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چکیده 
اسالم در سرزمین تاجیکستان تاريخ ديرينهای دارد و مراحل متفاوتی را در آن گذرانیده
است .در زمان سامانیان ،اين منطقه يکی از مراکز مهم تمدن اسالم بوده است .با فتح اين
کشور به دست روسها و شکلگیری اتحاد جماهیر شوروی ،اسالم در اين سرزمین به شدت
تحت فشار قرار گرفت .امروز تاجیکستانِ استقالليافته به لحاظ دينی وارد مرحلۀ تازهای
شده است .اين مقاله در گام نخست قصد دارد به اين سؤال پاسخ دهد که اسالم در اين
کشور از چه مراحل تاريخی عبور کرده است .ما بر اساس مطالعات تاريخی ،حیات اسالم را
در اين منطقه به سه دوره تقسیم کرده و مهمترين وقايع معطوف به اين دين را در هر دوره
تعقیب میکنیم .در گام دوم مهمترين جريانهای اجتماعی-سیاسی امروز تاجیکستان معرفی
میشوند که عبارتند از :جريان سکوالر-سیاسی ،جريان مذهبی-سیاسی و جريان قومی-ملی.
در مورد يکم ،به نظام سیاسی و سازمان احزاب میپردازيم .در مورد دوم ،اعتقادات و اعمال
اسالمی مردم بهعنوان بعد غیررسمی اسالمگرايی و فعالیتهای سازمانهای اسالمی بهعنوان
بعد رسمی آن بررسی میشوند .در آخرين مورد به خصوصیات فرآيند ملتسازی و
دولتسازی در جامعۀ تاجیکستان اشاره میکنیم .در بخش نتیجهگیری به رابطۀ تنگاتنگی که
میان سه مرحلۀ تاريخی حیات اسالم و سه جريان امروزی وجود دارد پرداخته میشود .
واژگانکلیدی :اسالمگرايی ،تاجیکستان ،سکوالريسم ،ملتسازی ،دولتسازی

 -1پست الکترونیکیhajizadeh.k@gmail.com :
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مقدمه 
«در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بیستم به واسطه تماس کشورهای اسالمی با غرب مدرن،
گفتمانی در میان روشنفکران و انديشمندان اسالمی به طور خاص ظهور يافت که خط سیر آن را
میتوان در انديشههای متفکرانی نظیر سید جمالالدين اسدآبادی ،محمد عبده ،آيتاهلل نائینی،
عالمه محمد اقبال الهوری و بسیاری ديگر از متفکران اسالمی رديابی نمود» (نوازنی.)7 :1811 ،
اين انديشمندان انحطاط کشورهای اسالمی را در حوزههای مختلف جامعه ،نه پیامد اسالم بلکه
نتیجۀ دوری مسلمانان از حقیقت اسالم میديدند .آنها با طرح مفاهیم مدرن غربی چون
فردگرايی ،آزادی ،دموکراسی و غیره در کشورهای اسالمی ،سعی داشتند خوانش جديدی از
اسالم ارائه کنند که پاسخگوی مسائل پیش روی اين جوامع باشد .در برخی کشورهای اسالمی
مانند ترکیه -دولتهای سکوالر به قدرت رسیدند و تعادلی نسبتاً پايدار میان گروههای مختلفبرقرار شد اما در برخی ديگر -مانند ايران -يک دولت اسالمی قدرت را به دست گرفت.
جهان اسالم در قرن بیستم و آغاز قرن بیستويکم رويدادهای سیاسی و اجتماعی متعددی را
تجربه کرده است .جنبشها و اعتراضات در کشورهای خاورمیانه ،موسوم به بیداری اسالمی ،که از
سال  2212آغاز شده است نیز اين سؤال را بیش از پیش برجسته میسازد که سرنوشت جهان
اسالم چگونه رقم خواهد خورد؛ آيا دول غیردينی جهان اسالم به دول دينی تغییر خواهند يافت؟
وضعیت جغرافیايی تاجیکستان با کوههای بلندی که مردم را در بین درهها توزيع کردهاند ،در
شکلگیری هويتهای محلی قوی سهم مهمی داشته است .همین عامل پراکندگی و وجود
اجتماعات نیمهبسته 1نقش بسیار مهمی در وقايع تاريخی اين سرزمین ايفا نموده و وضعیت
اجتماعی و سیاسی امروز تاجیکها نیز همچنان تحت تأثیر آن قرار دارد .از نظر جامعهشناختی
در چنین جامعهای ،تقسیم کار ساده و جمعگرايی خاصگرايانه بر روابط اجتماعی حاکم است
(دورکیم.)1817 ،
2

تاجیکستان به لحاظ نسبت مسلمانان دارای رتبۀ دوم در آسیای میانه است  .حدود 69
درصد مسلمانان آن سنی مذهب و  9درصد شیعه اسماعیلی هستند.
 1جامعهای با اين نوع سازمان دهی به نوع اجتماعی قطاعی دورکیم شباهت زيادی دارد .وی دربارۀ خصوصیات آن
به تفصیل سخن گفته است.
 2در آمارهای موجود اندکی اختالف وجود دارد .برای مثال در گزارش ( )2212مرکز پژوهشی  Pewتاجیکستان
دارای رتبۀ اول است .در هر صورت ما انجمن آرشیو دادههای دين را ترجیح داديم.
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نتیجۀ برخورد اسالمگرايی و سکوالريسم در اين سرزمین برای ساير کشورهای اين منطقه
بسیار تعیینکننده خواهد بود .آيا جنگ داخلی خونین تاجیکستان يک بار ديگر تکرار خواهد
شد؟ دولت سکوالر کنونی چگونه اعتراضات و نارضايتیها را چه در میان نخبگان و چه در
میان گروههای بزرگتر مردمی ،در جهت حفظ منافع خويش اداره خواهد کرد؟
تاجیکستانِ مستقل ،يک دولت سکوالر توأم با تضمین آزادی دينی را تشکیل داد .اين قانون
ابالغ میکند که دين نبايد در امور دولت مداخله کند و قدرتمندان دولت نیز حق دخالت در
امور دينی را ندارند .بدين ترتیب سکوالربودنِ دولت کنونی ادامه وضعیتی است که در دورۀ
شوروی داشت« .در تاجیکستان حیات عمومی بايد بر مبنای عقايد سیاسی و ايدئولوژيک
گوناگون استمرار يابد .هیچ ايدئولوژی از جمله ايدئولوژی دينی نمیتواند به عنوان ايدئولوژی
دولتی در نظر گرفته شود .انجمنهای اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و قوانین عادی
تشکیل شده و عمل میکنند .دولت برای فعالیتهای آنها فرصتهای برابر فراهم میکند.
سازمانهای دينی از دولت جدا بوده و نمیتوانند در امور دولت مداخله کنند( ...اصل هشتم)»
(يغمايی .)1816 ،در بحثهای بعد که به جريانهای سیاسی و مذهبی میپردازيم ،وضعیت
واقعی احزاب سیاسی و رابطۀ دولت با انجمنها و فعالیتهای دينی را توصیف و تبیین خواهیم
کرد .به عبارت ديگر پاسخ اين سؤال را جستجو میکنیم که آزادی دينی و چندصدايیبودنِ
ذکرشده در قانون اساسی -از جمله اصل فوق -در عرصۀ عمل چه شکلی به خود گرفتهاند.
اين مقاله قصد دارد مسئلۀ برخورد اسالمگرايی و سکوالريسم در جمهوری تاجیکستان را
بررسی کند و به کمک مطالعات تاريخی و میدانی به تحلیل جامعهشناختی آن و پیامدهايش
بپردازد .در اين مقاله تالش میکنیم پاسخی برای اين سؤاالت بیابیم:
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 )1اسالم در سرزمین تاجیکستان چه مراحل تاريخی را پشت سر گذاشته است؟
 )2مهمترين جريانهای اجتماعی-سیاسی امروز تاجیکستان کدامند؟
 )8پیامد اسالمگرايی مردمی و سکوالريسم دولتی در اين کشور چه خواهد بود؟

