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 چکيده

حق پس از ملسرزمين آذربايجان در زمان خالفت عمر، فتح شده و به سرزمين اسالم ملحق شد. ولی 

شدن آذربايجان به امپراتوري روسيه مرحله جديدي از اسالمي شدن اين کشور شروع شد. بارزترين ويژگي 

اين مرحله، سياست دولت براي ايجاد يک ساختار مذهبي اسالمي شبيه به کليساي مسيحي به منظور به دست 

کرد. های خاصی را اجرا میکار برنامه گرفتن و به خود تابع کردن روحانيون مسلمان بود. و برای اين

کرد. سياست اشغالگرانه حکومت تزار روسي هم از نظر فرهنگي و هم از نظر ديني مسلمانان را کنترل مي

گرفت. حکومت ها را تحت نظر ميکرد، فعاليت ديني آنحکومت تزار روسي، از روحانيون سوء استفاده مي

داد، به عنوان مثال؛ رهنگ غرب کارهاي زيادي انجام ميفتزار روسي براي آشنا ساختن مردم آذربايجان با 

به  8988ديني. در سال  هايوزهگسترش فرهنگ روسي، تأسيس مدارس روسي و قطع رابطه مسلمانان با ح

اين استقالليت نزديک دو سال طول  .ت داخلی روسيه آذربايجان استقالليت خود را اعالم کردالخاطر مشک

 اتحاد جماهير شوروی ولی با حمله ارتش سرخصورت آزاد تدريس شد. لوم ديني به عکشيد و در اين مرحله 

در ، آذربايجان به اتحاد جماهير شوروی پيوسته شد و اين الحاق هفتاد سال به طول انجاميد. 8940در سال 

ده، زمان اتحاد جماهير شوروي، مدت طوالني دين اسالم تحت فشار قرار گرفته، مراسمات دينی ممنوع ش

دوباره  8998ای ديگر کشته شدند. ولی در سال ای از روحانيون تبعيد و عدهمساجد بسته و تخريب شد، عده

 آذربايجان استقالليت خود را اعالم نموده مردم به راحتی وظيفه دينی خود عمل کردند. 
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 مقدمه

باشد، محل زندگي پيروان ری که محل زندگی اقوام مختلفي میآذربايجان، همان طوکشور 

رود. سه دين بزرگ جهان يعنی يهوديت، مسحيت و اسالم اديان و مذاهب متعددی نيز به شمار مي

هايي به وخيزجامانده از آذربايجان باستان، در جامعه امروزی جريان دارند و با افتهاي بهآيين

 دهند. ود ادامه ميزندگی خ

در کشور آذربايجان پيروان اديان مختلف، حق دارند که اعتقادات مذهبي خود را بيان کنند و 

وجود ندارد. همچنين در مراسم مذهبي خود شرکت کنند. هيچ مانعي براي يادگيري دين و مذهب 

 د.توان مجبور به انجام مراسم يا شرکت در مراسم مذهبي وادار کرافراد را نمي

 دين و تحصيل ديني در دوران تزار روسي 
پس از ملحق شدن آذربايجان به امپراتوري روسيه مرحله جديدي از اسالمي شدن اين کشور 

است. بارزترين ويژگي اين مرحله، سياست دولت براي ايجاد يک ساختار مذهبي اسالمي شبيه به 

اي که نامه روحانيون مسلمان بود. کليساي مسيحي به منظور به دست گرفتن و به خود تابع کردن

اي را در مورد جلس سنا پيشنهاد داد كه اساسنامهاي به مدر نامه 8884نوامبر  49روسي در  تزار

به  8829ر سال اند. دها تأييد نشدهچ يک از پروژهامور مذهبي مسلمانان قفقاز تهيه كنند. ليکن هي

د وزارت خارجه، منشوري را در مورد سازمان شين قفقاز، ن.خانکوف کارمندستور ورانتسو جان

روحانيت محمدي تهيه کرد. اگرچه اين پروژه به طور کلي تصويب شد، اما جنگ کريمه اجراي آن 

هاي ن کار تشکيل شد و نمايندگان فرقهکميسيون جديدي براي ادامه اي 8862در سال  را کند کرد.

هاي تدوين شده وظايف روحانيون ستورالعملد محلي شيعه و سني نيز به اين کميسيون پيوستند.

فقط  8861کرد. اگرچه تا سال رتباط آنها با حکومت را تنظيم ميمسلمان، حقوق و امتيازات آنها و ا

همان سال گرفت، اما ديگر روحانيون عالي رتبه مسلمان از االسالم و مفتي از دولت حقوق مي شيخ

  (Əliyev, 2000: 157)کردند. شروع به دريافت حقوق مي

 نويسد:السور صمداو می

ها سياست خود را تغيير داد. حکومت تزار روسي حکومت تزار روسي براي کنترل مسلمان

کردند. حکومت تزار روسي در هم از نظر فرهنگي و هم از نظر ديني مسلمانان را کنترل مي

ها اخت. براي شيعهها ادارات جداگانه سها و سنيميالدي در قفقاز براي شيعه 8814سال 

شد. حقوق از طرف حکومت تزار روسي تعيين مي« مفتي»ها و براي سني« االسالمشيخ»

شد. حکومت تزار افراد ديني و مسئولين ديني از طرف حکومت تزار روسي پرداخت مي

داشت. به اين طريق حکومت روسي موفق روسي مطبوعات ديني را تحت نظر خود نگه مي

  (Səmədov, 2009: 28)ولين ديني به حکومت روسي خدمت کنند. شده بود که مسئ

 نويسد:عباسقلي آقا باکيخان او مي

کرد، فعاليت ديني سياست اشغالگرانه حکومت تزار روسي، از روحانيون سوء استفاده مي

ها به روحانيون حقوق، زمين، مدرک سربازي و گرفتند، روسها را تحت نظر ميآن

 ( 48 ه. ش: 8889)جباري، دادند. مختلف مي هاي افتخاريمدال

کرد که مللي که تحت نظر او بود با روحيه قومي و مذهبي حکومت تزار روسي سعي مي

کرد. براي آشنا ساختن مردم هاي مختلف استفاده ميها از راهپرورش نکنند و براي گرفتن جلوي آن

( به عنوان نمونه Cəfərov, 1993: 79) داد،فرهنگ غرب کارهاي زيادي انجام ميآذربايجان با 

همچنين به گسترش فرهنگ روسي، تأسيس مدارس روسي، قطع رابطه مسلمانان با مراجع تقليد و 
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هاي ديني عراق و ايران و به جای آن تأسيس اداره روحانيت و تربيت ها از حوزهقطع تمام عالقه

 (.49-48ه. ش: 8889طالب وابسته به خود پرداخت. )جباري، 

کرد، هر يکي از روحانيوني که در حکومت تزار روسي در آذربايجان از دو جهت فعاليت مي

ز داشت، و اها را تحت نظر خود نگه ميجمعيت موقعيت خاصي داشت و صاحب نفوذ بودند آن

هاي مسلمان را مجبور هاي بعضي خانوادهگرفت و بچهطرف ديگر جلوي تحصيل ملي را مي

 .هاي روسي تحصيل کنندکرد در مدرسهمي
هاي حکومت تزار روسي دو نوع مدرسه داشته يکي براي بچه 8981تا  8810هاي در سال

هاي مردم هاي مردم بومي. هدف از ساختن اين مدارس براي بچهاشغالگران و ديگري براي بچه

در کارهاي  ها در مدرسه تحصيل کنند و براي خودشان نيرو تقويت نمايند وبومي اين بود که آن

اين برنامه را در  (Səmədov, 2009: 29)هايي که اهميت نداشته مشغول کار شوند. دولت پست

مادری جلوگيری حکومت تزار روسي از باز شدن مدارس به زبان  کرد.آذربايجان هم اجرا مي

ارس را با جديدترين کرد، تدريس در مدزبان مادری در مدارس را ممنوع میکرد، آموزش می

دانست. مسلمانان مجاز به تدريس در و اين را مخالف رژيم زمان خود میکرده روش ممنوع می

ها به وسيه نبودند. درهای برخی دانشگاهمدارس متوسطه، در قفقاز و حتی در سراسر امپراتوری ر

 آمد.آموزش فنی آنها ممانعت به عمل میها بسته بود. برای هرگونه روی آذربايجانی

(Seyyidzadə,1998: 13) 
در اواخر دوره تزار روسی، آذربايجان کنونی تحت تأثير روشن فکران مسلمان به سمت 

و کسانی ظهور کردند که در مجالت  8981تا  8901هاي ين سالسکوالريستي شدن، پيشرفت. در ب

برپايي مراسم عاشورا و  الدين، برخي از مراسم شيعي مثلهای مانند اکينچي و مالنصررونامه

دادند در مقابل اين تحريکات، علماي ديني و مذهبي را مورد انتقاد قرار مي هاي قديميبرخي سنت

ه. ش: 8889)جباري،  کردند عدم مخالفت دين با علم را نشان دهند.ي ميبا نوشتن برخي مطالب سع

49.) 

