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  مقدمه
س قدرت سياسي شدن ايدئولوژي كمونيسم در رأها و حاكمبه قدرت رسيدن بلشويك

ميان دولت و جامعه مسلمانان آسياي مركزي شد. رژيم حاكم  ينوين گيري روابط سبب شكل
كن كند. ي مذهبي را ريشههاي گوناگون باورهادر طول چند دهه كوشيد با اجراي سياست

برخورد با اقوام مسلمان آسياي مركزي، اسالم و  شوروي در مقاطع مختلف در اتحاددرواقع، 
بررسي و مطالعه آن در قالب حجم انبوه و هايي را در پيش گرفت كه شعائر اسالمي سياست

ته را از نظر توان اين نك هرچند نميشناسي صورت پذيرفته است.  متراكمي از ادبيات شوروي
هاي  شناسي، گاه شاهد گرايش ها و تحقيقات شوروي اي از پژوهش دور داشت كه درپاره

ايدئولوژيك و رويكردهاي ضدكمونيستي متاثر از فضاي تقابلي حاكم بر جهان در عصرجنگ 
، 1388(سنايي، هاي رايج در محافل آكادميك غربي هستيم ها و پيش فرضسرد و كليشه

ي رهبران اتحاد هاسياستنظر دارند كه  اما اغلب محققان بر اين معنا اتفاق ،)89-91صص
 يرژيم حاكم در طبوده است و گرانه سركوب شوروي در قبال اقوام مسلمان آسياي مركزي

  كند.كن را ريشهمردم  دينيباورهاي  ،هاي گوناگونچند دهه كوشيد تا با اجراي سياست
مقابل مسلمانان در هاي تاكتيكي در اطعي از مدارا و نرمشگاه شاهد مق با اين وجود،

اتحاد كي از مقاطعي كه رهبران يهستيم. نيز هاي سياسي و مذهبي فواصل ميان سركوب
لمانان هاي ضدمذهبي و الحادي خود در رابطه با مسشوروي مجبور شدند كه در سياست

 اتحادهاي گردد. در اين زمان، مقامميهاي جنگ جهاني دوم باز نظر كنند، به سالتجديد
اي موسوم به اداره ديني يا اقدام به تشكيل اداره ويژه ،هاشوروي با كاستن از شدت سركوب

 شوروي در اتحادهاي رهبران اداره مفتيات كردند كه نقطه عطف و تحول مهمي در سياست
ها و ز تشكيل اين اداره، همه ادارهدليل آنكه تا پيش ا ويژه به شد، بهبرابر مسلمانان محسوب مي

تشكيالت رسمي اسالمي بود. اين هاي مذهبي و فعاليت در آنها ممنوع اعالم شده سازمان
بخشيدن به امور  بود كه موظف به نظارت و سامان ييهامتشكل از علماي مذهبي و مفتي

ارد كه تا پيش از آن ويژه از اين جهت اهميت دمذهبي مسلمانان بودند. تشكيل اداره ديني به
شد. با  شوروي انكار مي اتحادموجوديت و هويت مسلمانان در چارچوب ايدئولوژي الحادي 

و مسلمانان آسياي مركزي همواره با تهديدها و اداره ديني حال روشن است كه علماي  اين
 اتحادسمي از شرايط سياسي متغير و تفسير ايدئولوژي ر اشينرو بودند كه  هايي روبهدشواري
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شوند،  شوروي بود. اين دسته از علما كه در ادبيات پژوهشي با نام علماي رسمي شناخته مي
  تفسيرهايي از اسالم و سوسياليسم عرضه كردند كه واكنشي به فضاي دشمني حاكم بود.

در رويارويي با اداره ديني حال پرسش اصلي اين نوشتار هم اين است كه علماي 
شوروي متوجه بقاي جامعه مسلمانان بود، چه راهكاري را در  اتحادوي تهديدهايي كه از س

دهد كه اين دسته از علما براي حفظ موجوديت جامعه  پيش گرفتند؟ نوشتار نشان مي
مسلمانان، اسالم و سوسياليسم را دو مكتب سازگار معرفي كردند كه در عين حفظ تفاوت، 

تحليلي به بررسي  -در سه بخش با روش توصيفيشان وجود دارد. اين نوشتار  امكان همزيستي
شوروي و شرايط  اتحادهاي رژيم پردازد. در بخش نخست، به بررسي سياستموضوع مي

مسلمانان اداره ديني گيري  هاي پيش از جنگ جهاني، در بخش دوم سيرشكلمسلمانان در سال
سياسي حاكم مورد توجه  افتن با شرايطي براي تطبيقاداره ديني و در بخش سوم تالش علماي 

  گيرد.قرار مي
  

  اسالم در اتحاد شوروي
ناپذير از هويت فرهنگي مسلمانان آسياي مركزي است و  ترديد اسالم جزو جدايي بي

سنت فرهنگي ديرپا و نيرومندي بودند. اما با روي كار جامعه مسلمانان آسياي مركزي وارث 
شوروي برقرار شد كه  اتحادمانان و رهبران اي ميان مسل آمدن حكومت بلشويكي، روابط تازه

چشم  شوروي همچنان در اين منطقه به اتحادها پس از فروپاشي آثار و پيامدهاي آن تا سال
  ).201-202، صص1377(كواليي،خورد مي

صورت يك ايدئولوژي   گفتمان سياسي اتحاد شوروي، اسالم را همچون ساير اديان به
صورت كلي باورهاي  كشيد. اسالم و بهتصوير مي شود، بهن مياجتماعي كه مانع پيشرفت انسا

عنوان بقاياي دوران پيش از سوسياليستي و سدي بر سر راه بناي ساختمان سوسياليسم ديني به
رهبران حزب، مذهب را شد. شوروي معرفي مي اتحادزننده نظم اجتماعي پيشرفته و برهم
به ادعاي آنها ذهن مردم را از تمركز بر روي مسائل كردند كه  اي غير علمي ارزيابي ميپديده

