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  چكيده

تنيده شده و محققان هاي قومي در فدراسيون روسيه پس از اتحاد شوروي روسيه در همهويت
هاي قومي در تحوالت  حوزه مطالعات روسيه عالقه زيادي به تحقيق در روند و احيا و بازسازي سنت

هاي در اين مقاله قصد آن داريم تا نشان دهيم كه سازه. اند شوروي نشان دادهپس از فروپاشي اتحاد 
اهميت كامال ) قومي بودنچند(و داغستان )  بودنقوميدو(تاتارستان  صورت خاص در روسيه، به قومي

نقش اسالم در جامعه نيز با اين زمينه قومي شكل . دهندهويت قومي در اين دو جمهوري مي متفاوتي به
و يا حتي ممكن است منجر به ) در مورد تاتارستان(كند گيرد كه يا تمايز قومي را تحكيم ميمي

هاي كند كه چگونه هويترا مطرح مي اين مقاله اين سؤال). در مورد داغستان(شود  هاي افراطي تعصب
هاي مدرن مدني بسيج شوند؟ قومي و مذهبي ممكن است در سطح سياسي براي پروژه ساخت هويت

آيا ظرفيت .  شدن در نظر بگيرند عنوان يك نيروي باز سنتي در حالي كه معمول است اسالم را به
بخش اسالم در داغستان، به توليد  نوعي از هويت جمهوري منسجم از جامعه چند قومي كمك  وحدت

ند؟ و كرده است؟ آيا نخبگان در تاتارستان موفق شدند در ميان اقليت روس حسي از تاتاري بودن بده
مانند كه در خاك تاتارستان ساكن هستند؟ وضعيت و نقش جمعيت روسيه هايي باقي مي يا آنها روس

  . ها در اينجا بررسي شده استدر هر يك از جمهوري
  ها كليد واژه

   هويت، قوميت، اسالم، فدراسيون روسيه، تاتارستان، داغستان

 
* Behzadmoridi@yahoo.com 
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  مقدمه
ها در ميان ترين دينيكي از گسترده) اوندبه معناي اطاعت و تسليم در برابر خد(اسالم 
خورد و   كشور جهان به چشم مي120جوامع مسلمان در بيش از . هاي دنيا است تمام دين

 كشور مسلمان، بيشتر جمعيت 35در . كند جمعيتي بيش از يك ميليون نفر را در خود متحد مي
 كشور 28در . دهند شكيل مي كشور، پيروان اسالم تعدادي كمتر اما مؤثر را ت29كشور و در 

جهان، مانند ايران، مصر، كويت، عراق، مراكش، پاكستان و عربستان سعودي اسالم دين دولت 
بيشتر جمعيت مسلمانان در آسياي غربي، آسياي جنوبي، آسياي جنوب . يا دين رسمي است

 پيروان، در اسالم در روسيه از نظر اهميت و تعداد. اند شرقي و آفريقاي شمالي متمركز شده
هاي گذشته روسيه كنوني با اعتقادهاي  آشنايي نسل. مقام دوم پس از مسيحيت قرار دارد

ورود اسالم به اين منطقه نيز مانند بسياري از نقاط . گردداسالمي به قرن هفتم ميالدي برمي
  . جهان، با ورود اعراب و جنگ و تصرف برخي نقاط توسط آنان آغاز شده است

پيشينه ورود اسالم به روسيه .  دين بزرگ در جمهوري فدراتيو روسيه استاسالم دومين
 ميليوني مسلمانان در 20 تا 15 آن جمعيتي حدود گردد و نتيجه هجري قمري باز مي7به قرن 

. كنند بيشتر مسلمانان در مناطقي بين درياي سياه و درياي خزر زندگي مي. روسيه كنوني است
عنوان  دهند و اسالم بهخشي از فدراسيون روسيه را تشكيل مينشين ب  جمهوري مسلمان9

 گروه 40مسلمانان روسيه متعلق به بيش از . دومين دين روسيه در تاريخ روسيه ريشه دارد
عنوان نماينده يك  در يك نگاه بين نمايندگان مسلمان روسيه كساني به. اي هستندقومي و قبيله

شمار  عنوان بخش ارگانيك جامعه اسالمي به  كه بهنهاد قومي، فرهنگي و تاريخي هستند
هاي خاص آنان را از همچنين در خارج از كشور متعصبان ديني هستند كه ويژگي. روند مي

هاي خاص محلي عنوان يك نتيجه از روابط ميان فرهنگ اين ويژگي به. كندديگران متمايز مي
با اين حال در ماوراي اين .  استصورت غالب درآمده گرايانه در اتحاد شوروي بهو سنت

هاي  هاي گوناگون از دين اسالم در سطحتجربه مشترك در ميان مسلمانان در روسيه شيوه
 .صورت يك آرزو در آمده است سياسي، اجتماعي و فرهنگي به

توان گفت  سادگي مي كنيم، به هنگامي كه از يك كشور چند قوميتي و چند فرهنگي صحبت مي
مردم در دين، قبيله، خاندان، روابط خويشاوندي و نزديكي محلي با يكديگر تفاوت كه بسياري از 

تعريف هويت . هاي متفاوتي داشته باشد زمان هويت تواند هم در چنين بافتي يك فرد مي. دارند
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عنوان يك  عنوان يك حس وابستگي و هم به قومي در اين فضا نياز به شناخت هويت قومي به
در اين . كننده است، دارد يافته اجتماعي كه داراي مرزبندي و عامل بسيج انتفاوت فرهنگي سازم

مقاله تالش شده است كه با توجه به نگرش سياسي به هويت كه پس از بررسي ورود اسالم به 
هاي متمادي بر اسالم و مسلمانان وارد شد، به بررسي نقش  ن روسيه و تغيير و تحوالتي كه در قر

 . ي به قوميت در جمهوري تاتارستان و داغستان بپردازدبخش اسالم در هويت

  
 چارچوب تحليلي

در اين مقاله با توجه به نگرش هويت سياسي سعي بر اين است كه پس از بررسي ورود 
هاي متمادي بر اسالم و مسلمانان وارد شده  و تغيير و تحوالتي كه در قرن اسالم به روسيه

بخشي به قوميت در جمهوري تاتارستان و داغستان  است، به بررسي نقش اسالم در هويت
ويژه  به1موضوع هويت. گيري قوم و ملت اهميت دارد شكلبعد سياسي هويت در. بپردازد

ها در حوزه روابط ميان افراد، جوامع  ترين موضوعترديد يكي از مهم در چند دهه گذشته، بي
توان ارائه كرد كه  مفهوم هويت ميامروز تفسيرهاي گوناگوني را از . ها بوده استو دولت

نظر  اما چيزي كه مهم به. كنندها و اميدهاي متفاوتي را مطرح ميها، نگرانيهر يك اولويت
 .ها نقش بسيار مهمي داردرسد، اين است كه هويت در روابط بين افراد، جوامع و دولت مي

ترك در نوع تفكر، شيوه مش«هويت جمعي را . هويت ملي يكي از انواع هويت جمعي است
هاي يك گروه كه نوعي احساس  ها، هنجارها، اعتقادها، نمادها، رويكردها و تمايل احساس

- 91، صص 1377تاجيك،(اند انگيزد، تعريف كرده تعهد و تكليف نسبت به آن گروه را برمي
90.(   