 دين و تحصيل ديني در دوره جمهوريت آذربايجان

کشور آذربايجان به روسيه تزار ملحق شد.  8848پس از عهدنامه ترکمانچای سال 

(İsmailov, 2007: c.4, s.50-51)  در اواخر قرن نوزدهم، اوضاع داخلی در روسيه بسيار

ها، تسلط تزار روسيه پرتنش بود، زيرا مشکالت مالی در داخل کشور وجود داشت، و وسعت زمين

پايين بلکه در بين ثروتمندان نيز وجود کرد. نارضايتی از دولت نه تنها در بين طبقات را دشوار می

های اجتماعی در روسيه شدت گرفت و بحران سياسی عميق داشت. در آغاز قرن بيستم، درگيری

با تکيه بر « لح، زمين و نانص»ها با شعار ، بلشويک8981اکتبر  41تر شد. سرانجام، در 

 ا، بلشويکها به حکومت رسيدند.های ناراضی، کودتايی را برپا کردند و در نتيجه آن کودتتوده

تأسيس دولت مستقل جمهوری آذربايجان در بستر فروپاشی جمهوری فدرال دموکراتيک قفقاز 

، تصميمی برای اعالم استقالل آذربايجان در شهر تفليس 8988مه  48صورت گرفت. در 

ين بود که پايتخت دليل اصلی سياسی برای اعالم استقالل آذربايجان در تفليس ا گرجستان گرفته شد.

 81در  اين کشور، باکو، در دست يک رژيم جنايتکار بلشويکی به رهبری استپان شائوميان بود.

سپتامبر، دولت جمهوری آذربايجان از پايتخت  81، باکو از دشمنان پاک شد و در 8988سپتامبر 

ی با حمله ول niyev, ə(Q :3382019-(341موقت اين کشور، شهر گنجه، به باکو منتقل شد. 

، بار ديگر کشور 8940در سال  ترين نيروی نظامی اتحاد جماهير شورویاصلیارتش سرخ، 

 آذربايجان به اتحاد جماهير شوروی پيوسته شد و اين الحاق هفتاد سال به طول انجاميد.
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هدف اصلي تشکيل ارتش بوده زيرا  8940-8988هاي ر دوره جمهوريت آذربايجان در سالد

شدند. در دوره ها به ارتش و کارهاي اداري استخدام نميمت تزار روسي مسلماندر دوره حکو

ها تأسيس شد. براي ادامه اين هدف در سال جمهوريت آذربايجان براي پرورش نيرو دانشگاه

دانشگاه باکو »فعاليت خود را شروع کرد. همراه فعاليت « دانشگاه باکو دولت»ميالدي 8989
هاي ر دوره جمهوريت آذربايجان در سالفرستادند. دتحصيل به اروپا ميفرادي را براي ا« دولت

 (Səmədov, 2009: 33)صورت آزاد تدريس شده است. علوم ديني هم به 8988-8940

کرد، آزادي دين در رابطه جمهوري آذربايجان به آن توجه مي يکي از موضوعات مهمي که

عادت جامعه به ادي وجدان و دين براي رفاه، سبا حمايت از هويت ملي و معنوي بود. موضوع آز

هاي دولت جمهوري تأييد شده بود. با اعالم اينکه همه ملل ساکن در هاي فعاليتعنوان يکي از پايه

شهروندان به دين مورد اي ديني برخوردار بودند، ري خلق آذربايجان از حقوق گستردهقلمرو جمهو

توانستند اعتقادات مذهبي خود را تغيير دهند، همچنين ند و ميوانستند اعتقاد داشته باشتنظر خود مي

هاي بنيادين آزادي دين در امهعدم پايبندي به يک دين، عدم دست زدن به اعتقاد مؤمنان، از برن

 (Nəsirova, 2018: 40-41) .جمهوري خلق آذربايجان بود

 

 تاريخچه اسالم شناسی معاصر و سير تحول اسالم پژوهی و مراحل آن

در زمان اتحاد جماهير شوروي، مدت طوالني دين اسالم تحت فشار قرار گرفته است. در 

تند دين اسالم را خواسها با تمام امکانات ميوي، کمونيستقرن گذشته در زمان اتحاد جماهير شور

ها روز اولي که به سر کار آمدند با دين حذف کنند. حکومت شوروي و کمونيستها از زندگي انسان

جاي آن الحاد سالم مخالفت نمودند. در زمان اتحاد جماهير شوروي دين ممنوع شده بود و به ا

ها ردند همراه دين، متدينين، روحانيکه دين اسالم شديدا مبارزه ميشد. بر عليخدايي( تبليغ مي)بي

  (Quluzadə, 2006: 3)و طرفداران دين اسالم هم تحت فشار و شکنجه بودند. 

ي هاي رويکتا اعتقاد داشته اند. در نوشتهيجان از مردمان قديمي است که به خداي مردم آذربا

ها بوده است. کتاب هميشه در سر زبان آذري« هللا» شود که واژهسنگ، از آثار باستاني معلوم مي

 (Əlizadə, 2004: 50)شود. شروع مي «بسم هللا الرحمن الرحيم و به نستعين»دده قرقود هم با 

سول آذربايجان، مانند نظامي، خاقاني، فضولي و ديگران آثار خود را با اسم خدا و ر شعراي

مردم آذربايجان پيروان دين  (Quluzadə, 2006: 4) اند.او حضرت محمد )ص( شروع نموده

  (Əliyev, 1999: 9) اسالم هستند. دين اسالم تمام کماالت عالي را در خود جمع نموده است.

ن هفتم ميالدي شروع نموده با سرعت به دنيا پخش شود. دين اسالم به مردم دين اسالم از قر

ها از ظهور ورده است. با اين که قرنقفقاز به خصوص به مردم آذربايجان خوشبختي و سعادت آ

 اسالم گذشته است امروز هم مردم پيرو دين اسالم هستند و به قرآن کريم اعتقاد خاصي دارند.

کر نموديم متأسفانه با تشکيل اتحاد جماهير شوروي مبارزه با دين اسالم همان طوري که باال ذ

پيروان آن را عقب شد. دين اسالم و تر ميرا شروع نمودند. اين مبارزه با دين روز به روز سخ

گ و اخالق را دين اسالم تبليغ کردند که در جامعه فرهنکردند. فراموش ميماندگي تلقي مي

دين را در بخش افکار اجتماعي، فرهنگي، اخالقي و معنوي، انکار خود تاريخ کرد. انکار تأثير مي

  (Paşazadə, 1991: 9)است. 
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 سياست ضد ديني در آذربايجان پس از تشکيل اتحاد جماهير شوروي 

نشين به های مسلمانيبا هفتاد سال کمونيزيم بر منطقهبا تشکيل اتحاد جماهير شوروي، تقر

ن سايه افکند و به صورت اجبار دين از صحنه عمومي جامعه کنار رفت. خصوص کشور آذربايجا

هاي شديدي بر مسائل ديني و دين ي دهه اول حکومت کمونيزيم، نظارتاز اوايل قرن بيستم، يعن

 تر شد. چراکه؛داري اعمال و تحقير دين شروع شد. شرايط براي شيعيان و مسلمانان سخت

 شد.صحنه زندگي اجتماعي بيرون رانده  اسالم مانند ساير مذاهب، از -8

اکثر مساجد تعطيل و گاهي ويران شدند و از جمله مراکزي که ويران شد در شهر باکو  -4

 (Quluyev, 2008: c.6, 294)بي هيبت بود که وي دختر امام کاظم )ع( است. بارگاه بي

ايام عاشورا، ممنوع  آموزش اسالمي و همه انواع ابراز ديانت مانند مراسم عزاداري در -8

 شدند.

 کشتار عالمان و فعاالن شيعي. -2

 (.80ه. ش: 8889جباري، تبعيد علما به سيبري. ) -1

شد در آذربايجان ام قوانيني که در روسيه تصويب ميتم تشکيل اتحاد جماهير شورويپس از 

اين مردم آور اين است که بدون در نظر گرفتن خصوصيات و روح ملي شد. تعجبهم اجرا مي

لی و دينی هاي م، حکومت مردمی بود بايد به ويژگيشد. اگر حکومتقوانين در آذربايجان اجرا مي

چند روز پس از استقرار قدرت شوروي در کشور ولی در حالی که  شد.مردم احترام گذاشته می

 آذربايجان امتيازات ديني حذف شده مسجد و کليسه از دولت جدا شد.

در آذربايجان آزادي وجدان را اعالم کرد. منظور از  8940مه در سال  81وزارت آموزش  

آزادي حذف کردن تمام دروس ديني و شرعي از مدارس، همچنين ممنوع کردن اجراي آيين ديني و 

  (Quluzadə, 2006: 10-11) مذهبی و جدا کردن دين از سياست بود.

