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مقدمه:

کشورهای آسیای مرکزی ،عنوان جمهوریهای تاجیکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،قزاقستان و قرقیزستان
میباشد .همچنین از منطقه آسیای مرکزی فعلی ،گاهی با عنوان خراسان بزرگ نیز یاد شده است .حضور اسالم در
آسیای مرکزی به قرنهای اولیه هجری برمی گردد .قبل از اسالم نیز مذاهب توحیدی در این منطقه ریشه دوانده
بودند .ادیان بودایی ،زرتشتی ،مانوی ،مزدکی ،یهدی ،مسیحی و ...در طول تاریخ ،مذهب مردم این منطقه را تشکیل
داده اند .یهودیت ،کهن ترین مذهب اعتقادی توحیدی در این منطقه است .یهودیان روابط تجاری و بازرگانی وسیعی
با همسایگان منطقهای ایجاد کرده بودند .آسیای مرکزی محل تماسهای بشری و روابط متقابل فرهنگی و تبادل
افکار بوده  ،کیشهای متعددی در آن تبلیغ شده و در طول دورههایی نیز گسترش یافتهاند .با این حال ،پس از ظهور
اسالم این مکتب توحیدی بهصورت اعتقاد غالب در منطقه درآمد.
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لذا ظهور دین مبین اسالم در قرن هفتم میالدی ،چهره مذهبی آسیای مرکزی را تغییر داد و از آن پس به مذهب
اصلی این منطقه تبدیل شد .دین مبین اسالم در تاریخ تمدن آسیای مرکزی نقشی مهم داشته و از عناصر هویت ساز
آن محسوب میشود .هر چند در سدههای اخیر ،تحوالت سیاسی-اجتماعی منطقه منجر به ظهور شکلهای متنوعی
از هویت و هویت طلبی اسالمی شده ،ولی خللی جدی بر ماهیت نظام اعتقادی مسلمانان منطقه وارد نشده است.
آنها در واکنش به شرایط محیطی ،تصویری از اسالم خواهی را به نمایش گذاشتند که قابلیت انطباق با شرایط
موجود را داشته و بخشی از آن نیز در تقابل با شرایط سخت اتخاذ شده بود .به همین دلیل ،امروزه مسلمانان این
منطقه از الیههای هویت اسالمی مختلفی شکل گرفتهاند.
کشورهای حوزه آسیای مرکزی یا همان مشترک المنافع به دلیل داشتن پیوندهای تاریخی با سرزمین ایران و
مسلمان بودن اکثریت مردمانش ،حوزه سیاسی و فرهنگی مهمی برای جمهوری اسالمی ایران بهشمار میرود ،چه
آنکه برخی از این جمعیت مسلمان ،شیعه هم باشند.لذا میتوان از این منطقه آسیایی به عنوان کانونهای بالفصل
حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی نام برد .پیوند های دیرین و گسست ناپذیر مردمان این مناطق با فرهنگ و تمدن ایرانی
در ابعاد دینی و مذهبی و حتی زبان و ادبیات و معماری و فرهنگ عمومی بهگونهای است که تجزیه سیاسی از ایران
 . 1رحمت اهلل فالح  ،جریانهای اسالمی در آسیای مرکزی( تحوالت و چشم تنداز ها) ،تهران ،موسسه مطالعات اندیشه سازان نور ،1390 ،ص  . 13به نقل از مهلدی
سنایی  ،جایگاه ایران در آسیای مرکزی ،تهران ،انتشارات بین المللی الهدی ،1376 ،ص .49
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در دوره تزارها و بعد ها سلطه کمونیسم و ایران ستیزی و دین ستیزی هفتاد ساله در دوران اتحاد جماهیر شوروی
نیز به رغم ضربات سنگین وارده نتوانست انقطاع از ایران شیعه و ایران فرهنگی را رقم زند.
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اسالم همچنین بخشی از فرهنگ مردم آسیای مرکزی است که عملکرد موثری در تاریخ مناطق داشته است.
گرچه گرویدن به دین اسالم در مناطق مختلف آسیای مرکزی ،به دورههای متفاوت تاریخی بر میگردد ،به صورتی
که در برخی از این مناطق ،سابقه مذکور به قرون اولیه پس از هجرت و در برخی مناطق دیگر مانند بخشی از
قزاقستان ،به قرنهای هجده و نوزده مربوط میشود.
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کشورهای آسیای مرکزی بعد از استقالل خود در ابتددای دهده  1990مدیالدی ،قدوانین جدیددی را درخصدو
مذهب و کانونهای مذهبی در کشورهای خود تدوین نموده اند .قانون متخذه در ازبکستان در سال  1998میالدی به
عنوان محدود کننده ترین قانون از آن نوع تلقی میشود .فعالیت احزاب سیاسدی بدا تمدایالت مدذهبی در همده ایدن
کشورها ممنوع اعالم شده است .به جز تاجیکستان ،جایی که در اواسدط سدال  1999مدیالدی در جریدان انتخابدات
مجلس ،حزب نهضت اسالمی که در سال  1993میالدی غیرقانونی اعالم شده بود ،دوباره اعتبار قانونی خدود را بده-
دست آورد .در هر پنج کشور منطقه ،گروههای مذهبی باید توسط مقامات مربوطه به طور رسمی به ثبت برسدتند ،در
غیر این صورت ممکن است تحت پیگرد قار گرفته و مایملک آنان مصادره شود.