، بعد )ماي ملي(هاي ملي شاهد ابعاد مختلفي همچون بعد اجتماعيدر همه هويت
آگاهي مشترك افراد جامعه از گذشته تاريخي، احساس دلبستگي به آن و احساس هويت (يتاريخ

مجموعه ذهني و رواني (، بعد فرهنگي)نگرش مثبت به آب و خاك(، بعد جغرافيايي)تاريخي
-هاي مختلف و در دورهدر ملت. و بعد سياسي هستيم) مشتركي كه در گذشته تاريخي شكل گرفته

ترين  كن است يكي از اينها برابعاد ديگر غالب شود و در هويت ملي مهمهاي تاريخي مختلف مم

                                                            
1  . Identity 
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از سوي ديگر، برخورداري از دين و تعاليم مذهبي مشترك، پايبندي و وفاداري . نقش را بازي كند
دهي هويت ملي بسيار  هاي مذهبي فراگير در فرآيند شكل به آن، اعتقاد و تمايل به مناسك و آيين

بعد سياسي هويت ملي، يكي . جا براي ما مهم است بعد سياسي استه در اينبعدي ك. مؤثر است
اين بعد در هويت ملي به اين معنا است كه افرادي . دهد ترين مؤلفه هويت ملي را شكل مياز مهم

كه از نظر فيزيكي و قانوني عضو يك نظام يا ساختار سياسي هستند و داخل مرزهاي ملي يك 
 موضوع يا مخاطب قوانين آن كشور هستند از نظر رواني خود را اعضاي كنند وكشور زندگي مي

بنابراين، عشق و عالقه قلبي به يك نظام سياسي و مباني ارزشي و مشروعيت آن . دانندآن نظام مي
  . عامل اصلي در تقويت همبستگي و پيوند ملي خواهد بود

ادي و مذهبي آن كمرنگ شده  هستيم كه مفهوم نژ هويتاكنون بار ديگر شاهد تحول مفهوم
هاي از ويژگيهاي قومي از يكديگر، براي تشخيص گروه. و بار فرهنگي آن افزايش يافته است

زبان، تاريخ يا تبار : اند ازترين آنها عبارت توان استفاده كرد؛ اما معمول گوناگون و بسياري مي
بر اين ). 260، ص 1374دنز، گي(هاي لباس پوشيدن و آرايش، مذهب و شيوه)حقيقي يا خيالي(

قوم عبارت است از يك جمعيت انساني : توان گفت اساس، در يك تعريف كوتاه و كارآمد مي
مشخص با يك افسانه اجدادي مشترك، عناصر فرهنگي، پيوند با يك سرزمين تاريخي يا وطن و 

ها و به ديدگاه به تعبير بهتر قوميت ).187، ص 1377اسميت، (ميزاني از حس منافع و مسئوليت
، 1374گيدنز، (شودكند، گفته ميهاي عمل فرهنگي كه اجتماع معيني از مردم را متمايز ميشيوه
  ).260ص 

ترين بازيگران عرصه داخلي و فراملي هستند كه نقش هاي قومي از مهمامروزه گروه
هاي  گروهها در بسياري از زمان. كنندگذاري داخلي و خارجي ايفا مي مهمي را در سياست

هايي فراتر از  ها را زير سؤال برده و به اقدامقومي در عرصه داخلي مشروعيت دولت
هاي المللي توجه قدرت هاي بينزنند و با برخورداري از حمايت مرزهاي ملي دست مي

ها چه در عرصه داخلي و چه در هايي كه حكومتبنابراين سياست. كنندخارجي را جلب مي
گيرند، بسيار هاي مختلف در پيش ميها ودر ابعاد و حوزه ارتباط با قوميتعرصه فراملي در

الملل در  هاي قومي و افزايش اهميت آنها در سياست بينبا گسترش كشمكش. مهم است
هاي مختلف علوم اي نسبت به مسئله قوميت در شاخه شاهد توجه فزاينده90 و 80هاي  دهه

  .ايماجتماعي بوده
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 سازي فدراسيون روسيه ين  اسالم در هويتوضعيت و نقش د

  اسالم در روسيه-الف

) هويت سياسي شده(در اين بخش تالش بر اين است كه با توجه به اين نگرش از هويت 
ها بر اسالم و  كه پس از بررسي ورود اسالم به روسيه و تغيير و تحوالتي كه در طول قرن

يت بخشي به قوميت در جمهوري تاتارستان و مسلمانان وارد شد، به بررسي نقش اسالم در هو
پيشينه ورود . اسالم دومين دين بزرگ در جمهوري فدراتيو روسيه است. داغستان بپردازيم

 ميليوني 20 تا 15گردد و نتيجه آن جمعيتي حدود   قمري باز مي7اسالم به روسيه به قرن 
راف رود ولگا در سيبري و قفقاز بيشتر مسلمانان در اورال، اط. مسلمانان در روسيه كنوني است

ترين گروه آنها پرجمعيت. كنند زندگي مي) بين درياي سياه و درياي خزر(شمالي مناطقي
دهند و  نشين بخشي از فدراسيون روسيه را تشكيل مي  جمهوري مسلمان9. تاتارها هستند

 .عنوان دومين دين روسيه در تاريخ روسيه ريشه دارد اسالم به

زيستي ميان  عنوان سرزميني اوراسيايي همواره محل هم اي غربي، روسيه به برخالف اروپ
ها و  و مردم تركيه، قفقاز و ايران بود كه خود رابطه مثبتي را ميان روس) ها بيشتر روس(اسالوها 

عنوان دين اصلي  در صدر اسالم زماني كه شاهد ظهور و تبديل دين اسالم به. مسلمانان بنياد نهاد
هايي كه در سواحل   از كشورها بوديم، در دورترين نقطه از سرزمين وحي، روس زباندر بسياري
اينها .  ساكن بودند بيشتر پايبند به دين خاصي نبودند4، زيپر3، پريپيات2، بوگ1هاي ولگو رودخانه

هاي حاصلخيز وسيله شكار حيوانات، تجارت و زمين مردمان يكجانشيني بودند كه زندگي آنها به
اندازهاي پهناور،  علت مختصات طبيعي اين منطقه مانند مناظر و چشم به. گذشتطقه ميآن من

هاي اين منطقه  زبان تدريج روس كننده و درياي بزرگ شرايطي ايجاد شد تا بههاي احاطه نبود كوه
-در قرن هشتم ميالدي آنان در كنار رودخانه. هاي شرقي و جنوبي متمايل شوند سمت بخش به

هاي اروپاي شرقي در طول اين قرن آنان در بيشتر بخش.  ساكن شدند1 ، كاما6، ولگا5 هاي اوكا
  . هاي نژادي در اين منطقه بودندترين گروه عنوان يكي از بزرگ اقامت كردند و به

                                                            
1. Vol khov 
2 .Bug 
3 .Pripiat 
4 .Dhieper 
5 .Oka 
6 .Volga 
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رو بودند باعث شد كه بين  ازسويي ديگر، شرايط محيطي و تهديدهاي بيروني كه با آن روبه
هاي در نتيجه اين گروه. ساير اقوام اروپايي تعامالتي صورت بگيردها و زبانان، تركروس

هنجارهاي اجتماعي،  هاي توليدي و حياتي،صورت مشابهي در مهارت نژادي متنوع به
همچنين اقتصاد و سياست . هاي اجتماعي توسعه پيدا كردنداعتقادهاي در عناصر سازمان

