
 

 

 

 گرایی در آسیای مرکزی مالحظاتی پیرامون تهدیدات افراط
 1محمدعلي کاظم بیکي

 

 چکیده 
یند مادی ز معنوی سن های  هزینه ،گراید با شعارهای اسالمد ایراط ةپدید ،های اخیر در سال

این پدیاده کاه باا ااتادال ز  اگربر کشورهای نواستقالل  سیای مرکزی تدمیو کرده اس . 

بعید نیس  که مشانالت ن  رایج در منطقه سا گاری ندارد ممار نشود، تسامح اسالع ز یره

گرایاد  اقیدتد گسترش ایراطهای   مینه ۀحاضر با مطالع ۀ. مقالرزی دهدز مصائب بیشتری 

دهاد کاه سیاسا   ماد نشاانها  . یایتهپردا د نیز مدبه راهنار مقابله با  ن  در  سیای مرکزی،

با ترزیج دین اامیانه به  یان مذهب رسمد ز ااتدال  ،منطقهاین دیند شورزی در  -یرهن د

رز، مقابلاه باا  ایانگراید را هموار کارده اسا . ا   ، راه گسترش ایراط ، ا  پییگرای سنّ

حنفد، یعند مذهب اکثری  ماردع زیژه مذهب ه اسالع یقاهتد، بگراید مستلزع تقوی   ایراط

 ،های ناصوا  ز اامیانه ا  اساالع تواند با اصال  بازرها ز برداش  مد که طقه اس در این من

 گراید جلوگیری کند.  ا  گسترش ایراط

 

  :واژگان کلیدی

 راط گراید، مذاهب اربعه اهو سن  سیای مرکزی، ای
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   ريای خزر، قلمروی متمايز و از جهتات مختلتف ممتتاز استت ةهای کنار سرزمین

ها، سوابق تاريخي، ا يان و مذاهب، آ ا  و رستوم،  ها و گويش کیرت اقوام و طوايف، زبان

هتای آن  ويژگتي ةسرچشم ،منطقهاين ها و نیز مظاهر تمدني  ر  فرهنگ و خر ه فرهنگ

ها  ر زيتر  تفاوت ة ه، بر رغم همگستر ةساکنان اين منطق ،است  تا قرن نوز هم میال ی

بر ند  اللتته مترا  از  مي زيستي و تعامل نسلي به سرای به نام اسالم  ر هم چتر گستر ه

هتا، نیروهتا و بازيگرهتای بتومي و مهتاجر  ر  اين سخن به هی  وجه نفي تقابل حکومت

 ةر مقولتهايي   مقدو  تأکید بر اين واقعیت است که چنین رويارويي ؛ بلکهمنطقه نیست

شتد   يگتر  متي ر اسالمي محسو ، تفسیر و حلمتکیّ ة رون خانوا  ر اختالف و رقابت 

هتا، هنجارهتا و ستاختارهای فرهنگتي،  ارزش ةهايي با هدف نفي همتآنکه چنین رويدا 

هتا، طترح تفتاوت  گرفت   ر واقا  ر اين تقابتل اقتدا ی، اجتماعي و سیاسي صورت نمي

  واقعي، يعني کشورگشايي و استیالهای  ف پنهان کر ن انگیزهبا هد غاللاً ،عقايد مذهلي

   1 رفتگ ميشرق و غر  صورت  میانتجاری های  بر راه

ای  ور است که منتاطق گستتر های نوظه عقیدتي پديدهگرايي  افراط ، ر عدر حاضر

 چته عدی مواجه کتر ه استت  اگتراز جهان اسالم  ر آسیا و آفريقا را با مخاطراتي چند بُ

آستیای   ر اين بتا   ر ربتط بتافي نفسه موضوعي پیچیده است، اما سخن گرايي  راطاف

تولیتد موجتب ، م 1001رسد، زيرا فروپاشي شوروی  ر ستال  مي مرکزی  شوارتر به نظر

حاصتل گتويي از اعتلتار،  شتد؛ آثتاری کته گذشتتهمنتاطق متذکور  بارةآثار  ر  ةفزايند

موضوعاتي مهتم   ر با  فمند و حتي پیشگويانهعجوالنه، هد  ای اعالم نشده است مسابقه
                                                           

های هم مذهب و از لحاظ قومي و زباني، هتم ريشتة  هايي با توسل به نیروی نظامي، سلسله مدعیان چنین انگیزه  1

نهر بته  ستت های اخیر، خاتمة حکومت سنّي مذهب تیموريتان  ر متاورا ال خو  را ساقط کر ند؛ نمونة آن  ر سده

های  هتا، عتالوه بتر مخاصتمه بتا سلستله کر ند   ورة استیالی ازبك ازبکان است که خو  از مذهب سنت پیروی مي

ها و قرقیزهای سنّي مذهب نیز همراه بو  کته  ها، ترکمن با تاجیك آنهاشیعه مذهب ايران، با جنگ و  رگیری مکرر 

 ها منشأ مشتر   اشتند  و زباني با ازبك  ر اين میان، اقوام ترکمن و قرقیز از لحاظ قومي
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آن  ر مناستلات و  آينتدةچون میرا  شوروی، شرايط جديد  ر آسیای مرکتزی، نقتش 

