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چکیده

عباسقلی باکیخانوف جزو معدود مورخان دورهی معاصر اسـت کـه از
علوم و فنون جدیدی همچون جغرافیـا ،باسـتانشناسـی ،مـردمشناسـی،
فولکلور و ...در تألیف اثر تاریخیاش بهره گرفته و دایـرهی تـاریخ را
فراختر از آن دیـده کـه گتشـتگان مـیانگاشـتند .وی بـرخفف بیشـتر
مورخان پیشین که فقط به تاریخ سیاسی توجه داشتند ،پا را از دایـرهی
سنتهای تاریخنگاری قدیمیفراتر نهاده و به موضوعاتی چـون تـاریخ
اجتمـاعی ،اقتصــادی ،ادبــی ،فرهنــو و تمــدن و ..پرداختــه اســت .وی
بیشتر روایاتی را که در تألیف اثرش به کار گرفته است ،نقـد مـیکنـد.
وی در تاریخ نقشی برای قضا و قدر قائل نبوده و به تاریخ فقـط از بععـد
عبرتآموزی نمینگرد ،بلکه آن را وسیلهای بـرای پـی بـردن بـه علـل
 .0دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تبریز

jnayebian@gmail.com

 .2کارشناس ارشد تاریخ ایران اسفمی – دانشگاه ارومیه f_jafari80@yahoo.com

 / 098بررسی روش و بینش تاریخی عباسقلی آقا باکیخانوف (با تکیه بر کتاب گلستان ارم)

زوال و ترقی ملتها و جوامع و معیار تشخیص نیـ

و بـد آنهـا مـی-

انگارد .در کنار ایـن خصوصـیات و مزایـا ،کـار او نقایصـی هـم دارد.
باکیخانوف به موضـوعاتی چـون اقشـار و ابقـات ،تجـارت و زنـدگی
کوچنشینی نپرداخته است ،در حالیکه آثاری همچون قراباغ نامههـا از
این موضوعات غافل نماندهاند .تقسیمبندی دوره های تاریخی گلستتان