 ها و مراسم مذهبيمبارزه با آيين

و قدرت خود  ها براي حفظ حاکميتبلشويک 8940آذربايجان در سال ري پس از سقوط جمهو

کردند، به خاطر اين، سياست اصالحات فرهنگي را اجرا کردند. يک از کمونيسم را تبليغ مي

شروط اصالحات فرهنگي مبارزه بر عليه دين و تبليغ الحاد بود. زيرا هزاران سال عقيده و ديني 

 ها به اهداف خودشان بود.مانع رسيدن بلشويک جاي کرده بود که در قلوب مردم
 (Qəndilov və Məmmədov, 2002: 163)  

ها به خاطر اين که براي خودشان يار و ياور پدا کنند و مردم در سالهاي اوايل اشغال بلشويک

 . دادند که با عقده مردم کاري نخواهند داشتآنها مخالفت نکند به مردم قول ميبا 

 (Səmədov, 2009: 34) س از سال هاي خودشان عمل نکردند. پبه سخنان و وعدهليکن آنان

، اولين قانون اساسی 8948مه سال  89های مذهبی آغاز شد. در ، به تدريج ممنوعيت8948

سال  4جمهوری آذربايجان شوروی جدايی دين از دولت را به رسميت شناخت، با اين حال، تنها 

وزارت سياسی خارجه اتحاد جماهير شوروی، کميساريای  6بعد، براساس دستور مخفی شماره 

« طرحی برای تقسيم دين مسلمانان در جمهوری آذربايجان شوروی»خارجه جمهوری آذربايجان 

، کميسيون عليه دين تأسيس شد و اتحاديه ملحدان و اتحاديه 8942ژانويه سال  8تهيه کرد. در 

رای اولين بار در آن سال عاشورا و محرم ممنوع مبارزان ملحدان در سراسر کشور تأسيس شد و ب

 (Səmədov, 2009: 35) اعالم شد.
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 تبليغات عليه مراسم ماه محرم

 مبارزات بلشويکها با مراسمات ماه محرم بيشتر از بقيه معارف دين اسالم بود.

 (Bakiniski Raboçi qəzeti, 30 Oktiyabr1924-ci il)  براي تبليغ کردن بر عليه دين

ها ها و مجلهمهشد. بر عليه دين و مراسمات آن در روزناراسمات آن از مطبوعات استفاده ميمو 

شد. حتي براي مسخره کردن ها دين و اشخاص تحقير ميشد. در اين نوشتهمقاالت نوشته مي

مبارزه بر »ها شعار بلشويک 8941شد. در سال روحانيون و مراسمات هم نقاشي مي کاريکاتور

ها نه تنها به کردند. بعد از اين مبلغين بلشويکعوض « مبارزه بر عليه دين»را « اه محرمعليه م

 :Quluzadə, 2006) مراسمات ماه محرم بلکه به تمام دين اسالم از ديدگاه ماترياليستي نگريستند.

55) 

کرد. ميها هم استفاده تر و نمايشنامهها براي تبليغات بر عليه ماه محرم و دين از تآبلشويک

ها مراکز تشکيل شده بود هدفشان فقط تبليغات بر عليه دين بود. ديدگاه حاکمان براي نمايشنامه

 Komunist qəzeti, 17)ها نقش بزرگي در تبليغ بر عليه دين دارد. شوروي اين بود که نمايشنامه

İyun1925- ci il) 

ها کوتاه مدت تشکيل ست کالسنيها قبل از ماه محرم براي پرورش مبلغين کموعالوه از اين

قبل شد. مبلغين پس از ديدن دوره کوتاه مدت، ها تعليم داده ميها به آنها نمايشنامه، در کالسشدمي

ها چاپ رم بر عليه دين کتابچههای ماه محشدند. هر سال در روزاز ماه محرم بين مردم پخش مي

و در نمايشنامه روي صحنه شد انتخاب مي هاييشد، نوشتهها تکرار چاپ ميکتاب شد، بعضيمي

ها شد. اينچاپ مي« مال نصر الدين»اي متعدد هکردند. مجالت طنز به خصوص شمارهبازي مي

شد که مردم از آن از کارهاي آنها پنهاني انجام مي هاي آشکار آنها عليه ماه محرم بود. خيليفعاليت

 خبر نداشتند. 

هاي طنز و دادند، مقالهمثل اينکه مسابقه مي« نسکي رابچيکمونيست و باکي»هاي روزنامه

   (Quluzadə, 2006: 56-57)کردند.هاي در باره ماه محرم چاپ مينقاشي
شدند. شناسايي شده و تحت نظر گرفته مي کردندي که مراسم عزاداري را برگذار ميافراد

ار زي و مشکالت عزاداري را برگختها نتيجه نداشت. مردم با سها هم خيلي وقتولي اين برنامه

  (Quluzadə, 2006:57)کردند. مي

ليه دين زياد شده، افراد مبارزات بر عليه ماه محرم شدت يافت. جلسات بر ع 8946در سال 

ردند. به عنوان مثال؛ در کران بر عليه ماه محرم سخنراني ميدر ميان کارگ« خداييحزب بي»

دانيم که مراسمات شد: ما خيلي خوب ميان در شهر سفيد گفته ميبقه کارگراي از نشست طقطعنامه

هن مردم عوام و ساده را ماه محرم خرافاتي است که از طرف روحانيون جعل شده است. آنها ذ

 کنند.مسموم مي

 (Bakiniski raboçi qəzeti, 15 İyun 1926-ci il)  

در  8990ي شروع شده تا سال مبارزه بر عليه عزاداري ماه محرم از اوايل اتحادي شورو

 آذربايجان ادامه داشت.

 

 مراسم ماه رمضان عليهتبليغات 

ي که عادت کرده بودند استفاده کردند. آنان از روشها با روزه و نماز هم مبارزه ميبلشويک

 گفتند روزه، نماز و عيد قربان از جعليات و خرافات روحانيت است.کردند يعني ميمي
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شويم. در سال با يک چيزي تعجب آور رو به رو ميروز را مطالعه کنيم اگر مطبوعات آن 

قطنامه عليه روزه رمضان « افنريمان نريمان»در ايام ماه رمضان در جلسه ياد بود  8941

فوايد روزه براي بدن باره اف دردانستند که نريمان نريمانتصويب شد. شايد شرکت کنندگان نمي

البته نريمان نريمان اف آن  (Quluzadə, 2006: 65-66) اپ شده است.ای نوشته و چانسان مقاله

. مطبوعات اتحاد شوروي در آن مقاله را از نگاه ديني ننوشته بود بلکه فقط از نظر طبي نوشته بود

 -Komunist qəzeti, 30 Mart 1925)نوشت که روزه به سالمتي انسان ضرر دارد. روزها مي

ci il)  

گفتند که روزه ماه رمضان هم به سالمتي انسان و به معنويت ليغات خود ميها در تبکمونيست

 Komunist qəzeti, 4 Mart)ها پيشرفت نکنند. )شود که انساندارد. روزه سبب مي آن ضرر

1927- ci il 

 ناسازگاري حکومت با اعياد ديني و ملي 

ي مورد هجمه قرار گرفته هاي اسالم از طرف تبليغات شورواعياد اسالمي مانند ديگر آيين

 توان ذکر نمود.اعياد، عيد قربان را به خصوص مي است. از ميان

 عيد قربان

را از جعليات روحانيون اسالم  مبلغين بلشويک و الحاد منکر عيد قربان بودند و آن

 را تحت ها روحانيوناسالم است تاريکي نشان دهند. آن در کردند، هرچهانستند. آنها سعي ميدمي

جهت مالي مشکالت زيادي ايجاد  عيد قربان براي افراد فقير از»گفتند که: یدادند و مفشار قرار مي
 «.کندمي

 (Komunist qəzeti, 11 İyun1925- ci il) 

کردند. يه عيد قربان تبليغات را شروع ميها و مطبوعات بر علقبل از عيد قربان در رسانه

تند، عقايد مسلمانان را تحقير گرفکردند به مسخره میمکه قرباني ميحجاج را که در شهر 

 کردند.مي

 (Quluzadə, 2006: 73-74) 

 عيد نوروز

به آنها رسيده بود ها ب و رسومي که از گذشته آذريپس از اتحاديه شوروي هر آدا

 ناميدند. يکي از روسومات، عيد نوروز بود. عيد نوروز را بقاياي گذشته، جعلياتماندگي ميعقب

ه دين ملحق ناميدند. با اين طريق عيد نوروز را بن، عيد موهومات، عيد مفتخوران ميخرافي گرا

 .شدا، مجالت بر عليه نوروز تبليغ ميهها، روزنامهکردند. از تمام رسانه

 (Quluzadə, 2006: 73-74)هاي ديني و ملي بعضي روزها را ها به جاي عيدکمونيست

خواستند ارس روز زن و ... با اين طريق ميم 8اول ماه مه، روز کارگر، عيد تعيين کردند. مانند: 

 .مردم مسلمان کشور آذربايجان، عيدهاي ديني و ملي را فراموش کنند

(Məmmədov və Cəlilov, 1982:162-163) 
 آزار و اذيت گسترده عليه روحانيت و مؤمنين

و اذيت قرار گرقته اند. اما به همه مذاهب و روحانيون در دوره شوروي تحت فشار و آزار 

قرن گذشته، به ويژه در دوران اتحاد جماهير شوروي،  8خاطر عدالت، بايد اعتراف كرد كه در 

ا حفظ اسالم با بي عدالتي و ظلم بيشتري روبرو بوده است. علي رغم همه اينها، اسالم وجود خود ر

 (İsmailov, 2014:87)ها ماند. کرد و دين اصلي آذربايجاني

روزي که بلشويک با دين اسالم مخالفت را شروع نمودند از همان روز آزار و اذيت 

روحانيون توسط آنها گسترش يافت. تفکر کمونستي در باره روحانيون اين بود که روحانيت باقي 
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ماندگي که روحانيت سبب عقبروحانيت و دين اين بود  ۀاست. نظر آنها دربارعقب ماندگان مانده 

فرهنگي است. به خاطر اين مردم نبايد با روحانيون همفکر باشند و بايد از آنها فاصله و بي هاانسان

 بگيرند. با اين واسطه مدارس دولتي را از مسجد جدا کردند.