د. بنابرعقيده رهبران ركمشكل زندگي و انقالب يعني بناي ساختمان سوسياليسم منحرف مي
اتحاد شوروي بود و مذهب تالش  شوروي، باورهاي مذهبي رقيب بالقوه ايدئولوژي رسمي

 ترازمعه شوروي و خلق انسان ها را براي پديد آوردن حكومت شورايي، ساختن جاكمونيست
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 & Broxup, 1989, p. 304 & Filimonov, 1983, p. 6)كرد اعتبار مي نوين، خنثي و بي

Haghayeghi, 1995, p. 13). 
هاي الحادي و ويژه از دوران استالين، سياستها، حزب كمونيست بهبر پايه اين نگرش
 1920ان آسياي مركزي در دهه اين ترتيب اوضاع مسلمانگرفت و به ضد مذهبي در پيش

ها براي تثبيت شكل چشمگيري دستخوش دگرگوني شد. از اين زمان به بعد، بلشويكبه
قدرت خود هرگونه نقش رسمي و عمومي دين را زير سؤال بردند. قانون شريعت كه پايه 

بود، ممنوع اعالم شد و همه  1920و اساس تشكيالت قضايي آسياي مركزي در دهه 
اي ديني برچيده شدند. هزاران مسجد تخريب شد و بعضي از مساجد تغيير همدرسه

سازي تغيير  كاربري داده شد. براي مثال مسجد جمعه گومباز در نمنگان به كارخانه شراب
شدت كاهش  ها بهخصوص در زمان استالين، تعداد مساجد و نمازخانه كاربري يافت. به

مسجد  1312مسجد به تعداد  26279داد مساجد از تع 1942يافت. بنابر برخي آمار تا سال 
مسجد و مدرسه مذهبي تعطيل شدند. علما هدف تعقيب و آزار قرار  14000كاهش يافت. 

   Haghayeghi,1995, p. 23)نفر كاهش يافت 8872نفر به  45339از  آنها گرفتند و تعداد
ي جمعي كردن تالش دولت در راستا ).195- 197 صص ،1379 ،يريخ و 1370گسن،يبن و

مالكيت توليد از جمله در مناطق چچن و اينگوش با پاكسازي گسترده قومي مسلمانان 
هزار نفر بازداشت، اعدام و يا روانه  14بيش از  1936همراه بود تا آن جا كه در اوت 

پيامد فوري و مستقيم . )90، ص 1390(رفيع و ذوالفقاري، هاي كار اجباري شدند اردوگاه
ناچار از ديار  از مسلمانان به يها بر آسياي مركزي آن بود كه گروه زيادسلطه بلشويك

خود رانده و تبعيد شدند و بسياري رهسپار چين، افغانستان، تركيه و حتي عربستان 
  . (Olcott, 2007, p.8)سعودي شدند

را براي كشف حجاب زنان، مبارزه با  »هجوم«اسم  دولت در عين حال عملياتي به 
اجرا درآورد. در اواخر دهه آسياي مركزي به  و بسياري از شعائر سنتي مردم چندهمسري

حزب كمونيست براي آنكه قدرت اسالم را مانند يك نيروي سياسي و اجتماعي  1920
  كردگزين متون عربي و فارسي يبشكند، الفباي التين جديد را جاهم صورت كامل در به

Northrop, 2004, p. 78)&Keller, 2001, p. XV.(   
هاي ظاهري اسالم نيز از نظر استالين مهم بود. درواقع، در زمان همچنين حذف جلوه

استالين سه ركن از پنج ركن اسالم يعني زكات، حج و روزه غيرقانوني اعالم شدند. 
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يا به قتل  ههاي مذهبي مسلمان تبعيد و زنداني شد اضي وقفي، ملي اعالم شدند و مقامار
 1930شوروي در دهه اتحاددرست است كه مساجد . (Akiner,1994, p. 176)رسيدند

شدت كاهش يافت و پرداختند اما تعداد حاضران مساجد بههمچنان به فعاليت ديني مي
 اين ها فراواني شدند. بهرفتند، متحمل دشواريدسته از مسلماناني كه به مساجد ميآن

يد شد و تبليغات ضدمذهبي گسترده و ترتيب در اين دوران مبارزه رژيم با اسالم تشد
جامعه 1930شد. درواقع، در دههاجرا گذاشتهخشونت فزاينده براي مبارزه با دين به

از افراد كه  يبود. اما وجود تعدادصورت اساسي ريشه كن شده  افته مسلمانان بهيسازمان
مچنان تداوم دين هاي ديني هاي از علما و چهره از آموزش مذهبي برخوردار بودند و پاره

  اسالم را در آسياي مركزي تضمين كرد.
  
  مسلماناناداره ديني وجود آمدن  گيري اسالم رسمي و به شكل

كننده داخلي خود  هاي محدوددر طول جنگ جهاني دوم، استالين ناچار شد در سياست
مركزي  هاي آسيايتجديدنظر كند تا از اين رهگذر از منابع انساني موجود در تمام جمهوري

، آن بود كه 1930و  1920مند شود. نتيجه و پيامد طبيعي سياست سركوب در دو دهه  بهره
هاي مسلمان نشين آسياي مركزي هاي مقاومت ضدشوروي بيشتر در جمهوري جنبش

هاي اشغالي هاي داوطلب سرزمينهاي جنگي و نيروبرآورند. افزون بر اين، در ميان زندانيسر
 نگ با آلمان نازي اعزام شده بودند، تعداد مسلمانان بسيار زياد بودهاي جكه به جبهه

(Yunusov , 2004) . 
رهبران شوروي براي آنكه بار ديگر حمايت مسلمانان را بدست آورند و سربازان بيشتري 

وجود آوردند كه شامل رهبران هاي نبرد كنند، يك تشكيالت رسمي اسالمي را بهرا روانه جبهه
هاي شوروي بودند و در حقيقت شد كه ناچار از پشتيباني از سياست ها ميتيمذهبي و مف

