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چکیده

. دوارد کر سیاسی جغرافیایبه ترکستان روس را  نام م،نوزده در قرن بارنخستین ر فرارود،ب ها روسسلطة نظامی 

. گیرد میبر از امارت بخارا و خیوه را در یهای بخشخوقند و  نشینخان ،چه از این قلمرو متعلق به فرارود است آن

رسش ، در پی پاسخ به این پ«اشغالی فرارود مناطق درو نظم جدید روسی  گرایان سنت»در این نوشتار با عنوان 

، چه واکنشی به الغای حکومت اسالمی و فرایند ساکن در مناطق اشغالی و سنتی قدیمی یعلما»که  هستیم

برای حفظ  در جستجوی راهی این گروهپاسخ اولیة ما این است که  «استقرار و اجرای نظم جدید روسی داشتند؟

با کمی جرح و  پژوهش ةنتیج .رسیدند ها سرودر نهایت به همگرایی با رغم ستیز آرام اولیه، به ،هویت مسلمانی

در پیش  واگرایی به دور از ستیز گرچه در ابتدا، مناطق اشغالیعلمای سنتی  گونه قابل طرح است که تعدیل این

به دلیل پذیرش ضعف خود و  در نهایت ،بهره بردند رهنگی برای حفظ هویت مسلمانی خودابزارهای ف از و ندگرفت

 .رسیدند ها روسه همگرایی با عامل بسودمند دیدن ت
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قدمهم.9

 سربازان روسی ق5161/م 5681سال در نخستین شهر بزرگ فرارود بود که  «تاشکند»

از . دشن فرارود و روسیه آغاز بیو از این زمان، دور جدیدی در روابط  کردنداشغال  آن را

نخستین فرماندار کل  ،(Konstantin Von Kaufman) الکساندر فون کاوفمن نظر ژنرال

با تصرف این شهر عمالً شکافی بین دو  ها روس. ترکستان، تاشکند کلید فتح فرارود بود

شکست نشین بخارا و خوقند ایجاد کردند و توانستند هریك را جداگانه و به نوبت  خان

ارتش بخارا به فرماندهی امیر در  ،طقة یرجاردر من ق5161/م5688سال  در می  .دهند

نبرد با اشغال خجند که بخشی از  .(15، صسامی) برابر روسیه شکست خورد و گریخت

اه تاشکند ضمیمة روسیه شد و به همر این شهر نیز رسماًً. خانات خوقند بود، دنبال شد

رخان، خان خوقند خدایا. (Bregel, p. 64) محدود شدخوقند به دشت فرغانه  نشینخان

پس از . گزار روسیه شد را پذیرفت و خراج ها روسقدرت  ،نتیجه دید که مقاومت را بی

در . درآمد ها روسبه اشغال  5آن، تصرف مابقی قلمرو بخارا آغاز شد و اوراتپه و دیزخ

حکومت روسیه رسماً اعالم کرد که مناطق اشغال شده جزء  ق5161/م 5681جوالی 

  .1ت و فرمانداری نظامی ترکستان را با مرکزیت تاشکند تأسیس کردقلمرو روسیه اس

، علما 1شهر مردان متنفذ، آقسقاالن ةدر هر گوش (م.5681) تاشکند ۀهنگام محاصر

که  این بارۀعمومی جمع شدند تا در های مکانو افراد برجستة محلی در مساجد و 

 اندکی بعد. صمیم بگیرندپاسخ دهند، ت بیگانهچطور به حضور غیرمنتظرۀ نیروهای 

فرمانده  ،(M.G.Cherniaev)ایف چرنی. روس نیز در صحنه حاضر شدند نمایندگان

شد تا از اهالی، به ویژه مقامات مذهبی،  آن بردر پایان نبرد و تسلیم شهر  ،روسی

هنگام ورود با احترام تعظیم . به همین دلیل به مالقات رهبر شهر رفت ؛دلجویی کند

و در زندگی مذهبی اهالی  بسپردبزرگان دینی به  راشهر  ۀداد که ادار وعدهد و کر

های تسخیر  که در تمام صحنه (Andrei Malov) مالوفاندری  ،کشیش. مداخله نکند

 -1هاپکرک، صص ) بقیة عمرش را به عنوان کشیش در تاشکند به سر برد ،شهر حاضر بود

115 ).  

قد شد که طی آن تاشکند بخشی از ای منع عهدنامه .ق5161/م5688در آگوست 

در این عهدنامه تصریح شده بود که در شرایط  .(Ibid, p.45) امپراتوری روسیه اعالم شد

. قدم هستند تسلیم شهر، حاکمان جدید باید مطمئن باشند که مردم در دین خود ثابت

 که رعایای جدید امپراتوری به زندگی خود مطابق با شریعت کرد روسیه تضمین می

در این  ها روس. دکننهای اسالمی را پرداخت و موقوفات را حفظ  مالیات ،دهند ادامه 
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 .( Crews, pp. 242, 253) دادندمعافیت دائم مالیاتی  برجستهن امقطع به بیشتر روحانی

به فرمان پادشاه روسیه و نمایندۀ وی ژنرال : تاشکند چنین آمده بود ةدر عهدنام

کنیم که آنها به خواست و ارادۀ خداوند متعال و  کند اعالم میایف به شهروندان تاشنیچر

آنها باید در جهت منافع این . نباید از قوانین شریعت دست بکشنداهلل  رسولمحمد   دین

ن در مدارس حضور روحانیا. را به موقع ادا کنند گانه پنج هاینماز. سرزمین تالش کنند

و ( قمار)معنی  بی های بازین اسالم شرب خمر، دی. کنندرا ترغیب اهلل  رسولو دین  بندیا

. گونه بدعت خودداری شوددلیل باید از هربدین ؛امور خالف اخالق را ممنوع کرده است

شوند و در سال آینده مالیات بر اساس  مردم در سال جاری از پرداخت مالیات معاف می

و ریش ی کالن ضقا از امضای عهدنامه به همچنین پس. شود فرمان تزار تعیین می

مأموران روسی متعهد شدند که از ایمان همة افرادی که از . سفیدان هدایایی داده شد

ه در صورت دادند ک وعده آنها به ساکنان سمرقند. کنند دفاع کنند تزار اطاعت می

فرماندار کل سوگند یاد کرد تا نظم اسالمی را . ایشان بیاورندتسلیم، صلح و آرامش بر

او . ، اعالم کردکشته داده بودنددو طرف  هرایان جنگی را که در آن بازگرداند و پ

 کرد، گری را که حتی قوانین دین خود را رعایت نمیهمچنین پایان حکومت حاکم ستم

 .(Ibid.,p. 242) دکراعالم 

تاریخ اِعمال سیاست : تأملی دارد های قابلریشه مذکور ةرویکردهای محتاطان

که روند  دهد میاحی سرزمینی قرقیز و قزاق به ما نشان در استپ و نوسازی روسی

در  و کلیسا کامالًً شد میت و قدرت اجرا ی و به تبع آن ساخت کلیسا با شدّسازمسیحی

این فرایند کامالً موفق  ،اینوجود با . تقابل با مساجد در این مناطق قد علم کرده بود