ها روس.  فرهنگي همسايگان آنها قرار گرفتهاي اقتصادي وها تحت تأثير پيشرفت زبانروس
مشاركت در مبادالت تجاري اروپايي و آسيايي باعث توسعه . نيز در معامالت شركت داشتند
تاجران مسلماني كه در بخارا بودند و در ولگا داد و ستد . شهري در ميان قوم روس شد

در پايان قرن هشتم .  كردند كمك2كردند، به گسترش اسالم در ميان برخي از مردم خاقانات مي
 )Shuvalov, 1997, p. 30( مسجد در منطقه ايتيل وجود داشت30يك مسجد بزرگ و نزديك به 

  . اسالم در اواخر قرن هشتم بودندبلغارها و پس از آنها تاتارها، مركز اصلي توسعه و گسترش
والوسكي اگور، متخصصان برجسته روسيه كه مسلمان بودند مانند والديمير گوردلفسكي و ك

كردن مردم بلغارستان  معتقد هستند فعاليت بازرگان در آسياي مركزي نيز نقش مهمي در اسالمي 
عنوان دين رسمي بلغارستان ولگا نتايج مهم سياسي و فرهنگي براي  معرفي اسالم به. ولگا داشت

نوان دين رسمي ع از سوي ديگر والديمير در اواخر قرن نهم مسيحيت را به. ها در برداشت روس
با اين حال استقالل قابل . اين كار باعث آغاز واگرايي اجتماعي از غرب شد. كشور اعالم كرد

وجود آمد و اين به آن معني است كه پذيرش  كامه بهتوجهي از جوامع محلي در حاكمان خود
ها تأثير قابل توجهي بر روابط بين مردم روس و همسايگان  دين مسيحيت توسط روس

هايي  عالوه بر اين روحانيون مسلمان تعدادي از آداب و رسوم محلي و آيين. مسيحي گذاشتغير
پرستي  هاي مرسوم بت رسميت شناختند و با شيوه كه تا قبل از ورود اسالم وجود داشت را به

در اواخر قرن دهم كه خاقانات به پايان عمر خود رسيده بود رقابت . ها به مخالفت پرداختند فرقه
 بر سر سلطه اقتصادي و سياسي افزايش پيدا كرد و بر بازار تجارتي از 4ها فيي  و كي3 بلغارهابين

در قرن يازدهم و دوازدهم بلغارها از نظر . صورت خاص تأثير گذاشت شمال به جنوب به

                                                                                                                                            

1 .Kama 
2. Khaganut 
3. Bulgars 
4. Kievans 
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ها توسعه يافته بودند و از توانايي نظامي باالتري برخودار فيي فرهنگي و اقتصادي بيشتر از كي
  .هاي ولگا آغاز شدها و بلغاري از اواخر قرن دهم و شروع قرن يازدهم جنگ بين روس.ندبود

هاي مذهبي و قومي ها اتفاق افتاد درگيري هايي كه بين بلغارستان ولگا و روسدرگيري
هاي قومي و عالوه بر اين ارتش مخالف درگيري. داليل سياسي و اقتصادي داشتند نبود و 

 سيزدهم تا پانزدهم بلغارها همراه تركان و مغوالن كه توسط امپراتوري از قرن. مذهبي بود
فرهنگي كه سلسله مراتب نظامي چنگيز گسترده شده بود با هم ادغام شدند و يك دولت چند

خان تشكيل دادند كه داراي نظام پيچيده، اداري، مالي و قدرتمندي داشت به رياست چنگيز
 ساالنه اعالم كرد كه سرزمين روس 1تقيم بر اساس ياساكصورت غيرمس چنگيز به. پستي بود

در زمان . كند هاي اداري، اقتصادي و مذهبي دخالت نميكند و در راه و رسم را اشغال نمي
چنگيز كليساهاي گوناگوني در برابر مساجد گوناگون اسالم ساخته شد و نمايندگان مختلفي از 

و دين اسالم مورد پذيرش و پيروي فرهنگي و ها حضور داشتند  مسلمانان در پايتخت مغول
از ميانه قرن چهاردهم تا مرگ چنگيز حاكمان مغول بر گفتمان . معنوي نخبگان مغول درآمد
از سوي ديگر علماي اسالمي . (Osmanov, 1997, p. 37)كردند فرهنگي و اسالمي تأكيد مي

را وارد مكتب  المي مستقليبلغار در قرن پانزدهم اصول تجدد و نوسازي و اجتهاد قضاوت ك
كليساي ارتدوكس مسكو نقشي محوري در حمله به اسالم داشت و سعي  .شرق اسالمي كردند

. عنوان سرپرست الهي خود معرفي و تبليغ كند عنوان رم سوم و تزار روسيه را به كرد مسكو رابه
  .كشيدند  ميتصوير عنوان مركز دنياي مسيحيت به هاي رسمي روسيه آن زمان را به تاريخ

 كشته شدند و تقريبا 1553-1557هاي  هاي چنگيزي در طول قيام شاهزادگان تاتار و مقام
تدريج  و به) Gubaidullin, 1989, p. 210(رهبري كل خانات قازان در طول اين دوره حذف شد
تخريب مساجد، بستن مدارس، آزار و . بخشي از رهبري فئودالي زير نفوذ تزار روسيه درآمد

هاي آنان بود و منجر به كاهش  اي از اقدام يت روحانيون و نبود هرگونه نظام آموزشي گوشهاذ
هاي قازان و اسالم معنوي كه مشخصه آن پويايي  در نتيجه سنت. چشمگير روشنفكران جامعه شد

و خالقيت است، تضعيف شد و نخبگان مسلمان مجبور شدند به سمت سيبري، آسياي مركزي، 
بدين ترتيب اسالم را از شهرها ). Kappeler, 1997, p. 53(ا حجاز مهاجرت كنندافغانستان و ي

ها اين روستاها تبديل به جايگاه براي قرن. سمت روستاها جهت دادند بيرون كردند و آن را به
                                                            
1. Yasak 
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اين روستاها يكپارچگي خود را براي زندگي بر اساس . اصلي فرهنگي، معنوي و اخالقي شدند
هاي ارزشي  و قوانين عرفي آن حفظ كردند و نقش مهمي در انتقال سنتسنت شريعت اسالمي 

  .عنوان يك واحد اجتماعي داشتند كه درنهايت منجر به توسعه روستاها شد جامعه به
در اين زمان بود كه تاتارها ايدئولوژي قومي و مذهبي خود را شناسايي كردند و شيخ 

اسالم عرفاني و . مع غيررسمي برگزيدندصوفي را به نمايندگي از يك منبع قدرت در جوا
نقشبنديه، تا حد زيادي جايگاه خود را در اين دوره تقويت كرد و عرفان ارائه شده در روستاها 
. جايگزين اسالم معنوي در شهرستان شد و ساختار روستاها با باور اجتماعي قوي تشكيل شد

 اروپا را فتح -گيز در آسيا آخرين سنگرهاي چن) 1762-1796( كاترين كبير 1783در سال 
شرايط مختلف تاريخي، جغرافيايي، سياسي و . كرد و خانات كريمه به روسيه پيوسته شد

