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 چکیده
 یایآسا در مسلمانان یمعرفت -یفکر یهاانیجر یهاهیال یواکاودر مقاله حاضر به 

 موجاود اساتمی یهاانیجر اسخ به این سؤال هستیم کهپردازیم و درصدد پی میمرکز
هاای اساتمی در در همین راستا مطالعه جریاان است؟ صورت چه به یمرکز یایآس در

های که در میان جریان دهد که امروزه در دو الیه هویتی استمیآسیای مرکزی نشان می
-م. یکی از این الیهدینی حاضر در منطقه وجود دارد، شاهد تحوالت قابل توجهی هستی

داشته و در کانون  های اخیر رشدی چشمگیرها، شبکه طریقتی تصو  است که در سال
رو است. گرایان تندهای منطقه قرار گرفته است و دومین الیه مربوب به است توجه دولت

 این الیه هویتی، شرایطی متفاوت از الیه هویتی قبلی دارد. الیه مذکور توانساته متاأثر از
هاای ای و شرایط حاکم بر جهان است ، جبهه فراگیری را در مقابل دولاتشرایط منطقه

دهاد کاه بیشاتر های ما در ایان تحقیاق نشاان میسکوالر منطقه به وجود آورد. بررسی
نامه سیاسی و اقتصادی، طرح بارای های استمی آسیای مرکزی فاقد هرگونه مرا جریان

حاال هماواره باه دنباال شاان هساتند؛ باااینتمی آیندهحاکمیت بهتر و ایجاد دولت اس
هاای مختلاف در میاان کشاورهای مختلاف هویت دینی و اجتماعی بر اساس قومیات

هفتادسااله ناشای از تسالط  هتا آسیای مرکزی هستند تا از این طریق بتوانند به کاستی
 ها بر این منطقه فائق آیند.کمونیست

های شناسی، دین است ، جریانرکزی، جریانمسلمانان آسیای م واژگان کلیدی:
 مذهبی.
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 مقدمه
 کاه اناددهینام ینایمع یاجتمااع گاروه و تیجمع تشکل، را آن ان،یجر فیتعر در
 نیاا بار بناا. اسات برخاوردار زین یاجتماع ژهیو رفتار ینوع از ،یفکر یمبان بر افزون

 ظااهر یمااعاجت تشاکل صاورتبه که یعلم تیشخص  ی مندنظا  شهیاند ف،یتعر
 بر تمرکز حاضر، فیتعر ثقل نقطه .(64: 1394 ،رادیبشارت) شودینم دهینام انیجر نشده،
 تتیتشاک ای حزب فیتعر حوزه به را آن که یاگونهبه؛ است انیجر انهیگراعمل نق 

 یفایتعر در. دیانام نااقص را آن تاوانیم جهت نیا از و کندیم  ینزد اریبس یاسیس
 ایا گاونهم یفرهنگا یهاا یگرا کاه شاده اطتق یگروه به یفرهنگ انیجر ،مشابه

 چاارچوب در. اسات حرکت در فرهنگخرده  ی آوردن دیپد یسو به و دارد یکسانی
 باه دسته اً ظاهر که اندشده  یتفک دسته چهار به یاجتماع یهاانیجر ف،یتعر نیهم
 ،یفرهنگا ،یفکار :از ناداعباارت دسته چهار نیا و است راجع یعمل  یگرا و نهیزم
 مشاابه یاسیسو  ،یرفتار به  ینزد یفرهنگ ،ینظر مراد  یفکر .یاقتصاد و یاسیس

 محال اریتواناد بسایم زیان یبندمیتقسا نیاا خود کهاست  شده گرفته نظر در یحزب
 هار و ستندین سنخ و جنس  ی از اقتصاد و استیس و فرهن  و فکر. ردیگ قرار اشکال

 معموال هانهیزم یپ نیا. هست زین ینظر و یفکر یهانهیزم یپ یدارا حتما یانیجر
 فلسفه ضد را خود اناتیجر یبرخ که چرا ؛یفلسف نه و) دارد یمنطق-یعقل یکردیرو

 بود بهتر واقع در. کرد قلمداد یفکر توانیم را اناتیجر همه ،اعتبار نیا به و( دانندیم
 نگاردد جاادیا یاشاائبه نیچنا تاا شود گرفته کاربه گرید یمیمفاه ،یفکر طرازهم که

  .(41: 1388 خسروپناه،)
شناسی فکری و معرفتی یکی از مباح  مهمی است که بخا  معظمای از جریان

 شناسی، همجریان مقوله شود.می شامل اجتماعی را هایهای معرفتی و حوزهساحت
و ...  فرهنگی گونیگونه قومیتی، تنوع قلمرو جغرافیایی، لحاظ از هم و محتوا جهت از

بازشناسای »در ایان مقولاه،  هاااولویات جمله دهد. ازمی پوش  را ایگسترده دامنه
هاای ماؤثر و است و ماادامی کاه جریاان« های فکری معاصر در جهان است جریان
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خوبی نشناسایم و ابعااد و زوایاای الملل را بهها در سطح بیندخیل در عرصه فعالیت
درستی تحلیل نکنایم، قاادر نخاواهیم باود تاا در ایان آنها را به فکری و شیوه عملیاتی
 . (64-33: 1394راد ، ی)بشارت رقابت موفق عمل کنیم

 اهداف و ضرورت
  یا تنهااناه ،و قفقااز یمرکاز یایآسا در یمعرفتا -یفکر یشناسانیجر نالمطم

 ،شاودیما محساوب منطقاه در رانیا ل فعا و ریگمیتصم ینهادها یبرا مهم ضرورت
 .هست زین یعلم رسالت  ی بلکه
 مارتبط یهادستگاه در یمهم یهاضعف آمدن وجود به باع  که یمسائل از یکی

 از یواقعاا و نانااهیبواقااع یریتصااو وجااود عااد  اساات، شااده رانیااا در انیعیشاا بااا
 یریتصاو ارائه رونیازا. است قفقاز و یمرکز یایآس در یمعرفت -یفکر یشناسانیجر

 جینتاا توانادیما یمرکز یایآس در یمعرفت و یفکر یهاانیجر از نهنایبواقع و حیصح
 .باشد داشته یتوجه درخور و مثبت

گاااه و درک  یافاازا  در موجااود یمعرفتاا و یفکاار یهاااانیااجر تیوضااع از یآ
 و هاامیتصم از یاریبس یراهنما و راهگشا تواندیم ،قفقاز و یمرکز یایآس یکشورها

برای جمهوری استمی  یاجتماع یحت و یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس یهاهیرو اتخاذ
 . باشد ایران جهت فعالیت در کشورهای آسیای مرکزی

 در یامنطقااه مطالعااات حااوزه در و کشااور درون در کااه یقاااتیتحق نااواقصرفااع 
. اساات حاضاار قیااتحق اهاادا  از یکاای دارد، وجااود مااذکور موضااوع خصااو 