  ).49 ،ص1360ه،يلومرس(هاي حزب بودند واسطه ميان مسلمانان و مقام
ها، تبليغات ضد مذهبي اتحاد از سوي ديگر در آغاز انقالب اكتبر، بسياري از كمونيست

گراي  ف كمونيست مليا سلطان غالي ديدند، از جملهرو مي جدي روبه يشوروي را با مانع
) در تحليلي مفصل با اشاره به قدرت و نقش علما در ميان مسلمانان روسي 1880-1939تاتار(

اي است كه اگر مثالً در ميان  گونه بر اين عقيده بود كه اوضاع عالمان مسلمان در روسيه به
باشد، در ميان مسلمانان يك  هزار سكنه يك كليسا وجود داشته 12تا  10ها در برابر هر روس
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نفر روحاني نياز دارد:  3نفر وجود دارد و هر مسجد حداقل به 1000تا1700مسجد به ازاي هر 
   .مال، معاون وي و مؤذن

اش در ميان توان براساس جايگاه اجتماعي و سياسيقدرت عالم مسلمان را تنها مي
اجراي مراسم مذهبي)، معلم(هر مال يك  مال(در زمينه ،ها توجيه كرد. مال در آن واحد مسلمان

مدير(در زمينه سرو سامان دادن ، است)مكتب يا مدرسه مذهبي دارد كه با مسجدش در ارتباط 
ها، ثبت قوانين مدني اين مرحله) و قاضي(كه در امور ازدواج و طالق و ارث صاحب به دارائي

تر و عالمان مسلمان، محكم نظر است) و حتي گاهي يك پزشك است. افزون بر اين، جايگاه
  ر از جايگاه روحاني روسي است.معتبرت
كنند. بنابراين، وي  هاي عالي كشيش روسي را منصوب مي اين درحالي است كه مقام 

، خود را فقط مسلماند دارد. علماي ونسبت به علماي تاتار و ازبك نفوذ كمتري بر پيروان خ
تري دارند و ساالر مردمدهند. آنها منش  آنها گوش ميهاي پندارند و به خواسته خادمان ملت مي

 & Bennigsen) به مردم نزديكتر هستند و نفوذ بيشتري بر مردم دارند تا كشيش روسي

Wimbush, 1979, pp. 146-147).  
كه سابقه علمي و تحصيلي آنها به پيش از انقالب  جنوبي قفقاز علماي آسياي مركزي و 

، 1941پس از سال  ويژهبه ،دادند ي دوم همچنان به فعاليت ادامه ميگشت تا جنگ جهان باز مي
نسبت  زماني كه ارتش آلمان تهاجم به روسيه را شروع كرد، حكومت شوروي سياست به

اين نتيجه به ي دولتيها ماليمي را در مورد همه مذاهب در پيش گرفت. در اين رابطه، مقام
تواند عاملي مؤثر تقيم براي شوروي نيست و حتي ميبودند كه اسالم ديگر تهديدي مس رسيده

  در جهت تقويت منافع كشور باشد.
نشين  پروراند، تقسيم مناطق مسلمان از سوي ديگر استالين، افكار ديگري را نيز در سر مي 

روي ليبرال و وفادار و نظارت و  ي، كنترل علما، تقويت تشكيالت ميانهياز نظر جغرافيا
هاي اسالمي مخالف با شوروي از جمله عواملي بودند كه وي را جنبش جلوگيري از گسترش

شدند در سال هاي ديني كه باعنوان مفتيات شناخته مياداره ديني واداشت. اداره 4به تشكيل 
 .Ro’I, 2000, p)و بيشكك تشكيل شدند ااوف، باكو، تاشكند(ازبكستان)، جنوبي در قفقاز 1942

گشت و در زمان تزارها، اي، به زمان حكومت تزاري برميارهالبته تشكيل چنين اد .(102
يس آن با حكم سلطنتي منصوب يشد كه رشوراي مذهبي اورانگنبورگ ناميده مي

 .)Polonskaya and Malashenko ,1994(شد مي
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نسل رياست اداره ديني  سههاي مقدس خوجه بود، در خاندان باباخان كه از خاندان
)بود. فرزند 1861-1957داشتند. نخستين مفتي اداره ديني ايشان باباخان( عهده مسلمانان را به

)رياست قاضيات ازبكستان يا اداره مسلمانان را برعهده 1908-1982وي ضياء الدين باباخان(
اداره ديني مسلمانان براي هر جمهوري يك قاضيات . (Ro’I, 2000, pp. 104-105)داشت

شد.  ر نظر يكي از چهار اداره مذهبي مسلمانان اداره ميداشت. هر مسجد در آسياي مركزي زي
ها بود كه حيات مذهبي اداره ديني مسلمانان آسياي مركزي و قزاقستان بزرگترين اين سازمان

هاي ازبكستان، تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان و قزاقستان را جوامع اسالمي در جمهوري
ياي مركزي در تاشكند پايتخت ازبكستان قرار داشت. هاي اداري اداره آسداد. ستادسامان مي

جمهوري اداره ديني مسلمانان در امور قفقاز در باكو قرار داشت و بر جوامع اسالمي 
  كرد.آذربايجان، ارمنستان و گرجستان نظارت مي

اداره ديني مسلمانان شمال قفقاز در ماخاچ قلعه، پايتخت داغستان واقع بود و مساجد  
، اوستياي شمالي بالكار -اينگوش، كاباردينو -چچني شمال قفقاز از قبيل داغستان، هاسرزمين

 و دلدم، 210 ص، 1384(كواليي، هايي از جنوب روسيه را مديريت مي كرد و همچنين قسمت
   ).67- 78صص ،1367

