاه بخشی که صورتی

 باستانی های سنت از بسیاری است. برای مثال، هنوز شده غیر اسالمی باورهای و فرهنگی

  3مقدس هستند.

 گساترده و  فسااد  گرفتاار  شاوروی،  پاس از فروپاشای   روسایه  وقتی اساس، همین بر

 درباره هویت کنکاش به شمالی قفقاز اهالی از جماعتی شد، اقتصادی و سیاسی ناکارآمدی

 سَلفی های گروه تبلیغات دام به دینی، نگری سطحی دلیل به و شدند مشغول خود اسالمی

 3افتادند. تندرو و

 گرجستان، چون قفقاز نشین مسیحی مناطق بر مسلمانان سلطه وجود با آید به نظر می

 اشغال روند واقع، در 2پذیرفته است. صورت عیسویان آیین ومذهب  تغییر در اجباری کمتر

 اما 2بود کند در کوهستان ساکن اقوام شدید مقاومت دلیل به اعراب به وسیله  شرقی قفقاز

از  قبایال  پیاروان ادیاان   و مسالمانان  یهودیاان،  مسیحیان، میان آمیز مسالمت زیستی ه 

 آن را  مسالمان  سایاحان  کاه  حقیقتای . اسات  باوده  دوران ایان  در تأمل قابلهای  ویژگی

  5کنند. تأیید می

 تادریج  باه  بودناد  زردشاتی  کیش پیروبیشتر  که قفقاز جنوبی و شرقی نواحی مردمان

خاود بااقی    مسیحی و بر باورهای زردشتی نشینان جماعاتی از کوه ولی را پذیرفتند، اسالم

                                              
در شیکل گییرر هوییت سیاسیی جام یه سیاسی  -تأثیر شکافهار اجتماعی». ر.ک: کوالئی و حسینی، 1

 .399-342ص ، 8-3، ش38، دورهسیای مرکزی و قفقاز، آ«داغستان
2. Hanulik, Ibid, p 61 & 68. 

 .826، صفتوح البلدان . بالذرر، 3
 .861، ص همان. 4
مارو  الاذهو و مداادن ؛ مسی ودر، 26، ص  سفرنامه ابن حوقل) ایران دی صاویااالی( . ابن حوقل، 5

 .366، ص 3ج، الجوهر
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 هاای  شورش و خارجی تهاج  با مقابله چنین، از اوایل سده دوم هجری، برای ه  3.ماندند

 کوچاناده  آن پیرامون و دربند به سوریه و عراق از مسلمان های عرب از هایی گروه داخلی،

 .شد می تصویر 2 کورا رود امتداد در قفقاز شمال در اسالم جهان به این دلیل، مرز 3.شدند

 در تنهاا  و داشات  استمرار پیش قرن شمالی تا یك قفقاز در اسالم ترویج در هر حال،

 هاای  روس. گرفات  نهاایی  شکل منطقه، این کنونی و مذهبی آرایش، م 31ق/  32 سده

سرخ،  های روس اما 2نداشتند اصراری قفقازیان دین تغییر در قفقاز بر تسلط دوره در تزاری

 5.نمودناد  اجدادی دین از جوان نسل روگردانی و مذهبی شعائر نابودی برای زیادی تالش

 وارد شامالی  قفقاز کردن آرام برای جنوبی، قفقاز گانه سه های جمهوری پس از اشغال آنها

 اقوام اسکان و ه  ضد بر قومی های گروه تحریك با کوشیدند ابتدا همان از و شدند عمل

 قفقااز  شامال  مردمان طلبی استقاللاز  تزاریستی های روش دیگر و خودمختار مناطق در

  6کنند. جلوگیری

سارزمین   این مردمان آیین در چندانی تغییر نتوانست کمونیستی حکومت، همه این با

 روسیه سلطه دفع انگیزه همان با عثمانیان وسیله به اسالم غربی، جنوب سمت در دهد، اما

 هاای  بیشتر گرجای  در عصر حاضر، 1.گردید ترویج ها آدیغه و ها آبخازی ها، گرجی میان در

 را خاود  اماا  هساتند،  ساکن ترکیه مرز حاشیه و آجارستان خودمختار جمهوری در مسلمان

                                              
 .ها که به کافرقموق م روف بودند . آوارها و بخشی از قموق1
 .395، ص تایی  شروان و دیبند؛ مینورسکی، 4312، ص 6، ج تایی  طبری. طبرر، 2

3. Kora. 
باایوی شامال . اسالم ستیزر فقط در یک دوره کوتاه از دوره تزارر صورت گرفیت ببنیکسین براگسیاپ، 4

 (.89، ص قفقاز
 .82-89، صهمان. 5

6. Henze, Russia and the Caucasus, Studies in Conflict & Terrorism, 19:4, p 390. 
 .81، ص قفقاز و سیاست امپراتویی عثمانی . گوگچه،7
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 گرجساتان  را آجارساتان  هاا،  روس کاه  اسات  به این دلیل شاید دانند. این امر، می گرجی

 3 خواندند. می مسلمان

 به وسیله ایران در قفقاز  گسترش تشیع . 3

،  اسالم در قفقاز به شیوه متعارف در بیشتر مناطق جهان اسالم با جوهره تسنن رواج یافت

توانست به  اما تردیدی نبود که مجاورت قفقاز با خواستگاه گسترش تشیع  یعنی ایران، می

تنوع مذاهب اسالمی در این ناحیه کمك کند. به ویژه که در دوران پیش از صفوی، اقلیت 

زیستند و خاندان صفوی، صحنه تعامالت مذهبی در قفقاز  ان در قفقاز میمحدودی از شیعی

 را تغییر دادند. 

 کاله مریدان با کمك( ق 161-121)حیدر شیخ فرزندش، و( ق 162-153)جنید شیخ

های  قفقاز از راه ازدواج در قدرتهای  و با اتصال به کانون قزلباش به موسوم خویش، قرمز

از قفقاز به عنوان ساکوی پارش    3ارمنستان و گرجستان سیحیمهای  خاندان با مصلحتی

هاای   آموزه تلفیق فرزندان او با خود به سمت قدرت مطلقه بهره بردند. پس از شیخ جنید،

 . شدند پادشاهی دودمان تأسیس به موفق سیاست، و طریقت

مقصد صفویان برای تقویت روحیه عقیدتی و نظامی هواداران خویش، اراضی عیسوی 

مشرکان و کفار، به تجهیز قوا، تجمیع غازیاان و   با نشین قفقازیه بود. آنها زیر پرچ  جهاد

 خانادان خاویش   شاهرت  و ثاروت  مبادرت ورزیدند و از این رهگذر، بار  2غزا بر ضد کفار

 به باشد، داشته دینی تبلیغ و جهادی بعد که آن از بیشتر، ها این جنگ افزودند. در حقیقت،

 شامال  مناطق یا دارالکفر در جهاد پوشش سازی اراضی قفقاز در ویران و گری غارت شکل

  نویسد: ها می بود. رولو درباره یکی از این لشکرکشی ارس

                                              
 .334، ص 3، جدائرا المدایف بزیگ اسالمی، «آجارستان». رضا، 1
 .395، ص دی بستر تایی مجموعه مقاالت همایش بین المللی قفقاز . نائبیان و گلی، 2
 .821-892، ص تایی  عالم آیای امینی، شرح حکمرانی سالطین آق قویونلو و ظهوی صفویان. خنجی، 3
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 جیحاین  رود چاین  خاین  جای   زماان   اندک به داد فرمان .. مردمان قتل به