چارچوبنظری 
اسالمگرايی در طول تاريخ يک ايدئولوژی و جنبش واحد نبوده است .طیف وسیعی از متفکران
و فعاالن سیاسی و اجتماعی -میانهرو و راديکال -ذيل اين جنبش قرار میگیرند .به طرق
گوناگونی میتوان اسالمگرايی را طبقهبندی کرد .طبقهبندی بر مبنای فرق مذهبی اگر چه جامع
و کامل نیست اما میتواند مفید باشد؛ اسالمگرايی سنی ،شیعی و وهابی .با وجود اينکه وهابیت
يکی از زيرمجموعههای تسنن است اما از ساير بخشهای تسنن چنان فاصله دارد که میتوان آن
را بهعنوان دستهای مستقل در نظر گرفت .اين سه نوع اسالمگرايی به رغم اشتراک در لفظ،
دارای تضادهای بالفعل و بالقوۀ بسیاری هستند« .اسالمگرايان سنی نماينده اکثريت اسالمگرايان
هستند .جنبشهای سنی شامل منطقه جغرافیايی از مالی تا بالی و از صحرای سومالی تا هیمالیای
پاکستان است .به لحاظ زمانی ،اسالمگرايی سنی از دو نوع ديگر -شیعی و وهابی -قديمیتر
است .ريشه آن میتواند به ابن حنبل ( )712-199و سپس به الهیدان غزالی ()1291-1111
ارجاع داده شود .اسالمگرايی معاصر [سنی] به عنوان يک جنبش و يک ايدئولوژی پديدهای
مربوط به قرن بیستم است که با ايجاد برادری مسلمانان توسط حسن البنا در  1621در مصر
ظاهر شد» ( .)Mozaffari, 2007: 25اشکال جديدتر اين نوع اسالمگرايی را شايد بتوان در
جنبشهای اخیر مصر ،تونس و لیبی مشاهده نمود .شاخۀ وهابی اسالمگرايی 1به میزان زيادی در
عربستان سعودی و با شدت کمتری در امارات و کشورهای مختلف حوزۀ خلیج فارس و
سرانجام در بخشهايی از قفقاز –بهويژه چچن -و آسیای میانه يافت میشود .اسالمگرايی شیعی
در نیم قرن اخیر در ايران به رهبری امام خمینی (ره) و در لبنان به رهبری امام موسی صدر
قدرت بیسابقهای کسب نموده است .نمايندۀ اسالمگرايی شیعی عمدتاً ايران بعد از انقالب
است؛ کشوری که در آن حدود  62الی  69درصد جمعیت منسوب به تشیعاند.2

 1وهابیت از نظر فقهی پیرو مذهب حنبلی است و از نظر ايدئولوژيکی گرايش به اعتقادات ابن تیمیه دارد.
 2اين آمار بر اساس آخرين گزارش ) The World Factbook (2017ارائه شده است.
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تعاريف گوناگونی از اسالمگرايی ارائه شده است .بِرمن در مقالهای که در سال  2228منتشر
نمود بر اين اعتقاد بود که اسالمگرايی در طول چند دهۀ اخیر در بخش اعظم جهان اسالم و
بهخصوص در کشورهای عربی نیروی قدرتمندی شده است .وی در اين اثر تعريفی کوتاه و
مفید از اسالمگرايی به دست میدهد؛ اسالمگرايی عبارت است از «باور به اين که اسالم بايد
عالوه بر حیات فردی ،زندگی اجتماعی و سیاسی را نیز رهبری کند» ) .(Berman, 2003: 257ما
در اين پژوهش اسالمگرايی را به دو معنا مدنظر قرار میدهیم؛ يک بار به معنای اعتقاد مردم به
اسالم و گرايش آنان به اجرای دستورات اسالمی در زندگی روزمره و مخصوصاً کسب «هويت»
از آن که سعی میکنیم معرفهای آن را بر اساس مشاهدات میدانی بیان کنیم .همچنین
اسالمگرايی را بهعنوان يک ايدئولوژی در نظر میگیريم که قصد دارد حیات اجتماعی و سیاسی
مسلمانان را هدايت نمايد .در معنای دوم برداشت ما به تعريف برمن بسیار نزديک است.
دومین مفهوم بنیادين سکوالريسم است« .يک راه ساده برای شفاف ساختن مفهوم
سکوالريسم اين است که آن را در ارتباط با سه رشته مرکزی علوم اجتماعی بررسی نمايیم:
فلسفه ،جامعهشناسی و علم سیاست» ) .(Hashemi, 2010: 326به لحاظ فلسفی ،سکوالريسم
مربوط به نفی امور متعالی و متافیزيکی و تمرکز بر امور موجود و تجربی میشود؛ به عبارتی هر
چیزی که رنگ و بوی ماورای طبیعی داشته باشد از دايرۀ توجه خارج میگردد .از نظر
جامعهشناختی ،سکوالريسم دارای همبستگی قوی با مدرنیزاسیون است؛ به اين ترتیب که در
يک فرآيند تدريجی تأثیر دين بر نهادهای اجتماعی ،حیات عمومی و روابط انسانی کاهش
میيابد .بهعنوان مثال در چنین شرايطی ديگر دين در شکلگیری تعهد اجتماعی الزم برای
برقراری روابط اجتماعی نقشی ندارد و عوامل ديگری حائز اهمیت میشوند .از نقطه نظر
سیاسی ،سکوالريسم مستلزم جداسازی حیطۀ عمومی و خصوصی است و به طور وسیعتر نوعی
جدايی میان نهادهای دولتی و نیروهای دينی که میتواند از موردی به مورد ديگر تا حدودی
متغیر باشد .بنابراين با جدايی دين از سیاست و قدرت مواجه خواهیم بود .با اين حال
سکوالريسم در عالم واقع و در کشورهای مختلف به شکلهای گوناگونی محقق میگردد.
ممکن است قانون اساسی يک نظام سیاسی سکوالر ،سختگیری زيادی دربارۀ حضور دين در
حیطه عمومی اعمال نمايد اما در نظام سکوالر ديگری احزاب رسمی فعالیت کنند که بنیان دينی
داشته باشند .ما بررسی خود را عمدتاً با تعاريف جامعهشناختی و سیاسی سکوالريسم که در

 868مطالعات جامعهشناختی دوره  ،85شماره يك ،بهار و تابستان 7931

فوق به اختصار طرح گرديد ،پیش خواهیم برد .نمونههای سکوالريسم اجتماعی را در
تاجیکستان در زندگی شهری مدرن آن به خوبی میتوان ديد1؛ سکوالريسم سیاسی نیز در قانون
اساسی و ترکیب احزاب دنبال خواهد شد.

روش 
طرح اين پژوهش بر اساس موردپژوهی تدوين شده است .يین از چهار نوع طرح موردپژوهی
نام میبرد؛ «طرح تکموردی کلی ،تکموردی مبسوط ،چندموردی کلی و چندموردی مبسوط»
(يین .)92 :1871 ،رويکرد موردمحور پیشفرضهای خاصی دربارۀ ماهیت موردها و بهويژه
علیت دارد .علیت در اينجا ترکیبی و چندگانه است« .مطالعه موردها به مثابه شاکله در پژوهش
موردی و به طور کلی در پژوهش موردمحور محوريت دارد .محققانی که پژوهش موردی انجام
میدهند ،طرز جور شدن جوانب مختلف موردها را با يکديگر بررسی میکنند .جوانب يا
بخشهای مختلف يک مورد متقابالً يکديگر را میسازند ،همچنان که بر روی هم کل مورد را
میسازند» (ريگین  .)19 :1811ما طرح تکموردی مبسوط را برای اين مطالعه برگزيديم چراکه
تحلیل فقط دربارۀ يک مورد و در دو سطح خرد -زندگی روزمرۀ مردم -و کالن -جريانهای
سیاسی و اجتماعی -انجام خواهد شد.
به طور کلی از دو روش تاريخی و میدانی 2استفاده شده است .در روش تاريخی با
مرحلهبندی حیات اسالم در تاجیکستان به تعقیب سلسله رويدادهايی میپردازيم که وضعیت
اجتماعی و سیاسی کنونی تاجیکستان را تبیین و وضعیت آتی آن را تا حدودی پیشبینی
میکنند .با به کارگیری رويکرد انسانشناختی و روش میدانی دو هدف را دنبال نمودهايم .در بعد
اکتشافی ،چند موضوع و سؤال مهم حول مسئلۀ اصلی شناسايی شد تا پس از خروج از میدان،
مطالعات کتابخانهای دقیقتری دربارۀ آنها انجام گیرد .در بعد تأيیدی نیز يادداشتهای میدانی -
محصول مصاحبههای کوتاه با مردم و مسئولین در تاجیکستان -و عکسهای پژوهشی -محصول
 1البته اين نوع سبک زندگی هنوز گسترۀ زيادی ندارد.
 2نگارنده همراه يک تیم دانشگاهی در شهريورماه سال  62به جمهوری تاجیکستان سفر کرد و با رويکرد
انسان شناختی ،پژوهش میدانی انجام داد .در اينجا از همکاری مسئولین دانشگاه شهید بهشتی و وزارت امور خارجه
که حمايت ال زم را مبذول داشتند تشکر و قدردانی به عمل میآيد .همچنین الزم است از دکتر مجید اسدی که در
اين سفر ما را راهنمايی کردند ،تقدير نمايیم.
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مشاهدات -از معرفهای مربوط گردآوری شد؛ طبقهبندی اين يادداشتها و تحلیل محتوای اين
عکسها شواهد الزم برای توضیح سطح خرد -غالباً جنبههای غیررسمی 1جريانهای اجتماعی و
سیاسی -را فراهم مینمايد .همچنین تالش میکنیم در طول مقاله از آمارهای موجود برای
توصیف و تبیین بهتر مطالب بهره بگیريم.