 اوپا بوده كه مركز آن در اوفشايد بزرگترين سازمان ديني، اداره ديني در امور سيبري و ار
و همچنين جوامعي كه در ساير مناطق  لمانان ساكن تاتارستان و باشقيرود و امور مذهبي مسب

هاي ديني مسلمانان همانند كرد. اداره جمهوري روسيه و اروپا قرار داشتند را هدايت مي
هاي سياسي بود و با فشار كرد، توسط دولت به ثبت رسيده مساجدي كه بر آنها نظارت مي

  بودند.  رو خارجي روبه
كردند. هاي خصوصي فعاليت ميصورت رسمي در نقش سازمان با اين وجود آنها به

س آن رهبران مسلماني قرار  اين تشكيالت ساختار سلسله مراتبي داشت كه در رأ
دادن به حيات مذهبي جامعه اسالمي تعريف كرده  گرفتند كه وظيفه خود را سر و سامان مي

ذهبي مسلمانان در كشورهاي اسالمي كه سلسله مراتب بودند. بر خالف تشكيالت م
شد(مانند مصر)؛ تشكيالت رسمي هاي مستقيم دولت اداره ميمذهبي رسمي با كمك

  كرد. اش را خود تأمين مي شوروي، حداقل در ظاهر مستقل بود و منابع مالي
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مين هاي محلي مساجد تأ هاي مقام هيوسيله صدقه و هد هاي اداره ديني بهفعاليت
شد. هر اداره ديني تحت مديريت يك شوراي اجرايي بود كه رياست آن را يك مقام  مي

هاي كنگره شكل رسمي در نشست مذهبي برعهده داشت. اعضاي شوراي اجرايي به
از پيش  فهرستشدند. رهبران اداره ديني، معموالً يك اي روحانيون انتخاب مي دوره
ها كردند كه آن ليست هم توسط كنگرهاجرايي ارائه ميشده از نامزدها را به شوراي تعيين

 .(Haghayeghi, 1995, p. 67)گرفت مورد تأييد قرار مي

هاي اروپا و شمال قفقاز بر عهده يك مفتي بود كه تحصيالت عالي در حوزه  رهبري اداره
هاي يساالر ديوانهاي نهادهاي مذهبي سنتي و علوم اسالمي داشت. رهبري اداره ديني ويژگي

هاي در دوران پس از جنگ را با هم تلفيق كرد. اداره ديني مسلمانان همانند ساير سازمان جديد
هاي شديد قوانين مذهبي شوروي و فشارهاي سياسي روبرو بود كه جهاني دوم با محدوديت

صورت كلي محدود به رفع نيازهاي فقط  هاي اداره ديني بهمفهوم ضمني آن اين بود كه فعاليت
  .(Ro’I, 2000, p. 385)ذهبي مردمان آسياي مركزي بودم

صورت كلي به خود رهبران  با اين همه سازماندهي و مديريت داخلي اداره ديني، به 
مذهبي مسلمان واگذار شد. براي مثال هر اداره ديني، بنابر يك مجموعه از قوانين داخلي 

با جوامع مسلمان تحت مديريت هاي اعضا را در رابطه شد كه حقوق و مسئوليت اداره مي
هاي آموزشي را با هدف آموزش مذهبي منتشر  كرد. اداره ديني، جزوهها تعريف مي اداره
هاي مذهبي مانند نماز جمعه و كرد كه مطالب متنوعي درباره شكل اجراي مراسم مي

- 89 صص ،1367 (دلدم،خوردچشم مي مناسك مرتبط با تعطيالت رسمي مسلمانان در آن به
فتوي، نمونه ديگري از تركيب مراسم و شعائر سنتي مسلمانان و ابتكارهاي نوين  ).79

بوروكراتيك بود. بنابر سنت رايج، فتوي حق قانوني مفتي بود كه در رأس اداره ديني 
هاي فتوي  تر، دپارتمانهاي بزرگ مسلمانان قرار داشت. هر چند در اتحاد شوروي اداره

 ,Saroyan)كردند ه يك فتوي خاص نسبت به انتشار آن اقدام ميداشتند كه پس از رسيدن ب

1997).  
تالش اداره مفتيات براي بسيج مسلمانان در جنگ شور و شوق چنداني در ميان مردم 

بر  هاشان در دستگاه تبليغاتي شوروي از نفوذ آنها و دخالتزيرا موعظه ،انگيخت بر نمي
ساختاري ميان اداره مفتيات و مساجد تحت فرمان بود. شايد پيوند  هاي مردم كاستهتوده

هاي مفتيات به كاست. مساجد بايد در يكي از ادارهآن نيز از اعتبار روحانيون رسمي مي
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 اتحادقانون اساسي هاي يكي از اين ادارات بود.  رسيد، بنابراين تابع تصميمثبت مي
ها دانست و اين فعاليتمي هاي ديني خارج از مساجد رسمي را غيرقانونيشوروي فعاليت

نام  هاي ديني و شوراي امور ديني كشور ثبتممنوع بود. همه علماي مسلمان بايد در اداره
هاي غير مذهبي كرد كه مساجد در فعاليت اره مفتيات بايد اطمينان پيدا ميادكردند. مي

قتصادي هاي آموزشي و يا هر نوع فعاليت تجاري و امانند خدمات اجتماعي، فعاليت
  .)Saroyan, 1994؛ (Ro’I, 2000 , p. 385كنند شركت نمي

  
  هاي علماي رسميانديشه

نگراني مهم علماي رسمي، حفظ اسالم در يك فضاي دشمني بود. علماي مسلمان با  
هاي دولتي را  كار گرفتن رويكردي بودند كه حساسيت مقام ههمين نگاه، ناچار از ب

كردند اما آشكارا تبليغات مؤثري در پشتيباني از اسالم  تار مينگيزند. آنها با احتياط رفابر
انجام دادند و براي احياي تفكر عقالني در ميان مسلمانان شوروي احساس مسئوليت 

