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 چکیده:

  

های مطالعات شرق شناسی را ابتدا از مکتبب   اغلب شرق شناسان تفلیس، تحصیلکردگان دانشگاه های شوروی سابق بوده و آموزش

م، شرق شناسبی تفلبیس،  بی دو    1991(. بعد از فروپاشی شوروی سابق 82:1982صالح الدین، آلمان و سپس روسیه آموخته اند)

علب   نظریبه پبردازی دربباره    دهه اخیر با حمایت کشورهای خارجی، مطالعات  اسالمی را با چه رویکردی ادامه داده است؟ )سوال( 

شک  گیری جنبش های اسالمی، از اهداف خاصی برخوردار است. تامین خواسته استعمار شرق و غرب از اهداف پنهبان، در مکتبب   

ابعاد مطالعات جدید شرق شناسان تفلبیس، رویکبرد پدیبدار شبناختی آن را نمایبان مبی سبازد.         تفلیس به شمار می آید. )فرضیه(

، اهداف موجود را تبیین نماید.)هدف( دراین مقاله با شیوه تحلی  تبارییی داده هبای شبرق    شناخت این ظرفیت مطالعاتی می تواند

شناسی تفلیس، از  ریق مطالعات میدانی وکتابیانه ای، توصیف منابع و دسته بندی دیدگاها، میسر خواهبد ببود.)روش(. شبناخت    

تهدید نظام کمونیسب  شبوروی   شناسان، از جمله حمایت از تواند، اهداف سیاسی شرق های اسالمی، میزاویه نگاه بیرونی به جنبش

 را تبیین نماید.)یافته( استشراق تبشیری غربپشتیبانی از  علیه اسالم و

 

 شرق شناسی، تفلیس، جنبش، اسالم، آثار و مطالعات.واژگان کلیدی: 
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Analysis of the Islamic movements in the work of sociologists East Tbilisi 

 

Porf. Dr.Mohammad Reza Kalanfaribaei 1, Porf. Dr. Mohammad Reza    Barani 2 

 

 

 

Abstract 
 

Most astronomers East Tbilisi, educated in Soviet universities and training school first studies of East 

Germany and then Russia have learned. After the 1991 collapse of the Soviet Union, East of Tbilisi during 

the past two decades with the support of foreign countries, Islamic Studies has continued with what 

approach? (Question) theorizing about the causes of the formation of the Islamic movements, is of great 

goals. Demands the colonization of East and West of the hidden objectives, the school is Tbilisi. 

(Hypothesis) of the new study, astronomers East Tbilisi, it reveals a phenomenological approach. In 

recognition of this capacity study can not explain the goals. (Target) In this paper, methods of historical 

analysis data Tbilisi East, through library and field studies, describe and categorize resources point of 

view, would be possible. (Method). Understanding angle outside the Islamic movements, can, 

astronomers East policy goals, including support of the Soviet Communist military threat against Islam 

and the West's support of orientalism evangelical their experiences. (Results) 
 

 

Key words: East Studies, Tbilisi, movement, Islam, works, studies and Christianity. 
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 مقدمه:-1

کسی که در باره شرق دور، نزدیک و میانه و تاریخ، آداب ورسوم آنان مطالعه »به  به عنوان یک سیست  دانش پژوهی 1شرق شناسی

هبا و اهبداف میتلبف سیاسبی،      شناسی درکشورهای میتلف اروپایی، با توجبه ببه انگیبزه    مطالعات شرق، ا الق می شود. «می کند

 2توان آن را به مکاتب متفاوت تفکیک کرد. علمی، خصوصیات گوناگونی داشته است که بر این اساس میمذهبی و 

معرفبی کبرده   « ابزار برای شناخت شرق توسط غرب، برای استمرار سلطه استعمار و استکبار غرببی »ادوارد سعید استشراق را نوعی 

سباز سبلطه سیاسبی، اقتصبادی و فرهنگبی نیروهبای غرببی        درواقع این نوع شرق شناسی، زمینبه  .(53: 1386)ادوارد سعید، است.

تحبول مفهبومی در ایبن زمینبه اتفباق       به بعبد 1973ازسال درنیمه دوم قرن بیست ،  برکشورهای شرقی به ویژه اسالمی بوده است.

مفهوم شرق شناسبی از انحصبار غبرب بیبرون      شرق شناسی به عنوان رشته تیصصی در حوزه خاص شناخته شد و ک  ک افتادکه 

. بنبابراین  (23: 1381)الویری،رفت و جنبه های استعماری آن کمرنگ شد وکلی نگری به جزئی نگبری و تیصصبی، مببدل گردیبد    

گرایانه و در ظاهر به سود شرقیان و یا دست ک  بدون غرض و اهداف خباص جلبوه کبرده    شناسی در دوره کنونی با رویکرد ه شرق

 ست. اما باید گفت این رویکرد تیصصی نیز در خدمت غرب خواهد بود.ا

گرایانه در آن آشبکار اسبت و   های مه  در زمینه شرق شناسی، تفلیس است زیرا از سویی همین رویکرد تیصصی و ه یکی از جای

-تر ارایبه مبی  دارشناسی را دقیقتر و علمی به شرق دارند و روش پدیاز سوی دیگر به دلی  حضور و زندگی در شرق، شناخت دقیق

کنند. تفلیس پایتیت گرجستان، همواره یک پ  ارتبا ی میان شرق و غرب بوده و دارای ژئوپلتیک مهمی در منطقه است. موقعیت 

 جغرافیایی شهر، زیر سیطره امپرا وری های گوناگونی قرارگرفته است و از این رو ه  از تمدن های غربی و ه  از تمدن های شرقی

 4و الکساندر گریبایدف 3مایه گرفته است و این تنوع به خوبی در فرهنگ و معماری شهری که شیصیت هایی چون ایلیا چاوچاوادزه

 سازد.کردند، خود را نمایان میدرآن زندگی می

رفته است. این مفهوم از در عصر حاضر مفهوم شرق شناسی از لحاظ محتوا و کارکرد به تدریج توسعه یافته و از انحصار غرب بیرون 

شبود  مطالعات اسالمی داده، دیگر شرق شناس تنها ببه غربیهبا و شبرق شناسبی ببه غبرب منحصبر نمبی         زمانی که جای خود را به

شبوند.  شناسبی مبی  (. بنابراین مکتب روسیه و تفلیس که در شرق استقرار دارند نیز مشمول تحول مفهوم شبرق 16: 1381)الویری،

به هر شک  ابعاد مطالعبات جدیبد    های نیستین قرن نوزده  آغاز شده است. به شرق و به ویژه زبان عربی از دهه رویکرد علمی آنان

های اسالمی در خاورمیانه، قفقاز وآسیای میانه نمایبان مبی   شناسان تفلیس، رویکرد تحقیقاتی آنان را درباره جغرافیای جنبششرق

گیری جنبش های اسالمی و یا مطالعه حج  سنگینی از میتصبات  دازی درباره عل  شک پررسدکه نظریهاین گونه به نظر میسازد. 

تواند پنهانی و یا غیر مسبتقی  در راسبتای   جنبش های اسالمی از سوی مکتب شرق شناسی تفلیس، از اهداف سودمند بوده که می

 تامین منافع قدرت های جهانی غرب و نظام شوروی سابق باشد.

                                                           
1
. Orientalism. 

 .است، که به این مقوله پرداخته است« تاریخ االستشراق االروبی». ترجمه بخشی از نوشتار دکتر فتح اهلل الزیادی درکتاب 2
3
. Ilia Chavchavadze. 