ارم سلسلهای بوده اسـت؛ بـا ایـن حـال هـیی یـ

از آثـار هـمدورهی

گلستان ارم همچون قراباغ نامـههـا کـه چنـد دهـه بعـد از گلسـتان ارم
نوشته شدهاند ،به پای کار باکیخانوف نرسیدهاند.
واژگان کلیدی :عباسقلی باکیخـانوف ،گلسـتان ارم ،روش و بیـنش
تاریخی ،تاریخنگاری ،قراباغ نامهها.
طرح مسئله
در این مقاله کتاب گلستان ارم ،اثر عباسقلی آقا باکیخانوف را نقد و بررسی میکنیم .در
انجام این تحقیق از منابع متعددی استفاده شده اسـت؛ از جملـه مـتن فارسـی کتـاب کـه در
سال 0099م .چاپ شده و عبدالکریم علیزاده مقدمهای به سه زبان روسی ،فارسی و ترکـی
آذربایجانی بر آن نوشته است و ترجمـهی ترکـی آن مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .در
بررسی شرح حال وآثار مؤلف ،بیشتر از مطالبی که خود باکیخـانوف در آخـر کتـاب ارائـه
کرده ،میتوان بهره برد .همچنین محمد علی تربیت ،مطالبی تقریباً جامع ،اما مختصر از آثار
و حیات باکیخانوف را در کتاب دانشمندان آذربایجان آورده است .جواد هیئت در کتـاب
نگاهی به تاریخ ادبیات آذربایجان (آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر بتاییش) کـه آن را بـه
ترکی نگاشته ،مطالبی سودمند دربارهی وی ارائه کرده است .متن اصلی کتـاب گلستان ارم
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که در ایران چاپ شده ،حاوی مقدمهای از ناشر در باب زندگ نامهی باکیخانوف و معرفی
کتابش است .همچنین مقالهی ارزشمندی از رحیم رئیسنیا با عنوان «گتری بر اندیشههـا و
آثار عباسقلی آقا (باکیخانوف)» در فصلنامهی تاریخ روابط یارجی چاپ شده است.
به مقتضای موضوع مقاله ،سؤاالت پژوهش بیشتر از نوع توصیفی (چیستی؟) است تا تبیینی
و تحلیلی (چرایی؟ و چگونگی؟) .این سؤاالت عبارتاند از:
 .0باکیخانوف چه تصور و شناختی از علم تاریخ داشته است ؟
 .2مورخ در تدوین اثر خود از چه علوم و فنونی استفاده کرده است ؟
 .9کتاب مورخ چه جایگاهی در بین آثار هم دوره خود دارد؟
تألیف کتاب در 0229ق ( 0880م) به پایان رسیده است ،امـا چـاپ آن بـه مـدت اـوالنی
حدود  82سال به تأخیر افتاده است .در سال  0982ق ( 0026م) ترجمهی روسـی و در سـال
0999-90ق ( 0020م) ترجمهی ترکی آن چاپ شده و سال 0909ق (0099م) متن انتقـادی
کتاب توسط عبدالکریم علی زاده و جمعـی از آکادمیسـینهـای آکـادمی علـوم جمهـوری
شوروی سوسیالیستی آذربایجان به چاپ رسید .کتاب با مقدمهای آغاز میشـود کـه توسـط
عبدالکریم علیزاده در مورد گلستان ارم ،خصوصیات آن و شخصیت وگرایشهای مـورخ
و ...نوشته شده است.
گلستان ارم در ایران با ویراستاری مهدی کریمیتوسط مرکز اسناد و خدمات پژوهشی
وزارت خارجه به چاپ رسیده که شامل مقدمهای از ناشر است.این کتاب در سـال  2999م.
توسط م .عسکرلی به ترکی آذربایجانی ترجمه شد و ا .عسگرزاده هم آن را ویرایش کـرد.
همچنین مدخلی توسط م .شریفلی بدان الحاق شده که در چاپ سال  0020نوشته شده بود.
چاپ دیگر کتاب در ایران توسط انتشارات ققنوس انجام شده است.
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گفتنی است که سه مقاله در مورد باکیخانوف و گلستان ارم در ایران چاپ شده اسـت.
اولی توسط رحیم رئیسنیا نوشته شده که نگاهی به افکار وآثار باکیخـانوف داشـته اسـت و
در فصلنامهی روابط یارجی چاپ شده است .مقالهی دوم ،مقالهی بسیار کمحجمیاست از
سیما سالور که در مجلهی کتاب ماه تاریخ و جغرافیا به چـاپ رسـیده اسـت .مقالـهی سـوم
ترجمه و تلخیص مقالهی ه .عیسی خانلی است که در فصلنامهی آران به چاپ رسیده است.
نویسندهی این مقاله بیش از آنکه به گلستان ارم و عباسقلی آقا بپردازد ،به مسائل غیر مرتبط
با موضوع مقاله ،همچون تـاریخ تعلـیم و تربیـت در قفقـاز ،بـه خصـوب بـه زبـان فارسـی،
میپردازد و اصرار عجیبی دارد تا نشان بدهد بیشتر آثار یا به اور دقیقتـر ،مهـمتـرین آثـار
باکیخانوف به فارسی بوده و وی توجه چندانی به زبان مادریاش (ترکی) نداشته است.
در کل ،بیشتر مطـالبی کـه در ایـران در مـورد عباسـقلی آقـا و کتـابش نوشـته شـدهانـد،
مقدمههایی بودند کـه مصـححان و ناشـران کتـاب گلسـتان ارم نوشـتهانـد؛ بنـابرین اهمیـت
پژوهش حاضر بیشتر برای پر کردن خفء موجود در این زمینه ،یعنی تألیف مقالهای مستقل
در این حوزه است.
پیش درآمد
باکیخانوف از جمله مورخانی است که آن اور که باید و شاید جایگاهش در تاریخنگاری
و تاریخ نگری مورد مطالعه قرار نگرفته است .فهرست آثار وی نشان میدهد که نویسندهی
پرکاری بوده و در حوزهی تاریخ و ادبیات آثاری گران سـنو تـألیف کـرده اسـت .امـا از
میان آثارش گلستان ارم به علت اهمیتی که دارد در نوع خود شـاهکار محسـوب مـیشـود.
باکیخانوف در دورهای میزیست که افکار و علوم جدید در آستانهی ورود به مشرقزمـین
بودهاند؛ بنابراین وی نیز از تأثیرات تمدن جدید برکنار نبوده اسـت .وی در گلسـتان ارم بـه
عنوان مورخی که به لحاظ زمانی در مرز بین تاریخنگاری سنتی و تاریخنگاری جدید قرار
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گرفته ،با اینکه به گتشتگانش پشت نکـرده اسـت ،علـوم و فنـون جدیـد را در اثـر خـویش
اوری به کار گرفته است که هرچند این اثـر ریشـه در گتشـتههـا دارد ،امـا بیشـتر بـه آثـار
تاریخی جدید شبیه است تا کتب تاریخی قدیم کـه غالبـاً بـه دلیـل نقـل کـردن حـواد و
روایات ،به دور از تجزیه و تحلیل بودهاند؛ بنابراین کتاب باکیخانوف در مرحلـهی گـتار از
تاریخنگاری سنتی به تاریخنگاری جدید قرار میگیرد.
مقالهی حاضر را در چندین مبحث ارائه میکنیم .در مبحث اول شرح حال باکیخـانوف
و مشخصات آثار وی را آوردهایم که به زبانهـای عربـی ،فارسـی ،ترکـی و روسـی نوشـته
است؛ همچنین نگاه کوتاهی به گرایشهای اجتماعی و دینی وی داشتهایـم .در مبحـث دوم
دیدگاههای مورخ نسبت به علم تاریخ و روش و بینش تاریخی وی را از البـهالی صـفحات
اثرش بررسی کردهایم .در بخشهای بعدی مقاله ،روش وی در تاریخنگـاری و چگـونگی
برخوردش با روایـات را آوردهایـم؛ همچنـین گلسـتان ارم را بـا آثـار هـمدورهاش ( قرابـاغ
نامهها) مقایسه کردهایم و به مزایا و کاسـتیهـای کـار باکیخـانوف در مقایسـه بـا ایـن آثـار
پرداختهایم .در پایان ،منابعی را که باکیخانوف کتابش را بـر اسـاس آنهـا آفریـده ،بررسـی
کردهایم.
حیات و آثار باکیخانوف
عباسقلی آقا باکیخانوف ،فرزند میرزا محمـد ثـانی بـاکویی ،درسـال 0298ق (0909م) در
روستای امیر حاجـان (ایمرجـان) بـاکو متولـد شـد (تربیـت .)996:0999 ،وی از خـانوادهای
مسلمان بوده و حدود بیست سال در حضور علمای باکو و قوبا (قبه) به تحصیل علـوم دینـی
پرداخت .روسها وی را به دلیل نیاز به مترجم زبانهای فارسی و ترکی به تفلـیس دعـوت
کردند .باکیخانوف از سال 0296-9ق (0820م) در سـتاد فرمانـدهی کـل روسـیه بـه عنـوان
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مترجم مشغول به کار شد .وی زبان روسی را یاد گرفـت و  22سـال بـه مترجمـی پرداخـت
(باکیخانوف.)9 :0982 ،
عباسقلی آقا در متاکرات صلح بین روسها و قاجارهـا متـرجم پاسـکویی بـود (تربیـت،
 .)996 :0999وی از دولتهای قاجار ،تزار و عثمانی مدالهای مختلفی دریافت کـرده و بـه
مقــام ســرهنگی ارتقــا یافتــه بــود (باکیخــانوف .)996 :0999 ،باکیخــانوف در ســفر بــه
سنپترزبورگ و تفلیس با ترقیات اروپا آشنا شد .مقارن حضور وی در تفلیس ،شـاعران و
نویســندگان نــامآوری ماننــد میــرزا شــفیع واضــح ،میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده ،پوشــکین،
گریبایــدوف ،کــوخلبکر ،آبوویــان ،چاوچــاوادزه ،زابلوتســکی و بارتاشــویلی در ایــن شــهر
حضور داشتند .باکیخانوف با بعضی از این اشخاب روابط دوستی داشت (رئیسنیـا:0980 ،
.)009-000
منابع این دوره از شرکت عباسقلی آقا در کمیسیون تعیین سرحدات والیـت قرابـاغ ،در
نقش مترجم خبر میدهند .وی دراول این مأموریت در قرابـاغ سـیاحت کـرد و مطـالبی را
برای کتابی که سالها بعد تحت عنوان گلستان ارم نوشت ،آماده کرد (همان.)008 :
عباسقلی آقـا در سـال0280-29ق (0898م) از امـور دولتـی اسـتعفا داد و در قوبـا (قبـه)
ساکن شد و آثار علمی خود را در همان جا نوشت (باکیخانوف .)8 :0982 ،وی در تفلـیس
در مجلس ادبی دیوان حکمت که میرزا شفیع آن را تشکیل داده بود ،شرکت میکـرد .وی
اشــعار فضــولیوار  9مــیســرود و تخلــص شــعریاش قدســی بــود (هیئــت.)299 :0996 ،
صاحبنظران ،باکیخانوف را اولین کسی دانستهاند که آثار ادبی روسی را به ترکی ترجمـه
کرده است (رئیسنیا.)0980:209 ،