 و فروخات  ما   نرخ یک به را برنا و پیر و کبیر و صغیر اجل دالل و گشت روان

   1سیخت. م  تفاوت ب  فقیر و غن  و زن و مرد غضب، نائره در

 نواحی اقوام بیشتر مسیحی، گرجیان وها   ارمنی م، به غیر از 35ق/  30آستانه سده  در

ایشان  از پس از استقرار صفویه بود که اقوامی و بودند مذهب شافعی و سُنی، قفقاز شرقی

و رواج تشیع با حمایت علنی و  3کشیدند مطاوعت رقبه به را جعفری امام اطاعت ربقه

 صافویه در برخای   دوران طول رسمی دولت مرکزی، سرعت گرفت. با این وجود، حتی در

 چنین، ه  2.ماند مردمان، مذهب بیشتر تسنن مذهب، قفقاز های کوهستان دور و شهرهای

 زندگی ارمنیهای  ملیك یا خمسه ملوک نظارت با غربی قفقاز مختلف نواحی در مسیحیان

 که همراه با مسالمت بود. 2کردند می

محققان اشاره کرد. ایشان بر این باور هستند که پس از جا باید به ادعای برخی  در این

 مرحله آخرین دولت ایران در از تسلط دولت شیعی مذهب صفویه بر قفقاز جنوبی، سیاست

 باوراناه  خاوش  آرماان  با که بود دینی سیاست مند هدف برد پیش عصر صفوی، در اواخر و

 قومی ایجاد بحران به نهایت، در اما گرفت، می صورت ناحیه این فرهنگی کردن دست یك

  5شد. منتهی قفقاز شیعی غیر جمعی عناصر بروز اعتراض و

                                              
 .939، ص 33، ج احسن التوایی . روملو، 1
 .16، ص دیبند نامه جدید. وزیراف، 2
 .12، ص گلستان ایم. باکیخانوف، 3
،  92، شتاایی  ایاران ،«زمینه سازر برار جدایی قفقاز از ایرانناهمگونی دینی؛ ». زرینی و زرگرر نژاد، 4

 .93ص
5. Bournoutian, Armenians and Russia (1626-1796), A Documentary Record. 
p 236. 
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 را صافویان  که محققانی ادعای خالف این ادعا محل بحث و انتقاد است. در واقع، بر

 متضامن  صافویه،  کلای  سیاسات  کنناد،  مای  مته  قفقاز در مذهبی تند سیاست اعمال به

هار چناد در ماواردی،    . نباود  منطقاه  اقتصادی و مذهبی امور در جا نابه مداخله یا خشونت

 به وسیله انجام برخورد قهرآمیز با غیرمسلمانان و ارائه تسهیالت متمایز به مسلمانان قفقاز 

 دولت صفوی، انکار پذیر نیست. 

 شاکننده  قفقاز در شیعه و سنی روابط م، 31 ق/ 33سده پایان در که است آن واقعیت

 بیشتر با مدارا ضرورت، منطقه شیعه حاکمان زیرا شد  نمی منتهی خونینی نزاعی به اما بود،

 و شد می گرفته جزیه تنها قفقاز، غیرمسلماناناز  عالوه به. کردند می درک را مذهبان سنی

 در تنهاا . بودناد  آزاد خاود  شاعائر  انجاام  در ها گرجی و ارامنه 3.نبود کار در آزاری و تعقیب

  بود. سیاسی بیشتر، ه  آن که داشت وجود تقابل مشکل قراباغ،

 اساالمی  حکومات  براندازی آنها، خواهان محلی امرای و آید که فقط ارامنه به نظر می

 فشاار  صافوی،  دولات  کاه  کنند اثبات کردند، می تالش ارمنیان از شماری. در قفقاز بودند

 و شاکنجه  از رهاایی  بارای  آنهاا  و کند می وارد غیرمسلمان های اقلیت و ارامنه بر زیادی

همان طاور کاه در عصار حاضار،      3.شوند متوسل روسیه شیعیان، ناگزیر هستند به تعقیب

های پیشین ایاران را باه    کنند و دولت ارمنی، چنین ادعاهایی را مطرح می معاصر مورخان

  2نمایند. تضییع حقوق غیرمسلمانان قفقاز مته  می کشی و حق

 آزار و اتهام ایراد شکنجه مکتوبات خویش، در ارمنی از بزرگان در دوران صفوی، برخی

اچمیاادزین   کااتولیکوس  ق، 3012/  م3612 سال در. نمودند میبیان  را ایرانیان به وسیله 

  نوشت: روسیه تزار بهای  نامه در

                                              
 .15، 86، 88، صفهرست اسناد آیشیوهای گرجستان دیبایه ایرانر.کچولوخادزه،  . 1

2. Bournoutian, Ibid, p 22 & 50. 
 .32، ص ایمنیان ایران؛ هوویان، 891، ص3، جتایی  ایمنستان. سارکیسیان و دیگران، 3
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 رو  بار  خادا  نمایناده  و امپراتایر  شای،،  ما   پناهناده  عاای   ت  حضار  به من

 در روسایه  دویات  .کنید روانه ایران به های  پیک تان، حضرت ....امیدوار،..زمین

 شایند،  میاجاه  شاما  رویکارد  با که زمان  و خاص  دارد جایگاه ،ها  ایران  چشم

  1کرد. خیاهند متیقف را اذیت و آزار

 استقالل ایران، دولت صفویه، حکومت اواخر در بیان شد که حتیاین تهمت در حالی 

. داد مای  تعلای   سیاسای  کاارگزاران  به ثابت، روش یك عنوان به را قفقاز مذهبی مقامات

 در کاه  است گرجستان حاکمان ق( به 3305-3325) حسین سلطان شاه فرمان آن، نمونه

  نویسد: در این باره مینماید و  می تأکید مسیحیان اسقف عمل استقالل بر آن،

 عماده  آن کاخات  و کارتیال  گرجستان والت جاهان عای  که فرمیدیم مقرر

 زباده  آن. نمایاد  اخالل  او کار در احد  که نگذارند .. دانسته مستقل را االقران

  مساتههر  اقاد   خطیار  خاارر  تیجهاات  باه  پرداخته خید متعلقه امیر به االشباه

 2باشد. بیده

 شفقت سر از قفقاز اهالی به نسبت صفوی دولت روش پرآشوب، ظاهر بههای  دوره در

 شود: می در این باره بیان صفوی شاه واپسین سلطنت دوره اسناد در. بود نظر جلب و

 نایع   و عمال  مزبایر  محال  رعایا  با...آذربایجان وزیر که فرمیدیم مقرر

 و تعاد   منا   و رفا   یاا  و 3.. نشاده  واقا   زیااد   ستم و میل و حیف که نماید

 صیرت گیرد. 4 ..حق احقاق حساب و شرع  ثبیت برقرار و زیادت 

                                              
1. Bournoutian.Ibid, p 25. 

 .882، ص 8،ج گزیده احکام و فرامین شاهان ایران به حکام قفقاز. رشتیانی، 2
 .335، ص 8، جهمان. 3
 .88، ص انفهرست اسناد آیشیوهای گرجستان پیرامون تایی  ایر. کچولوخادزه، 4
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 و جادی  کوششای  خاود،  اتبااع  مذهب تغییر در صفویان با وجود اصرار این، بر افزون