هاي موجود در رويه سياسي باعث شد كه بسياري از افراد از قازان، آستراخان، و سختگيري
دنبال  بير بهپترك) 1917-1613 1هارومانف(بسياري از تاتارهاي كريمه به تركيه فرار كردند

عنوان  در دوره اصالحات وي، كليساي ارتدوكس روسيه به. تشكيل يك دولت موروثي بود
  .رفت شمار مي نمادي از استقالل روسيه به

در نيمه دوم قرن هيجدهم روسيه همچنان در حاكميت كاترين كبير بود و همچنان مردم 
 خود نزديك كرد و باعث شد پايان  حكومت كاترين را به2شورش پوگاچوف. ناراضي بودند

 كنندگان فعال در مسلمانان و تاتارها شركت. وجود آيد هاي جديد مذهبي به سياستكه 
جاي سركوب مخالفان خصوصا  كاترين تصميم گرفت به. هايي عليه كاترين بودند شورش

در ميان عنوان نيروي تمدن  مسلمانان، وفاداري خود را به آنها نشان دهد و از مبلغان مذهبي به
به بازرگانان .مناطق كمتر توسعه يافته فرهنگي در داخل و خارج از مرزهاي روسيه استفاده كند

تاتار اجازه تجارت در سراسر امپراتوري روسيه با هدف توسعه نساجي، چرم و برخي ديگر از 
 عنوان عوامل اصلي در تجارت بين روسيه و همسايگان بازرگانان تاتار به. صنايع اعطا شد

  (Nabiev, 1998, p. 90) .مسلمان آسياي مركزي، افغانستان و غرب چين بودند
او دخالت . اي داشت، قوانين ديني كاترين بود آنچه براي مسلمانان روسيه اهميت ويژه

داد كه  هاي محلي اجازه مي كليساي ارتدوكس را در زندگي روزمره ممنوع اعالم كرد و به مقام

                                                            
1. Romanofs 
2. Pugachef 
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همچنين . گيري كنندت مذهبي و ساير نهادهاي اسالمي تصميمدر خصوص مساجد و موقوفا
به مسلمانان حق چاپ و نشر براي توليد و ادبيات اسالمي به زبان عربي، فارسي و زبان تركي 

اي عنوان وسيله  و اسالمي را بهروحاني كاترين هيئت مديره 1788در سال . عثماني داده شد
كردن دين اسالم را با اين حال كاترين قانوني . ود آوردوج براي كنترل وضعيت افراد مسلمان به

هاي روحانيون كرد كه بر همه فعاليت دانست و از اين راه تالش مي تضعيف مواضع خود مي
 ).Zagidullin, 1984, p. 98(كنترل كامل داشته باشند

ده نشان داد كه اقتصاد و ارتش آنها عقب مان) 1853-1856(شكست روسيه در جنگ كريمه 
 تزار 1861در سال . ها دارد و آزادسازي سياسي را جدي كرد آورياست و نياز به جديدكردن فن

هاي  بردگي را از ميان برداشت و اصالحات بزرگي را آغاز كرد و محدوديت1الكساندر دوم
شته اي را براي توسعه روسيه نسبت به موقعيت گذبا اين وجود آنها انگيزه. وجود آورد ناچيزي را به
-اي را مي ويژهاساسينياز براي يك نظام آموزشي پيشرفته و استاندارد، اصالحات . فراهم كردند

دنبال ادغام مسلمانان روسيه به بافت اجتماعي و اقتصادي و سياسي امپراتوري روسيه  طلبيد كه به
 و پترزبورگ مفهوم نمايندگان، رهبري نخبگان مسلمان روسيه در پاسخ به طرح نوسازي سن

ديگر اينكه تفكر احياي . پنداشت خود را براي ارائه آموزش و پرورش نوين به مسلمانان ارائه دادند
درك عميق و : مذهبي اسالمي كه در قرن هيجدهم توسعه يافته بود، منعكس كننده دو گرايش بود

 .قوي اسالمينياز براي تغيير يك ايدئولوژي راديكال و حفظ سنت 

                                                           

ها  فق دارند كه در كنار اسالم و زبان تاتاري و روابط تاريخي با روسروشنفكران تاتار توا
ها، آداب و  كه به اعتقاد آنها هر دو منافع، عادت- كه جزيي از هويت ملي تاتارها شده بود-

اي كه بين  گونه رسوم و اعتقادات مشتركي داشتند تا به روابط معقولي دست يابند به
 مسلمانان هاي سودمند براي  و هدف-شدند  قاطعانه رد مي كه-هاي ضداسالمي روسيه  سياست

اي رفتار  صورت عادالنه ها به روسيه كه متأثر از تفكر تزار روشنفكر بود و با همه موضوع
- شرايط مطلوب1905-1907كراتيك بورژوا در سال انقالب دم.  تفكيك قائل شوند-كرد مي

در حالي .  مسلمانان در روسيه فراهم كردهاي سياسي، اجتماعي و فكريتري را براي فعاليت
بيرون از انقالب حضور داشتند، نخبگان مسلمان تا حد زيادي در كه بيشتر مسلمانان روستايي 

   . خود را تعريف كرده بودندراستاي مخالفت با روسيه ليبرال موقعيت
 

1. Alexander 
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 -ره روسييافته، اولين كنگ  روشنفكران آذري و تاتار و بازرگانان سازمان1905 اوتدر 
مسلمان را تشكيل دادند و خواستار استقرار سلطنت مشروطه مبتني بر حضور جدي و آشكار از 

آنان همچنين خواستار آزادي مطبوعات، نهادهاي اجتماعي، . هاي اسالمي بودندنمايندگان گروه
مع اين سازمان با حمايت مجا. مذهبي، حقوقي، سياسي و اجتماعي براي مسلمانان  روسيه شدند

 ,Bigi, 1917)وجود آمد  ها و تعامالت مذهبي بهمحلي مسلمان و براي آشتي بين شيعيان و سني

p. 78) . هاي سياسي و اجتماعي مسلمانان روسيه  شتاب بيشتري به فعاليت1905مانفيست اكتبر
ن سومين كنگره مسلمانا.  كنگره دوم مسلمانان در سن پترزبورگ برگزار شد1906در ژانويه . داد

 در نووگورود برگزار شد كه شاهد سازمان اسالمي ديگري مانند حزب 1906روسيه در اوت 
  . شد1اسالمي موسيقي، حزب ملي آذري مساوات و حزب ملي قزاق

طلبان تقويت شد و كراتيك قدرت به بورژوا، جايگاه اصالحدليل انتقال دم در مجموع به
ح طلبان با ارائه يك چارچوب اصال. مرزهاي جغرافيايي گسترش چشمگيري يافتند

با اين . سازي را ايجاد كرده بودندهاي مسلمان روسيه يك روند ملتايدئولوژيك براي ملت
شمار  عنوان بخش اساسي سياسي و اجتماعي روسيه به هاي قومي و مذهبي بهحال همبستگي

اعي و سياسي هاي بنيادهاي اجتم توانست تقسيم رفت،گرچه استحكام مذهبي و نژادي نميمي
هاي اجتماعي طوالني مدت داخلي اوضاع روسيه در اين دوره با افزايش ناآرامي. را پنهان كند

هاي گرچه تالش .و با وارد شدن روسيه در جنگ جهاني اول به اوج ناپايداري رسيده بود
اي ه گرا كه از طرف امپراتوري روسيه به اختالفگرايانه افراطي و تحريك محافل اسالمملي
صورت منفعل باقي  اي در ميان جمعيت اسالمي منجر شد اما بيشترمسلمانان عادي به توده

