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نقد و برریسکتاب

کســفورد اســت و  یــخ در دانشــگاه آ کــه آموزش دیــده تار هــارون ییلمــاز 
یــس می کنــد،  در ایــن مقاله  کنــون در دانشــگاه کوییــن ِمــری لنــدن تدر ا
یخ نگارانــه بر ســر هویــت مســتقل آذربایجان در ایام تســلط  بــه نزاعــی تار
کشــور پرداخته اســت. طبق آنچه  ی بــر این  کمونیســتی شــورو حکومت 
کمونیســت  در چکیــده ایــن مقالــه آمده اســت، از ســال 1937 مورخان 
یخی را تعریف کردنــد که بر مبنای  کــو هویتــی ملــی و تار آذربایجــان در با
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1.مورخان آذربایجانی علیه 
وی ایران شناسان شور

پاره های اسالم شنایس

که مورد ســتایش  یکرد  گرفته بود. این رو تعریف قلمرویی ملت ها شــکل 
یخی  و پشــتیبانی ژوزف اســتالین قرار داشت، در دهه 1940 با روایات تار
گرفت. با این  کــه هویت ایرانــی برای این قلمرو قائل بودند در تضــاد قرار 
وجود شرق شناسان و ایران شناسان می کوشیدند از معارضه و مخالفت 
که به شــدت مورد حمایت  کنند؛ چرا  با این ادعای آذربایجانی ها پرهیز 
ی قرار داشــتند. پس از مرگ اســتالین  ســاختار سیاســی حکومت شــورو
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یخــی آن پیش رفــت. برخی محققــان غربی اعتقاد  به ســمت بررســی تار
کــه مادهــا و پارســیان را می تــوان بارزتریــن شــعبه غرب آســیای  داشــتند 
گرفت. در حقیقــت آنکتیل دوپــرون)1806-1731(  یایی در نظــر  نــژاد آر
که شــرق شــناس سرشناســی در فرانســه بود، نخســتین بار متن اوســتا را 
یخی میــان عنوانی دیودور سیســیلی و  کــرد و کوشــید ارتباطــی تار متشــر 
که در اوستا  هرودوت برای اشاره به قوم ماد استفاده می کردند2 و اشاراتی 
مطرح شــده بود ایجاد کند. آنتوان سیلوســتر دوساســی)1838-1758( 
کرد  گــزاره مشــهور را مطرح  کــه بر متــون پهلوی متمرکز شــده بود، این  نیــز 
یایی بوده اســت. ایــن روند را  کــه ایــران خاســتگاه و موطــن اصلی قــوم آر
می تــوان نقطــه آغازی برای اغــراق در ویژگی های زبانــی، قومی، فرهنگی 
پایی  یایــی و تغافــل در بــاب ویژگی هــای غیر هنــد و ارو یخــی قــوم آر و تار
این قوم دانست. در آن ایام صحبت از دستاوردها، هویت و ویژگی های 
کناری نهاده شــده  یایی خاورمیانه و فالت ایران اساســًا به  اقــوام پیشــاآر
یایی که بعدها توســط هخامنشــیان به  بــود و سیاســت تقویــت هویت آر
کار آمدن  ی  کار قرار گرفت. در چنین فضایی رو تبلور رســید، در دســتور 
رضاخــان در ایــران و جســتجوی او بــرای ایجــاد هویــت ملــی - فرهنگی 
جدید، پیوند موفقی میان علم و سیاســت ایجاد کرد؛ دســتاوردی که در 
کید بر زبان فارســی  ی جغرافیایی و تأ زمینه هایــی همچون اتحــاد قلمرو
که از آن ایام ایران  کنان قلمرویی  کید بر هویت پارســی سا تبلور یافت. تأ
نامیــده شــد، به معنای نادیده انگاشــتن و ســرکوب دیگــر قومیت ها بود. 
ی دســتاوردهای نظامــی و  یخــی از ســال 1924 صرفــًا راو کتاب هــای تار
یایی  جهان گیری هــای ایرانیان پیش از اســالم شــد و مشــخصًا هویت آر
ایرانــی را در ویژگی هــای ظاهــری همچــون قد بلند یا پوســت روشــن و... 
تشــخص بخشــید. مادها و هخامنشــیان نقش سیاسی جدیدی در قرن 
بیســتم میالدی یافتند و به همراه اســطوره های موجود در فرهنگ ایرانی 
کیانیــان، جنبه های  منــدرج در اوســتا و شــاهنامه دربــاره پیشــدادیان و 
پایی را تایید می کرد  یخــی و هویتــی یافته های علمی نژادشناســان ارو تار
یخــی و هم از لحــاظ علمی تثبیت  یایــی را هــم لحاظ تار و برتــری نــژاد آر
کتشــافات باستان شناســی، عصــر حکومت مادها و  می نمــود. به لطف ا
یایی  یخی از برتری نژاد - زبان آر هخامنشیان به عنوان نخستین دوره تار
یم پهلوی برای  بر جهان انگاشــته می شــد. در همین حین تالش هــای رژ
عرفی ســازی و غربی نمــودن ارزش هــای جامعه ایران با قــدرت پی گرفته 
یخ ایران - مشخصًا به عصر پیش  یم به تار یکرد هویتی این رژ می شد. رو
کید  یخی و سابقه دار ایرانیان و اعراب تأ از اسالم بازمی گشت و بر نزاع تار
یخ ملی  یکرد ایرانیان در قرن بیستم به تار ید. به عبارت مختصر رو می ورز
پایی نخســتین بار آن را  که محققان ارو خــود، برآمــده از تئوری نژادی بود 
کــرده و ســپس تبدیل به مؤلفــه اصلی هویت جامعه مــدرن ایران  مطــرح 
که می کوشید با احیاء اصالت های پیشااسالمی خود، راه پیشرفت  شد 

کند. پایی جستجو  و تعالی را در الگوی توسعه غربی و ارو

2. Arioi.

در ســال 1953 ایران شناســان فریاد مخالفت ســر دادند و منجر به برخی 
منازعــات سیاســی شــد. ایــن مقالــه بــا بهره گیــری از منابــع دســت اول 
که به شــرح و تبیین دور نخست این منازعات می پردازد.  بســتری است 
کمونیســت در  همچنین سیاســت های هویتی و محدودیت های حزب 
کــرده و گذری به تبییــن هویت چند ملیتی  یخ را نیز  بررســی  نــگارش تار
ی خواهد زد. یخ نگاری حکومت شورو گاه متعارض سیاست های تار و 