 .کنندهمسو کامل با خود ه طوربنتوانستند ساکنان این مناطق را  ها روسنبود و 

رسیدند، اسالم هراسی، درد مشترک مقامات  استپ مناطق جنوبیبه  هنگامی که آنها

 را از یاد نبردندتوأم با حزم و تدبیر  اما رویکرد ،یافت میت تزاری بود و روز به روز شدّ

(soucek,p.204.)  نظارت از همان روزهای نخست، فعالیت دینی مسلمانان ترکستان زیر

مصوب سال  ،ترکستان ۀادار ةنامنظام 11طبق مادۀ . دائم حکومت تزاری قرار گرفت

نکاح عائله که در ذمة قاضی  ةتمام اختیار امور دینی به استثنای مسئل .ق5161/م5686

 .(Кушматов,C.106) واگذار شد ها والیت، به فرماندار نظامی قرار گرفت

پس از اشغال رسمی  این است که ،پرداخت چه در این نوشتار به آن خواهیم آن

پس از ) آن به فرمانداری کل ترکستان انضماماز بخارا و  یهای بخشنشین خوقند و خان
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به نظم قدیم و حکومت اسالمی  و زیستند میعالمانی که در این سامان  (5681سال 

اجرای  یند استقرار وآحکومت اسالمی و فر سقوطچه واکنشی در برابر ، تعلق داشتند

-پاسخ اولیة ما به این پرسش این است که علمای سنت ؟نظم جدید روسی نشان دادند

 تصرف شده از امارت بخار های بخشنشین خوقند و خان) جغرافیای سیاسی جدیدگرای 

متناسب با شرایط زمانی، در جستجوی راهی برای حفظ هویت مسلمانی مردمان  (است

 . رسیدند ها روسر نهایت به همگرایی با د رغم ستیز آرام اولیه،به خود،

توجه به این نکته مهم است که منابع و مآخذی که به  مذکور،در پیشینة موضوع 

گیری هشان شکلنقطة ثقل توجّ ،دوره از حیات مسلمانان در فرارود اختصاص دارنداین 

برای  به همین دلیل ؛آرایی علمای سنتی و قدیمی در برابر آنهاستجریان جدید و صف

مناطق اشغالی، ناگزیر اطالعات پراکنده را از  گرایان سنتز ا تاریخی یتولید روایت

ده و به صورت آوربیرون  ،اند پرداخته جدید و قدیم های درگیری مجموعه مآخذی که به

بیشترین سهم در پیشینة . کردیمبررسی  ها روسدر اصل رویداد حضور  مستقل موضوعی

که در  است ای ناشناساز نویسنده« مناقب دوکچی ایشان»با نام این نوشتار از آن اثری 

. ندادهانآوری و به چاپ رسگردآن را اخیر بختیار باباجانف و گروهی از محققان  یها سال

تنها منبعی بود که است آمده مقدمة این اثر فردی که در بهمنحصر های روایتمختصر 

 .دکرر مناطق اشغالی میسّ گرایان تسن رۀباای مستقل را درامکان نگارش مقاله

نی که در این نوشتار از آثارشان بهره گرفتیم به این پژوهشگرادر بررسی آراء 

نگاه عموم آنها به علمای سنتی و قدیمی به دلیل  اشاره کرد که اساساًً توان میموضوع 

بودن  کاربر خطابا فرض  ؛ لذاطلب بسیار منفی استبا جریان اصالح این علما مخالفت

در این نوشتار تالش . نداکردهتحلیل  ها روسحضور  یها سالرا در آنها عملکرد ، علما

ت واکنش این کلیّ ،فارغ از این نگاه و به دور از درگیری قدیمی و جدیدیکه  شود می

 .دشودر برابر شرایط جدید بررسی ( اعم از مثبت و منفی)گروه 



 سیجدیددرجغرافیایسیافرارودعلمایسنتی.0

بسیاری از ساکنان خوقند به  .ق5161/م5681فرمانداری کل در سال با تأسیس  

فشان ادر منطقة زر .1مهاجرت کردند( کاشغر، یارکند و جاهای دیگر) شرقیترکستان 

 .(Morrison, p.253) از جمله قضات به قلمرو امارت بخارا گریختند ،بسیاری از علما

برخی از  1«لت در حیات دینی مردم مسلمانعدم دخا»بعدها با شروع سیاست 
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نخبگانی مثل  البته، (Erkinov, p.20). به ترکستان بازگشتندداوطلبانه  ،پناهندگان

ادۀ او در زمان اشغال به عنوان فرست. هرگز نظم جدید را نپذیرفتند 8خان تورهیعقوب

یان یبر بخاراو در پی کسب حمایت سلطان عثمانی در براخان خوقند به استانبول رفت 

تأسیس کاشغر دو سال بعد از اشغال، به کاشغر رفت و سفیر امارت تازه. 1بود ها روسو 

اما  ؛استانبول متصل شود های خانقاهصوفیه در  های طریقتوی توانست به هواداران . شد

مبنی بر نیز بیشتر علما در قلمرو تحت قدرت روسیه باقی ماندند و الگوی امپراتوری 

 .(Crews, p.255) سازی ادامه داشتر قدرت مذهبی به عنوان ابزار دولتاعتماد ب

واقع شده  ها روسدر قلمرو تحت اشغال  دیگرکه  در سراسر خاک فرارود، سمرقند

 و ها مدرس، ها امامپس از بخارا مرکز حیات مسلمانان بود و رفتار حیات اجتماعی را  بود،

زندگی بر طبق شریعت که  آموختند میلق آنها به خ. کردند میمالهای مدرسه معین 

سازی از آنجا که مسلمانان این بخش به طور مستقیم تحت سیاست روسی. واجب است

خطر بیشتری آنها را تهدید  ،زیستی مداوم داشتندو با مسیحیان همبودند قرار گرفته 

از مردم  رااین تهدیدات  مختلف های راه ازعلما سعی داشتند تا  ،به همین دلیل ؛کرد می

هر چیز که برای انسانیّت الزم  :گفتند میلذا به آنها  ؛و دین را زنده نگه دارند کننددور 

که  یمسلمانان مادام. در قرآن و تفسیرهای قدیم آمده است ، به طور کاملاست

دوران طالیی  به در این مورد آنها .، قدرتمند بودندکردند میتعلیمات پیغمبر را رعایت 

مسلمانان همین که آموختن از کافران را آغاز کردند،  :گفتند میو  کردنده میاشارخلفا 

به محض الگوبرداری از  و ایران ترکیه کهچنان ؛ندشدبه هر گونه بدبختی و فالکت دچار 

 .(Рачаьов, C.404) ان ضعیف شددولتش کافران در بسیاری موارد،



09مخالفتعلیهاقداماتحوزةقضا

در بخش اروپایی بسیاری از اشغال نظامی منطقه، اصالحات قانونی یك سال پیش 

بار برخی از قوانین قضایی غربی در روسیه صورت پذیرفت و به واسطة آن برای نخستین

که ( فرارود)ای اجرای قوانین مدنی جدید برای منطقه ها روساز نظر . آن دیار اجرا شد

چه که در مجموع در سراسر آن (.Morrison, p.251) کار مناسبی نبودبود توسعه نیافته 

 :حضور آنها یك به یك اجرا شد به این شرح است یها سال

دن تعداد قضات مسلمان، الغای برخی از حدود و تعزیرات، ایجاد محاکم کرمحدود 

آزاد ، محلی روسی و استفاده از قضات روسی، برگزاری انتخابات برای انتخاب قضات
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 شریف و رستم شکوری،)... جوع به محاکم شرع یا محاکم روسی وبومیان برای ر گذاشتن