 .1حکیم مال محمد فضولی ( 399-369ه.ق) از شعرای معروف دوران حکومت صفویه است که آثاری در نظم و نثر به سه
زبان عربی ،ترکی آذربایجانی و فارسی آفریده است ،اما بیشتر با غزلیات و قصاید ترکیاش شهرت یافته است.
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سرانجام عباسقلی آقا باکیخانوف درسال 0262ق (0886م) در وادی فاامه ،بـین مکـه و
مدینه ،درگتشت (همان.)29:
باکیخانوف آثار خود را به چهار زبان عربی ،ترکی ،فارسی و روسی خلق کرده است کـه
عبارتاند از:
اسرارالملکوت به فارسی و عربی که در مورد علم هیئت نوشته شده است؛
عینالمیزان که در مورد علم منطق نوشته شده است؛
ریاضالقدس به زبان ترکی آذربایجانی که در مورد احواالت چهـارده معصـوم و شـهادت
امام حسین (ع) است؛
عسکریه ،حکایت جوانی اهل قوبا است که به نظم و نثر ترکی نوشته شده ودر پیشرفت نثـر
ترکی آذربایجانی اهمیت زیادی داشته است؛
نصیحتنامه به زبان ترکی و به صورت ساده که برای خردساالن نوشته شده است؛
اِشَّ

و بولبول (خر و بلبل) که ترجمهای از کریلوف به ترکی است؛

افکارالجبروت ترجمهی اسرارالملکوت که به زبان ترکی است؛
قانون قدسی در صرف و نحو پارسی که به زبان فارسی نوشته شده است؛
کشفالغرایب در کشف قارهی آمریکا که به فارسی نوشته شده است؛
مشکواهاالنوار و مرآتالجمال که مجموعهی اشعار به فارسی است؛
دیوانهای شعر به زبانهای ترکی ،عربی و فارسی؛
تهتیباالخفق؛
ترجمهی دربندنامه از زبانهای ترکی و فارسی به زبان روسی.
عباسقلی آقا باکیخانوف چنانکه از نام خانوادگیاش پیداست از نسل خانهای باکو (هیئت،
 )0990:000و نبیرهی درگاهقلیخان ،بانی خاننشین باکو بود .فتحعلی خان قوبایی (قبهای)،
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دایی پدرش ،خان قدرتمندی بود که داعیهی استقفل در سر داشت (رئیسنیا-099 :0980 ،
 .)090عباسقلی آقا شاید به دلیل داشتن چنین پیشینهی خانوادگی و خاندانی بوده اسـت کـه
در کتابش از حقوق و مزایای ابقهی خانها دفاع میکـرده اسـت ).)Bakixanov, 2000:4
مؤلف فردی دیندار بوده و در ابتدای کتاب به مدح خداونـد پرداختـه اسـت (باکیخـانوف،
 .)0 :0982وی تا پایان عمر خود همچنان مسلمان و خداپرست باقی مانده بود Bakixanov,

) .)2000:4باکیخانوف فردی اهل تسامح دینی بود و ضمن بیان ادیان و متاهب مختلف در
اثر خود ،در مقابل هیی متهب و عقیدهای موضعگیری نکرده و در مقـام رد یـا تأییـد هـیی
ی

بر نیامده است (همان22:و .)29همچنین وی فردی واقعگـرا بـوده اسـت

Bakixanov,

) .)2000:4هماناور که از کتاب ریاضالقدس معلوم است ،باکیخانوف شیعه بـوده اسـت،
زیرا در این کتاب به امامان شیعه و مخصوصا به شهادت امام حسین (ع) پرداخته است.
گلستان ارم
باکیخانوف بیشتر با گلستان ارم شناخته میشود .چنانکه از ابتدای کتاب دانسته میشود ،این
اثر در مورد تاریخ والیات داغستان و شیروان و در سال 0229ق (0880م) نوشته شده است
(باکیخانوف .)9 :0982 ،کتاب شامل ی