ی بــر قفقاز و  یــخ تســلط شــورو بخــش نخســت ایــن مقالــه بــه تشــریح تار
آذربایجان در قرن بیستم اختصاص یافته است. ییلماز در این بخش از 
که در مقابل هویت  کو پرده برداشــته  رونــد ایجاد هویتی تازه با مرکزیت با
ایرانــی این ناحیه ســر برآورد و ســرانجام با ایجاد جمهــوری آذربایجان در 
ســال 1918 به رســمیت شــناخته شــد، اما این جمهوری دو ســال بیشتر 
کو را به تصرف خود درآورد.  دوام نیاورد؛ چرا که در سال 1920 ارتش سرخ با
متعاقبًا بلشــویک ها ســاختار دولت خود را به قلمرو های تازه منظم شده 
گــروه دیگــری از  کردنــد، امــا  گرجســتان تزریــق  آذربایجــان، ارمنســتان و 
مورخــان و روشــنفکران آذری می کوشــیدند هویتــی قومی - ملــی - زبانی 
کــرده و پر و بال دهند. این شــرایط در  یــت آذری زبان ها ایجاد  را بــا محور
حالی تقویت شــد که رضاشــاه پهلوی در ایران نیز سیاســت های هویتی 
یشــه  که ر کرده بود  جدیدی را در قالب چارچوبه های جغرافیایی تدوین 
یایــی در ایران داشــت. تحــت تأثیر این  در اصالــت پیشااســالمی قــوم آر
ی، فضای فکری آذربایجان، به ویژه  دوگانۀ هویتی از ســوی ایران و شــورو
یخ نــگاری عرصه منازعه این دو هویــت بود. ییلماز معتقد  در عرصــه تار
کــه اســتقالل آذربایجان  کــه ماحصــل ایــن شــرایط تــا ســال 1991  اســت 
رســمیت یافــت، عمومًا به نفع ســویۀ ایــران هویت مــردم آذربایجان بوده 
پا  یایی در ارو اســت. از ســوی دیگر تقویت و شــکل گیری الگوی هویت آر
کــه در اثر  یایی  نیــز در این ســوگیری تأثیر داشــته اســت. تئــوری هویتی آر
یلیام جونز در سال 1796 شــکل گرفته بود، بر این اصل  کتشــافات ســر و ا
که تمام فرهنگ های التین، یونانی، سنسکریت و... از زبانی  استوار بود 
یشــه گرفته اند. محققان بعدی زبان های ارمنی، فارسی و  یخی ر پیشــاتار
حتی هیتی را منشعب از همان زبان رایج دانستنتد و خانواده زبان های 
یایــی بــا پیوســت نــژادی و قومی خاص با ایــن نظریه مرتبــط گردید. در  آر
یافت های زبان شناســانه منجر  میانــه قــرن نوزدهم همین مالحظات و در
کــه مدعــی اصالــت، برجســتگی، جنــگاوری  بــه پدیــده ای نــژادی شــد 
یخی شــده بــود. مهم ترین انتقــاد وارد به  یایی پیشــاتار و تمــدن در نــژاد آر
کالن، ســردرگمی زبانی، نــژادی و فرهنگی حــوزه متأثر  ایــن دســته بندی 
کنــش علمــی بــرای تعمیــم یا رد ایــن تئوری  از آن بــود.1 فرآینــد کنــش و وا

1. Rendall,The Cradle of the Aryans; Le Bon, The Crowd; Childe, The Aryans; Cox. 

The Mythology of the Aryan Nations; Gobineau, Selected Political Writings, 134–44; 

Biddiss,Father of Racist Ideology, Azerbaijani Historians against Soviet Iranologists 

112–51; Poliakov,The Aryan Myth; Arvidsson,Aryan Idols,1–123. For a summary of 

further sources and counter-arguments: Vaziri,Iran as an Imagined Nation,75–8.
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ی اتفاق  ی شــورو کــه پــس از شکســت آلمــان نــازی در مقابل نیرو  1958
افتــاده بود، مجبور بــه انکار هرگونه ارتباط میــان آذربایجان، مادها و نژاد 
یایی شــد.4به این ترتیب موضع رســمی مورخان و ایران شناســان روس  آر
یایی مردم آذربایجان در هاله ای از  نســبت به ارتباط میان مادها و نژاد آر
کمونیست آذری،  گرفتند بر خالف مورخین  ابهام فرو رفت. آنها تصمیم 
ارتبــاط صریــح مــردم آذربایجــان و مادهــا را محل اشــکال بداننــد و تنها 
مرگ اســتالین در ســال 1953 بود که منجر به عدول ایشان و بازگشت به 

مواضع قبلی شد.

بخــش بعــدی مقالــه هــارون ییلماز بــه ترســیم فضــای پسااســتالینی در 
یکــرد زبانی - قومــی و مــرزی - جغرافیایی  ی و رقابــت میــان دو رو شــورو
در تدوین هویت مردم آذربایجان پرداخته اســت. مرگ استالین در سال 
کو  یخ ملیت آذربایجان در با یکرد تار 1953 منجــر به تغییر چندانی در رو
ایجــاد نکــرد. مورخان آذربایجانی در ســال های بعــد، پیش نویس و طرح 
که در  کردند  یخ نــگاری را تقویــت  اولیــه دســتورالعمل هویتــی خود در تار
یخ ملی آذربایجان  نهایــت منجر به انتشــار یک اثر دو جلدی در بــاب تار
سوسیالیســت  جمهــوری  علــوم  کادمــی  آ در  یــخ  تار انجمــن  گردیــد. 
کتــاب را در ســال 1954 منتشــر  آذربایجــان )SSR( 500 نســخه از ایــن 
یخ و باستان شناســی در مســکو،  کرد و به تمام مورخان و پژوهشــگران تار
لنینگراد)ســن پطرزبــورگ( و دیگــر اعضای حزب کمونیســت آذربایجان 
کرده بود تا  یخ از مخاطبان خود درخواســت  )CPA( فرســتاد. انجمن تار
هرگونه نقد و نظر خود را برای اعمال در نسخه نهایی به آن انجمن ارسال 
کردند. نگارندگان  یادی از محققان چنین  کنند. در ماه های بعد تعداد ز
یخ آذربایجان بر ماهیت مرزی و جغرافیایی هویت ملیت خود  کتاب تار
کرده بودند. حدود یک سال بعد در تابستان 1955 سلسله  کید بسیار  تأ
کو برگزار  کتاب در با نشست های علمی درباره نقد و بررسی مطالب این 
کــرد چندین تــن از مورخان و  شــد. طبــق آنچه رئیس این نشســت اعالم 
پژوهشــگران برجســته روس همچــون عبدیــف، فادیف و پطروشفکســی 
کرده انــد  و موضع گیری های هویتی این  کتــاب اظهار رضایت  کلیــت  از 
کنون از یوغ استبداد  که ا کرده اند، اما ایران شناسان روس  کتاب را تأیید 
و خشــم اســتالین رهایــی یافته بودند، به شــدت با ایــن کتاب مخالفت 
کردند. بخش شکل گیری زبان و فرهنگ آذربایجانی بیشترین انتقادات 
یلِشوســکی )ُکردشــناس برجســته  را برانگیختــه بــود. پطروشفســکی و و
روس( در مقــاالت مجزایــی تبییــن زبان شــناختی مورخــان آذربایجان را 
بــرای تدوین هویت ملی خود به شــدت مــورد انتقاد قــرار دادند. در نگاه 
کــه در  آنهــا مــردم آذربایجــان بخشــی از نــژاد تــرک محســوب می شــدند 
مهاجرت هــای تــرکان اُغــز و قپچاق بــه صفحات غربی در قــرون 11 تا13 
کن شــده اند و اهالــی آذربایجــان را در قالب قومی  میــالدی در قفقــاز ســا

4. Avdiev,Istoriiadrevnegovostoka(1948), 449. Avdiev,Istoriiadrevnegovostoka(1953), 

558.