در روز اول جنگ، نخبگان مسلمان خود را با حكومت روسيه وفق دادند و بسياري از . ماندند
پوستان با  بودند، همراه با برخي سفيد)باشقيرها(روسيه كه بيشتر تاتارهاسربازان مسلمان 

  . Yemelianova, 1997, p. 255)( مقابل دشمنان مشترك مذهبي مبارزه كردند شجاعت در
 به فرمان تزار خدمت اجباري مسلمانان تركستاني باعث 1916 ژوئن 25با اين حال در 

انقالب . ها سركوب شدهاي ضدروسي در آسياي مركزي شد كه به شدت اين شورششورش
صورت گرفت موجب پايان دادن به سلطنت و تقسيم  1917دموكراتيك كه در فوريه سال بورژوا 

هاي دولت و جامعه روسيه را در هم   پايه1917انقالب بلشويكي اكتبر  .نخبگان مسلمان روسيه بود
                                                            
1. Kazak 
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بيشتر طبقه . ها بودندخدايي بلشويكدر همان زمان مسلمانان در معرض خطر بي. شكست
بيشتر . دادنده آن خصومت آشكار نشان مي نسبت ب1917كرده در انقالب اكتبر  مسلمانان تحصليل

صورت  كردند و بهها خودداري ميگرايان اسالمي از به رسميت شناختن قدرت بلشويكسنت
عنوان ضامن و يك  خواستند كه سلطنت به آنها مي. كردندمخفيانه و گاهي آشكارا با آن مخالفت مي

  .  ايفاي نقش كندوزنه باثبات بين اقوام گوناگون و ايجاد صلح در روسيه
 رهبري بلشويك، با تثبيت حكومت خود براي تغيير در حوزه روابط قومي 1920از ميانه دهه 

با اين .  استالين درگذشت1953 مارس 5در . و مذهبي شروع به فشار بيشتري براي تغييرات كرد
ر ميانه داد، د اي كه نظام شوروي خود را از دشمنان داخلي و خارجي نجات ميحال در دوره

تفكر آزاد  هدف آن  جامعه اتحاد شوروي يك بار ديگر به هيجان درآمد كه1950دهه 
رهبران شوروي از هر تجديد حيات مذهبي در . ها بودندمسلمانان، يهوديان و ديگر غيرروس

اي از به اين ترتيب حزب كمونيست با بكار گرفتن مجموعه. ترسيدند ميان مردم كشور مي
صورت كامل در ميان مردم شوروي بود، براي  كردن دينداري بهكن دنبال ريشه بهها كه قطعنامه

هاي بخشي از اين سياست جديد محدوديت. كرد خارج كردن فرهنگ ملي از دين تالش مي
هاي اجتماعي، آموزش، فرهنگي و نهادهاي ديني و اجتماعي معرفي شدند و شديد در فعاليت

هاي اتحاد  عالوه بر اين مقام. هاي جديد ممنوع شدخانهتبها و مكافتتاح مسجدها، مدرسه
ها هاي فرهنگ ملي و حذف اين فرهنگشوروي مانند پيشينيان تزاري خود به تشويق سياست

  .كردند از اجزاي اسالمي آن تالش مي
 ميليون نفر 000/000/70 نزديك به 1991پس از فروپاشي اتحاد شوروي در دسامبر 

دادند در نهادهاي جداگانه سياسي در   كل جمعيت شوروي را تشكيل مي4/1مسلمان كه حدود 
 ازبكستان كشورهاي روسيه، جمهوري آذربايجان، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيكستان، تركمنستان،

مسلمانان روسيه . هاي مسلمان تقسيم شدندهاي پيشين اتحاد شوروي با اقليتوديگر جمهوري
 بنابراين در .ند بالفاصله خود را از آسياي مركزي جدا كردند ميليون نفر بود15كه حدود 

 داشت؛ يك دهه بعد از آن حدود 1980 چهره مذهبي در اواخر دهه 30تاتارستان كه فقط 
 9درداغستان به تنهايي .  روحاني مسلمان از درجات مختلف در آنجا حضور داشتند5000

 مركز فرهنگي 11خانه و   مكتب67بي و  مدرسه مذه25مؤسسه اسالمي، سه دانشگاه اسالمي، 
 نفر 5 هزار داغستاني يا به عبارتي يك نفر از هر 200بيش از . اسالمي و مراكز خيريه باز شدند
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هاي خارج   مؤسسه مختلف اسالمي و دانشگاه500. در تعليم و تربيت اسالمي شركت داشتند
حج كه فقط .  عوامل قرار گرفتنددرگير اين) تركيه، ايران، عربستان، سوريه و مصر(از كشور 

  . شد،كامل در دسترس مسلمانان عادي قرار گرفت شماري ميمحدود به تعداد افراد انگشت 
  

  نقش اسالم در روسيه
صورت غير مستقيم ايفا كرده است اهميت  تاريخ به دادن به نقش مهمي كه اسالم در شكل

يكي از عوامل ملموس فرهنگي جامعه  انعنو ماهيت امروزي اسالم در روسيه به .دارد فراواني
تا قبل از قرن هفدهم توسعه . روس در اتصال شرق به جوامع اروپاي غربي متفاوت بوده است

. ها و ميراث چنگيزي كه جزئي از اسالم بود صورت گرفت اجتماعي روسيه توسط آسيايي
شكل جدي به  ه و توان فناوري و نظامي اين كشور ب19 و 18كردن روسيه در قرن  غربي 

 تأثير عميق بر 1917ها در سال  بلشويك.  آسيايي آن پرداخت-تضعيف آرايش سنتي اروپايي 
جامعه و فرهنگ روسيه داشتند كه درنهايت قادر به فاصله بين حاكمان و حكومت و بسيج 

  . كه از دولت قطع شده بودند، منجر شد-مثل مسلمانان-هاي بزرگي از جامعهبخش
هاي ضدمذهبي و اذيت و آزار روحانيون مسلمان و متفكران از   اقداموجود  بنابراين با

تر حزب كمونيست هاي طوالني به بعد در مناطق مسلمان در شوروي، سازه1920اواخر دهه 
فروپاشي كمونيسم و فروپاشي اتحاد شوروي بيش از . در ديگر نقاط اتحاد شوروي را قطع كرد

اي در ي خود را در آسياي مركزي جدا كردند و تأثير دوگانه ميليون مسلمان متعهد همكار15
با اين . تجديد حيات اسالمي و ملي در اواخر دولت گورباچف آغاز شد. مردم روسيه داشتند

هاي سياسي و اقتصادي نسبت به مسلمانان را آغاز كرد نشيني وجود با اين وضع مسكو عقب
مسلمانان روسيه احياي اسالمي را در . همراه شدكه با افزايش روابط ميان دولت و مسلمانان 

ساخت و ساز مسجدها و ساير نهادهاي اسالمي تجربه كردند و صنعت چاپ و نشر از رونق 
صورت  به اسالميمسلمانان در مراسم مذهبي مانند حج و در عيدهاي بزرگ . بيشتري برخورد شد