4
. Aleksander Griboyedov. 
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گارنده این است که این ظرفیت مطالعاتی، اهداف بین المللی گفتمان غرب را نسبت به خاورمیانه اسالمی تامین به هرشک  مسئله ن

کرد. عالوه ببر  می کند. آن گونه که در زمان شوروی، مکتب تفلیس ابزارگونه، اهداف سیاسی آن را نسبت به جهان اسالم، تامین می

کنبد. پرسبش ایبن    کرد پدیدارشناختی آن را نشان داده و راز حقیقت آن را کشف میشناسی تفلیس، رویهای شرقاین بررسی داده

است که چرا خاورشناسان تفلیسی به مطالعات اسالمی و به ویژه در باره جنبش های اسالمی، مبی پردازنبد؟  فرضبیه نگارنبده ایبن      

 نمایند.سی و اجتماعی جهان اسالم،  پژوهش میاست که اعضای مکتب تفلیس، برای شناخت کالن و کلی از زوایا و ابعاد مه  سیا

پردازی درباره عوام  آن، آثاری را منتشر کرده اند درباره پیشینه بحث نیز باید گفت مستشرقان درباره جنبش های اسالمی و نظریه

ونبود و چهبار جنببش    اشاره کرد که براساس نظریه بحبران ببه یکصبد    ریچارد دکمجیان، نوشته « اسالم در انقالب»که می توان به 

جنببش هبای اسبالمی    »به زبان فارسی ترجمه شده اسبت. همچنبین کتباب     حمید احمدیاناسالمی پرداخته است. این اثر توسط 

شبجاع  نوشته جان اسپوزیتو و جان وال با رویکرد بررسی رابطه اسالم و دموکراسی، به چاپ رسیده است. این اثر نیز توسط « معاصر

سی ترجمه شده است. هیچ یک از آثار یاد شده به قفقاز و فعالیت مکتب تفلیس در این زمینه اشاره نکرده انبد.  به زبان فار احمدوند

به همین دلی  در زبان فارسی آن گونه که نگارنده جستجو کرده است، نسبت به تحلی  و نظریه پردازی مکتب تفلیس اثری وجبود  

 نگلیسی، آثاری در این زمینه، منتشر شده است.های روسی، گرجی و اندارد. هرچند در حوزه زبان

 

 الف:  مکتب شرق شناسی تفلیس؛ اهداف و رویکرد

دانشبمند برجسبته گرجبی و یکبی ازبانیبان      ، «جبور  تسبرتلی  »مراکز اصلی مطالعات اسالمی درگرجستان انستیتو شرق شناسبی  

درگرجسبتان در زمبان   باشد. شرق شناسی متمرکز میو دانشگاه دولتی جاواخیشویلی گرجستان، مطالعات شرق شناسی گرجستان 

، به یکی از مراکز اصلی مطالعات اسالمی تببدی  گردیبد. آکبادمی مزببور     1941درسال  گرجستان 5شوروی با تاسیس آکادمی علوم

نظبام کمونیسب  شبوروی تهدیبدی را      دارای دوازده انستیتو بوده است که هشت مورد ازآنها با مسائ  ایرانشناسی در پیوند بوده اند.

کرد که خطرآن بیشبتر از استشبراق تبشبیری پیوسبته درغبرب ببود.        رهبری می« سیاست تهدید و تحبیب »علیه اسالم، با عنوان 

آمدنبد    های اسالمی به دورانی که زائران مسیحی روسی که برای زیارت به بیت المقدس در قرن دوازده  می ارتباط شوروی با دولت

م( است که شرح سفرش را به زبان روسی نوشته است. شایان ذکر است که  11۰8-6 11۰رسد، از مشهورترین آنان پدر دانی  )می 

درزمان اشغال سرزمین های قفقاز وآسیای مرکزی، درآغاز قرن نوزده  توسط روسیه، نسخ خطبی و کتابیانبه هبا ماننبد کتابیانبه      

پایتیت شوروی سابق، انتغال یافت و موجب غنای نسخ خطی شوروی گردیبد. وددیمیبر   مقبره شیخ صفی الدین اردبیلی به مسکو، 

                                                           
شرق شناسی؛ موسسه زبانشناسی؛ موسسه تاریخ و باستانشناسی و مردم شناسی؛ موسسه تاریخ هنر . این موسسات عبارت بودند از: موسسه 5

گرجی؛ موسسه فلسفه؛ موسسه نسخ خطی؛ و موسسه پژوهش اوستیای جنوبی. برای ا العات بیشتر در رابطه با مراکز مطالعات ایران شناسی 

در رابطه با  ،1111-1133،صص.1348ان ایران شناسی؛ تهران، کتابیانه پهلوی،درگرجستان دوره شوروی، بنگرید به: شفا، شجاع الدین؛ جه

تهران: انتشارات دبیرخانه شورای   امیری، کیومرث؛ زبان و ادب فارسی در جهان: گرجستان؛ ،دیگر مراکز مطالعات ایران شناسی، نگاه شود به

  .226،ص12، .1379گسترش زبان و ادبیات فارسی،
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تبرین فهرسبت نویسبان     از شرق شناسان این کشور درموضوع جنبش اسبماعیلیان از مهب    7 متیصص تاریخ و روما اسکویچ 6 ایوانوف

هبا درشبهرهای قبازان و سبن      یبب چاپیانبه  باشند. به همین ترت مکتب روسیه و استادان درآموزش، شرق شناسان مکتب تفلیس می

 (.53: 1988هایی را منتشر کردند)الزیادی،  جنبش های اسالمی کتاب  پطرزبورگ، درزمینه

ستیز مانند استالین، حاک  ببود. آنبان   پیش از فروپاشی، در مطالعات اسالمی اتحاد شوروی، شرایط سانسور ایدئولوژیک رهبران دین

شناسان، مورد استفاده قبرار نگیبرد.   از تاثیرپذیری محققان، منابع دست اول اسالمی در مطالعات شرقتالش کردند، برای جلوگیری 

های اسالمی در جوامع مسلمان شوروی سبابق باشبند. از   رهبران کمونیس  می خواستند از این  ریق، مانع گسترش افکار و اندیشه

ه منشورات مربوط به موضوعات دینی، برآورنبده نیازهبای تبلیغبات ضبد     درپی، اسالم شناسی گرجی و به ویژهای پیاین رو در سال

 2۰قبرن   7۰و  6۰دینی نظام کمونیستی بوده است که براساس رویکرد واگرایانه به اسالم، شک  گرفتبه ببود. آنبان حتبی در دهبه      

برای ریشه کنی اندیشه دینی،  راحی  " بقایای فکر دینی و راه های مقابله با آن"میالدی، در نظام کمونیستی پروژه هایی با عنوان 

بنابراین شرق شناسبی تفلبیس در ترجمبه قبرآن و سبایر مطالعبات اسبالمی، دارای        (. 43: 198۰کرده بودند)فرهنگ شرق شناسی،

 (.47: 1989سیالگادزه، رویکرد پدیدار شناختی است)

 

 های اسالمیب:  رویکرد نظریه پردازی مکتب تفلیس درباره جنبش

سازی در سراسر جهان از  ریق یک سلسله جنبش های اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی به وقبوع پیوسبته اسبت کبه ببرخالف      مدرن

های تشکی  مرکز و تأسیس  گیریجنبش های تحوّل گرا و انقالبی در بسیاری از دیگر موقعیت های تارییی، به ترکیب کردن جهت

های میتلبف، جنببش هبا و    ه ها در سراسر جهان به ویژه جهان اسالم به شک اند. گسترش مستمر این فرضی گرایش داشته  سازمان

را ببه شبدّت متزلبزل    « سبنّتی »ایدئولوژی های لیبرال، ملّی، سوسیالیستی و اسالمی، مبنای مشروعیتی رایج در جوامع تارییی یبا  

 ساخته است.

های اسالمی و هویت تمدن اسالمی، اهتمبام  ری جنبشگیشناسان در مطالعات اسالمی، به چند محور مه ، از جمله عل  شک شرق

جنبش یعنبی حرکبت اجتمباعی سبازماندهی     » اند:شناسی جنبش، محققان تعاریف میتلفی ارائه کردهاند. در مفهومبیشتری داشته

جنببش   ببه عببارت دیگبر    (. 14: 1391)احمدی، « شده و غیر رسمی )بدون وابستگی به دولت( برای دست یابی به هدف مشترک 

: 1392شام  گروهی می شود که  نسبت به ایدئولوژی حاک  دچار تردید شده و به تغییر و دگرگونی سیاسی اقدام نماید)اسپوزیتو، 

شبود.  ( به  ور کلی جنبش اجتماعی و سیاسی به کوشش جمعی برای پیشبرد هدف در برابر دگرگونی در یک جامعه ا الق می23

فلیس مطالعات خود را نسبت به گروهایی در جهان اسالم متمرکز کبرده اسبت کبه خواهبان تغییبر و      تاکید بر این نکته که مکتب ت

 دگرگونی در جامعه می باشند.

عمده ترین تالش های نظری میان محققان در بررسی عل  و عوام  ظهور جنبش های اسالمی در دوران معاصر، سه نظریبه اسبت.   

هرایبر   8«نظریبه اداواری »ورشید احمبد متفکبر پاکسبتانی اسبت و نظریبه دوم ببه       توسط خ« تجدید حیات اسالمی»نظریه نیست 

                                                           
6 .W. Ivanov.  