یخچه شــکل گیری مؤلفه های هویتی ملی گرایانه  ییلماز پس از تبیین تار
کــه در آن زمــان  بــه ســراغ شــرح اوضــاع در آذربایجانــی رفتــه  در ایــران 
گرفته بوده اســت.  ی قرار  تحــت تأثیــر نمایندگان فکری و فرهنگی شــورو
شــکل گیری نخســتین نشــانه های ایــن جریــان نظام مند در ســال 1937 
یکــرد ملــی هویتــی ایرانیــان، مرز  نمــود عینــی یافــت و کامــاًل برخــالف رو
جغرافیایــی را مبنــای هویــت آذربایجــان جدید مطرح کردند. نخســتین 
نگارش این دســتورالعمل هویتی در ســال 1939 در صد نسخه تهیه شد 
یع  کو توز و میــان مورخــان آذربایجانــی، رهبران احــزاب و اندیشــمندان با
شــد. این دســتورالعمل هویتــی، مردم آذربایجــان را اقوامــی بومی منطقه 
یخ خود ترک شده اند. مهم ترین  که در مراحل متأخر تار قفقاز دانسته بود 
یخــی آذربایجان  هــدف ایــن دســتورالعمل این بود که پیونــد هویتی و تار
کــرده و جوانــب زبانی - قومــی این پیونــد را که منجر  بــا مادهــا را تقویــت 
کند و قوم  یم پهلوی در ایران می شــد نقض  به همســویی با برنامه های رژ
ک قفقــاز نماید. ژوزف اســتالین مهم ترین  آذری را محصــور بــه آب و خــا
یخی مــردم آذربایجان  کید بــر عقبه تار حامــی این اندیشــه بود. اساســا تأ
و ایجــاد ارتبــاط بــا مادهــا، هیــچ نتیجــه ای جــز تقویــت هویــت مــرزی و 
جغرافیایی این مردم نداشــت. به عبارت دیگر مردم آذربایجان به جای 
یایی و ایرانی بیندیشــند، باید به  یخی با نژاد برتر آر آنکه به پیوســتگی تار
ک و مرزهای جغرافیایــی در تدوین هویت ملی  ســوی اهمیت آب و خــا
یم  یکرد به رقابت دو رژ خود سوق داده می شدند. عماًل مواجهه این دو رو
ی مورخان آذری نخستین  رضاشــاه و استالین تبدیل شــده بود. به هر رو
نمونه هــای اجــرای ایــن دســتورالعمل ها را در ســال 1941؛ یعنــی دو مــاه 
یخ  ی، در قالب کتاب »تار پیــش از حملــه آلمان به اتحاد جماهیر شــورو
آذربایجان« منتشر کردند. در این کتاب مادها نخستین اجداد قوم آذری 
قلمداد شده بودند و صحت این انتساب به صراحت به سخنان ژوزف 
اســتالین ارجــاع داده شــده بــود!  در ســوی مقابــل ایران شناســان روســی 
ی قرار داشــتند، نســبت به این  کومونیســتی شــورو یم  که تحت تســلط رژ
که  گرفتند. افرادی چون تورایــوف و بارتولد  یخ نگارانه موضــع  یکــرد تار رو
پایی را پذیرفته بودند، ردیه هایی نسبت  تئوری هویتی - نژادی هند و ارو
یخــی قوم ماد بــا مردم  یــخ آذربایجــان نوشــتند و ارتبــاط تار کتــاب تار بــه 
کردند.3  یایی بودن مــردم آذربایجان عنــوان  کنونــی را مؤیــد آر آذربایجــان 
بعدها چهره های سرشناس دیگری همچون استریوف )V.V. Sturve( و 
یخی  عبدیف )V.I Avdiev( کوشیدند در آثار خود اندکی این اشتباه تار
و هویتی مورخان کمونیســت آذربایجان را اصالح کنند، به ویژه عبدیف 
در ایــن زمینــه بســیار کوشــا بــود. او که در نســخه ســال 1948 کتابش به 
صراحــت نظــرات فوق را مطرح کرده بود، در چاپ بعدی اثرش در ســال 

.3 Turaev,Istoriiadrevniagovostoka: chast’II, 106–7. According to Turaev, the principal-

ity of Mannei was located in the west side of Lake Urmia and was also founded by 

the Aryans, 47. An identical narrative can be found in the Soviet edition: Turaev,Is-

toriiadrevnegovostoka: tom II, 34, 77; Bartol’d,“MestoPrikaspiiskikh Oblastei,”656; 

Bartol’d,“Istoriko-geograficheskiiobzor Irana,”35, 135, 140, 152, 21.
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ــر ناگشته ها دیگ پاره های اسالم شنـــــاسی )8(

یاچــه ارومیه  کــه در قرن هــای دهــم تــا هفتم پیــش از میــالد در حوالــی در
کن بوده اند و نژاد مردم آذربایجان از این قوم سرچشــمه گرفته اســت.  ســا
ییلمــاز در پایان مقاله این نزاع را نشــانه ای از تضاد ماهوی میان بخشــی 
پاشــی و سیاســت گذاری های  ی در ســال های رو به فرو ی شــورو از قلمرو
گســترده پیونــد زده اســت. بــه عبــارت دیگــر عــدم  ی  مرکــز ایــن قلمــرو
که از سوی  تبعیت حزب کمونیســت آذربایجان از سیاست های هویتی 
گرفته شده بود، نشان از  کار  ایران شناســان روس پس از مرگ اســتالین به 
پاشــی درونی این حکومت داشــت. مورخــان آذربایجانی با  ضعف و فرو
گرفتند و ایران شناســان هرچه  کار را پی  حمایــت حکومت محلــی خود 

کتاب را بگیرند. کردند، نتوانستند مقابل ادامه چاپ و انتشار این 

یان ایران و آلبانیایی تبارها دسته بندی کرده بودند.  قفقازی و هم تبار آذر
یلشوســکی تــا حــدی ارتبــاط میــان مادهــا - مردمــان  پطروشفســکی و و
پاتــن - و مــردم آذربایجان را تأیید کردند، اما تعداد آنها را آنقدر اندک  آترو
کرد.  کــه نمی توان در شــکل گیری هویــت آذری به آنها اســتناد  دانســتند 
ک آشــکاری بــرای تعیین  در نــگاه آنهــا زبــان ترکــی مــردم آذربایجان، مال
هویت ملی آنها محســوب بود و به همین دلیل در نشســت نقد و بررســی 
یلشوســکی را  کــو مورخــان آذربایجان پطروشفســکی و و کتــاب در با ایــن 
کردنــد. نزاع میــان این  یــج عقایــد پان ترکیســم محکوم  بــه حمایــت و ترو
یکــرد باعــث شــد مورخان آذربایجانی در ســال های بعــد راه خود را  دو رو
یخ  گیرند و به انتقــادات روس ها توجهی نکنند. نســخه نهایی تار پیــش 
کــرده بود   )Mannea( کیــد بســیاری بــر اتحادیه مانیــه ملــی آذربایجــان تأ
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پاره های اسالم شنایس

والری  هافمن اســتاد ادیان دانشــگاه ایلینویز آمریکاســت و سال ها عضو 
 )IJMES( هیــأت تحریریــه دو مجلــه بین المللــی مطالعــات خاورمیانــه
کتابــی بــا عنــوان »تصوف  و مطالعــات آمریکایــی ادیــان بــوده اســت. او 
کارولینــای  کــه انتشــارات دانشــگاه  و عرفــان در مصــر معاصــر« نگاشــته 
جنوبی آنرا در ســال 1995 منتشــر ســاخته و در ســال 2012 اثری با عنوان 
کیوز منتشــر کرده است. او  »مبانی اســالم عبادیه« توســط دانشــگاه ســیرا
کارنگی درباب فرق  که با حمایت مؤسســه فولبرایت و  چند ســال است 

خوارج، به ویژه عبادیه در دوره معاصر تحقیق می کند.