    مذکور ةو جهاني و همچنین منابا و ذخاير منطقای  منطقهمعا الت 

 ،عقیتدتي  ر آستیای مرکتزی و قفقتازگرايتي  افراط شايد  ر میان موضوعات مربوط به

ريشته  ر باورهتا و  آيتا ايتن پديتده اساستاً  رسش به خاستگاه نظری آن بتازگر  ترين پ مهم

توانتد بته منشتأ  متي  يگترهای  فرهنگ منطقه  ار ؟ تهديدات ناشتي از آن چیستت؟ ستؤال

موجو   ر منطقه معطوف شو    يگر اينکته منا يتان، حامیتان و پیتروان گرايي  افراط خارجي

کنتد؟ بتديهي استت  مي و هر يك چه هدفي را  نلال بومي و غیربومي آن چه کساني هستند

متغیرهای متعد  با سرمنشأ بومي و خارجي و حتي همسنگ  انستتن تأثیر توجهي به  که بي

تواند با  امن ز ن به تمايالت افراط گرايانه، انسدا  راه برون رفت از آن را نیتز  ر پتي  مي ،آنها

شوری، خواه  ر آستیای مرکتزی و قفقتاز يتا به هر روی، واضح است که هی  ک 1  اشته باشد 

تواند خو  را از تالي فاستد ايتن پديتده يتا واکتنش  نمي ،ها هم خار  از آن، حتي  ر ساير قاره

 سنگین مقابله بتاهای  ها هزينه  ولت ةهاست که هم    ر واقا سالبداندافراطي به آن  ر امان 

ت ظهور يتك  ولتت افراطتي، چنتدين ای که  ر صور هزينه ؛شوند مي را متحملگرايي  افراط

 برابر خواهد شد 

ه گرايتي، بت پتر ازی افتراط نظريتهاسالمي  ر آسیای مرکتزی و گرايي  افراط  ر با 

امامیته  ة و مذهب شیع میانکه ضمن تأکید بر تفاوت ملاني اجتها  و مرجعیت جاست 

يعنتي متذهب  ت،اهتل ستنّ ةتاريخ اجتها  و ا وار فقه  ر مذاهب اربع نخست بهت، و سنّ

و بنتدی فقهتا  رتله يتا طلقته موضوع ،   ر اين زمینهشو توجه  همنطق اين اکیريت مر م

 هستتند کته، زيرا همواره اين  سته از علمتای استالمي سخت قابل تأمل است مجتهدان

بنتدی  ايتن رتلته ،   ر واقاکنند بیان مياحکام شرع  را از طريقشارع با مکلفان  ةمخاطل

                                                           
تتوان بته اقتدام   ر زمینة مداخلة خارجي  ر تحريك احساسات  يني برای اهداف سیاسي، بته عنتوان نمونته مي  1

CIA  از طريق پاکستان بته ازبکستتان،  ر  اشاره کر  که با انتشار ترجمة قرآن به زبان ازبکي و انتقال آن 1011 ر

 شي اسالمي ضد شوروی شو ، نك  صد  بو  محر  جنل
A. Khalid, Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia, University of 

California Press, Berkeley, 2007, chapter 5.    
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و استمرار شتريعت  ر بستتر زمتان و نیتز راه جلتوگیری از توقتف و  بسط است که نظام

  احیتا ةبه بهانگرايي  افراط ملاني نظریکند و با موضوع  را آشکار مي تعطیلي احکام شرع

 و اجرای شريعت اسالم ارتلاط مستقیم  ار  

ت، پ  از رحلت پیتاملر استالم )ص(، فقاهتت و اهل سنّ ةبنا بر اجماع مذاهب اربع

 ا  ا وار مختلفي را به اين شرح طي کر ه است اجته

  عدر کلار صحابه تا پايتان خالفتت راشتده، عدتر قمری 1استقالل )قرن  ة ور  1

 صغار صحابه و تابعین(

 ، ظهور(قمری 2و  7مطلق/ ائمه مذاهب اربعه )قرون  انعدر ظهور مجتهد  2

، اجتهتا   ر چتارچو  ضتوابط تعیتین قمتری 0-1عدر فقهای منتسب )قرون   7

 مذاهب اربعه( ةشده از سوی ائم

بته بعتد، از  متریق 1ن اربعه يا عدر اهل افتا )از قرن اتّلاع از مذاهب مدوّ ة ور  0