مقدمه ،پنج ابقه و ی

خاتمه است .باکیخانوف

در ابتدای کتاب ،دیباچهمانندی به صورت خفصه و پرمغز در مورد علم تاریخ نوشته اسـت
(همان .)9-0:مؤلف در مقدمـهی کتـاب ،حـدود جغرافیـایی والیـات شـیروان و داغسـتان و
ریشهی اسامی جغرافیایی را بررسی و مطالبی در مورد زبانها و اقوام این والیات بیان کرده
است .ابقهی اول شامل تاریخ این دو والیت از قدیماالیام تا ورود اسفم بوده ،ابقهی دوم
از ورود اسفم تا حملهی مغول و ابقهی سـوم از حملـه مغـول تـا هـور صـفویان و تـاریخ
دولت شیروانشاهان را بیان میکند .ابقهی چهارم از هور صفویان تا مرگ نادرشاه افشار و
ابقهی پنجم حواد را از مرگ نادر تا عهدنامهی گلستان دربردارد .خاتمه تتکرهای شامل
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احواالت  28تن از علمای شیروان و نواحی مجـاور آن اسـت (همـان .)8 :عباسـقلی آقـا در
آخر کتاب فهرستی از آثار خود را ارائه کرده است (همان.)280-289 :
عباسقلی آقا گلستان ارم را به تقاضای موئیسی زاخاروویی آرگوتینسکی ،رئیس ادارهی
نظامی داغستان نوشته است .به باور رئیسنیا ،باکیخانوف از مـدتهـا پـیش در فکـر تـألیف
گلستان ارم بوده و مطالب آن را از قبل آماده کرده بود و این خواهش زاخاروویی به علت
سابقه و تبحر باکیخانوف در باب تاریخ شیروان و داغستان بوده اسـت ،چـون پـیش از ایـن
باکیخانوف روی نسخهای از دربندنامه کار تحقیقاتی انجام میداده است (رئـیسنیـا:0980 ،
 .)209شـاید انگیـزهی دیگــر باکیخـانوف از نوشــتن گلسـتان ارم ،تـألیف تـاریخ زادگــاه و
سرزمین خویش ،شیروان باشد؛ چنانکه سیما سـالور هـم ایـن مسـئله را علـت اصـلی تـألیف
کتاب گلستان ارم دانسته است (سالور.)22 :0989 ،
روش و بینش تاریخی باکیخانوف
باکیخانوف تاریخ را علم به شمار آورده و در دستهبندی که به عمل آورده ،تـاریخ را جـزو
علوم روحانی (معنوی) قرار داده است .وی دایـرهی آن را تـا افسـانههـا و اسـطورههـا فراتـر
میبرد .باکیخانوف بر این باور است که تاریخ ،انسـانهـا را بـا اخفقیـات آشـنا مـیکنـد و
راههای تسامح پیشه کردن را به آنها میآموزد .وی ادعا میکند تاریخ تـا حـدی قدرتمنـد
است که میتواند مردگان چندین هزار ساله را در ی

دم زنـده کنـد (باکیخـانوف:0982 ،

 .)0تاریخ همچنین بزرگترین قاضی است .شاید منظور او از این تعبیـرات قـدرت داوری
تاریخ در مورد اعمال و کردار گتشـتگان باشـد .او تـاریخ را قـادر بـه نشـان دادن راههـای
انحطاط وترقی دانسته اسـت .از دیـد وی تـاریخ افـقهـای روشـن آینـده را در قالـب زمـان
گتشته نشان میدهد (همان .)2 :منظور وی از ذکر این مطالب عبرتآموزی از تاریخ اسـت
که در ادامهی کتاب بدان میپردازد .باکیخانوف به مقتضای روش خود به ضـرورت پیونـد
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تاریخ با سایر علوم همچون جغرافیا و مردمشناسی میپردازد .به تعبیر وی هر ملتی که بتواند
موقعیت ابیعی سرزمین خود و خصایص ملیاش را درک کند و بشناسد ،قادر به تشـخیص
خیر و شر خود خواهد بود (همان) .باکیخانوف مـورخی واقـعگـرا بـود و بـرعکس بعضـی
مورخان قدیم که به قضا و قدر اعتقاد داشتهاند ،نقشی بـرای قضـا و قـدر در مسـیر تـاریخ
قائل نبوده است.
باکیخانوف چندین شرط برای تاریخنگاری قائل شده است؛ مثل ساده و مختصر نوشتن،
تحریر مطالب به صورت تدریجی ،ارتباط حواد و پدیدهها با یکدیگر ،دوری از تعصبات
ملی ،استناد به منابع معتبر و موثق ،استفاده از سکهها و آثار و بناهای تـاریخی و آثـار سـایر
ملل و( ...همان.)9 :
عباسقلی آقا ی

مورخ عقلگرا بوده و هنگامی که چندین روایت با هم اخـتفف داشـتند،

عقل را میزان می دانست و تأکید زیادی بر آن میکرد .وی ادعا میکند که خود در تـألیف
اثرش بدین اریق عمل کرده است (همان) و واقعاً همیناور است.
مؤلف در خلق اثر خویش تنها از علم تاریخ استفاده نکرده ،بلکه از دیگـر علـوم مـرتبط
نیز بهرهها برده است .همین خصوصیت ،او را از سایر مورخان عصر خویش جـدا مـیکنـد.
وی از علومی چون باستانشناسی ،سکهشناسی ،فولکلور ،افسانهها و اسطورهها (باکیخانوف،
 ،)8 :2999جغرافیا و ...استفاده کرده و مانند ی

سیاح منااق مختلـف را سـیاحت کـرده و

بسیاری از آنها را با چشم خود دیده است .عباسقلی آقا با استفاده از علوم و فنـون بـاال نـه
تنها از پرداختن صرف به تاریخ سیاسی گتر کرده ،بلکه به موضوعات اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...پرداخته است .وی مانند ی

جغرافـیدان عمـل کـرده و در مقدمـهی کتـاب،

مرزهای والیتهای شیروان و داغستان را ترسیم و وجه تسمیهی هر ی

را مشـخص کـرده

است .وی همچنین به ارائهی این کلیات بسنده نکرده و وجـه تسـمیهی شـهرها و والیـات،
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رودها و کوههـا را ریشـهیـابی کـرده اسـت (باکیخـانوف .)08-09 :0099،عباسـقلی آقـا بـه
ساختار شهرهایی چون بردعه ،دربند و ...میپردازد (باکیخانوف 20 :0982،و)69؛ برای مثال
وی اافعاتی از شهر دربند ،تاریخ بنای آن ،حواد تـاریخی ،جغرافیـای آن ،دروازههـای
آن ،کشاورزی ،آداب ورسوم رایج ،زبان آن ،مساجد آن (همان )20 :و کتابهـایی کـه در
مورد دربند نوشته شده ،مانند دربندنامه (همان )89-88 :و ...ارائـه مـیدهـد .مؤلـف در اثـر
خود به عنوان ی