4

بنابراین با توضیحات فوق میتوان گفت که دین اسالم نه تنها بخشی از فرهنگ مردم آسیای مرکدزی محسدوب
می شود ،که عملکرد موثری در تاریخ این منطقه داشته ،بلکه قسمتی از هویت مردمان آسیای مرکدزی نیدز بده شدمار
میآید که قبل و بعد از استقالل این جمهوریها ،نقش موثری را در وحدت قومی و ملی مردم ایفا نمدوده اسدت .در
این بین اگر چه پیروان مذهب شیعه در آسیای مرکزی از نظر جمعیتی و مذهبی در اقلیت هستند ،امدا در عدین حدال
دارای ویژگیهای جالب توجهی نیز میباشند که عموما آنها را از شیعیان سایر نقاط جهان جدا میکند.
وضعیت جمعیتی شیعیان در آسیای مرکزی
ردیف
تاجیکستان
ازبکستان
ترکمنستان
قرقیزستان
قزاقستان
آسیای مرکزی

جمعیت کل
8/150/000
30/000/000
5/000/000
5/900/000
16/200/000
65/250/000

جمعیت مسلمانان
6/280/000
28/500/000
4/750/000
5/100/000
9/100/000
53/730/000
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جمعیت شیعیان
430/000
1/500/000
200/000
200/000
100/000
2/430/000

درصد
8/84
بیش از  5درصد
بیش از  3درصد
بیش از  3درصد
بیش از  1درصد
بیش از  20درصد

 . 2مرتضی محمودی و جوری لطیف اف ،نقش دین اسالم در روابط بین ایران و ملتهای آسیای مرکزی ،پژوهشنامه روابط بین المل  ،دوره  ،8شماره  ،29بهار ،1394
صص  31الی .52
 . 3علیرضا شیخ عطار  ،ریشه رفتارهای سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز ،تهران ،موسسه چاپ و نشر وزارت امور خارجه  ،1371 ،ص  32الی .41
 . 4جلوه اسالم در آسیای مرکزی ،هفته نامه پگاه حوزه ،شماره  18 ، 204فروردین  .1386همچنین بنگرید به محمدحسن زمانی ،شگفتیهای پل از فروپاشلی ،قلم،
بوستان کتاب ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی . 1384 ،و بنگرید به :احمد رشید  ،جهاد ،اسالم پیکار جود در آسیای میانه ،مترجم جمال آرام ،تهران ،عرفان.1387،
 . 5برگرفته از گزارشهای موجود در خصوص کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز  ،سفرهای کارشناسی ،پژوهشگاه بلین الملللی المصلطفی(ص) ،پژوهشلکده مطالعلات
منطقه ای ،مرکز اسناد ،تاریخ دسترسی ،فروردین  .1395همچنین گزارش جریان شناسی دینی آسای مرکزی ،مرتضی اشرافی ،پژوهشکده مطالعلات منطقله ای ،مرکلز
اسناد ،تاریخ دسترسی ،تیرماه .1395
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قابلیتها و فرصتهای شیعیان در آسیای مرکزی