 و رنادیگیما قارار هاد  ماورد یختشنامرد  و یشناختجامعه مطالعات اساس،نیبرا
 و باه آن دهنادیما انجا  یمرکز یایآس یمعرفت و یفکر یهاانیجر امروزه را که آنچه
 .گرفت خواهد قرار یبررس مورد کنند،یم عمل و دارند باور

 ات نظریظمالح
 را اسات  جهاان در موجاود یمعرفتا یقلمروهاا از روشن یریتصو ،یشناسانیجر
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 یابیدسات و کندیم فراهم قلمروها نیا از ترژر  یدرک به یابیدست یبرا را نهیزم و میترس
 یمعرفتا و یفکار یشناساانیجرهمچنین  .گذاردیم اریاخت در را مناسب یراهکارها به

 و یبررسا کاه شاودیم شامل را یاجتماع یهاحوزه مهه زین و یمعرفت یهاساحت همه
 افتنیا هاد  باا را یاجتمااع ای ساایس یاهدهیپد و یفکر یهامجموعه یکالبدشکاف

توان بیاان داشات کاه بنابراین، می .دهدیم انجا  آن یمعرفت یبسترها و نیریز یهاهیال
 انحطااب باا مواجهه در است ، جهان درر عاصم یفکر یها یگرا و هاانیجرمجموعه 

 یاهابحاران از رفاتبارون بار کاه اندگرفته شکل تهیمدرن و غرب به واکن  در و یدرون
 هاایانیاجر قیادق شاناختبنابراین، باید بیان داشات کاه  .کنندیم دیتأک است  جهان

 روایام. ازایانکمتار باه آن پرداختاه کاه اسات یضیفرا از ،است  جهان معرفتی -یفکر
 هاایگاذاراساتیس و هامواجهه نباشد، یقیدق و درست شناخت یوقت که است یعیطب

 هاایانیجر یشناسانیجر بنابراین، ؛شد خواهد درشت و زیر اشتباهات از مشحون هم
  .است مهم اریبس است  جهان در حاضر فکری و معرفتی مختلف
 مانناد نیادیبن مسائل به نسبت ی فکری و معرفتیهاانیجر از  یهر کردیرو روازاین

...  یاجتمااع و یاسیس یهایآزاد بشر، حقوق ،ییگراکثرت ، ییگراتمدن ،یسازدولت
البتاه نبایاد  .(64-33: 1394 ،تادیبشارت ) کنادیما مشاخص گریکدی از را آنها یکرف فاصله

 ایا انیاجر هار یاصال یهالفاهؤم شاناخت ندیفرآ به زین یشناسانیجرفراموش کرد که 
 و شاهیاند  یا یریگشاکل یبررسا شاامل نادیفرآ نیا. گرددیم باز نظر مورد اناتیجر

 یادسته ،یاقتصاد و یفرهنگ ،یاسیس یهااهدگید و یاعتقاد یفکر یمبان یبررس تفکر،
 کاه دارد اشااره هااگفتمان و کردهایرو مواضع، در ییسوهم نییتب و هاگروه و احزاب از

 یسااختاردرون یمنظر از سو  بخ  و داشته غلبه یاسیس کردیرو زین جانیهم در البته
 در ژهیوباه یشناساانیجر کاه بحا  نیاا رسادیم نظر به و است گرفته قرار توجه مورد
 یشاناختیهست و یشناختانسان ،یشناختمعرفت یمبان یبررس ازمندین ینظر یهاحوزه

 .(30:  1393 ،پور یمهد) است تعمق و توجه قابل یانکته است،
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 :در آسیای مرکزی یمذهبهای انیجر  یبنددسته
ایان  گیاری از مباحا  نظاریتوان با بهارهبرای بررسی تحوالت آسیای مرکزی می

هاا انساجا  الز  را باه مطالعاات انجاا  شاده داد؛ ویژه نظریاه زیار سیساتمحوزه باه
چرا  ؛شودسیستم منطقه در نظر گرفته میعنوان ی  خردهاساس آسیای مرکزی بهبراین

های کلای آن وجاود دارد و نیاز باروز هرگوناه که مجاورت کلی بین بازیگران و بخ 
هاای تواند دیگر بخا قومی در آسیای مرکزی می تغییری، به محض بروز ی  منازعه

عناوان تنها این بلکه از نظر داخلی و خاارجی نیاز باهثیر قرار دهد؛ نهأمنطقه را تحت ت
ای در آن ای و فرامنطقهواحدی مجزا مورد شناسایی قرار گرفته است و بازیگران منطقه

سیساتم های هار خاردهبندیمبا الگوگیری از تقسی ،پردازند؛ بنابراینبه ایفای نق  می
هست، منطقه آسیای مرکزی « اشپیگل کانتوری و»ای به سه بخ  که مورد نظر منطقه
 مطالعه قرار داد: بندی ذیل موردتوان بر پایه تقسیمرا می
های قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان مرکزی: شامل جمهوری . بخ 1

 ان و گرجستان؛و تاجیکستان، آذربایجان، ارمنست
 ای مانند روسیه، ایران، چین و ترکیه؛های منطقه. بخ  پیرامون: شامل قدرت2
 ای مانند آمریکا، اتحادیه اروپا و ناتو. های فرامنطقهگر: شامل قدرت. بخ  مداخله3

 :شوندیم میتقس فیط دو به در آسیای مرکزی یمذهب انیجر طرفدارانبنابراین، 
هستند  معتقدها در آسیای مرکزی انیجر نیا (:داراننید) یقلا یمذهب انیجر ( الف

 در صارفاً  ایا و یشخصا امار ای را نید لذا ؛داشت را نید از انتظار و توقع حداقل دیبا که
 حاوزه در اسااسنیبرا و دانسته یاختق یامر جامعه در صرفاً  را آن ای و یفرد امور حوزه
 .است ینید دستورات نه یعقل دستورات از یریگبهره به معتقد عر  و یویدن لئمسا

 معتقاد یمرکاز یایآسا در هااانیجر نیا (:مداراننید) یاکثر  یمذهب انیجر ( ب
 نیقاوان یدارا جامعاه یبارا بلکاه هاا،انسان یفرد یزندگ یبرا تنهانه است  که هستند

 . داراست بتیغ عصر در زین را یاستم حکومت اداره و لیتشک ییتوانا و است یکامل
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بشار دانساته و از  یزنادگ یو تلاور یرا برنامه عمل ان، فقه آل محمدین جریا
، اساتقتل و یناید یسااالر، استقرار عدالت، مرد یتمداریآن، وال یهاگر شاخصهید
 .( 51: 1390، ی)موثق ن استیه دیدر سا یو معنو یشرفت مادیپ