تحلیلتجربی 
اکنون قصد داريم تاريخ اسالم در تاجیکستان را در سه مرحلۀ متفاوت دنبال کنیم .ما بر اساس
مطالعات تاريخی و صرفاً از زاويه موضوع و مسئله اين مقاله ،اين دستهبندی را انجام داديم .به
طور تقريبی مرزهايی برای اين دورهها در نظر گرفتیم که بیشتر جنبه تحلیلی دارند .هدف اين
بخش ارائۀ تصويری روشن و ساده از خصوصیات تاريخی مهمی است که آثارشان در وضعیت
امروز جامعه قابل مشاهده است .از اين رو از بیان جزئیات تاريخی هر دوره اجتناب میشود.
پس از اين بخش ،به معرفی مهمترين جريانهای سیاسی -اجتماعی حال حاضر میپردازيم.
تافتحروسها 

)0ازحملۀاعراب
در اين قسمت تأکید بر چگونگی ورود اسالم به منطقه آسیای میانه و دورهای است که امروزه
تاجیکها به شکل عجیبی بدان افتخار میکنند ،يعنی حکومت سامانیان .در آن زمان اين آب و
خاک در تمدن اسالم موقعیتی مرکزی داشت .طخارستان آن زمان شامل جنوب تاجیکستان
امروزی ،منطقه سرخان دريای ازبکستان ،و بلخ و بخش شمالی افغانستان بود .طخارستان تحت
حکومت امپراطوری ساسانیان بود در حالی که تقريباً ساير ممالک اين منطقه تحت قدرت
خاقانهای ترک بودند .اعراب پس از فتح ايران به سمت شمال حرکت کردند اما عبور از
آمودريا و غلبه بر سرزمین ماوراءالنهر عملیات پیچیدهتری بود« .در مقايسه با فتح امپراطوری
ساسانیان ايران ...غلبه بر ماوراءالنهر کار پرزحمت و زمانبری شد .اعراب در اينجا تقريباً يک
 -1اين معرفها به صورت موردی به اقتضای موضوع هر بحث آورده میشوند که اگرچه شايد برای اثبات امور
ناکافی باشند اما تأمل و تحقیق بیشتر خواننده درباره آنها میتواند وی را با واقعیات ژرفتری مواجه سازد .بهعنوان
مثال ما ممکن است برای نشاندادن ريشههای عمیق اسالم در فرهنگ مردم با اشارهای کوتاه به معرفی اين گونه ،از آن
مطلب عبور کنیم :خانههای سنتی بدخشانی و پامیری دارای  9ستون هستند که دو ستون درب ورودی را تشکیل
میدهند به نامهای حسن و حسین .سه ستون ديگر نیز به نامهای محمد ،علی و فاطمه اسمگذاری شدهاند.
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قرن کامل زمان احتیاج داشتند تا ماوراءالنهر را قاطعانه وارد قلمروی اسالم کنند» (

Soucek

 .)2000: 56در سال  ،991اعراب مرو -واقع در خراسان -را اشغال کردند و آن را پايگاهی برای
حمالت خود به ماوراءالنهر قرار دادند .اين يورشها در دهه  972آغاز شد .در سال  ،978اعراب
رامیتان و حومه بخارا 1را فتح نمودند .پس از اولین حملهای که به بخارا شد ،ملکۀ بخارا برای
جلوگیری از حمالت بعدی ،پذيرفت که باج و خراج بپردازد .اين پرداخت در سالهای بعد
همچنان ادامه يافت .به رغم يورشهای مکرر اعراب به ماوراءالنهر که در دهۀ  912حتی به
خجند امروزی رسیدند ،آنها قادر نبودند حاکمیت خود را تثبیت کنند .در زمان خالفت
عبدالمالک بن مروان ،حاکم و سپهساالر خراسان ،قطیب بن مسلم به بخارا حمله کرد و در سال
 726آن را فتح نمود .در سال  ،712سمرقند 2نیز سقوط کرد .در فاصله بین  729و  719قطیب
پايههای يک ماوراءالنهر و خوارزم اسالمی را از طريق چند لشکرکشی متوالی بنا کرد .اگرچه
کشته شدن او اين پیشرویها را متوقف نمود.
در اواخر دهۀ  782غلبه اعراب وارد مرحلۀ جديدی شد .نصر بن سیار ،حاکم خراسان موفق
شد شاهزادههای محلی و مردم ماوراءالنهر را فرونشاند .وی سیاست همکاری با مردم را پیش
گرفت و کشاورزی اين منطقه را توسعه داد .اگر چه در نتیجۀ نزاعهای میان امويان و عباسیان از
قدرت برکنار شد .در سال  ،792آل امیه سقوط کرد .با وجود اينکه ماوراءالنهر همواره با امويان
مخالفت کرده بود ،در عین حال حاضر نبود سلطۀ عباسیان را بپذيرد؛ بدين ترتیب شورش آن را
فراگرفت .از طرف ديگر درگیریهای درونی خالفت موجب شد تسلط خراسان بر ماوراءالنهر
کاهش يابد.
پس از اينکه سپاهیان عرب آسیای میانه را ترک کرده بودند ،خلیفه همچنان مقام رسمی خود
را بهعنوان کسی که بر اين منطقه نیز حکومت دارد ،حفظ کرد .رهبران فارسِ محلی به تدريج
مقامات پیشین خود را به دست میآوردند به اين ترتیب که نمايندگان خلیفه در منطقه خود
میشدند .نفوذ عمیقتر اسالم به آسیای میانه به دست ايرانیها اتفاق افتاد .حکومت سامانی
متعلق به اواسط قرن  6تا اواخر قرن  12بهعنوان عصر طاليی فرهنگ ايرانی در آسیای میانه

 1بخارا در حال حاضر در کشور ازبکستان قرار دارد ،اگرچه تاجیکهای بسیاری در آن زندگی میکنند و مردم
تاجیکستان نیز اين شهر را بخشی از میراث خود میدانند.
 2آنچه دربارۀ بخارا ذکر شد ،در مورد سمرقند نیز صادق است.
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شناخته میشود و تاريخنگاری رسمی امروز تاجیکستان آن را بهعنوان اولین دولت تاجیک
معرفی میکند.
خلیفۀ بغداد ،مأمون ،چهار برادر از يک خانوادۀ ايرانی (اهالی روستای سامان در واليت بلخ)
را تحت نظر والی خراسان به عنوان حاکمان محلی ماوراءالنهر منصوب نمود .اين خانواده
پیشتر اسالم آورده و اين برادران در سالهای قبل به فرونشاندن شورشی علیه اعراب کمک
کرده بودند .لذا خلیفه آنها را حاکمان سمرقند ،فرغانه ،چاچ و هرات نمود .يکی از اين چهار
برادر به نام احمد که در اواخر عمرش ممالک بسیاری به دست آورده بود ،پسرش نصر را
جانشین خود قرار داد .مدتها بعد خلیفه رسماً منشور امارت تمام ماوراءالنهر را به نام نصر بن
احمد فرستاد« .نصر در سمرقند اقامت اختیار نمود و از برادران اسماعیل را به نیابت خويش به
بخارا فرستاد و برادران ديگر را هم هر کدام به شهری به مأموريت روانه نمود» (پیرنیا :1811
 .)161نصر که در اثر سعايت اطرافیانش گمان میکرد اسماعیل قصد دارد او را از تخت قدرت
پايین بیاورد با لشکری آماده به بخارا تاخت اما در جنگ مغلوب و اسیر شد .اسماعیل با احترام
و تعظیم ،برادر بزرگتر را روانه سمرقند کرد و تا پايان عمر نصر ،فرمانبردار او ماند .پس از
مرگ نصر ،اسماعیل سمرقند را هم به قلمروی خود افزود و امیر مستقل تمام ماوراءالنهر شد.
بدين ترتیب حکومت واحد سامانی که بخش مرکزیاش شامل ماوراءالنهر و خراسان بود،
تشکیل شد.
حکومت سامانی در ماوراءالنهر و خراسان نقشی تسريعگر در شکلگیری يک هويت ايرانی
جديد که در عین حال اسالمی بود ،ايفا کرد .زبان جديد ايرانی ،دری شکل گرفت و به عنوان
زبان اداری و ادبیات (در کنار عربی) جايگزين گويشهای قومی شد .در میان اديبان و شاعران،
رودکی و فردوسی را که به دری میسرودند میتوان نام برد .همزمان با دری ،زبان و الفبای
عربی به بقای خود به عنوان زبان دين و علوم محض ادامه داد و در میان نخبگان رايج گرديد
اگرچه در میان توده مردم اين گونه نبود .به تدريج آثار دانشمندان ،فیلسوفان و الهیدانان آسیای
میانه سراسر جهان اسالم را فراگرفت .از میان آنان میتوان به خوارزمی ،عبدالمحمود خجندی،
ابوعلی سینا و ابوريحان بیرونی اشاره کرد .حکومت سامانی در اواخر قرن  12دچار آشفتگی شد
و طعمۀ فاتحان ترک که از شمال به اين حکومت تاختند ،گرديد.
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نفوذ اسالم در زندگی روزمره و دستگاه قدرت پس از سدۀ دهم نیز در تاريخ آسیای میانه با
کمی افت و خیز ادامه يافت .ما اين مرحله را که با فتح روسها پايان میيابد ،دورۀ اول حیات
اسالم در تاجیکستان میدانیم.
فتحروسهاودورۀاتحادجماهیرشوروی 