بیم نابساماني و آنارشیزم ناشي از سقوط خالفت علاستي، التتزام و تمستك همگتاني بته 

 صدور فتوا قرار گرفت(  ةمذاهب اربعه سرلوح

ستنت، بزرگتان  ة ر مذاهب اربعت ،نونتاک قمری هشتم هجری ةبدين ترتیب از سد

متضتمن  ،علم فقه/ اهل افتا/ مفتي المذهب/ مجتهد في المذهب  ر چارچو  نظام فقهي

 ،های استدالل و استنلاط مشخص شده  ر متذهب ذی ربتط قواعد و ملاني منقّح و روش

مجتهتد "اند   ر صورت اقتضای نوآوری و نظريه پتر ازی،  پاسخگوی سؤاالت شرعي بو ه

شتده  متي از مذهلي بته متذهب  يگتر منتقتل احیاناً ،بر اساس ذوق فقهي "ي المذهبف

است، اما اين خو  مستلزم پايلندی به قواعد مذهب جديد بو ، نه چشم پوشي از ضوابط 

و قواعد مذهب سابق و الحق  بديهي است کته وحتدت علمتای اهتل ستنت  ر موضتوع 

بتاقي  ور مکتب فقهي يا مذهلي جديتدمجالي نظری برای ظه ،پیش گفته نظامتقسیم و 

 ايتن نظتامکارآمدی و موفقیتت  ،عمل نیز ة ر عرص  خواه افراطي يا غیر آن؛ گذاشت نمي

  به همین سلب، رويکر  و رسیده بو ت به اثلات  ر جلوگیری از افتراق  ر میان اهل سنّ
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ا  کالمتي محمتد بتن علتدالوه -آرای فقهي فر ی چون ابن تیمیه و بر اشت عقیتدتي

 1ملنای مکتب فقهي يا مذهلي نو  ر میان اهل سنت شو   نتوانست

افتراط و  جتايي بترایروی،  میانته مشيبا وجو   ،از سوی  يگر،  ر مذاهب چهار گانه

 و قرآنتي مستتندات ،تروی منظور مذاهب اهتل ستنّ خور   میانه گری به چشم نمي افراطي

از گرايتي  افراط ملني بتر تأيیتد افتراط وزی فتوا و مجوّ ، ر عدر حاضر نیزو  2حديیي  ار 

المذهب صا ر نشده است  بدين ترتیب، از  سوی هی  يك از بزرگان اهل افتا يا مجتهدان في

ي مذهب، خواه  ر آسیای مرکتزی و ختواه  ر گرايان سنّ ت،  عاوی افراطمنظر فقه اهل سنّ

اجتهتا   ر  ةخته شتدمناطق  يگر، به سلب عدم پیروی از موازين تعريف و به رسمیت شنا

اران و ذبنیانگت وت وجاهتت شترعي  اشتته باشتد تواند بترای اهتل ستنّ مذاهب اربعه، نمي

توانند خو  را پیرو مشي اجتها   ر قالتب متذاهب اربعته  نمي نیزگرايي  افراط ر ازانپ نظريه

 ای پديتدهگرايتي  افراط اهل سنت معرفي کنند  از همتین روی، بتي مناستلت نیستت کته

نخست متوجه ختو  متذاهب  ةاما  ر پوشش  ين تلقي شو  که تهديد آن  ر وهل ،سیاسي

خطری که مهابت و اهمیت آن، اگر  ؛ت و نیز میرا  فقهي و فرهنگي آن استاربعه اهل سنّ

ت آشتکار باشتد، های سیاسي،  ست کم بايد بر علمای اهل سنّ نه بر اهل سیاست و جريان

 ابل جلران نخواهد بو  زيرا پیامدهای ويرانگر چنین تحولي ق

 ر آستیای مرکتزی و قفقتاز گرايتي  افراط  ر پرتو آنچه ذکر شد، جای آن  ار  کته

اسالم و سابقه آن  ر جواما متکیر  ةمطمح نظر قرار گیر   پیشتر با اشاره به چتر گستر 

هتا و اقتوام و نیتز  مخاصتمات سلستله هتا و کته رقابت يا آور شديم ريای خزر،  ة ر حوز

 ةمذهلي و  يني بو    ر واقا تا استتیالی روستی ةفاقد انگیز ،ات محلي  ر منطقهاعتراض

                                                           
تتا اجتهتا   فقه اسالمي از اجتهتا  آزا "برای مشروح طلقات فقها  ر اهل سنت و فرآيند مذکور، نك     امیدی،   1

  02-63(، صص 1701)1، فقه مقارن "في المذهب،
عَلَى النَّاسِ وَیَکُـونَ الرَّسوـولُ    وَکَذَلِكَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَکُونُواْ شُهَدَاءَ  قرآن کريم آمده آست چنان که  ر  2

امت  میانه قرار  ا يم، تتا بتر متر م گتواه باشتید و  و بدين گونه شما را  107سوره ملارکه اللقره، آيه ) عَلَیْکُمْ شَهِیدًا

 اِفْراطَها. الً  تفریطُها ال اوْسَطُها االمورِ خَیْرُ ر حديث نیز از پیاملر )ص( آمده است   ( پیاملر بر شما گواه باشد
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(، اسالم ملنای ثلات  ر ساختارهای فکری، اجتماعي، اقتدتا ی، م 1161-1111تزاری )

 سیاسي و نیز روابط  ر جواما شهری و روستايي  ر ترکستان يا آسیای مرکزی محسو 

اران ذمذکور هیچگاه بر سیاستگ ةرامش  ر منطقشد  اهمیت اسالم  ر حفظ ثلات و آ مي

طلب روسیه تزاری نیز مخفي نلو    ر واقا ستنت پترزبتور   مسلمان و توسعه ولت غیر

  اجترا وطراحتي نطقته های خو  را برای اين م با  ر نظر گرفتن همین واقعیت، سیاست

 از اقداماتي که   از اين روی، بر رغم تأسی  و ترويج مدارس جديد و زبان روسي،کر  مي

خانتات بختارا و ، محلي ملتني بتر آنهای  توانست ثلات ناشي از اسالم رايج، حکومت مي

مکتب، مدرسه، مسجد، ، روسیه بو ند و نیز مؤسسات ناشي از آن ةخیوه که تحت الحماي

آمتار مؤسستات  ،تافت  مؤيد اين نکتته موقوفات، محاکم شرع را به مخاطره انداز ، برنمي