یخ حیات این شــعبه زنده خوارج   بخش نخســت این مقاله به تبیین تار
که بــه عقیده نگارنده کمتــر از 1% کل  یــخ اســالم اختصــاص یافته  در تار
کنون عمومًا تحت  مســلمین جهان را تشــکیل می دهند. این جماعت ا
که  حکومــت ســلطان عمــان و اقلیت اندکی در شــمال آفریقا قــرار دارند 
در نواحی ورقله و وادی مزاب در شــمال صحاری مرکزی آفریقا و الجزائر 
کنونــی تمرکــز دارنــد. همچنیــن کوهســتان های نفوســه در شــمال غــرب 
لیبــی و جزیــره جربــاء در تونــس نیز مســکن گروه هــای اندکــی از عبادیان 
کــه در ماجرای  یــخ عبادیه بــه عصر عثمان بن عفان و نقشــی  اســت. تار
ی داشــتند بازمی گــردد. انتقــادات گســترده آنهــا در عصر خالفت  قتــل و
امیرالمؤمنیــن علی بن ابی طالب )ع( نیز در ماجرای صفین و حکمیت 
یخی شکل گیری خوارج به عنوان نخستین فرقه  به اوج رسید و مبنای تار
منشــعب از بدنه مســلمین به وقوع پیوســت. مهم ترین وجه تمایز خوارج 
گروه های مســلمان، نظرات آنها در بــاب ویژگی های رهبر  بــا دیگــر فرق و 
ینی همچون قریشی بودن  مسلمین است، در حالی که اهل سنت به مواز

کیــد می کردنــد و شــیعیان بــه نصی  و منتخــب اهــل حــل و عقدبــودن تا
پیش نوشــته در انتخاب ســالله نبــوی برای انتخاب امامانشــان اســتناد 
یدنــد، خــوارج وقعــی بــر ایــن دو ننهــاده و نظر شــورایی متشــکل از  می ورز
علمــا و برجســتگان جامعــه را شــرط انتخــاب امــام می دانســتند، اما در 

عمل امامان عبادیه طبق سنتی وراثتی انتخاب می شدند.

که ازارقه، عبادیــه و صفریه  گروه عمده تقســیم می شــدند  خــوارج به ســه 
نــام داشــتند. هــر ســه بنیانگذار ایــن گروه ها، نافــع بــن ازرق، عبداهلل بن 
که بر  عبــاد و عبــداهلل بن صفــار ظاهرا حامی عبــداهلل بن زبیر بودنــد؛ چرا 
کرده بــود، اما چنین گفته می شــود که در ســال  علیــه خلیفــه وقــت قیام 
64 هجــری ابــن عبــاد و ابــن صفار با ابــن ازرق در باب تکفیــر غیرخوارج 
بــه اختــالف نظــر برخوردنــد. طبق ایــن کالن روایــت ابن عبــاد معتقد بود 
گــزاره امروز  کافــر و بی ایمان هســتند. همین  کــه آنها مشــرک نبــوده، بلکه 
بــه یکی از وجوه ممتــاز و متمایز عبادیه در تبییــن مواضع عبادیه متقدم 
کوک،  تبدیل شده است. البته در قرن اخیر مستشرقانی همچون مایکل 
یلکینســون و  یلفــرد مادلونگ، جان و کرونــه، و یــوزف فــان اس، پاتریشــیا 
کالن روایت همه پذیر در ســنت اســالمی تشــکیکاتی  ماریبل فیرو به این 
داشــته اند. از میــان تمامــی چهره های متقدم خوارج، تنهــا نافع بن ازرق 
کوک معتقد اســت اشــاره  یخی مورد تأییدی داشــت اســت.  ماهیت تار
تمام اســامی دیگر به نام رنگ ها در زبان عربی و سرنوشــت مشترک تمام 
آنهــا در حمایــت از عبــداهلل بــن زبیــر، بیشــتر شــبیه یک شــوخی ســت.5 

.5 Cook, M. (1981). Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press; p.64.
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کــه جابر امــام نبوده، اما عالمی سرشــناس بوده اســت. ابن ســعد  اســت 
کرده اســت که جابر از انتصــاب به عبادیه امتناع  صاحــب طبقات نقل 
یلکینســون آورده این عبارت نشــان دهنده و  کــرده اســت، اما چنان کــه و
مؤید این است که ابن سعد از وجود ادعای عبادی بودن جابر مطلع بوده 
گرایش عمــده در میان اهالــی حکمیت میان  یلکینســون از دو  اســت. و
خوارج ســخن گفته که در یک گرایِش عالمانه تر، جابر چهره ای برجســته 
که بیشتر به عمل گرایی سیاسی عالقه مند بوده در  یکرد دیگری  بوده و رو
که خون شرات یا مجاهدان را  سنت خارجی به شراع مشهور است؛ چرا 
کرده اســت.9 این جریاِن اخیر توســط ابوبالل مرداس  خداونــد خریداری 
که در سال 61 توسط سپاهیان والی اموی  دّیه تمیمی رهبری می شد 

ُ
بن أ

یاد به قتل رســید. عبادیان معتقدند ابوبالل در حال  بصــره عبیداهلل بن ز
کــه جابر آن را طراحی کرده، اما هیچ شــاهدی  اجــرای قیامی بوده اســت 
مبنی بر هرگونه عالقه مندی یا شــرکت جابر در شورش های اجتماعی آن 
ک جابر در این قیام بخشی  عصر دیده نمی شــود. شــایعه و ادعای اشــترا
ی اســت، امــا  از مســتندات و شــواهد عبادیــان بــرای امامــت مکتــوم و
که جابر نه امام بوده و نه حتی ادعایی نزدیک  یلکینسون معتقد است  و
بــه آن را داشــته اســت، بلکــه او عالمــی سرشــناس و مورد وثوق بــوده  که 
توســط عبادیان نســل های بعــد به عنوان مرجعــی مورد اســتناد و ثقه یاد 
یلکینسون در تحقیقات دیگرش10تصریح نموده است  می شــده است. و
که یک یا دو نسل  که ابوعبیده نه هواخواه جابر بوده و نه جانشین او؛ چرا 
از علمــا میان این دو فاصلــه انداخته اند. همچنین ابوعبیده ظاهرًا جزء 
گردش ربیع بــن حبیب بوده اســت. او معتقد  مبلغیــن نبــوده، بلکه  شــا
کــه اســتقرار نخســتین امامــت کوتاه مــدت خــوارج در حضرموت  اســت 
که زمینه ســاز ادغــام احادیث و  )128-130( و عمــان )132-134( بــوده 
ســنن فقهی و عمل گرایانه در بدنه فرقه عبادیه شــده و گســترش و توسعه 
ید به عنوان پدر معنوی و بنیانگذار این فرقه  که بر نقش جابر بن ز کالمی 
کید می کند، در این بستر شکل گرفته است. برخالف نخستین امامت  تأ
که در سال 177  که تنها چندسال دوام آورده بود، امامت بعدی  عمانی 
آغــاز شــد حــدود یک قــرن دوام داشــت و در نهایــت با جنگــی داخلی و 
ســپس شکســت از ســپاه عباســی در ســال 280 از بین رفت. عبادیه در 
شــمال آفریقــا مهملی بــرای القاء و اســتقرار تمایالت سیاســی - مذهبی 
که منجر بــه ایجــاد امامت بنورســتم در تاهــرت در الجزائر  بربرهــا شــدند 
گردید. امامت عبادی در شمال آفریقا از فاطمیان شکست خورد  کنونی 
و از میــان رفــت. در میانــه قــرن نهــم شــهرهایی از دره مــزاب در صحرای 
الجزائر توســط حلقه ای از علما اداره می شــد که به واسطه ظاهر و شورای 
قبایلــی »جماعــة العوام« مدیریت می شــد. امامت عبــادی در اوایل قرن 

9. Higgins, A. C. (2001). The Qurʾanic Exchange of the Self in the Poetry of Shurāt 

(Khārijī�) Political Identity, 37–132AH/657–750 AD. Diss. University of Chicago, 

Dept. of Near Eastern Languages and Civilizations.