 (111ص پاشینو، ؛11ص

طرفدار  علما طبیعتاًً ،دکر میدر برابر این اقدامات که قدرت رجال دینی را محدود  

از مخالفت و مقابلة  حالعیندر اامّ ،برقراری مجدّد موقعیت نامحدود شریعت بودند

که در اینجا بسیار  ایرویه (.Хотамов, C.122) یدندترس میآشکار با حکومت روسیه 

یك بار  ؛ برای مثالبرای مقامات روسی بود آنهانوشتن عریضه از جانب  قابل توجه است،

حکومت روسیه مال آن را امضا کرده بودند، از  85اعتراضی که تقریباً  ایهدر عریض

 (.Morrison, p.258) دندکرتقاضای عدالت 

ناشی از حسادت و  ،علما و مالها را علیه قضات منصوب آنها مخالفت ها روس 

علت این قضاوت ماجراهایی بود که این فرضیه را در ذهن آنها  .دانستند میتعصب دینی 

شکایت از او و  ندعریضه نوشتبر ضدش همان فردی که علما  ،برای مثال ؛داد میقوت 

 عریضه ضدش بر علما که فردی همان به مختلف روستاهای ساکنان از نفر 115کردند، 

 شدند میقضاتی که عزل  (.Ibid) نوشتند تشکرآمیز نامه کردند، شکایت او از و نوشته

فرماندار ) ای به آبراموففرماندار سمرقند نامه ق5168/م5681در سال  .نشستند نمی آرام

نوشت و در آن هشدار داد که قضات معزول به یك حزب روحانی در ( فشانامنطقة زر

 (.Ibid., p.259) ند و به عزل قضات اعتراض دارنداهشهر پیوست

به اصالحات  اجرایبه دستور امپراتور برای بررسی اوضاع و  1هنگامی که پهلن

به  .ق5111/م5191های شورش پس از انقالب کاهش فشار و از بین بردن زمینه منظور

ای را برای وی ریضهآمد، شیوخ و علمای مسلمان و ساکنان آمودریا ع این سرزمین

مربوط به  اش ریشه ،آنها معتقد بودند انحطاط اخالقی که در جامعه وجود دارد. فرستادند

وجود  ها رئیسو  ها مفتی ،ها روسپیش از آمدن زیرا  ؛یعنی زمان اشغال است ،زمان اخیر

 . دادند میداشتند و اخالق را در بین مردم رشد 

داشتند این بود که انحطاط زمانی رخ داد که نکتة دیگری که علما بر آن تأکید 

وقتی آقسقاالن این قدرت را به دست آوردند که قاضی . یند انتخاب قضات تغییر کردآفر

اخالق و ناآگاه از یعنی افراد جاهل بی ،آنها نامزدهایی مثل خودشان ،را انتخاب کنند

از راهنمایی روشنگر قوانین جدید  طبقکه  ها قاضی. کردندشریعت اسالمی را انتخاب 

حتی مسائلی  ،کردند میخالف شریعت صادر  های قضاوتبهره شده بودند، مفتیان بی

 عالوه بر این، از نظر آنان.  ندکردمیمجازات رها محاکم شرع بی رامانند قتل و دزدی 

موجب رواج انحراف  ،که حافظان شریعت بودندنیز تعداد قضات  درمحدودیت  اعمال
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 ،در این عریضه علما درخواست کردند که قضات منصوب حکومت روسیه. دش میاخالقی 

به آنها  (.Crews, p.1290) دیگر قدرت دخالت در موضوعات دینی را نداشته باشند

نویسان عریضه .(Ibid, p.264) روحانیان برای منصب قضا اعتراض کردندنامزدی غیر

مفتی  مناصب استار برگردانده شدنبرای بازگرداندن نظم اخالقی با چشمانی اشکبار خو

آنها همچنین درخواست کردند که قضات تنها از میان افرادی انتخاب . و رئیس بودند

 شدهارزیابی  آنها و دانش دانند میو شریعت را به خوبی  هستندمدار شوند که اخالق

 (.Ibid, p.291)است 



00درحوزةوقفهاسیاستمخالفتبا

ن مسلمان است و بر امنبع قدرت روحانی ترین مهمبودند که وقف  مقامات روسی معتقد

 ، تدابیرحکومت تزاری به منظور رفع این خطر ،بنابراین ؛حفظ تعصب دینی تأثیر دارد

دادند که قداست اوقاف را ارج نهند، اما برای تنظیم  وعدهدر ابتدا . اندیشید یبسیار

برای  این اداره اساساًً. شکیل دادندوقف ادارۀ متمرکز ت های زمینمسائل مربوط به 

 کرد میاجرا  زمینهرا در این  یبیراو تد کردمیمحدود کردن مالکیّت وقف فعالیّت 

(,Сс.101-3 Хамон) ،نو  های وقفگیری حکومت از یك طرف مانع شکل؛ برای مثال

ست این اوقاف سیابارۀ در. کرد نمیپیشین را هم منحل  های وقفو از طرف دیگر  شد می

  (.Ibid) 1محدود کنددرآمد آنها را کرد میاین بود که به طرق مختلف سعی 

گوناگون  های شکل هدند تا بکرعلما سعی  ،ها روسورزی واکنش به این سیاستدر 

ندادن اسناد وقف تا تحویل دن و کراز پنهان  روحانیاناقدامات . بپردازند آنهابه مقابله با 

در . گرفتبر میرا درتزاری و تحریك بر ضد مسیحیان سرکشی کردن از فرمان حکومت 

بر  ،اعتبار وقف در باب متولیان در پاسخ به نتایج کمیته .ق5151/م5618سال 

فشاری پا انداخت میمخالفتشان با تصمیم حکومت تزاری که عوایدشان را به خطر 

ست تداوم عواید متولیان درخوا ،که به کمیته فرستاده بودند هایی نامهدر اعتراض . دندکر

اهلل احرار متولیان وقف ، دربارۀ اوقاف خواجه عبیدبرای مثال ؛امالک وقفی را داشتند

 :ای را به مقامات روسی نوشتندچنین نامه
قلی و متولی ما متولیان وقف جناب خواجه احرار، حاجی رحیم پسر خواجه سبحان»

ام نسبت به فرماندار محترم از مدرسة سفید، اولیا خواجه پسر بزرگ خواجه با کمال احتر

... را برای مخارج روزانه و شما تقاضا داریم در نظر داشته باشید که خواجه احرار این وقف