 ی مرکزیآسیا در معاصراسالمی  یهاانیجر  یر یگشکل خاستگاه و بستر
 ظهاور هیااول قارون هماان از مختلف، یاسیس –یاجتماع یهاجنب  و هاانیجر
 و هشاد باتیتث هابینشا و فاراز در هااانیجر نیاا از یبرخ است؛ گرفته شکل است 

 در گارید یبرخ و داده ادامه خود اتیح به یمدتیطوالن یزمان بازه در و افتهی گسترش
 تاا دو  قرن از یاستم تمدن. انددهییگرا افول به یفکر یهاانیجر گرید با یتتق برابر
 آزاد انیاجر و علم دیتول که گذراند را خود ییطت و ییشکوفا عصر ،یهجر هفتم قرن

)از  هانیسارزم ریساا به یاستم جامعه بستر از دان  صدور و دیتول ،یفکر مبادالت
 از ،بازرگ تمدن نیا. شودیم یتلق دوره نیا مهم یهایژگیو از ،جمله آسیای مرکزی(

 . (82: 1372 ت،یعنا) نهاد افول به رو دهم و نهم قرن
 نظر در حرکت و تحول بستر عنوانبه را یاستم تمدن و فرهنگ هاانیجر نیا همه 

 نیتارمهم عناوانباه ،یاساتم تیاهو یایاح که گفت نیچن توانیم نیبنابرا. داشتند
 .است نطقه آسیای مرکزیدر م معاصر یاستم یهاانیجر دغدغه
 یمحاور مسالله دو باا خاود گرااسات  یهااجنب  و معاصار یفکار یها یگرا

 ابعااد دو هر که «یخارج سلطه و هجو  و غرب» و «یداخل یماندگعقب و انحطاب»
. انادگرفته شاکل دارناد، یتایامن -یاسایس و ،یاجتماع -یاقتصاد ،یفرهنگ -یفکر

 یروهااین و سااختارها هاا،نظا  ها،سانت در شاهیر یداخلا یمانادگعقب و انحطاب
 غرب از برخاسته یرونیب عوامل از ریاخ قرون در ،حالنیدرع که دارد یداخل یاجتماع

 .(21: 1383 ان،یدکمج) است شده ثرأمت یبیتخر ینحو به هم یدارهیسرما یایدن و
 اساتعمار مانند ینیع عوامل از متأثر سو ی از ،یفکر یهاانیجر یریگشکل ،پس
 یهاشکسات زده،شاتاب یسکوالرسااز ،یداخلا اساتبداد و یفکار انحطااب غرب،
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هاا بار و سلطه هفتادسااله کمونیسات یدرون انحطاب و گانگانیب ازمسلمانان  ینظام
 یاشاهیاند و یفکار عوامال از گار،ید یساو از و بوده مسلمانان منطقه آسیای مرکزی

 و کفار ظلم، با مبارزه بر یمبن ینید دستورات و یاستم طلبانهاصتح یهاآموزه مانند
 نیاا هماه ن،یبناابرا. اسات یناید یهاارزش با یاجامعه جادیا یبرا تتش و طاغوت
 راه تنهاا عناوانباه ل،یاصا است  یایاح و یاستم یهاارزش به بازگشت بر هاجنب 

 . (64-33: 1394 ،راد یبشارت)  کنندیم دیتأک دینی و مذهبی یهابحران از رفتبرون

 آسیای مرکزی  در معاصر اسالمی یهاانیجر  یشناسگونه
هاا، تماامی گاروه دبای ،یمرکز یایآس در موجود های استمیانیجربرای بررسی 

 است  حضور. یمیهای دینی را برای کشورهای مورد هد  بررسی نماها و گرای فرقه
 زیان اسات  از قبال. گارددیرماب یهجار هیااول یهاقرن به ،قفقاز و یمرکز یایآس در

 ،یماانو ،یزرتشات ،ییباودا انیااد. بودند دوانده شهیر منطقه نیا در یدیتوح مذاهب
 لیتشاک را منطقاه نیاا مارد  مذهب خ،یتار طول در... و تیحیمس ،تیدوهی ،یمزدک
 انیاهودی. اسات منطقاه نیاا در یدیتوح یاعتقاد مذهب نیترکهن ت،یهودی. اندداده

 یایآسا. بودناد کارده جاادیا یامنطقاه گانیهمسا با یعیوس یبازرگان و یتجار روابط
 یهاا یک بوده، افکار تبادل و یفرهنگ متقابل روابط و یبشر یهاتماس محل یمرکز

 .اندافتهی گسترش زین ییهادوره طول در و شده غیتبل آن در یمتعدد
 در غالاب اداعتقا صاورتباه یدیاتوح مکتب نیا است  ظهور از پس حال،نیباا 

 یایآسا یماذهب چهره ،یتدیم هفتم قرن در است  نیمب نید ظهور لذا ؛درآمد منطقه
 نیمبا نیاد. شاد لیتباد منطقاه نیاا یاصل مذهب به ،پس آن از و داد رییتغ را یمرکز

 نیاا یمعرفت -یفکر مختلف یهاانیجر جادیا و یمرکز یایآس تمدن خیتار در است 
 در هرچناد. شاودیما محساوب آن ساازتیاهو عناصر از و داشته مهم ینقش منطقه

 یمتناوع یهااشکل ظهور به منجر منطقه یاجتماع-یاسیس تحوالت ر،یاخ یهاسده
 و یاعتقااد نظاا  تیاماه بر یجد یخلل یول ؛شده یاستم یطلبتیهو و تیهو از
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 . است نشده وارد منطقه در یمعرفت و یفکر یهاانیجر یریگشکل بر نیهمچن
 یهااانیجر تا شده باع  ،منطقه نیا یکشورها بر یشورو طرهیس یتمادم انیسال

 ساتهیشا گااهیجا کسب زین و تیهو بروز لحاظ به ،یمرکز یایآس در یمعرفت -یفکر
 و یجاد یهااحرکات ،یشاورو ریجمااه اتحاد یفروپاش با اما ؛بمانند ناکا   یخو

 اسات؛ دهشا انجاا  شدهیاد منطقه در یاعتقاد و یتمدن ،یتیهو  یپاال یبرا یمناسب
که  دهدیم نشان یشورو یفروپاش از بعد و قبل مطالعات داشت انیب توانیم روازاین
 یمرکاز یایآسا از را اساتمی یهاانیجر یتکامل ریس و رشد اندنتوانسته ها یبلشو

 . ندینما حذ 
 تیاتقو یبرارا  یمختلف یکارکردها و کرده ظهور مختلف یهاانیجر ،نیب نیا در

 در نیهمچنا. گذاشاتند  ینماا باه منطقه در یمل و یاعتقاد ،یفکر ،یتیهو یهاهینب
 تیریماد یبارا یمرکاز یایآس عرصه در یالمللنیب و یامنطقه گرانیباز راستا، نیهم