مردمشناس اهر میشود و در همه جای اثرش از ترکیب نژادی منطقـه،

گروههای نژادی و اقـوام مختلـف ماننـد هـون ،لزگـی،آالن ،اسـقیف ،آمـازون ،یونـانیهـا،
رومیها ،قبچاقها ،قاموقها ،ترکمنها ،کاسپیها ،خزرها ،ارامنه ،روسها و ...سخن به میان
میآورد (باکیخانوف 09 :0099 ،و  .)08وی در اثـرش حتـی خصـایص ـاهری و جسـمی
اقوام را از نظر دور نگه نداشته است (باکیخانوف.)0982:29،
باکیخانوف در کتاب خویش از مهاجرت اقوام به شیروان ،دین و مـتهب آنـان،آداب و
رسوم ،شاخهها و تیرههای آنها و منشأ هری
عنوان ی

سخن میگوید (همان .)08 :وی همچنین بـه

زبانشناس به زبان اهالی هر منطقه میپردازد و حتـی پـا را فراترمـیگـتارد و بـه

زبانها و لهجـههـای رایـج در بعضـی روسـتاها اشـاره مـیکنـد (همـان .)09 :وی عـفوه بـر
زبانهـا ی محـاوره در مـورد زبـان ادبـی هـر منطقـه نیـز توضـیحاتی مـیدهـد (همـان.)22:
باکیخانوف از فرهنو هم غافل نمانده و قسمت خاتمهی اثـرش را بـه آثـار علمـی ،ادبـی و
دینی منطقه شیروان و نواحی مجاور آن اختصاب داده است (همان.)296 -222 :
هرچند باکیخانوف به موضوعات جدیدی همچون تـاریخ اجتمـاعی ،اقتصـادی ،فرهنـو و
تمدن پرداخته است ،در حالیکه مورخان قـدیم یـا هـمعصـر او بـا ایـن مسـائل سـروکاری
نداشتهاند و از آنها گریزان بودند ،جای خالی بعضی موضوعات همچون وضعیت تجارت،
ابقات و اقشار جامعه و زندگی کوچ نشینی در اثر او دیده میشود.
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بیشتر مواردی که در باال به آنها اشـاره کـردیم ،جـزو روشهـا و اصـول جدیـد تحقیقـات
تاریخی هستند .بقیهی اصول که در تاریخنگاری سنتی مطرح بودهانـد ،بـا اقبـال چنـدانی از
ارف مورخان قدیم روبهرو نبودهاند ،اما باکیخانوف از اصول و روشهای قدیم و جدید به
نحو احسن در اثر خود استفاده کرده است.
تاریخنگاری باکیخانوف
با بررسی دیدگاههـای باکیخـانوف در زمینـهی علـم تـاریخ ،دریـابیم وی بـه برخـی اصـول
تاریخنگاری قدیم وفادار مانده است؛ مثفً تقسیمبندی اثر خود را بر اساس تغییر سلسلههـا و
دودمانها قرار داده است (باکیخانوف .)09 :0099 ،البته ایـن دلیلـی بـر تـاریخ سلسـلهای یـا
تاریخ رسمی بودن اثر وی نیست ،بلکه کتاب وی تاریخ محلی است .نکتهی دیگر این است
که وی مانند بیشتر مورخان قدیم ،منشأ اقـوام و ملـتهـای تـاریخ را بـه فرزنـدان نـوح (ع)
میرساند .بر اساس این تقسیمبنـدی اعـراب ،ایرانیـان و رومـیهـا از نسـل سـام ،هنـدیان و
آفریقاییها از نسل حام و ترکها از فرزندان یافث محسوب میشدند کـه هـر سـه از اوالد
نوح بودند (باکیخانوف.)0982:29 ،
مؤلف در فصول اول تاریخ خود ،عفوه بـر تـاریخ سیاسـی بـه موضـوعات غیـرسیاسـی
تاریخ پرداخته است ،اما هر قدر حواد را به جلو میبرد فقط بـر تـاریخ سیاسـی متمـر کـز
میشود .همچنین بین حجم دورههایی که بدانها میپردازد ،هماهنگی وجود نـدارد .وی از
بعضی دورهها بهاور مفصل یاد کرده و برعکس در بعضی دورهها به ارائهی کلیاتی قناعـت
کرده اسـت .باکی خـانوف از دوران تسـلط اعـراب بـا تفصـیل بیشـتری یـاد مـیکنـد ،امـا از
دولتهای ترکنژاد همچون سفجقهی بزرگ ،اتابکـان آذربایجـان و خوارزمشـاهیان و از
دوران مغوالن تا صفویه به ارائهی اافعات اندکی بسنده میکند.همچنین از تاریخ صفویان
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و شیروانشاهان اافعات زیادی ارائه میدهد.این مسئله با نزدی

شـدن بـه عصـر قاجارهـا

برجستهتر میشود (باکیخانوف.)0099:02،
عباسقلی آقا هنگام بحث در مورد ی
به ی

پدیده ،روایتهای زیادی میآورد و آنها را ی

نقد میکند؛ برای مثال در بحث دروازهی دربند چنین میکند (باکیخانوف:0982 ،

 .)90-98وی مطالب هر کتابی را به کلی تأیید یا رد نمیکند و گـاه بـا رویکـرد انتقـادی بـا
آنها برخورد میکند .برای نمونه در مورد اسکندرنامهی نظامیا هار میکند که نمـیتـوان
برای بررسی احواالت اسکندر از آن بهره بـرد (همـان .)99:وی همیشـه بـا منـابع و روایـات
چنین برخورد نمیکند و بعضی را بدون نقد کردن رها میکند (باکیخانوف.)06 :0099 ،
باکیخانوف به روایات و اخبار به عنوان مواد خام و اولیهی تاریخنگـاری مـینگـرد ،نـه
چشمانداز نهایی ی