آنها . مانده داده استنفر از جمله بزرگساالن، خردساالن، زنان و فرزندان باقی 199حدوداً 
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ور چهار مال دارد که مدرسة مذک. کارگران فصلی باشند توانند نمیچیزی ندارند و حتی 

عالی وقف سابق را دوباره ادامة فعالیت علمی آنها منوط به وقف است و ما امیدواریم جناب

. این امر وارثان خواجه احرار و مالهای مدرسه را تحت حمایت قرار خواهد داد. فعال نمائید

 (.1-591 صصاُزدالگا، )« دهیم میاحتراماً ما اثر انگشت خود را گذاشته و به شما قول 

سال است که   199ساکنانی که بیش از  کردند میمتولیان همچنین استدالل  

وقفی داشتند، بپذیرند  های داراییو یا ادعای حقوق قانونی از  اند نمودهملکی را تصرف 

 .(جاهمان) که این امالک بخش قانونی وقف است



09جدیدآموزشمخالفتبا

مسئلة آموزش و ایجاد  جغرافیای سیاسی جدید،در  ها روسهای فعالیت یکی از حوزه

فرماندار روسی ترکستان بر این باور بود که قطع حمایت دولت و به  .مدارس جدید بود

های حکومتی، این نیروپایان رسیدن موقعیت ممتاز مدارس عالی اسالمی در تأمین 

گون خواهند شد مدارس را به حدّی تضعیف خواهد کرد که خود یا به نحوی اساسی دگر

وی برای جبران خألیی که انتظار داشت  (.515اشپولر، ص) و یا از حیّز انتفاع خواهند افتاد

 ،از انحطاط مدارس بومی حاصل شود، توسعة نظام مدارس ابتدایی روسی و پس از مدتی

بر آن بود که تنها از  نیز مدارس روسی ـ بومی را تشویق کرد و سیاست رسمی دولت

 کند، حمایت ندکرد میتحصیل  و بومیان با هم در آن ها روسکه ی مدارس روس

(Morrison, pp.9-68).  ها سالدر حوزۀ آموزش در این  ها روسدر برابر اقدامات ،

عالوه بر  هاکه در آن بنا نهادندبه شیوۀ نو  ی را بسیاری از اندیشمندان مسلمان مدارس

نیز تدریس ... نیوی مثل تاریخ، جغرافیا وعلوم داین نو  ایهعلوم متداول مکتب، به شیو

 .59شد می

که به طور مشترک در مدارس  و یادگیری آن نوینمظاهر علوم آموزش  بارۀدر

قلمرو تحت اعمّ از )سراسر فرارود سنتی علمای  بین ،شد میروسی و بومی جدید ارائه 

در مناطق اشغالی  علمایی که البته ؛نظر وجود داشتاتفاق (بخارا و خیوه ،ها روساشغال 

 ،شد میچه بیشتر از جانب آنها مشاهده  آن. مخالفت داشتند ئت، کمتر جرزیستند می

که پس از رونق چنان ؛انتقادهای تند و مکرر به علمای معتقد به اصول و علوم جدید بود

که  فریاد برآوردندهماهنگ با یکدیگر در مساجد ، این علما بومی جدیداصول مدارس 

آنها . دست رفت، دین ضایع گشت و کتب ضالّه در میان مسلمین شیوع یافتشریعت از 

 11آینه، ) دانستندمیو تعلیمش را حرام  ندنامیدمی ید را علوم شیطانیعلوم جد
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 ،هر کس که زبان روسی را بیاموزد: گفتند میآنها  (.18عینی، ص/ 11ش ،5111 االولی جمادی

 ؛(11، ش5111آینه، چهار شعبان ) شود میسست اخالقش فاسد و اعتقادش از دین  کمکم

که شهامت مقاومت  شدند میافرادی نیز پیدا در میان علمای سنتی این مناطق  ،البته

با اقداماتش  ،به مقام قضای دیزخ رسید الدین غیاثمال  هنگامی که عالمی با نام. داشتند

شایعاتی  وسان اوجاس ؛ زیراسبب شد مردم فرزندان خود را از مدارس بیرون بکشند

این قاضی، . دندکردر بازارها پخش  آن شهردربارۀ معلم بومی مدرسة روسی ـ بومی 

و به فرزندان مسلمان اجازۀ رفتن به این مدارس را  خواند میمعلم مذکور را سگ روسیه 

نفر در  11آموزان این مدارس از در نتیجة همین اقدامات بود که تعداد دانش. داد نمی

به  ؛بود 55«ها ایشان»این قاضی از . نفر رسید به تدریج به یازده ق5155/م5611سال 

        ، شکست مدارس روس نویسندۀ ،(Salkov) همین دلیل افرادی مثل سالکوف

که البته نظر رایج  دانست می« ها ایشان»روسی ـ بومی را به طور گسترده طرح و نقشة 

 .(Morrison,p.70) در آن زمان شده بود



01برایحفظهویتمسلمانیعلماتالش

هویت اسالمی در میان  شدتقابل استعمار روسیه با این گروه از علمای قدیمی، موجب 

تالش این گروه از . تقویت شودو مؤمنان عادی دیگر که به آنها نزدیك بودند،  این علما

ا افزایش اقتدار دفاعی آنها بود که ب واکنشدر واقع  ،یابی دوبارۀ دینعلما برای قوت

 ،برای مثال ؛شد میاین مسئله در تولید آثار دینی نیز مشاهده . یافت می، توسعه ها روس

-) کتبی که اصول ابتدایی شریعت را در قالب مختصر فراوانعلمای ترکستان تکثیر 

این . ، در دستور کامل کار خود قرار دادندداد میبه زبان محلی توضیح ( ها مجمل

در مقدمه این آثار نویسنده که اغلب نام . های مردم تهیه شده بودتوده مختصرها برای

خود را حفظ ایمان واقعی  ۀضمن شکایت از شرایط دشوار موجود، انگیز ،آن مجهول بود

نزدیك و  های تماسبیش از همه به دلیل  ،ت این احساس نگرانیعلّ. داشت میاذعان 

رفتن ایمان  دست نویسندگان از .51ودمداوم برخی از مسلمانان با مسیحیان روس ب

حل ارائه راهو سپس برای پیشگیری از آن  نددانستمیآخرالزمان  های ویژگیخالص را از 

برخی نویسندگان ناگزیر بودند تا دوباره وظایف اخالقی و دینی مؤمنان را به . دادندمی

 .یاد آنان آورند
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مال میرزا عالم ه عالمی مشهور به نام صفحه داشت ب 561یکی از این مختصرها که       
نویسنده  ة این مختصر،در مقدم Erkinov, p).(22 تعلق داشت بن میرزا رحیم تاشکندی

  روسیه پیوند  از سوین را به انحالل خانات خوقند اناضعف اسالم و مسلم مستقیماً

بررسی  ،از آن تر جالب (.Ibid) ای داردتفسیری مکاشفه ها روس هجوماز د و دهمی

خانات آن زمان است که ( «فتنه»به تعبیر نویسنده )انتقادی نزاع سیاسی و درون قومی 

توسط خداوند به عنوان  ها روس: رسد میبه پایان ( ها روسآمدن ) ای قابل انتظاربا نتیجه