10. Wilkinson, J.C; (2010).Ibâḍism: Origins and Early Development in Oman. Oxford, 

UK: Oxford University Press.

لوینســتاین نیــز در بــاب تمایــز صفریــه از دیگــر شــعبات خــوارج بســیار 
مشــکوک اســت و آنهــا را بــه تمایــالت متقدمــی در بدنــه خــوارج محدود 
گروهی حقیقی می داند  یلکینســون6 بر عکس صفریه را  ســاخته است. و
یخــی فراوانی از ایشــان در شــمال آفریقــا و عمان  کــه شــواهد متعــدد و تار
ی معتقد اســت تفاوت میان ایشــان و عبادیه موضوعی  وجود دارد، اما و
عقیدتی نبوده است و رقابت های قبیله ای عامل تمایز میان ایشان شده 
که دیگر  اســت: نخســتین عبادیــان از اعــراب یمانــی بوده اند، در حالــی 
که  یلکینســون معتقد اســت  گروه هــای خارجی اعراب نزاری هســتند. و
عمانیان و دیگر قبایل یمانی از زمانی خوارج را در لفافه عبادیه ســتایش 
می کننــد که قیام های یمانیان غیرخارجی همچون ابن اشــعث کندی و 
یزیــد بــن مهلب به شکســت انجامیــد. بنابراین عبادیــه و حمایت از آن 
یان  بــه عامــل یا پوششــی بــرای تداوم مقــاوت یمانیــان در برابر تســلط نزار
که نام و نشان صفریه در متون ادبی  تبدیل شــد. از ســوی دیگر در حالی 
و شــعری عصــر امــوی دیــده می شــود، هیــچ ردی از عبادیــه در متــون آن 
زمان نیســت. همچنین نشــانی از ابن عباد نیز در آن ایام دیده نمی شود. 
که یکی از متون مغربی اولیه  کتاب ابی ســفیان  نخســتین بار این نام در 
یــخ عبادیــه بصره اســت ذکر شــده و قدمــت آن بــه میانه قرن  در بــاب تار
یلکنســون را در سردرگمی  ســوم بازمی گردد. از ســوی دیگر ویرژین پُروو، و
میــان ابــن ِعباد و ابــن َعّباد دیده اســت،7 اما مادلونگ بــر مبنای یکی از 
کشف شده است، معتقدست ابن عباد پس  که به تازگی  متون عجیبی 
از دســتگیری اش در ســال 142 در زندان عباســیان درگذشــته است.8 بر 
گرفتند و  مبنــای روایات رســمی عبادیــه، عبادیان ابتــدا در بصره شــکل 
ید )21- ائمه آنها در آن زمان مکتوم بوده اند. نخســتیِن ایشــان جابر بن ز
گفتــه می شــود بــرای اولین بــار جمعیــت عبادیه را شــکل  کــه  93( بــوده 
داده اســت و ابوعبیده مســلم بن ابی کریمه )م. 136-158( را جایگزین 
کــرده اســت. ابی کریمه مبلغانی را به سراســر والیات از خراســان تا  خــود 
خضرموت و مغرب ارسال کرده است، اما همین گزاره نیز محل اختالف 
اســت. محقق عبادی سرشــناس اهل لیبی، عمر خلیفــه النامی معتقد 

6. Wilkinson, J. C. (1982). The Early Development of the Ibāḍī� Movement in Basra. In: 

G. H. A. Juynboll (ed.), Studies ontheFirst Century of Islamic Society, pp. 125–44. 

Carbondale, IL: Southern Illinois University Press.

7. Prévost, Virgine. (2006). Genèse et développement de la ḥalqa chez les Ibāḍites-

maghrébins, ActaOrientaliaBelgica, 19, pp. 109–124.idem. (2012). Les enjeux de 

la bataille de Mânû (283/896), Revue du monde musulmanet de la Méditerranée, 

132(2), pp. 75–90.idem. (2012). ‘La deuxième scission au sein des ibadites: Les de-

scendants de l’imamAbū l-Ḥalāb al-Ma’āfirī� et le schismeḥalafite’. In: M. Meouak 

(ed.), Biografiasmagrebies. Indentidades y gruposreligiosos, sociales ye politicos en 

el Magrebmedieval,pp. 29–63. Madrid: Consejo Superior de InvestigacionesCientifi-

cas – Universidad de Cádiz; idem. (2012). De nouvellesdonnéessur les origines de 

l’ibadismeetl’élaboration de la théorie de l’imamat, Arabica, 59,pp. 134–44.

8. Madelung, Wilfred. (2006). Abd Allāh Ibn Ibāḍ and the Origins of the Ibāḍiyya, 

In: B. Michalak-Pikulska& A. Pikulski (eds.), Authority,Privacy and Public Order in 

Islam: Proceedings of the 22nd Congress of L’Union Européenne des Arabisantset 

Islamisants, pp. 52–7.Peeters, Leuven, Belgium: Dudley, MA.
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می کوشــید بــه نفع امامــت عبادی در قــرون 19 و 20 میالدی بر ســلطنت 
موجود غالب شــود، اما پس از روابط متالطم ابونبهان جاعد بن خمیس 
خروصــی، عالم بزرگ عبادی)1734-1822( با حکمران عمان و زنگبار 
کــرد، اما  ســید ســعید بن ســلطان، پســر ابونبهــان ناصر را بــه خود نزدیک 
کوشید زمینه علمای سنی را به زنگبار و انتصاب  سلطان در عین حال 
کنــد. تمام ســالطین زنگبار  آنهــا بــه قضــاوت در مذاهــب اربعــه را فراهم 
که خاطرات  مشاوران عبادی  و غیرعبادی داشتند. علی محسن َبرَونی 
گیر ادیان  کــرده،  از آزادی فرا گزارش  خــود را از ایــام کودکــی اش در زنگبار 
که سیدسعید هیچ سیاست  گفته  از مســلمان تا هندو و بودایی ســخن 
محدودیت ســازی بــرای آزادی ادیــان در قلمــروش قائــل نبــود. جالــب 
کــه طبــق منقــوالت او ممکــن بــود فــردی بــه مســجدی وارد  اینجاســت 
کیســت و چه مذهبی  که نداند امام آن  شــود و بــه نمازجماعتی بپیوندد 
کن  کثیــری از عبادیــان ســا دارد.13 در طــول قــرن نوزدهــم میــالدی جمــع 
یدند. برغاش پســر سیدســعید نیز  گرو در ســواحل آفریقــا به اســالم ســنی 
کــه محکوم به توطئــه برای غصب  موقتــًا به هندوســتان تبعید شــد؛ چرا 
حکومت برادرش مجید شــده بود. مجید نقش بســیار پررنگی در ایجاد 
اتحاد و تقویت اقتصادی وهابیان عربستان داشت. زمانی که برغاش در 
ســال 1870 جانشــین برادرش مجید شد، گرایش های عمل گرایانه تری را 
نســبت به دهه پیشــین به کار بســت و روابط مناســبی را با بریتانیا ایجاد 
کلیســای انگلیکن بر بستر یکی  کرد. در همین راســتا مجوز احداث یک 
ی به شــدت  از بازارهــای مهــم بــرده عمــان را صــادر کرد. از ســوی دیگر و
کــه اختصاصًا آثار  عالقمنــِد فرقــه عبادیه بود و چاپخانه ای تأســیس کرد 
علمای عبادی را منتشــر ســازد. قیام های ســال 1913 در عمان منجر به 
افتراقی سیاسی در این کشور شد که در نهایت با میانجیگری انگلستان 
در ســال 1920 منجــر بــه اتحادی میــان عالمی عبادی سرشــناس و یکی 
که ســیب نامیده  گردید. پیش از این قرارداد  از افراد خاندان بوســعیدی 
می شــد،  پایتخــت ســلطنت بوســعیدی متحّمــل حمــالت متعــددی 
از ســوی قــوای داخلــی می گردیــد. عالــم سرشــناس عبــادی اهــل لیبــی  
کــه از موطنش توســط ایتالیایی ها و از مصر  ســلیمان البارونــی)م.1940( 
کوشــید میان  توســط انگلیســی ها تبعید شــده بــود و به عمــان آمده بود، 
کند. او از یک ســوی دوستی قویمی با محمد بن  معارضین صلح ایجاد 
عبداهلل خلیلی عالم عبادی و از ســوی دیگر با ســلطان بوسعیدی ایجاد 
که زمینه ســاز ایــن مصالحه شــد. خلیلی نســبت بــه حضور و  کــرده بــود 
تأثیرگذاری انگلستان و دستیابی به منابع نفتی در عمان بسیار حساس 
بود، اما زمانی که او در ســال 1954 درگذشــت، ســلطان ســعید بن تیمور 
فرصت را برای تصرف اختیارات او مغتنم شــمرد. فرزند ســلطان سعید، 
قابــوس در ســال 1970 بــر جایگاه پدرش دســت یافت و برنامه گســترده و 
کرد و آن را »النهضــه« نام نهاد.  ســریعی را برای مدرن ســازی عمان اجــرا 