7. Roma Skowich.  
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(. سومین نظریه نیز از سوی توماس بوتکو، ارائه شده اسبت کبه او ببا بهبره گیبری از      43: 1388،دکمیجان، منسوب است)دکمجیان

تژی رسیدن به قدرت، تبیین کرده اسبت  های اسالمی را به عنوان یک عم  سیاسی و استرانظریات آنتو نیو گرامشی، اهداف جنبش

هبای وجبود دارد کبه برخبی     (. میان شرق شناسان، درباره اسالم، به عنوان عام  در ایجاد جنبش نیبز دیبدگاه  23: 1391)احمدی، 

تبوان از  یهمددنه، برخی واگرایانه و برخی نیز واکنش محور می باشد. از بین شرق شناسان، که بر دیدگاه واگرایانه تاکید دارنبد؛ مب  

اشاره داشت. نگاه ببه درون محتبوای دیبن اسبالم ببه       1۰پیرلوری فرانسوی کلود بورگن و ،9بات یه اور، مورخ انگلیسی، برنالد لوئیس

نظرات میتلف و گاهی تند در این باره دارندکبه درآثارشبان، مبنعکس     دراین دیدگاه تقویت شده است.آنان« خشونت»عنوان عام  

هبا نداشبته، بلکبه عوامب  خبارجی بسترسباز       نش محور، براین اعتقاد است که اسالم نقشی درایجباد جنببش  شده است. دیدگاه واک

های اسالمی هستند. به اعتقاد نگارنده مکتب تفلیس با تاکید بر نظریه هرایر دکمجیان و نظریه توماس بوتکبو  و ببا رویکبرد    جنبش

 اند. های اسالمی را مورد مطالعه قرار دادهواگرایانه جنبش

 

 ج: جنبش های اسالمی و دیدگاه شرق شناسان مکتب تفلیس

هبای سیاسبی، همبواره ارتبا بات     های مه  قفقاز، از ابتدای قرون وسطی ببه دلیب  وابسبتگی   گرجستان به عنوان یکی از جمهوری

عناصر اسالمی دررواببط ببین   چشمگیری با جهان اسالم داشته است. ارتباط با جهان اسالم برای گرجیان مستلزم آگاهی از اسالم و 

المل  بوده است. از دیدگاه برخی از شرق شناسان تفلیس، منافع ژئوپولتیک گرجستان، جوامع اسالمی موجود درآن، افبزایش تباثیر   

مذهبی جهان و رشد هویت دینی شهروندان مسبلمان کشبورهای شبوروی سبابق، از عوامب  مشبوق        -اسالم بر فرآیندهای سیاسی 

های موجبود در  (. در این بیش دیدگاه1976ب تفلیس، در مطالعات اسالمی به شمار میآید)سییارو لیدزه، تفلیس، مستشرقان مکت

میان اعضای مکتب تفلیس با عطف به آثبار منتشبر شبده آنبان ببا چنبد گبرایش زببانی، ببا روش هبای تحلیب  تبارییی و تحلیب               

 ر خواهدگرفت.پدیدارشناختی و گاهی باروش تحلی  سیاسی،  مورد بحث قرا

 

 . دیدگاه نخست تحلیل تاریخی1ج/

  پدیبدار شبناختی. در تحلیب     تحلی و تارییی تحلی : کرد تقسی  تهتوان به دو دسمی کلی، بندیی قست کرا دری هادیدگاه تحلی 

 فکبری  مکتبب  هایهو ریش مؤلف استادان آنها، اجتماعی و تارییی زمینه های ن،ش متنگار تاریخ ونویسنده  روزگار یتارییی، بررس

منابع متن و مواردی از این دست، مواد تحلی  را فراه  میآورند و محتوای متن درچهارچوب تاریخ، جامعبه و سیاسبت تحلیب  و     او،

                                                                                                                                                                                           
8. Cyclical Theory. 

است. او در  دانشگاه پرینستون ، استاد بازنشسته مطالعات خاور نزدیکلندن در 1916می  31متولد  ) (Bernard Lewisبرنارد لوئیس. 9

یا ر تحقیقات خود درباره و غرب است و به ویژه ب اسالم متولد شد. تیصص وی در تاریخ اسالم و اثر متقاب  میان یهودی لندن از پدرومادری

 مشهور است. فلسطین و اسرائی  برسر کشمکش میان ادوارد سعید اش با پروفسور و منازعه زیرکانه امپراتوری عثمانی تاریخ

 رییس دپارتمان اسالم و عرفان دانشگاه سوربن فرانسه. 'پیر لوری'. پروفسور 1۰

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86
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شود   زمینه های زمانی و مکانی تحلی  میتحلی و بررسی با متن روش، این در. وددرنهایت درساختاری تکام  نگرانه تحلی  می ش

 (.5۰: 1391قت، )حقی

به دلی  گستردگی فعالیت مکتب تفلیس، درحوزه های میتلف با موضوع محوری جنببش هبای اسبالمی، در ایبن تحلیب  نگارنبده       

به معنای کلیبت سباختاردهی شبده    « گفتمان»توان از واژه ها در میان اعضای مکتب تفلیس، میمعتقد است به دلی  تفاوت نگرش

هبا تصبور و فهب  انسبان از واقعیبت هبای جهبان اسبت.         مبی شبود ؛ اسبتفاده کبرد، زیبرا گفتمبان      که از عم  مفص  بندی حاص  

(. هرچند همواره نسبی است. به دلی  وجود معیار تکوین گفتمان شام ، گفتار اجتمباعی، کبردار اجتمباعی و    599: 1391)حقیقت،

هبا و دیبدگاه هبا را درایبن     وجود داشت که کثرت نگرشهای متکثر در بین آثار و فعالیت شرق شناسان تفلیس، این امکان نیز متن

 قالب، مورد تبیین و تحلی  قرار داد اما روش غالب در این مکتب تحلی  تارییی و یا تحلی  سیاسی است.

موضوعات گوناگون تارییی شام  تاریخ اعراب، تاریخ ایران و تاریخ ترکیه میان شرق شناسان تفلیس، با نظبارت و راهنمبایی علمبی    

هبای میتلبف مبورد پبژوهش قرارگرفتبه اسبت. گاباشبویلی دربباره         شناسبی، در دوره مکتب و.گاباشویلی مدیر دپارتمان تاریخ شرق

ای کرده است و فرهنگ جاری در خاورمیانه پسا اسبالم را ببا   موضوعات تارییی و فرهنگی خاورمیانه در قرون میانه تحقیق گسترده

  کرده است. این دانشمند اولین دوره توسعه فرهنگ خاورمیانه را دوره تارییی بین هفبت  تبا   تحلی  تارییی به ادوار میتلف تقسی

ده  میالدی تلقی کرده و دارای دیدگاه مستق  در این زمینه بوده است. عالوه بر این باید توجه داشت که برخالف شبرق شناسبان   

مبیالدی  12و  11به تناسب استفاده کرده اسبت. امبا در قبرون     «فرهنگ عربی»و « فرهنگ اسالمی»اروپایی، گاباشویلی از اصطالح 

دهد که همچنان مفهومی مشروط و مقید به تبار و می« فرهنگ ایرانیان مسلمان»جای خود را به « فرهنگ اعراب مسلمان»مفهوم 

دچبار تغییبر مفهبومی شبده و      شود. دردیدگاه تحلی  تارییی گاباشویلی، فرایند مطالعات اسالمی به تبدریج  جغرافیا درآن دیده می

های ناسیونالیستی، تغییر جهبت  های تارییی آنان از هویت فرهنگ اسالمی به جریانمنا ق فرهنگی مسلمانان خاورمیانه و جنبش

بودن و  ها یا ایرانیان بدون قید مسلمانهای مانند فارسشود، به عنوان مثال واژهداده و با رویکرد واگرایانه درآثار ایشان منعکس می

 (.37: 2۰۰7شود)مجموعه مقادت،یا محمدی بودن، در مطالعات گاباشویلی دیده می

ها که در قفقاز شمالی سکنی دارند را ببا جنببش اسبماعیلیه مبورد مطالعبه      این محقق ارتباط درونی بین جمعیت موسوم به ایرونی

ای سازمانی جنبش اسماعیلیه دانسته است. گاباشبویلی ببه ایبن    هجامعه شناختی و مقایسه قرار داده واین جمعیت را متاثر از آموزه