 بخش رسمي و غير رسمي با نمايندگان مسلمان روسيه در. پرداختند آشكار به شادي مي
همچنين با نمايندگان . هاي سياسي و اقتصادي پرداختند نمايندگان تركيه و ايران به فعاليت

در ميان گروهاي غيرسنتي . عربستان سعودي، پاكستان و افغانستان روابط خوبي برقرار كردند
آنها بنيادگراهايي .كردند هايي به ظهور رسيدند كه در مسائل خارجي دخالت مي اسالمي گروه



 131                                                                                                               .... هاي هويت و سياست در جمهوري

اين وضعيت در جوامع محلي مسلمان تشديد شد و .  معروف شدند1گريبودند كه به سلفي
در داغستان و . وجود آيد هايي به باعث شد در خطوط اعتقاد طرفداران محلي سنتي اسالم انشعاب

در . ديل شدگرايان اسالمي تضاد در گرفت و به رويارويي نظامي تبگرايان و بنيادچچن بين سنت
هاي خود در منطقه را تغيير داد و شروع به بازسازي عملي دولت   كرملين سياست1990ميانه دهه 

رويكرد جديد روسيه در جنگ روسيه و . اي را سركوب كرد روسيه كرد و بنيادگرايان منطقه
ن دليل ترس از اسالم و تضعيف سنت طوالني همكاري ميان مسلمانا شود كه به چچن آشكار مي

در نتيجه رهبري روسيه هنوز در شكل دادن به چارچوبي براي انسجام ملي . ها حاكم شدو روس
  .و مذهبي براي توسعه آينده روسيه ناكام مانده است

  
  )با توجه به نقش اسالم(هاي روسي  گيري اجتماع در شكل» اقليت قومي«وضعيت 

ير روس تاتارستان و داغستان هاي غ اسالم و رشد آگاهي قومي در بين گروهنقش برجسته
در .  اين دو جمهوري داشته است-بيشتر روس -پيامدهاي مهمي براي جمعيت غير مسلمان 

 آنها ناديده گرفته و يا حتي تضعيف شده كردند هويت قومي ها احساس مي  روس90پايان دهه 
ر چند كه ه. ها بودهاي آشكار حذف روسساخت مسجد و رشد نمادهاي اسالمي نشانه. است
گذشته » هاي قومي اقليت«داشتند كه  تري در اين مورد هاي بنياديدهندگان روس نگراني پاسخ

اين مسئله نه تنها بيانگر . دهندهاي جديد براي تربيت نسل بعدي ارائه ميچگونه دستورالعمل
حسوب  روس م متفاوت زندگي آنها بوده بلكه تهديدي بالقوه براي تعيين هويت جامعهشيوه
  .كشيدچالش مي به» مردم بزرگ روس«عنوان   را به آنهاشد و قدرت مي

  
   تاتارستان-الف

مربع و   كيلومتر68000  آنوسعت. تاتارستان در شرق روسيه اروپايي قرار گرفته است
 هر چند تا پايان دهه ).99، ص 1381 كواليي،( هزار نفر است800 ميليون و 3  آنجمعيت

د كه ظرفيت درگيري جدي بين قومي در تاتارستان از نقطه اوج خود رسينظر مي به1990
هويت قومي تاتار . گذشته باشد، اما قوميت موضوع حساسي در اين جمهوري باقي مانده است

                                                            
1.  Salafism 
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اين . آيدشود و از راه عقده شكايت ملي به زبان مي ها بيان مي بيشتر در مخالفت با ديگر روس
هاي شكل خاص،سياست همگرايي گروه ط روسيه و تاتار، و بهعقده ريشه در تفسير تاريخ رواب

خاطرات اين . قومي منفرد جهت تشكيل تدريجي يك قوميت شوروي، روسي زبان داشت
هايي در مورد چگونگي توهين و صورت كليشه هاي واقعي بلكه بهعنوان تجربه دوره بيشتر نه به

جربه روزمره از سرزنش و تحقيري كه افراد با اين حال، ت. تبعيض عليه تاتارها بيان شده است
-عنوان مثال، نمونه  به. كردشد و حس شكايت ملي را تشديد مي با آن مواجه بودند، روايت مي

  .اياز مصاحبه با يك زن تاتار منتشر شد كه توصيف تجربه در بيمارستان در دوره شوروي بود
اندك از زبان بومي و نگرش از نظر مردم تاتاري سركوب در دوره شوروي عامل دانش 

بنابراين . هاي عامه در بين جامعه معاصر تاتارستان بوده استها و آيينكارانه در حفظ سنتمسامحه
در جايي كه  .خصوصزبان تاتاري براي اين جمهوري در اولويت قرار دارد ارتقاي فرهنگ و به

رسد، دو روايت مهم از هويت  نظر مي سركوب شده به» غير روس«عنوان  هويت تاتاري بيشتر به
من فكر مي كنم « : اولين و مهمترين روايت در ادراك فرد از قوميت ريشه دارد. قومي وجود دارد
 Pilkington and) (تاتارستان، زن تاتاري(» قدر مهم است كه ريشه براي درختمليت فرد همان

Yemelianova, 2003, p. 146 (و خصوصي بوده و بيشتر اي شخصيدر اين روايت قوميت مسئله 
ها  رسد و از راه خانواده، آموزش، زبان و سنت نوعي از والدين به فرزندان مي دروني است و به

هاي معنوي و روحي ملت عنوان ريشه هاي ولگا بهيك نمونه تصوير كلي بلغاري. يابد انتقال مي
تاتارها داشتند كه در توصيف اي و مرموز براي هاي ولگا اهميتي اسطورهبلغار. مدرن تاتار بود
) كه تبديل به محلي توريستي شده است(هاي پايتخت باستاني ولگا  هنرمند از ويرانه1نابرژني چلني
اينجا سرزمين سوگواري است؛ تمامش  .شان بنگرندآيند تا به تاريمردم به اينجا مي" :مشهود است

قيقه سكوت كنيد، كمي سوگواري كنيد و اينجا فقط بايد دعا كنيد، يك د. با خون شسته شده است
كند يك مكه  و اساسا هر كه در اينجا زندگي مي2هااينجا براي  بلغارها، تاتارها، چوواش. بينديشيد

تاتارستان، زن (ر اساس تاريخ ما يك زيارتگاه استاينجا نه با توجه به قرآن كه ب. مقدس است
اي مهم و حساس اگرچه هويت قومي مسئله (Pilkington and .Yemelianova, 2003, p. 136) ")تاتاري

در تاتارستان بود، ميزان اهميت و ميزان حمايت از ارتقاي بيشتر هويت تاتاري در بين مردم متفاوت 

                                                            
1. Naberezhnye Chelny 
2. Chuvash 

http://maps.google.com/maps?hl=en&lr=&biw=1016&bih=567&q=Naberezhnye+Chelny&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x43e01e3e87f7dc75:0xa03e7192c4e35810,Naberezhnye+Chelny,+Respublika+Tatarstan,+Russia&ei=sjg-TsPzNsTDtAb76tjtDw&sa=X&oi=geocode_result&ct=title&resnum=2&ved=0CCQQ8gEwAQ
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كنند فرار از قوميت در تاتارستان معاصر  ها تصور ميدليل آن است كه تاتاري اين امر به. بود
ها گروه تركيبي ها و تاتاردر كنار روس. ها است رها و روستر از جدايي ساده بين تاتا پيچيده