 721مکتتب و  6111است کته بته م  1011سال   ر مرکزیسالمي  ر آسیای آموزشي ا

نفر  ر آنها به تحدیل اشتغال  اشتند   ر همتان  111111بیش از  شد و مي مدرسه بال 

نفر  ر  17211مکتب و  6001نفر  ر  121111بیش از  ،زمان  ر خانات بخارا به تنهايي

مؤيد اين مشي، سیاست  (Zenkovsky, 1955: 20) گرفتند مي مدارس علوم اسالمي فرا

طلب آسیای مرکتزی موستوم بته جديديته  تقابل جريان اصالح ةسنت پترزبور   ر قضی

چشم  وخته های جوان  که به متفکران تاتارستاني، تحوالت عیماني و حرکت تر است، 

ايتت اخیر حم ةاز  ست و  ولت روسیه ، با پايلندان به اسالم رايج معروف به قديمیهبو ند

سیاستي  -فرهنگتي ةاقدامات اصتالح طللانت  ر برابر ،به اهداف خو  رسیدنکر  و برای 

  (Khalid, 2000: 385)ايستا  جديديه 

تي استالم همتراه بتو   بترای با تغییر جايگاه ستنّ مرکزی،حضور روسیه  ر آسیای 

ئض و ر ترکستان، اسالم و فرهنگ استالمي )از جملته تدتوف(، فراتتر از فتراجواما متکیّ

آفريني يافت  خو آگاهي ناشتي از آن  زايي و وحدت هويت همچونعلا ات، وجوه  يگری 

نیز به سالحي برای پاسداری از میرا  گذشتگان، حفظ وضا و منافا موجو  و  ر عتین 

استخ بته به ستخن  يگتر،  ر پ تلديل شد ها  حال راهي برای  ستیابي به حقوق و آرمان

پیامتد (  Gunn, 2003: 389- 410) الم سیاستي شتداستتتزاری،  ةتوسعه طللي روستی
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طلیعي شرايط جديد، ارتقای جايگاه و نقش رهلران  ينتي  ر میتان مستلمانان آستیای 

مرکزی و حضور آنان  ر تشکیالت ا اری خانات بخارا و خیوه بو   چنتین تعتاملي میتان 

 ار   پايلنتدی مستتنداتي ويژه کالمي اهل ستنت ه ام مسلمان نیز  ر منابا بعلما و حکّ

"عدم جواز خرو  بر حاکم مسلمان" ةاهل افتا به قاعد
مانا از تشويق يا مداخله ايشتان  1

ام مسلمان توانست به حکومت حکّ مي که  ر صورت شکست، ،شد مي ات مر مي ر تحرک

مناطق  ر پتي آن حکومت مستقیم روسیه را بر مسلمانان   ر بخارا و خیوه خاتمه  هد و

توانستند نسلت  مي فقها نلو ند، ةتي که  ر زمر يگر رهلران روحاني سنّ ماا ، اشته باشد

قیتام مستلحانه  ،واکنش نشان  هند   ر اين زمینهبه صورتي آزا تر به شرايط و رويدا ها 

چشتمگیر  ای نمونته 1101مر م انديجان علیه سیاست اقتدا ی روسیه  ر ماه مه ستال 

فر از ناراضیان بتا تستلیحات ناکتافي بته پا گتان ن 2111حدو   ةاست  اين واقعه با حمل

 ،  رهلری ايتن حرکتت بتا يکتي از صتوفیان طريقتت نقشتلنديهشدروسیه  ر اوش آغاز 

 "ايشتان" آمیز احترام بو   لقب "ايشان م دالي"يا  " وکچي ايشان"محمدعلي معروف به 

 2 لتو ن "اهتل افتتا"  هتد کته وی  ر زمترة نشتان مي( "شتیخ"يتا  "مرشد")به مفهوم 

(Barthold: 113  )زو ی بتا مشتت آهنتین روستیه ه چه شورش متر م انتديجان بت اگر

 ةسرکو  شد، اما به سلب رهلتری  وکچتي ايشتان سترآغاز تحرکتات مر متي بتا ستلق

 ،اين ستلقه(  Manz, 1987: 267-281) 7شو   مي اعتقا ی و  يني ضد روسیه محسو 

                                                           
هورترين عقیتده حديیي اهل سنّت به تفدیل آمده است، از جمله  ر يکتي از مشت -اين قاعده  ر بسیاری از مآخذ کالمي  1

أبتو  "،و ال نری الخروج علی أئمتنا و والۀ أمورنا و إن جاروا و ال ندعوا علیهم و ال ننزع یدا مـن طـاعتهم  "ها   نامه