 باه منطقاه، در استمی یهاانیجر یبرخ توسعه و یخواهتیمل و یطلبتیهو یفضا
 باا. پرداختناد یمرکاز یایآسا در اساتمی یهااانیاجر یبرخا فیتضاع ای و تیتقو

 یایآسا مارد  فرهناگ از یبخشا تنهااناه است  نید که گفت توانیم فوق حاتیتوض
 یهااانیاجر از یاریبسا یریاگشکل در یثرؤم عملکرد که شودیم محسوب یمرکز

 مردماان تیاهو از بخشی بلکه ؛ (Рахматуллин, 2014: 43 )داشته منطقه نیا استمی
 نقا  هاا،یجمهاور نیاا اساتقتل از بعد و قبل که دیآیم شمار به زین یمرکز یایآس

  .است نموده فایا منطقه در استمی یهاانیجر توسعه در را یثرؤم
یان  های اسالمی مردم آسیای مرکزیجر
دولتی، است  صاوفیانه و  -توان به چند دسته است  سنتیهای مذکور را میجریان

 پردازیم:ها میی  از این گرای امه به توضیح هرقسیم نمود. در اداست  سلفی ت
یان ل 1  رادیکاد -اسالم سلفی جر

های پیشین است  سیاسی است؛ زیرا نازد جریان است  سیاسی رادیکال، نفی دیدگاه
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سکوالرهای مسلمان و نواندی ، عقل منبع مستقلی است و به تأیید شرع نیاازی نادارد. 
-یعت، عقل و استقتل معرفتی آن را به رسامیت مایطلبان دینی معتقدند که شراصتح

کم به منزله ی  روش فهم است؛ با ایان توضایحات، شناسد و در خارج از آن نیز دست
گوناه تعریاف کارد: اسات  توان است  سیاسی رادیکال را با موضعی ایدئولوژی  اینمی

ناسای، جریاان ششناسی و نیز اندیشه سیاسای و هساتیسیاسی رادیکالی از نظر معرفت
میتدی در جهاان اسات   1970فکری ا سیاسی است که به طور مشخص، پس از دهه 

های سیاسی، اقتصادی شکل گرفت و تما  فرایندهای حاکم بر جهان امروز را در عرصه
های زندگی انسانی طرد و انکار کرده و با مراجعاه باه طورکلی، تما  حوزهو فرهنگی و به

ها، جامعاه آرماانی خاوی  را از هرگونه تفسیر تاریخی از آن آموزهقرآن و سنت و پرهیز 
ای کند و پس از طراحی جامع و نظم آرمانی خود، برای تحقق چناین جامعاهمعرفی می

داند. این تحول گفتماان اسات  سیاسای از کارگیری زور و خشونت و ترور را مجاز میبه
شدن، مهاد و مرکاز اسات  سیاسای را  به قرن بیست و یکم با فرایند جهانی قرن نوزدهم

المللی و چهار قااره جهانی کرده؛ زیرا این گفتمان ایدئولوژی  بر نظم موجود سامانه بین
آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و آسیا تأثیر گذاشته؛ تهدیدی جدید که با قرائنی رادیکالی 

شاورهای اساتمی و با تجویز ترور و خشونت در دستور کار کشورهای بزرگ جهاان و ک
 .(196: 1392)ابراهیمی ،  قرار گرفته است

رو و میاناه جریاانتوان بار اسااس مشای مباارزاتی دو را میجریان است  رادیکال 
رو با نقد اسات  سانتی و صاوفیانه و است  سلفی میانهجریان بندی کرد. تندرو تقسیم

ح سااختار افکاار و همچنین بدعت خواندن بخشی از اعتقادات آنها، خواستار اصات
 . استاساس نگرش خا  خود به است   اعمال مرد  منطقه آسیای مرکزی بر

هایی دارند که از خارج از مرزهای منطقه عمدتا ریشه در نفوذ اندیشه هاجریاناین 
رو سالفی باا گساترش تبلیغاات های میانهجریاناند. آسیای مرکزی و قفقاز وارد شده

هاای موجاود ذ در مساجد، خواستار اصاتح بنیادهاا و ارزشدینی و نشر کتاب و نفو
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دهناد. اماا دربااره استمی در جامعه هستند و روحانیون سنتی را مورد انتقاد قرار مای
این جریان نیز با اعتقااد باه عاد  مشاروعیت  که جریان تندرو است  سلفی باید گفت

در سااختار سیاسای و  تحاولی بنیاادین ،های موجود و مخالفت با است  دولتیدولت
هاای آسایای مرکازی را الگوی سیاسی استمی همچون ختفت در کشور جایگزینِی 

 .(54: 1388)محمدشریفی،  کنندمی دنبال
-ثیر جریاناات اسات های مذکور عمدتا تحت تاأطور که اشاره شد، جریانهمان 

ارد منطقه شده میتدی و 1970اند که در اواخر دهه ای مرکزی بودهیگرای خارج از آس
های برخی از کشورهای عربای و البتاه حمایات آمریکاا، گذاریتدریج با سرمایهو به

برای خاود  ،های استمیکنند تا از بین نیروهای سایر جریاناند و سعی میرشد نموده
  .(33: 1391)فوزی و پایاب،  یارگیری نمایند

ابرقادرت باه روی جهاان از هنگا  فروپاشی شوروی و گشای  مرزهای جنوبی این 
است  سنتی، تاکنون تجدید عتقه مرد  آسیای مرکزی به است  از مراحل گوناگون عبور 

هایی داشته اسات. ایان عتقاه در وخمکرده و تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی، پیچ
 میتدی تا نیمه دو  این دهه، تا حدودی فروک  کرد.  90های دهه نخستین سال

ثیر  ، سارکوب دولتای و تاأکاه  طبیعی عتقاه مارداخیر با توجه به های در سال
، گرایاان در تاجیکساتان، چچان و افغانساتانهاای مسالحانه باه اسات روانی منازعه

عناوان حاامی های اقتصادی و دوری روسایه از کشاورهای آسایای مرکازی باهبحران
ر از روسایه و البتاه اقتصادی و درخواست از این کشورها برای استقتل اقتصادی بیشت

فاروک  از علال  گروکشی روسیه از مهاجران کاِر جوامع آسیای مرکزی در این کشور،
 رود.می وتاب اولیه به شمارکردن تب

کااه  های پیشین شاوروی باه اسات  عتقه فزاینده مرد  جمهوری ،وجودبااین 
های شخصی و نتایج چندان زیاد به احکا  استمی، مکالمه. با وجود پایبندی نهنیافت

خاود را  ،بیشاتر مارد  مسالمان شاوروی ساابقکه دهد نشان می ،تحقیقات گوناگون
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اما به ی  اندازه بارای اسات  در زنادگی اجتمااعی اهمیات قائال  ؛دانندمسلمان می
حال رادیکالیسم استمی به ی  دشواری جدی در آسیای مرکزی تبادیل بااین .نیستند

 . (180–179: 1393 پناه،حق) شده است
 کشااورهای آساایای مرکاازی همااواره ،ماایتدی 2020تااا  2010هااای در سااال

هاای امنیتای باا باازیگران گرایی استمی را دغدغاه خاود دانساته و در نشساتافراب
ای از جمله روسیه، چین، آمریکاا و حتای ایاران ، عربساتان و ترکیاه، بحا  فرامنطقه

ه در باین ساران کشاورها و کارشناساان شادهای مهم مطرحگرایی یکی از بح افراب
 امنیتی آنهاست. 