خواستند كه علما اتحاد شوروي را  شوروي مي اتحاداز آنجا كه دولتمردان  كردند. مي
سم به جهان خارج معرفي كنند و آن را هاي سوسياليها و موفقيتعنوان ويترين پيشرفت به

داري غربي جلوه دهند، علما بايد از آزادي، رفاه تر از نظام سرمايه بخش  تر و رضايت موفق
گفتند و اتحاد شوروي را بهترين دوست و و شكوفايي اسالم در اتحاد شوروي سخن مي

   Babakhan, 1980)؛ Ersahin, 2005, p. 12 كردند متحد جهان اسالم معرفي مي
  ).124 ، ص1369 و شعردوست،

، خود را با شرايط جديد تطبيق دادند. در اين مسير، آنها تالش كردند تا اجبار  بهعلما 
جهان خارج را راضي كنند كه مسلمانان در اتحاد شوروي از آزادي، پيشرفت و آسايش 

اسخ دهند و اسالم را برخوردار هستند. اما در عين حال، تالش كردند تا به ادعاهاي ملحدان پ
هايي كه  ترين موضوع در اين مسير، يكي از مهمشوروي آموزش دهند.  اتحادبه مسلمانان 

گرا و ليبرال و آزاد منش است كه  علماي رسمي گسترش دادند اين بود كه اسالم، مذهبي انسان
ا ساير مذاهب است و در مقايسه بترين فرهنگ را به آن اعطا كرده ترين و مترقي خداوند، عالي

است و مسلمانان بهترين ملتي هستند كه قادر سازگاري بيشتري با سوسياليسم حقيقي نشان داده
  به ساخت سوسياليسم هستند. 
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ها در تاريخ بشريت است. اساس ترين آموزه افزون بر اين اسالم داراي برترين و عالي
ها همچنان در گذر قرن دين اسالم بر قرآن استوار است كه اصول، مبادي و كلمات آن

معتبر و تغيير ناپذير باقي مانده است. تعاليم اسالم همواره با روح زمان سازگاري دارد و 
هايي تعاليم آن قادر است راه حل صحيح همه مشكالت زندگي انسان را نشان دهد و پاسخ

ن ها بيابد. سرانجام، هيچ تناقضي مياترين پرسش ترين و مشكل عالي براي پيچيده
ترين شكل خود تحقق  ماركسيسم و اسالم وجود ندارد زيرا سوسياليسم در آرماني

  .(Ersahin, 2005, pp. 4-5) هاي اسالم است وعده
سوسياليسم تضمين و  يكردند تا مشاركت فعال مسلمانان را در بناعلماي رسمي تالش مي

ند. علما از راه تشكيل دادن پرستانه را در ميان مسلمانان آسياي مركزي تشويق كن فعاليت ميهن
شان در برابر سوسياليسم دولتي فرا كردن از وظايف قوريلتاي(مجمع)،مسلمانان را به پيروي

هاي عمومي خود مفتي باباخان در يكي از سخنراني. (Ro’I, 2000, p. 112)خواندند مي
. اداره ديني گويد: دين اسالم يكي از طرفداران بناي ساختمان سوسياليسم در كشور است مي

شان را مسلمانان و در واقع همه رهبران سازمان ديني آسياي مركزي و قزاقستان، رسالت اصلي
كردن مسلمانان به مسير اسالم و سوسياليسم  دادن حسنات اخالقي و هدايت ارتقاء 

 .(Ashirov, 1972, p. 77)دانند مي

يق دادند و تمام تالش خود را خوبي خود را با اوضاع جاري تطبنمايندگان اسالم رسمي به
براي برساختن هويتي تازه بكار بستند كه مسلمانان و شوروي، هر دو را دربرگيرد. در حقيقت، 

كند هايي كه سوسياليسم ترويج ميشدند، بسياري از ارزش اد آور مييهاي مذهبي  كه مقامچنان
باور علماي  سالمي يكسان است. بهها و تعاليم امانند برابري، آزادي مذهبي و مالكيت با آموزه

اي از شعائر اسالمي همانند روزه داري و نماز كامالً با روح عصر و زمانه سازگار  رسمي، پاره
هاي خاص هم از نو تعريف شد تا با نظام شوروي بهتر سازگار باشد. است. معني سنت

عنوان ابزاري در نظم ز بهبنابراين شستشوي پا قبل از نماز به داليل بهداشتي تبليغ شد و نما
  . (Saroyan, 1997)بخشيدن به زندگي توصيه شد

كرد كه با ايجاد سوسياليسم در كشور ديگر فقير از آنجا كه رژيم سوسياليستي ادعا مي
كنند و در كمال رفاه و و نيازمندي باقي نمانده و همه مردم در شرايط برابر زندگي مي

طبع براي علما دشوار بود كه در چنين  ار هستند، بههاي دولت برخوردآسايش از حمايت
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همين دليل است كه مفتي ضياء  از پرداخت زكات سخن بگويند. به يايدئولوژيكفضاي 
كند. وي بر اين باور الدين باباخان به اجبار پرداخت صدقه را به شيوه سنتي تفسير مي

ازند تا تكليف ديني خود پرداست كه مسلمانان صدقه را براي رستگاري و نجات روح مي
 صص ،1360و لومرسيه،Vakhabov, 1980, p. 8 ؛ (Babakhan, 1980, p. 35جا آورند را به

49  -47( .  
نبود كه علما  كند، تمام اينها به اين معنا كه سارويان اشاره مي در عين حال چنان

دنبال تلفيق اينكه به شوروي را تبعيت كنند و يااتحاد هاي مقام هايكوركورانه، دستور
هاي  اسالم و ايدئولوژي اتحاد شوروي باشند. نمايندگان اسالم رسمي، در آثار و موعظه

ستند، بلكه يكردند كه اسالم و سوسياليسم نفي كننده يكديگر نخود بر اين نكته تأكيد مي
 .Saroyan ,1994, p)بيني نه تنها امكان پذير بلكه سودمند است همزيستي اين دو جهان

كردند تا اسالم را با علم و پيشرفت هماهنگ نشان دهند و بقاي علما كوشش مي .(521
  دين را در فضاي ضدديني حاكم تضمين كنند. 