برگرفته از ایبران ببه تنباوب عقایبد کالمبی، جنببش هبای        « ایرون ها»موضوع تاکید می کند که گروهی از مسلمانان اوستیا به نام 

هبای خبود را ببه    دامنبه پبژوهش   اند. گاباشویلیمذهبی خود را )اع  از سنی و شیعه( با الگوگیری از جنبش اسماعیلیه تشکی  داده

هبای تحلیب  تبارییی ببا     مطالعه شهرهای خاورمیانه در قرون وسطی گسترش داده و شمار زیادی از دانشجویان خود را درپبژوهش 

گیری آنها وارد کرده است. گاباشویلی همچنین سیاست مذهبی ایبران در قببال   های اسالمی و رویکرد شک موضوع شناخت جنبش

س شرق به مرکزیت کارتلی )گرجستان( را نیز مورد پژوهش قرار داده و مطالعات تطبیقی خود را با چنبین رویکبردی   تمدن ارتدوک

 های اسالمی تعمی  داده است.به برخی مباحث ساختارهای مدنی جنبش
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 تحلیل جنبش دروزیه و اسماعیلیه 

ربباره جنببش دروزی ببا تاثیرپبذیری از جنببش      مگی مترولی از شرق شناسان مکتب تفلیس است کبه ببا روش تحلیب  تبارییی د    

را ببا  « جنبش دروزیبه »تحقیق و پژوهش کرده است. مترولی شک  گیری  1987اسماعیلیه در این فرایند با چنین رویکردی درسال

او جنبش دروزیه را  11تاکید بر فرآیند تثبیت و قوام جامعه دروزی مبتنی بر خاستگاه فکری اسماعیلیه، مورد بررسی قرار داده است.

جنبش مسلمانان مدینه و تاسیس نیستین دولت اسالمی، (. »1987در قالب کتاب با همان عنوان منتشر ساخت )مترولی، تفلیس: 

، ازموضوعاتی است که با رویکرد تحلی  تارییی، توسبط م. واختانگبادزه در سبال    «های مسلمانان در نیستین جامعه اسالمیمالیات

یق قرارگرفت و با نظارت علمی ت.نادیرادزه، به سرانجام رسید. ل. نادیرادزه نیز بیشی از مطالعات خود را به عنوان مورد تحق 199۰

 جهت استفاده پژوهشگران به یادگارگذاشته است. "مجموعه مقادت "مبنای مطالعه سیست  مالیاتی جنبش های اسالمی در 

، واختانگادزه، او.تسکیتیشویلی، ل. نادیرادزه،  .جاپاریدزه از شبرق شناسبان  رفبدار    بنابراین گاباشویلی، مگی مترولی، سییارولیدزه

 این دیدگاه هستند که  با رویکرد تحلی  تارییی، جنبش های اسالمی را مورد مطالعه و تحقیق قرار داده اند.

 

 تحلیل اسناد تاریخی جنبش های اسالمی 

م وجبود دارد کبه اسبناد    1961علوم گرجستان از دوره شبوروی سبابق ببه سبال      آثاری از مستشرقان در انستیتوی تارییی آکادمی

های میتلف درکتابیانه دولتی تفلیس، به صورت  بقه بندی شده به چاپ رسیده است. همچنین درآرشیو دولتی فراوانی را به زبان

و سبرگ  جیکبا، دربباره     12یر پوتوریبدزه های گرجی، روسی، فارسی و ترکی، توسط وددیمگرجستان، میلیون ها برگ سند، به زبان

صفحه ای است که ببه   94جنبش صفوی و سپس دولت صفوی، در این حوزه فرهنگی، آرشیو گردیده است. یکی از این آثار، کتاب 

گیبری  صورت متن وتصویر به اسناد در حوزه زبان فارسی اختصاص داده شده است. در این آرشیو، اسبنادی وجبود دارد کبه شبک     

فوی با مضمون فرامین و احکام شاهان صفوی درارتباط با امالک، انتصابات، اعطای مقامات حکومتی، دستور جنگ و غیره جنبش ص

دهد. هرچند بسیاری از این اسناد ازگزند، حوادث روزگبار درآمبان   را گزارش کرده و جایگاه مه  آن را درمطالعات اسالمی نشان می

 -وری اسناد وکتاب های خطبی موجبود درایبن آرشبیو، میبراث فرهنگبی و مناسببات سیاسبی        نمانده و ازبین رفته است اما جمع آ

های مربوط به گرجستان، ارمنستان، ایبران و عثمبانی   اجتماعی دوران حاکمیت ایران در قفقاز است. این اسناد اص  بوده و رونوشت

نویسد: (. صاحب اثر در مقدمه خود می1388)مرعشی :  در میان آن وجود دارد که در اوای  قرن نوزده  میالدی، انجام گرفته است

های چاپ شده است که می توان ببه مبوارد ذیب  اشباره کبرد: البف: خاورمیانبه        از مجموعه اسناد فارسی درگرجستان تاکنون کتاب

سده های هفده تبا   در تفلیس و نسیه های خطی نیجوان1936براساس اسناد و فرامین، با همکاری  . گایبوف، یو.ان. مار، به سال 

در تفلیس و مجموعبه فبرامین ودسبتورات ایرانبی، مبوزه گرجسبتان، ام. خوببو.         1936نوزده میالدی، از ک. ان. اسمیرنف، به سال 

، از جمله این آثار تارییی اسبت.  ب: سبی وچهبار سبندی کبه در ایبن       1949آکادمی علوم گرجستان، اتحاد جماهیر شوروی، سال 

                                                           
زبان گرجی ( ه  چنین: صهیونیس  جدید: در به _،1999صفحه (، تفلیس،  15. نگاه کنید به: مگی مترولی، مساله اسالمی سازی دوباره، )11

 ) به زبان گرجی(. 42-52، صص 2۰۰4مورد تاریخ جدید و معاصر خاورنزدیک و میانه، تفلیس، 

2 .ed.V. Puturidze. 
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هب  وآخرین آنها 948به دوره جنبش صفوی تعلق دارد. تاریخ نیستین سند از جنبش شاه  هماسب، سال کتاب آمده است، همگی 

 هب تعلق دارد. 1۰75به جنبش شاه عباس، به سال 

 

 . دیدگاه دوم: پدیدار شناسی جنبش های اسالمی  2ج/

 تحلیبب   هن بمت خود هایویژگبی دقیق یا بررسد فراتر از تبیین تارییی و بکوشمی ناختیدر برابر تحلی  تارییی، تحلی  پدیدارش

پدیدارشناسبی ببه    اسبت،  رفتبه  کبار  هم( ب1938-1859) هوسرل ادموند از شپی 13یپدیببدارشنباس اصبطبالح هرچند. بپردازد آن

 پدیدارشناسبی . گرفبت  ک ی شب روان شناس اصالت با مقابله و نقد ابتدا در که است رلمثابه یک روش محصول دستگاه فلسفی هوس

 هرگونبه  از خودداری و پیشفرض رد در هتردی و تعلیق. 1: است اص  سه بر مبتنی پدیدارها، ناختش شرو نظریه عنوان به هوسرل

معنبی   و یافتبه ایب ،   التفبات  ببدان  مبا  و در یافته انظهو ما تجربه آگاهی در که داده هایی به پدیدار  تحوی .2باب پدیدار؛  در حک 

  تحلیب  از نگاه این. است واحد عالَ  دریک هاانهمدلی انس مایه که پدیدار با مواجهه در اذهان تشارک. 3  ریق؛ نایز ا بدان بیشی

پدیدارشناختی )که اصطالحا پدیدارشناسی کالسیک/ هوسرلی نامیده        می شود(، یبک نظریبه روش شبناختی اسبت کبه ایبده       

پدیدار را از هر باور  تعلیق(. 348: 1391)حقیقت، تتحلی  آن تنها با شهود پدیدار اساصلی آن بازگشت به خود پدیدار و توصیف و 

 پدیبدار  ذاتبی  تحویب   ببا  توصبیف  ایبن  د؛ه میکنب ندتوصیف پدیده بسب  به تنها ناسو اعتقاد و پیش فرضی برکنار میدارد و پدیدارش

 آورد؛ و همدلی انسانی فه  پدیدار را ممکبن مبی سبازد   ه می شود و زمینه را برای تبیین و  بقه بندی آن فراه  میهمرا درآگاهی

 (.546: 1393احمدی، )

 