  .(Ibid) خانات و نقض صریح شریعت فرستاده شدند درنظمی مداوم تنبیه برای بی

 11 / م5681 -5611) ، آخرین خان خوقندخاندر محکمة حکومتی خدایار عالم قل      

 طیقومی در سیاسی و درون های نزاعو شاهد همة مشکالت و کرد  میخدمت   (ق5161ـ

ناصح و )او شاهد شورش عبدالرحمن آفتابچی  ،برای مثال ؛بوده است دورۀ حکومت خان

به این حادثه . دکرسرکوب آن را لف بود که ارتش ژنرال اسکوب( محرم اسرار خدایار خان

معتقد بود  وی. شد ها روستأثیر قرار داد و سبب خصومت او با را تحت اورویکرد  شدت

و حتی قرض گرفتن چیزهایی از آنها، نشان از دست ( در رفتار یا لباس) ها روستقلید از 

 . رفتن ایمان است

 رنیته را در میان مسلمانان محلیدآن زمان ظهور جریان م های سنتی ،حالعیندر      

برای گرفتن را و به ویژه پیشنهادهای آنها ( در اشکال مختلف نوگرایانمنظور همان )

و نشان دیگری از نزدیك شدن به آخر « شکاف یا ترک دین» ،ها روسچیزهای معینی از 

داده  در آثار برخی اندیشمندان مناطق اشغالی هشدار .Ibid, p).(23 دانستنددنیا می

به جای امر به معروف، آثار شیطانی آشکار  و اند کردهدین جهان را پرکه کفار بی شود می

مردم عدالت، انسانیّت، صداقت و تعالیم دینی را فراموش  ،در این دوره. ه استشد

 (.Crews, p.255) اند نامیده «آخرالزمان»عنوان  بابرخی از آنها دورۀ جدید را . اند کرده

ل شی از ترس نویسندگانی مثل مال عالم دربارۀ از دست رفتن اسالم به دلیبخ قطعاًً 

عدی از آن باید از زاویة جایگاه علمای اما بُ ،استنگرانی برای حفظ دین در جامعه 

مال . های مردم و ترس از به خطر افتادن آن نگریسته شودسنتی در میان اکثریت توده

و اقتصادی واردان برتری سیاسی زیرا تازه ؛انستد یمعالم شرایط جدید را بسیار دشوار 

، ها شانیا)جذب نخبگان اقتصادی و دینی در خوقند،  خود را با انحالل خان نشین

این . اند دادهای نشان و به دست آوردن نظر اشرافیت قبیله( 51ها، مالها و بایها یقاض
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رفع از نظر نویسنده برای  تنها پاسخ گرفتار کرده بود که یبه چالشرا  ها یسنتبرتری 

 .بود( اول از همه به لحاظ دینی)« ها روساجتناب از آمیختن با » نگرانی،این 

توان واقعی برای مقاومت  کسانی کهبه این شرایط، واکنش دیگر برای  یدر رویکرد

مال عالم خودش نیز . کردند یم، بحث انتظار و آمدن مهدی را مطرح نداشتند

-61احساساتی خودداری کند و حتی تاریخ ظهور مهدی را سال  از چنین توانست ینم

زمانی بود که مهدی مسلمانان را از شرّ کافران  ،این تاریخ. دکراعالم  .ق5191ـ1/ م5668

  .(C.14 Манакиь – и Дукчй йшан ,)داد نجات می

51دوکچی ایشان 51عبرت الغافلینکتاب 
 نیز باید در همین راستا و برای حفظ ایمان 

اشراف دینی و دیگرانی که به ت نویسنده در مقدمه، به شدّ. مؤمنان نوشته شده باشد

انتقاد، فرصتی مجدّد و  ،پس از اشغال تزاری. دکن یمانتقاد  ،اند دهکرمنحرف  ها روس

به عنوان  ها روسهمة خُلق و سلوک بد را به  ها یسنت. یافت یتر روشنپاشنة خارجی 

، نسبت ندبود شدهکه منحرف  ییها خانا به اشراف دینی و نیروهای کافر و خارجی و ی

تشدید این قالب و نوع بیان در جریان نخستین روزهای استعمار روسیه  ،حالهربه. دنددا

منطقی در حفظ جایگاه و  یو تالش ها یخارجبه عنوان واکنش خاص به ورود  تواند یم

دالیل  توانست یمه وضوح این واکنش خاص، ب. منافع اجتماعی و شخصی فهمیده شود

آن گونه که  توانست ینمبیشتری برای دوری آشکار از کافران ایجاد کند و این دوری 

 ، تنها در چند دهه از بین برودکردند یممسلمانان تصور  رۀباگران روسی دراستعمار
(там же, C.14/Ibid.,pp.20-3.) 


05یهحضورروسدرارتباطباگرایانسنتاندیشةتغییر

پس از  .شوددیده میدر واکنش این گروه از علما تغییراتی  ،51پس از شورش اندیجان

 وجود به «شورش»معنی بارۀ سرکوب شورشیان، جدال شدیدی در میان این علما در

به این معنا که پس از  ؛در این جدال ابتکار عمل را به دست گرفتند ها روس ،البته ؛آمد

 مردم و مسلحانه بر  ةت حملنی از فشار در محکومیّشورش و سرکوب آن، فضای سنگی

. ، ایجاد شدرفت نمیاندیشمندان که انتظار همدلی آنها با مقامات استعماری  ویژهبه

عماری با نزاع سازماندهی نشده، اندیشمندان فهمیدند که رهایی از زنجیرهای فشار است

ناپذیر، مساوی با شکست ممکن است و تالش برای مجادله با تزار سفیدِ ظاهراًًغیر

 یها سال طیخود جوش که در  های شورشانگیز تعدادی از تجربة غم. خودکشی است
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 p. 46 , ) بوددهندۀ این حقیقت نشان ،حکومت استعماری در این قلمرو رخ داده بود

Ibid.) . 
از . به شدّت کاهش یافت علمای سنتیابتدا کمیّت آثار مکتوب ضد روسی بنابراین،  

زمان ما شاهد ظهور آثاری هستیم که نویسندگان در آن سخن از ضرورت استفاده  این

. نددخوانآشکار و صریح با آنها فرا  های ارتباطو به  نداز دستاوردهای روسیه به میان آورد

و این در حالی  آغاز کردند ها خطبهدر را ستایش تزار سفید  ها سنتیبرخی  ،افزون بر آن