 آخار  هاای  ساال   در عثماانی  سفیر. گرفت نمی صورت قفقازیان دیانت تغییر برای گیر پی

  :نویسد میصفویان در این باره  زمامداری

 و شاروان  حایای   در مخصیصاا  . هساتند  سان   ایاران  مارد،  سی، یک شاید

   1اند. سن  مرد، همه قراباغ و گنجه و شماخ 

 دوران در قفقازیاان  مانادن  سُانی  و باودن  ماذهب  سُنی بر دیگری چنین، سیاحان ه 

 و مسالمانان  متماادی، هاای   سده برای که دهد می نشان شواهد 3دهند. می گواهی صفوی

 مسیحیان بود، مسلمانان آن از برتر قدرت که آن با. زیستند می ه  کنار در قفقاز مسیحیان

 کاار  و کساب  باه  دیگار مردماان   دادند. آنان مانناد  انجام می را خود عبادی مراس  آزادانه

 . کردند می برداری بهره خواه دل به آوردند، می دست به که ثروتی از و پرداختند می

 باود  شاده  سابب  اجتمااعی  و اقتصاادی  دیرپاای  مناسابات  کنار در رفتارها گونه این

 و اساناد  بار اسااس  . باشند داشته یکدیگر کنار در آمیزی مسالمت زندگی مردم،های  توده

هاای   معافیات  و ماذهبی  آزادی ه  دربار ایران سیاسی مقامات باالترین از که موجود فرامین

 ساایه  زیار  افاراد  ایان  که گرفت نتیجه توان می ،2است شده صادر قفقاز مسیحیان مالیاتی

 تاداوم  بارای  مناسابی  شارایط  آنها، منصوب حاکمان و ایران مقتدر مرکزی های حکومت

 . داشتند زندگی

 حاق  و عقایاد  آزادی باه  احتارام  مسائله  دوران، ایان  شااهان  های از فرمان برخی در

-111اول ) عباس شاه ویژه های فرمان بر به عنوان مثال، عالوه. است مشهود شهروندی

                                              
 .62، ص های ایرانی سفایتنامه. ریاحی، 1
 .852، ص سفرنامه پیترو دالواله؛ دالواله، 442، ص سفرنامه تاوینیه. تاورنیه، 2
فهرسات هار موجود مربوط به شاهان و حاکمان ایاالت مهیم میرزر اسیت بکچولوخیادزه،  . بیشتر نامه3

 (.اسناد آیشیوهای گرجستان پیرامون تایی  ایران
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قفقااااز،  ماااذهبی دربااااره مقاماااات  ق(3011-3053دوم ) عبااااس شااااه و ق(3021

 متضامن  کاه  دیاد  تاوان  می صفوی دوم عصر ه  دور شاهان از را بسیاریهای  دستورالعمل

 بودند.  سیاسی و مالیهای  بخشش وها   حمایت

 گرجستان والی جذب گرجیان، و ارامنههای  اسقف به تیول هایی، مانند واگذاری فرمان

 حقاوق  افزایش ، 3زاخور حاک  به سیورغال اعطای ،3تیول اعطای طریق از همکاری برای

هاا   های این گروه از فرماان  ترین نمونه ، مه 2جزیه پرداخت از ارامنه معافیت و دربند خان

 و قفقااز  در روس قاوای  اقامت دوره در و صفوی دولت حیات اواخر در حال با این هستند.

 اخباار  و سااختند  مای  مطلاع  ایاران  قشاون  عملیات از را ها ارمنی، روس بازرگانان گیالن،

  2رساندند. می تزاریس  نفوذ قراوالن پیش به را ایران داخلی تحرکات

 سلطه بیگانه بر اهل اسالم. 4

 قفقاز سرزمین جداییبا توجه به روند سلطه روسیه بر قفقاز و مسلمانان آن، باید گفت که 

 و ایاران ی هاا  جناگ  دوره دو تنها در که نبودای  پدیده ایران سیاسی جغرافیای و قلمرو از

 در تادریجی  شاکلی  باه ، رویداد این وقوعهای  زمینه و مقدمات بلکه. باشد داده رخ روس

 . بود شده از پیش فراه  قرنی نی  زمانی دوره یك

به دلیل تضعیف حکومت ایران و نفاوذ فزایناده    صفویهعصر  اواخر به عبارتی دیگر، از

م( در  3135-3613ق، پس از جلوس پتر کبیار )  3333م/  3130روسیه در قفقاز از حدود 

هاای گارم،    روسیه و رویکرد دولت تزاری به توسعه قلمروی خود به سامت جناوب و آب  

                                              
 ، 3، جگزیده احکام و فارامین شااهان ایاران باه حکاام قفقااز؛ رشتیانی، 46، 43، 86. اسناد شماره هار 1

 .352، 318، 314ص  
 . زاخور، نام منطقه ار است در جنوب داغستان که در جمهورر خودمختار داغستان روسیه قرار دارد.2
 .15و  18و  31، ص تایی  ایرانفهرست اسناد آیشیوهای گرجستان پیرامون ،  . چولوخادزه3
 .55، ص دولت نادیشاه افشای. آرنووا، و اشرافیان، 4
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 دو دریای اطراف در راه تجاری با بزرگ قدرتی جهت تبدیل شدن به گذرگاه قفقاز بر تسلط

مدتی بعد با یورش قوای نظاامی پتار باه     3برنامه دولت روسیه قرار گرفت.در  سیاه و خزر

هاای جااه    گاام  3ها به پیوند با روسیه ارتادوکس،  دربند و سپس، تحریك ارمنیان و گرجی

  ها برای تجزیه قفقاز شدت گرفت. طلبانه و مخرب روس

 روس اخاراج  و قفقاز موفق به تثبیت حکومت ایران برق( 3321-3360نادرشاه افشار )

 مسالمانان  باین  تانش  و بود گذرا و اما این پیروزی مقطعی 2شد ناحیه این از ها عثمانی و

 2بر مناسبات سنتی ایران و مسلمانان قفقاز شمالی اثر مخرب گذاشت.، نادرشاه با داغستان

م ( بار آن شاد باا ایجااد      3113-3163) به شکلی که دولت روسیه در زمان کاترین دوم

  خأل نظارت ایران را پر کند.، 5شمالی در داغستان منطقه قفقاز

 اقلیت قفقاز، مسیحیان به ق(3362-3312خان ) کری  و نادرشاه مثبت رویکرد با وجود

 باه  م، شاروع  3115ق/  3310 و در دهاه  6کردند باز منطقه به را روسیه دولت پای ارمنی

 طال، معادن از ای نامه در آنها. نمودند قفقاز مادی منابع بر تسلط برای روسیه ملکه وسوسه

 و جهاان  ارامناه  وحدت برای ارمنیان کردند. در همان حال، جاثلیق یاد قفقاز سرب و نقره

  1بود. دوخته چش  ملکه، کمك به ایروان به آنها کشاندن

                                              
1. Lieven, The Cambridge History of Russia, vol 2, p 492. 
2. Lieven. Ibid, p 493-496. 

 .121، ص 3، ج عالم آیای نادیی. مرور، 3
 .122، ص 3، جهمان. 4

5. Baddeley, The Russian Conquest of the Caucasus, p 20. 
6. Baddeley, Ibid, p 21. 

 ، ملوک خمسه؛ قره باغ و پنج ملیک ایمنی آن از فروپاشای صافویه تاا جنای هاای ایاران و یو . رافی، 7
 .56ص 
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 مسیحیان قفقاز و اعاالم آماادگی  های پنهانی و تحریك آمیز  در هر صورت، با فعالیت

والی گرجستان شارقی، اتحاادی    رهبری ها به گرجی و بین ارامنه روسیه، پیوستن به برای

تنش آفرین علیه حاکمان مسلمان شکل گرفت و پای سرداران روسی به قفقاز جنوبی بااز  

ظارت در مقابل، دولت ایران به حک  ضرورت و از باب تثبیت حق تاریخی و مستند ن 3شد.