  32/ ش 23، ص 1013محمد ناصرالدين األللاني، المکتب االسالمي، بیروت   ، به کوششهالطحاوي ةالعقیدطحاوی، جعفر 
 رفت، نك   آسیای میانه که برای بزرگان صوفیه به کار ميکه  ر  "ايشان"برای مفهوم   2

W. Barthold—[G. E. Wheeler], “Ishān,” EI2, IV, p. 113. 
 ر تحرکات متذکور مشتايخ صتوفیه  اماحضور صوفیه  ر تحرکات ضد روسیه پیش از قیام انديجان سابقه  اشت،   7

گتر     ان به اقدام مستقل از خوانین  وکچي ايشتان بتازميکر ند  اهمیت قیام انديج ايفا مي  ر کنار خوانین نقش 

 برای جزئیات قیام انديجان و رهلری  وکچي ايشان، به عنوان نمونه، نك  

A. S. Morrison, Russian Rule in Samarkand, 1868–1910, Oxford University Press, New York, 

2008, pp.73ff; 
A. Tabyshalieva, “Social Structure in Central Asia,” History of Civilizations of Central Asia, 

vol. vi, UNESCO, Turin (Italy), 2005, p. 91; 
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فقاهتي بو ؛  ر واقا بیش از هر چیتز یردوف با فرهنگ اسالمي منطقه، غت ةبر رغم رابط

 پیوند  اشت   1رابطه مريد و مرشد و نیز  ر  و بر اشت عامیانه از  ين اسالم ةبا مقول

ای  ر تحرکتات  بر رغم سترکو  قیتام انتديجان، تمستك بته استالم جايگتاه ويتژه

( و بختتارا م 1011-1010فرغانته ) ةتتزاری  ر  ر ةمر متي ضتتد روستی ةطللانت استتقالل

هتا   ر مناطق مختلف آسیای مرکزی علیه بلشتويك م 1013( و پ  از انقال  م 1016)

   مکتارتني، کنستول بريتانیتا  ر  نوشتتةبته (  1101  1733)غفتوروف،  به  ست آور 

کاشغر )مرکز ترکستان چین(،  ر زمان عزل تزار نیکال  وم، امپراتتور روستیه، مستلمانان 

جه به نقش عیماني  ر جنگي که به عزل تزار منجتر گفتند و با تو مي شهر به هم تلريك

مسلمین يك بار  يگر آزا  »گفتند   مي بالیدند و  ر بازارهای کاشغر مي شده بو ، به خو 

 ر آن هنگتام همته بتر ايتن نوشتة همتو، به «  اسالم به جايگاه خو  بازگشته»و « شدند

أستی  خواهتد شتد  ر ترکستتان روستیه ت« مستتقل مستلمان»گمان بو ند که  ولتي 

اگر چه هدف از بحتث کنتوني ورو  بته  ( 22-27  1710)کاظم بیکي،  2( 1013)مارس 

اسالم بته  جايگاه جزئیات تاريخ آسیای مرکزی نیست، اشاره به اين مهم ضرورت  ار  که

   ر شتد ر  وران شوروی نیز حفظ  ،عنوان عامل هويت و الهام بخش  ر آسیای مرکزی

( م 1070-1013که بتیش از يتك  هته ) ،موسوم به باسماچیان مر مي ةحرکت مسلحان

حضور عقیدتي اسالم  ر قالب جهتا  های   ر برابر نیروی نظامي شوروی تا  آور ، نشانه

مشارکت و مقاومت طلقات مختلف مر م و قلايتل بته وضتوح  ةيا جنگ مقدس  ر انگیز

ين نکته نیز گفتني است قابل پیگیری است   ر باره اسالم مطرح  ر جنلش باسماچیان ا

از  وگرفتت  مي ها را  ر بر تعامل با صوفیه، جديديه، قديمیه و لیلرال ،تسامح آن ةکه  امن

                                                           
1. Popular Religion 

هتای لنتدن شتده بتو  کته  ر جريتان  ملي  ر منطقه  ر همان زمتان يکتي از  لنگراني -  بروز احساسات اسالمي2

نیرويي به فرماندهي ژنرال مالسون به ماورا  خزر، ضتمن تقويتت نیروهتای ضتد ها، با اعزام  اقداماتش علیه بلشويك

بلشويك،  ر صد  جلوگیری از گسترش تحرکات اسالمي از آسیای مرکزی بته افغانستتان و هندوستتان بتو ، نتك  

 به بعد  31همان، صص 
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 ر طتول ايتن جنتلش، 1محستو  شتو  گرايتي  افراط ةتوانتد  ر مقولت نمي ،همین روی

نیرو و تدارکات برای باسماچیان و  ر نتیجته يکتي  ةافغانستان پناه و يکي از مجاری تهی

  2ز علل برخور های مرزی ارتش سرخ با نیروهای افغان بو  ا

اعطتايي بته  ةبه هر روی،  ولت شوروی  ر طول زمان با تجديد نظر  ر امتیازات اولیت

اقتدتا ی،  ةتوستع ختو   ر زمینتة هتای مسلمانان آسیای مرکزی، به موازات اجرای طترح

،  ر  7و منابا مالي آن )وقف(با تضعیف نها  مدرسه  ،ويژه  يني(ه اجتماعي و فرهنگي )ب