)0
دولت شوروی در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی ،تاجیکستان را بهعنوان يک دولت رسمیت
بخشید و الفبای جديدی 1برای آنها آورد .همچنین مدارس و کارخانههای جديدی در اين کشور
تأسیس کرد .ورود خط و مدارس جديد میتوانست ديواری میان تاجیکها و میراث فکریشان
از جمله آموزهها و علوم اسالمی بنا کند.
تاجیکستان تجربۀ يک نظام سیاسی دينی را نداشته است اما گفتمان مذهبی-سیاسی در آن
سنت ديرينهای دارد .برخی روحانیون در بسیاری مواقع به خصوص در شورشهای علیه
حاکمیت روسها نقش رهبران سیاسی را ايفا کردهاند .بهعنوان مثال يکی از رهبران طريقت
نقشبنديه در سال  1161به نام يک جنگ مقدس با  2222سرباز علیه روسها جنگید .جنبش
باسماچی نیز که تا دهه  1682با قدرت شوروی جنگید ،پايگاهی در تاجیکستان داشت .گفتمان
مذهبی-اجتماعی که به اندازه جنبشهای مذکور راديکال نبوده نیز جايگاه قابلتوجهی دارد.
برای مثال جديديسم ،جنبش اصالحطلبی در روسیه تزاری اواخر قرن  16و اوايل قرن  22بود
که سعی داشت هم نظرات غرب را در مورد علم و جامعه معرفی نمايد و هم تفسیر مدرنی از
اسالم ارائه کند« .آنها نظريه برخورد تمدنها را مطلقاً رد کرده بودند .بلکه پیشرفت و تمدن
برای همه انسانها دستيافتنی است .تنها پیششرط آن ترويج دانش است .از اين رو مدارسی
با روش نو در پروژه جديد محوريت داشت .همچنین تاکید زيادی بر خودشکوفايی میشد .از
نظر جديدیها ،دانش همان عامل برتری جوامع پیشرفتهتر روسیه (و به طور کلی اروپا) بر
جامعه مسلمانان بود» ( .)Khalid 2007: 41-42اين يکی از چندين جنبش روشنفکری اسالمیِ
اصالحی بود که جهان اسالم مستعمره را در اواخر قرن  16فراگرفته بود.
فاتحان روس و افسران تزار در زمینه مداخلۀ زياد در امور اسالم بینهايت محتاط بودند در
مقابل ،بلشويکها همۀ تالش خود را در کنترل آن صرف کردند .گام اصلی در اين مسیر وقتی

 1ابتدا در دهۀ  1622الفبای التین و سپس در دهۀ  1682الفبای سیريلیک در تاجیکستان رسمیت يافت.
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برداشته شد که در سال  1622مسکو قانونی را تصويب نمود که اجتماعات دينی را ملزم میکرد
خود را در دولت مرکزی ثبت و لیست روحانیونشان را ارائه کنند.
حملۀ مستقیم به اسالم در آسیای میانه در سال  1628آغاز شد؛ جريانی آهسته اما نظاممند که
اين اقدامات را در دستور کار داشت :مصادره کردن اموال و زمینهای اوقافی ،محدودسازی و
ويران کردن معابد اسالمی و تضعیف نظام آموزشی مسلمانان .شوشانا کلر در کتابش -به سوی
مسکو ،نه مکه -بیان میکند که ده سال بعد از انقالب اکتبر يعنی در دهه  1682حزب کمونیست
به اندازه کافی در موضع قدرت قرار داشت که دستور حمله به مقدسات ،بستن مساجد و محو
کردن روحانیون را بدهد و تغییرات سیلآسايی را در زمینۀ ساختار سنتی خانواده و پايگاه زنان
شروع کند.(Keller, 2001)1
اسالم در دهههای  1682و  1612به شدت تحت فشار بود؛ به طوری که حذف فیزيکی
روحانیون و توقیف متون دينی صورت میگرفت و بیشتر مساجد و مدارس نیز بسته شد .اما
در  1618شرايط تغییر کرد .در  1617مسجد خجند ،مصلی شیخ مصلحالدين دوباره باز شد .در
زمان خروشچف اتحاد شوروی قصد داشت روابطش را با کشورهای جهان سوم بهبود بخشد .از
اين رو از آسیای میانه بهعنوان نمونۀ نمايشی برای رابطه با کشورهای اسالمی سراسر جهان
استفاده میکرد .از اواخر دهۀ  1692اتحاد شوروی از جمعیت مسلمانان و تشکلهای اسالمیِ
تحت کنترل حکومت ،جهت نفوذ به جهان عرب يا اسالم استفاده میکرد .در دهۀ 1672
سردمداران شوروی کنفرانسهايی حول موضوعات اسالمی برگزار و نمايندگانی به چنین
کنفرانسهايی در ساير کشورهای اسالمی اعزام میکردند .اين کار همزمان نتايجی سودمند و
زيانبخش داشت؛ چنان که شیرين هانتر در کتابش -اسالم در روسیه -مینويسد تماس با جهان
اسالم ،مسلمانان شوروی را از موقعیت فرعیشان آگاه ساخت .همچنین نفوذ انديشههای نو از
جمله اسالم سیاسی را به مناطق مسلماننشین اتحاد شوروی تسهیل کرد .همین فرآيند بعدها
موجب تشديد فروپاشی شد ).(Hunter, 2004
از دهۀ  1692آموزش دينی شروع به گسترش کرد ،هم در مراکز رسمی و هم در خانههای
خصوصی به صورت غیررسمی .يکی از اين مدارس غیررسمی در محله کارخانه ابريشم دوشنبه
 1اين حرف در میان مردم رايج است که در دوره شوروی شرايط طوری بود که حتی پدر و مادرها بیم داشتند در
مقابل فرزندانشان نماز بخوانند.
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در منزل محمدجان هندوستانی 1قرار داشت .عمدۀ رهبران حیات سنتی و سیاسی تاجیک
شاگردان وی بودند .در میان آنان میتوان سیدعبداهلل نوری و محمدشريف همتزاده را نام برد
که رهبران سیاسی حزب احیای اسالمی شدند .هندوستانی درصدد آن بود که سطح دانش
مسلمانان و تحقیقات اسالمی را از طريق گفتمان مذهبی -اجتماعی افزايش دهد .وی نسل
جديدی از دانشمندان اسالمی را تربیت کرد و سهم مهمی در احیای اسالم داشت.
بحث مذهبی احیاشده همچنین منجر به يک شکاف در اسالم در تاجیکستان دهههای 1692
و  1672شد .افراد راديکالتر قصد داشتند اسالم داخلی را اصالح کنند بدين معنی که آن را از
شعائر سنتی بومی معینی که از نظر ايشان به دين مربوط نمیشد بلکه فیالمثل به ستايش مقابر
مقدس و آيینهای خاکسپاری و ازدواج مربوط میشد ،مبری سازند .از آنجايی که اين سنتهای
مردمی در اين منطقه در اعماق مراسمات خاص اسالم ريشه دوانده بود ،اکثريت از اين فرمهای
اسالمی روزمره دفاع میکردند و بدين ترتیب مبارزات اصالحی با مقاومت مواجه میشد.
اگر چه هندوستانی ديدگاه سنتی عدم آمیختگی دين و سیاست را حفظ کرد اما برخی از
شاگردانش قصد داشتند مواضع سیاسی را در میان پیروان توسعه دهند .در دهه  1672شاگردان
هندوستانی پیام راديکال را منتشر کردند .بنابراين وقتی متون دينی از کشورهای عربی در اواسط
دهه  1612به آسیای میانه رسید به مثابه کاتالیزور برای انديشههايی که پیشتر وجود داشت،
عمل کرد .در اثر حوادث بینالمللی بهويژه انقالب ايران در سال  ،1676اسالمگرايی سیاسی در
آسیانه میانه گسترش يافت.
نمايندگان مکتب حنفی اسالم در مقابل تالشهای معطوف به پااليش اسالم قیام کردند.
راديکالها میخواستند که اسالم از يک پايگاه سیاسی برخوردار باشد و ابتدا از طريق تأسیس
شعبات داخلی حزب احیای اسالمی در اواخر دهۀ  1612و اوايل دهۀ  1662سعی داشتند آن را
قانونی کنند .احزاب تاجیک و ازبک احیای اسالمی مثالهايی از اين موردند .تفرقه در اسالم،
دورۀ شکلگیری استقالل و پس از آن را متأثر کرد و تنشهای درون اجتماع مسلمانان را افزايش
داد و به اين ترتیب به ساير دستهبندیهای منطقهای -سیاسی اضافه شد.
بنابراين دورۀ دوم اسالم در تاجیکستان با فشارهای محتاطانۀ روسیۀ تزاری و حمالت
مستقیم قدرت شوروی آغاز میشود و به شکلگیری نطفۀ جريان احیای اسالمی منجر میگردد.
)1 Muhammadjan Hajji-domullah Rustamov (1892-1989
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)3اواخردورۀاتحادشورویودهۀاولاستقالل 
احیای اسالمی که پیشتر در دهه  1672آغاز شده بود ،در طول سالهای رهبری گورباچف
شدت گرفت و اين فرآيند هنگام فروپاشی اتحاد شوروی به موازات اين که جوامع آسیای میانه
میراث ،هويت ،هنجارها و ارزشهايشان را جستجو میکردند ،سريعتر شد .1حزب احیای
اسالمی ( 2)IRPکه در  1662تأسیس شد برآيند بیداری اسالمی مسلمانان شوروی بود که در
اواخر دهۀ  1672به پا خاسته بودند .در اين فرآيند ،سیاسیشدن اسالم به وقوع پیوست به
طوری که اسالم برای مقاصد سیاسی توسط اپوزيسیون به کار گرفته شد تا به دعاوی و مطالبات
مشروعیت بخشد.
رافیس آبازوف ( )Rafis Abazovدانشمند آمريکايی دهۀ اول استقالل را «دهۀ گمشده»
مینامد .مهمترين رويداد اين دهه ،جنگ داخلی يا جنگ شهروندی است که  9سال 8طول
کشید؛ بالغ بر  12هزار کشته داشت و بیش از  122هزار نفر را وادار کرد که به خارج از کشور -
عمدتاً افغانستان و نیز ايران و روسیه -پناه ببرند.
در مورد علت وقوع جنگ داخلی در تاجیکستان حداقل سه عامل را مهم میدانند؛ يکم اين
که در تاجیکستان دستهبندی و تنشهای منطقهای وجود داشت که پايهای برای جناحبندی
سیاسی شد .دوم افغانستانِ همسايه در اغتشاش به سر میبرد که الهامبخش اپوزيسیون بود.
همچنین مبارزان اپوزيسیون از افغانستان بهعنوان پناهگاه و منبع تأمین سالح استفاده میکردند.
سوم در تاجیکستان اسالم راديکال وجود داشت که دست کم برای بخشی از اپوزيسیون انگیزه
مضاعف بود ( .)Jonson, 2006: 42در طول بهار  ،1662تنشهای سیاسی موجب تظاهراتهايی
شد که هفتهها ادامه داشت .بین دو جبهه در شهر دوشنبه مرز فیزيکی تعیین شد .مخالفان در
میدان شهیدان و وفاداران به رژيم در میدان آزادی مستقر شدند ،هر دو در راستای خیابان لنین
سابق .1نیروی اصلی که با اپوزيسیون دموکرات و اسالمی میجنگید به جبهۀ مردم 9معروف شد.
در همین فضای آشفته بود که نشست ويژۀ پارلمان در نوامبر  1662در خجند برگزار شد .امام
 1بین سالهای  1662تا  ،1662بیش از  1222مسجد جديد در تاجیکستان ساخته شد ).(Mayhew, 2007: 358
2 Islamic Revival Party

