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چکیده
در مقاله حاضر به واکاوی الیههای جریانهای فکری -معرفتی مسلمانان در آسایای
مرکزی میپردازیم و درصدد پاسخ به این سؤال هستیم که جریانهای اساتمی موجاود
در آسیای مرکزی به چه صورت است؟ در همین راستا مطالعه جریاانهاای اساتمی در
آسیای مرکزی نشان میدهد که امروزه در دو الیه هویتی استمی که در میان جریانهای

دینی حاضر در منطقه وجود دارد ،شاهد تحوالت قابل توجهی هستیم .یکی از این الیه-
ها ،شبکه طریقتی تصو است که در سالهای اخیر رشدی چشمگیر داشته و در کانون
توجه دولتهای منطقه قرار گرفته است و دومین الیه مربوب به است گرایان تندرو است.
این الیه هویتی ،شرایطی متفاوت از الیه هویتی قبلی دارد .الیه مذکور توانساته متاأثر از
شرایط منطقهای و شرایط حاکم بر جهان است  ،جبهه فراگیری را در مقابل دولاتهاای
سکوالر منطقه به وجود آورد .بررسیهای ما در ایان تحقیاق نشاان میدهاد کاه بیشاتر
جریانهای استمی آسیای مرکزی فاقد هرگونه مرا نامه سیاسی و اقتصادی ،طرح بارای
حاکمیت بهتر و ایجاد دولت استمی آیندهشاان هساتند؛ باااینحاال هماواره باه دنباال
هویت دینی و اجتماعی بر اساس قومیاتهاای مختلاف در میاان کشاورهای مختلاف
آسیای مرکزی هستند تا از این طریق بتوانند به کاستیهتا هفتادسااله ناشای از تسالط
کمونیستها بر این منطقه فائق آیند.
واژگان کلیدی :مسلمانان آسیای مرکزی ،جریانشناسی ،دین است  ،جریانهای
مذهبی.
 .1دکتری علو سیاسی ،پژوهشگر همکار پژوهشگاه بینالمللی المصطفی
کریمه اهلبیت

.

 ،عضو اندیشکده مطالعاات راهباردی
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مقدمه
در تعریف جریان ،آن را تشکل ،جمعیت و گاروه اجتمااعی معینای نامیدهاناد کاه
افزون بر مبانی فکری ،از نوعی رفتار و یژه اجتماعی نیز برخاوردار اسات .بناا بار ایان
تعریف ،اندیشه نظا مند ی شخصیت علمی که بهصاورت تشاکل اجتمااعی ظااهر
نشده ،جریان نامیده نمیشود (بشارتیراد .)64 :1394 ،نقطه ثقل تعریف حاضر ،تمرکز بر
نق عملگرایانه جریان است؛ بهگونهای که آن را به حوزه تعریف حزب یا تشاکیتت
سیاسی بسیار نزدی میکند و از این جهت میتاوان آن را نااقص نامیاد .در تعریفای
مشابه ،جریان فرهنگی به گروهی اطتق شاده کاه گرای هاای فرهنگای همگاون یاا
یکسانی دارد و به سوی پدید آوردن ی خردهفرهنگ در حرکت اسات .در چاارچوب
ً
همین تعریف ،جریانهای اجتماعی به چهار دسته تفکی شدهاند که ظاهرا دسته باه
زمینه و گرای عملی راجع است و این چهار دسته عباارتاناد از :فکاری ،فرهنگای،
سیاسی و اقتصادی .فکری مراد نظری ،فرهنگی نزدی به رفتاری ،و سیاسی مشاابه
حزبی در نظر گرفته شده است که خود ایان تقسایمبندی نیاز میتواناد بسایار محال
اشکال قرار گیرد .فکر و فرهن و سیاست و اقتصاد از ی جنس و سنخ نیستند و هار
جریانی حتما دارای پی زمینههای فکری و نظری نیز هست .این پی زمینهها معموال
رو یکردی عقلی-منطقی دارد (و نه فلسفی؛ چرا که برخی جریانات خود را ضد فلسفه
میدانند) و به این اعتبار ،همه جریانات را میتوان فکری قلمداد کرد .در واقع بهتر بود
که همطراز فکری ،مفاهیمی دیگر بهکار گرفته شود تاا چناین شاائبهای ایجااد نگاردد
(خسروپناه.)41 :1388 ،
جریانشناسی فکری و معرفتی یکی از مباح مهمی است که بخا معظمای از
ساحتهای معرفتی و حوزههای اجتماعی را شامل میشود .مقوله جریانشناسی ،هم
از جهت محتوا و هم از لحاظ قلمرو جغرافیایی ،تنوع قومیتی ،گونهگونی فرهنگی و ...
دامنه گستردهای را پوش میدهد .از جمله اولویاتهاا در ایان مقولاه« ،بازشناسای
جریانهای فکری معاصر در جهان است » است و ماادامی کاه جریاانهاای ماؤثر و
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دخیل در عرصه فعالیتها در سطح بینالملل را بهخوبی نشناسایم و ابعااد و زوایاای
فکری و شیوه عملیاتی آنها را بهدرستی تحلیل نکنایم ،قاادر نخاواهیم باود تاا در ایان
رقابت موفق عمل کنیم (بشارتیراد .)64-33 :1394 ،
ضرورت و اهداف

مطملنا جریانشناسی فکری -معرفتای در آسایای مرکازی و قفقااز ،ناهتنهاا یا
ضرورت مهم برای نهادهای تصمیمگیر و فعا ل ایران در منطقاه محساوب مایشاود،
بلکه ی رسالت علمی نیز هست.
یکی از مسائلی که باع به وجود آمدن ضعفهای مهمی در دستگاههای مارتبط
بااا ش ایعیان در ای اران شااده اساات ،عااد وجااود تصااو یری واقااعبینانااه و واقع ای از
جریانشناسی فکری -معرفتی در آسیای مرکزی و قفقاز است .ازاینرو ارائه تصاو یری
صحیح و واقعبینانه از جریانهای فکری و معرفتی در آسیای مرکزی مایتواناد نتاایج
مثبت و درخور توجهی داشته باشد.
اف ازای درک و آگاااهی از وضااعیت جری اانهااای فکااری و معرفت ای موجااود در
کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ،میتواند راهگشا و راهنمای بسیاری از تصمیمهاا و
اتخاذ رو یههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و حتی اجتماعی برای جمهوری استمی
ایران جهت فعالیت در کشورهای آسیای مرکزی باشد.
رفااع نااواقص تحقیقاااتی کااه در درون کشااور و در حااوزه مطالعااات منطقااهای در
خصااو

موضااوع مااذکور وجااود دارد ،یکاای از اهاادا تحقیااق حاضاار اساات.