تواند از بستر مذهبی و فضای فرهنگی گری استمی در آسیای مرکزی نمیافراطی 
ها ها و نخبگان مذهبی محل یا مفتیتر، جدا باشد؛ روابط میان حکومتجامعه بزرگ

ته تااکنون که مطیع باودن گاروه دو ، ویژگای اصالی آن باوده اسات، تقریباا از گذشا
  .Кадиева, 2008) ( 89 : نخورده باقی مانده استدست

تاوان نفرت کنونی رهبران سکوالر و مذهبی از تما  اشکال غیرسنتی است  را مای 
حتای ، به منحرفان مذهبی دانست. های پنج قرن پی مانند همان نگاه خصمانه مفتی

تاری هساتند؛ لاذا پشاتیبان چناین ایسا ،بخ  عمده جمعیت منطقه آسایای مرکازی
اماا  ؛رودبرای جوامع آسیای مرکازی باه شامار مای رادیکالیسم استمی تهدید بزرگی

هاا یا  از نظرسانجیهایچ و ای وجود نداردامکان تبدیل شدن آن به ی  جنب  توده
 ( 89 : دهادهاا را نشاان نمایی مرد  منطقاه از ایان جریاانددرص 5حمایت بی  از 
(Кадиева, 2008. 

یانل 2  دولتی -اسالم سنتی جر
گااه اکثریات بزرگای از نکننده کارانه مشخصمحافظهجریان است  حنفی، سنتی، 

اسات  در ایان  کاه مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز است. اغلب ناظران اذعان دارناد
صورت ی  تعریف قومی است تا ی  تعهد ماذهبی. یا  حاس منطقه هنوز بیشتر به
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هاای مختلاف قابال های نیاکان وجود دارد کاه باه روشقومی از التزا  به حفظ سنت
 . استهای مذهبی های متفاوتی از آیینتوصیف بوده و دربرگیرنده درجه

. ایان ناوع اسات  از استهای معینی ای این امر مستلز  انجا  دقیق آیینبرای عده
ورد حمایات در مازیارا اسات   ؛های آسیای مرکزی نیز برخوردار استحمایت دولت
ماذهب بارای رفاع که واقع ادامه تتشی است  ، درپس از دوره شورویآسیای مرکزی 

اسات  در  های رسمی در برابردهنده سیاستانو این نش دهدنیازهای دولت انجا  می
 .(50: 1387)شمسا ،  میتدی است 1980اواخر دهه 

مرکزی،  که مرد  در آسیای راهای بومی مذهب حنفیه مواردی مانند عقاید و سنت
ای از که بخ  قابل متحظهطوریکرد؛ بهمطرح می ،در چند قرن گذشته الز  داشتند

ایان ساهم از  .آموخاتتجربه مذهبی مربوب به دوران صدر است  را به مرد  آنجا می
یا  ضاابطه  ،مرد  عادی مورد قباول واقاع شاد، در عباارت دیگار از سویتجربه که 

 .دهادماهیت ثانویه رفتارها را مورد شناسایی قرار مایشده از تعلیمات حنفیه، شناخته
)عمال در ات حنفیه، طبیعت ثانویه اعماال اسات ی  اصل مهم برای شناسایی تعلیم

های این امر به مرد  محل آسیای مرکزی و قفقاز فرصت داد تا سنت .مقایسه با ایمان(
مااوراءالنهر  قدیمی خود را حفاظ کنناد و در هماین راساتا پیاروان ماذهب حنفیاه در

 های قدیمی خارج از فقه افزای  دادند. تدریج تحمل و صبر خود را برای بقای سنتبه
واساطه دیادگاه غیرماذهبی میتدی به 1943رهبران مذهبی و مذهب تا قبل از سال 

واساطه جمعیات قابال حال، بهرژیم حاکم دارای موقعیت قانونی و شرعی نبودند؛ بااین
عناوان تهدیادی سیای مرکزی و قفقاز، همچناین اسات  ماذکور باهتوجه مسلمانان در آ

شد. استالین و اطرافیاان وی در حکومات شاوروی مستقیم برای شوروی محسوب نمی
تصمیم گرفتند که به اشکال گوناگون مذهب، متیمت نشان دهند. نتیجه آن هام ایجااد 

عنوان شورای ود که به، متمرکز در تمامی اتحاد جماهیر شوروی ب«اداره کل مذهبی»ی  
میتدی وجود  1991شد. این شورا که تا سال مذهبی مسلمانان آسیای مرکزی نامیده می
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داشت، پس از تشکیل، موظف بر ایجاد تشکیتت مؤمن و وفادار با متحظاه پاساداری 
 .(130: 1379)آشیرب ،  از انجا  مراسم و تشریفات مذهبی و یادبودها شد

اداری رهبااران مااذهبی ه، بااه مااوازات ساااختارهای شاابهپیااروان غیررساامی حنفیاا
واقاع  درفعالیات داشاتند؛ غیررسمی و غیراداری و همچنین رهباران ماذهبی زن نیاز 

در انجا  مراسم و تشاریفات ماذهبی شارکت داشاتند و مقاررات و  کسانی هستند که
نهاا بعضی افراد از عملکارد روحاانیون و ساطح ساواد آ .ضوابط دینی را آموخته بودند

های غیررسمی ظهاور کردناد. یکای از ناخشنود بودند، لذا در این زمان بود که قدرت
ا ، معرو  به حاجی دامت یکی از مبلغاان ارشاد این افراد، محمد هندوستانی رستم

بارای  فیه بود. وی در مورد موضاوعاتی بااهمیات و اصاول اساسای اسات مذهب حن
 .کردشنوندگان خود موعظه می

هاایی کاه در آنهاا تحقیاق در موضاوعات گونااگون هاا و راهوجه باه روشلذا با ت 
)حااجی ا  شااگردان محماد هندوساتانی رساتم توانخداشناسی تفویض شده، می

هاای کتسای ، باه دو مکتاب اهال دامت( را به کم  تجزیه و تحلیل از طریق حوزه
و عقایاد غیرواقعای  ها عااداتالحدی  و اهل القرآن تقسیم کرد. از آنجا که این گروه