حادثه و پدیده .وی همچنین هیی روایتـی ،حتـی روایـات ضـعیف را

که چندان سندیت ندارند ،بیارزش نمیداند و از آنها هم در جای مناسبی استفاده میکند.
کتاب گلستان ارم در باب محدودهی تـاریخی و جغرافیـایی ،عـفوه بـر تـاریخ والیـات
داغستان و شیروان ،به تاریخ سایر والیات آذربایجـان پرداختـه اسـت .مؤلـف حتـی از ایـن
محــدوده نیــز فراتــر رفتــه و بــه تــاریخ منــااق دور دســت همچــون روم پرداختــه اســت
(باکیخانوف.)0982:29،
کتاب گلستان ارم تاریخ محلی منطقهی شیروان و داغستان است و تاریخ این دو والیـت
را از اعصار قدیم تا عهدنامهی گلستان در بر میگیرد .باکیخانوف در تألیف آن بیشتر وقایع
و پدیدهها را به شیوهی ترکیبی نوشته است ،نه سنواتی .با توجه به اینکه عهدنامـهی گلسـتان
در سال 0228ق (0809م) بین دولتهای روس و قاجـار بسـته شـده و باکیخـانوف درسـال
0880میفدی اثر خویش را تألیف کرده و پنج سال بعـد فـوت کـرده اسـت ،پـس حـواد
مقطع بزرگی از دورهی خویش ،یعنی حدود  99سال را در اثرش ذکر نکـرده اسـت .شـاید
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علت این مسئله این باشد که وی تحت فشار حکومت تزارها بوده و نخواسته کتابش را باب
میل آنها بنویسد .بیمورد نیست که روسهـا چنـدین دهـه از دادن اجـازهی انتشـار کتـاب
باکیخانوف خودداری کردهاند و چاپ اول آن به روسـی ( 82سـال بعـد از تـألیف کتـاب)،
چاپ دوم به ترکی ( 009سال بعد) و چاپ سوم به فارسی (099سال بعد) تحقق یافته است.
ســیما ســالور تــاریخنویســی باکیخــانوف را ترکیبــی از تــاریخنویســی کرونولوکی ـ

و

سلسلهای دانسته است .به عقیدهی وی « [باکیخانوف] گزارشهای خود را به گونـهای نسـبتاً
آشفته و فاقد انتظام تاریخی ارائه میکند .سب

و سیاق تاریخنویسـی او از شـیوهای بـه دور

است و بیشتر صورت محاورهای دارد» (سالور .)0989:22 ،در این مـورد کـه تـاریخنگـاری
باکیخانوف بر اساس حکومت سلسلهها بنا شده ،هیی شکی نیست (البته این مسئله منافاتی بـا
محلی بودن این تاریخ ندارد و دلیلی بر تاریخ سلسله یا رسمی بودن آن نیسـت) ،امـا کتـاب
وی تا این حد که نویسندهی فوق ادعا میکند ،ضعیف نوشته نشده اسـت .در کـل ،مقالـهی
فوق ایراداتی ،البته آن هم با روش غیر علمی (مثفً در کل مقاله دو مورد ارجاع وجود دارد
که هر دو به گلستان ارم هستند) بر کتاب باکیخانوف وارد کـرده اسـت .اینکـه گلسـتان ارم
ضعفهایی دارد ،به این دلیل است که اولین اثر در نوع خودش بوده و نماینـدهی مرحلـهی
انتقال تاریخنگاری سنتی به تاریخنگاری جدید است.
مقایسهی کتاب گلستان ارم با آثار همسطح و معاصر آن (قراباغ نامهها)
در این قسـمت ،کتـاب گلسـتان ارم را بـا هفـت کتـاب از مجموعـه آثـاری تحـت عنـوان
قراباغنامهها که چند دهه بعد از آن نوشته شدهاند ،مقایسه کـردهایـم .قرابـاغنامـههـا تـواریخ
محلی هستند که در نیمهی دوم قرن  00در مـورد تـاریخ والیـت قـرا بـاغ و خانـات آن و...
نوشته شدهاند .فصل پنج کتاب باکیخانوف را چون در کنار تاریخ دیگر خانات آذربایجـان
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به خانات قراباغ اختصاب داده است ،جزو قراباغ نامهها به شمار آوردهانـد ( MİRZƏ YUSİF

.)QARABAĞİ VƏ BAŞQALARI,2006:32
اولــین و قــدیمیتــرین قرابــاغ نامــههــا کــه حــدود چهــار ســال بعــد از گلســتان ارم
(0260ق0882/م) و به زبان ترکی نوشته شده است کتاب قراباغنامه اثـر میـرزا آدی گـوزل
بیو است که حـواد دورهی نـادر شـاه ،خانـات قرابـاغ و اوایـل دورهی قاجـار را شـامل
مــیشــود و بــا قــرارداد ترکمانچــای بــه پایــان مــیرســد (
23

MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY VƏ

 .)BAŞQALARI,2006:میرزا آدی گـوزل بیـو در نوشـتن قرابـاغ نامـه بیشـتر از روایـات

شفاهی و مشاهدات خود استفاده کرده است (همان ،)000:اما باکیخانوف عفوه بر اینها از
منابع متنوع و زیادی بهره برده است (رجوع شود به بخش منابع کتاب گلستان ارم) .همچنین
روش تاریخنگاری آدی گوزل بیو بیشتر با تـاریخنگـاری سـنتی همـاهنگی دارد .بنـابراین
کتاب باکیخانوف حداقل از دو جهت روش و منابع بر قراباغنامه برتـری دارد .تنهـا مزیتـی
که کتاب آدی گوزل بیو بـر گلسـتان ارم دارد ،ایـن اسـت کـه میـرزا آدی گـوزل بیـو
کرونولوکی گزیدهای از حواد جنوهای قاجارها بـا روسهـا را بـه کتـاب خـود اضـافه
کــرده اســت )ADIGÖZƏL BƏY VƏ BAŞQALAR,2006: 33

 ،)MİRZƏدر صــورتی کــه

باکیخانوف در باب این موضوع به ارائهی اافعات اندکی بسنده میکند.
دومین اثر از قراباغنامهها از میرزا جمال جوانشیر قراباغی بـه زبـان فارسـی اسـت .میـرزا
جمال برخفف میرزا آدی گوزل بیو در اثرش به موضوعات متنوعی ،از جمله جغرافیـای
سیاسی و ابیعی والیـت قرابـاغ ،آداب و رسـوم ،امـور نظـامی (همـان،)062 :اصـل و نسـب
پناهخان (همان ،)022 -022 :اخفق و رفتار وی ،بناهـا و آثـاری کـه سـاخته ،منـابع درآمـد
ابراهیمخان (همان ،)068-060 :اوالد و برادران خان ،کـارگزاران دولتـی و( ...همـان-068:
 )062پرداخته اسـت .میـرزا جمـال از ا یـن جهـت کـه بـه موضـوعات متنـوع و غیـرسیاسـی
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میپردازد ،تا حدودی به روش باکیخانوف نزدی