شیعیان جمهوریهای آسیای مرکزی در دورههای مختلف تاریخی ،دربرابر جریانهای ضدعیف کنندده  ،توانسدته
اند اعتقادات مذهبی خود را تا حدود زیادی حفظ نمایندد ،ایدن امدر بده نوبده خدود میتواندد دربردارندده برخدی از
قابلیتهای تشیع در این کشورها باشد که فرصت هایی را نیز برای ایشان رقم میزند:
الف .پیشینه دین گرایی شیعه در منطقه

شیعیان کشورهای آسیای مرکزی از دیر باز به حفظ شعائر مذهبی و انجام فعالیتهای دینی اهتمدام کردهاندد .در
دورههای حاکمیت تزارها و شوروی این تالشها به شکل مبارزات دینی بروز مینمود کده اغلدب بده دلیدل ماهیدت
استبدادی نظامهای غیر مسلمان حاکم پس از چند سال و با کشتارهای وسیع و برنامه ریزی شده علمدا و دیدن داران
خاموش میشد.
ب .عوامل تقویت کننده خارجی

استقالل جمهوریهای آسیای مرکزی در اوایل دهه  1990میالدی و تشکیل دولتهای ملی فرصت مناسبی بدرای
تشیع بود تا از تنگنای نظام ضد دینی شوروی بیرون آیند و به احیای مذهب خود همت گمارند .این رویداد توسدط
عوامل خارجی در منطقه قابل تقویت بود که بهترین فرصت در این خصو

وجود کشدوری قدرتمندد و تاثیرگدذار

چون جمهوری اسالمی ایران بود که بر پایه ایدئولوژی منشعب از مذهب تشیع اداره میگردد .عاله بدراین سدفرهای
زیارتی به ایران و تحصیل طالب علوم دینی این کشورها در حوزههای علمیه ایران میتواندد سدبب تحکدیم جایگداه
شیعه در جمهوریهای آسیای مرکزی شود.

تهدید ها ،چالشها و مشکالت شیعیان آسیای مرکزی
دولتهای آسیا مرکزی همواره درخصو

دین در کشور خود عملکرد هایی داشته و دارند که در ایجداد تهدیدد

ها ،چالشها و مشکالت برای شیعیان آسیای مرکزی نقشی تعیین کننده خواهدد داشدت .در ادامده هدر یدک از ایدن
تهدیدها و چالشها بررسی میشود:
الف :تهدید ها
به طور کلی برخی از مهمترین تهدید هایی را که شدیعیان کشدورهای آسدیای مرکدزی بدا آن روبدرو هسدتند را
میتوان بدین قرار نام برد:
 .1انتخاب الگوی الئیسم و سکوالریسم به عنوان نوع نظام سیاسی در کشورهای آسیای مرکزی
 .2خال دینی و اعتقادی موجود در جامعه که میراث برجای مانده از دوران حاکمیت کمونیسم بود .
 .3وجود گرو ههای رادیکال در آسیای مرکزی
 .4عدم توجه و تاکید بر دین و مذهب اکثریت جامعه و پافشاری بر مساوی بودن همه ادیدان و مدذاهب از نظدر
نوع و حجم فعالیت و تبلیغ از سوی دولتهای آسیای مرکزی
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 . 6مصللطفی قربللانی  ،افللرا گرایللی در آس لیای مرکللزی و قفقللاز و بازتللاب آن در تحللوالت منطقلله ،سللایت تحلیلللی -خبللری حقللایق قفقللاز ،بلله آدرت اینترنتللی
 http://qafqaz.irمنتشر شده در تاریخ  8شهریور .1393
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 .5فعالیت جریانهای افراطی و منحرف در کشورهای آسیای مرکزی
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 .6فعالیت میسیونری در کشورهای آسیای مرکزی.
 .7توسعه دینی -فرهنگی هرچند به برنامه ریزی و تالش طالیه داران دینی و فرهنگدی در جامعده بسدتگی دارد،
ولی وضعیت شیعیان جمهوری آذربایجان  ،حاکی از برخدی مواندع اقتصدادی و حقدوقی بدر سدر فعالیدت فرهنگدی
آنهاست.
 .8در هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی شیعیان حدزب سیاسدی فعدالی نداشدته و در عرصدههای سیاسدی و
اجتماعی نیز حضوری فعال ندارند.
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ب :چالشها و مشکالت
 .1چالشها و مشکالت فرهنگی
شیعیان کشورهای آسیای مرکزی با چالشهای فرهنگی زیادی روبرو میباشند .چون آنان عموما مدرسده مسدتقل
ندارند و آنهایی که در شهرها زندگی میکردند نیز از روسها متأثر شده اند؛ لذا کمتدر بده ظدواهر اسدالمی و شدعائر
دینی اهمیت میدهند ،بنابراین شیعیان کشورهای آسیای مرکزی با چالشهای فرهنگی زیر مواجه هستند:
 .1متأثر شدن از روسها و سنتهای بومی از نظر فرهنگی
 .2نبود افراد باسواد فرهنگی در میان شیعیان کشورهای آسیای مرکزی
 .3نبود مدرسه و کتابخانه مستقل و همچنین مؤسسهها و انجمنهای فرهنگی مخصو