رو از اسالم هاي ميانهترين مفتي اداره ديني، ضياء الدين باباخان تفسير كه مهمچنان
رابري، دربردارنده دهنده دانش، بداد و اسالم را ديني مدافع پيشرفت، گسترشارائه مي

كوشيد كه شعائر اسالمي را كرد. در اين مسير ميآزادي، صلح و دوستي تفسير مي
صورت يك انسان  هاي علمي معرفي كند. وي حضرت محمد(ص) را بهصورت ارزش به

داد. همواره كرد و اسالم و سوسياليسم را منطبق نشان ميانقالبي و سوسياليست تصوير مي
كرد و البته شوروي را ستايش مي اتحادادي، اجتماعي و فرهنگي رژيم هاي اقتصسياست

 گذاشت شوروي را بسته مي اتحادهاي الحادي و ضدديني سياست  ها و روشجنبه

(Babakhan, 1980, pp. 45-52).  
باباخان با هدف نشان دادن سازگاري ميان اسالم و سوسياليسم به يكي از مسائل مهمي 

اهميت فراوان داشت، اشاره كرد. وي در تحليل كلي منابع اسالمي كه در اتحاد شوروي 
نشان داد كه در اسالم دو نوع مالكيت خصوصي و عمومي وجود دارد. مالكيت 

شناسد، حاصل كار شخصي فرد است. اسالم بدست  اي كه اسالم به رسميت مي خصوصي
شدت به  ثال شريعت بهآوردن ثروت، از راه كار افراد ديگر را ممنوع كرده است. براي م

دهد كه زمين متعلق به كسي است كه آن را آماده كشت كند. رسول خدا حاكم، دستور مي



  1391، بهار و تابستان 10مطالعات اوراسياي مركزي، سال پنجم، شماره                                                                          72

برداري عاقالنه از منابع طبيعي فرمود كه براي حفظ منافع كارگران و پشتيباني از بهره (ص)
شدت  كند، مالك آن نيز هست. قانون اسالم بهكسي كه زمين باير را آماده كشت مي

دهد كه است و اجازه نميكردن پيمانه نهي كرده خواري، احتكار كاال، كممسلمانان را از ربا
برخي از مردم با حاصل دسترنج ديگران ثروتمند شوند. خداوند متعال به همه اعضاي 

كه است. چناناحترام به كار و كارگر را سفارش كردهو جامعه، درستكاري و عدالت 
فروشان، آنان كه وقتي از مردم كيل واي بر كم«فرمايد: كريم مي خداوند متعال در قرآن

كنند از آن دهند يا وزن ميكنند و چون به مردم كيل ميستانند، آن را پر مي مي
  ).(Ersahin, 2005, p. 8 )1- 3المطففين، آيات  ،(قرآن»كاهند مي

و هدف  ي عمومي تصوير شده است. نقشيصورت دارا مالكيت عمومي در اسالم به
مالكيت عمومي در جامعه خدمت به همه مردم مانند يك كليت واحد و تأمين سعادت، 
بهروزي و رفاه آنان است. مالكيت عمومي بايد همه ابزارها در جهان را دربرگيرد. حضرت 

ها مانند آب، علف، آتش متعلق ييبرخي دارا«محمد (ص) اصل زير را به پيروان خود آموخت: 
در آن زمان دامداري شاخه اصلي اقتصاد بود و آب ارزشي به مراتب بيشتر از  ».به همگان است

الماس داشت و بدون آن زندگي براي انسان و چارپايان غير ممكن بود. وجود اين سه عنصر 
كرد. خداوند متعال در قرآن كريم به اين معنا اشاره به راستي حيات مادي جامعه را تضمين مي

خدايي را ستايش كنيد كه شما و گذشتگان شما را آفريده است تا شما  اي مردم«فرموده است: 
منزه و پاكيزه باشيد. خدايي كه زمين را براي راحتي شما بگسترد و آسمان را برافراشت و باران 

دانيد كه خدا همتا ندارد. براي او شريك قرار ها پديد آيد و ميرا نازل كرد تا انواع ميوه
  .(Ersahin,2005, P. 9) )22 - 21يات (سوره بقره، آ»ندهيد

شود كه سه گويند كه خداوند در اينجا به مردم يادآور ميمفسران در تفسير اين آيه مي
نعمت الهي زمين، هوا و آب براي انسان آفريده است كه انسان به كمك اين سه، معيشت 

ي نوع يي داراصورت كل خود را تأمين كند. اينها به شخص واحدي تعلق ندارد، بلكه به
هاي برجسته مسلمان در رسد كه شخصيتبشر هستند. باباخان درنهايت به اين نتيجه مي

كه نظر دارند بر اين معنا اتفاقآسياي مركزي مانند همكاران خود در خارج از كشور 
مورد تأييد و  ،نفع كارگران و دهقانان مصادره اراضي بزرگ مالكان توسط شوروي به

با انتشار يك فتوي  1927ت. براي مثال، محكمه شرعي تركستان در سال پذيرش اسالم اس
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كند و از آن محصول  كسي كه محصول زمين را درو مي :به اين موضوع اشاره كرده است
كند و زمين را براي كار كشت به كه در كار كشاورزي شركت نميبرد درحاليبهره مي

و سزاوار مالمت شده است. دولت حق  دهد، مرتكب كاري غير قانونيديگران اجاره مي
دارد مازاد محصول اراضي را از بزرگ مالكان توقيف كرده و آن را در اختيار دهقانان 

 ,Babakhan) كنند، قرار دهدمحتاج و كساني كه با كار و كوشش خود زمين را كشت مي

.1980, p. 95) 
ن نهادهاي مذهبي خود، علماي رسمي، افزون بر كوشش براي بسيج جامعه اسالمي پيرامو