برایناساس ،مطالعات جامعهشناختی و مرد شناختی ماورد هاد قارار مایگیرناد و
آنچه را که امروزه جریانهای فکری و معرفتی آسیای مرکزی انجا مایدهناد و باه آن
باور دارند و عمل میکنند ،مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مالحظات نظری

جریانشناسی ،تصو یری روشن از قلمروهاای معرفتای موجاود در جهاان اسات را
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ترسیم و زمینه را برای دستیابی به درکی ژر تر از این قلمروها فراهم میکند و دساتیابی
به راهکارهای مناسب را در اختیار میگذارد .همچنین جریانشناسای فکاری و معرفتای
همه ساحتهای معرفتی و نیز همه حوزههای اجتماعی را شامل میشاود کاه بررسای و
کالبدشکافی مجموعههای فکری و پدیدههای سیاسای ا اجتمااعی را باا هاد یاافتن
الیههای زیرین و بسترهای معرفتی آن انجا میدهد .بنابراین ،میتوان بیاان داشات کاه
مجموعه جریانها و گرای های فکری معاصر در جهان است  ،در مواجهه باا انحطااب
درونی و در واکن به غرب و مدرنیته شکل گرفتهاند کاه بار بارونرفات از بحارانهاای
جهان است تأکید میکنند .بنابراین ،باید بیان داشات کاه شاناخت دقیاق جریاانهاای
فکری -معرفتی جهان است  ،از فرایضی اسات کاه کمتار باه آن پرداختاهایام .ازایانرو
طبیعی است که وقتی شناخت درست و دقیقی نباشد ،مواجههها و سیاساتگاذاریهاا
هم مشحون از اشتباهات ریز و درشت خواهد شد؛ بنابراین ،جریانشناسی جریانهاای
مختلف فکری و معرفتی حاضر در جهان است بسیار مهم است.
ازاینرو رو یکرد هری از جریانهای فکری و معرفتی نسبت به مسائل بنیادین مانناد
دولتسازی ،تمدنگرایی  ،کثرتگرایی ،حقوق بشر ،آزادیهای سیاسی و اجتمااعی ...
فاصله فکری آنها را از یکدیگر مشاخص مایکناد (بشارت یتاد .)64-33 :1394 ،البتاه نبایاد
فراموش کرد که جریانشناسی نیز به فرآیند شاناخت مؤلفاههای اصالی هار جریاان یاا
جریانات مورد نظر باز میگردد .این فرآیناد شاامل بررسای شاکلگیری یا اندیشاه و
تفکر ،بررسی مبانی فکری اعتقادی و دیدگاههای سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی ،دستهای
از احزاب و گروهها و تبیین همسو یی در مواضع ،رو یکردها و گفتمانهاا اشااره دارد کاه
البته در همینجا نیز رو یکرد سیاسی غلبه داشته و بخ سو از منظری درونسااختاری
مورد توجه قرار گرفته است و به نظر میرساد ایان بحا کاه جریانشناسای باهو یژه در
حوزههای نظری نیازمند بررسی مبانی معرفتشناختی ،انسانشناختی و هستیشاناختی
است ،نکتهای قابل توجه و تعمق است (مهدیپور .)30 : 1393 ،
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دستهبندی جر یانهای مذهبی در آسیای مرکزی:
برای بررسی تحوالت آسیای مرکزی میتوان با بهارهگیاری از مباحا نظاری ایان
حوزه باهویژه نظریاه زیار سیساتمهاا انساجا الز را باه مطالعاات انجاا شاده داد؛
برایناساس آسیای مرکزی بهعنوان ی خردهسیستم منطقه در نظر گرفته میشود؛ چرا
که مجاورت کلی بین بازیگران و بخ های کلای آن وجاود دارد و نیاز باروز هرگوناه
تغییری ،به محض بروز ی منازعه قومی در آسیای مرکزی میتواند دیگر بخا هاای
منطقه را تحت تأثیر قرار دهد؛ نهتنها این بلکه از نظر داخلی و خاارجی نیاز باهعناوان
واحدی مجزا مورد شناسایی قرار گرفته است و بازیگران منطقهای و فرامنطقهای در آن
به ایفای نق میپردازند؛ بنابراین ،با الگوگیری از تقسیمبندیهای هار خاردهسیساتم
منطقهای به سه بخ که مورد نظر «کانتوری و اشپیگل» هست ،منطقه آسیای مرکزی
را میتوان بر پایه تقسیمبندی ذیل مورد مطالعه قرار داد:
 .1بخ مرکزی :شامل جمهوریهای قزاقستان ،قرقیزستان ،ازبکستان ،ترکمنستان
و تاجیکستان ،آذربایجان ،ارمنستان و گرجستان؛
 .2بخ پیرامون :شامل قدرتهای منطقهای مانند روسیه ،ایران ،چین و ترکیه؛
 .3بخ مداخلهگر :شامل قدرتهای فرامنطقهای مانند آمریکا ،اتحادیه اروپا و ناتو.
بنابراین ،طرفداران جریان مذهبی در آسیای مرکزی به دو طیف تقسیم میشوند:
الف) جر یان مذهبی اقلی (دینداران) :این جریانها در آسیای مرکزی معتقد هستند
ً
که باید حداقل توقع و انتظار از دین را داشت؛ لذا دین را یا امار شخصای و یاا صارفا در
ً
حوزه امور فردی و یا آن را صرفا در جامعه امری اختقی دانسته و برایناسااس در حاوزه
مسائل دنیوی و عر معتقد به بهرهگیری از دستورات عقلی نه دستورات دینی است.
ب) جر یان مذهبی اکثر ی (دینمداران) :این جریانهاا در آسایای مرکازی معتقاد
هستند که است نهتنها برای زندگی فردی انسانهاا ،بلکاه بارای جامعاه دارای قاوانین
کاملی است و توانایی تشکیل و اداره حکومت استمی را نیز در عصر غیبت داراست.
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این جریان ،فقه آل محمد

را برنامه عملی و تلاوری زنادگی بشار دانساته و از

دیگر شاخصههای آن ،والیتمداری ،استقرار عدالت ،مرد سااالری دینای ،اساتقتل و
پیشرفت مادی و معنوی در سایه دین است (موثقی.) 51 :1390 ،