شیعیان در کشدورهای

آسیای مرکزی
4ی آزاد نبودن تعامل فرهنگی با جمهوری اسالمی ایران برای برگزاری دورههای فرهنگی و دینی بدرای شدیعیان
کشورهای آسیای مرکزی چه در ایران و یا هر یک از کشورهای متبوع شیعیان
 .2چالشها و مشکالت اقتصادی
چالشهای اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی مخصو

شیعیان نیست؛ بلکه همه مردم در آن مشترکند .زیدرا

دولتهای این منطقه نه تنها بخشهای خصوصی را تقویت نمی کنند ،بلکه بعضا مشدکالتی هدم بدرای آندان ایجداد
مینماید .چالشهای اقتصادی شیعیان در کشورهای آسیای مرکزی از این قرار است:
 .1عدم واگذاری زمین در روستاها به شیعیان جهت کشت گندم و ...
 .2پایین بودن اقتصاد مردم و نبود سرمایه جهت سرمایه گذاری در امور دامداری
 .3عدم اتحاد شیعیان در میان خود و یا نبود سیستم کمک رسانی درست و منظم در میدان شدیعیان کشدورهای
آسیای مرکزی
 . 7مطهره حسینی  ،پیامدهای گسترش نفوذ جریانهای سلفی در آسیای مرکزی ،سایت تحلیلی -خبلری شلیعه نیلوز  ،بله آدرت اینترنتلی http://www.shia-
 news.comمنتشر شده در تاریخ  23آبان  . 1392همچنین بنگرید به :فاطمه عطری ،سلفیه ،تهدیدی بلرای امنیلت قرقیزسلتان ،سلایت ایلرات 11 ،آذر 1388؛
. http://www.iras.ir
 . 8جلوه اسالم در آسیای مرکزی ،هفته نامه پگاه حوزه ،شماره  18 ، 204فروردین  .1386همچنین بنگرید به محمدحسن زمانی ،شگفتیهای پل از فروپاشلی ،قلم،
بوستان کتاب ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی . 1384 ،و بنگرید به :احمد رشید  ،جهاد ،اسالم پیکار جود در آسیای میانه ،مترجم جمال آرام ،تهران ،عرفان.1387،
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 .4سخت گیری دولت در واگذاری محلهای فروش کاال در شهر برای شیعیان اال با مالیاتهای گزاف
 .5نبود اشتغال دولتی برای شیعیان مگر با هزینههای زیاد در کشورهای آسیای مرکزی
 .3چالشها و مشکالت امنیتی
اهمیت ژئوپولیتیک مناطق آسیای مرکزی سبب شده تا این مناطق مورد توجه قددرتهای منطقده ای و فرامنطقده
ای باشد؛ روسیه این مناطق را جزو حیات خلوت سنتی خود تلقی میکند ،عربسدتان سدعودی در ایدن منداطق بسدتر
ترویج اندیشههای افراط گرایانه را مناسب ارزیابی میکند و پیوستگی و اشتراکات فرهنگی این مناطق بدا جمهدوری
اسالمی ایران آن را به نوعی زیرمجموعه ژئوکدالچر (جغرافیدای فرهنگدیا ایدران قدرار میدهدد و پیونددهای عمیدق
فرهنگی -مذهبی -تاریخی این کشورها با ایران به خوبی نشانگر این موضوع است.
 .1منطقه قفقاز و به ویژه آسیای میانه که سهم زیادی از تروریستهای تکفیری سوریه و عراق از آنِ آنهاست ،به
سبب عوامل مختلف داخلی و خارجی و نیز متغییر افراط گرایی ،در سالهای آینده کانون ملتهدب منازعدات داخلدی
خواهند بود.