 8اين جنگ از سال  1662تا  1667در جريان بود.
 1نام کنونی اين خیابان رودکی است.
5 People's Front
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علی رحماناف که فردی تقريباً گمنام بود بهعنوان رئیس دولت انتخاب شد .افرادی که در به
قدرت رسیدن رحماناف کمک کرده بودند ،او را بهعنوان چهرهای موقتی میديدند که میتواند
وسیله آنها در دستيابی به اهدافشان باشد اما رحماناف هنگامی که در مسند قدرت نشست،
جايگاه خود را مستحکم کرد .در همین زمان جبهه مردم ارتشی برای حمله به دوشنبه اعزام کرد
و پاکسازی قومی پامیریها و کاراتگینیها را به راه انداخت .غالب افرادی که در جنگ داخلی
کشته شدند ،تاجیکهای گارمی و پامیری 1بودند.
سه سال پس از پايان يافتن اشغال افغانستان توسط شوروی بود که اوضاع سیاسی در دوشنبه
بسیار پرتنش شده بود« .در طول تظاهرات جناح اسالمی اپوزيسیون که هزاران نفر در مرکز
دوشنبه ،میدان شهیدان جمع شده بودند ،مردم شعارهايی چون «مرگ بر امريکا»« ،مرگ بر
روسیه»« ،ما ارتش  27222نفری مجاهدين را داريم» و «در افغانستان برادران ما قدرت را به
دست گرفتهاند» را فرياد میزدند» (.)Jonson, 2006: 43
وقتی جنگ داخلی شروع شد به لشکر روسیه که از دورۀ شوروی در تاجیکستان قرار داده
شده بود ،دستور داده شد که در جنگ بیطرف بماند .2اگرچه به صورت غیررسمی ،انتقال سالح
به جبهۀ مردم را شروع کرد .طبق گفتۀ بیشتر صاحبنظران ،رحماناف بدون کمک روسها
نمیتوانست به قدرت برسد .رحماناف به محض رسیدن به قدرت ،از جانب مسکو تأيید و
تبريک رسمی دريافت کرد.
در سال  1669مسکو و ايران به طور جدی درصدد نیل به مصالحه سیاسی بودند که جنگ
داخلی تاجیکستان را خاتمه بخشند .در همین سال توافقنامهای بین رئیسجمهور رحماناف و
رهبر اپوزيسیون متحد تاجیک ( ،8)UTOسیدعبداهلل نوری در زمینۀ تشکیل کمیسیون مصالحۀ
ملی ( 1)CNRمنعقد شد .سرانجام در سال  1667توافقنامه صلح عمومی 9امضا شد .کمیسیون
مصالحۀ ملی بايد بر اجرای توافقنامۀ صلح نظارت میکرد و مجموعهای از اصالحات را برای
 1اغلب پامیریها شیعۀ اسماعیلی هستند .شیعیان تاجیکستان در دوشنبه مؤسسهای بزرگ به نام مرکز اسماعیلی
تشکیل دادهاند که در آن به تبلیغ عقايد خود میپردازند .اين افراد پیرو امام خود آقاخان هستند.
 2الزم به ذکر است که پس از کشته شدن چند نفر از نظامیان روسیه توسط اپوزيسیون ،روسیه مسئولیت اولیۀ حفظ
امنیت تاجیکستان را متقبل شد و حضور نظامیان خود را افزايش داد.
3 United Tajik Opposition
4 Commission of National Reconciliation
5 General Peace Agreement
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ساختار حکومت طراحی مینمود .اين کمیسیون میبايست به تعداد مساوی از حکومت و
نمايندگان  UTOعضو میگرفت و رياست آن به عهده رهبر  ،UTOسیدعبداهلل نوری بود و
معاونتش را عبدالمجید دوستیاف از جناح حکومت بر عهده داشت .البته بعدها تقسیم قدرتی
که در توافقنامه صلح عمومی ذکر شده بود ،رعايت نشد به اين ترتیب که قدرت در دستان
رئیسجمهوری متمرکز شد و او سعی کرد اپوزيسیون را به حاشیه براند.
نتیجۀ جنگ شهروندی پیروزی بود که نصیب کوالبیها شد .بهتدريج لنینآبادیها 1که در
دورۀ شوروی نبض حیات سیاسی تاجیکستان را در دست داشتند ،از مقامهای عالیرتبه دولتی
برکنار شده و کوالبیها -که متعلق به زادگاه رحماناف بودند -جايگزين آنان شدند.
)4جریانسکوالر-سیاسی 
قانون اساسی تاجیک يک نظام چندحزبی را برمیگزيند .تا آغاز سال  ،2222پنج حزب سیاسی
به صورت رسمی موجوديت خود را ثبت کردند .عالوه بر حزب دموکرات مردم ( 2)PDPکه
حاکم بود و حزب کمونیست ( ،8)CPسه حزب ديگر وجود داشت :حزب احیای اسالمی ،حزب
دموکرات ( 1)DPو حزب سوسیالیست ( .9)SPپس از انتخابات مجلس سال  ،2222سه حزب
در مجلس صاحب کرسی شدند :حزب دموکرات مردم ،حزب کمونیست و حزب احیای
اسالمی .در دسامبر  ،2222ششمین حزب يعنی حزب سوسیال دموکرات ( 9)SDPمجوز ثبت
گرفت .به جز حزب حاکم ،ساير احزاب بسیار ضعیف بودند و تحت شرايط دشواری فعالیت
می کردند .به غیر از حزب کمونیست که حداقل فرم سازمانی خود را از دوره شوروی حفظ
کرده بود ،سازمان بقیه احزاب به طور کلی توسعه نیافته بود .پیوندهای شخصی ،روابط
خويشاوندی و وابستگی منطقهای برای مردم مهمتر از وابستگی حزبی بود .همچنین يک احتیاط
عمومی در مورد تنشزايی در جامعه وجود داشت ،چراکه تجربۀ جنگ داخلی هنوز در اذهان
مردم زنده بود و مانع رشد احزاب سیاسی میشد.