بستر و خاستگاه شکلگیر ی جر یانهای اسالمی معاصر در آسیای مرکزی

جریانها و جنب های اجتماعی– سیاسی مختلف ،از هماان قارون اولیاه ظهاور
است شکل گرفته است؛ برخی از ایان جریانهاا در فاراز و نشایبها تثیبات شاده و
گسترش یافته و در بازه زمانی طوالنیمدتی به حیات خود ادامه داده و برخی دیگار در
برابر تتقی با دیگر جریانهای فکری به افول گراییدهاند .تمدن استمی از قرن دو تاا
قرن هفتم هجری ،عصر شکوفایی و طتیی خود را گذراند که تولید علم و جریاان آزاد
مبادالت فکری ،تولید و صدور دان از بستر جامعه استمی به ساایر سارزمینها (از
جمله آسیای مرکزی) ،از و یژگیهای مهم این دوره تلقی میشود .این تمدن بازرگ ،از
قرن نهم و دهم رو به افول نهاد (عنایت.)82 :1372 ،
همه این جریانها فرهنگ و تمدن استمی را بهعنوان بستر تحول و حرکت در نظر
داشتند .بنابراین میتوان چنین گفت که احیای هو یات اساتمی ،باهعناوان مهمتارین
دغدغه جریانهای استمی معاصر در منطقه آسیای مرکزی است.
گرای های فکاری معاصار و جنب هاای اسات گرا خاود باا دو مسالله محاوری
«انحطاب و عقبماندگی داخلی» و «غرب و هجو و سلطه خارجی» که هر دو ابعااد
فکری -فرهنگی ،اقتصادی -اجتماعی ،و سیاسای -امنیتای دارناد ،شاکل گرفتهاناد.
انحطاب و عقبمانادگی داخلای ریشاه در سانتها ،نظا هاا ،سااختارها و نیروهاای
اجتماعی داخلی دارد که درعینحال ،در قرون اخیر از عوامل بیرونی برخاسته از غرب
و دنیای سرمایهداری هم به نحوی تخریبی متأثر شده است (دکمجیان.)21 :1383 ،
پس ،شکلگیری جریانهای فکری ،از ی سو متأثر از عوامل عینی مانند اساتعمار
غرب ،انحطااب فکاری و اساتبداد داخلای ،سکوالرساازی شاتابزده ،شکساتهای
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نظامی مسلمانان از بیگانگان و انحطاب درونی و سلطه هفتادسااله کمونیساتهاا بار
مسلمانان منطقه آسیای مرکزی بوده و از ساوی دیگار ،از عوامال فکاری و اندیشاهای
مانند آموزههای اصتحطلبانه استمی و دستورات دینی مبنی بر مبارزه با ظلم ،کفار و
طاغوت و تتش برای ایجاد جامعهای با ارزشهای دینای اسات .بناابراین ،هماه ایان
جنب ها بر بازگشت به ارزشهای استمی و احیای است اصایل ،باهعناوان تنهاا راه
برونرفت از بحرانهای دینی و مذهبی تأکید میکنند ( بشارتیراد . )64-33 :1394 ،
گونهشناسی جر یانهای اسالمی معاصر در آسیای مرکزی

برای بررسی جریانهای استمی موجود در آسیای مرکزی ،باید تماامی گاروههاا،
فرقهها و گرای های دینی را برای کشورهای مورد هد بررسی نماییم .حضور است
در آسیای مرکزی و قفقاز ،به قرنهای اولیاه هجاری برمایگاردد .قبال از اسات نیاز
مذاهب توحیدی در این منطقه ریشه دوانده بودند .ادیاان باودایی ،زرتشاتی ،ماانوی،
مزدکی ،یهودیت ،مسیحیت و ...در طول تاریخ ،مذهب مارد ایان منطقاه را تشاکیل
دادهاند .یهودیت ،کهنترین مذهب اعتقادی توحیدی در ایان منطقاه اسات .یهودیاان
روابط تجاری و بازرگانی وسیعی با همسایگان منطقاهای ایجااد کارده بودناد .آسایای
مرکزی محل تماسهای بشری و روابط متقابل فرهنگی و تبادل افکار بوده ،کی هاای
متعددی در آن تبلیغ شده و در طول دورههایی نیز گسترش یافتهاند.
بااینحال ،پس از ظهور است این مکتب توحیادی باهصاورت اعتقااد غالاب در
منطقه درآمد؛ لذا ظهور دین مبین است در قرن هفتم میتدی ،چهره ماذهبی آسایای
مرکزی را تغییر داد و از آن پس ،به مذهب اصلی ایان منطقاه تبادیل شاد .دیان مباین
است در تاریخ تمدن آسیای مرکزی و ایجاد جریانهای مختلف فکری -معرفتی ایان
منطقه نقشی مهم داشته و از عناصر هو یاتسااز آن محساوب مایشاود .هرچناد در
سدههای اخیر ،تحوالت سیاسی-اجتماعی منطقه منجر به ظهور شکلهاای متناوعی
از هو یت و هو یتطلبی استمی شده؛ ولی خللی جدی بر ماهیات نظاا اعتقاادی و
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همچنین بر شکلگیری جریانهای فکری و معرفتی در منطقه وارد نشده است.
سالیان متمادی سیطره شوروی بر کشورهای این منطقه ،باع شده تا جریانهاای
فکری -معرفتی در آسیای مرکزی ،به لحاظ بروز هو یت و نیز کسب جایگااه شایساته
خو ی ناکا بمانند؛ اما با فروپاشی اتحاد جمااهیر شاوروی ،حرکاتهاای جادی و
مناسبی برای پاالی هو یتی ،تمدنی و اعتقادی در منطقه یادشده انجاا شاده اسات؛
ازاینرو میتوان بیان داشت مطالعات قبل و بعد از فروپاشی شوروی نشان میدهد که
بلشو ی ها نتوانستهاند رشد و سیر تکاملی جریانهای اساتمی را از آسایای مرکازی
حذ نمایند.
در این بین ،جریانهای مختلف ظهور کرده و کارکردهای مختلفی را برای تقو یات
بنیههای هو یتی ،فکری ،اعتقادی و ملی در منطقه باه نماای گذاشاتند .همچناین در
همین راستا ،بازیگران منطقهای و بینالمللی در عرصه آسیای مرکازی بارای مادیریت
فضای هو یتطلبی و ملیتخواهی و توسعه برخی جریانهای استمی در منطقاه ،باه
تقو یت و یا تضاعیف برخای جریاانهاای اساتمی در آسایای مرکازی پرداختناد .باا
توضیحات فوق میتوان گفت که دین است ناهتنهاا بخشای از فرهناگ مارد آسایای
مرکزی محسوب میشود که عملکرد مؤثری در شکلگیاری بسایاری از جریاانهاای
استمی این منطقه داشته )( Рахматуллин, 2014: 43؛ بلکه بخشی از هو یات مردماان
آسیای مرکزی نیز به شمار میآید که قبل و بعد از اساتقتل ایان جمهاوریهاا ،نقا
مؤثری را در توسعه جریانهای استمی در منطقه ایفا نموده است.
جریانهای اسالمی مردم آسیای مرکزی
جریانهای مذکور را میتوان به چند دسته است سنتی -دولتی ،است صاوفیانه و
است سلفی تقسیم نمود .در ادامه به توضیح هری از این گرای ها میپردازیم:
1ل جریان اسالم سلفی  -رادیکاد