میشود و حتی اثـر وی بـه لحـاظ اـرح

بعضی موضوعات بر گلستان برتری دارد .میرزا جمال همچنین منابعی را که از آنها استفاده
کرده ،ذکر میکند (همان .)90 :روش او در اینجا بیشتر به روش باکیخانوف شـبیه اسـت تـا
روش میرزا آدی گوزل بیو.
سومین اثر از قراباغ نامهها تاریخ صافی میـرزا یوسـف قرابـاغی اسـت کـه در سـال-92
0290ق( 0822م) به فارسی نوشته شده است .کتاب وی هـم بـه روش سـنتی نوشـته شـده و
مؤلف تنها از چند اثر متعلق به چامچیـان و میـرزا مهـدی اسـترآبادی نـام مـیبـرد ( MİRZƏ

 .)YUSİF QARABAĞİ VƏ BAŞQALAR, 2006: 12وی بیشتر به تاریخ سیاسـی پرداختـه اسـت.
روی هم رفته کتاب تاریخ صافی کمبودهای زیادی در زمینهی منـابع و شـیوه (متـدولوکی)
نسبت به گلستان ارم دارد و قابل مقایسه با آن نیست.
تاریخ قراباغ اثر میر مهدی خازنی که به ترکی نوشته شده از دیگـر قرابـاغ نامـههاسـت.
وی مانند میرزا جمال به موضوعاتی چون تـاریخ شـهرهای والیـت قرابـاغ ،آداب ورسـوم،
نسب پناه خان (همان )022-008 :و آثاری که خانهای قراباغ ساختهاند اشـاره کـرده اسـت
(همان .)298 :با مقایسهی ت ت

قراباغنامهها با یکدیگر درمییابیم که میر مهدی خـازنی

در اثرش چندان به موضوعات جدیدی وارد نشده است که دیگـر قرابـاغ نامـههـا بـه آنهـا
نپرداخته باشند.
رضاقلی بیو از دیگر قراباغنامهنویسان عصر ،اثری به نام حکومت پناهیان و ابراهیمیتان

در قراباغ به فارسی نوشته است .وی از کتاب پدرش میرزا جمال جوانشیر ،اقتباس کـرده و
مطالبی را بدان افزوده است (همان .)298 :وی مانند پدرش به موضوعات متنـوعی همچـون
سرحدات و اقلیم قراباغ (همان ،)289 :تاریخ خانات قراباغ همچون ابراهیمخان و پنـاهخـان،
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خلق و خوی ابراهیمخان و آثار وی ،کارگزاران ،ضابطان و نظامیـان ،مخـارو و در آمـدها،
پیشهها و ...پرداخته است (همان.)286-289 :
رضاقلی بیو مانند پـدرش بـه موضـوعات و مسـائلی اشـاره کـرده کـه بـه جـز پـدرش
هییی

از نویسندگان قراباغنامهها به آنها نپرداختـهانـد .بنـابراین از حیـث موضـوعات بـر

باکیخانوف برتری یافته است ،اما در دیگر جنبهها چون روش ،بینش و منابع ،نتوانسته گـوی
سبقت را از باکیخانوف برباید.
بهارلی اثری به نام احواالت قراباغ به رشتهی تحریر در آورده و در آن از شخصیتهای
نامی قراباغ ،آداب و رسوم ،معماری و مردمشناسی آن سخن گفته اسـت (

MİRZƏ RƏHİM

 .)FƏNA VƏ BAŞQALARI,2006:32تنها مزیت این اثر نسبت به گلستان ارم ،ارح موضوعاتی
چون اقشار جامعه است؛ برای مثال بهارلی در اثرش ی

فصل مجزا بـه پهلوانـان اختصـاب

داده است (همان.)69 :
یکی ازآخرین قراباغ نامهها تاریخ جدید قراباغ اثر میرزا رحیم فنا است که وی هـم در
مقایسه با باکیخانوف روشها و سنتهای قـدیمی را بـه کـار بـرده و بـه ترسـیم سـرحدات
قراباغ و حواد سیاسی بسنده کرده است (همان.)09 :
به اور کلی در قراباغنامهها عفوه بر تاریخ سیاسی بـه موضـوعاتی ماننـد مـردمشناسـی،
معماری ،ابنیه و آثار تاریخی ،شخصیتهای برجسته ،آداب و رسوم ،انواع مالکیت ( MİRZƏ

 ،)YUSİF QARABAĞİ VƏBAŞQALARI,2006: 8دیوانساالری ،ابقات و پیشـههـا ،مخـارو و
درآمدها و ...پرداخته شده است .از میان قراباغنامههایی که بررسی شده است ،چهار اثر فقط
بر تاریخ سیاسی قراباغ متمرکز هستند و سه مورد دیگر ،یعنی قراباغنامـههـای میـرزا جمـال،
رضاقلی بیو و بهارلی ،عفوه بر تاریخ سیاسی به تاریخ اجتمـاعی -اقتصـادی و فرهنـو و
تمدن پرداختهاند .چنانکه گفتیم ،این آثار از لحاظ پرداختن به این قبیـل موضـوعات ،ماننـد
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گلستان ارم عمل کردهاند و حتی گاهی از حیـث تنـوع موضـوعات بـر گلسـتان ارم برتـری
یافتهاند ،اما چون قراباغنامههـا مقطـع تـاریخی محـدودی (اغلـب دورهی حکومـت خانـات
قراباغ) را در بر میگیرند ،تنوع موضوعات در آنها بهراحتی امکانپتیر بوده است .از آنجا
که کتاب گلستان ارم تاریخ شیروان و داغسـتان را از دوران باسـتان تـا عصـر مؤلـف شـامل
میشود ،مؤلف آن نتوانسته موضوعات متنوع را در دورههای مختلف به صـورت هماهنـو
جلو ببرد ،بنابراین در دوره یا دورانی از موضوعات و مسـائل اجتمـاعی فرهنگـی و ...سـخن
گفته است و در دوره یا دوران دیگر به دلیل کمبود اافعات ،کمبود وقت و ...نتوانسـته یـا
نخواسته به آن موضوعات بپردازد .عباسقلی آقـا خـود در کتـابش مشـکفتش را در تـألیف
کتاب «ضیق مجال و ضعف قابلیت و اغتشاش حال مؤلـف ،حمـل بـر قلـت اسـباب الزمـه »
عنوان میکند (باکیخانوف.)8 :0982،
منابع مورد استفادهی باکیخانوف
مؤلف در نوشتن اثر خود به انواع آثار تاریخی ،جغرافیایی ،سیاحتنامههـا ،تـتکرههـا ،کتـب
ادبی و دینی و ...استنادکرده است که به زبـانهـای یونـانی ،رومـی ،عبـری ،عربـی ،ترکـی،
فارسی و ارمنی بودهاند .ذکر ت ت