(Əhədov, 1991: 73) 

و آن چه که در دست روحانيون بود از  هاي وقفي راها اکتفا نکرده زمينها به اينبلشويک

ود ها و مطبوعات هجمه خح توسط روحانيون ممنوع شد. رسانهد. خواندن عقد نکادست آنها گرفتن

«. به روحاني نياز نيست»شد روز گفته مي هاي آنکرد. در نوشتهرا بر عليه روحانيون توقف نمي

 کردند.ي نماز و دفن ميت روحاني دعوت ميرفتند براوقتي نزديکان خودشان از دنيا مي ليکن

 (Quluzadə, 2006: 76-81)  

روحانيون در طول تاريخ در ميان مردم مراسمات دينی را برگزار کرده برای مردم راهنمايی 

يجان روحانيون را ها به آذرباکرده اند. اما پس از آمدن بلشويکنموده وآنها را به راه راست هدايت 

به عنوان يک عنصر  در جامعه« مال  و روحانی»های اجتماعی دور کردند و کلمه از تمام فعاليت

با  بيگانه تبليغ شد. قيافه روحانيون به يک تصوير توهين آميز تبديل شد. با اينکه برخی روحانيون

ارند و کردند که آنها با حکومت هيچ اختالفی ندکردند و اعالم میها مخالفت نمیستحکومت کموني

کردند. عده ای از ن معرفی میها را دشمن اصلی خودشاها باز هم آننخواهند داشت ولی کمونسيت

های قديم تشکيل ی که از زمانگفتند: از ميان تمام دولتهاين و متدينين در بيانيه خودشان میروحانيو

ک و شبه ندارد. هر انسان ترين و بهترين است و هيچ کس در اين شاند، دولت شوروی عادالنهشده

واستند. ولی ممکن است برخی افراد عقيده خه مردم خودشان چنين حکومتی را میفهمد کعاقل می

گوييم که ايطی ما به قرآن استناد نموده میای ديگر داشته باشند و اشتباه فکر کنند. در چنين شر

قوانينی که حکومت شوروی وضع کرده موافق قوانين شريعت است. پيامبر ما مردم را به اجتماع 

در بيانيه حکومت سه ساله شوروی را با کرد. وده و مسايل را در شورا مشورت میدعوت نم

 دادند. ده و برتری را به حکومت شوروی میحکومت تزار روسی مقايسه کر

(Quluzadə, 2006: 80-81)   

مسلمانان را چه ديدند که اند. چون میأله تقيه کردهمعلوم است که روحانيون در اين مس

 دند. داها مینامهکند لذا چنين بيانمشکالتی تهديد می

 کشتارهاي مسلمانان در نظام شوروي 
از اقوام ديگر جهان، در مراحل مختلف تاريخ تحت محاکمات شديد برخي ها، مانند آذربايجاني

توان يکي از حکومت اتحاد جماهير شوروي را مي قرار گرفته اند. از اين جهت اوايل سالهاي

در اين دوره، ممنوعيتهاي شديد عليه  شديدترين و پرتنش ترين مراحل تاريخ آذربايجان دانست.

سنتهاي ملي و ارزشهاي ديني اعمال شد، دانشمندان و رهبران ديني آذربايجاني با سرکوب، تبعيد و 

قتل به ياد مانده اند. بسياري از بناهاي فرهنگي، آموزشي و مساجد در دوره دستاوردهاي فرهنگ، 

 (Məmmədov, 2019: 7) آموزش و بهداشت نابود شدند.

در آغاز قرن بيستم ميالدی، تاريخ کشور آذربايجان وارد مرحله جديدي شد. در اوايل 

هاي شديد کمونيستي و محو شعائر مذهبي و دينی به دستور لنين، در پي آغاز نظارت ٥۷۹٤دهه

که از اين تعداد هفده  (18ه.ش:  8896اشرافي، )حدود هشت صد روحاني در آذربايجان کشته شدند 

ترين هاي علميه نجف، قم و مشهد تحصيل کرده، داراي درجه اجتهاد بودند. برجستهحوزهنفر در 

هللا شيخ قدرت هللا ابراهيمي بودند که از طرف اي و آيتهللا سيد غني بادکوبهاين مجتهدين آيت

 (.https://rahyafteha.ir وضعيت شيعيان سرزمين اران، حکومت کمونيستی اعدام گرديدند. )

https://rahyafteha.ir./
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داران در جمهوري هزار نفر از دين ۹٤٤بيش از ٥۷۹۷تا  ٥۷۹۷هاي ساله بين سال ٥٤در فاصله 

 (800-18ه.ش:  8896اشرافي، )عام شدند. هاي مختلف کمونيستي قتلآذربايجان توسط تشکيالت
، به طور جدي دنبال شد، قرآن کريم به ها شيعه بودندها تعقيب علماي ديني که اکثر آندر اين سال

  (İsgəndərov, 2013: 22)ممنوع گرديد.« آورکتاب زيان»منزله يک 

ها، مأمورين نظام کمونيستي، مؤمنين، علماء، روحانيون و مسلمانان را وادار به در آن سال

« نارگين»که هايي ها را در چاهکردند و با مشاهده مقاومتشان آنسوزاندن کتاب مقدس قرآن مي

آميز و فجيع هاي خشونتکردند. از ديگر شيوهشد، انداخته و چاه را با ديناميت منفجر ميناميده مي

ها در دريا اشاره کرد. شاهدان توان به بستن وزنه به پاي روحانيون و انداختن آنها ميکمونيست

پوشاند که ان سطح آب را ميهاي سفيد روحانيون غرق شده چنکنند که عمامهاين ماجراها نقل مي

وضعيت شيعيان سرزمين کرد. )از دور دسته پرندگان دريايي يا کبوتران سفيد را در ذهن تداعي مي

ها نيز از ديگر تبعيد علما به مناطق سيبري و تيرباران آن (.https://rahyafteha.irاران، 

  (Məmmədov, 2019: 7)ها بود. يستهاي رايج کمونشيوه

ها، اکثر دينداران و روحانيون و به ويژه در برابر اقدامات غيرانساني و ظالمانه کمونيست

اي و اي، سيدمحمد بادکوبههللا عبدالغني بادکوبهکردند. آيتانيون شيعه تا پاي جان مقاومت ميروح

مياب و ميرزا عبدالغفار اردوبادي از علماي اي، شيخ حسن رامانائي، شيخ کاشيخ حنيفه بادکوبه

مبارز و جسوري بودند که در منطقه باکو و اطراف آن در حال مبارزه با مرام استبدادي کمونيستي 

جان خود را در راه خدا و حمايت از دين اسالم از دست دادند و به مقام شهادت نايل شدند. در ساير 

ند: گنجه، زيره، ساليان و... حاکم بود و شيعيان دينگرايي نقاط کشور آذربايجان شرايط مشابهي مان

هللا عليزاده فرزند مالتيمور از زيره و مالعبدهللا و مالاشرف از ساليان از قربانيان مانند حبيب

 (. yafteha.irhttps://rahوضعيت شيعيان سرزمين اران، هاي استبداد در شوروي بودند. )سال

به برخي از روحانيون که هم از جهت جسمي و هم از جهت معنوي مورد آزار و و اذيت 

 کنيم.اند اشاره ميشده های شوروی و همفکران آنانکمونيست

 

 جعفر؛ ميرمحمد کريم فرزند مير -1
 در شهر باکو چشم به دنيا گشوده است. او 8818مير محمد کريم فرزند مير جعفر در سال 

در خانه خود  8988فوريه  88قرآن کريم را به زبان آزري ترجمه و تفسير کرده است. وي در 

ه حکومت کند، بر عليبود که وي دين اسالم را تبليغ ميدستگير شده است. سبب دسگيري اين 

ها خابات است. ولي اين نسبتتها در انکند، ايشان مخالف شرکت خانماتحاديه شوروي فعاليت مي

ته دروغ و تهمت بيش نبود. همه اتهامات را مير محمد کريم رد کرد. باز هم سخن وي را نپذيرفکال 

 :Bünyadov, 2017:251; Quluyev, 2008)اندازي کشته شد. در زندان با تير 8988مه  4در 

c.6, 294) 

 مال محمد آخوند -2

زديک سي سال وي از مشهورترين افراد شهر ماسالي بوده است. در شهر تهران و نجف ن

تحصيل کرده است. پس از تشکيل اتحاد شوروي چندين بار زنداني و تبعيد شده است. خانه و تمام 

از آخرين تبعيدش بر نگشته  8981اموالش را حکومت از دستش گرفته و در سال 

  (Bünyadov, 2017:96)است.

 المجيد افنديحاج عبد -3

وي مدت طوالني قاضي شهر بود. حاج عبد  بود. شهر شاماخي وي يکي از معروفترين افراد

  (Quluzadə, 2006: 97)طه تير کشته شده است. به واس 8980در سال  المجيد افندي

https://rahyafteha.ir./
https://rahyafteha.ir./
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 محمود افندی -4

محمود افندی قاضی شيروان بوده است. وی در تمام منطقه با عدالت خود معروف بود. برای 

ر وی را مثل ديگ 8981داد. در سال انجام می ،آمدکالت مردم هر کاری که از دستش میحل مش

  (Quluzadə, 2006: 97) روحانيون زندانی کرده و کشتند.