9

 .2عدم آگاهی و عدم پاسخگویی علمای آسیای میانه به جوانان سبب جذب آنها به گروههای افراطی میشود.

10

 .3فقر و ناآگاهی دلیل گسترش افدراط گرایدی در آسدیای مرکدزی و در نتیجده ایجداد چالشهدای امنیتدی بدرای
کشورهای آسیای مرکزی و شیعیان این کشورها میشود.

11

 .4بازگشت افراد افراطی از سوریه نگرانی جدی امنیتی در آسیای مرکزی ایجداد کدرده اسدت .خطدرات در ایدن
منطقه مشابه هم است و تشبیه یکدست همه افراد مهاجرت کرده به منداطق تحدت کنتدرل داعدش بده بازگشدتیهای
خطرناک به مفهوم عدم درک انگیزههای این افراد برای ترک وطن است.

12

 .5نقش قدرتهای جهانی به ویژه ایاالت متحده در به هم زدن توازن قددرت منطقده ای و فدراهم آوردن زمینده
خیزش اجتماعی علیه مدرنیته ،به ویژه در قالب اندیشههای سلفی و وهابی
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نتیجه گیری و جمع بندی:
استنباطهای کلی روشن و قطعی درباره تاثیر عامل اسالمی بر روابط خارجی کشدورهای آسدیای مرکدزی وجدود
دارد .اسالم عامل اصلی نیست؛ ولی نفوذی مشخص را برای خود حفظ میکند .عامل اسدالمی نخسدت در سیاسدت
داخلی کشورهای آسیای مرکزی و دوم در همسایگان بال فصل نقش دارد .نخبگان فعلی ،ممکن است ادعا کنندد کده
آنها موضع غیر دینی خود را با توجه به شکل دولت و سیاست خارجی اتخاذ کرده اند؛ ولدی ایدن امکدان کده شداید
جانشینان آنها بخواهند به معیارهای اسالمی باز گردند و این امر بر روابط خارجی پنج کشدور آسدیای مرکدزی تداثیر
میگذارد .مشارکت آینده اسالمگرایان معتدل در ائتالفات حاکم برخی کشورهای آسیای مرکزی سناریویی است کده
 . 9شیرین آکینز ،سیاسی گرایی اسالم در آسیای مرکزی در دوره پ
الی .125
 . 10جعفر حق پناه ،قدرت نرم ایران در آسیای مرکزی و قفقاز ،تهران ،موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران ،1393 ،ص  131تا .133
 . 11بنگرید به روی آلیسون و دیگران ،امنیت در آسیای مرکزی ،ترجمه محمدرضا دبیری ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه تهران ،سال .1382
 . 12مرتضی اشرافی ،نشست علمی بررسی وضعیت شیعیان آسیای مرکزی ،گروه مطالعات راهبردی مجمع جهانی اه بیت(ع) ،مرداد .1394
 . 13محمد عابدی  ،بنیادگرایان اسالمی در آسیای مرکزی و قفقاز با روی کرد اسالم سیاسی ایران و عربستان ،قم،گروه تاریخ اسالم ،مجتمع آموز عالی امام خمینی(ره)،
جامعه المصطفی العالیمه ،وب سایت سخن تاریخ ،به آدرت اینترنتی http://www.sokhanetarikh.com :تاریخ دسترسی  30 :خرداد 1395
از شوروی ،تهران ،فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ،شماره  ،45سلال  ،1383صلص120
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کشورهای غربی را نگران میکند؛ ولی این مانعی غیر قابل عبور در روابط میان آسیای مرکزی و جهان غرب به نظدر
نمی رسد ،زیرا اسالم دین خوبیها و ارزش هاست و آنچه هست جاری میسازد.
شیعیان آسیای مرکزی با توجه به جمعیت و پراکندگی جغرافیایی و همچنین وضعیتی که در جوامعع عود
دارند ،دارای ویژگیهای اصی میباشند:
 .1شیعیان درصد کمی از جمعیت کشورهای آسیای مرکزی را تشکیل میدهند؛
 .2شیعیان منطقه از پراکندگی جغرافیایی زیادی برخوردار بوده و یک دست نیستند.
 .3شیعیان نسبت به سایر ادیان ،به خصو