ها را تحت عنوان مذهب عامی شکل دادند، ماورد انتقااد قارار یعنی خرافات و بدعت
گرفتند. رسو  مذهبی که به طور مستقیم در مذهب حنفیه ظاهر شاده باود، اکناون باه 

گیرد. جدای از شناساایی ظااهری شخصایت الهای طور وسیعی مورد مباحثه قرار می
 یه همکاری با حاکمان را تشویق کردند.حنف پیروان مذهبحاکمیت، 

هاای شماری وجود دارد که در آنها، حاکمان و حکومتدر همین راستا، موارد بی 
آسیای مرکزی، مشروعیت و قانونی بودن خود را از نقطه نظر ماذهبی از علماا کساب 

هاا هام کردند. بعدها نیز قضات شرع به ادارات قضایی دولتای روی آوردناد و دولات
 کردناد، نمودناد  به تشکیل شوراهایی از افارادی کاه در زمیناه فقاه مطالعاه مایاقدا

 .(131: 1379)آشیرب ، 
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یان ل 3  اسالم صوفیانهجر
ترین جنب  استمی که در آسیای مرکازی و قفقااز پدیاد آماد، توان گفت مهممی

تصو  بود. تصو  به فاصله کمی بعد از تهاجم اعاراب، در آسایای مرکازی پدیادار 
سرعت رشد نمود. برخی از کارشناسان بر این عقیده هستند که تصاو  در و به گشت

چرا کاه ایادئولوژی اساتقتل ملای  ؛حال تبدیل شدن به ی  جایگزینی معنوی است
با اساتقبال کمای  ،شودعنوان ایدئولوژی دولتی که از سوی سازمان رسمی تبلیغ میبه

 .(51: 1370)ابوالحسن شیرازی،  شده است ورهروب
ای کاه برخای از نا  تصو  از ردای پشمی زبری اقتباس شاده کاه صاوفیان اولیاه

پوشایدند و البتاه نشین پی  از اسات  را باه میاراث بردناد، ماینمادهای عرفای کوچ
صاوفیان مناادی مشاارکت مارد  مطاابق  اسات.نیز در عربی به معنای پشم  «صو »

صوفیان مسالمانان را ترغیاب  .ودندشان در مخالفت با اقتدار حاکم بتکالیف استمی
کردند که خداوند را به طور مستقیم و بدون مداخله علمای دینی، تجربه کنناد کاه می

شاید این امر یکی از عوامل مهم بارای گساترش اسات  در میاان جمعیات پراکناده و 
هاای تصاو  تعریاف طریقات. شادنشین آسیای مرکزی و قفقاز محساوب مایکوچ

مشاترکی دارناد... پیاروان  : اخوت صوفیان که مرشدان معناویر داردمناسبی بدین قرا
آورند و سپس، آنان اجازه رسمی اداماه مکتاب حلقه مریدانی در پیرامون خود گرد می

 .(Baldick, 1989: 30- 38) دهندتفکر و عمل مشترکی را می
ه صوفیان از طریق ذکر، ادعیه رسا یا گاهی خااموش، ورد و آواز و حتای ساماع کا

:  1387 د،یرشا) .جوینادصورت هنر تکامل دادند، به خداوند توسل میدراوی  آن را به

هاای مهام یسویه، قادریه و چشتیه، از مسل ، های نقشبندیه، کبرویهجریان .(43 – 42
آیند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شاوروی، از آنجاا کاه آسیای مرکزی به شمار می

فظه جمعی مسلمانان آسیای مرکزی و قفقااز زدوده شاده تصو  به میزان زیادی از حا
گارای وسایله مسالمانان افاراببود، این کمبودهای موجاود در فرهناگ و هویات، باه
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 ،و مودودی پر شدند. البته برخی از کشورهای آسیای مرکزیهای وهابی و سلفی فرقه
 اند. به اهمیت احیای فرهنگ تصو  در کشور خود پی برده

نامند، تنهاا یا  روش زنادگی بارای که برخی آن را نلوصوفیسم میتصو  کنونی 
ای ایدئولوژی است کاه از پتانسایلی قاوی بارای سیاسای گونهبلکه به؛ اعضای  نبوده

صاورت شدن برخوردار است. گفتنی است که تنها شمار اندکی از رهباران صاوفی باه
و مقابلاه باا رشاد  مستقیم در عرصه سیاسی مشارکت دارند و اغلب بر آراما  دینای

وجود، تحت شارایط خاا  ممکان ند. بااینکنکید میگرایی در آسیای مرکزی تأبنیاد
 های صوفی آسیای مرکزی بیشتر سیاسی شوند. است انجمن

ن راستا باید بیان داشت که هیچ دولتی در آسیای مرکزی هنوز روابط یهمچنین در ا
له اذعان لر چه تمامی آنها به این مساگ ؛های صوفی را تعریف نکرده استخود با گروه

 ؛دارند که رهباران صاوفیه عاامتن مهمای در اساتمی شادن مجادد جامعاه هساتند
ی که همواره دارای پیامدهای سیاسای باالقوه بارای طبقاه حااکم خواهاد باود الهلمس

 .(33: 1379)آشیرب ، 
ناه  و آیاد، رشاد تصاو ، کمای باوده اساتبرمی هتا آنجا که از مطالب منتشرشد

شاود، باه هماان نسابت احتماال اینکاه  تر احیاچه سریعکیفی؛ این قدرت معنوی هر
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 

دنیاای اطارا  خاود و  ازباوده و  عالی بیشتر مردمی عادی هستند که فاقد تحصیتت
گااهی چنادانی ندارناد لاذا تنهاا شامار کمای از رهباران صاوفی  ؛تحوالت جهانی آ

های سیاسی مشارکت دارناد و اغلاب بار آراما  دینای و صورت مستقیم در عرصهبه
نمایند؛ با وجود کید میر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تأمقابله با رشد بنیادگرایی د

های صوفی در آسیای مرکزی و حت شرایط خا ، ممکن است برخی از انجمناین ت
 قفقاز به سمت سیاسی شدن پی  بروند.
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 ؛عنوان رقیبی برای است  رادیکاال باشادتواند بهشاید تصو  می ،به عبارت دیگر 
-ها در آسیای مرکزی و قفقاز برای استفاده آشکار از صوفیها از سوی دولتاما تتش
خصو  اگر دولات در راساتای به .ی را در پی خواهد داشتیهاماال واکن گری احت

هاا و مناافع در تشویق روحانیون به اتخاذ دیدگاهی مشترک تتش کند، تفاوت دیادگاه
میان عناصر مذهبی، بهترین راه برای حمایت از ایجاد و توساعه یا  دولات ساکوالر 

مکی در راستای ایجاد این تنوع کزی کراکنون احیای تصو  در آسیای ماست؛ لذا هم
هاا اگار دولات ،حاالهرشاود؛ باهو اختت  در میان مسلمانان حنفی محساوب مای