 .گفتند میعلیه آنان سخن بود که دیگران هنوز 

ندیجان با که شورش ا، این است نیستقابل بحث  ی کهبا وجود این، نکتة دیگر

خانات  ماند و درباقی ی محلی رکتح( به دلیل سرکوب شدید آن)انگیزش همة نتایج غم

گفته  هاکه در آن وجود دارنداتهامات زیادی  ،عکسبر. نشدبه طور جدّی حمایت از آن 

به نظر این  ،شاید در ابتدا. فتوای صلح با تزار را شکسته است ،سوادان بیایش دوش می

امّا حقیقت این است که چنین ، بدانیم کار سازش گروهیگونه بیاید که این گروه را باید 

 .مظنون باشند ها روسبه همدلی با  توانند نمیکه  شد میفتاوایی از جانب افرادی صادر 

 ،آمیزی بود که با کاوفمننتیجة سیاست تساهل گروهی معتقدند که این تحول

شك بخشی از بی ،البته ؛(Ibid, p.24) آغاز شد نخستین فرماندار کل منطقة ترکستان

بندی از جانب علماست که واقعاً آغاز دورۀ فشار پس از کاوفمن و این جمع نتیجة ،آن

برخی از اندیشمندان ما ا ،شود میامکان مقابله وجود ندارد و این تقابل به نیستی منجر 

رحیم قاضی »فردی به نام . دینی به انتقاد از ایشان پرداختند کامالًً ةمحلی از زاوی

، شکایت است سروده 5191در شعرش که در زمان زلزلة اندیجان در « خواجه ایشان

زیرا اگر است؛ احترامی کرده به مردمش بی( اشاره به دوکچی ایشان) که ایشانی کند می

در صلح و آرامش به سر  کردند،میبه تزار خدمت  و کردندنمینان خدا را فراموش مسلما

و به دلیل شورش، خداوند اندیجان را تنبیه و شهر را با خاک  چنین نکردنداما  ؛بردند می

بلکه  ،قربانیان شورشمسئول مرگ تنها نه آنرهبر شورش و حامیان . کرد یکسان

 . شدندها در زلزله کشته آنهایی هستند که بعدمسئول مرگ 

ایشان را  «تاریخ عزیزی»به نام  در اثر خود ،محمد عزیز مرغیالنی ،مورخ اهل فرغانه

بسیاری دیگر نیز او را شیعة . کند می، سرزنش است که خود را مهدی نامیده به دلیل آن

 46) ندو برخی او را شیعة اسماعیلی از منطقه پامیر خواند اندایرانی و قزلباش دانسته

Манакиь – и Дукчй йшан , C..) 
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که در برابر دشمن قوی قرار  سنتیجستجو در اندیشة دینی این گروه از علمای 

که در سنت کهن دینی نیز مسبوق به سابقه بوده  رساند میما را به فتاوایی  ،گرفتند

 نقض صلح به لحاظ دینی دارد می، مواردی است که اعالم ؛ از جملة این احکاماست

در طرح  ها روسکه گرچه  رساند می نتیجهوجود این فتاوا ما را به این . حرام است

  تالش مقامات و  ،سازی فرهنگی ترکستان به دالیل مختلف موفق نبودندهمگن

وران آنها موجب این شد که در اکثر مؤمنان محلی احساس تعلق به روسیه رشد اندیشه

 ،را برای مثالا به وجود آورند که آنها رکند و به تدریج ادبیات سیاسی جدیدی 

، 51بین دو انقالب یها سال طیگرچه در  ،عالوه بر این. بنامد مسلمانان روسیه

های سیاسی خود دینی و ملّی در برنامه های گروهدر کنار بسیاری از  گرایان سنت

 ،کردند اعالمرا ( شامل ارتش و پول رایج مستقل)درجات مختلفی از خود مختاری 

 خواستندمینشینی کامل روسیه را نمنطقة ترکستان عقب در کمدستآنها از کدام هیچ
(Ibid., p.25.) 

 

 56احیاگران.9

 گراییسنتکه در فاصلة میان  شودیاد میگروهی علمای مسلمان از در منابع فرارودی 

جرای ابه این معنا که با وجود مخالفت با مدرنیته،  ؛کردند میطلبی حرکت و اصالح

به دلیل عدم شناخت این گروه، آنها را  می پذیرفتند، لیکن برخی منابعرا  اتیاصالح

که دانند ای از روشنفکران میو دستة دیگر آنها را طبقه گرایان سنتقدیمی و در جرگة 

او . مناسبی از این گروه است نمایندۀ ،عبدالقادر سیاح. معتقدندای از اصالح به درجه

ق 5111/ م5151 در سال. ورزید قلم بود و به نشر مبادرت بهفردی دست د،کربسیار سفر 

نخستین نشریه در سراسر در نوع خود، این نشریه . 51را منتشر کرد« االصالح»مجلة 

و تنها به مسائل فقهی و حقوق اسالمی  شد میمحسوب  مناطق اشغالی فرارود

چه نام  برخالف آن ،شد میمنتشر در االصالح  ها زمینهنظریاتی که در این . پرداخت می

. (16، صنژادمعتمد). حاوی گرایش محافظه کاری بسیار شدیدی بود ،دهد مینشریه نشان 
اعتقادی به آن  عبدالقادر در عرصة آموزش علوم جدید پر تالش نبود و اساساًً

در ارتباط با درست آئینی  فتگ میاصالحی که او در مجلة خود از آن سخن . نداشت

نظریة مطرح شده از جانب . خواند میاو در پی اصالح چیزی بود که تحریف اسالم  .بود

. گرفت می بلکه از تقویت سنت اسالمی ،اقتدارش را نه از گفتمان ترقی و علم ،او

 رسد میاما به نظر  ،ورزی در فرارود بسیار اندک استاطالعات ما دربارۀ این نوع اندیشه
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اصیل و فراموش شدۀ  های سنتداشتند و در راه احیای  افرادی که در االصالح همکاری

حرکت احیاگرانة مدارس مدرن در  همچونبیشتر فعالیت آنها  ،کردند میاسالمی تالش 

همچنان با علمای  ها روسرود در زمان حکومت علمای فرا. آیدمیبند هند به شمار دیو

حصیل و مطالعه به هند در این زمان برای ت آنهاهند در ارتباط بودند و بسیاری از 

را تشکیل  یمدرسة دیوبند شاگردانی از بخارا و قازان داشت و این افراد انجمن. رفتند می

 .داده بودند

در صفحات  ،دوستانه به نهضت جدید داشتو اعضای آن نگاهی غیر اگرچه االصالح

یوۀ البته نه به ش)که در واقع پیشنهاد اصالح مدارس  شد میتوجه  هایی بحثبه آن 

کار االصالح اندرعلمای احیاگر دست. بود( شد میجدید که در آن علوم دنیوی مطالعه 

گشت به سنت اسالمی در بخارا بحث تقلید و باز منوزده وارث گروهی بودند که در قرن

البته به دلیل عدم وجود آثار مکتوب از آنها  (.Khalid, p.126) کردند را مطرح 

توجه به نکاتی که در مجلة آنها به عنوان  ،آنها را بفهمیم یها حجتدالیل و  توانیم نمی

 . کند میما را با برخی مواضع این گروه آشنا است، آمده  ها سنتیرسانی رسانة خبر

و  ها روسدر برابر  ،همچون دیگر علمای فرارودی ،دو مواجهة مهم این گروه

تقابل با دنیای مدرن  براییب نیز به همان ترت نوگرایانبود و البته مقابله با  نوگرایان