هاای قاجاار و    خود بر منطقه و دفاع از کیان اسالمی، وارد عمل شد و جناگ باین دولات   

 روسیه بر سر قفقاز آغاز گردید.

پس از اشغال قفقاز، ابعاد فاجعه آمیز و نگران کننده سلطه روسیه بر مسلمانان، خود را 

ق/  3323ها در  سنشان داد. مفتون دنبلی درباره جریان جهاد علمای اسالم علیه تجاوز رو

 نویسد: م می 3136

 از حارب  اساباب  و اسالحه  با....گشته، گیر دامن اسل، غیرت را کثیر جمع  

   2مجاهدت. و محاربت منتهر گذشته، سان

 3322دل نگرانی مسلمانان ایرانی نسبت به انتزاع قفقاز در جریان قتل سفیر روسیه در 

باه لازوم    2حسارت  ادبیاات  که تحت عناوان م در بیان شاعرانی نمود پیدا کرد  3131ق /

نشین قفقازیه  و دریغاگویی از جدایی اراضی مسلمان و یا شیعه میهن شده جدا اتصال پاره

 اشاره داشتند.

در همین دوران بود که در قفقاز شمالی یا داغستان، نهضت مقاومت مسالمانان علیاه   

با  2تبلیغات فرقه نقشبندیهسلطه تزاریس  شدت گرفت. این حرکت انقالبی که تحت تأثیر 

                                              
 .56، صهمان. 1
 .884، ص  المآثر السلطانیه. مفتون دنبلی، 2
 .92، صدمای و نهضتهای آزادیبخشادبیات ایران پیرامون است. ذاکر حسین، 3
جنبش اسالمی دی قفقاز شمالی، دی جساتجوی خادا و . در باره فرقه نقشبندیه در داغستان، ر.ک: زلکینا، 4

 .311، 22، صآزادی



 یهتا تقابل با روس یرانمسلمانان قفقاز: از تعامل با ا 440 

م، 3115/ ق3311هاا از ساال    چچن میان در( ق 3301-3323) اُشرومه منصور قیام شیخ

های مسلمان و حامی  یعنی ایران و عثماانی از روسایه،    شروع شده بود و با شکست دولت

  3قیام اسالمی را در داغستان تشدید کرد و وارد مرحله جدیدی نمود.

و با وجود سیاست تفرقه افکن و خشن سارداران روس،   3منصوربا وجود شکست شیخ 

و  بیگ حمزه، محمد ماند و مشایخی چون قاضی زنده نشین کوه مردمان دل در قیام شعله

پرچ  مقاومت اسالمی را علیه سلطه ، شامل شیخ  یعنی نهضت امام ترین سرانجام معروف

 2بیگانگان بلند کردند.

 بعد ها سال قفقاز تا مسلمانان اسارت شیخ شامل، مبارزاتچنین، با وجود شکست و  ه 

 مناطق این داخلی امور در مواردی، اداره شد ناگزیر تزاری دولت که طوری به. ادامه یافت

اما در کنار ایان   2بگذارد آزاد وظیفه خدمت و دینی امور در را آنها و واگذار کند اهالی به را

 تحات  عثماانی  باه  کاوچ  برای را قفقاز شمال قواما از زیادی سیاست خدعه آمیز، جماعت

هدف تزارها از برخورد با اتباع قفقاازی   5.باشد امان در آنهاهای  شورش از داد تا قرار فشار

 وجو کرد:  را باید در چند مسئله جست

 اتبااع  اطاعت به این دیکتاتوری نیاز و روسیه گرایی در ملی دولت تزاری برای رواج. 3

استحاله هویت ملی و دینی اقاوام   به ملی، و مذهبی اغماض سیاست جای به خود، متعدد

 صورتی به. گزین کردن فرهنگ روسی در اراضی اشغالی مبادرت ورزید متبوع خود و جای

 6شد. می فرض تابعه، اقوام بودن روسیه تبعه اصلی رکن امپراتوری، به وفاداری که

                                              
1. Baddeley,The Russian Conquest of the Caucasus, p 287 & 255. 

 .65، ص و آزادی جنبش اسالمی دی قفقاز شمالی، دی جستجوی خدا. زلکینا، 2
 .811-818، ص8-3، شتحقیقات اسالمی، «شیخ شامل». ایشیلتان، 3

4. Seton-Watson, The Russian Empire 1801-1917, p 410-413. 
5. Seton-Watson, Ibid, p 416. 
6. Ibid, p 267. 
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روشی که بر پایه تقسای    3نامند. یا روسی سازی می Russificationاین سیاست را 

  یعنای غیار     باه زباان روسای    Inorodsty و Inoverstyاتباع غیر روس باه دو گاروه   

کارگزاران روسایه   مسکو، مقامات غیر روس بنا شده بود. بر اساس دستورالعمل و مسیحی

 ،  هاا تغییار دهناد    ع روسکوشیدند، توازن جمعیتی و قدرت فرهنگی را باه نفا   در قفقاز می

دیدناد، سابب بحاران در     می 3ای پرمنفعت مانند مستعمره  ها که قفقاز را  اما سیاست روس

 منطقه شد.

تغییر ساختارهای سنتی اداره قفقاز، انتقال مهاجران روس به این ناحیه، تحمیل زباان   

و دیگار   2و فرهنگ روسی بر نهادهای آموزشی، تالش برای گسترش ماذهب ارتادوکس  

ها در قفقاز در کوتاه مدت، بحرانی ایجاد نکرد، اما به تدریج به مقاماات   های روس فعالیت

تزاری فهماند که مهندسی فرهنگی اجباری، بدون درنظر گرفتن شارایط جامعاه قفقااز و    

 آن، غیر ممکن است. پیشینیه فرهنگی

 راستای جذب مردمدر  شدن مسیحی به قفقاز ترغیب اهالی روش دولت روسیه در .3

های روسی و ژرمنی به  ارتدوکس   اجباری بود و از طریق کوچاندن روس فرهنگ به بومی

به خصوص  2.شد های تبشیری مسیحی انجام می نواحی مسلمان نشین و حمایت از هیئت

بنابراین، بارای آن     بیگانه را نمی پذیرند. سلطه مسلمانان، دریافته بودند روس که حاکمان

                                              
1. James, Encyclopedia of Russian History , vol 3, p 1330. 
2. Khodarkovsky, The North Caucasus During The Russian Conquest ,1600-1850s 
, National.Council for Eurasian and East European Research,p 6. 
3. Verdieva, The Russian empire s migration policy in the Caucasus , The Caucasus 
& Globalization 1 . no 5,p 128. 
4. Verdieva, The Russian empire s migration policy in the Caucasus , Ibid, p 129-
130. 
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شود، جذب نخبگان محلی و نسل جوان را به  ایجاد حسنه روابط مستعمره و مرکز بین که

  3مسیحیت در دستور کار خود قرار دادند.