هللا عبدالغني آيت (Bünyadov, 2017: 274)رضا افندي قادراو، حافظ رمضان افندي، 

اي، شيخ حسن رامانائي، شيخ کامياب، ميرزا اي، شيخ حنيفه بادکوبهاي، سيد محمد بادکوبهبادکوبه

لغفار اردوبادي )و ديگران که مجال براي ذکر همه آنها نيست. براي کسب اطالعات بيشتر به عبدا

 او مراجعه شود(.ضيا بنياد «ترور سرخ»کتاب 

اين اشخاص از علمايي بودند که در منطقه باکو و اطراف آن در حال مبارزه با کمونيسم جان 

 ر حد توان، هويت ديني خود را حفظ کنند. حال شيعيان کوشيدند د خود را از دست دادند. با اين

 نويسد:او ميضيا بنياد

هايي که توسط لنين و ترتسکي ساخته شده بود در مدت کوتاه با علماي آذربايجاني پر زندان

شد. اين اولين سرکوب گسترده هموطنان ما بود که مجازات غيرقانوني در معرض آن قرار گرفتند. 

وده است. هزاران آذري قرباني اين ترور ب 8940طنان در سال دومين و شديدترين سرکوب همو

و  8981با استالين شروع شد. در سال  8982اند. فاجعه وحشتناک مردم آذربايجان در سال بوده

 برش او، گراسيم اه حکومت بودند مانند سومبات او،در نتيجه فعاليت ظالماني که در دستگ 8988

ها گرگريان، مارکاريان، قالتوسيان، اوهانسيان، ها از ارمنياو، سينمان، شر و دشمن ازلي ترک

هزار دانشمندان، شاعر، نويسنده،  80-10آوانسيان و همراه آنان دشمن وطن مانند آتاکشي يو 

هر کسي که زبان به طور خالصه تقريبا تمام متفکرين آذري را کشتند.  سرباز، معلم، روحاني و

شدند. به اسم دشمن کشور و وطن کشته مي ن دانشمندانشد. ايدانست کشته ميخارجي مي

(Bünyadov, 2017:5) 

 هاي الحادي و فعاليت آنهاتشکيل گروه

افتاد واديثي که در آذربايجان اتفاق ميپس از تشکيل حکومت اتحاد جماهير شوروي تمام ح

د، ولي در سطه به مسکو وابسته بود. تبليغات ضد ديني تمام شوروي را فرا گرفته بوبالوا

« جامعه الحاد»، 8942داد. براي مبارزه با دين در اوايل سال آذربايجان بيشتر خودش را نشان مي

امعه در مناطق هاي بعدي، جدر باکو تأسيس شد تا مردم را از دين دور نگه دارند. در زمان

ها برگزار کردند، براي مردم دورهد به طور منظم سخنراني برگزار ميکرروستايي فعاليت مي

اجراي مراسم ماه محرم را  8942کردند. اين جامعه در ژوئن سال ها تأسيس ميکرده و کتابخانه

 (Yusifov və Vəliyev, 2009:296)منع کرد. 

به سه هزار نفر « جامعه الحاد»تعداد گروه  8980شد. در سال روز به روز تعداد ملحدان زياد مي

ن گروه بيست هزار نفر و اواخر همين سال به هفتاد هزار نفر تعداد  اي 8988رسيده بود. در سال 

 (Göyüşov, 2004: 7)رسيده بود.

 ها مردم عقيده و اعتقاد خود را از دست ندادند.با همه اين فعاليت

فعاالن روستايي و کارگرهاي فعال را در اطراف خودشان جمع کرده و برعليه  الهادي،جامعه 

در ماه آوريل برداشتن چادر و کاله  8949دادند به عنوان مثال در سال دين کارهاي زيادي را انجام 

را مطرح کرده بود. بعد از مدتي جامعه کفر به خاطر اين که برعليه دين فعاليت خودشان را زياد 

به اين مرحله  8980ها برعليه دين در سال تبديل شد. فعاليت بلشويک« اتحاد ناخدايان»به کنند 

  (Quluyev, 2008: c.6, 293)کرد. مسجد فعاليت مي 40ري آذربايجان کالً رسيد که در جمهو
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 ديني هاي تعطيلي دادگاه

دستور تعطيلي دادگاههاي ديني  8940مه  81حکومت شوروي براي رسيدن به اهداف خود در 

 را صادر کرد.

. در جمهوري سوسياليستي شوروي آذربايجان قانون اساسي اول را تصويب كرد 8948مه  89

دان، دين از دولت و شد: براي تأمين آزادي وجدان شهرونچنين گفته مي 2قانون اساسي ماده 

 (Səmədov, 2009: 34) شود. ولي شهروندان در انتخاب عقايد آزاد هستند.تحصيل جدا مي

خواستند با اين واسطه جلو اعتراضات جلوگيري دين وضع شده بود، چون مياين قانون براي 

 بگيرند.مردم را 

 هاي مؤسسات ديني و مساجد آذربايجان ممنوع شدن فعاليت

فشار برعليه دين شدت پيدا کرد. در آذربايجان قبل از ملحق شدن به روسيه  8949از سال 

کرد که مساجد تخريب شدند و يا تبديل به انبار، کلوپ، کتابخانه و يا مسجد فعاليت مي 800حدود 

 مدرسه دولتي شدند.

 (Paşazadə, 1991: 157)  ٥۹٤مسجد در آذربايجان بسته شد و  800حدود  ٥۷۹۷تنها در سال 

مسجد نيز تخريب گرديد و يا تغيير کار کرد. کساني که براي جلوگيري از تخريب مساجد مبارزه 

 (Səmədov, 2009: 38) شد.کردند متهم به دشمن مردم به قتل رسانده ميمي

 نويسد:مي شيخ االسالم هللا شکور پاشازاده

عقب »، «پرستش جهالت»کردند که، دين نماد شوروي دين را کال چنين معرفي مي در زمان

 شدند. معرفي مي« جاهل و متعصب»متدينين ، است. و «بدون پيشرفت« »ماندگي

 نويسد:وي در ادامه مي

مسجد و زيارتگاه وجود داشت، اما در  4000زمان تشکيل حکومت شوروي در قفقاز حدود 

مسجد و چند مکان مقدس وجود داشت. يکي از بزرگترين تالفات، تخريب  41حدود  8980ال س

 ;Paşazadə, 1991: 157). مسجد بي بي هيبت بود که به بهانه ساخت جاده بود اتفاق افتاده است

Məmmədov, 2019:9) 

ا خراب ها رمسجد»، «به خانه آن نياز نداريم ما به خدا و»نوشت هاي آن روز ميروزنامه

 Komunist qəzeti, 13 Fevral 1929-cu)«. کنيد به جاي آنها مدرسه دولتي و سينما بسازيد

il) 

بسياري از اماکن عبادي، بناهاي اديان ديگر، از جمله کليساي آلکساندر در باکو تخريب شد، 

يي که هاگاهاقدامات خشونت آميز عليه رهبران مذهبي انجام شد و سنن ديني ممنوع شد و زيارت

 (Yusifov və Vəliyev, 2009:296)کردند ممنوع شد. مردم قرنها زيارت مي

هاي شد، مراکز ديني و سازمانمذهبي در مساجد برگزار ميعليرغم همه اينها، تبليغات 

مذهبي همچنان در تالش بودند تا جايگاه خود را حفظ کنند. اما اين مساجد فعاليت سابق خود را از 

 کردند.ها کار مياي عزاداري و فقط جمعه. برخي در روزهاي عيد مذهبي، روزهدست داده بودند

سخن شد. ها تبليغات ميها بر عليه مساجد و زيارتگاهانهها و رسدر روزنامه 8990تا سال 

شود و افرادي که در اين مي ها به عنوان مکان کسب و کار استفادهآنها اين بود که از زيارتگاه

  (Quluzadə, 2006: 128)شوند افراد سالمي نيستند. ميها جمع مکان

 تبليغ تفکر کمونيستي 

در زمان شوروي سابق يکي از مشکالتي که در جمهوري آذربايجان وجود داشته مخالفت با 

سال خودش را  10ها کرد اين نگاه آنصورت کلي فرق ميها به دين بهدين اسالم بود. نگاه بلشويک

ها مانند مسائل ديگر در مسائل ديني هم اول اعتدال را رعايت ست بلشويکنشان داد. درست ا
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کرد و با ها با تمام قدرت خود با دين مخالفت ميها خيلي طول نکشيد آنکردند ولي اين کار آنمي

 کردند.دين مبارزه مي

 هاي دينياين بود که تحت اين نام ارزش« انقالب فرهنگي»هدف  8920-8940هاي در سال

هاي ها پرورش دهند. به خاطر اين در سالرا از بين ببرند و تفکر کمونيستي را در ذهن انسان

، لنين معروف به والديمير ايليچ اوليانوفهمراه آثار کارلن مارکس، فردريچ انگلس،  8940-8920

اپ و نشر آثار و تأليفات صمد آغا آغامالي اغلو، ممد سعيد اردوبادي و ديگران برعليه دين اسالم چ

 شد.مي

هاي دولت شوروي، مردم آذربايجان از سنت و اعتقادات مذهبي خود دست عليرغم تمام تالش

هاي طوالني مدت برداشته شد، آزادي مذهبي استقالل آذربايجان، ممنوعيت برنداشتند. پس از احياي

مذهبي ايجاد هاي مذهبي و مناسک کشور تأمين شد، شرايطي براي تشکلو آزادي شهروندان اين 

الزم به ذکر است که در آن زمان ، مبارزه با اسالم يکي از اصلي ترين جهات در ترويج الحاد شد. 