جریان است سیاسی رادیکال ،نفی دیدگاههای پیشین است سیاسی است؛ زیرا نازد
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سکوالرهای مسلمان و نواندی  ،عقل منبع مستقلی است و به تأیید شرع نیاازی نادارد.
اصتحطلبان دینی معتقدند که شریعت ،عقل و استقتل معرفتی آن را به رسامیت مای-
شناسد و در خارج از آن نیز دستکم به منزله ی روش فهم است؛ با ایان توضایحات،
میتوان است سیاسی رادیکال را با موضعی ایدئولوژی اینگوناه تعریاف کارد :اسات
سیاسی رادیکالی از نظر معرفتشناسی و نیز اندیشه سیاسای و هساتیشناسای ،جریاان
فکری ا سیاسی است که به طور مشخص ،پس از دهه  1970میتدی در جهاان اسات
شکل گرفت و تما فرایندهای حاکم بر جهان امروز را در عرصههای سیاسی ،اقتصادی
و فرهنگی و بهطورکلی ،تما حوزههای زندگی انسانی طرد و انکار کرده و با مراجعاه باه
قرآن و سنت و پرهیز از هرگونه تفسیر تاریخی از آن آموزهها ،جامعاه آرماانی خاوی را
معرفی میکند و پس از طراحی جامع و نظم آرمانی خود ،برای تحقق چناین جامعاهای
بهکارگیری زور و خشونت و ترور را مجاز میداند .این تحول گفتماان اسات سیاسای از
قرن نوزدهم به قرن بیست و یکم با فرایند جهانی شدن ،مهاد و مرکاز اسات سیاسای را
جهانی کرده؛ زیرا این گفتمان ایدئولوژی بر نظم موجود سامانه بینالمللی و چهار قااره
آمریکای شمالی ،اروپا ،آفریقا و آسیا تأثیر گذاشته؛ تهدیدی جدید که با قرائنی رادیکالی
و با تجویز ترور و خشونت در دستور کار کشورهای بزرگ جهاان و کشاورهای اساتمی
قرار گرفته است (ابراهیمی .)196 :1392 ،
جریان است رادیکال را میتوان بار اسااس مشای مباارزاتی دو جریاان میاناهرو و
تندرو تقسیمبندی کرد .جریان است سلفی میانهرو با نقد اسات سانتی و صاوفیانه و
همچنین بدعت خواندن بخشی از اعتقادات آنها ،خواستار اصاتح سااختار افکاار و
اعمال مرد منطقه آسیای مرکزی بر اساس نگرش خا

خود به است است.

این جریانها عمدتا ریشه در نفوذ اندیشههایی دارند که از خارج از مرزهای منطقه
آسیای مرکزی و قفقاز وارد شدهاند .جریانهای میانهرو سالفی باا گساترش تبلیغاات
دینی و نشر کتاب و نفوذ در مساجد ،خواستار اصاتح بنیادهاا و ارزشهاای موجاود
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استمی در جامعه هستند و روحانیون سنتی را مورد انتقاد قرار مایدهناد .اماا دربااره
جریان تندرو است سلفی باید گفت که این جریان نیز با اعتقااد باه عاد مشاروعیت
دولتهای موجود و مخالفت با است دولتی ،تحاولی بنیاادین در سااختار سیاسای و
جایگزینی الگوی سیاسی استمی همچون ختفت در کشورهاای آسایای مرکازی را
ِ

دنبال میکنند (محمدشریفی.)54 :1388 ،

همانطور که اشاره شد ،جریانهای مذکور عمدتا تحت تاأثیر جریاناات اسات -
گرای خارج از آسیای مرکزی بودهاند که در اواخر دهه  1970میتدی وارد منطقه شده
و بهتدریج با سرمایهگذاریهای برخی از کشورهای عربای و البتاه حمایات آمریکاا،
رشد نمودهاند و سعی میکنند تا از بین نیروهای سایر جریانهای استمی ،برای خاود
یارگیری نمایند (فوزی و پایاب.)33 :1391 ،
از هنگا فروپاشی شوروی و گشای مرزهای جنوبی این ابرقادرت باه روی جهاان
است سنتی ،تاکنون تجدید عتقه مرد آسیای مرکزی به است از مراحل گوناگون عبور
کرده و تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی ،پیچوخمهایی داشته اسات .ایان عتقاه در
نخستین سالهای دهه  90میتدی تا نیمه دو این دهه ،تا حدودی فروک کرد.
در سالهای اخیر با توجه به کاه طبیعی عتقاه مارد  ،سارکوب دولتای و تاأثیر
روانی منازعههاای مسالحانه باه اسات گرایاان در تاجیکساتان ،چچان و افغانساتان،
بحرانهای اقتصادی و دوری روسایه از کشاورهای آسایای مرکازی باهعناوان حاامی
اقتصادی و درخواست از این کشورها برای استقتل اقتصادی بیشتر از روسایه و البتاه
کار جوامع آسیای مرکزی در این کشور ،از علال فاروک
گروکشی روسیه از مهاجران ِ

کردن تبوتاب اولیه به شمار میرود.

بااینوجود ،عتقه فزاینده مرد جمهوریهای پیشین شاوروی باه اسات کااه
نیافت .با وجود پایبندی نهچندان زیاد به احکا استمی ،مکالمههای شخصی و نتایج
تحقیقات گوناگون ،نشان میدهد که بیشاتر مارد مسالمان شاوروی ساابق ،خاود را
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مسلمان میدانند؛ اما به ی اندازه بارای اسات در زنادگی اجتمااعی اهمیات قائال
نیستند .بااینحال رادیکالیسم استمی به ی دشواری جدی در آسیای مرکزی تبادیل
شده است (حقپناه.)180–179 :1393 ،