 های عربی اسالمی خاورمیانهتحلیل جنبش 

شرق شناسان مکتب تفلیس پدیدار شناس بوده و پدیده های اسالمی را با این روش مورد مطالعه قرار داده اند. گروهی از آنان  اغلب

با گرایش به زبان عربی، با روش تحلی  پدیدارشناختی، مطالعه درباره جنبش های اسالمی خاورمیانه را تنهبا در ایبن حبوزه زببانی     

های که انشگاه های روسیه که ادبیات زبان عربی درآن رونق بیشتری داشته است و همچنین مسئولیتتوسعه داده اند. تحصی  در د

درکشورهای عربی از سوی دولت گرجستان به عهده شرق شناسان محول گردیده بود، زمینه این گرایش را فراه  کبرد. ببه همبین    

ت اسالمی را با روش یاد شبده ادامبه داده و سبایر حبوزه هبای      دلی  برخی ازآنان با تسلط به زبان عربی، به صورت تیصصی مطالعا

کبه هبر یبک دارای آثبار و تألیفبات       15 وکریمسبکی  14 های مانندکراکوفسبکی  شیصیت. اندزبانی در جهان اسالم را فرع برآن دانسته

انبد.  رویکرد هدایت کرده متعددی در شرق شناسی روسیه بوده اند، از استادان برجسته ای هستند که مکتب تفلیس را به سمت این

                                                           
13  

زبان  اش در حوزه م(: از بزرگترین شرق شناسان عربی دان است که تحقیقات گسترده I. Kratchkovski 1883-1951 . اینیاکراکوفسکی14

  .رسد کتاب و مقاله می 45۰عربی مورد توجه همه شرق شناسان بوده است آثار میتلف وی در این زمینه به 

های روسیه و  های عربی و فارسی و ترکی را آموخت او استاد دانشگاه او زبان :A.E. Krymysky - م 1941-1871. الکساندرکریمسکی )15

  .ها در روسیه اشراف داشت المعارف دایرهسرپرست برخی مؤسسات تحقیقی بود و بر 
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های عربی کبه تمبدن اسبالمی برجبای گذاشبته ببود نیبز،         نشین دراتحاد شوروی و میطو ات فراوان به زبان وجود نواحی مسلمان

شناسبی  شناسی به سوی عنصری غنی و پرمحتوا در حوزه زبان عربی، تأثیر گذار بوده اسبت.  رفبداران شبرق    درکشیده شدن شرق

انشگاه های گرجستان، تالش کرده اند، همبواره جمعیبت بیشبتری را ببه حبوزه خبود، جبذب نماینبد. در ببین          گرا در سطح دعرب

های پژوهشی،آنان به صنعت توریست، سوق پیبدا  دانشجویان گرجی، بسیاری با زبان عربی آشنا بوده، اما بدلی  کاهش حج  فعالیت

 کرده اند.

گویبد و در دانشبگاه دولتبی تفلبیس دارای     که به خوبی به زبان عربی سین مبی های یاد شده است گ.جاپاریدزه از جمله شیصیت

، با روش تحلی  پدیدارشناختی،آغاز کرد 1994های اسالمی خاورمیانه در سال کرسی علمی است. او مطالعات خود را درباره جنبش

باشبد.  شبناس مبی  ، از آثبار ایبن شبرق   «13 تبا ثلبث اول قبرن    12جنبش اسالمی درخاور میانه در قرن »که تز دکترای او با عنوان 

های گرجی، ارمنبی و عرببی اسبت، جنببه هبای      (. پژوهش یاد شده که مبتنی بر منابع دست اول به زبان1996)جاپارادزه، تفلیس: 

هبای تبرک   سیاسی روابط بین پادشاهی گرجستان و جهان اسالم )امپرا وری بزرگ سلجوقی، سال ین سلجوقی عراق و خان نشین

در شمال بین النهرین و ارمنستان حاک  شده بودند( را مورد بحث و بررسی قبرار داده اسبت. جاپاریبدزه کبه مبدتی ببه عنبوان         که

تقاب  ایدئولوژیک گرجستان مسیحی و جهان اسبالم و سیاسبت متسباه     »سفیرکشورش در مصر بوده است عالوه بر این مربوط به 

م( در قبال پیروان دیگر ادیان آسمانی از جمله مسبلمانان کبه ببه همزیسبتی     1۰89-1125، موسوم به داوید سازنده) «داوید چهارم

 مسالمت آمیز، تاکید داشتند را واکاوی کرده است.

 

 تحلیل بنیاد گرایی اسالمی 

 توسط هرایر دکمجیان، به تفصی  مورد بحث قرارگرفتبه اسبت درمکتبب   « اسالم درانقالب»موضوع بنیادگرایی اسالمی که درکتاب 

هبای تنبدرو   استراتژی جنببش اخبوان المسبلمین و سبازمان    »، «بنیادگرایی و جنبش اسالمی در مصر معاصر»تفلیس نیز با عنوان 

م، 2۰۰6، توسط برخی دیگر از شرق شناسان تفلیس مانند تیناتین کاروسانیدزه با راهنمایی گئورگی سبانیکیدزه در سبال   «اسالمی

قرارگرفته است. در حوزه تاریخ پژوهی گرجستان، این پژوهش اولین فعالیبت در ایبن زمینبه     مورد تحلی  و پژوهش پدیدار شناسانه

حسن البنبا  »است که تاریخ و روند توسعه بنیادگرایی و جنبش اسالمی در مصر معاصر را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، آثار 

ایمبن  »اخوان المسلمین، مورد واکاوی قبرار داده اسبت. کتباب     دو ایدئولوژیست عرب را در ارتباط با ساختار جنبش« و سید قطب

های اسالم گرای تندرو در مصر، از منابع مطالعاتی آنان ببوده اسبت. )کاروسبینادزه،    نیز به عنوان یکی از رهبران جنبش« الظواهری

 (.2۰۰8تفلیس: 

، «دگردان و رادیکالیسب  اسبالمی در فلسبطین   فرآیند صلح، جنبش خو»موضوع دیگری که در این تحلی  بدان پرداخته شده است 

هبای  گیبری جنببش حمباس و سبایرجنبش    م، توسط تامار جاپاریدزه، پژوهش شده است. این پژوهش شک 2۰۰6است که در سال

 ها، اهداف آنان را در قبال فرآینبد صبلح خاورمیانبه، مبورد تحقیبق قبرار داده و ببه       رادیکال اسالمی در فلسطین، استراتژی، تاکتیک

هبای اسبالمی منتشبر    های افرا ی اسالمی پرداخته است. حاص  این پژوهش در قالب دیگر مقادت در حوزه جنببش معرفی جنبش
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شود، محققان دپارتمان مطالعات آسیایی وآفریقایی دانشگاه دولتی تفلبیس، عبالوه برآثبار یباد شبده، مقبادت       شده است. یادآور می

 نبش های اسالمی در جهان معاصر عرب را منتشر کرده اند.متعددی نیز پیرامون بنیادگرایی و ج

 

 تحلیل مشارکت زنان در جنبش های اسالمی 

موضوعات دیگری نیز با روش پدیدار شناسی و گاهی با روش تحلی  سیاسی، توسط خان  دکتر نینو گلوانی، از شرق شناسان کهنبه  

مشارکت زنبان در حیبات   »، «م1۰تا 7نقش زن دراسالم در قرون »ه کار مکتب تفلیس، مورد تحقیق قرار گرفته است که می توان ب

، اشاره داشت. او مطالعات اسالمی خود را ببا اسبالم و   «وضعیت زنان در جنبش های پیش از اسالم»،  «مذهبی جنبش های اسالمی

ده هبای تبارییی، از نظبر    ، مباحث خود را در شیوه ای نوین همانند پدیب 2۰۰5جنسیت در جهان عرب استمرار بیشیده و در سال 

گذرانیده است. ن.گلوانی آشنا به زبانهای اروپایی است. این پژوهشگر توجه ویژه ای به ارتباط بین زنان و حکومت ها داشته و معتقد 

است این مساله در حال حاضر در بین مسلمانان مشرق زمین بسیار ملموس بوده و مستلزم اصالح و تجدید نظر در مسائ  اساسی و 

م به مدت یکمباه در  2۰12ساختار های مدنی در حوزه جنبش های اسالمی زنانه خواهد بود. ن.گلوانی به همراه لوبژانیدزه، در سال 

 ق  به عنوان فرصت مطالعاتی، تحقیقات خود را استمرار بیشیده اند.