 از حمایات  و محلای  نخبگاان  باا  اتحاد بر قفقاز، شمال در روسیه سیاست اصلی رکن

 ها ،  اقداماتی ، اما چنین3بود استوار روحانیان به امتیاز اعطای طریق سنتی، حتی از اسالم

 بودند. خالص اسالم دنبال به که شود داغستان مسلمانان قیام از مانع نتوانست

 ایجااد  به نیاز قفقاز، بر تزاریس  زمان با تعمیق و تحکی  استیالی در این شرایط و ه 

باه  . شاد  احساس منطقه در روسیه مخالف بی حکومت برقراری برای جدید اداری سیست 

 اساسی تغییر ضرورت ایجاد و پیشین دیوانی نظام ناکارآمدی بر روسیگران  اشغال که ویژه

 .بودند شده آگاه اداری سیست  در

 سات   و طلبای  منفعات  و تزاری گسیخته لجام مأموران روش، شد مشخص که زمانی

 حکاومتی  ساختار تغییر و اداری اصالحات برنامه باشد، آفرین دردسر تواند می آنها پیشگی

 حکااومتی و شااد اجرایاای گردیااد و مطاارح ق 3325/  م 3120 دهااه اواخاار از قفقاااز در

 2.گردید قبلی نظامی دهی فرمان گزین سیست  جای غیرنظامی،

تری داشات و در بااطن، اقادامات     این حکومت، فقط در روش سیاسی، چهره متعادل 

مخربی چون تقسی  بندی نواحی قفقاز بارای جلاوگیری از اتحااد ماردم، عازل مقاماات       

و دیگار،   روس مهااجران  باین  محلای  عشاایر  و مالکاان  تقسای  تیاول  ، نام محلی خوش

  2داد. می های ضد فرهنگ و خودمختاری محلی را انجام فعالیت

                                              
1. Verdieva, Ibid, p 131. 

 . 314، ص 3، ش تایی  دی آیینه پژوهش، «دو قرن مقاومت عالمان دینی قفقاز»موالئی،  . 2
 .84، ص  0211-0291آذیبایجان یوسیه). سویتخوفسکی، 3
 .81ص همان، . 4
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گیار   م به دلیل سانسور شدید مطبوعات روسیه و تاالش پای   31ق/  32در میانه سده 

توانسات سابب    مقامات تزاری برای ممانعت از درج اخبار و اوضاع مسلمانان قفقاز که مای 

های مسلمان گردد، وضعیت مسلمانان قفقاز چندان آشاکار   دردی بین ملت ایجاد حس ه 

تاوان در   اطالعات موجود درباره اوضاع جامعه مسلمانان قفقاز را مای نبود و تنها بخشی از 

گران اروپایی این سده، مقارن با حکومت دودماان قاجاار در    ها و خاطرات گردش  سفرنامه

  3ایران مطالعه کرد.

ها، تصویر روشنی از وضع اقشار مختلف مسالمان قفقااز شامالی و      نامه در این سیاحت

  زیرا سیاحان غربی باه توصایف جغرافیاای طبیعای قفقااز و یاا       شود جنوبی مشاهده نمی

کنند. شاید آنان به دلیل سیاست  های مسیحی جنوب قفقاز اشاره می پوشش و رفتار اقلیت

، از برخورد با مسلمانان قفقاز 3خدعه آمیز روسیه در تصویرکردن اهالی داغستان به راهزن

های آنها درباره اوضاع  کردند. از این رو، داده شمالی هراس داشتند و به این ناحیه سفر نمی

 کوه نشینان مسلمان، بسیار اندک است .

 ای دیگار توجاه کارد      البته در ارزیابی، تصویرگری سیاحان روسای را بایاد باه گوناه    

 پرداختناد و   زیرا بیشتر ایشان با نگرشای سالطه خواهاناه، باه تحقیار اتبااع قفقاازی مای        

 زاریساا  را عاماال رسااتگاری قفقازیااان و عمااران مناااطق باار آن بودنااد کااه اسااتیالی ت

 گاران روسای دربااره نگارش قفقازیاان نسابت باه دولات روسایه           گردش 2اشغالی بدانند.

 معتقد بودند:

                                              
 در این مقاله تا حدودر کوشش شده اسیت، امیا جیار ییک پیژوهش در بیاره نگیاه سییاحان بیه قفقیاز . 1

 خالی است.
 .93، ص بایوی شمال قفقاز، دو قرن مبایزه مسلمانان قفقاز. بنیکسن براگساپ و دیگران، 2
 ئییه هار خییود، اییین ت ییویر را ارا . کییورف زینوویییو، سییولتیکوف و دیگییر سیییاحان روسییی در سییفرنامه3

 اند. کرده
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  نجااات ایراناا  حکیماات یاایغ از را زمااین عرصااه کااه را روساایه دویاات  

   1کنند. م  دعا است، داده

 بودند:در این باره معتقد  روسی چنین، مورخان ه 

 تیانست م  که نگریستند ا  م  مانند وسیله   روس ، فرهنگ به قفقاز مردمان 

   2برهاند ماندگ  عقب از را آنها سرزمین

  گوید: عجیب نیست، وقتی که در این باره می بنابراین، تأسف منشی ژنرال روس

 باه  نسابت  که کرد م  را رفتار  همان یلاقب این به نسبت روسیه دویت اگر

 کاه  کند م  قناعت همین بهمتأسفانه  وی  شدند م  آد، به تدریج کند، م  ها ترک

 3کند. تاراج را اغنامشان و خراب را ایشان خانه فرستاده قشین 

ها در  گران اروپایی در دیدار از قفقاز، تحت تأثیر شبهه افکنی روس بسیاری از گردش 

گرفتناد، اماا هماین     نشین و مسلمان شمال قفقاز قرار مای  مورد وحشی بودن مردمان کوه

کردند. به عناوان   افراد با قل  خویش، اوضاع نابسامان مردمان زیر یوغ تزاری را تصویر می

  نویسد: م( فرانسوی در این باره می 3151)د.  2لنمونه، ارنست اورسو

 قفقااز  یعنا  سارزمین دزد  و   کاه   ایان  از باید  پر شاده  همه چشم و گیش

 بایاد از  در جا  جا  خااک آن مساافر   که ا  است منطقه از عبارت کش  و آد،

 و بریادن سار   مراقب راهزنان ب  رحم  باشد که کارشاان  قد، به تر  جان قد،

                                              
 .28، صسفرنامه بایون کویف. کورف، 1
 .369، ص گوشه ای از مناسبات ایران و یوسیه. عبدالله یوف، 2
 .83-81، صم 0101مسافرت به ایران به مدیت سفیرکبیر یوسیه دی سال . کوتزبوئه، 3

4. Ernest Orsolle. 
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 1ت.آدمیان اس دست

 باا  حتی ناآگاه، افراد تصور برخالف نشینان کوه گر، در حالی که به اعتراف این گردش

 آن، در که بودای  خانه کتاب دارای مسجد آنان هر. نبودند بیگانه معنوی مسائل و فرهنگ

کوه نشینانی  3گرفت. می قرار مندان عالقه اختیار در فارسی و ترکی عربی، های کتاب انواع