 ؛ Wheeler, 1977: 40-49) ا   مي ه کاهشتصحیح از اسالم و شريعت فقاهتي را  ر جامع

.(Keller, 1992: 30حدو   م 1013-1071های   ر سال
6
مسجد موجو   ر  12111از  5

بتر افتزون  گیری شد؛جلوروحانیون  از  رصد 03تا  01 از انجام وظايف شوروی تعطیل و

  (Critchlow, 1990: 196)بو ند تعقیب  تحتنیز  آنهااز  بسیاریآنکه 

                                                           
  نك   برای جزئیات قیام باسماچیان و نقش اسالم  ر آن  1

M  B. Olcott, “The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24,” Soviet Studies, 33: 

No. 3 (July 1981), pp. 352-356; Zenkovsky, pp. 39-40; B. Penati, “The reconquest of East 

Bukhara: the struggle against the Basmachi as a prelude to Sovietization,” Central Asian 

Survey, 26: 4(2007), pp. 521-538; W. Myer, Islam and Colonialism Western Perspectives on 

Soviet Asia Central Asia, RoutledgeCurzon, London, 2002, pp. 78-82; 
 های ارتش سرخ  ر بارة قیام، نك  برای گزارش

 H. A. de Lageard, “The revolt of the Basmachi according to red army journals (1920-1922), 

Central Asian Survey, 6: No.3 (1987), pp.1-35.   
2. W. S. Ritter, “The Final Phase in the Liquidation of Anti-Soviet Resistance in Tadzhikistan: 

Ibrahim Bek and the Basmachi, 1924-31,” Soviet Studies, 37: No. 4 (Oct., 1985), pp. 486-467; 

same, “Revolt in the Mountains: Fuzail Maksum and the Occupation of Garm, Spring 1929,” 

Journal of Contemporary History, 25: No. 4 (Oct, 1990), pp. 549, passim; 
 ك ها، ن های ارتش سرخ با افغان برای ارتلاط باسماچیان با افغانستان و به ويژه نقش آن  رگیری

S. B. Panin, “The Soviet‐Afghan conflict of 1925–26 over the Island of Urta‐Tugai, The 

Journal of Slavic Military Studies, 12: 3(1999), pp. 122-133  
 برای سیاست مسکو  ر زمینة وقف، نك، به عنوان نمونه، نك   7

P. Reichmuth, “»Lost in the Revolution”: Bukharan waqf and Testimony Documents from the 

Early Soviet Period,” Die Welt des Islams, 50 (2010), pp. 362-396; also see N. Pianciola and 

P. Sartori, “Waqf in Turkestan: the colonial legacy and the fate of an Islamic institution in 

early Soviet Central Asia, 1917–1924,” Central Asian Survey, 26: 4 (2007), pp. 475–498. 
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 ،متر مهای   ر غیا  علما، خأل بینش صحیح اسالمي  ر میان تو ه بديهي است که

ويتژه کته ه شتد، بت متي آن پترهای  بیش از هر زماني با بر اشت عامیانه از اسالم و آموزه

بیت وقت با گسست بین نستل جتوان تحدتیلکر ه و منتابا گیری نظام تعلیم و تر جهت

نیز همراه بو    به سخن  يگتر، آگتاهي  مرکزیمکتو  اسالمي و میرا  فرهنگي آسیای 

فکتری  نیتای استالم  های سرچشتمهتترين  که خو  زماني از مهم مرکزیجواما آسیای 

بايتد  ر  ي که ميکسانوجه شفاهي و محفلي يافت  بسیاری از  ، ين اسالم با بو ند،  ر 

به سلب سیاست تضعیف نها  مدرسته و منتابا متالي آن،   ا ند، ها آگاهي مي اين زمینه

 از امکانات الزم محروم مانده بو ند معارف اسالمي   ر برای تعمیق

فضای فرهنگي پیش گفته و بر اشت عامیانته و حتتي تخیلتي از  نتايجبه هر روی، 

ن اهای نظامي مجاهد يگي آسیای مرکزی، موفقیتکه  ر همسا شداسالم هنگامي آشکار 

عمر شوروی کارآيي اسالم و حرکت مر مي متکتي بته آن را  ةافغانستاني  ر واپسین  ه

وروی  ر ن افغانستتان بته مرزبانتان شتاويژه آنکه تهتاجم مجاهتده ب 1؛کر  مي ثابت عمالً

مت اسالمي را بترای عقیم ماند، استعدا  مقاوآنکه بر رغم م  1013تاجیکستان  ر آپريل 

آمیتز  با وجو  ايتن، مجاهتدات موفقیتت 2اقدام  ر آسیای مرکزی به نمايش گذاشته بو  

ملت مسلمان، غیور و با فرهنگ افغانستان که به خرو  نیروهای شتوروی از ايتن کشتور 

 -جريتان افراطتي طاللتان اقتداماتتحت الشعاع م  1006 (،  رم 1011-1010انجامید )

 ر  اين جريان، بر اساس ضتوابط فقته اهتل ستنّت،های  بانیان و ايدئولو   القاعده گرفت

                                                           
طللد، اما يا آوری اين نکتته ضتروری استت    گرچه ورو  به موضوع مقاومت اسالمي  ر افغانستان مجالي  يگر مي1