 

 مطالعات قرآنی با تحلیل شناخت مبانی جنبش های اسالمی 

، مورد «شناخت عوام  انگیزشی جنبش های اسالمی»العات زبان عربی و پژوهش های قرآنی، دردر مکتب شرق شناسی تفلیس مط

یکصد و اندی سال پیش، گروهی از شرق شناسان تفلیس، با روش تحلی  پدیدارشناختی، اقدام به پبژوهش هبای   اهتمام قرارگرفت. 

 2۰۰4درسبال  گیبورگی لوبژانیبدزه   ه، دراوائب  قبرن بیسبت  و   ایلیبا چاوچباوادز  م  و 19۰6قرآنی کردند. ایوانه میریاناشویلی در سال 

درایبن  « مسیح و مری  درقرآن »با عنوان دکترای خود با راهنمایی آ.سیالگادزه با تز  دررشته ادبیات عربی از دانشگاه دولتی تفلیس

دپارتمان اسالم شناسی دانشگاه هلند، ترجمه جدیدی از قرآن را با حمایت  2۰۰۰7گ. لوبژانیدزه در سال باره، فعالیت علمی کردند.

-های مسلمان در جهان اسالم، به تحقیق میاکنون در زمینه عوام  همبستگی ملتاین شرق شناس گرجی ه  به بازار عرضه کرد.

 رساند.گذر زمان و اندیشه عملی مستشرقان این حوزه، رویکرد پدیدارشناختی آنان را به اثبات میپردازد.

 

 سوم: تحلیل ژئوپولتیك جنبش های اسالمی. دیدگاه 3ج/

توجیه و تفهی  داده های جغرافیایی جنبش های اسبالمی درارتبباط   و گروه دیگری از شرق شناسان تفلیس با روش تحلی  سیاسی 

 17.، در داخ  روابط متقاب  با عام  مکان مورد بررسی قرار داده اند16با سیاست و با استفاده از دانش ژئوپلیتیک

ژئوپولتیک جنبش های اسالمی و جغرافیای سیاسی کشبورهای اسبالمی در خاورمیانبه، آسبیای میانبه و قفقباز یبک هبدف         معرفی 

ای است که با روشبی علمبی در جسبت و     مطالعاتی برای این گروه بوده است. تحلی  سیاسی فرایندی ذهنی و تالش فکری محققانه

                                                           
16  .  geopolitics. 
17   . GÖNLÜBOL, 1978: 100( .)Dugin, 2003. 
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نقد و ارزیابی راهکارهبای میتلبف، ببرای حب  یبک معضب  سیاسبی مبی         گیری سیاسی،  جوی شناخت عوام  مؤثر بر روند تصمی 

 .(44۰:  1391)حقیقت، پردازد

شناسان مکتب تفلیس با گرایش فلسفه های اسالمی توسط شرقهمچنان با روش تحلی  سیاسی، موضوعات متعددی درباره جنبش

ست. اغلب اعضای آکادمی علوم فلسفی گرجستان به چنین غرب، در بستر زبان انگلیسی، آلمانی و فرانسوی، مورد توجه قرارگرفته ا

شناس فعال در این زمینه، آکادمیسین شبناخته شبده، تامازگامکرلیبدزه، رئبیس     های شرقگرایشی پایبند هستند. یکی از شیصیت

« ی دینی خاور میانههاجنبش»کنونی آکادمی علوم و معاون رئیس جمهور، می باشد که با تسلط به زبان انگلیسی، پروژه تحقیقاتی 

را در قالب دائره المعارف، درانستیتو شرق شناسی، هدایت و رهبری کبرده اسبت. ایبن    « جنبشهای اسالمی و مسائ  پیرامون آن»و 

م در ذیب  انسبتیتو شبرق شناسبی گ.تسبرتلی، انجبام       2۰12به سبال « مرکز بین المللی تحقیق»کار در چهارچوب برنامه پژوهشی 

ایبن   18های اسالمی نیبز تحقیبق شبده اسبت.    ایدئولوژیکی جنبش وهای سیاسی ن دائره المعارف در مورد جنبهپذیرفته است. در ای

پروژه درزمان پس از فروپاشی شوروی سابق، شاهکار تحقیقاتی مستشرقان مکتب تفلیس به شمار می آید که علبی رغب  مشبکالت    

به صورت الفببایی  « اسالم معاصر و اسالم کالسیک»مقاله است که در مورد  45۰مالی به انجام رسیده است. این منبع علمی شام  

دترین ا العات شام  دیدگاه ها، نظریبات اساسبی اسبالمی، اصبطالحات، جنببش هبا و جوامبع        مرتب شده و تنظی  گردیده و جدی

به  19به میا ب ارائه شده اند. مستشرقانی چون پروفسور غرام توزادزه« سازمان کنفرانس اسالمی»میتلف اسالمی، کشورهای عضو 

ه و ماموکبا بریشبویلی، از دانشبگاه روباکیبدزه متباثراز      عنوان معاون گامکرلیدزه و مارگودشویلی، رئیس جمهبور کنبونی، باردمیبدز   

 فیلسوف آلمانی، نقش برجسته ای در این زمینه دارند.« اشنایدر»

 

 تحلیل ژئوپولتیك جوامع و اقلیت های مسلمان 

ک جنبش ، به عنوان ژئوپلتی«جایگاه و نقش اسالم درکشوری با اکثریت مسیحی» دراین مرکز پژوهشی، موضوعات دیگری با عنوان 

روابط شبیعیان و  »، به عنوان اقلیتهای مذهبی و «جنبش های قومی مسلمان و عقاید مذهبی آنان»های اسالمی در جوامع مسلمان 

م توسبط شبرق شبناس مشبهور،گئورگی     1999، با رویکرد بازبینی روابط اجتماعی اقلیت های مسلمان، به سال «اه  سنت درقفقاز

(. عبالوه ببراین، سبانیکیدزه،    42: 1999تسلط دارد، مورد پبژوهش قرارگرفتبه اسبت. )سبانیکیدزه،     سانیکیدزه، که به زبان فرانسوی

همانند همقطاران خود در مکتب دانشگاه ایلیا، عالقه زیادی به شناخت ژئوپلتیک جنبش های جهان اسالم دارد و مقادت متعبددی  

رابطه بین هویبت ملبی و   »(. او در مقاله ای با عنوان 22: 2۰۰4درهمین موضوع درخار  ازگرجستان منتشر نموده است)سانیکیدزه،

، در دوران شوروی سابق، تحقیبق  « رفداران گونه های متساه  اسالم سنتی و گونه های موسوم به سلفی»، «جنبش های اسالمی

 کرده است.

                                                           
. اسالم. مرجع دائره المعارفی، تدوین: گ.جاپاریدزه، ک.کوتسیا، م. مترولی، گ.سانیکیدزه و م.سوانیدزه. تحت نظارت و با مقدمه گوتجا 18

 ، )به زبان گرجی(.1999 جاپاریدزه، ویراسته گ.برادزه، تفلیس،
19. guram.tevzadze. 
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 تحلیل ژئوپولتیك جنبش های اسالمی قفقاز و مدیترانه 

سالمی قفقاز،آسیای میانه و شرق مدیترانه را با رویکرد جامعه شناسی اقبوام و ملب ، ببه    شرق شناسان مکتب تفلیس، جنبش های ا

تجدیبد حیبات جنببش هبای اسبالمی      »، «غلبه جنبش عثمانی در سوریه » صورت گسترده، مورد مطالعه قرارداده و به موضوعات 

، پرداخته اند. مباحث یاد «ی در آسیای مرکزیتجدیدحیات جنبش اسالم»و« تاریخ جنبش های اسالمی درقفقاز شمالی»، «درقفقاز

م در قالب تز دکترای آنبان، مبورد پبژوهش قرارگرفتبه     2۰۰6و ز.منتشاشویلی، در سال  2۰۰3شده توسط مهراب تیکادزه، در سال 

العبه  است. آنان در فصول میتلف پژوهشی ساختار اجتماعی جنبش های سوریه را در زمان حاکمیت امپرا وری عثمانی، مبورد مط 

قرار داده و جایگاه مفتیان را در قرون شانزده  تا هجده ، در چارچوب جنبش های اسالمی، تحلیب  کبرده انبد. ببه اعتقباد شبرق       

شناسان ویژگی محافظه کارانه جنبش عثمانی، مانع تداوم یا پیشرفت فرایندهای تطورگرا در قلمرو حاکمیتی آنبان ببوده اسبت. در    

:  2۰۰3موضوعات مربوط به این تز در بولتن های علمی و نشریات این کشور منتشر شده انبد)تیکادزه،  این بین مقادت متعددی در 

را ببا هبدف برقبراری پیونبد      19گ.برادزه ا العات مربوط به ارتباط راه آهن ماوراء قفقاز و اعتاب مقدسه اسالمی در قبرن   2۰(.111

(. ز. منتشاشویلی درآثار خبود  72: 2۰۰3بررسی و تحلی  نموده است )برادزه،های اسالمی با سایر منا ق جهان اسالم، میان جنبش

یادآور می شود که پدیده تجدید حیات جنبش اسالمی در قفقاز و آسیای مرکزی، با توجه به همه پیچیدگی های تارییی، ناشبی از  

 عنصر ملیت، در قفقاز است.