گذار در جامعه شوروي ايفا  كردند كه اسالم و جامعه اسالمي نقشي مهم و تأثيراستدالل مي
انسان تراز «هاي گفتماني حكومت، يعنيترتيب، روحانيون از نو يكي از مؤلفهاينكند. بهمي

كندبه دگي ميآميزي بدون مذهب در كشور زن صورت موفقيت به قرار بود نوين شوروي را كه
هاي علما درباره ماهيت رابطه اسالم با  ريختند. بحث»نوين مسلمان شوروي ترازقالب انسان 

شد كه مفاهيم مسلط درباره ناسازگاري ذاتي اسالم و جامعه شوروي در بستري طرح مي
  شوروي، رواج داشت. ايدئولوژي 
اجتماعي در مديريت  هاي كه اشاره شد، ماهيت اسالم و ساير مذاهب و پيشرفتچنان

 اتحاد شوروي، مضمون رايج تبليغات ضد مذهبي شوروي و مباحث علمي بود. در اين
هاي علما درباره جايگاه اسالم در جامعه شوروي يك ضدگفتمان بود و پاسخي معنا، بحث

 ,Saroyan, 1997)رفت شمار مي و استادهاي غير مذهبي بهبه چالش نيرومند محافل علمي 

pp. 53-54). 
اي را كه ، رضاالدين فخرالدين روحاني تاتار و فيلسوف برجستهاداره دينيعلماي 

عنوان الگو و سرمشق شوروي در فاصله دو جنگ جهاني بود، به اتحادرهبر مسلمانان 
رو اهميت داشت كه  شوروي معرفي كردند. مورد فخرالدين از آن اتحادشهروندان مسلمان 

علما باشد مبني بر اينكه وفاداري به ايمان اسالمي مانعي بر دي بر ادعاي ييتوانست تأمي
ست و تقواي يسر راه مشاركت اجتماعي مسلمانان متدين در بناي ساخت سوسياليسم ن

كنند و اختالفي با هم شوروي در واقع يكديگر را تقويت مي اتحاداسالمي و شهروندي 
  .(Babakhan, 1980, p. 86)ندارند

پردازد،چنين استدالل فخرالدين مي غيردينيهاي ه بررسي فعاليتدر متني رسمي كه ب 
شده است: دين اسالم به هيچ نوع رضاالدين فخرالدين را از مشاركت فعال در زندگي 
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گفت اجتماعي و سياسي كشورمان بازنداشت. وي با احساسي عميق از تحوالتي سخن مي
تي همانند امكانات آموزش عمومي، ايي بيش نبود. تحواليكه تا پيش از انقالب اكتبر رؤ

رهايي زنان و شكوفايي علوم و فرهنگ و هنر و همه اموري كه امروز به حقيقت 
  .(Saroyan, 1997, p. 54)اند پيوسته

در مقابل گفتمان رسمي مسلط كه مسلمانان را مشتي عقب مانده و تهديدي براي بقا و 
شوروي ارائه  اتحاداز جامعه مسلمانان  كرد، علما تصويريموجوديت اتحاد شوروي معرفي مي

شوروي درآورده و  اتحادهاي هاي منفعل سياست دادند كه سيماي مسلمانان را از هيئت قرباني
كشيد. صورت كارگزاران فعال در ساختارهاي سياسي و اجتماعي كشور به تصوير مي آنها را به

سالمي و در عين حال مشاركت فعال علماي مسلمان با تأكيد بر وفاداري مسلمانان به ايمان ا
شوروي، تالش كردند تا الگويي از شهروندان مسلمان ارائه دهند كه در عين  اتحاددر جامعه 

خوانيم: مسلمانان كه در متن زير مي اند؛ چنانشده يكپارچهحفظ تفاوت در بدنه جامعه 
مواره داليل روشني اند و آنها هسال گذشته در جامعه سوسياليستي زيسته 65كشورمان در 

شان در پيشرفت و بهروزي سرزمين مادري خود احساس  دليل سهم و مشاركت اند كه بهداشته
شان اسالم نيز  هاي دين مقدسغرور كنند. اين درحالي است كه آنها از دستورات و توصيه

  .(Saroyan, 1997, p. 54)اند اند و از آن منحرف نشده دست برنداشته
كرد ر داشت كه تصوير علما از اسالم، موضع مسلط حكومت را تحريف مينبايد از نظر دو
كردند در تصوير علما از هاي آن موضع مسلط كه علما به ظاهر رد ميژگي و بسياري از وي
هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي كه شد. بدين ترتيب علماي مسلمان، ارزشاسالم گنجانده 

كردند، مانند عناصر سنتي ايمان اسالمي مورد ت مينمايندگان كشور شوروي از آن حماي
اتكا به تلفيق دو راهبرد پذيرش قرار دادند. مباحث علما، وجود شهروند مسلمان شوروي را با 

كه اساس آن بر يك تصوير نمادين از  سازي يكپارچهكرد: راهبرد  متفاوت مسلم فرض مي
اختمان اتحاد شوروي و اعضاي مسلمانان در مقام مشاركت كنندگان فعال در بناي س

  ناپذير جامعه شوروي استوار بود.  جدايي
راهبرد ديگر، راهبرد تفاوت بود. بر اساس اين راهبرد، علما بر تفاوت جامعه مسلماناني كه 

. بنابراين علماي رسمي جدا از همسويي ظاهري كردندداشتند، تأكيد مي رهبري آن را دردست 
هاي اسالمي در اتحاد شوروي نقش مؤثري در حفظ و نشر آموزه داتحاهاي رهبران با سياست
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دسته از علما مسئوليت حفظ اسالم خصوص بايد در نظر گرفت كه اين شوروي ايفا كردند. به
داشتند كه پر از جو بدبيني، سوء ظن و نفرت از مذهب بود و را در محيط اجتماعي بر عهده 