 1شهر خجند در يک دوره به لنین آباد تغییر يافت .اما امروز دوباره نام تاريخی خود را گرفته است.
2 People's Democratic Party
3 Communist Party
4 Democratic Party
5 Socialist Party
6 Social Democratic Party
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احزاب سیاسی تاجیک را در قالب دستهبندی قديمی راست و چپ نمیتوان تقسیمبندی
کرد .آنها از يک پايه منطقهای برخوردارند ولی دارای مبنای اجتماعی مشخصی نیستند .اين
احزاب يک طرح ايدئولوژيک کلی دارند اما بیشتر آنها برنامه حزبی پیشرفتهای که بیانگر
مطالبات اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی معینی باشد ندارند.
حزب دموکرات ،حزب احیای اسالمی و حزب متأخرتر سوسیال دموکرات هسته اپوزيسیون
را تشکیل میدهند .حزب احیای اسالمی اگرچه در اوايل دهه  1662بسیار راديکال شده بود و
تشکیل يک دولت اسالمی را صريحتر مطالبه میکرد ،در توافقنامۀ صلح عمومی به صورتی
پراگماتیک عمل نمود و قانون اساسی سکوالر تاجیکستان را به رسمیت شناخت تا بتواند به
طور قانونی در فرآيندهای سیاسی شرکت نمايد .اين حزب در سال  1661تأسیس شد اما
ريشههای آن به عقبتر برمیگردد .در سال  ،1671سازمانی زيرزمینی متشکل از جوانان ،به
رهبری سیدعبداهلل نوری شروع به فعالیت کرد .اين عمدتاً يک گروه مطالعاتی بود که به مطالعه
و ترويج انديشههای متفکرانی چون شیخ حسن البنا ،برادران سید قطب و محمد قطب و ابوالعال
مودودی میپرداخت .همین فعالیتها در کنگره مسلمانان اتحاد شوروی که در سال  1662در
آسترخان روسیه برگزار شد و نمايندگانی از تاجیکستان نیز در آن شرکت کرده بودند ،به ثمر
نشست .به اعتقاد اين حزب برای احیای اسالم در تاجیکستان يک جهاد آموزشی الزم است .از
اين رو اين نوع نبرد در برنامۀ آن دارای محوريت است .اگرچه در زمینۀ رويکرد و راهبرد
حزب ،میزان اختالفنظرها و تنشها قابلتوجه است.
دولت حیات دينی را به دقت زير نظر دارد و خود به امور آن رسیدگی میکند .حکومت
تاجیک کنترل خود را بر رهبری دينی رسمی و انتصابات آن حفظ میکند ،صدور فتوا را قدغن
میداند و به فعالیتهای دينی ثبت نشده مجوز نمیدهد .کمیته دولتی امور دينی 1مسئولیت
برقراری نظم حیات دينی در کشور را بر عهده دارد .کنترل سختگیرانه و آزاردهنده بر حیات
دينی 2با هدف جلوگیری از فعالیتهای سیاسی مساجد انجام میشود اما اين اقدامات خشم
مردم معمولی را که حتی اجازه ندارند به فرزندانشان قرآن بیاموزند برمیانگیزد .قوانین
تاجیکستان پیوستن روحانیون اسالمی به يک حزب سیاسی يا استفاده از مساجد برای تبلیغات

1 State Committee on Religious Affairs

 2برای مثال پخش اذان به صورت عمومی ممنوع است.
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اسالمی را منع کرده است .حکومت بیم دارد که روحانیت از مساجد شروع به ابالغ پیامهای
سیاسی کند .وقتی روحانیون به شدت کنترل شده و توسط پیروان به عنوان دستنشاندههای
حکومت تلقی شوند ،اين امر قدرتِ رهبران دينی غیررسمی را تقويت میکند.
«در سپتامبر  ،2221بیش از  8222مسجد معمولی موسوم به پنجوقته و  211مصلی برای نماز
جمعه ثبت شدند .همچنین  91سازمان مذهبی غیراسالمی ثبت شده که عمدتاً مسیحی بودند و
 12سازمان غیراسالمی ثبت نشده وجود داشت» ( .)Jonson, 2006: 163در مارس ،2222
رحماناف در سخنرانی تأکید کرد که همه مساجد بايد ثبت شوند .1اين حرف تبديل به اقدام
سراسری شد که مساجد ثبتشده را وادار به ثبت مجدد و ثبتنشدهها را وادار به ثبت نمايد .اين
اقدام شرايط را فراهم کرد که مأموران محلی تعداد مساجد را به طور قابلمالحظهای کاهش
دهند .در هر صورت عبادتگاههايی که به آنها اجازه ثبت داده نشد ،اغلب تبديل به مساجد
پنجوقتۀ غیررسمی شدند که به چایخانههای معمولی تغییر ظاهر دادند .چنین کاری در دورۀ
شوروی نیز انجام شده بود و لذا ادامه يافت.
)5جریانمذهبی-سیاسی 
اسالم راديکال که در اوايل دهۀ  1662به اوج خود رسیده بود پس از انعقاد توافقنامه صلح
عمومی به طور موقت فرونشست .اما پس از سال  ،2222به موازات اين که نارضايتی عمومی
افزايش میيافت و يأس از فساد رژيم رحماناف گسترش پیدا میکرد ،اين باور دوباره نزد
عدهای قوت گرفت که اسالم میتواند جايگزينی فراهم کند .برای اين افراد ،دولتی مبتنی بر
قانون شريعت به معنای پاکسازی ساختارهای دولت و حکومت از همه عناصر فاسد بود
(.)Jonson, 2006: 159
در سال  ،2229اين سؤال که آيا بايد در مدارس و دانشگاهها اجازه حجاب داده شود
موضوع بحثهای داغ سیاسی شده بود .در خیابانهای دوشنبه بستن روسری به صورت محجبه
نسبت به سال قبل آن که به ندرت هر نوع حجابی ديده میشد به وفور قابل مشاهده بود .شیوه
سنتی تاجیک در روسری بستن همچنان غالب بود اما آشکارا به نظر میرسید که حجاب دارد به