 

 تحلیل ژئوپولتیك جنبش های اسالمی ایران 

از فعالیبت هبای پژوهشبی اسبت کبه      « جنبش تشیع و دولت درایران»و « تاریخ تطور جنبش شیعه اثنی عشری»موضوعاتی مانند 

منتشبر   2۰۰5توسط گ. سانیکیدزه، با رویکرد شناخت ژئوپلتیک جنبش های اسالمی در ایران، مورد تحقیق قرار گرفته و درسبال  

بش صفویه تا جنبش انقالب اسالمی ایران را نیبز ببا همبین روش مبورد بررسبی و      شده و به چاپ رسیده است. نویسنده دوران جن

پژوهش قرار داده است. سانیکیدزه کبه ایبن اثبر را از زببان فرانسبوی ببه زببان گرجبی ترجمبه کبرده اسبت، دردوره دولبت نهب ،              

خود کرد. البتبه نقبد هبای جبدی ببه      سکه ازآن  6۰را شام  جایزه جهانی کتاب سال )دکتراحمدی نژاد( مورد تشویق قرارگرفت و 

محتوای این کتاب وارد است، زیرا بندهایی از آن که از زبان فرانسوی به زبان گرجی ترجمه شده است، در باره اسالم، تبوهین آمیبز   

 می باشد.

نفبر شبرق    6۰اهمیت مطالعات اسالمی در حوزه مربوط به ایران به قدری برای مکتب تفلیس مه  است که در حال حاضر از میبان  

نفر به صورت متمرکز در مطالعات اسالمی مربوط به ایران اسالمی فعالیت  15شناسان شاغ  درانستیتو شرق شناسی دانشگاه ایلیا، 

پروفسورگیا برادزه، پروفسور الئونورا چوبینیدزه، پروفسور مبری چیکوبباوا و پروفسورجمشیدگیوناشبویلی، از جملبه اعضبای       21دارند.

                                                           
( در: خاور نزدیک و گرجستان، جلد سوم، تفلیس، 18محاکمه و نقش جنبش کادی در سوریه )قرن  2۰۰3. م.تیکادزه، چکیده رساله،تفلیس، 2۰

 ) به زبان گرجی (. 111-118، ص 2۰۰2
 .م2۰12در این کشورشناس  به عنوان مه  ترین اسالم "گیورگی سانیکیدزه"گرجستان دانشگاه ایلیای شناسی  مصاحبه رئیس انستیتو شرق .21
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یوسبتین  »، درحبوزه تباریخ،   «ایوانبه جاواخیشبویلی  »پیشگامان برجسته ایبن مطالعبات نیبز     22یاد شده می باشند. اصلی انستیتوی

پروفسورگیورگی لوبژانیدزه ه  ازاسباتید برجسبته   در زمینه زبانشناسی بوده اند. « گئورگی آخوالدیانی» در حوزه ادبیات و« آبوددزه

م از دولت احمبدی   2۰۰8زه جهانی کتاب سال را به عنوان پژوهشگر برتر در سال شرق شناسی در این حوزه گفتمانی است که جای

، اثر در حوزه های میتلف شام  جنبش های اسالمی، هنر قدی  و معاصبر، از  118بیش از  (.53: 2۰۰7)لوبژانیدزه، نژاد دریافت کرد

، کبه  «کارنامه پنجاه ساله» ن، درکتاب او با عنوانآثار شرق شناسان مکتب تفلیس توسط گیوناشویلی، سفیر سابق گرجستان در ایرا

از فارسی به زبان گرجی ترجمبه   در تفلیس منتشر شد،  منعکس شده است که تاکنون توسط شرق شناسان گرجی، 2۰12در سال 

المی آنبان، ببا   تفاوت فرهنگی میان گرجی ها با شرقیان نیز در مطالعبات اسب   شده است)گیوناشویلی، کارنامه، تفلیس، سفارت  .ا.ا(.

متد یاد شده، مورد بحث قرارگرفته است. پروفسورک.کوتسیا، دراثر خود به عوام  مذهبی در روابط ببین ایبران وگرجسبتان اشباره     

 ، غلبه اسالم شیعی(.9۰کرده است )جیوی جوردانیا 

نگ جغرافیای قفقباز وخاورمیانبه   در پژوهشی که توسط گ.برادزه، درمکتب تفلیس انجام شده است، برای تحکی  پیوند میان دوفره

م( آورده شبده  765بویژه فرهنگ ایران، توصیف تارییی، با نق  قولی از یک حدیث شیعی منتسب به امام صبادق )متبوفی در سبال    

ببه اعتقباد ایبن     23است، که تفلیس را یکی از سه شهر برگزیده و متمایز از سوی خداوند )کوفه، ق ، تفلبیس ( معرفبی مبی نمایبد.    

باشد)برادزه، های شیعی قفقاز میمتن این حدیث دلیلی بر شهرت و اعتبار این شهر در جهان اسالم به ویژه در حلقه جنبش محقق،

(. بنابراین تحلی  پدیدارشناختی شرق شناسان تفلیس، به همراه تحلی  سیاسی آنان درارتباط با اسبالم و جنببش هبای    97: 198۰

 اف آنان دارد.اسالمی، شاخصی است که اشاره به اهد

 

 د: خالصه و نتیجه:

-در مکتب تفلیس بیش از یکصد و پنجاه شرق شناس وجود دارندکه آثار فراوانی را درمطالعات اسالمی به زبان گرجی یا سایر زببان 

است که نسیه به زبان عربی  3۰۰۰اثر خطی نفیس به زبان فارسی و بیش از  25۰۰های منطقه، منتشر کرده اند. ازجمله این آثار، 

با نگاه تمبدنی، پیشبینه علمبی و     .اندنویسی شدهدرکتابیانۀ گرجستان آرشیو گردیده و توسط شرق شناسان مکتب تفلیس فهرست

های خطی، برای نس  آینده ببه ودیعبه گبذارده شبده      های آنان در دبالی همین نسیههای مسلمان و بیصوص جنبشهنری، ملت

می شام  فلسفه، کالم، نجوم، ریاضیات، موسیقی، پزشکی، خطا ی، کشاورزی، فیزیک، شبیمی  است. حوزه علوم رایج درتمدن اسال

 و سایر اختراعات بی شمار مسلمانان از جمله این پیشینه علمی در قفقاز است.

                                                           
 .همان.22
م.( در فص  سیزده  با استناد به کتاب بحارادنوار عالمه مجلسی حدیثی را از امام 1325درکتاب تاریخ ق  مسمی به المشعشعیان)تالیف .23

وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ خَالِدِ بْنِ یَزِیدَ  » چنین است: متن این حدیث فرماید: جعفر صادق)ع( نق  می کند که عالمه مجلسی در بحار می 

، ص 213 ص 57 بحار األنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ، همان.   .«إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ جَمِیعِ الْبِلَادِ کُوفَۀَ وَ قُ َّ وَ تَفْلِیس  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ

2۰1. 
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انه عربی  در شام  قفقاز، ایران، ترکیه، آسیای میانه و خاورمی مطالعات اسالمی مکتب تفلیس در قلمرو جغرافیایی گسترده اسالمی،

بیبش هبای میتلبف مکتبب تفلبیس در      های اسالمی صورت گرفته و همچنان در این موضوع فعالیت ها ادامه دارد. موضوع جنبش

پیوند با یکدیگر، نشان دهنده پارادای  فکری منسجمی است که با حمایت هبای مبادی نظبام کمونیسبتی شبوروی و نظبام لیببرال        

ند گذشته فعالیت خود را با رویکرد تامین اهداف پنهان قبدرت هبای ببین المللبی و در سبایه      دموکراسی غرب، در تالش است همان

حمایت های معنوی کلیسای ارتدوکس شرق وکلیسای کاتولیک غرب، به حیات علمی خود ادامه دهد. اهمیت مسئله زمبانی اسبت   

دولت گرجستان، به مطالعبات اسبالمی خبود    که مکتب شرق شناسی تفلیس، دردهه گذشته بدون حمایت های قاب  توجه از سوی 

آن چبه مهب  اسبت اینکبه رونبد       )علی رغ  فروپاشی شوروی(، پایبند بوده و به حج  مطالعات بیش پنهبان خبود،     مبی افزایبد.    