تالش آنها  نخستین. آن بودند قراول پیش ها روسکه در این سرزمین گرفت  صورت می

در حفظ حیات فرهنگی جامعة اسالمی این بود ( مناطق اشغالی گرایان سنتمثل همة )

د که جوانان مسلمان را از تأثیر مدنیت روس حفظ کنند و معتقد بودند باید به آنها فهمان

که مثل اروپائیان زندگی کردن، لباس اروپایی پوشیدن، ریش تراشیدن، به غنا و تئاتر 

آنها . خوانی نداردهماسالم  های قانونخواندن و غیره با رفتن، در مکتب روسی درس

 ،این گروه. کنند میو دین ما را نابود  ها عادت ،مورس شانو حامیان ها روسکه  گفتند می

جهادی نیز  های حرکتبا و  کردندتندروی می ها روسخود با  حتی گاه در مخالفت

 (.Рачаьов, C.399) بودندموافق 

دربارۀ دین  نوینشانکه آنها را به دلیل رویکردهای نیز طلبان با اصالح هدر مواجه

االصالح  های شمارهدر یکی از . کردندخود دفاع می  عقیدتی، از مبانی ندکردمیسرزنش 

 :بوداین چنین آمده 
. اگر دین در راه ترقی مانع باشد، به فکر ما عکس این است[ نوگرایانمنظور ] به فکر شما»

اگر شما و همکارانتان دین را تك پا کرده به طرف ترقی کردن باشید ما در زیر بیرق دین 

 رسیم میخود در حمایت ایمان و شریعت در تحت نور اسالم و با مدد خدا به مقصدهایی 
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وقت دین را ما هیچ. ایم گذاشتهبهتر گردانیدن حیات مسلمانان مؤمن به نزد خود  که در راه

به خاطر دنیا شریعت مبارک خود را زیر پا نخواهیم  کنیم نمیدنیوی قربانی  های دانشبه 

 (.Хамон)«کرد

که  زد میجامعة اسالمی از این سر  های مصیبتاز نظر این گروه ریشة بدبختی و  

 سخنویرانی اخالق که االصالح از آن بسیار . الم دور شده بودندمردم از دین اس

در جهت ویران کردن اخالق پیدایش نوگرایان اهل بدعت بود که گویا نتیجة  گفت، می

 (.Ibid) کوشیدند میمقدس مسلمانان 

در آنها چرخشی در رفتار سیاسی  ،گرایان سنتدر آراء احیاگران نیز همانند اغلب 

را  ، برتری حاکمیت روسیهگرایان سنتزمان با دیگر آنها هم. بینیم می ها روسمقابل 

. دانستند می، تخطی از حکم تزار را خالف شرع ایمرحلهدر  ،پذیرفتند و عالوه بر این

 : به مناسبت سربازگیری از بومیان نوشته بود ق5111/م5158مجلة االصالح در سال 
ما که به ما آزادی دین و اعتقاد عطا  امپراتوریولت اسالم، ترکستانیان را موظف نمود که از د» 

خدا فرموده است که اگر پیروان اسالم در زیر حاکمیت پادشاهی . کرده است منت دار باشیم

های خدا که به واسطة پیغمبر یکی از فرموده... باید از این خرسند شوند کنند میعادل زندگی 

پادشاه و بزرگان مملکت مطیع و فرمانبردار  در قرآن بیان یافته است این است که در پیش

دین  به صنف دولتمندان مطیع و فرمانبردار شدن قانون و قاعدۀ اساسی هر ،شدن الزم است

معنی کلمة اسالم اطاعت و تسلیم شدن است و مسلمان آدم تسلیم شده و مطیع . است

 ( 58، ش 5111االصالح، ) «.باشد می

ما اطالعات  بیشتر سخن بگوییم؛ زیرا توانیم نمیگران ادر رویة احیاین تغییر  بارۀدر

 .بیشتر احتیاط کنیمدر قضاوت اندک است و لذا الزم است دربارۀ آنها 



نتیجه.1

 ،اسالمی خارج شده بود های حکومتکه به لحاظ سیاسی از جرگة  مناطقی از فرارود

آمده را از اقتضائات آنها گرچه شرایط پیش. عالمان دینی را در وضعیت خاصی قرار داد

 تری منطقیو  تر ژرفنگاه  ها روسبه دلیل رویارویی مستقیم با  ،دانستند میآخرالزمانی 

به این نکته  ،در بررسی علت انحطاط جامعه از منظر این گروه. به جامعه داشتند

محصول حضور نیروهای کافر  ،که آنها شرایط جدید را به ویژه در عرصة دین رسیدیم

بلکه معتقد بودند اختالفات و جدال  ؛کردند نمیاما انتقاد از خود را رها  ،تنددانس می

 . ده استکرفراهم  ها روسداخلی شرایط را برای حضور 
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نابرابری و در موضع  این بخش،که مسلمانان  شد موجب آن  ها روسزیستی با هم

خود را به  هایآنها گرچه در مخالفتی آرام انتقاد. ندکنضعف بودن را به یقین درک 

به تدریج به تعریف جدیدی  ها روس بینیبرخالف پیش ،رساندند میگوش مقامات تزاری 

  .از هویت مسلمانی خود دست یافتند

اسالمی و فراموش  های ارزشباختن وقوع آن قطعی بود، رنگ ها روسچه به باور  آن

چه  اما آن ؛رن بودشدن اسالم در مواجهة پیوسته و مستقیم با تمدن روسی و دنیای مد

در این تعریف که  .بود ها روسای متفاوت از خواست نسخه ،در نهایت به وقوع پیوست

ای را مشترک بود، علما جامعه جغرافیای سیاسی جدیدطلبان و اصالح گرایان سنت میان

، قرار این جامعهدر . نامیدند می «دارالصلح»و یا  «رالعهددا»دند که آن را کرترسیم 

 .داشت نمیمسلمانان را از عمل به تکلیف مسلمانی باز  ،دینیتحت حکومت غیر داشتن

پروایی از این نداشتند که خود را در این تکاپوی جدید  مناطق اشغالیمسلمانان 

  ،بنابراین ؛ندکنحس ملی، هویت دینی خود را حفظ  کردنبنامند و با رها یمسلمان روس

متناسب با  مناطق اشغالیگرای لمای سنتع»که  مدعای نوشتار حاضر مبنی بر این

رغم ستیز آرام اولیه، در جستجوی راهی برای حفظ هویت مسلمانی بهشرایط زمانی، 

تعدیل به این شکل  اندکیبا  ،«.رسیدند ها روسمردمان خود، در نهایت به همگرایی با 

دور از ستیز  علمای سنتی مناطق اشغالی، گرچه در ابتدا واگرایی به»است که  پذیرفتنی

در  ،و از ابزارهای فرهنگی برای حفظ هویت مسلمانی خود بهره بردند نددر پیش گرفت

 ها روسبه همگرایی با  ،نهایت به دلیل پذیرش ضعف خود و سودمند دیدن تعامل

 «.رسیدند



 نوشتپی.5

 .شهرت دارد «جیزخ»شهری در بین سمرقند و تاشکند که اکنون به نام . 5

از  هایی بخشنشین خوقند و برای خان «ترکستان»کار بردن واژۀ نادرست هیز از ببرای پره .1