منابعی که باکیخانوف از آنها استفاده کرده فرصـتی

دیگر میالبد ،بنابراین در اینجا به ذکر بعضی از آنها اشاره میکنیم:
تواریخ عمومی :ابری ،روضهالصفا ،الکامل ،حبیب السیر،تاریخ گزیده؛
تواریخ محلی :تاریخ گیفن ،دربندنامه؛
تواریخ سلسله ای و سلطانی :فرنامه ،مآثرالسلطانیه ،نادرنامه ،عالم آرا؛
منــابع جغرافیــایی و ســیاحتنامههــا :تقــویمالبلــدان ،جهــاننمــا کاتــب چلبــی ،معجــمالبلــدان،
خریطهالعجایب عمر بن وردی ،مسال الممال  ،هفت اقلیم ،ریاضالسیاحه؛
تتکرهها :تتکرهالشعرا ،آتشکده آذر؛
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منابع ادبی :خسرو و شیرین ،اسکندر نامه و. ...
باکیخانوف در نوشتن بخش دوران باستان اثر خود بیشتر به منابع رومی و یونانی و ارمنی
نظر داشته است که مهمترین آنها عبارتاند از :تاریخ موسی خورنسکی ،تـاریخ آمیـانوس
مارسلینیوس ،پلینی ،جغرافیای بطلمیوس ،تواریخ هرودت ،جغرافیـای اسـترابون ،پلوتـارک،
تاسیت و چامچیان.
او همچنین از متون دینی و کتب مقدس ادیان مختلـف همچـون تـورات ،اوسـتا و قـرآن و
تفاسیر آنها و دیگر کتبی که مضامین دینی دارند ،همچون گلشن خلفـا و حیـاتالقلـوب و
سنت و احادیث و روایات ائمه ،مانند روایت حضرت علی (ع) مـورد شـهر دربنـد ،اسـتفاده
کرده است.
باکیخانوف حدوداً از پنجاه منبع اسفمی و هفده منبع غیراسفمی به زبانهای رومی ،یونـانی
و ارمنی نام میبرد .همچنین از تواریخ قدیم بابلی و سریانی و اسناد قـدیمی و اسـناد دورهی
خود استفاده کرده است؛ برای مثال فرمان سلطان یعقوب به سماؤن خلیفهی ارمنـی (همـان:
.)6
منبع عمدهی باکیخانوف برای دورهی خویش ،دیدهها و شـنیدههـایش بـوده اسـت .وی
گاهی منابع را ذکر نکرده و به عبارتهایی چون «گویند» بسـنده کـرده اسـت (همـان.)88 :
وی در مواردی نام مؤلف اثر را ذکر کرده ،اما به نام کتاب اشاره نکرده است (همـان.)89 :
همچنین در چندین مورد ،ضمن معرفی بعضی آثـار ،اافعـات کتـابشـناختی ارزشـمندی
میآورد؛ مانند دربندنامه (همان.)88 :

 / 026بررسی روش و بینش تاریخی عباسقلی آقا باکیخانوف (با تکیه بر کتاب گلستان ارم)

نتیجه گیری
با در نظر گرفتن شـیوهی مؤلـف ،افکـار و دیـدگاههـای وی در بـاب علـم تـاریخ ،نحـوهی
استفادهی وی از منابع و چگونگی برخورد وی با روایات و بـا مقایسـهی کتـاب او بـا آثـار
همدوره و ...میتوان گفت وی اولین فرد در بین مورخان آذربایجان و بـا کمـی اغمـاض،
جزو اولین مورخان مسلمان بوده که از مرزهای تاریخنگاری سنتی فراتر رفته و بـرای اولـین
بار با بهکارگیری روشها و اصول و علـوم و فنـون جدیـد ،اـرح اثـر تـاریخی جدیـدی را
ریخته و یکی از منابع مهم و دسـت اول بـرای بررسـی اوضـاع ایـران ،امپراتـوری روسـیهی
تزاری و مخصوصاً تاریخ آذربایجان تا انعقاد عهدنامهی گلستان را خلق کرده است.
اهمیت دیگر کار باکیخانوف ایـن اسـت کـه عـفوه بـر تـاریخ شـاهان و فرمانروایـان ،بـه
جغرافیا ،تاریخ اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنـو و تمـدن ،کشـاورزی ،تـاریخ شـهرها و چنـین
موضوعاتی با دیدی تازه نگریسته است .دیدگاههای وی در مورد علم تاریخ هم قابل تأمـل
است و شباهت کمتری به دیدگاههای تاریخنگاران سنتی دارد .وی در اثرش در چهرههای
متفاوتی همچون جغرافیدان ،مردمشناس ،فولکولورشناس ،زبانشناس و ...اهر میشود.
شــاید بتــوان وی را در سلســله مراتــب علمــی ،نــه در جایگــاه ی ـ
تاریخنویس و مورخ ،بلکه در جایگاه ی

محقــق تــاریخ و ی ـ

تاریخشناس قرار داد .باکیخانوف با ایـن اثـر راه

جدیدی در تاریخنگاری و تاریخشناسی گشوده است .چنانکه هاملـت عیسـی خـانلی گفتـه
است ،باکیخانوف «بنیانگتار علم تاریخشناسی در آذربایجان و مـورخ دوران جدیـد اسـت»
(خانلی .)006 :0986 ،همهی اینها خصوصیات مورخی است که کتابش را  099سال پـیش
از این نوشته و از سن پترزبورگ و تفلیس دورتر نرفته است.
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