شد كه دوره اتحاد جماهير شوروي تصور ميکمونيسم بود و اسالم تحت کنترل ويژه اي بود. در 

تهديدي وروي اسالم تنها تهديدي براي سيستم شوروي است و مسيحيت يا مذاهب ديگر در كشور ش

 (Əliyev, 1999: 38)شود. یبراي آن ساختار محسوب نم

 بعد از جنگ جهاني دوممخالفت با دين با روش جديد 

اساس بعد از جنگ جهاني دوم و تشکيل سوسياليسم در جماهير شوروي، مبارزه بر عليه دين، بر 

هاي محلي گذشته سازمان ها ود. يکي از وظايفي که بر عهده حزبشبرنامهاي که داشتند اجرا مي

دين دشمن اصلي کارگران »رساني بکنند که ها اطالعرسانهشده بود اين بود که در بين مردم و 

رنگ شد، ولي فت با دين کملميالدي با شروع شدن جنگ در شوروي مخا 8928در سال «. است

 . کتاب و مقاالت زيادی بر عليه دين در آذربايجان چاپ شد

-8940اتحاديه جماهير شوروي )در سالهايروابط دولت و دين در آذربايجان  موسي قليزاده،)

 (.881-886، ص (8998

ها و از تمام اهل نر پيشه، مرحله جديدي شروع شد از تمام نويسندگان و هسوسياليسمبا تشکيل 

و رهبري حزب کمونيستي افکار را تبليغ کنند. به خاطر اين تحت  سوسياليسمخواستند که قلم مي

 (Əhmədov, 1991:75) شد.در تمام کشور تبليغ مي مارکس و لنين هايايده

اري زحاد، سوال و پاسخ با مومنين، برگباره الين سخنراني درترين متد الحاد بر عليه داصلي

ين طريق تبليغات خود را بوده است. با ا« بپرسيد جواب دهيم»ها به نام ها، برگذاري دورهنسکنفرا

 (Məmmədov və Cəlilov,1982:146-156)دند. داانجام مي

آنها با معلومات بي  ايديولوژي اتحاد جماهير شوروي، اين بود که تمام اديان دروغ است،

کردند ها استفاده ميا کنند. از تمام امکانات و واسطهکردند براي خودشان پيروان پيداساس سعي مي

 ,Mustafayev)ن بيش از دروغ چيزی ديگر نيست. ها باور کنند که خدا وجود ندارد و ادياانسان

1973: 29-30) 

 تأسيس اداره روحانيت مسلمانان قفقاز 

پس از استقرار قدرت اتحاد جماهير شوروي در آذربايجان، مرکزي براي روحانيون و مساجد 

ن وجود نداشت. به صورت غير رسمي تابع اداره روحانيت مرکزي مسلمانان بود. ليکن عالقه با اي

مرکز ضعيف بود. روحانيون منطقه سعي داشته اند که براي جمع کردن روحانيت و ايجاد وحدت 

بين آنها، مرکزي را تشکيل دهند ولي نتوانسته اند. اما اين به آن معني نيست که روحانيون آذري 

ارت کورکورانه تبليغ کرده اند. روحانيون معتبر باکو به روحانيون ديگر و به فعاليت مساجد نظ
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داشته اند. مسجد تازه پير در همه مراحل براي مسلمانان نقش مرجعيت را داشته است. ولي 

 (Quluzadə, 2006:141) خواستند سازمان محلي داشته باشند.ؤمنان ميروحانيون و م

ايجاد يک نهاد مذهبي براي مسلمانان قفقاز مصلحت ديده شد. نخستين کنگره  8928در سال 

در باکو برگزار و اداره روحانيت مسلمانان قفقاز  8922مه  48تا  41ر تاريخ مسلمانان قفقاز د

هاي ، دوگانگي سازمان8922ند. از سال تأسيس شد. آخوند آقا عليزاده را شيخ االسالم انتخاب کرد

است و ديني مسلمانان در قفقاز جنوبي متوقف شد. اداره روحانيت مسلمانان قفقاز يک مرکز واحد 

شود، معاون رئيس اداره، مفتي است و بر امور مذهبي مسلمانان اهل االسالم اداره ميتوسط شيخ 

 Nağıyev, 2007:153)-(158 سنت نظارت دارد.

در مسجد تازه پير، در سخنراني به مردم  8922ژوئن  8االسالم آخوند آقا علي زاده، شيخ

وروي الزم وانين حکومت شگفت که احترام گذاشتن به حکومت جماهير شوروي، عمل کردن به ق

 (Quluzadə, 2006:141) کرد. ظتوان دين را حفاست. و به اين طريق مي
 ستيزانه در زمان اتحاد جماهير شوروي در آذربايجاندو ديدگاه دين

 در زمان شوروي در جمهوري آذربايجان نسبت به دين دو نگاه وجود داشت.

 مجيد افندي يو، و ... .( معتدل: مانند: نريمان نريمان او، سلطان 8 

هللا آخوند او، علي حيدر ( راديکال: ميرزا فتحعلي آخونداو، صمدآغا آغامالي اغلو، روح4 

  (Əsgərov, 2013: 311) اند.قارايو و ... بوده

گفت که ها مياو به بلشويکريمان نريماندر زمان شوروي يکي از متفکرين آذري آقاي ن

 توانيد حل کنيد.رسيد و اين مشکل را نميشما به هدفتان نمي ادن به جمعيت،بدون تعليم د

هاي آرام و به آيد که او معتقد بود که مبارزه با دين را با راههاي نريمان او به دست مياز گفته

 .تدريج انجام داد

ها سلطان مجيد افندي يو هم مانند نريمان او معتقد بود که براي مبارزه با دين در همان سال

 گفت: د سطح فرهنگي را باال برد. وي ميوم دنيوي را بايد گسترش داعل

آيا صحبت کردن درباره خلقت دنيا، علوم طبيعت و خلقت نباتات برعليه دين بهترين راه 
ار نتيجه نخواهد نيست؟ خجالت آور است هر روز از صبح تا شب داد زد که خدا نيست و اين ک

 .ا بگيريم آن موقع بايد علوم دقيق را در عوض آن تلقين کنيمخواهيم جلو دين رداشت. اگر ما مي

هللا آخوند در اين زمان بر عکس آقاي نريمان او و افندي يو افرادي مانند آغامالي اغلو، روح

 او و ديگران بر اين اعتقاد بودند که سختانه بايد با دين اسالم مبارزه کرد.

ه حضرت محمد )ص( به زندگي و ماهيت دين ها بدون اينکه از قوانين قرآن، نگاحتي آن

کردند. برخي کارهايي توسط اسالم اطالعي داشته باشند کور کورانه برعليه دين اسالم فعاليت مي

 (Əsgərov, 2013: 311)نوشتند. افتاد آن را به اسم دين مياق ميها در ماه محرم اتفبرخي انسان

ها با دين و حضرت پيامبر )ص( هيچ د که اين اعمال انسانخواستند بفهمنفهميدند و يا نميها نمياين

 نسبتي ندارد.

پس به خاطر نفهميدن ماهيت و حقيقت اسالم و صادق بودن به مارکيزيزيم و لنينيسم در سال 

او، علي حيدر قارايو و ديگر هللا آخوندمد آغامالي اغلو، روحگرايان آقاي صدر سالن مادي 8948

مع شدند، و مطرح کردند که خواندن نماز، به زيارت حج رفتن و ديگر شعاير ها کنار هم جبلشويک

 ها سازگار نيست.و اعمال ديني را انجام دادن باروحيه انسان

عنوان مثال صمدآغا کردند. بهها مخالفت با خرافات نبوده بلکه با تمام دين مخالفت ميهدف آن

نويسد: تمام مال الدوله ميرزا فتحعلي آخوند او ميهاي کاي که براي نامهآغامالي اغلو در مقدمه
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گويند دين اسالم با فطرت انسان سازگار است درست نيست و اين اديان، و سخن روحانيون که مي

 را خدا به انسان عطا نکرده است.

صمدآغا آغامالي اغلو معتقد است که سخن دو دنيا يعني اين دنيا و آخرت درست نيست و 

ها وجود ندارد و جنت خودش هم شوند هيچ اميدي به جنت رفتن آنه دين کشته ميکساني که در را

هاي عياش کرد که دين اسالم از طرف خدا نيامده بلکه توسط عربوجود ندارد. وي چنين فکر مي

 و تاجر درست شده است.
 (Modern.az informasiya agentliy, Sovet dövründə Azərbaycanda İslam dini: loyallar və 

radikallar 09.10.2013). 

گويد: مگر براي ما عيب نيست هللا آخونداو است وي ميها آقاي روحيکي ديگر از مارکسيست

نيا دهيم، به طور کلي در ادبيات دفشا نکرديم و هيچ کاري انجام نميکه تا حاال ما دين اسالم را ا

هللا آخونداو در آذربايجان چند نوشته سطحي حدهند. از نگاه آقاي روبراي اين هيچ کاري انجام نمي

نويسد: وظيفه ما در مباحث نظري اين است که بايد وجود دارد که آن هم کافي نيست. وي مي

ها بايد دين اسالم را از افتد. آنهاي آذربايجان مياين وظيفه بيشتر بر عهده کمونيستمبارزه بکنيم. 