13.  Al Barwani, A. M. (1997). Conflicts and Harmony in Zanzibar (Memoirs), n.p., 

Dubai, UAE.

پنجــم در عمان احیاء شــد و تا میانه قرن ششــم ادامــه یافت و در نهایت 
که توانست امامت عبادیه  در سال 1024 توسط سلسله یعروبی احیا شد 
در عمــان را به مناطقی در شــرق آفریقا نیز بســط دهــد. یعروبیان در میانه 
کنون امارت  قرن دوازدهم جای خود را به سلســله بوســعیدی دادند که تا
و حکومــت عمــان را در اختیــار دارنــد. رهبــران و امامــان ایــن سلســله تا 
عصر احتالل بریتانیایی »ســید« خوانده می شــدند، اما پس از آن از لقب 
یخ عمان توســط یکی از علمای برجســته  »ســلطان« اســتفاده کردند. تار
عبادی به نام نورالدین عبداهلل بن حمید ســلیمی نگاشته شده و توسط 
پســرش محمــد ادامه یافته و وقایع قرن هــای 19 و 20 را که صحنه منازعه 
میان سلطانت سکوالر و امامان پرهیزگار و اصالت طلب عبادی بوده را 

کرده است. کشیده و ثبت  به تصویر 

بدیــن ترتیــب والــری هافمــن بخــش نخســت مقالــه را بــا شــرح وقایــع و 
تحــوالت فکری و سیاســی عبادیــان عمان به پایان بــرده و در بخش بعد 
بــه تبییــن کالمــی عقایــد ایشــان پرداختــه اســت. محدثــان و متکلمــان 
مسلمان گزارش کرده اند که عبداهلل بن عباد با خوارج ازرقی بر سر اعتقاد 
ازارقــه به تکفیر مســلمین غیرخارجــی به اختالف نظر خورده اســت. ابن 
عبــاد معتقــد بود که مســلمین غیرخارجــی را نمی توان مســلمان یا مؤمن 
ی است. کوک، کرونه و  یاده رو دانســت، اما در ســوی دیگر تکفیر آنها نیز ز
که این مفهوم در متون و آثــار عبادی به اتفاق تعبیر  یمرمــان معتقدنــد11  ز
شــده اســت. نخستین نشــانه های تکفیر ایشــان در اســناد دولتی متأخر 
کــه نخســتین اســتفاده از چنیــن  امویــان یافــت شــده اســت، در حالــی 
مفهومــی در عمــان در اواخــر قــرن ســوم رخ داده و در هیــچ یــک از متــون 
عبادی شــمال آفریقا پیش از قرن ششــم هجری دیده نمی شود. عبادیان 
متقــدم میــان کفر و شــرک تفــاوت قائل بودند. بر اســاس آنچــه در یکی از 
منابع متقدم به نام کتاب ابی ســفیان ذکر شــده، نخستین کسی که این 
تمایــز را قائــل شــد، ابومحمــد نحــدی بــود که در نیمه نخســت قــرن دوم 
یســت.12 به هر حال همین تمایز ضامن بقا و حیات عبادیه نســبت  می ز

به دیگر فرق خوارج بوده است. 

کالمــی عبادیــه بــه  زیرمجموعــه موضوعــات بخــش دوم و شــرح عقایــد 
ی، جبــر و اختیار، تجســم خدا و  مباحثــی همچــون جــزا و پــاداش اخــرو
تصویــر آن در آینــه کالم عبــادی، وحی و عقل، توحیــد، خلق قرآن، فقه و 
گزارش خارج اســت. اما  که جزئیات آن از حوصله این  حدیث پرداخته 
یخ تحوالت عبادیه و ســلطنت بوســعیدی  در بخش ســوم نگارنده به تار
که به نوعــی ناظر به حــوادث دوره معاصر این منطقه  در عمــان پرداختــه 
یــخ سرشــار از تحوالت و حرکاتی اســت که  از خاورمیانــه اســت. ایــن تار

11.  Cook, M. (1981). Early Muslim Dogma: A Source-Critical Study. Cambridge, UK: 

Cambridge University Press. p. 65; Crone, P. & Zimmermann, F. (trans. and ed.). 

The Epistle of Sālim ibn Dhakwān. Oxford, UK/ New York, NY: Oxford University 

Press; p.198-200.