نشین خیوه، از آنجا که این بخش مستقالً نامی در ادبیات سیاسی فرارود نشین بخارا و خانامیر

منظور  استفاده کردیم که ها روسنیافت، ناگزیر از جغرافیای سیاسی جدید و یا مناطق اشغالی 

 .اند نامیدهآن را ترکستان  ها روسست که همین بخش ا

 .سفیدان که به عنوان مقامی رسمی ریاست بخشی را به عهده داشتندریش. 1

گو با نگارنده ابعاد این مهاجرت را وتاجیك در گفت ةاستاد برجست ،پرفسور نماز حاتم اف. 1

 .ترنگ اساما انعکاس آن در منابع بسیار کم ،دانست یمتر بسیار گسترده
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ن مردم بدون دخالت در امور آنها که ژنرال کاوفمن اولین فرماندار کل کردمدیریت  نظریة. 1

 .دوربه اجرا درآآن را ترکستان 

به دلیل منصبی . نشین خوقند بودخان از قضات مشهور و رئیس یکی از مدارس خانیعقوب. 8

 .(Crews, p.255) ته بودای یافکه پدرش در مقام حاکم یکی از والیات داشت موقعیت ویژه

خود را  هانااین خ. دانستند میفرارود، سلطان عثمانی را رئیس مذهب و خلیفه  ننیخوا. 1

این امتیاز  ،فرستادند میای که به استانبول العاده فوقسفارت  از طریقکه  دانستند میموظف 

 (111ری، صوامب) برای خود به دست آورند  ،شد میافتخاری را که به پیشینیان عطا 

امور ترکستان را داد دستور  مجلسبه  ،نیکالی دوم ،امپراتور .ق5118/ م5196ژوئن  56در .  6

 11او به همراه . گذاشته شد کنت کنستانتین کنستانتینویچ پهلناین بررسی به عهدۀ . بررسی کند

سابقة طوالنی در ای بود که پهلن حقوقدان و از خانواده. این کار شدند دادن دستیار مسئول انجام

او  های عکسو  ها نوشتهای از اصل گزارش و خاطرات او شامل مجموعه. خدمت به امپراتوری داشت

در . پهلن نیز به آلمان پناهنده شد. از بین رفت .ق5111/م5151، که پس از انقالب است از این سفر

 ,pahlen)نویسی کرد چه را از سفر ترکستان در خاطر داشت باز مجدداً آن ق5119/م 5111سال 

p.3). 
در این . به دنبال بهانه بودند تا به سند وقف شبهه وارد و آن را منحل کنند داران حکومت. 1

دوران حکومت این گونه معمول کرده بود که کارمندان روسی عواید وقف را ساالنه بین متولیان 

 (591اُزدالگا، ص) کردندمیتوزیع 

ة جریان معارف پروری و با الهام از این حرکت روشنفکران که در ادام نوگرایانجنبش . 59

با اعتقاد به اصالح تشکیالت  ،نخست قرن بیست شکل گرفت یها سالدر فرارود ... ترک و تاتار و

آموزشی به عنوان راه اصلی اصالح جامعه و با ایجاد تغییرات اساسی در این ساختار، نظم سنتی و 

فکران ترک با استمداد از هم «گرایاننو»خت و طرفداران آن با نام قدیم جامعه را دچار دگرگونی سا

 .دندکرپروری فرارود ایجاد ثری در حرکت معارفؤو م نوتکاپوی  ،و تاتار

 .گویند می« ایشان»فرارودیان به رهبران صوفی . 55

ن به مسلمانا ،دندکرگرچه به دالیل مختلف از زیست مشترک با مسلمانان پرهیز  ها روس. 51

در . شوندوارد شهرهای آنها که جزایر کوچك فرهنگ مسیحی و روسی بودند، به اجازه دادند که 

مسجد در  58ق یك سوم جمعیت در بخش اروپایی تاشکند مسلمان بودند و 5115/م5151سال 

، با آن نامیدند میخانه مسلمانان گرچه کلیسا را بت .(11گلمرادزاده، ص)بخش اروپایی موجود بود 

به طور منظم در کلیسا حضور  ها روسکه تعداد کمی از  آنها از این. کردند میاحترام برخورد ه ب

 .(Schuyler ,p.41) متعجب بودند یافتند می

 .آمیز نیز داشتکه وجه احترام دادند یمو افراد متنفذ فرارود این نام را  داران نیزمبه  .51

به  ،ند و قصوری دارنداتوجهمسلمانانی را که بی این اثر یك رسالة دینی و اخالقی است تا. 51

 Манакиь – и) نامد یمایشان در این اثر قلمش را سالحش . صراط مستقیم الهی بازگرداند

Дукчй йшан , C.14) 
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ی منطقة فرغانه که به ها شانیاخان توره یا مدالی مشهور به دوکچی ایشان، از علیمحمد. 51

 .شهرت یافته است .ق5158/م5616در سال ها روسعلیه ( ندیجانمشهور به قیام ا)سبب قیامش 

سیاست کنترل نظارتی امور دینی مسلمانان در ( ق5158/م5616) پس از شورش اندیجان .58

مبنی بر عدم  ،ادارۀ استعماری ترکستان بر این تأکید داشت که سیاست سابق. پیش گرفته شد

سیاست عدم »یافتن دوران اسنادی که پایان. یابد دخالت در امور مسلمانان ترکستان باید پایان

اسالمیسم صحبت از خطر و تهدید پاناست،  در آنها مطرح شده « دخالت و نادیده انگاشتن

 ,Khalid). اندیجان نمودی از آن بوده است ق5158/م5616که به نظر آنها شورش سال  کنند یم

p.194)  ای مذهبی و دینی را در یك مسجد علمق 5158/م5616ژنرال دوخوسکی پس از شورش

وقتی آنها سر به سجده نهادند . پیشانی بر زمین بسایند کهجامع نمود و به زور آنها را مجبور کرد 

 (. 1عابد، ص) ژنرال از یك طرف باالی سر مردم پا نهاده و به طرف دیگر رفت

 .روسیه و انقالب اکتبر است5191منظور انقالب . 51

احیای  ،که گرچه اکثر علمای سنتی دانم یمیاگری را از آن رو درست اطالق عنوان اح. 56

 .وجه برجسته و مورد تأکید استدر آراء این گروه این اندیشه  ،دانستند یماسالم حقیقی را مطلوب 

برخی از نویسندگان انتشار این مجله را از جانب فردی به نام مال عبدالرحمان صالح اوغلو . 51

ازبکی و تاجیکی در تاشکند  یها زباناین نشریة ماهانه به . دانند یمهـ 5111/م5151ژانویه  51در 

 .(16معتمدتژاد، ص) شد یممنتشر 
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