شدند و حتي هويت مستقل موم ضد مذهبي بمباران ميمسلمانان هر روز با انبوه تبليغات مس
شد. بنابراين علماي رسمي كوشيدند تا جايگاه و هويت آنها بيشتر به رسميت شناخته نمي

  انكار شده مسلمانان را در اتحاد شوروي تثبيت كنند.
ف دبير اول حزب كمونيست اشرف رشيدوويچ رشيدسبب نيست كه  بنابراين چندان بي

هشتم كميته مركزي حزب كمونيست كه  )پلنومنشست عمومي(ر گزارش خود به ازبكستان د
علما با شرايط جديد و نقش و نفوذ علما در ميان مردم  سازگاريبرگزار شد، به  1963در سال 

اند. آنها جديد تطبيق داده گويد: علما زيركانه خود را با شرايط است و مياشاره كرده
بود كه تصور كنيم علما دست به  اند. بسيار اشتباه خواهد زدهصورت  هاي گوناگوني به ماسك

ها و زنند. شمار فراوان حاضران در مساجد و شمار زياد كساني كه در جشنتالش نافرجام مي
لما را در ميان مردم به اثبات كنند، قدرت و نفوذ عمراسم ديني شركت مي

  .(Bennigsen & Quelquejay,1979,p. 157)رساند مي
  

  تيجه ن
شوروي و تالش اين دسته  اتحادگيري نهاد علماي رسمي در  در اين نوشتار سير شكل

از علما را براي تطبيق با شرايط موجود كشور بررسي و به اين هدف اشاره شد كه مذهب 
شد. بر  اي غير علمي دانسته مي ها و پديدهلنينيسم افيون توده - در ايدئولوژي ماركسيسم

هاي خصوص از دوران استالين سركوب شوروي به اتحادژي، رهبران پايه اين ايدئولو
اي را آغاز كردند. با وجود تداوم سركوب، شرايط جنگ جهاني سياسي و مذهبي گسترده

شان در مقابل هاي ضدمذهبيشوروي را به تجديدنظر در سياست اتحادهاي دوم مقام
ادهاي رسمي از قبيل اداره ديني مسلمانان واداشت و سياست استالين مبني بر تشكيل نه

گيري نهاد علماي رسمي منجر شد كه خود را متعهد به حفظ اسالم در  مسلمانان به شكل
منطقه بدانند. اما علماي رسمي براي حفظ موجوديت و بقاي جامعه مسلمانان با 

شوروي روبرو بودند كه در مقاطعي  اتحادها و تهديدهاي فراواني از سوي رژيم  دشواري
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شناخت و با ترفندهاي حتي موجوديت مستقل جامعه مسلمانان را به رسميت نمي
  كوشيد تا بنياد جامعه مسلمانان و باورهاي ديني را نابود كند. گوناگون مي

بنابر همين داليل علما راهكارهايي را براي حفظ جامعه مسلمانان در پيش گرفتند. از آنجا 
ديدند، ناچار از بكار گرفتن م را در معرض تهديد ميكه علماي رسمي همواره موجوديت اسال

هاي دولتي را در رويكردي بودند كه نخست تحريك آميز نباشد و مالحظات مورد نظر مقام
آنها تالش نظر بگيرد و همچنين تا حدود زيادي انتظارهاي رژيم را برآورده كند. بنابراين 

در اتحاد شوروي از آزادي، پيشرفت و  كردند تا جهان خارج را متقاعد كنند كه مسلمانان
هاي كارآمدي در پشتيباني از علما توانستند اقدامآسايش برخوردار هستند. اما در عين حال 
هاي ديني مسلمانان را هاي گوناگون سطح آموزش اسالم انجام دهند و تالش كردند تا از راه

  باال ببرند. 
الم را با علم و پيشرفت همگام نشان كردند تا اسكه اشاره شد علما كوشش ميچنان

تر، علما بر اين  از همه مهم دهند و موجوديت دين را در فضاي ضدديني حاكم حفظ كنند.
نكته تأكيد كردند كه اسالم مذهبي صلح دوست و هوادار آزادي است و كامال با 

نقاط سوسياليسم سازگار است و تناقضي ميان ماركسيسم و اسالم وجود ندارد. آنها بر 
كردند و از بيان تضادهاي اساسي دوري اشتراك دو مكتب اسالم و سوسياليسم تأكيد مي

هاي سياسي، اجتماعي و علماي مسلمان، اسالم را حامي و طرفدار ارزشكردند. مي
هايي كه ادآور شدند كه بسياري از ارزشيو اقتصادي كشور شوروي معرفي كردند 

ها و تعاليم اسالمي همخواني دارد. به باور آنها، آداب و هكند با آموزسوسياليسم ترويج مي
در اين داري و نماز مانع مشاركت اجتماعي مسلمانان نبود. شعائر اسالمي همانند روزه

وقفه در همه دوران مورد كافي است توجه شود كه تبليغات الحادي و ضدمذهبي تقريباً بي
ليغات مذهب سد و مانعي در بناي شوروي ادامه داشت و در اين تب اتحادحاكميت 

ايدئولوژي و  ها همواره از ناسازگاري ذاتي اسالمشد و رسانهسوسياليسم دانسته مي
  گفتند. شوروي، سخن مي

تضاد بنيادي  نبود، با توجه به اداره دينيدر اين نوشتار نشان داده شد كه از نظر علماي 
دگان فعال در بناي سوسياليسم و اعضاي كنن ميان اسالم و سوسياليسم، مسلمانان مشاركت
حال علماي رسمي بر تفاوت  همان اما در ؛وفادار و جدايي ناپذير جامعه شوروي بودند
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به اين ترتيب، علما  .كردند مياش را در دست داشتند، تأكيد  هايي كه رهبري جامعه مسلمان
  رك بودند.هاي مشتخواستار همزيستي بين دو مكتبي شدند كه هردو داراي ارزش
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