پيچيدگي تعيين ). تاتارهايي كه مسيحي شده بودند(1هاديگري هم در تاتارستان هستند؛ كرياشن
كردند اما از  ها از آن جهت است كه اينها تاتاري صحبت ميهويت اين گروه براي تاتارها و روس

باور . اندخيانت كرده ها به اسالمر تاتارها اين بود كه كرياشنتصو. نظر اعتقادي مسيحي بودند
، تاتارها را مسيحي كرده 1552عمومي اين بود كه ايوان مخوف بعد از فتح قازان خانات در سال 

بنابراين آنهايي كه مانده و مسيحي شده خائن . تاتارهاي استوار فرار كرده يا تبعيد شده بودند. بود
  .ن تركيب قومي در تاتارستان استاي. شدند تلقي مي

شدن به   ها دريافتند كه داشتن گذشته مشترك در تسليمدر جريان احياي هويت ملي، كرياشن
هاي آنها  كه درگذشته تفاوت-خصوص رد عمومي زبان تاتار  و به–) شوروياتحاد (فرهنگ روس

با تبديل شدن اسالم به يك عامل . اشد ب آنهاتواند عامل اتحادبرد، ديگر نميبا تاتارها را از بين مي
اي خود را از تاتارها دور  جانبهصورت يك ها بهتعيين هويت بسيار مهم براي تاتارها، كرياشن

كرد؛ جايگاه  هر چند كه در سطح تعامالت روزانه اين مسئله ايجاد درگيري و مشكل نمي.ديدند مي
در واقع اين هويت . انگيختدي را بر ميها و تاتارها حس همدرها در بين روسمبهم كرياشن

. كننده باشد نگران آنهاكه براي اطرافيانها مشكل ساز است، تااينبيشتر براي خود كرياشن» ميانه«
ها و هم تاتارها نمايانگر هاي عمومي در مورد الگوهاي قومي در تاتارستان هم بين روسگفتگو

دهندگان معتقد بودند كه گسترش  پاسخ. ي استگفتمان غالب درباره قوميت و مليت در جمهور
رفت، ممكن است در جامعه روس كار مي هاي كه در آن زبان تاتار بهويت تاتار و توسعه جامعه

گيرد نه  هر چند كه هر گونه نابودي بالقوه روابط از حوزه سياسي سرچشمه مي. ايجاد درگيري كند
 آيندهدهندگان عقيده داشتند كه روابط نابراين پاسخب. هاي مختلفاز دشمني نهفته بين مردم قوميت

جداكردن اين دو ملت براي . ميان قومي در تاتارستان به روابط بين روسيه و تاتارستان بستگي دارد
يك روس را « : اي گفت گونه كه يكي از زنان تاتاري در مصاحبههمان. تاتارها غير ممكن بود

نابود تكه كنيد، كل درخت را ها را تكه اگر سعي كنيد ريشه...بينيد بشكنيد درونش يك تاتار مي
  .)Pilkington and Yemelianova, 2003, p. 170)(»ايد كرده

  
                                                            
1. Kryashn 



 1390، پاييز و زمستان 9، شماره چهارمسال مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                        134

   داغستان-ب
 كيلومتر مربع مساحت 50300بالغ بر . داغستان در شمال قفقاز و در سواحل درياي خزر است

 ناحيه اقتصادي شمالي قفقاز است و داغستان بخشي از.  هزار نفر جمعيت دارد640ميليون و  2و 
-تنيدگي و پيچيدگي  شايد بتوان گفت درهم).107، ص 1389كواليي،(صنايع مهم آن نفت و گاز است

هاي قومي بيشتر در داغستان باعث حساسيت كمتري نسبت به هويت قومي در اين جمهوري شده 
شتر با تعامالت روزانه در ارتباط بي بنابراين در داغستان بر خالف تاتارستان الگوهاي قومي. است

الگوسازي قومي منفي، در لحن آميخته . شدند بودند و با اعتقاد راسخ و عطوفت و مهرباني بيان مي
، »تر هستندتر و ثروتمندآورها از همه مذهبي«: شدبه عشق و نفرت رقباي خويشاوند ديده مي

. »ترندتر و زيركها از همه باهوش دارجين«، »گذارند و از همه فقيرتر هستند ها احترام نميلزجين«
. كردها معموال به مشكالت روزمره مربوط بود و هيچ درگيري واقعي ايجاد نمي البته اين صحبت

داشتن شغل، پذيرش دانشگاه، : شد ها بيشتر زماني ايجاد مي شود كه منافع اجتماعي توزيع ميتنش
ها، گاه مستقيما به روابط خانوادگي  ترسي به مقامها و دسفرصتانتخابات مجلس و رئيس جمهور 

سرعت  رسيد بهكه به قدرت مي) هاي داغستاني شدهاز جمله روس(» تبعه قومي«هر . ربط داشت
 و با اين كار موانعي بسيار دشوار براي پيشرفت كردهايش پر ميدور و بر خود را با آشنايان و فاميل

  .آوردجود ميو در اين سلسله مراتب به» ديگران«
علت  اي كه در داغستان مشاهده شد ممكن است بخشي به منطقه-هويت ويژه قومي 
 صورت 1960 تا 1930باشد كه از » تثبيت ملي«هاي قومي در فرايند سياست آميزش گروه

هاي هاي قومي كوچك منجر به بزرگ شدن ظاهري قوميتگرفت كه با پيوستن و تركيب گروه
هاي كوچك آنها را ترغيب محروم كردن اين گروه). ها، و ديگران دارجينرها، اآو(اصلي شد 

از . را بپذيرند» اشتباهي«كار بگيرند تا اينكه هويت قومي  هاي براي خود بكرد كه هويت منطقه
ويژه  هاي قومي مختلف و بهطرف ديگر مبادالت فرهنگي و تعامل فرهنگي طوالني مدت گروه

اين به آن معنا نيست كه . شدهاي تثبيت قوميت ناشي مييندآو فرهاي بين قومي از ازدواج
هاي اي كه باعث پيدايش ديگر جمهوريطلبانههاي فروپاشنده و جداييداغستان از گرايش

هايي از  بخش– مانند تاتارستان –در داغستان . روسيه در دهه گذشته بوده تأثير نگرفته است
هر . كردند و خواستار بازسازي برابري قومي بودندنزجار ميسازي گذشته ابراز امردم از روسي
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المللي  هاي مختلف كه حس زندگي در فضايي بينچند كه روابط همسايگي طوالني مدت قوم
  .شد هاي قومي ميكردن درگيري را ايجاد كرده بود، مانع از تشديد و سياسي

  
  ها در تاتارستان روس

، نشان )Pilkington and Yemelianova, 2003, p. 176(ت اساي كه با تاتارها شده در مصاحبه
سازي كه در تاتارستان در حال هاي تاتاريها از سياستدانند روساز اين داشت كه مردم مي
ها را تشريح كنند خواستند موقعيت روسهر چند كه وقتي مي. انجام است ناراضي هستند

دهندگان بنابراين پاسخ. كردندوروي آغاز ميهميشه با مقايسه با وضعيت تاتارها در دوران ش
ها شده و يا نارضايتي هاي كنوني باعث شكايت روس شدند كه سياستتاتار يا منكر اين مي