در سااالهااای  2010تااا  2020ماایتدی ،کشااورهای آساایای مرکاازی همااواره
افرابگرایی استمی را دغدغاه خاود دانساته و در نشساتهاای امنیتای باا باازیگران
فرامنطقهای از جمله روسیه ،چین ،آمریکاا و حتای ایاران  ،عربساتان و ترکیاه ،بحا
افرابگرایی یکی از بح های مهم مطرحشاده در باین ساران کشاورها و کارشناساان
امنیتی آنهاست.
افراطیگری استمی در آسیای مرکزی نمیتواند از بستر مذهبی و فضای فرهنگی
جامعه بزرگتر ،جدا باشد؛ روابط میان حکومتها و نخبگان مذهبی محل یا مفتیها
که مطیع باودن گاروه دو  ،ویژگای اصالی آن باوده اسات ،تقریباا از گذشاته تااکنون
دستنخورده باقی مانده است ) .(Кадиева, 2008 : 89
نفرت کنونی رهبران سکوالر و مذهبی از تما اشکال غیرسنتی است را مایتاوان
مانند همان نگاه خصمانه مفتیهای پنج قرن پی  ،به منحرفان مذهبی دانست .حتای
بخ عمده جمعیت منطقه آسایای مرکازی ،پشاتیبان چناین ایساتاری هساتند؛ لاذا
رادیکالیسم استمی تهدید بزرگی برای جوامع آسیای مرکازی باه شامار مایرود؛ اماا
امکان تبدیل شدن آن به ی جنب تودهای وجود ندارد و هایچیا از نظرسانجیهاا
حمایت بی از  5درصدی مرد

منطقاه از ایان جریاانهاا را نشاان نمایدهاد ) : 89

.(Кадиева, 2008
2ل جریان اسالم سنتی -دولتی

جریان است حنفی ،سنتی ،محافظهکارانه مشخصکننده نگااه اکثریات بزرگای از
مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز است .اغلب ناظران اذعان دارناد کاه اسات در ایان
منطقه هنوز بیشتر بهصورت ی تعریف قومی است تا ی تعهد ماذهبی .یا حاس
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قومی از التزا به حفظ سنتهای نیاکان وجود دارد کاه باه روشهاای مختلاف قابال
توصیف بوده و دربرگیرنده درجههای متفاوتی از آیینهای مذهبی است.
برای عدهای این امر مستلز انجا دقیق آیینهای معینی است .ایان ناوع اسات از
حمایت دولتهای آسیای مرکزی نیز برخوردار است؛ زیارا اسات ماورد حمایات در
آسیای مرکزی پس از دوره شوروی ،در واقع ادامه تتشی است که ماذهب بارای رفاع
نیازهای دولت انجا میدهد و این نشاندهنده سیاستهای رسمی در برابر اسات در
اواخر دهه  1980میتدی است (شمسا .)50 :1387 ،
مذهب حنفیه مواردی مانند عقاید و سنتهای بومی را که مرد در آسیای مرکزی،
در چند قرن گذشته الز داشتند ،مطرح میکرد؛ بهطوریکه بخ قابل متحظهای از
تجربه مذهبی مربوب به دوران صدر است را به مرد آنجا میآموخات .ایان ساهم از
تجربه که از سوی مرد عادی مورد قباول واقاع شاد ،در عباارت دیگار ،یا ضاابطه
شناختهشده از تعلیمات حنفیه ،ماهیت ثانویه رفتارها را مورد شناسایی قرار مایدهاد.
ی اصل مهم برای شناسایی تعلیمات حنفیه ،طبیعت ثانویه اعماال اسات (عمال در
مقایسه با ایمان) .این امر به مرد محل آسیای مرکزی و قفقاز فرصت داد تا سنتهای
قدیمی خود را حفاظ کنناد و در هماین راساتا پیاروان ماذهب حنفیاه در مااوراءالنهر
بهتدریج تحمل و صبر خود را برای بقای سنتهای قدیمی خارج از فقه افزای دادند.
رهبران مذهبی و مذهب تا قبل از سال  1943میتدی بهواساطه دیادگاه غیرماذهبی
رژیم حاکم دارای موقعیت قانونی و شرعی نبودند؛ بااینحال ،بهواساطه جمعیات قابال
توجه مسلمانان در آسیای مرکزی و قفقاز ،همچناین اسات ماذکور باهعناوان تهدیادی
مستقیم برای شوروی محسوب نمیشد .استالین و اطرافیاان وی در حکومات شاوروی
تصمیم گرفتند که به اشکال گوناگون مذهب ،متیمت نشان دهند .نتیجه آن هام ایجااد
ی «اداره کل مذهبی» ،متمرکز در تمامی اتحاد جماهیر شوروی بود که بهعنوان شورای
مذهبی مسلمانان آسیای مرکزی نامیده میشد .این شورا که تا سال  1991میتدی وجود
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داشت ،پس از تشکیل ،موظف بر ایجاد تشکیتت مؤمن و وفادار با متحظاه پاساداری
از انجا

مراسم و تشریفات مذهبی و یادبودها شد (آشیرب

.)130 :1379 ،

پیااروان غیررساامی حنفیاه ،بااه مااوازات ساااختارهای شاابهاداری رهب اران مااذهبی
غیررسمی و غیراداری و همچنین رهباران ماذهبی زن نیاز فعالیات داشاتند؛ در واقاع
کسانی هستند که در انجا مراسم و تشاریفات ماذهبی شارکت داشاتند و مقاررات و
ضوابط دینی را آموخته بودند .بعضی افراد از عملکارد روحاانیون و ساطح ساواد آنهاا
ناخشنود بودند ،لذا در این زمان بود که قدرتهای غیررسمی ظهاور کردناد .یکای از
این افراد ،محمد هندوستانی رستما  ،معرو به حاجی دامت یکی از مبلغاان ارشاد
مذهب حنفیه بود .وی در مورد موضاوعاتی بااهمیات و اصاول اساسای اسات بارای
شنوندگان خود موعظه میکرد.
لذا با توجه باه روشهاا و راههاایی کاه در آنهاا تحقیاق در موضاوعات گونااگون
خداشناسی تفویض شده ،میتوان شااگردان محماد هندوساتانی رساتما (حااجی
دامت) را به کم تجزیه و تحلیل از طریق حوزههاای کتسای  ،باه دو مکتاب اهال
الحدی و اهل القرآن تقسیم کرد .از آنجا که این گروهها عاادات و عقایاد غیرواقعای
یعنی خرافات و بدعتها را تحت عنوان مذهب عامی شکل دادند ،ماورد انتقااد قارار
گرفتند .رسو مذهبی که به طور مستقیم در مذهب حنفیه ظاهر شاده باود ،اکناون باه
طور وسیعی مورد مباحثه قرار میگیرد .جدای از شناساایی ظااهری شخصایت الهای
حاکمیت ،پیروان مذهب حنفیه همکاری با حاکمان را تشویق کردند.
در همین راستا ،موارد بیشماری وجود دارد که در آنها ،حاکمان و حکومتهاای
آسیای مرکزی ،مشروعیت و قانونی بودن خود را از نقطه نظر ماذهبی از علماا کساب
کردند .بعدها نیز قضات شرع به ادارات قضایی دولتای روی آوردناد و دولاتهاا هام
اقدا به تشکیل شوراهایی از افارادی کاه در زمیناه فقاه مطالعاه مایکردناد ،نمودناد
(آشیرب