منظاور عنوان راهای بارای کساب حمایات باهخواهان استفاده از ایدئولوژی صوفیه به
تواند به نتیجه معکاوس منجار های سکوالر باشند، این امر میتساهل مذهبی و آرمان

 .(70: 1390)فتح ،  شود
یان  گرا در آسیای مرکزی:های اسالماصود مشترک جر

  وابستگی عقیدتی به خارج از آسیای مرکزی ل1
هاای یافتاه گاروهگرای فعال در آسیای مرکزی، تربیتهای است بیشتر رهبران گروه

کاه طوریبه و تندرو در کشورهایی مانند عربستان، عراق، افغانستان و پاکستان هستند
هاای وهاابی ساعودی سازمان وسیلهبه ،هاتوسعه و ایجاد بیشتر این گروه ،ت شدهاثبا

ای بر نطقههای فرامگروهها و . تأثیر سازمانАлимова, 2016: 55 )) صورت گرفته است
های فعال در آسیای مرکزی از اموری چاون آماوزش و گروهخط فکری و ایدئولوژی  

جهات تصادی امامات  یهاایع و باا فعالیاتها شاروتربیت رهبران مذهبی این گروه
ها و حتی ارسال محرماناه ساتح و ساایر افراد منتسب به این گروه وسیلهبهجماعات 

 شود.لواز  تکمیل می
 تندروی عقیدتی و تجویز کاربرد خشونت ل2

گرا در منطقاه آسایای های است جریانیکی دیگر از اصول مشترک موجود در بین 
گرفتاه از تلله کاه نشال. این مسااستاز عقاید افراطی و تکفیری مرکزی، تبعیت آنها 

هاای فعاال تنادرو در برخای از ها با گروههای فکری موجود بین رهبران این گروهعلقه
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گاذاری در برخای از در برخی از اوقاات، بمبکه ، باع  شده استکشورهای عربی 
با توجه رو ازایندهد. های کشورهای خارجی در منطقه رخ اماکن عمومی و نمایندگی

عناصار تنادرو سالفی، کااربرد  وستیلهبههای منطقه به تغذیه ایدئولوژی  غالب گروه
از جملاه محورهاای مقباول عقیادتی ایان  ،خشونت برای رسیدن به اهادا  سیاسای

 (.18و  17 : 1387 د،یتش) ستهاگروه
 وگرای تندر های اسالمپراکندگی جغرافیایی و نقا  تمرکز گروه ل3

دهنده ایان بررسی اجمالی وضعیت پنج کشور واقع در منطقه آسیای مرکزی نشان
است که در این منطقه، سه کشور ازبکستان، تاجیکساتان و قرقیزساتان نسابت باه دو 

با رشد رادیکالیسم دینای  ارتبابمشکتت بیشتری را در  ،کشور قزاقستان و ترکمنستان
، واقاع در مارز مشاترک تاجیکساتان« ره فرغانهد»اند. در بین سه کشور فوق نیز شتهدا

گرای تندرو اسات. های است ههای گرومنطقه مرکزی فعالیتازبکستان و قرقیزستان، 
های رادیکالی دینی در این منطقه نیز شارایط مناساب جغرافیاایی آن علت تمرکز گروه

ساتان برای مخفی شدن و همجواری آن با سه کشاور ازبکساتان، تاجیکساتان و قرقیز
دره  کاه هاای افراطای باعا  شادههمچنین همراهی اهالی منطقه با این گاروه است.

 .(130: 1390)فتح،  گرای دینی باشدهای افرابفرغانه محل مناسب برای تمرکز گروه
البته برخی از کارشناسان در تحلیل تمایل اقوا  ازب  تاجیا  و قرقیاز باه سامت 

ه، پیشاینه ل در میان اقوا  تارکمن و قازاق منطقاگرایی استمی و ضعف این تمایافراب
کنند. بر اساس عقیاده ایان عنوان عامل اصلی و محوری ذکر میتمدنی این اقوا  را به

اند، از نظر نشین و عشایری زندگی کردهصورت کوچگروه، اقوامی که در طول تاریخ به
اناد. بار هماین ن باودهجاا سااکاند که در ی تر از اقوامی بودهاعتقادات دینی، متیم

-دارای عقاید دینی انعطاا  ،ای خوداساس، اقوا  قزاق و ترکمن به علت سابقه عشیره
 .(112: 1385)شکاری،  ها و قرقیزها هستندها، تاجی پذیرتری نسبت به ازب 

ناه هاای دره فرغانگاهی به وضعیت کنونی منطقه حاکی از آن است که همه استان 
ناد و در حیاات اقتصاادی و ای برخوردار، از اهمیات ویاژههای خاودبرای جمهوری
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 ،هاای نمنگاان، انادیجان و فرغاناهدر اساتان .کننداجتماعی آنها نق  مهمی ایفا می
هاایی در استان اوش و بخا  .دنکندرصد از اهالی ازبکستان زندگی می 27/2حدود 

از اهاالی قرقیزساتان و درصد  51بانکن، بی  از آباد و های جتلدره فرغانه، استان از
 ،از سوی دیگاردرصد از جمعیت تاجیکستان مستقرند.  7 /17در استان سغد، حدود 

ازبکساتان بخا   اسات؛ در دره فرغانه وضعیت جالب توجه ژئوپولتی  شکل گرفته
آهنای را کاه دره تنهاا راه و تاجیکستان هام ،ها و منابع آبیعمده جلگه، قرقیزستان کوه

 .(201: 1390)فتح ،  دارندکند، در اختیار ن خارج متصل میفرغانه را به جها
 های اسالمی در آسیای مرکزی و تأثیر آن بر آینده این منطقهشناسی جریانهویت

طاورکلی بایاد بیاان داشات کاه تماا  قاوانین کشاورهای آسایای مرکازی در ادامه به
د و هایچ دینای را گویند: حکومت این کشورها شکل عرفی یا سکوالر دارمی صراح به
گیری عرفای قاوانین اساسای آسایای مرکازی پذیرند. این جهتعنوان دین رسمی نمیبه

گذاران کشورهای آسیای مرکزی چند دلیل دارد: اول از همه، رهبران این کشورها که بنیان
اناد و در نتیجاه، متاأثر از تفکار اند، تحصیتت خود را در دوران شاوروی گذرانادهبوده

طلاب و ی درباره مذهب هستند. رژیام کمونیسام، اسات  را دینای خشاونتمارکسیست
ها ضد ارت  سرخ، تنها باع  تقویت چناین عقایاد کرد و جهاد افغانابتدایی تصور می

عتوه، نخبگان سیاسی منطقه، قوانین سیاسی عرفی به ساب  غربای را ای شد. بهکلیشه
1990ه نماای  گذارناد. در اوایال دهاهگرایانه خود را باتدوین کردند تا تمایتت غرب