 1پیشتر به قانونی که مسکو در سال  1622درباره اجتماعات دينی تصويب کرد ،اشاره شد .اين سخنِ رحماناف
ريشه در اين قانون دارد.
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جديدترين مد بدل میشود .داشتن حجاب نشانۀ روشنی از هويت اسالمی است که پیش از آن
ضروری احساس نمیشد .اين در حالی است که تصاوير زنانی که دارای حجاب اسالمی نیستند،
در کالبد شهر دوشنبه –در تابلوهای تبلیغات ،نقاشیهای روی ديوار و غیره -فراوان به چشم
میخورد.
نقش قدرتمند اسالم در تاجیکستان تا اندازهای به سنتگرايی شديد جامعه مربوط میشود.1
در دورۀ شوروی ،سنتگرايی واکنشی به مدرنیزاسیون و صنعتیشدن اجباری بود .مدرنیزاسیون
و صنعتیشدن توسط مردم بهعنوان امری بیگانه و غیرضروری تلقی میشد .ارزشهای نوين با
ارزش هایسنتی برخورد میکردند و طرد میشدند .سنتگرايی در دهه  ،1662در واکنش به
فروپاشی جامعه و هنجارهای اجتماعی و نیز در زمان بازسازی پس از جنگ ،شدت يافت.
اسالمگرايی به معنای يک ايدئولوژی سیاسی-اجتماعی را میتوان در قالب تشکلهای
اسالمی میانهرو و تندرو دنبال نمود .تعداد زيادی از اين سازمانها اکنون در تاجیکستان فعالیت
میکنند .از اواخر دهۀ  ،1662حزبالتحرير روبهرشدترين سازمان در تاجیکستان ،ازبکستان و
قرقیزستان بوده است .در ابتدا اين حزب توجه زيادی را به خود جلب نکرد چرا که خشونت را
به عنوان يک ابزار سیاسی تأيید نمیکرد .اعضای حزبالتحرير به طور مستمر به دلیل حمل
اعالمیه بازدداشت میشوند .اين حزب حمايت خود را عمدتاً از طريق جوانان تحصیلنکرده و
بیکار کسب میکند اما انديشههايش مبنی بر تأسیس يک دولت اسالمی شريعتمحور -يک
خالفت -ورای مرزها در آسیای میانه ،گروههای وسیعتری از جمعیت بیمیل و عالقه را جذب
کرده است .خالفت مرزهای میان دول را منحل خواهد کرد و شريعت ،فساد و نابرابری
اجتماعی را از بین خواهد برد« .اسالمگرايی حزبالتحرير يک ايدئولوژی قرن بیستمی است.
حزبالتحرير معتقد است که اسالم فقط يک دين نیست ،بلکه يک ايدئولوژی سیاسی کلگرايانه
است که در آن حکومت از آن خداست نه از آن انسان .نگاه آن در مورد خالفت بر اساس
مفهوم دولت مدرن -برای مثال داشتن ارتش دائمی ،قانون اساسی و سازمان حکومت -شکل
گرفته است» ( .)Ahmed, 2009: 17برنامۀ سیاسی حزبالتحرير مبتنی است بر نقد شرايط
اقتصادی و اجتماعی نامساعدی که در کشورهای آسیانه میانه وجود دارد (مانند فساد ،بیعدالتی
 1بهعنوان مثال عالوه بر اين که نام اکثر بزرگساالن از اسامی اسالمی است ،اين سنت در نامگذاری نوزادان کنونی
همچنان ادامه يافته است.

اسالمگرايی ملت و سكوالريسم دولت :مورد پژوهی جمهوري تاجيكستان 815

و نابرابری اجتماعی) .اين حزب به وسیلۀ بسیج مردم علیه نخبگان سیاسی و دينی حاکم قصد
دارد اين حکومت ها را براندازد و دولت الهی برپا کند که در آن يک رهبر بر اساس تفسیر
راستین قرآن حکومت مینمايد.
)6جریانقومی-ملی 
از زمان استقالل ،دولت تالشهای صريحتری جهت ايجاد يک ايدئولوژی دولتی نموده است که
ملت را متحد ساخته و بر تقسیمات منطقهای و کالنی غلبه کند 6 .سپتامبر سالروز استقالل
تاجیکستان است .در اين روز مردم و حکومت در میادين و خیابانها با برگزاری يک مراسم ملی
جشن میگیرند .1تاجیکستان در فرآيند هويتسازی ملی قرار دارد 2و برای نیل به اين هدف بر
فرهنگ ،تاريخ و زبان ملی متمرکز شده است .اين فرآيند برای تحکیم دولت ضروری است و
وظیفه فوری برای رژيمی است که سعی دارد قدرت خود را تثبیت کند .اين ايدئولوژی بر
اساس اين ايده قرار دارد که وحدت و انسجام بر تاجیکها حاکم باشد بدون اينکه توجهی به
ديدگاههای متفاوت سیاسی ،مواضع اجتماعی و گوناگونیِ فرهنگی وجود داشته باشد.
در اين شرايط ،فرآيند هويتسازی ملی دارای دو بعد است :نخست رديابی تاجیکها در
مسیر تاريخ و دوم جداکردن آنچه تاجیک است از آنچه ازبک است و دفاع از میراث تاجیک در
رابطه با غلبۀ تاريخی ازبکها .ايدئولوژی فعلی دولت ،نخستین دولت تاجیک را در حکومت
سامانی قرون  6و  12جستجو میکند .مجسمۀ لنین که زمانی بر خجند مشرف بود ،اکنون به
حاشیۀ شهر رفته و امیر اسماعیل سامانی 8جای آن را گرفته است .1البته پايتخت هم از حضور او
خالی نیست .بنابراين نقطۀ آغاز ،يک حکومت پادشاهی دينی است.9
 1در شهر دوشنبه ،اطراف مجسمه بزرگ رودکی که در مقابل قصر ملت قرار دارد ،يکی از مراکز اصلی گردهمايی
مردم برای جشن است.
 2اين ملیگرايی حتی نمودهای مادی جالبی پیدا کرده است؛ به تصور مردم تاجیکستان ،بلندترين پرچم جهان در
دوشنبه قرار دارد.
 8تعبیر جالبی درباره او وجود دارد .مردم ،اسماعیل سامانی را «بنیانگذار تاجیکستان» میدانند.
 1تاجیکها واحد پول خود را سومونی تلفظ میکنند که در واقع همان سامانی است .تصوير افرادی چون اسماعیل
سامانی ،رودکی و ابنسینا روی اسکناس های امروزی قابل مشاهده است .قبل از استقالل واحد پول روبل بود.
 9در حال حاضر ،رژيم با يک تناقض رو به رو است .از طرفی به سبب رويکرد سکوالرش تمايلی برای نمايش
اسالم ندارد .از طرف ديگر رجوع به دورۀ سامانیان برای تحکیم هويت ملی ،بدون توجه به اسالم ممکن نیست.
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اين گذشتهکاوی برای يافتن يک هويت ملی حتی از اين هم پیشتر میرود و میراث تاجیک
به ساکنان بومی آسیای میانه و قبايل آريايی ارجاع داده میشود .رحماناف در کتابش «تاجیکها
در آينه تاريخ» 1و در سخنرانیهايش ،مکرر بر اين موضوع تاکید میکند .وی حتی سال  2229را
به عنوان سال آريايیها جشن گرفت .البته اين بازگشت تاريخی ،عالوه بر اين که دارای وجه
سیاسی بود ،رنگ سیاسی تازهای نیز به خود گرفته است« .در آثار تاريخدانان و روزنامهنگاران
امروزين تاجیک ،يک اسطورهشناسی سیاسی جديد از تاجیکستان ،در حال شکلگیری است
مبنی بر اين ايده که خالصترين و حقیقیترين تاجیکها نمايندگان گروه قومی کوالب (گروه
حاکم) هستند که میتوانند اصل و نسبشان را در مردم باستانی باکتريا -وارثان بیواسطه
آريايیها -جستجو کنند» (.)Jonson, 2006: 168
اين موضوع وقتی پیچیدهتر میشود که میبینیم ازبکها نیز تقريباً داعیۀ همان میراث را
دارند .اين مدعاهای رقیب تاجیک و ازبک در مورد تاريخ ،اين موضوع را برای تاجیکها مهمتر
میکند که هرچه بیشتر بر تفاوت بین تاجیکهای هندو-اروپايی و ازبکهای ترک تأکید کنند.
بدين ترتیب گرايش هرچه بیشتر تاجیکها به ايران و فرهنگ ايرانی میتواند به آنها در
فاصلهگیری از ازبکها ياری رساند .تالشهای زيادی برای تأکید بر تاريخ و مشاهیر مشترک
ايران و تاجیکستان شده است که زبان و ادبیات نقش بسیار مهمی در اين زمینه بازی میکنند.2
بزرگانی چون رودکی ،فردوسی ،ابنسینا و غیره جايگاه وااليی در میان تاجیکها دارند و اشعار
و افکار آنها را از زبان عموم مردم میتوان شنید .بعد از فروپاشی اتحاد شوروی ،نام بسیاری از
اماکن 8و خیابانها به نام اين افراد تغییر يافتهاند و به سرعت در اذهان مردم تثبیت شدهاند.
فرآيند ملتسازی و دولتسازی در آسیای میانه که اقوام گوناگون با تاريخ مشترک در آن
زندگی میکنند طبعاً با تمايزگذاری خودی از غیرخودی همراه خواهد بود .آنچه ويژه گروه
ماست ،بايد متفاوت از آن چیزی باشد که مشخصه گروه ديگری است .يکی از نزاعهای
تاجیکها و ازبکها به مرزهای سرزمینی مربوط میشود .در دهه  ،1622مناطق مهم تاريخی-
)1 The Tajiks in the Mirror of History (2001

 2خوانندههای ايرانی محبوبیت زيادی در بین تاجیکها دارند .بسیاری از مردم از طريق گوش کردن اين ترانهها و
آوازهاست که با فارسی ايرانی و نحوۀ تلفظ واژهها آشنا میشوند.
 8عالوه بر تنديسهای فراوانی که از اين بزرگان در سطح شهر دوشنبه به چشم میخورد ،نمای ساختمان «اتفاق
نويسندگان» تاجیکستان با اين تنديسها تزيین شده است.
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فرهنگی چون شهرهای سمرقند و بخارا که تاجیکهای بسیاری در آنها زندگی میکنند در
تملک تاجیکستان قرار نگرفتند .اين بحث مدت درازی است که جريان دارد اما حکومت
تاجیکستان هیچ ادعايی در خصوص اعادۀ اين مناطق مطرح نکرده است .البته گاهی در رسانهها
مقاالتی چاپ میشود که بخشهايی از ازبکستان را بهعنوان حق تاجیکستان مطالبه میکنند.