هاا باه آسایای صاغیر مهااجرت        ها نبودند به وعده عثمانی که حاضر به پذیرش یوغ روس

ماورد حملاه    بقیاه  دادناد و  دسات  از را جان خود آنان به سبب فقر، کردند، اما بسیاری از

 2قرار گرفتند. عرب راهزنان ترک و

 م( 3153)د.  2هادین  گر سوئدی به نام ساون  ق، یك گردش 32م/ 30در اوایل سده 

 را قفقااز  راه دنیاا،  تماام  در چارا  کاه  کارد  مالمت را خود ورودوارد قفقاز شد و در ابتدای 

 یك برد پی کمی بعد که او 5بود. بزرگ روسیه بخش ،ترین  نا امن کهکرده است؟   انتخاب

 وی کردن غارت قصد مرزی، مناطق از عبور برای کردن کمك عنوان تحت، آشنا کارگزار

 باه  صبر جز چیز هیچ قفقاز، در در قفقاز شد  زیرا موجود های دیگر واقعیت  تسلی  دارد، را

  6 .کرد نمی کمك کسی

 سابب  به گرجستانغرب  در که دریافت قفقاز مسیر از ایران سمت به سفر او در ادامه

 ممنوع تشکّل و تجمع نوع هر. برند می سر به بحران و ناامنی در شهرها اعتصاب، و آشوب

 خطار  ایان  حتای  دهناد و  می نگهبانی عمومی های ساختمان همه جلوی، سربازان و است

                                              
 .3، ص سفرنامه قفقاز و ایران. اورسول، 1
 . 128، ص . همان2
 .38، ص . همان3

4. Seven Hedin. 
 .31، ص  کویرهای ایران. هدین، 5
 .33، ص . همان6
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، کناد  مای  یااد  آن از هدین سون که اوضاعی 3شود. ربوده خانه راه در آدمی که دارد وجود

 ها با عنوان تروریست آنها از او که است بوده ناراضیانی فعالیت و کارگران اعتصاب از متأثر

  کند. می یاد

 نویسد: هدین در این باره می چنین، سون ه 

  آنااان...شااید ماا  خیانااده رضااایت حایاات....سرشاانا  قفقازهااا  چهااره از 

  در بیاویزناد  جاد   مشاکلت  چناین  باا  بایاد  روسا   کاه مقاماات   ایان  از جدا 

 زمان که  آنها قفقاز بر ها رو  سیادت که دارند انتهار و امید و هستند خیشحال

 آزاد  راه در مباارزه  گارفتن  سار  از مشاتاق  آنهاا  و برساد  پایاان  به بید، آزاد

   2هستند.

 کسی بود. شده اعالم گرجستان در العاده فوق وضعیتی هدین، سون گزارش اساس بر 

 گاهی باین  با این حال،. نداشت را شدن مسلح و روز شبانه از ساعت هر در آزاد تردد حق

 روسایه  نظامی نیروهای گرفت و مسلحانه شکل می حکومتی، برخورد سربازان و ناراضیان

 اوضااع  ایان . پرداختند می ها خیابان در رژه و گلوله شلیك به خود، اقتدار دادن نشان برای

 کند خودداری قفقاز در سفر ادامه از بگیرد تصمی  سوئدی سیاح سبب شد بحرانی و آشفته

 شارایط  باا  هاا  میان ایرانای  امیدوار بود،او . برگزیند ایران به ورود برای را دیگری مسیر و

  2.باشد داشته کار و سر تری مترقی

های ناظران خارجی درباره اوضاع مسلمانان قفقااز   گزارش  حقیقت دیگری که از متن 

 هاا باه ایاران و اساالم      شود، استمرار پاای بنادی و عالقاه قفقاازی     آن عصر فهمیده می

                                              
 .38، ص . همان1
 .34-31، ص. همان2
 .89، ص . همان3
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م  3113ق/  3311گر ایرانی در  عنوان نمونه، یك گردشگران بود. به  با وجود فشار اشغال

 نویسد: در این باره می

 مایل و مسلم داغستان و قفقاز تما، که نمایم چگینه خیددارى اندوه این در 

 چنگ از را قفقازیه تیاند م  مقتدر سلطان تحریکى به اندک و اسلمند پادشاه به

 خلطه مردمان اقسا، با رسید،، که هدهکد و شهر هر خید در چنانکه .برباید رو 

 از را مسالمانى  های  . نماید،  کاملاه  دقات  ایان خصای    در و کارد،  آمیزش و

  مسالمان  از غیار  ملال  قفقازیاه،  در حاال آنکاه   و ندیاد،  راضاى  رو  استیلى

 1اندکند. بسیار

 شااه قاجاار   ناصرالدین بازگشت زمان ابراز دوستی مسلمانان قفقاز بدان حد بود که در

 م صاورت  3111ق/ 3315و در ساال  قفقاز مسیر فرنگ که از سفر ه.ق( از 3362-3232)

 شاهرهای  ماردم  و روحانیاان  گرم استقبال مورد باور نکردنی، شکلی به ایران شاه گرفت،

مسئوالن روسی از این امر احساس خطار کردناد و    3.گرفت قرار باکو و گنجه شکی، ارّان،

 تر کنند. را کوتاه قفقازکوشیدند مدت اقامت شاه در 

 از متعادد  دینی عالمان و صوفیان برآمدن و زادگان امام و مذهبی بقاع چنین، وجود ه 

 در کاه ای  مسائله  .بود منطقه مردم جان و روح در اسالم نفوذ عمق دالیلاز  قفقاز نواحی

 از گروهی. شود دیده می اخیر سده دو در بیگانه سلطه علیه خواهان اسالم مبارزات جریان

 ق( باا  32کلوزی )قارن   عبداهلل و ق( 3331لنکرانی)زنده،  احمد چون میرزا دینی، عالمان

 اماین  محماد  ق( و 3233ای )د.  بادکوباه  اباوتراب  مانند میارزا  افرادی و مسلحانه مبارزه

                                              
 .44، ص سفرنامه تفلیس. طبیب، 1
 .312، ص 3، ج یوزنامه سفر ناصرالدین شاه دی سفر به فرنی. رضوانی و قاضیها، 2
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 باا  مقابله و شریعت مبانی راه تحکی  در فرهنگی  مبارزه با ق( 3223ناردارانی )د.  مجتهد

  3.کوشیدند دینی ضد فرهنگ مخرب نفوذ

 حکومت زمان در و تزاریس  سلطه دوره در قفقاز اسالمی مقاومتهای  هسته واقع، در

 فرهنگی هویت و اسالمی های ارزش کردند، می تالش مختلف های راهاز  کمونیستی نظام

 دارند.  نگاه کارآمد و زنده را مسلمان قفقاز

 هویتی ایجاد و ملی و قومی سازی همسان، تزاری حکومت مانند شوروی دولت هدف

 مسلمان، اقوام با کمونیستی دولت رفتار بنابراین،   بود. مسکو نظارت تحت واحد، و اجباری

 انقالبی عناصر از آکنده شیعه تفکر زیرا رو شد  روبه بیشتری شدت با قفقاز شیعیان ویژه به

 معناوی  راه از هادایت  ایان  در و باود  ساتیزی  ظلا   و طلبای  چون شهادت شورانگیزی و

 . گرفت می بهره استعماری ضد نهضت هر رهبر عنوان به روحانیان شیعه

 روسایه  سالطه  پاس از تثبیات  ، لنینسای   -مارکسیس  رهبران مکتب به همین سبب،

 و عالیاات  عتباات  و حاج  زیاارت  کردن مانند ممنوع مختلفی، های قفقاز از راه بر شوروی

 مذهبی موقوفات مصادره الفبا، اجباری تغییر دینی، مدارس تعطیلی شیعی، تبلیغات هرگونه

 شاهادت  باه  کاه  قفقااز  در شایعه  سیاسای  فعاالن و عالمان با فیزیکی برخورد سرانجام و

 اساالم  هاای  ارزش و فرهنگ با به مقابله 3شد منجر منطقه سرشناس روحانیان از تعدادی

 برخاستند.