 ر آن  که سوابق مقاومت مر م افغانستان  ر برابر بیگانگان، جايگاه اسالم و نیز ستاختار اجتمتاعي و شتاکلة قتدرت

 کشور با آسیای مرکزی تفاوت عمده  ار  
 و نیز غربي ر    برای گزارش تهاجم حمله مجاهدين  ر مطلوعات شوروی  2

T. Shanker, “Pravda Tells Soviet of Battle on Border Thousands of Afghans Forced Out,” 

Chicago Tribune, April 3, 1987; C. Bohlen, “Rebels Kill 2 in Soviet Union: Afghans Strike 

Across Border,” The Washington Post, April 19, 1987; “Two Russian Guards Killed by 

Guerrillas Near Afghan Border,” New York Times, April 19, 1987; Walker, M., “KGB chief 

visits Afghan border after rebel attacks,” The Guardian, May 1, 1987.   
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به هر روی، پیام بر اشت افراطتي اينتان از استالم  1 شدند محسو  نمي "اهل افتا"شمار 

سوی آسیای مرکزی گشو ، راه خو  را به  سپ  2؛ابتدا  امنگیر خو  ملت افغانستان شد

ف، اعتم از تاجیتك، ازبتك و تترکمن  ر کنتار اقتوام مختلت ، ر خو  افغانستانحال آنکه 

 کر ند   مي القاعده مقاومت -پشتوها  ر برابر جريان طاللان

های   ر آسیای مرکزی که سیاست فرهنگي شوروی از پیش راه را برای پتذيرش ايتده

 -ناراضتیان اقتدتا ی ،گرايانته و الگوهتای افتراط ها اسالمي هموار کر ه بو ، مخاطلان پیام

انتظتار  ،گرايانته واقتا ای غیتر که آنها به گونته رسد مي به نظر  بو ند پیشینظام اجتماعي ن

از  تسريا  ر شوروی ز ايي و بهلو  فوری شرايط  ر کشورهای نواستقالل منطقه را  اشتند 

گرايانه وار اتي توانست مخاطلتان ختو  را  ر میتان ناراضتیان  اين روی، ايده و الگوی افراط

  ايتن الگتو خیلتي زو  بیابدسیاسي های  ه يا تخیلي و نیز برخي از جريانپیرو اسالم عامیان

 ر حتالي کته  7همانند افغانستان با اقدامات مستلحانه و قاچتاق متوا  مختدر همتراه شتد 

از باور مر م به عدالت اسالمي، با وعتده و از راه توستل بته  بر اری گرايان بومي با بهره افراط

به جای تخدیص منابا  ،ها  ر واکنش اند،  ولت بو ه سية قدرت سیاخشونت  ر صد  قلض

                                                           
چگونگي هماهنگي میان مذهب امام ابوحنیفه )مذهب غالب  ر افغانستان( که ملتني بر رأی، استتدالل و استحستان   1

 طترز بلکته، نیستت فقهتي جرياني است با وهابیت خو  پرسش بسیار مهمي است  اللته نلايد فراموش شو  که وهابیت
 و کتتا  ظتواهر بته نیز تمسّتك و علا تي و عقیدتي های بدعت نفي و وحیدت بر است با تأکید عقیدتي يا کالمي فکری
 متن  1   ر نقل آن به طرق حديیي خو ، اتفتاق  ارنتد بخاری و مسلم که است نلوی حديث چند اين شعارشان  سنّت
محدثات االمور فتأن  اياکم و  7 ؛ر ٌ فهو امرنا علیه لی  عمالً عمل من  2 ؛مر و  ای ر ٌ فهو منه لی  ما امرنا في احد 

 :کنند مي زمزمه گهگاه هم را بیت تك ها اين وهابي  لهض ال هٍو کُلّ بِدع  هکُلّ  محُدثة بدع
 !خلف م ن ابتداعِ في شرٍ کل سلف و م ن اتّلاعِ في خیرٍ کل و

هتا  وهابي اگرچه !کنند مي بدعت منسو  به را خلف طريقة و  انند سنّت مي بر منطلق را سلف بدين ترتیب، طريقة
  ر آن نفتوذ  استت، از آنجا که نوعي نگتاه و بر اشتت عقیتدتي اما هستند، حنللي مذهب تابا غاللاً فقهي لحاظ از

  است محتمل هم مذاهب ساير پیروان میان
مظتاهر  "ستیتماتیك"گرايتي و تلعتیض، نتابو  کتر ن  نسل کشي قوم هزاره و کشتار مسلمانان اهل سنت، فرقه  2

ي، رفتار خدمانه  ر قلتال کشتورهای همستايه، تربیتت تروريستت، تترويج خشتونت و تروريستم، تمدني و فکرکش
للي، تنها بخشي از الم همخوان با مذاهب اربعه و نیز موازين بیندور موا  مخدر و ساير اقدامات ناگسترش تولید و ص

 ( است م 1006 -2111های استیالی طاللان بر افغانستان ) گری سیاسي  ر سال کارنامة افراط
  برای نمونه نك  7

For instance see T. Makarenko, “Crime, Terror and the Central Asia Drug Trade,” Caspian 