 مطالعات اسالمی درمکتب تفلیس بدون هیچ گونه رکود و توقف، در موضوعات جدید جهان اسالم، ادامه یافتبه و ببا حمایبت منبابع    

جدید مالی، پرتالش به پیش می رود. این تالش در مکتب تفلیس حاکی از حمایت های متناسب مادی است کبه در بنیباد قفقباز و    

 می گیرد.  دانشگاه ایلیا، صورت 

که نکته مه  تر این که مکتب تفلیس درپارادای  فکری خود، شناخت پیوسته و معناداری را در مطالعات اسالمی بدست آورده است 

در جای خود، از ارزش علمی برخوردار بوده و اگر به توصیه و سفارش سایر قدرت هبای فرامنطقبه ای صبورت گرفتبه باشبد، درآن      

 صورت معنا و مفهوم رویکرد پدیدارشناختی و یا سیاسی آن تقویت شده و اهداف پنهان در این مطالعات، روشن تر می شود.

ا العبات جبامع وگسبترده ای از جهبان اسبالم و      ، د دارد. مکتب شبرق شناسبی تفلبیس   در این بین چند نکته مه  و ضروری وجو

-حج  مطالعات مستشرقان تفلیس به ویژه در زمینه جنبش تحودت سیاسی آن را در اختیار صاحبان پروژه های خود قرار داده اند.

آنبان در مقطبع پبس از فروپاشبی شبوروی      های اسالمی خاورمیانه، نشان دهنده، اهمیت این مسئله برای مکتبب تفلبیس و همبت    

م( است. اهمیت این مسئله به گونه ای  است که موقعیت جغرافیای سیاسی جنببش هبای اسبالمی در خاورمیانبه و قفقباز،      1991)

های این کشور بوده است. این حج  مطالعات دریک کشور چند میلیونی گرجستان، نسبت به موضوع مورد توجه بسیاری از سازمان

 های جهان اسالم، بسیار و سوسه کننده و پرسش برانگیز است که از زوایای میتلف دارای ابهام است. جنبش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 کنفرانس بین المللی شرق شناسی، تاریخ وادبیات پارسی

Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի» 

միջազգային արևելագիտական գիտաժողով 

International  Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History 
 

 هـ: منابع تحقیق:

 ، ترجمه عبدلرحی  گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چ پنج .1386ادوارد سعید، شرق شناسی، سال  (1

 .ا العات و مدارک علمی ایران،تهران، مرکز 1374آقا بیشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،  (2

 ، ترجمه شجاع احمد وند، تهران نشر نی.1392اسپوزیتو، جان وال، جنبش های اسالمی معاصر،  سال (3

اسالم. مرجع دائره المعارفی، تدوین: گ.جاپاریدزه، ک.کوتسیا، م. مترولی، گ.سانیکیدزه و م.سوانیدزه. با مقدمبه گوتجبا جاپاریبدزه،     (4

 ، )به زبان گرجی(.1999گ.برادزه، چاپ تفلیس، ویراسته 

تهبران:    ،گرجسبتان؛ 1379امیری، کیومرث؛ در رابطه با دیگر مراکز مطالعات ایران شناسی، زبان و ادب فارسبی در جهبان، ، سبال     (5

 .12انتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی،  .

 ، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق.1391می،احمدی، حمید، جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسال (6

 ، تهران، نشر مرکز.16، چاپ 1393، سال  اثر متن تاوی  و احمدی، بابک، ساختار (7

 ، چاپ شده در فصلنامه ایراس، شماره اول. 1385استاد دانشگاه و پژوهشگر،پاییز  امیراحمدیان، بهرام، (8

 .، چاپ تفلیس، جلد اول1388سال  در ارتباط با تاریخ ایران،فهرست آرشیو های گرجستان  الکساندر چولوخادزه، (9

 .1964جلد، دارالمعارف مصر  3العقیقی، نجیب، المستشرقون، در (1۰

 .2۰فصلنامه تاریخ اسالم، شماره  زاده، ، مترج ، حسین1988، سال «تاریخ ادستشراق ادروبی»الزیادی، فتح اهلل، درکتاب  (11

 .،گزیده مقادت خاور نزدیک، تفلیس، ) به زبان گرجی(198۰برادزه، گ. تاریخ تفلیس، سال  (12

 ، چاپ تفلیس، ) به زبان انگلیسی(.19، در قرن 2۰۰3برادزه، گ. راه آهن ماورای قفقاز و اعتاب مقدسه اسالمی،  (13

 (، ) به زبان گرجی (.18،  )قرن 2۰۰3تیکادزه، م. چکیده رساله، نقش کادی در سوریه، تفلیس،  (14

 ، ) به زبان گرجی(.2۰۰4معاصر خاورنزدیک و میانه، تفلیس،  تاریخ جدید و  (15

 ، ترجمه احمدی، تهران، انتشارات کیهان.1388ریچارد هرایر، جنبش های اسالمی در جهان عرب، سال  ،دکمجیان (16

  ، دارالکتاب الجدید، بیروت.1982صالح الدین، المستشرقون اآللمان، سال  (17

 ،تفلیس.1976منابع شرق شناسی در تاریخ گرجستان، سال  سییارولیدزه، ای. درباره گرجستان در (18

 م، ) به زبان گرجی(.1999سانیکیدزه، گ. اسالم و مسلمانان درگرجستان امروز، تفلیس، سال  (19

 (. ، برکلی، کالیفرنیا، ) انگلیسی2۰۰4سانیکیدزه و ای. و. والکر، اسالم و مناسک اسالمی درگرجستان، سال  (2۰

  .، تفلیس، ) به زبان گرجی (29۰، شماره 1989( ، دانشگاه دولتی تفلیس،1،1977)جلد سیالگادزه، آ. قرآن،  (21

 ، به زبان گرجی، تفلیس.198۰فرهنگ شرق شناسی، مجموعه مقادت سال  (22

  ، به گرجی، تفلیس.2۰۰7لوبژانیدزه، گئورگی، ترجمه قرآن ، سال  (23

 انشگاه مفید.، ق  ، چاپ د1391حقیقت، صادق، روش شناسی علوم  سیاسی، سال  (24

 میالدی( مجموعه مقادت، تفلیس، )به زبان گرجی (. 16،  )در قرن 2۰۰1جیوی جوردانیا، غلبه اسالم شیعی ایران، (25

 حُجا، میشال، الدراسات العربیه و ادسالمیه فی اروپا، بی تا. (26

 )به زبان گرجی(.، تفلیس، 13تا ثلث اول قرن  12، در قرن 1996جاپارادزه، گ. گرجستان و جهان اسالم، سال  (27

 ، تفلیس،  ) به زبان گرجی(.2۰۰8کاروسینادزه، ت. بنیادگرایی و جنبش اسالمی در مصر معاصر، سال  (28

 ، تفلیس، سفارت  .ا.ا.2۰12گیوناشویلی، جمشید، کارنامه پنجاه ساله، سال  (29

 .)) به زبان روسی(، مسکو، 2۰۰7نوامبر 23-27مجموعه مقادت اولین کنفرانس علمی فرهنگ و زبان های شرقی ) (3۰
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 .، )به زبان گرجی (1999مساله اسالمی سازی دوباره، تفلیس،  ،مترولی، مگی (31

 .139نشریه، کتاب ماه، تاریخ وجغرافیا، شماره  ،1388مرعشی، سید محمد حسین، آذر  (32

 زبان گرجی(، )منشاء، جنبش و فرایند تحکی  و تثبیت آن (، تفلیس، ) به 1987جامعه دروزی، سال  ،مترولی، مگی  (33

 

35.http: www.mirasmaktoob.ir. 

36. http://en.wikipedia.org/wiki/Gyula_Germanus. 
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