 ريشه بررسي کنند.
 (Modern.az informasiya agentliy, Sovet dövründə Azərbaycanda İslam dini: loyallar və 

radikallar 09.10.2013). 

اي از اهل علم به فلسفه از نگاه ادياليزيم، به مسائل ديني از نگاه عده 8920-8940در سال 

ا. کاظم او، ا.  اند از: ج. نقي يو، م. حسين او،کردند. برخي از اين علما عبارتمارکيزيسيم نگاه مي

دين اسالم را  هللا آخونداو و صمد آغا آغامالي اغوقلي او، ق. موسي بي او، اين افراد هم مانند: روح

 کردند.نقد مي

ها هم فلسفه مارکيزيزيم و در اين زمان غير از مسئولين دولت نويسندگان و شعرا بودند که آن

عنوان مثال قبل از تشکيل شوروي کردند. بهارزه ميکردند و سخت با دين اسالم مبلنينيزيم تبليغ مي

هاي کرده است. آقاي جليل ممدقلي زاده در نوشتهآقاي جليل ممدقلي زاده سخت با دين مخالفت مي

از روز اول اين است که مخالفت با خرافات « مال نصر الدين»کند که هدف مجله خود اعتراف مي

شريعت، عقايد، ايمان، جنت، جهنم، مجتهد، مال، کشيش، هاي دين، مذهب، نيست بلکه تمام واژه

هاي ديگر حذف تابها برداشته شود و از کتب لغات و کخاخام و کلمات شبيه اين از ميان انسان

ها هاي زيارتي، مجالس عزا کال از ميات برداشته شود و به جاي آننمايند. مساجد، کليسا، مکان

 جالس فرهنگي برگذار شود. شده و مهاي فرهنگي قراردادهمکان

ها نبوده بلکه از دين، عقيده و رزه با اسالم خدمت به آذربايجانيتفکر سوسيالستي در اصل مبا

فرهنگ بومي و ملي خودشان دور نگاه داشتن بود. ولي متأسفانه برخي متفکرين آذري که از نيت 

نه تنها با خرافات بلکه با تمام دين ها خبري نداشتند با نام پيشرفت در علوم دنيوي و فرهنگ شوم آن

کردند به جمعيت اسالم و شريعت به مبارزه برخواستند. به طور خالصه در زمان شوروي سعي مي

ديگر، ايدئولوگهاي عبارت. بهيعنی دين با علم سازگاري ندارد مخالف علم است. بفهمانند که دين

کردند که بين فلسفه و دين، علم و د، ادعا ميکردنعنوان بي ديني تبليغ ميشوروي که فلسفه را به

 توان جمع کرد.دين نمي
 (Modern.az informasiya agentliyi Sovet dövründə Azərbaycanda İslam dini: loyallar və 

radikallar 09.10.2013). 

 دين در دوران معاصر در جمهوري آذربايجان

مورد احيای استقالل دولت در مجلس، ، با تصويب قانون اساسی در 8998اکتبر  88در 

جمهوری آذربايجان استقالل يافت. دين اسالم که تحت فشار حکوت روسيه بود نجات يافت. با وجود 
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تمام اقدامات دولت شوروی، مردم آذربايجان از سنت و اعتقادات مذهبی خود دور نشدند. پس از 

ور تأمين شد، ادی دين شهروندان کشها برداشته شد، آزاده استقالليت آذربايجان ممنوعيتاع

 های مذهبی و انجام مناسک مذهبی ايجاد شد.های سازمانشرايطی برای فعاليت

سيار قديم در آذربايجان زندگی های بيد: نمايندگان ملل مختلف از زمانگواف میحيدر علی

ه از تحمل مذهبی هميشاند. آذربايجان و مردم آن ان بسياری از ملل نيز وجود داشتهکردند و اديمی

 (İsmailov, 2014: 36) اند.خود متمايز بوده

دانست. اين يکی از ی ما را پايه و اساس آينده ما میاف ارزشهای اخالقمرحوم حيدر علی

ی مردم که گذشته تاريخحيدر علی اف اصلی ترين مسيرهای سياست وی به ويژه سياست دينی بود. 

ت و شاهد آن بود که با وجود آزار و اذيت و فشارها در دوران دانسآذربايجان را خيلی خوب می

ها هرگز گفت: ما آذربايجانیاند، وی میايمان خود منحرف نشدهاتحاد جماهير شوروی، مردم ما از 

از ايمان و دين خود دور نخواهيم شد و ما از اين منابع معنوی برای ساختن آينده خود استفاده 

 (İsmailov, 2014: 144) خواهيم کرد.

نرانی داشت اف سخ )ص( در مسجد تازه پير حيدر علیدر روز تولد حضرت محمد بن عبدهللا

گويد: دين اسالم هرگز با اديان ديگر مخاصمه نداشته است. زيرا همه اين وی در اين سخنرانی می

کنند. گی میديگر در آذربايجان نيز زند اديان از جانب خدا هست. در کنار مسلمانان، مردم اديان

آنها شهروندان برابر آذربايجان هستند. ما بايد تالش کنيم تا همه شهروندان آذربايجان، فارغ از دين 

 و مليت، از حقوق برابری برخوردار شوند و اتحاد همه آنها را شکل دهند. 

بر اساس قانون جمهوري آذربايجان همه شهروند کشور در عقيده و اعتقادات خود آزاد است. 

 شود. ن اساس جمهوري آذربايجان گفته مير اين رابطه در قانود

 : آزادي دين؛1ماده 

هر کس حق دارد که به تنهايي و يا به صورت گروهي به ديني اعتقاد داشته باشد و آن را 

افراد حق دارند که اعتقادات مذهبي خود را  ل قانون اساسي جمهوري آذربايجان(تبليغ کند. )ماده او

 ,Ağayeva)، در مراسم مذهبي شرکت کنند و هيچ مانعي براي يادگيري وجود ندارد. بيان کنند

2012: 838) 

 : برابري حقوقي افراد بدون توجه به وابستگي مذهبي آنها؛3ماده 

  همه بدون توجه به وابستگي مذهبي خود در برابر قانون و دادگاه برابرند.

 : وظايف قانون آزادي دين4ماده 

به دين حق هر شخص در جمهوري آذربايجان براي تعيين و ابراز نگرش خود دولت، تضمين 

 گيرد. و اعمال آن را بر عهده مي

 هاي ديني ن: دولت و سازما5ماده 

 هاي ديني از دولت جدا هستند.ر جمهوري آذربايجان دين و سازماند

 : رابطه دين با مدرسه6ماده 

 (Ağayeva, 2012: 838) دا از دين است.سيستم آموزش دولتي در جمهوري آذربايجان ج

 توجه دولت به پيشرفت اديان

تا  9که در « تمدن اسالمی در قفقاز»المللی در سخنرانی خود در سمپوزيوم بين افحيدر علي

در باکو برگزار شد، توسعه مطالعات اسالمی را به عنوان يک وظيفه تعيين  8998دسامبر سال  88

ها و مراکز علمی ايجاد های جداگانه، ارگانی اين منظور سازمانيه کرد که براکرد، وی توص

که جمهوری کنم يوم در بيانيه ای گفت: من فکر میشود، و به شرکت کنندگان در اين سمپوز

ا مثل من به اين تواند مرکزی برای مطالعه تمدن اسالمی در قفقاز باشد. اگر همه شمآذربايجان می
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تواند از آن يجاد کرد، دولت آذربايجان نيز میذربايجان يک مرکز اتوان در آنتيجه برسيد، می

بايد انجام گيرد.  خواهم بگويم که در اين زمينه کارهای زيادیپشتيبانی کند. در هر صورت، من می

 (İsmailov, 2014: 150)های کافی برای تحقيقات علمی وجود دارد. در اينجا فرصت

گويد: قرآن حاوي بسياري از بق کشور آذربايجان ميئس جمهور سااف رمرحوم حيدر علي

 اصول اخالقي است. آنها بايد به طور مؤثر مورد استفاده قرار گيرند و توزيع و توسعه يابند.

 (Alışova, 2011:37) 

 گويد:باز مي

اسالم سعادت، خوشبختي، پيشرفت و ارزشهاي اسالمي را براي مردمان قفقاز به ارمغان آورده 

ن ارزشها، ارزشهاي اسالمي از کتاب مقدس ما قرآن کريم، اساس ارزشهاي ملي و معنوي است. اي

  (Alışova, 2011: 38)مردمان قفقاز است.

 گويد:باز مي

هاي ديني و معنوي اسالم، همراه با ارزشهاي اخالقي باستاني و توسعه يافته مردمان ارزش

 (Alışova, 2011: 38) ل داده است.اخالقي مردمان را تشکي-قفقاز، ارزشهاي واالي ملي

 گويد:باز مي

يم، به زبان کنخالقي خود افتخار ميهاي ملي و اها به تاريخ خود و ارزشما آذربايجاني

کنيم اي ملي ما است. همچنين افتخار ميکنيم. اينها همه اخالق ملي و ارزشهمادري خود افتخار مي

 (Alışova, 2011:39)که جزئي از دين و فرهنگ اسالمي هستيم. 