سایر گرایشهای اسالمی در منطقه  ،در اقلیت قرار دارند؛

 .4اکثریت شیعیان آسیای مرکزی یا دوازده امامی هستند و یدا از فرقده اسدماعیلیه پیدروی میکنندد .در ایدن بدین
مذهب اسماعیلی ،در زمره مذاهب سیاسی بشمار نمی آید و اهداف سیاسی را تعقیب نمی کند .این در حدالی اسدت
که بیش از هفتاد درصد جمعیت شیعیان این منطقه را اسماعیلی ها تشدکیل مدی دهندد ،خصوصدا در تاجیکسدتان و
ازبکسستان.
 .5شیعیان عموما با فقر مالی و کاستیهای اقتصادی ،دست و پنجه نرم میکنند؛
 . 6شیعیان در اکثر موارد فاقد امکانات اولیه مذهبی بوده ،از فقر آموزشی و فرهنگی رنج میبرند.
پیشنهادات:
 .1اعزام مبلغان بومی (طالب کشورهای آسیای مرکزی که مشغول به تحصیل در ایران هسدتندا و نیدز مبلغدان
ایرانی مسلط به زبان رسمی کشورهای منطقه آسیای مرکزی در ایام محرم و ماه رمضان ،توسط دفتر مقدام
معظم رهبری  ،رایزنی فرهنگی و همچنین مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السالما.
 .2احیای خط نیاکان در دانشگاهها  ،مدارس و مؤسسات برخی از کشورهای آسیای مرکزی که عالقه مندد بده
خط فارسی هستند.
 .3برگزاری سمینارها و همایشهای مختلف با دعوت از نخبگان وطالب کشورهای آسیای مرکزی در ایران با
موضوعات اندیشههای شیعی و معارف اهدل بیدت(علیهم السدالما ،انقدالب اسدالمی و ...توسدط جامعده
المصطفی العالمیه(

ا و مجمع جهانی اهل بیت(علیهم السالما.

 .4برقراری ارتباط با نخبگان علمی ،فرهنگی و دینی کشورهای آسیای مرکزی
 .5تاسیس مدارس دینی در شهرهایی که محدیط پدذیرا در آنهدا بیشدتر بدروز و ظهدور داشدت توسدط جامعده
المصطفی العالمیه(

ا

 .6تقویت انتشارات ،چاپخانه و رسانههای ارتباط جمعی در کشورهای آسیای مرکزی
 .7برگزاری دوره های کوتاه مدت برای علما و روحانیون عالقمنددان در ایدران اسدالمی مشدهد و قدم و ...بده
صورت و غیر رسمی
 .8توسعه فضای فیزیکی مسجد برای کارهای آموزشی که الزمه آن خرید خانههای کنار مساجد میباشد و آن
هم نیازمند مساعدت مالی است.
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 .9شناسایی شخصیتها ،گروهها و جریانهای شیعی در منطقه آسیای مرکزی که در عرصههای دینی ،علمدی،
فرهنگی و آموزشی تاثیر گذار هستند.
 .10دعوت از شخصیتهای مؤثر از کشورهای آسیای مرکزی برای مناسبتها در ایران

***
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