 بازگشت به اسالم. 4

داد  نمای  اجاازه  نگریسات،  مای  مساتعمره  دیده به که به قفقاز دلیل آن به تزاری امپراتوری

بناابراین،    شاد.   های بومی منطقه احیا گردند و مانع رشد اقتصادی قفقاز مسلمان می هویت

                                              
 .331-312، ص3، ش تایی  دی آیینه پژوهش، «دو قرن مقاومت عالمان دینی قفقاز». موالئی، 1
 .331-338، ص . همان2
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 و روسیهای  کمپانی شروان در دست و مغان پنبه و باکو مانند نفت ثروت، منابع ترین مه 

 از بخشای  روسیه، تسلط 3.داشت قرار روس مهاجران اختیاردر  وسیعی اراضی و بود غربی

  .بود درآورده شهروندی حقوق فاقد و خودباخته ناآگاه، افرادی صورت به را قفقاز مردمان

دستور اساسی کارگزاران تزار در قفقاز، اسالم زدایی، همراه با طارد فرهناگ ایاران از    

مت اهالی و قطاع ارتبااط آنهاا باا دیگار      ها برای نابودی روحیه مقاو روس 3این ناحیه بود.

فکاران باومی،    های گوناگونی چون ترویج افکار ضد دینی، جلب روشن مسلمانان، به شیوه

تغییر توازن جمعیتی به ضرر مسلمانان و تحریك مسیحیان علیاه مسالمانان در منااطقی    

 2چون ارمنستان روی آوردند و هویت مسلمانان قفقاز را خدشه دار ساختند. 

هاا را   ندی نگذشت که برآمدن شور استقالل طلبی در بین اقوام قفقااز، شایوه روس  چ

 به قفقازیان رویکرد دالیل از خنثی کرد و سبب اتحاد قفقازیان به ویژه مسلمانان شد. یکی

 مسالمان  اقاوام  بساتگی  ه  احساس و اسالم اتحاد اندیشه طرح، اسالم جهان همسویی با

 مسالمانان  کاه  روسیه در ویژه به. بود غرب تمدن سوی از اسالمی کیان تهدید به نسبت

 .داشتند قرار ستیز دین و مسیحی حکومتی فشار و استیال تحت

 ساتیزی  اساالم  زدایای و  ایرانای  سیاسات  اعماال  باا  تازاری  حکومت بنابراین، چون   

 وارد اساالم  اتحاد اندیشه بشکند، دره  را قفقاز مردمان فرهنگی مقاومت روح کوشید، می

 هجاوم  برابار  در ساپری بارای دفااع    باه عناوان   اندیشه این از قفقاز شد. مسلمانان قفقاز

 2 کوشیدند. خود ایرانی - اسالمی هویت تقویت کردند و در استفاده مسیحی فرهنگ

                                              
 .18-13، ص  0211-0291آذیبایجان یوسیه). سویتخوفسکی، 1
-3221اندیشه اتحاد اسالم در میان مسلمانان قفقاز جنیوبی ب». دهقان نیرر، فروغی ابرر و عبداللهی، 2

 .68، ص5، سال سوم، شتایی  نامه ایران بدد از اسالم، («3681
 .314، 63، صهمان. 3
 .68، ص همان. 4
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 ظهور به فرجام در اما شد، شروع روسیه مسلمانان کل اتحاد طرح با، ابتدا در تفکر این

 وقاوع  و ژاپان  از روسایه  شکسات  پای  در 3.گردید منتهیای  منطقه گرایی ملی حس یك

 کناد  ایجاد سیاسی باز فضای حدودی شد تا ناگزیر تزاری حکومت روسیه، م3105 انقالب

 روسیه در را مسلمانان اتفاق حزب که ایجاد کرد  فرصتی قفقاز، مسلمانان برای اقدام این و

 ملای  کنگاره  ق، نخساتین  3232رجاب /  3105 اگوسات  در بعاد  مادتی  و کنناد  تأسیس

  3.شد تشکیل کریمه و سیبری ترکستان، قفقاز، از نمایندگانی حضور با روسیه مسلمانان

چاون   هاایی  فعالیت به نتیجه در و شد کرملین مسئوالن سبب نگرانی تحرکاتی چنین

 باه دلیال   2.آوردند روی مسلمانان علیه ارامنه تحریك سنی و و شیعه بین افکنی اختالف

هاای   درگیار جنابش  ، ها گرجی ها و    یعنی ارمنی  جنوبی قفقاز غیرمسلمان اقلیت دو که آن

کوشید برای خنثی کردن گرایش آنها به اساتقالل،   می تزاری دولت گرایی شده بودند، ملی

 و تحریاك مسایحیان علیاه مسالمانان از اتحااد قفقااز        ماذهبی  منازعاات  با برافاروختن 

 جلوگیری کند. 

آنها را  و کنند ایجاد مذهبی تنش ارامنه، و مسلمانان بین کوشیدند می روسیه کارگزاران

بشورانند. به عنوان نمونه، پس از شکایت مسالمانان از اقادامات تروریساتی     یکدیگر علیه

 ارامنه، به آنها گفتند:

ها  آناان را از دستشاان    کنند، شما هم تفنگ اگر آنها به شما تیرانداز  م  

   4رید.بگی

                                              
 .314، ص همان. 1
 .66، ص . همان2
 .311، ص . همان3
،  0211-0211سالهای خونین، نکته های ناگفته از سرآغاز دیگیریهای ایامنه و مسالمانان ). اردوبادر، 4

 .81ص 
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 چاالش  باه  را تزاریسا   سالطه  بود قرار که کوشیدند نهضتی ها می ترتیب، روس بدین

بعد دیگر تقابل روسیه باا اساتقالل طلبای    . شود خت  ارمنی و مسلمان دعوای به بکشاند،

تالش برای تحریف بیداری فرهنگی اهاالی از طریاق کماك باه      جنوبی، قفقاز مسلمانان

 ژادی بود. گسترش اندیشه تجزیه خواهی ن

 پاان  جنابش  تاأثیر تبلیغاات   و عثمانی و ایران ارتباط مسلمانان قفقاز با ها که از روس

 آموزشی و فرهنگی سطوح در ایرانی ضد اندیشه گسترش نگران بودند، درصدد اسالمیس 

 برآمدناد. آناان باا پشاتیبانی مساکو در       قفقااز  در ایاران  باا  پیوناد  ها   های اقلیت بین در