ها هميشه به دوستي و مهرباني خود، همواره قرنمردم آذربايجان با حس عميق انسان 

ي پيروان دين و کشور همواره برادر  ارزشهاي ديني و معنوي ساير اقوام احترام گذاشته اند.

ن هيچ هايي فراهم آورده شده است تا آزادانه در فضاي تفاهم متقابل و بدومذاهب مختلف فرصت

هاي قومي و فرهنگي خود شرايط الزم ند و همچنين براي محافظت از ارزشگونه مانعي زندگي کن

 فراهم آورده شده است. دولت توجه الزم را در کشور آذربايجان به دين دارد. 

 

 بندیجمع

نفوذ اسالم در قفقاز با فتوحات مسلمانان آغاز شده است. سرزمين آذربايجان در زمان خالفت 

مر، توسط سماک بن حارث، عصمت بن فقاد و بکير بن عبدهللا فتح شده و به سرزمين اسالم ع

پس از ملحق شدن آذربايجان به امپراتوري روسيه مرحله جديدي از اسالمي شدن ملحق شد. ولی 

اين کشور شروع شد. بارزترين ويژگي اين مرحله، سياست دولت براي ايجاد يک ساختار مذهبي 

به کليساي مسيحي به منظور به دست گرفتن و به خود تابع کردن روحانيون مسلمان  اسالمي شبيه

حکومت تزار روسي هم از نظر فرهنگي کرد. های خاصی را اجرا میکار برنامه بود. و برای اين

کردند. سياست اشغالگرانه حکومت تزار روسي، از و هم از نظر ديني مسلمانان را کنترل مي

ها به روحانيون گرفتند، روسها را تحت نظر ميکرد، فعاليت ديني آنتفاده ميروحانيون سوء اس

داد. حکومت تزار روسي براي آشنا هاي افتخاري مختلف ميحقوق، زمين، مدرک سربازي و مدال

داد، به عنوان مثال؛ گسترش فرهنگ غرب کارهاي زيادي انجام ميساختن مردم آذربايجان با 

هاي ديني ايران و عراق ونيز وسي، قطع رابطه مسلمانان با حوزهمدارس ر فرهنگ روسي، تأسيس

ت داخلی روسيه آذربايجان استقالليت خود را اعالم البه خاطر مشک 8988تقليد. در سال مراجع 

صورت آزاد تدريس علوم ديني به اين استقالليت نزديک دو سال طول کشيد و در اين مرحله کرد 

، بار 8940در سال  ترين نيروی نظامی اتحاد جماهير شورویاصلیش سرخ، ولی با حمله ارتشد. 

در ديگر آذربايجان به اتحاد جماهير شوروی پيوسته شد و اين الحاق هفتاد سال به طول انجاميد. 
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زمان اتحاد جماهير شوروي، مدت طوالني دين اسالم تحت فشار قرار گرفته، مراسمات دينی 

تخريب شد، عده ای از روحانيون تبعيد و عده ای ديگر کشته شدند. ولی  ممنوع شده، مساجد بسته و

دوباره آذربايجان استقالليت خود را اعالم نموده مردم به راحتی وظيفه دينی خود  8998در سال 

 عمل کردند.
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Dr.Mohammad Hasan Zamani 

History and evolution of Islamic studies in the Oriental Studies of 

Azerbaijan 

 

Abstract 

The land of Azerbaijan was conquered during the caliphate of Umar and 

joined the land of Islam. But after the accession of Azerbaijan to the Russian 

Empire, a new stage of Islamization of this country began. The most 

prominent feature of this stage was the government's policy of creating an 

Islamic religious structure similar to the Christian church in order to seize 

and subjugate Muslim clerics and to do this, he ran special programs. The 

Russian Tsarist government controlled Muslims both culturally and 

religiously. The occupation policy of the Russian Tsarist government abused 

the clergy and monitored their religious activities. The Russian Tsarist 

government did a lot to acquaint the Azerbaijani people with Western culture, 

for example; Spreading Russian culture, establishing Russian schools, and 

severing ties between Muslims and religious circles. In 1918, due to the 

internal problems of Russia, Azerbaijan declared its independence. This 

independence lasted for almost two years, and at this stage, religious sciences 

were taught freely. But with the invasion of the Soviet Red Army in 1920, 

Azerbaijan joined the Soviet Union, and this accession lasted seventy years. 

During the Soviet era, Islam was persecuted for a long time, religious 

ceremonies were banned, mosques were closed and destroyed, some clerics 

were exiled and others were killed. But in 1991, Azerbaijan again declared its 

independence and the people easily performed their religious duty. 

Key words: History, Islamic Studies, Orientalism; Oriental; Azerbaijan. 

 



Metafizika jurnalı                                                                                        p-ISSN 2616-6879 

2021, cild 4, say 2, sıra 14                                                                           e-ISSN 2617-751X 
 

 

 108 

 

Тарлан Сейфуллаев 

Др. Махаммед Хасан Замани 

История и эволюция исламоведения в востоковедении 

Азербайджана 

 

Резюме 

Территория Азербайджана была завоевана арабами в правление 

халифата Умара и включена в состав исламского мира. 

После вхождения Азербайджана в состав Российской империи в 

стране была внедрена новая религиозная политика. На данном этапе 

заметной политикой государства являлся захват и подчинение 

мусульманских религиозных деятелей, а также создание исламской 

религиозной структуры подобающей христианской церкви. Для 

внедрения этого плана были составлены специальные программы. 

Правительство царской России контролировало мусульман как с 

культурной, так и с религиозной точки зрения. Согласно оккупационной 

политике правительства царской России религиозная деятельность 

священнослужителей прослеживалась и использовалась для достижения 

своих целей. Для ознакомления азербайджанского народа с западной 

культурой правительством Царской России были внедрены следующие 

действия: распространение русской культуры, создание русских школ и 

прерывание связи мусульман с религиозными учреждениями.  

В 1918-м году Россия была озабочена внутренними проблемами и 

Азербайджан провозгласил свой суверенитет. В данный период 

независимости, продлившейся почти два года свободно преподавались 

религиозные науки. 

В 1920-м году в результате оккупации Советской Красной Армией 

Азербайджан был присоединен в состав Советского Союза и состоял в 

нем в течение семидесяти лет. В годы правления Советской власти 

Исламская религия подвергалась угнетениям, запрещалось проведение 

религиозных обрядов, мечети были закрыты и разрушены, некоторые 

священнослужители были изгнаны, а некоторые были убиты.  

В 1991-м году Азербайджан снова провозгласил независимость и 

народ с легкостью приобрел возможность выполнения религиозных 

обрядов. 

Ключевые слова: история, исламоведение, востоковедение, 

востоковед, Азербайджан. 
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Dr. Məhəmməd Həsən Zamani 

Azərbaycan şərqşünaslığında İslamşünaslığın tarixi və təkamülü 

 

Xülasə 

Azərbaycan torpağı xəlifə Ömərin xilafəti dövründə fəth edildi və İslam 

dünyasının tərkib hissəsinə çevrildi.  

Lakin Azərbaycanın Rusiya imperiyasına tərkibinə daxil edildikdən 

sonra ölkədə yeni din siyasəti həyata keçirilməyə başladı. Bu mərhələdə 

hökümətin siyasəti, müsəlman din xadimlərini ələ keçirmək və tabe etmək 

üçün xristian kilsəsinə bənzər bir İslam dini quruluşu yaratmaq idi. Bunu 

etmək üçün xüsusi proqramlar hazırlanmışdı.  

Çar Rusiyası hökuməti müsəlmanlara həm mədəni, həm də dini 

baxımdan nəzarət edirdi. Çar Rusiyası hökumətinin işğal siyasətinə əsasən 

din xadimlərindən sui-istifadə edilir və dini fəaliyyətləri izlənilirdi. Çar 

Rusiyası hökuməti Azərbaycan xalqını Qərb mədəniyyəti ilə tanış etmək 

üçün bir sıra tədbirlər - rus mədəniyyətini yaymaq, rus məktəbləri açmaq və 

müsəlmanlar ilə dini hövzələr arasındakı əlaqələri kəsmək və d. tədbirləri 

həyata keçirirdi.  

1918-ci ildə Rusiyanın daxili problemləri üzündən Azərbaycan 

müstəqilliyini elan etdi. Bu müstəqillik iki ilə yaxın davam etdi və bu 

mərhələdə dini elmlər sərbəst şəkildə tədris olundu.  

1920-ci ildə Sovet Qırmızı Ordusunun işğalı nəticəsində Azərbaycan 

Sovet İttifaqına qoşuldu və bu qoşulma yetmiş il davam etdi. Sovetlər 

dönəmində İslam uzun müddət zülmə məruz qaldı, dini mərasimlər qadağan 

edildi, məscidlər bağlandı və dağıdıldı, bəzi din xadimləri sürgün edildi, 

bəziləri isə öldürüldü.  

Ancaq 1991-ci ildə Azərbaycan yenidən müstəqilliyini elan etdi və xalq 

dini vəzifələrini asanlıqla yerinə yetirməyə başladı. 

Açar sözlər: tarix, islamşünaslıq, şərqşünaslıq; şərqşünas; azərbaycan. 
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