.)131 :1379 ،
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3ل جریان اسالم صوفیانه

میتوان گفت مهمترین جنب استمی که در آسیای مرکازی و قفقااز پدیاد آماد،
تصو بود .تصو به فاصله کمی بعد از تهاجم اعاراب ،در آسایای مرکازی پدیادار
گشت و بهسرعت رشد نمود .برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که تصاو در
حال تبدیل شدن به ی جایگزینی معنوی است؛ چرا کاه ایادئولوژی اساتقتل ملای
بهعنوان ایدئولوژی دولتی که از سوی سازمان رسمی تبلیغ میشود ،با اساتقبال کمای
روبهرو شده است (ابوالحسن شیرازی.)51 :1370 ،
نا تصو از ردای پشمی زبری اقتباس شاده کاه صاوفیان اولیاهای کاه برخای از
نمادهای عرفای کوچنشین پی از اسات را باه میاراث بردناد ،مایپوشایدند و البتاه
«صو » نیز در عربی به معنای پشم اسات .صاوفیان مناادی مشاارکت مارد مطاابق
تکالیف استمیشان در مخالفت با اقتدار حاکم بودند .صوفیان مسالمانان را ترغیاب
میکردند که خداوند را به طور مستقیم و بدون مداخله علمای دینی ،تجربه کنناد کاه
شاید این امر یکی از عوامل مهم بارای گساترش اسات در میاان جمعیات پراکناده و
کوچنشین آسیای مرکزی و قفقاز محساوب مایشاد .طریقاتهاای تصاو تعریاف
مناسبی بدین قرار دارد :اخوت صوفیان که مرشدان معناوی مشاترکی دارناد ...پیاروان
حلقه مریدانی در پیرامون خود گرد میآورند و سپس ،آنان اجازه رسمی اداماه مکتاب
تفکر و عمل مشترکی را میدهند ).(Baldick, 1989: 30- 38
صوفیان از طریق ذکر ،ادعیه رسا یا گاهی خااموش ،ورد و آواز و حتای ساماع کاه
دراوی

آن را بهصورت هنر تکامل دادند ،به خداوند توسل میجویناد( .رشاید: 1387 ،

 .)43 – 42جریانهای نقشبندیه ،کبرویه ،یسویه ،قادریه و چشتیه ،از مسل هاای مهام
آسیای مرکزی به شمار میآیند .پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شاوروی ،از آنجاا کاه
تصو به میزان زیادی از حافظه جمعی مسلمانان آسیای مرکزی و قفقااز زدوده شاده
بود ،این کمبودهای موجاود در فرهناگ و هویات ،باهوسایله مسالمانان افارابگارای
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فرقههای وهابی و سلفی و مودودی پر شدند .البته برخی از کشورهای آسیای مرکزی،
به اهمیت احیای فرهنگ تصو در کشور خود پی بردهاند.
تصو کنونی که برخی آن را نلوصوفیسم مینامند ،تنهاا یا روش زنادگی بارای
اعضای نبوده؛ بلکه بهگونهای ایدئولوژی است کاه از پتانسایلی قاوی بارای سیاسای
شدن برخوردار است .گفتنی است که تنها شمار اندکی از رهباران صاوفی باهصاورت
مستقیم در عرصه سیاسی مشارکت دارند و اغلب بر آراما دینای و مقابلاه باا رشاد
بنیادگرایی در آسیای مرکزی تأ کید میکنند .بااینوجود ،تحت شارایط خاا

ممکان

است انجمنهای صوفی آسیای مرکزی بیشتر سیاسی شوند.
همچنین در این راستا باید بیان داشت که هیچ دولتی در آسیای مرکزی هنوز روابط
خود با گروههای صوفی را تعریف نکرده است؛ اگر چه تمامی آنها به این مسلله اذعان
دارند که رهباران صاوفیه عاامتن مهمای در اساتمی شادن مجادد جامعاه هساتند؛
مسللهای که همواره دارای پیامدهای سیاسای باالقوه بارای طبقاه حااکم خواهاد باود
(آشیرب

.)33 :1379 ،

تا آنجا که از مطالب منتشرشده برمیآیاد ،رشاد تصاو  ،کمای باوده اسات و ناه
کیفی؛ این قدرت معنوی هرچه سریعتر احیا شاود ،باه هماان نسابت احتماال اینکاه
روشنفکران به آن بپیوندند ،بیشتر خواهد شد .ایان امار باه نوباه خاود قادرت فکاری
تصو را افزای خواهد داد .جاذبه اجتماعی تصو رو به گسترش است ،پیاروان آن
بیشتر مردمی عادی هستند که فاقد تحصیتت عالی باوده و از دنیاای اطارا خاود و
تحوالت جهانی آگااهی چنادانی ندارناد؛ لاذا تنهاا شامار کمای از رهباران صاوفی
بهصورت مستقیم در عرصههای سیاسی مشارکت دارناد و اغلاب بار آراما دینای و
مقابله با رشد بنیادگرایی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تأ کید مینمایند؛ با وجود
این تحت شرایط خا  ،ممکن است برخی از انجمنهای صوفی در آسیای مرکزی و
قفقاز به سمت سیاسی شدن پی بروند.
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به عبارت دیگر ،شاید تصو میتواند بهعنوان رقیبی برای است رادیکاال باشاد؛

اما تتشها از سوی دولتها در آسیای مرکزی و قفقاز برای استفاده آشکار از صوفی-
گری احتماال واکن هایی را در پی خواهد داشت .بهخصو

اگر دولات در راساتای

تشویق روحانیون به اتخاذ دیدگاهی مشترک تتش کند ،تفاوت دیادگاههاا و مناافع در
میان عناصر مذهبی ،بهترین راه برای حمایت از ایجاد و توساعه یا دولات ساکوالر
است؛ لذا هماکنون احیای تصو در آسیای مرکزی کمکی در راستای ایجاد این تنوع
و اختت در میان مسلمانان حنفی محساوب مایشاود؛ باههرحاال ،اگار دولاتهاا
خواهان استفاده از ایدئولوژی صوفیه بهعنوان راهای بارای کساب حمایات باهمنظاور
تساهل مذهبی و آرمانهای سکوالر باشند ،این امر میتواند به نتیجه معکاوس منجار
شود (فتح .)70 :1390 ،
اصود مشترک جریانهای اسالمگرا در آسیای مرکزی:
1ل وابستگی عقیدتی به خارج از آسیای مرکزی