هر چند حتي . اندعادت كرده» رئيس بودن«ها به دانستند كه روسدليل اين واقعيت مي آنها را به
-قومي نبود، تاتارها فكر نمي» برتري«ي از دهندگان هيچ نشانترين اظهارات پاسخدر افراطي

اي از مشكالت ها در تاتارستان تحت تأثير مجموعهدر واقع موقعيت روس. كردند بايد بترسند
هاي روزانه مشكالت آنها را به آساني با بيان ناراحتي از توسعه سريع در صحبت. اجتماعي بود

 از نظر آنها كامال با - بر خالف داغستان–دادند كه نمادهاي اسالمي در سطح جامعه نشان مي
ترس آنها از ظهور نمادهاي اسالمي بر اساس شايعه تهديد از جانب . دوره اخير ارتباط داشت

دهندگان روس متقاعد شده پاسخ. شدگرايي تصور ميبود كه نماد پايگاه اسالم» حومه تاتار«
د حفظ شده است و ظهور اسالم ترين شكل خوبودند كه اسالم در مناطق روستايي به سخت

  . در شهرها نتيجه ورود تاتارهاي روستانشين است
  
  ها در داغستانروس

ها در داغستان درپي كمي جمعيت، جذب فرهنگ داغستان شدند و خود را با آن  روس
شد بيشتر فرزندان يا نوادگان متخصصاني بودند نها مصاحبه ميهايي كه با آروس.تطبيق دادند

وران قبل و بعد از جنگ با هدف توسعه نظام اقتصادي داغستان به اين جمهوري آمده كه در د
كردند، ميزان بااليي از يكپارچگي را با كه هويت روسي خود را حفظ مي آنها در حالي. بودند

هاي داغستان صورت كلي روس به. گذاشتندناميدند، به نمايش ميكساني كه آنها ملِّيون مي



 1390، پاييز و زمستان 9، شماره چهارمسال مطالعات اوراسياي مركزي،                                                                        136

عنوان  هاي آنان از اسالم بههاي تاتارستان نگران اسالم بودند و ارزيابيبيشتر از روس
كردند و با نگاه به  رحم توصيف ميصورت ديني ستمگر و بياسالم را به. تر بودمذهب،خشن

صورت بازگشت به اسالم را كه بيشتر به. كننداي از چچن ذكر ميآينده، بسياري آن را نمونه
دند، با قوانين از ميان رفته، ناديده گرفتن تحصيالت، سركوبي زنان و كر قرون وسطي مجسم مي

  . شدتوصيف مي)  غيرمتمدن-غيرعربي(ساختار قدرت غير مردمي 
  

  نتيجه 
منطقه قفقاز به دليل واقع شدن در منطقه حساس و راهبردي اوراسيا، امروزه به داليل 

المللي  اي و بين ها، بازيگران منطقه ان، قدرتژئوپليتيكي، ژئواستراتژيكي و ژئواكونوميكي، نگاه جه
، 1388اميراحمديان، (العاده تاريخي خود را با ديگر بازيافته است را به خود جلب كرده و اهميت فوق

در . قوميت مسئله سياسي بيشتر در تاتارستان و داغستان با ساختاري كامال متفاوت است ).22ص 
بردن هويت  عنوان واكنشي به از بين  سطح عمومي و فردي بهتاتارستان، قوميت تاتاري فعاالنه در

حمايت ) شدن تاتاري(هر چند كه اقليت جمعيت تاتار از اين روند . تاتاري در دوران شوروي است
كه توسط » احياي ملي«عالوه براين، . كنند، قوميت در زندگي روزمره تاتارستان نفوذ كرده است مي

 .Amirkhanov, 1996, p) -گرايي  تركيبي از اسالم، تركيسم و ملي بر اساس–شود  دولت رهبري مي

هاي تر از تاتارستان در مسائل قوميت دارد، اما تنشاي پيچيده داغستان از اين نظركه جامعه(27.
 -دليل بحران عميق اجتماعي ترديد به بخشي از اين امر بي. قومي چندان مورد توجه مردم نيست

عامل ديگر . هاي قومي و ديني را در بر داشت بوده كه نگراني90اخر دهه اقتصادي جمهوري در او
-هاي خود افتخار مي اي كه هر روستا به لهجه و عادتچند قومي بودن اين جمهوري است به گونه

اي از اسالم يا هويت ملي متحدي يافت  گونه مشخصه كه در داغستان هيچبنابراين درحالي. كند
وار بنا زيستي همسايه  فرهنگي خاص خود را بر مبناي هم-هاي قوميي سنتشود، اين جمهورنمي

در .  هستندشكلي متفاوت از احياي قومي مذهبي مواجه ها در هر دو جمهوري بهروس .كرده است
زيرا روسي همچنان زبان .داغستان، اين اهميت فزاينده اسالم است كه داراي قدرت بيشتري است

توجهي هاي اشتغال قومي، بيخواهان در كنترل سياست شكست جمهوري. بين قومي مانده است
گرايي در داغستان و البته احياي سريع اسالم احياي قومي مذهبي را تسريع  مسكو به مسائل ملي

 تأثير تعلق قومي در كسب اشتغال به زبان تاتاري ،ها در جامعه تاتاراز مشكالت اصلي روس. كرد
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ها به  روس در تاتارستان نيز به معناي تغيير براي استفاده نكردن از عالمتتعداد زياد جمعيت . بود
 كه خطر –ها و محل كار  در وسايل نقليه عمومي، مغازه–هاي عمومي بود زبان تاتاري در مكان

اتحاد هاي بعد از دوران در هر دو جمهوري، تجربه .آوردوجود مي محروميت اجتماعي را به
-كرد؛ مردم بيش از پيش احساس ميهاي قومي را تشويق ميرش هويتشوروي پيدايش و گست

در همان حال حمايت عمومي از برتري و حكومت رهبران . كردند تاتارستاني يا داغستاني هستند
هاي هاي روس و فعاليتهاي منفي رسانهحتي با وجود تبليغ. قوم خاصي بر جامعه محدود شده بود

اي براي يك جمهوري خارج توانستند آيندهها نميمسكو، داغستانينظامي عليه همسايگي چچن در 
 بر روي مردم داغستان انجام 1993 در دسامبر 2 و هاف1تحقيقي كه كولتون. از روسيه تصور كنند

حمايت از ادعاي حاكميت توسط (» طلبي تجزيه«اساس سه شاخص مهم دادند، نشان داد كه بر 
گيري مستقل هر جمهوري و انتقال ارتش، پليس و  ز تصميمهاي مستقل سابق، حمايت اجمهوري

طلبي  درصد از جمعيت داغستاني با تجزيه20-22، تنها )نيروهاي امنيتي به حوزه اختيار جمهوري
گيري طلبانه در شكل مسئله ديگر در پيشبرد مسير تجزيه(Gorenburg, 2001, p. 84 – 6) موافق بودند

هاي دولت روسيه را تأييد اگرچه مردم هر دو جمهوري سياست. مدلي اسالمي، مسئله چچن بود
ها آمده دانستند و معتقد بودند آنچه بر سر چچنيها نيز جدا ميكردند اما خود را از چچنينمي
. در اينجا اسالم فقط يك عامل درجه دوم است. هاي قومي خاص خودشان استدليل ويژگي به

 در تقابل با اسالم آرام و ماليمي كه در تاتارستان و داغستان رايج گرا،بنابراين چچن و اسالم بنياد
  . بود، قرار گرفت
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