تأسایس هاای تاازهمیتدی، سکوالریسم مشروطه، ضامن هماهنگی قومی در جمهوری
ای که در آن، تعداد فراوانی غیرمسلمان مانند شد؛ منطقهآسیای مرکزی و قفقاز تلقی می

 کردند. ها زندگی میها، یهودیان و یونانیها، آلمانیها، اوکراینیروس
وزه در دو الیه هویتی استمی شاهد تحوالت قابال تاوجهی هساتیم. یکای از ایان امر

داشاته و در  هاای اخیار رشادی چشامگیرها، شبکه طریقتی تصو  است که در سالالیه
ای قرار گرفته اسات. بارای نموناه، های منطقه و سایر بازیگران فرامنطقهکانون توجه دولت
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زی برای مقابله با است  تندرو درصدد میادان دادن های سکوالر حاکم بر آسیای مرکدولت
کاار داشاته و یاا حاداقل در مقابال های تصاو  هساتند کاه مااهیتی محافظاهبه طریقت

هاای هاای منطقاه در توصایهگیرند؛ امری که عتوه بر دولاترادیکالیسم استمی قرار می
رکزی در نظر گرفتاه شاده استراتژی  آمریکایی نیز برای جلوگیری از بنیادگرایی در آسیای م

است. البته فرایند سیاسی شدن این الیه هویتی استمی، از توجه دولتمردان آسیای مرکزی 
 دهند.هایی را از خود نشان میبه دور نیست و در جای خود حساسیت

گرایاان تنادرو اسات. ایان الیاه هاویتی، شارایطی کاامت دومین الیه، مربوب به است 
تی قبلی دارد. الیه ماذکور کاه توانساته در درون خاود چنادین گاروه و متفاوت از الیه هوی

ای و شرایط حاکم بر جهاان تشکیتت پرطرفدار را سازماندهی کند، متأثر از شرایط منطقه
های سکوالر آسایای مرکازی و قفقااز و همچناین است ، جبهه فراگیری را در مقابل دولت

ه وجود آورده است. این الیه هویتی با اینکه های غربگرای کشورهای استمی بسایر دولت
های اساتمی در سطح منطقه و حتی جهان دشمنان سرسختی دارد، ولی در فضای جنب 

هاا جهان است ، دوستان و همکاران قدرتمندی نیز دارد و گاهی این الیه هویتی و ساازمان
وریساتی و تکفیاری هاای ترهای راهبردی با سازمانو تشکیتت مربوب به آن، به همکاری

 مشهود بوده است. زند؛ امری که در عراق و سوریهدست می
، ترکمنستان و حتی ر کشورهای مذکور مانند ازبکستانهای سکوالدر مقابل دولت

کنند ی  الیه هویتی است  دولتای را هادایت کارده و قزاقستان و قرقیزستان، سعی می
است  مورد  ،به عبارت دیگر نها باشد.سازماندهی نمایند تا در خدمت قدرت و نفوذ آ

حمایت دولت در آسیای مرکزی پس از فروپاشی شوروی، در واقع تتشی است که از 
در های رسامی دهنده سیاستبرد و این نشانمذهب برای رفع نیازهای دولت بهره می

 های آسیاییز قوانین اساسی همه کشور. امروز ناست 1980است  در اواخر دهه  برابر
اسات  در  ،حاالاینگذارناد. باابه اصل تفکی  دین از سیاسات احتارا  مای ،مرکزی

 سراسر منطقه تا حد ی  ایدئولوژی دولتی صعود نموده است. 
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 گیرینتیجه
های اساتمی در آسایای دینی و همچنین جنب  -های اجتماعیشناسی گروهجریان

کردناد، نادیاده به آن توجه مای دهد، جهاد اکبری را که پیامبر است مرکزی نشان می
گیرند و جهاد اصاغر را باه مثاباه فلسافه سیاسای و اجتمااعی جاامع و کامال خاود می

گزینند. با این وصف، در هیچ اثر مکتوب یا سنت مسلمانان نیامده است کاه قتال برمی
گنااه بار اسااس کیشاان مسالمان بایمردان، زنان و کودکان غیرمسلمان و یا حتای هام

عناوان قه یا اعتقاد در انجا  جهاد، مجاز است. همین تحریف معنای جهاد بهقومیت، فر
هاا گناه، بخشی از بنیادگرایی افراطی نوین تندروترین گروهتوجیهی برای قتل عا  افراد بی

 کند.در میان مسلمانان و حتی در آسیای مرکزی و قفقاز را تعریف می
ای عاادل و ای فاسد به جامعهیل جامعهای به تبدعتقه ،بنیادگرایان استمی جدید

آوری تحصیل و آماوزش، عرضاه خادمات یا توجهی در خصو  ایجاد شغل، فراهم
اجتماعی و یا برقراری توازن میان اقوا  مختلفی کاه در بسایاری از کشاورهای آسایای 

ایاان های دینای جدیاد و هماان بنیادگرکنند، ندارند. جریانمرکزی و قفقاز زندگی می
نامه اقتصادی، طرح برای حاکمیت بهتر و ایجااد گونه مرا در این منطقه، فاقد هر دینی

گیری دولات نهادهای سیاسی و برنامه برای مشارکت دموکراتی  مرد  در روند تصمیم
  شان هستند.استمی آینده
 طااور بااه ،یشااورو دوره از پااس یمرکااز یایآساا در اساات  بااه مربااوب مباحاا 

 از جدا. دارد وجود امر نیا یبرا یادیز لیدال. دشویم زبکستانا متوجه ریناپذاجتناب
 کال از یماین حادود ت،یاجمع نفار ونیلیم 25 از بی  با است  با یخیتار یوندهایپ

 در یتاوجه قابال ازباِ   یقاوم یهااتیااقل نیهمچنا. ردیاگیما دربر را منطقه مرد 
 یدارا کاه رددگایما مطارح آن تیامرکز آن، از پاس. دارد وجاود هیهمساا یکشورها

 سارانجا . اساتی مرکاز یایآسا گرید کشور چهار زین و افغانستان با مشترک یمرزها
 .است تندرو است  مبارزات کانون ،ازبکستاناینکه 
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 اگار اسات؛ برخاوردار یمحاور تیااهم از ،کشاور نیاا تحاوالت ب،یاترت نیبد
 کشاور نیاا استیس د،یدرآ یامنطقه -یقوم یبندگروه  ی هسته صورتبه ازبکستان

 به قادر چنانچه .افتی خواهد یتجل زین هیهمسا یکشورها در احتماالً  ،است  در برابر
 مورد جداکننده عامل و ابزار عنوانبه است ممکن است  نباشد، یتیموقع نیچن میتحک

 یهااستیس اتخاذ با تا سازد قادر رای مرکز یایآس یکشورها گرید و ردیگ قرار استفاده
 .رندیبگ فاصله ازبکستان از جامعه، در مذهب نق  خصو  در متفاوت
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