12.  Wilkinson, 2010, p.132.
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کنون ســلطنت عمان ســاختاری سیاســی بــر مبنای  بــه همیــن واســطه ا
دولــت - ملتــی مــدرن دارد و وزارت امــور دینــی تنها مســئولیت تنظیم و 
نظــارت خطبه های نماز جمعه  را در اختیار دارد. ســلطان قابوس اجازه 
یــس و اشــاعه عقایــد فرقــه ای را در مســاجد و مدارس به آنهــا نداده و  تدر
گونه اختــالف و تمایــز میان  مفتــی عمــان، احمــد بــن حمــد خلیلی هــر 
آموزه هــای فرقــه عبادیــه و فقــه اهــل ســنت را رد می کنــد. در عیــن حــال 
شدیدًا از عقیده عبادی دفاع می کند و می کوشد از تسلط و نفوذ علمای 
که حکم بــه ارتداد عبادیان  ســعودی، به ویــژه عبدالعزیز بن باز در عمان 
کنــد.  خلیلــی تمــام جوانــب افراطــی عبــادی را حــذف  داده جلوگیــری 
کــرده و آن را عقیــده ای میانــه رو، متســاهل و همســو با آموزه های اساســی 
دیــن اســالم تصویر کرده اســت. بســیاری از عمانیان امــروز از اختالفات 
ماهوی عبادیه و اســالم اهل ســنت بی خبرند و ســطح این تعارضات را 
تنهــا به شــکل اقامه نمــاز و نحوه قرارگیری دســتان تنــزل داده اند. وزارت 
امور دینی نشریه ای به نام »التسامح« را منتشر می کند که بعدها با عنوان 
»التفاهــم« جایگزیــن شــد. همچنیــن مرکزی را بــه نام »األمانه« تأســیس 
کند. در این  کرده تا زمینه ای برای همزیستی اسالم و مسیحیت را فراهم 
مرکــز یک کشــیش پرســبیتری آمریکایی نیــز حضور دارد که دانشــجویان 
که به واســطه تحقیق در باب اســالم به این  آمریکایی حاضر در عمان را 
کشــور آمده انــد آمــوزش دهد. »معهــد العلوم الشــرعیه« نیز نهادی اســت 
که طالب علوم دینی را در ســطوح مقدماتی آموزش می دهد تا به ســطح 
خطبه خوانــی و وعــظ در مجامــع دینــی دســت یابنــد. تنهــا در ایــن مرکز 
اســت که دانشــجویان بــا تفاوت های کالمی و فقهــی عبادیه و دیگر فرق 
مسلمان آشنا می شوند. عبادیانی که عالقه مند تحصیل در مدارج باالتر 
کنند و عمومًا به مصر، اردن، تونس  هســتند، باید به خارج از کشور ســفر 
پا می روند. با این وجود در دانشگاه سلطان قابوس، دپارتمانی برای  یا ارو
آموزش مطالعات اســالمی تشــکیل شــده اســت و مــدرک لیســانس را به 
که بیشــتر علمای دینی عبادی  دانشــجویان اعطا می کند. این حقیقت 
کرده اند، تصویر عمومی  پایی تحصیل  در نهادهای آموزشــی ســنی یا ارو
فضــای آموزش مذهبی عبادی عمان را تحت الشــعاع قرار نداده اســت، 
امــا در واقــع بیــش از آنکه احیاء موازین و شــعائر مســطور در ســنت برای 
سیاســت گذاران آنها اهمیت داشــته باشد، اســتمرار ساختارهای مدرن 

آموزشی الزم االجرا شده است.

والــری هافمــن در انتهــای مقاله فهرســت مختصــری از منابع مــورد وثوق 
یخی عمان و  برای اطالعات بیشــتر دربارۀ شــرایط سیاسی، مذهبی و تار
که می تواند بســیار مورد  کرده اســت  فرهنــگ عبادی غالب در آنجا ارائه 

گیرد: استفاده قرار 

1. Aillet, C. (ed.) (2012). L’ibâdisme, une minorité au coeur 
de l’islam, a special issue of Revue du monde musulman 
et de la Méditerranée,vol. 132. Aix-en-Provence, France: 
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Afandil Erkinov, How Muhammmad 
Rahim Khan II of Khiva(1864-1910) 
cultivated his court as a Means of Re-
sistance against the Russian Empire, 
Journal of Islamic Manuscripts, 2011, 
V.2, pp.36-49

3. محمد امین خان خیوه )1864-
1910( و کتابخانه سلطنتی او به مثابه 

 رنسانس علیه
وسیه  امپراطوری ر

پاره های اسالم شنایس

آفتاندیــل ارکینوف اســتاد انســتیتو مطالعات شرق شناســی تاشــکند در 
ایــن مقالــه بــه فعالیت هــا و سیاســت های فرهنگــی محمــد رحیم خان 
پس از فتح این ســرزمین در ســال 1973 توسط روسیه، به مثابه رنسانس 
فرهنگی و فکری برای مقابله با نفوذ مهاجمان پرداخته است. او در این 
مقالــه بــه طور ویژه بر تولیدات و آثار کتابخانه خیوه و ســاختار آن متمرکز 
یخی خیوه، به  شــده  و پس از تبیین ویژگی های جغرافیایی و شــرایط تار
شــرح چگونگی شکل گیری سیاست های حمایتی محمد رحیم خان از 
که می توانســت به عنوان دیــوار محافظی در  تولیــد آثــار و متونی پرداخته 

گردد.  مقابل نفوذ فرهنگی روسیه قلمداد 

یخی و جغرافیایی بحث خود  نگارنــده این مقاله در تبیین مقدمــات تار
کرده اســت. قلمرو  یخ اشــاره  بــه حــدود و ثغــور منطقه خیــوه در طــول تار
خانات خیوه در دشت خوارزم قرار داشته و نیم قرن بعد مرزهای جنوبی 
آن به ایران و شــهر مرو و مرزهای شــمالی آن به رود ُارال، مرزهای شرقی به 
یای خزر منتهی می شــده اســت. این  امارت بخارا و مرزهای غربی به در
منطقــه در ســال 1873 به تســلط روس ها درآمده و از همان ســال تحت 
گونــی دربارۀ جمعیت  گرچه منابع گونا الحمایــه آنــان قرار گرفته اســت. ا
ایــن منطقــه ســخن گفته اند، امــا ُارکینوف ایــن جمعیت را یــک میلیون 
نفــر تخمیــن زده که بیشــتر آنها را ازبــکان، ترکمنان، قزاق هــا و قره قالپاق 
تشکیل می دادند، اما اندکی فارس، عرب و روس نیز در این میان حضور 
یــخ حکومت خانــدان قاآن قیــرات )1804-1920( بر خیوه  داشــته اند. تار
هنــوز محــل اختــالف عمــده پژوهشــگران اســت. تنها ســی اثر پژوهشــی 
که تنها یکی از آنها بــر مبنای ترجمه  مرتبــط با این دوره شناســایی شــده 
گهــی )1809-1874( بــه نــام فردوس  اشــعار مونــس )1778-1829( و آ
گرچــه بخــش عمــده ای از منابــع دربــارۀ  االقبــال منتشــر شــده اســت.14 ا
خانات خیوه هنوز مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار نگرفته، اما بخشی از 

14.  Shī�r Muhammad Mī�rāb Mūnis and Muhammad Rizā Mī�rāb Ā� gahī�, ̣ Firdaws al-

iqbāl. History of Khwarazm. Y. Bregel (ed.), Leiden, etc., 1988; Firdaws al-iqbāl. 

History of Khwarazm by Shir Muhammad Mirab Munis and Muhammad Riza Mirab 

Agahi. Transl. from Chaghatay and Annotated by Y. Bregel. Leiden, etc., 1999.