نتیجهگیری 

بیش از  92درصد تاجیکهای جهان در وطن خود زندگی نمیکنند .اين جمعیت بزرگ عمدتاً
در افغانستان ،ازبکستان ،قزاقستان و چین زندگی میکنند .عدۀ زيادی از مردان نیز بهعنوان
نیروی کار در کشورهايی چون روسیه اشتغال دارند .در حال حاضر تقريباً از هر چهار خانواده،
يک خانواده دارای عضوی است که در خارج از کشور کار میکند .خانوادهها هنوز پرجمعیت
هستند و به طور میانگین از  7نفر تشکیل شدهاند .بنابراين جمعیت بسیار جوان است به طوری
که بالغ بر  12درصد جمعیت کمتر از  11سال سن دارند ( .), 2007: 357-358Mayhewمردم،
فساد گسترده و قشربندی اجتماعی و منطقهای را احساس میکنند و نارضايتی فزايندهای در حال
شکلگیری است .ما بر اساس گزارش  Transparency Internationalدر مورد شاخص  1CPIکه
میزان فساد در يک جامعه را نشان میدهد ،میانگین رتبۀ تاجیکستان را از سال  2228تا 2211
محاسبه نموديم .اگر رتبه  ،122متعلق به کشوری با بیشترين فساد باشد ،تاجیکستان دارای رتبه
 17خواهد بود .در حالی که در نخستین سالهای دهه  ،2222مردم نگرش مثبتی به آينده داشتند،
اين امیدها امروز به يأس انجامیده است .نتیجۀ انتخاباتهای مجلس نشان داد که رژيم به حرف
و نظر مردم گوش نخواهد کرد .بخش اعظم قدرت در دست حزب حاکم متمرکز شده است.
تعقیب سیاستِ «درهای باز» توسط رحماناف نیز زمینۀ نفوذ قدرتهايی چون روسیه را همچنان
محفوظ داشته است .دستکم به سه علت فعالً نمیتوان انتظار داشت که اعتراضهای
سازماندهیشده شکل بگیرد .يکم ،حقوق دموکراتیک و بسترهای سازماندهی نیروها بسیار
محدود است .دوم ،میانگین سن جمعیت پايین است و بسیاری از مردان نیز در اوج جوانی و
سن فعالیت ،بهعنوان نیروی کار به بیرون از کشور مهاجرت میکنند .سوم ،تجربۀ جنگ خونین
داخلی هنوز در حافظه مردم زنده است و مانع هر نوع حرکت سیاسی تند میشود.

1 Corruption Perceptions Index
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در نتیجۀ کنترل سختگیرانۀ دولت نسبت به مراکز آموزشی ،مساجد و روحانیون ،سطح علمی
نخبگان دينی در مجموع پايین است و آنها قادر نیستند به سؤاالت جوانان پاسخ دهند .در عین
حال عالقه به دين وجود دارد 1و مراسمات غیررسمی در حال گسترشاند .در میان مردم آگاهی
دينی هنوز پايین است اما گرايشهای دينی شديدی به چشم میخورد.2
حیات اجتماعی-سیاسیِ امروز تاجیکستان خالصهای از تاريخ آن است .تحلیل نهايی ما اين
است که بین سه جريان اصلی کنونی و سه دورۀ تاريخی حیات اسالم در تاجیکستان ،رابطهای
تنگاتنگ وجود دارد ،به طوری که هر جريان ،نماينده يک دوره است و از «عناصر مهم» آن
تغذيه میکند .مدل زير اين مطلب را روشنتر بیان مینمايد.
فتح روسها و دورۀ اتحاد جماهیر
شوروی
(حمله به اسالم)

جریان سکوالر -سیاسی
حکومت اسالمی سامانیان

از حملۀ اعراب تا فتح روسها
(سلسله سامانیان)

جریان قومی -ملی
حکومت اسالمی سامانیان

اواخر اتحاد شوروی و دهۀ اول
استقالل
(احیای اسالم)

جریان مذهبی -سیاسی
حکومت اسالمی سامانیان

فرآیند ملتسازی و دولتسازی

در شرايط فعلی ،دو جريان متضاد سکوالر-سیاسی و مذهبی-سیاسی به واسطۀ جريان
قومی-ملی يا فرآيند ملتسازی ،موقتاً بر نقاط اشتراک خود بیش از نقاط اختالف تأکید میکنند.
در هر صورت ،اين جريانِ میانجی ،در اثر مدرنیزاسیونی که حکومت پیش گرفته است ،سرانجام

 1بازگشت به دين يک جريان فراگیر است که نه فقط تودۀ مردم بلکه نخبگان و مجامع علمی را نیز فراگرفته است.
در گفتوگويی که با يکی از اساتید فلسفه آکادمی علوم داشتیم ،وی بر اين باور بود که امروزه در تاجیکستان
گرايش به فلسفههای ماتريالیستی کاهش يافته و فلسفۀ الهی جايگاه تازهای پیدا کرده است.
 2دعاکردن با ذکرهای اسالمی در فرهنگ روزمره مردم جايگاه ويژهای دارد .عالوه بر مشاهده آن در مراسمهای
خاصی چون جشن ازدواج ،در طول روز نیز هنگام ورود و خروج میهمان ،قبل و بعد از صرف غذا ،در حین کسب
و کار و مواردی از اين قبیل ،اين رفتار دينی به وفور به چشم میخورد .همچنین نقش و نگار اين آيات و ادعیه
روی اشیا قابلتوجه است.
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به مرحلهای از رشد خود میرسد که ديگر نمیتواند دو جريان متضاد را کنارِ هم بیاورد .وقتی
يک ملت شکل بگیرد ،فرآيند ملتسازی بیشک پويايی و حیات فعال خود را از دست خواهد
داد .در اين زمان است که تضادهای انباشته شده دوباره راهی برای بروز خود میيابند .نیروهای
متضاد که در طول زمان مستقل از هم رشد کرده و از حالتِ عدمتعین درآمدهاند ،حال برای
مبارزه بیش از پیش قدرتمند میشوند .از نظر ما اين لحظه مصداق همان لحظۀ میانی است که
هانتینگتون در تبیین تغییرات انقالبی معرفی میکند ...« .انقالب نه در جوامع بسیار سنتی با
سطوح بسیار پايین پیچیدگیِ اجتماعی و اقتصادی رخ خواهد داد و نه در جوامع بسیار مدرن.
بیشترين احتمال وقوع انقالب ،مانند ديگر اشکال خشونت و بیثباتی ،در جوامعی وجود دارد
که میزانی از توسعه اجتماعی و اقتصادی را تجربه نمودهاند و فرآيندهای مدرنیزاسیون سیاسی و
توسعه سیاسی از فرآيندهای تحول اجتماعی و اقتصادی عقب ماندهاند» (.)Tilly, 1973: 434
اقتصاد تاجیکستان در سطح کالن رو به بهبود است .اين امر به مرور زمان میتواند موجب
کاهش مهاجرت جوانان به خارج از کشور گردد و نسبت جنسی جمعیت را به نفع مردان تغییر
دهد .آگاهی دينی مردم نیز در اثر افزايش وسايل ارتباطی و به تبعِ تماس بیشتر با ساير
کشورهای اسالمی رو به افزايش است .حزب احیای اسالمی بر اساس رويکرد بلندمدت خود،
در زمینه آموزش ،نقش فعالی ايفا میکند .تاکید روزافزون بر زبان تاجیک ،دو کشور تاجیکستان
و ايران را هر روز به هم نزديکتر میسازد و تاثیرگذاری فرهنگی 1و سیاسی ايران را افزايش
میدهد .بنابراين حوادث آينده در ايران در شکلگیری وقايع داخلی تاجیکستان نقش مهمی
خواهند داشت .از نظر ما اسالمگرايی در تاجیکستان به سرعت در حال تبديل شدن به يک
جنبشِ سیاسی فراگیر است .اگرچه تعیین نتیجه برخوردهای آتی اکنون میسر نیست.
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