بیشتر رهبران گروههای است گرای فعال در آسیای مرکزی ،تربیتیافتاه گاروههاای
تندرو در کشورهایی مانند عربستان ،عراق ،افغانستان و پاکستان هستند و بهطوریکاه
اثبات شده ،توسعه و ایجاد بیشتر این گروهها ،بهوسیله سازمانهاای وهاابی ساعودی
صورت گرفته است ( .( Алимова, 2016: 55تأثیر سازمانها و گروههای فرامنطقهای بر
خط فکری و ایدئولوژی گروههای فعال در آسیای مرکزی از اموری چاون آماوزش و
تربیت رهبران مذهبی این گروهها شاروع و باا فعالیاتهاایی جهات تصادی امامات
جماعات بهوسیله افراد منتسب به این گروهها و حتی ارسال محرماناه ساتح و ساایر
لواز تکمیل میشود.
2ل تندروی عقیدتی و تجویز کاربرد خشونت

یکی دیگر از اصول مشترک موجود در بین جریانهای است گرا در منطقاه آسایای
مرکزی ،تبعیت آنها از عقاید افراطی و تکفیری است .این مسالله کاه نشالتگرفتاه از
علقههای فکری موجود بین رهبران این گروهها با گروههاای فعاال تنادرو در برخای از
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کشورهای عربی است ،باع شده که در برخی از اوقاات ،بمبگاذاری در برخای از
اماکن عمومی و نمایندگیهای کشورهای خارجی در منطقه رخ دهد .ازاینرو با توجه
به تغذیه ایدئولوژی غالب گروههای منطقه بهوستیله عناصار تنادرو سالفی ،کااربرد
خشونت برای رسیدن به اهادا سیاسای ،از جملاه محورهاای مقباول عقیادتی ایان
گروههاست (تشید 17 : 1387 ،و .)18

3ل پراکندگی جغرافیایی و نقا تمرکز گروههای اسالمگرای تندرو

بررسی اجمالی وضعیت پنج کشور واقع در منطقه آسیای مرکزی نشاندهنده ایان
است که در این منطقه ،سه کشور ازبکستان ،تاجیکساتان و قرقیزساتان نسابت باه دو
کشور قزاقستان و ترکمنستان ،مشکتت بیشتری را در ارتباب با رشد رادیکالیسم دینای
داشتهاند .در بین سه کشور فوق نیز «دره فرغانه» واقاع در مارز مشاترک تاجیکساتان،
ازبکستان و قرقیزستان ،منطقه مرکزی فعالیتهای گروههای است گرای تندرو اسات.
علت تمرکز گروههای رادیکالی دینی در این منطقه نیز شارایط مناساب جغرافیاایی آن
برای مخفی شدن و همجواری آن با سه کشاور ازبکساتان ،تاجیکساتان و قرقیزساتان
است .همچنین همراهی اهالی منطقه با این گاروههاای افراطای باعا شاده کاه دره
فرغانه محل مناسب برای تمرکز گروههای افرابگرای دینی باشد (فتح.)130 :1390 ،
البته برخی از کارشناسان در تحلیل تمایل اقوا ازب تاجیا و قرقیاز باه سامت
افرابگرایی استمی و ضعف این تمایل در میان اقوا تارکمن و قازاق منطقاه ،پیشاینه
تمدنی این اقوا را بهعنوان عامل اصلی و محوری ذکر میکنند .بر اساس عقیاده ایان
گروه ،اقوامی که در طول تاریخ بهصورت کوچنشین و عشایری زندگی کردهاند ،از نظر
اعتقادات دینی ،متیمتر از اقوامی بودهاند که در ی جاا سااکن باودهاناد .بار هماین

اساس ،اقوا قزاق و ترکمن به علت سابقه عشیرهای خود ،دارای عقاید دینی انعطاا -

پذیرتری نسبت به ازب ها ،تاجی

ها و قرقیزها هستند (شکاری.)112 :1385 ،

نگاهی به وضعیت کنونی منطقه حاکی از آن است که همه استانهاای دره فرغاناه
برای جمهوریهای خاود ،از اهمیات ویاژهای برخوردارناد و در حیاات اقتصاادی و
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اجتماعی آنها نق مهمی ایفا میکنند .در اساتانهاای نمنگاان ،انادیجان و فرغاناه،
حدود  2/27درصد از اهالی ازبکستان زندگی میکنند .در استان اوش و بخا هاایی
از دره فرغانه ،استانهای جتلآباد و بانکن ،بی از  51درصد از اهاالی قرقیزساتان و
در استان سغد ،حدود  7 /17درصد از جمعیت تاجیکستان مستقرند .از سوی دیگار،
در دره فرغانه وضعیت جالب توجه ژئوپولتی شکل گرفته اسات؛ ازبکساتان بخا
عمده جلگه ،قرقیزستان کوهها و منابع آبی ،و تاجیکستان هام تنهاا راهآهنای را کاه دره
فرغانه را به جهان خارج متصل میکند ،در اختیار دارند (فتح .)201 :1390 ،

هویتشناسی جریانهای اسالمی در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر آینده این منطقه
در ادامه بهطاورکلی بایاد بیاان داشات کاه تماا قاوانین کشاورهای آسایای مرکازی