Brief No. 25, July 2002 (available at http://www.cornellcaspian.com). 
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  اند کر هگرايان هزينه  آن را برای مقابله با افراط ناچار اجتماعي، -اقتدا ی ةتوسع برایي ملّ

به نارضتايتي  امتن  ،را کُند کند اجتماعي -اقتدا ی ةتوسع روندتواند  مي اين شرايط ةا ام

 ر کشتورهای  ،آنکته بر   افزونافزايش يابندگرايي  افراط غانمللّ مخاطلان ،و  ر نتیجه بزند

توانتد راه  متي  ر يکتي از اقتوامگرايتي  افراط های قومي، نفتوذ چند قومیتي با سوابق رقابت

 از سوی  يگتر،گسترش آن را  ر میان اعضای همان قوم  ر کشورهای همسايه هموار کند  

تواند واکنش همان قوم  مي چند اقلیت، رگرايان يك قوم ه خور  نظامي يك  ولت با افراطبر

و همچنین فرصتي برای مداخالت ای  منطقهو به بحران   ر پي آور را  ر کشورهای مجاور 

گرايي، از  ست رفتن فرصتت  ترين تهديد افراط بیگانان منجر شو    ر اين میان شايد بزر 

که  ،آن باشد ةجويان ي و صلحمتعالهای  بازآشنايي مر م با اسالم میانه روی  فقاهتي و آموزه

اجتماعي، مؤثرترين و پاسخ به افراط  -اقتدا ی ةقا ر است  ر کنار اقدام  ولتي برای توسع

مستلزم برخور  فکری و فرهنگي گرايي  افراط ةپايدار با انديش ةباشد، زيرا مقابلو سدّ راه آن 

توانتد بته مخالفتت  متي ه،گرايي، با قطلي کر ن جامع با آن است   ر غیر اين صورت، افراط

بخش استقالل بو ه است  اگتر  ساز و الهام کنون هويت مي با اصل اسالم منجر شو  که تامر

ای فرهنگي برای مقابله با خشتونت  نمايد که تدوف و تسامح آن بتواند گزينه مي چه چنین

نقشتي  زیمرکتطريقتت  ر آستیای  ،تزاريسم ةو افراط گر  ، اما نلايد از يا  بر  که از  ور

کر  و الهام بخش تحرکتات مستلحانه مر متي بتو   اعضتای  مي  فراتر از سیر و سلو  ايفا

برخي از فرق صوفیه پیش از اين  ر افغانستان و سپ  چچن و هم اکنون  ر عراق  ر صف 

 فراطي حضور  ارند نیروهای ا

 

 نتیجه 

انه بتو ه استت، های استقالل طلل بخش جنلش اسالم الهام ،چه  ر آسیای مرکزی اگر

 ةفاقد پیشین ،اجتماعي منطقه - ر میان برخي از ناراضیان اقتدا یگرايي  افراط ةبروز پديد

آشنايي بتا ، به نا ر آسیای مرکزیگرايي  افراط های فرهنگي و مشروعیت  يني است  جاذبه

ت ه حسا  تلعات سیاسبیش از هر چیز بايد ب وگر    مي باز فقاهتي/ اسالم  شريعت اسالم
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با قطا منابا مالي مدارس  يني،   ولت شوروی  ستیزی مسکو گذاشته شو  فرهنگي و  ين

 موجتب شتد تتاهمین مشتي  تضعیف کر  و ر آسیای مرکزی  را سي و فقاهتيدر اسالم م 

  اين استالم نها ينه شو محروم از راهنمايي علمای آگاه های   ر میان تو ه "اسالم عامیانه"

 ين باور منطقه ا امته های  حیات محفلي و گسترش خو   ر میان تو هعامیانه  ر حالي به 

  پ  از گرفت صورت نمينظارتي  ، ا  که از سوی فقها و نیز نظام سیاسي حاکم بر پیام آن

 چنین استالمي کته فاقتد پشتتوانه علمتي و نظتری استت،به فروپاشي شوروی، باورمندان 

آمیز مقاومت  آسیای مرکزی الگوی موفقیت گراياني غیربومي شدند   ر مخاطب  عوت افراط

موجب پاستخ میلتت ناراضتیان پیترو استالم  ،اسالمي افغانستان  ر مقابل نیروهای شوروی

ختو  از حمايتت  ةچینیان طاللان و القاعده شد که به نوب خوشهگرايي  افراط عامیانه به پیام

ت اهل ستنّ ةآمدی مذاهب اربعبرخور ار بو ند  با توجه به سابقه و کارای  منطقهنیروهای فرا

رستد  مي نوظهور، به نظرهای   ر ترويج اعتدال و نیز  ر جلوگیری از بدعت و گسترش فرقه

 ای مؤثر از گسترش باورهای اسالم عامیانه، به گونه که تقويت اسالم فقاهتي بتواند با اصالح

متذهب ايتن  يويتژه کته مستلمانان ستنّه ب جلوگیری کند؛ ر آسیای مرکزی گرايي  افراط

تستامح،  ر میتان  يگتر پیرو مذهب فقهي ابوحنیفه هستند که از منظر پويتايي و  ،منطقه

 مذاهب شاخص است 
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