  قفقاز در ای را نژادپرستانه و ضد ایرانی مواضع ایکنچی، و زبانی چون ترجمونجراید تُرک 

  3کردند. می ترویج

نظام شوروی قرار گرفت، هدفی جز تضعیف  که بعدها مورد توجه  این سیاست خصمانه

نفوذ فرهنگ ایران و اسالم در قفقاز نداشت. یکی از نتایج ایان خصاومت، تبلیاغ هاویتی     

 3130بود که در دهاه   ایرانی -اسالمی جهان با پیوسته فرهنگی و دینی مستقل از جوهر

ثی کردن تمایل ق در قالب تغییر هویت منطقه ارّان به جمهوری آذربایجان و خن 3220م/ 

 باه وسایله    این جمهاوری  پیوندی اهالی آن با ایران نمود پیدا کرد و سرانجام با اشغال ه 

 3داد. باد بر را ارس سوی دو فرهنگی وحدت و اسالم اتحاد ها، آرمان کمونیست

با این احوال، نه نظام استبدادی تزاری موفق شد عشق و وابستگی مسلمانان قفقاز به 

و فرهنگی آنها را از بین برد و نه سرکوب خونین نهاد خودکاماه کمونیساتی   هویت دینی 

توانست شور اسالم خواهی و پیوند قفقازیان با جهان اسالم را مانع گردد. نمود این ناکامی 

توان در جریان استقالل طلبی و بیداری اسالمی در فرآیند فروپاشی اتحااد جمااهیر    را می

حضاور فراگیار اساالم در قفقااز      کاه  چناان  شاهده کرد. ه م م 30شوروی در اواخر سده 

                                              
 .318-313، ص31، ج دانشنامه جهان اسالم، «جرائد». رئیس نیا، 1
 .325، صابران و قفقاز، ایان و شروان. ورجاوند، 2
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های قفقااز جناوبی از مصاادیق     ای دولت و برقراری تبادالت فرهنگی بین منطقه 3شمالی

 شود.  بازگشت قفقاز به دامان شرق اسالمی شناخته می

 نتیجه. 5

و  ییجغرافیاا ارتبااط   دلیال  باه  منطقه راهبردی و تاریخی قفقاز از گذشته دور تاا کناون،  

نزدیك و جهان اسالم در ارتباطی تنگاتناگ باا تحاوالت     شرق تمدن با فرهنگی پیوست

تاریخ ایران و  تحوالت از جدای توان نمی را قفقاز ایران و اسالم قرار دارد. از این رو، تاریخ

اسالم بررسی کرد. ریشه حوادث جاری در این منطقاه، مانناد زد و خوردهاای مارزی در     

چچن و تبلیغ پاان ترکیسا  افراطای در     در سَلَفی اسالم رواج یا آبخازیا اینگوش و، قراباغ

 گیری کرد.  توان پی آذربایجان را از این زاویه می

هاای   اسالم به قفقاز، به جز حاشیه جنوب غربی قفقاز و نواحی اساکان اقلیات   با ورود

م گرویدند. آنان به دلیال  مسیحی ارمنی و گرجی، بیشتر اقوام ساکن در قفقاز به دین اسال

سیاست تسامح امرای مسلمان، به همراهی با جهان اسالم و ایران تمایال یافتناد. بادین    

زیستی و  سبب پیش از ورود عنصر بیگانه به منطقه، اهالی مسلمان و مسیحی قفقاز به ه 

 هاای وقات ایاران تاالش     احترام متقابل نسبت به یکدیگر پای بند بودند. به ویاژه دولات  

گرایی اجتماعی و فرهنگی،  جانبه کردند با اجرای سیاست تسامح مذهبی و پرهیز از یك می

 اقوام قفقازی تابعه خود را در محیطی امن و با ثبات نگاه دارند. 

و نظارت دادن سازمان  مالی  مذهبی های ایران از صفوی تا قاجار با سیاست حکومت

 و سانتی  مرزهاای  ه  در محادود  راهبردی را نکوشیدند این سرزمی می اداری خود بر قفقاز

                                              
 .14، صبایوی شمال قفقاز، دو قرن مبایزه مسلمانان قفقاز. بنکسین براگساپ و دیگران، 1
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ایران بزرگ نگاه دارند، اما چندی نگذشت که به دالیل پایین، توازن اجتمااعی و    تاریخی

 تراز فرهنگی و سیاسی قفقاز دگرگون شد: 

گری که با دخالات   و نیروی مداخله مند قدرت اهرمی عنوان به دولت روسیه . برآمدن3

و چاالش باین    اجتمااعی  به جذب نیروهای، جدی گرانشی نیروی یك عنوان در قفقاز، به

اقوام و تضعیف فرهنگ دینی و سیاسی در منطقه موفق شد. برناماه جااه طلباناه توساعه     

هاا، سیاسات    روس باه وسایله   روسیه به داخل قفقاز سبب شد پس از اشغال این سرزمین 

 افکنی و اسالم ستیزی در قفقاز پیاده شود. مخرب تفرقه

 از طوالنی دوره یك ایران که در سیاسی و اداری حکومت از قفقاز . جدایی تدریجی3

گرفت، سبب شد در پی کسار   صورت های ایران و روس شروع جنگ عصر صفوی تا نیمه

های قفقااز،   های تجزیه طلبانه در بین امیران و اقلیت بروز گرایش و مرکزی دولت نظارت

هاا، باین قفقازیاه و جهاان      و اسالم شدت یابد و مادت  روند جدایی این سرزمین از ایران

 اسالم، یك پرده آهنین حائل گردد.

. تالش زیرکانه روسیه برای ممانعت از پیوند قفقاز مسلمان با نهضت پان اسالمیس  2

هاای   ها به منازعه دینی و فریفتن گاروه  ها، تحریك اقلیت در پوشش ایجاد نفاق بین ملت

نژادی در راستای جداسازی فرهنگ محلی و دینی قفقاز مسلمان قومی با احساسات کاذب 

شکل گرفت. کوششی که هدف آن، تحکی  نفوذ فرهنگ سکوالر اروپایی در بین جواماع  

 مسلمان و تشدید تفرقه مذهبی بود.

های استقالل طلبانه در قفقاز از دوران حکومت ایران تا زماان   به گواهی تاریخ، جریان

های  های نادرست اداری و بحران یل قوم گرایی افراطی، تقسی  بندیدخالت روسیه، به دل

سرزمینی بر چالش نیرو در قفقاز تأثیر داشت، اما تبدیل ایان ناحیاه باه منطقاه دفااعی و      

صد سال گذشته سبب شد حاکمان روس از طریاق سیاسات روسای     مرزی روسیه در سی

ک ، به دوام سلطه مساکو بار   سازی و استحاله فرهنگ دینی و بومی در فرهنگ دولت حا

 . قفقاز موفق شوند
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با این حال، تجربه بازگشت به هویت اسالمی در دو دوره قبال از ساقوط تزاریسا  و    

پس از فروپاشی شوروی نشان داد که استثمار فرهنگی، تنها با پشاتوانه سالطه حکومات    

تواناد   گای مای  چنان، وجود اشاتراک تااریخی و فرهن   پلیسی در قفقاز انجام شده بود و ه 

 ملی در قفقاز مستقل باشد. -عامل مهمی برای احیا و تجدید قدرت اسالم و فرهنگ دینی
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