بهصراح میگویند :حکومت این کشورها شکل عرفی یا سکوالر دارد و هایچ دینای را
بهعنوان دین رسمی نمیپذیرند .این جهتگیری عرفای قاوانین اساسای آسایای مرکازی
چند دلیل دارد :اول از همه ،رهبران این کشورها که بنیانگذاران کشورهای آسیای مرکزی
بودهاند ،تحصیتت خود را در دوران شاوروی گذرانادهاناد و در نتیجاه ،متاأثر از تفکار
مارکسیستی درباره مذهب هستند .رژیام کمونیسام ،اسات را دینای خشاونتطلاب و
ابتدایی تصور میکرد و جهاد افغانها ضد ارت سرخ ،تنها باع تقویت چناین عقایاد
کلیشهای شد .بهعتوه ،نخبگان سیاسی منطقه ،قوانین سیاسی عرفی به ساب غربای را
تدوین کردند تا تمایتت غربگرایانه خود را باه نماای گذارناد .در اوایال دهاه1990
میتدی ،سکوالریسم مشروطه ،ضامن هماهنگی قومی در جمهوریهاای تاازهتأسایس
آسیای مرکزی و قفقاز تلقی میشد؛ منطقهای که در آن ،تعداد فراوانی غیرمسلمان مانند
روسها ،اوکراینیها ،آلمانیها ،یهودیان و یونانیها زندگی میکردند.
امروزه در دو الیه هویتی استمی شاهد تحوالت قابال تاوجهی هساتیم .یکای از ایان
الیهها ،شبکه طریقتی تصو است که در سالهاای اخیار رشادی چشامگیر داشاته و در
کانون توجه دولتهای منطقه و سایر بازیگران فرامنطقهای قرار گرفته اسات .بارای نموناه،
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دولتهای سکوالر حاکم بر آسیای مرکزی برای مقابله با است تندرو درصدد میادان دادن
به طریقتهای تصاو هساتند کاه مااهیتی محافظاهکاار داشاته و یاا حاداقل در مقابال
رادیکالیسم استمی قرار میگیرند؛ امری که عتوه بر دولاتهاای منطقاه در توصایههاای
استراتژی آمریکایی نیز برای جلوگیری از بنیادگرایی در آسیای مرکزی در نظر گرفتاه شاده
است .البته فرایند سیاسی شدن این الیه هویتی استمی ،از توجه دولتمردان آسیای مرکزی
به دور نیست و در جای خود حساسیتهایی را از خود نشان میدهند.
دومین الیه ،مربوب به است گرایاان تنادرو اسات .ایان الیاه هاویتی ،شارایطی کاامت
متفاوت از الیه هویتی قبلی دارد .الیه ماذکور کاه توانساته در درون خاود چنادین گاروه و
تشکیتت پرطرفدار را سازماندهی کند ،متأثر از شرایط منطقهای و شرایط حاکم بر جهاان
است  ،جبهه فراگیری را در مقابل دولتهای سکوالر آسایای مرکازی و قفقااز و همچناین
سایر دولتهای غربگرای کشورهای استمی به وجود آورده است .این الیه هویتی با اینکه
در سطح منطقه و حتی جهان دشمنان سرسختی دارد ،ولی در فضای جنب های اساتمی
جهان است  ،دوستان و همکاران قدرتمندی نیز دارد و گاهی این الیه هویتی و ساازمانهاا
و تشکیتت مربوب به آن ،به همکاریهای راهبردی با سازمانهاای تروریساتی و تکفیاری
دست میزند؛ امری که در عراق و سوریه مشهود بوده است.
در مقابل دولتهای سکوالر کشورهای مذکور مانند ازبکستان ،ترکمنستان و حتی
قزاقستان و قرقیزستان ،سعی میکنند ی الیه هویتی است دولتای را هادایت کارده و
سازماندهی نمایند تا در خدمت قدرت و نفوذ آنها باشد .به عبارت دیگر ،است مورد
حمایت دولت در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی ،در واقع تتشی است که از
مذهب برای رفع نیازهای دولت بهره میبرد و این نشاندهنده سیاستهای رسامی در
برابر است در اواخر دهه  1980است .امروز نیز قوانین اساسی همه کشورهای آسیای
مرکزی ،به اصل تفکی دین از سیاسات احتارا مایگذارناد .باااینحاال ،اسات در
سراسر منطقه تا حد ی ایدئولوژی دولتی صعود نموده است.
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نتیجهگیری
جریانشناسی گروههای اجتماعی -دینی و همچنین جنب های اساتمی در آسایای
مرکزی نشان میدهد ،جهاد اکبری را که پیامبر است

به آن توجه مایکردناد ،نادیاده

میگیرند و جهاد اصاغر را باه مثاباه فلسافه سیاسای و اجتمااعی جاامع و کامال خاود
برمیگزینند .با این وصف ،در هیچ اثر مکتوب یا سنت مسلمانان نیامده است کاه قتال
مردان ،زنان و کودکان غیرمسلمان و یا حتای هامکیشاان مسالمان بایگنااه بار اسااس
قومیت ،فرقه یا اعتقاد در انجا جهاد ،مجاز است .همین تحریف معنای جهاد بهعناوان
توجیهی برای قتل عا افراد بیگناه ،بخشی از بنیادگرایی افراطی نوین تندروترین گروههاا
در میان مسلمانان و حتی در آسیای مرکزی و قفقاز را تعریف میکند.
بنیادگرایان استمی جدید ،عتقهای به تبدیل جامعهای فاسد به جامعهای عاادل و
یا توجهی در خصو

ایجاد شغل ،فراهمآوری تحصیل و آماوزش ،عرضاه خادمات

اجتماعی و یا برقراری توازن میان اقوا مختلفی کاه در بسایاری از کشاورهای آسایای
مرکزی و قفقاز زندگی میکنند ،ندارند .جریانهای دینای جدیاد و هماان بنیادگرایاان
دینی در این منطقه ،فاقد هرگونه مرا نامه اقتصادی ،طرح برای حاکمیت بهتر و ایجااد
نهادهای سیاسی و برنامه برای مشارکت دموکراتی مرد در روند تصمیمگیری دولات
استمی آیندهشان هستند.
مباح ا مربااوب بااه اساات در آس ایای مرکاازی پااس از دوره شااوروی ،بااه طااور
اجتنابناپذیر متوجه ازبکستان میشود .دالیل زیادی برای این امر وجود دارد .جدا از
پیوندهای تاریخی با است با بی از  25میلیون نفار جمعیات ،حادود نیمای از کال
مرد منطقه را دربر مایگیارد .همچناین اقلیاتهاای قاومی ازبا ِ قابال تاوجهی در
کشورهای همساایه وجاود دارد .پاس از آن ،مرکزیات آن مطارح مایگاردد کاه دارای
مرزهای مشترک با افغانستان و نیز چهار کشور دیگر آسایای مرکازی اسات .سارانجا
اینکه ازبکستان ،کانون مبارزات است تندرو است.
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بدین ترتیاب ،تحاوالت ایان کشاور ،از اهمیات محاوری برخاوردار اسات؛ اگار
ازبکستان بهصورت هسته ی گروهبندی قومی -منطقهای درآید ،سیاست ایان کشاور
ً
در برابر است  ،احتماال در کشورهای همسایه نیز تجلی خواهد یافت .چنانچه قادر به
تحکیم چنین موقعیتی نباشد ،است ممکن است بهعنوان ابزار و عامل جداکننده مورد
استفاده قرار گیرد و دیگر کشورهای آسیای مرکزی را قادر سازد تا با اتخاذ سیاستهای
متفاوت در خصو

نق مذهب در جامعه ،از ازبکستان فاصله بگیرند.
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