یخ این ســرزمین در پایان قرن نوزدهم و اوایل قرن  مقاالت مختصرًا به تار
کنون  که هیچ پژوهشــی تا بیســتم پرداخته انــد.15 ُارکینوف معتقد اســت 
دربــارۀ حیــات اجتماعــی خانــات در ایــن دوره انجام نشــده، امــا با این 
کــه محمدرحیم خان به سیاســت های  وجــود قائــل بــه فرضیه ای اســت 
فرهنگــی بلندپروازانه ای را در ذهن می پرورانده و برای نیل بدان ها برنامه 
کالنــی داشــته اســت. این شــرایط در حالــی ادامــه می یافت  ریزی هــای 
که پس از ســال 1873، خانات خیوه بخشــی از قلمرو روســیه محســوب 
می شد و نمایندگان دولتی آن به طور مستمر در پایتخت خانات حضور 
داشــته و تمــام وقایــع را رصد می کرده انــد. محمد رحیم خــان تنها اجازه 
تصمیم گیــری در ســطح امــور دولتــی را داشــت و بــرای ایــن امور نیــز باید 
کســب اجــازه می نمــود. او در مواجهــه  پیش تــر از مخدومــان روس خــود 
کــه در عصــر تجــدد بــه واســطه سرســپردگی بــه روس هــا در  بــا تغییراتــی 
حکومتش ایجاد شده بود دو راه بیشتر نداشت: اواًل باید تمام ارزش های 
که به وســیله روس ها حمایت می شــد در خیوه اجرایی  فرهنگی غربی را 
می کــرد یــا به ســاختارهای ســنتی و قدیمی خــود پایبند می بــود. محمد 
رحیــم خــان راه دوم را برگزیــد و حامــی جــدی ســنت گرایی شــد. بــرای 
توجیــه و اجــرای ایــن نــگاه بایــد اســتراتژی رقیبــی علیه تســلط فرهنگی 
ی را در باب تنظیم سیاست های  روسی ایجاد می کرد. این مهم انگیزه و
جدید فرهنگی توجیه می کند.  یکی از وجوه عالقه مندی جدی او شــعر 
کن بودند و  ی ســا و شــاعری بــود. ســی تن از شــعرای برجســته در دربــار و
ی همچنین توجه بسیاری  خودش نیز با تخلص »فیروز« شعر می سرود. و
کالنی برای استنساخ  یخی داشت و بودجه  کتب تار به نگارش و انتشار 

15.  J.E. Bregel, ‘Sochinenije Bajani “Shadzhara-ji Khwarazmshakhi” kak istochnik po 

istorii turkmen’, in: Kratkie soobshenija instituta narodov Azii. XLIV. Literaturovede-

nie i izuchenie pamjatnikov. Moscow, 1961, pp. 125-157; Y. Bregel, ‘The Tawārī�kh-i 

Khārazmshāhiya by Thanā’ī�: The Historiography of Khiva and the Uzbek literary lan-

guage’, in: Aspects of Altaic Civilization II. Proceedings of the XVIII PIAC, Bloom-

ington, June 29-July 5, 1975, L.V. Clark, P.A. Draghi (eds.), Bloomington 1978, pp. 

17-32; Y. Bregel, ‘Tribal Tradition and Dynastic History. The Early Rulers of the 

Qongrats according to Munis’, in: Asian and African Studies. 16/3 (1982), pp. 392-

397; K. Munirov, Khorazmda tarikhnavislik. Toshkent 2002.
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بالــغ بــر هــزار نســخه کتاب چاپ شــده که بیشــتر بــه موضوعات شــرقی 
اختصاص داشته، اما متأسفانه هیچ اطالع دقیقی از حیطه تأثیرگذاری 
یا سرنوشــت این کتب در دســت نیســت. نخســتین آثار منتشــره در این 
چاپخانــه »خمســه امیرعلیشــیر نوائــی« و دیــوان مونــس بوده انــد. عالقــه 
محمدرحیم خان به شــعر و ادبیات فارسی بسیار قابل توجه بوده است. 
که همزمان با ســاموئلوف به خیوه  کالمیکوف چهره روس دیگری اســت 
گسترده مردم با میرمحمود بن یمین در آن دیار  رفته و از ارادت و آشنایی 
گفته است. او همچنین از آرشیو قابل توجه نشریات ترکی مطبوع  سخن 
که به صورت منظم به خیوه فرستاده  گفته است  در اســتانبول نیز سخن 
می شــده اســت. در همین ایام اندیشــه های اســالم گرایانه، شــرق محور و 
غرب ستیز سلطان عبدالحمید دوم سراسر جهان اسالم را در نوردیده بود 
گر می کوشــید به ســن پطرزبورگ پشــت کند، حتما سودای  و خان خیوه ا
اســتانبول را در ســر می پرورانــد. در ایام حکومت محمــد رحیم خان 115 
عنــوان از آثــار مهــم عربی و فارســی به زبان ترکی جغتایی ترجمه شــد که 
یــخ و ادبیــات مردمــان مشــرق زمیــن اختصاص یافتــه بود.  بیشــتر بــه تار
ســلطان نه تنها در اندیشــه فرهنگ ســازی و اتصال مردم تحت امرش با 
یخی خود بود، بلکه می کوشــید در این زمینه با خانات بخارا و  ســابقه تار
خجنــد نیــز رقابت کند که عمومًا آثاری به زبان فارســی در آنجا به رشــته 
تحریر در می آمد. او همچنین دغدغه استقرار و تقویت شعائر اسالمی را 
گزارش مورخ رسمی دربار محمد یوسف بیانی،  در سر می پروراند و طبق 

بیش از پانزده مسجد و مدرسه به دستور خان در خیوه احداث شد.

گرفته نشد و  یاها و آمال محمد رحیم خان پس از او چندان پی  گرچه رؤ ا
عماًل منجر به تغییر خاصی در قلمرو محدودش نگردید، اما شــاید بتوان 
ی را جــزء آخریــن نمونه هــای حکام بومی، ســنت گرا و مخالف با غرب  و
کــه به کام  در صفحــات شــرقی حــوزه تمدنــی جهان اســالم قلمــداد کرد 

عصر مدرن درکشیده شده اند. 

کتابخانــه اش صــرف نمــود، امــا پس از  کتــب مهــم و جمــع آوری آنهــا در 
ســال 1873 بســیاری از این نسخ خطی که دست کم تعدادشان به 300 
عــدد می رســیده بــه تاشــکند و پــس از آن به ســن پطرزبورگ منتقل شــد. 
از این میان 129 عنوان شــناخته شــده و موجود در دیگر ذخائر به چشــم 
می خورد، اما 30 جلد از دواوین شعرای شرقی و 18 جلد قرآن و سرانجام 
56 جلــد متــون درســی آموزشــی اســالمی نیــز در آن میــان وجــود داشــته 
اســت. مــورخ خیوی محمــد یوســف بیانــی )1859-1923( به خوبی به 
عدد 300 جلد نســخ خطی که توســط روس ها به غارت برده شــده اشــاره 
کرده اســت. فهرســتی از نســخ خطی کتابخانه دربار سلطان خیوه وجود 
که به زبان ترکی جغتایی و با  که در سال 1911/1329 نگاشته شده  دارد 
خط نســتعلیق نگاشته شده و فهرستی از متون ترکی جغتایی، فارسی و 
که بیش از 914 جلد نسخ خطی بوده است.  کرده  کتابخانه را ذکر  عربی 

کــه  در ســال 1874 چاپخانــه ســنگی رســمی دربــار محمدرحیــم خــان 
نخستین نمونه در آسیای مرکزی بود، کار خود را آغاز کرد. یکی از استادان 
این امر از ایران دعوت شده بود و به بومیان هنر چاپ سنگی را آموخت. 
یچ ترک شناس روس که در سال 1908 به خیوه رفته بود، در باب  ساموئلوو
ایــن چاپخانــه بــه تفصیل نوشــته و آورده که این چاپخانــه مکانی دائمی 
نداشــته و هیــچ نظــارت و مدیریتی توســط مقامات خارجی بــر آن وجود 
که با وجــود فعالیت های  نداشــته اســت. نکته جالــب توجه این اســت 
گســترده ایــن چاپخانه هیچ بازاری برای عرصه ایــن آثار در جامعه وجود 
کتابخانه خان اهدا می شــده اســت. احتمااًل  نداشــته و تمام این آثار به 

مدرسه محمد رحیم خان در سال 1876
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کتابخانه دربار محمد رحیم خان صفحه اول فهرست مخطوطات 

وقــف نامه ای به زبان ترکی در انتهای قرآن هندی موجود 
کتابخانه محمد رحیم خان در 


