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  چکیده  
با توجه به جمعیت بیشتر و نیز قرار گرفتن سمرقند، بخارا، تاشکند، فرغانه و ... در ازبکستان، این کشور از جهات 
تمدنی، تاریخی و فرهنگی و همچنین از جهت سیاسی و نظامی نقش محوری در منطقه آسیای مرکزی دارد و بـه 

است. درواقع با توجه به تنگنایی که حکومتهای منطقه  همین دلیل ظرفیت الگویی ازبکستان در این منطقه بسیار باال
تواند به عنوان یک  می کنند، باز شدن فضا برای اسالم در ازبکستان می معموال علیه مسلمانان و مظاهر اسالمی ایجاد

تان با نمونه عملی و موفق باعث تغییر رویه در سایر کشورهای آسیای مرکزی نیز گردد. این تغییر رویه در خود ازبکس
مرگ کریمف و آغاز ریاست جمهوری شوکت میرضیایف آغاز شد. از این سال فضا به شکل ملموسی در ازبکستان 

نخست وزیری در دولت کریمف این تجربه را کسب کرده بود که سرکوب  ها سالبازتر شد چرا که میرضیاف پس از 
فعالیتهای زیرزمینی و مسلحانه دامن خواهد زد. در  مانند ازبکستان امکان پذیر نیست و تنها بهای  اسالم در جامعه

اسـالمی زنـدانی شـده های  هزار نفر که به دلیل عضویت در احزاب و گروه ۲۰همان سال اول آغاز حکومت وی 
 بیانگر همه تشکل مذهبی ثبت گردید. این ۲۰۰۰مسجد تنها در تاشکند افتتاح شد،  ۱۷بودند، از زندان آزاد شدند، 

داشت  وجود ماوراءالنهر منطقه تمدنی و کهن میراث و اسالم به نسبت ازبکستان جامعه در که ودب شدیدی عطش
آینده شاهد رشد بیشتر فرهنگ اسالمی و جریانهای اسالم گرا در ازبکستان خواهیم بود و با های  بدون شک طی دهه

 تقریبی و تمدنی رشد فراگیرتری نسبت عمیق تمدن اسالمی در ماوراءالنهر احتماال جریان اسالمهای  توجه به ریشه
ِ
ی

به سایر جریانهای اسالم گرا خواهد داشت و طبیعتا این مسأله فرصت بسیار خوبی برای جمهوری اسالمی ایران در 
فرهنگی و حتی سیاسی با ازبکستان را به مرور در پی خواهد داشت. با توجه به فضای باز ایجاد های  جهت همکاری

عرفان های  یایف و عالقه مندی شدید مردم ازبکستان به فرهنگ و میراث اسالمی، به ویژه آموزهشده در دوران میرض
آفرینی  مختلف ازبکستان به نقشهای  تواند با حضور فرهنگی گسترده در حوزه اسالمی، جمهوری اسالمی ایران می

 بسیار مناسبی دست بزند.

  واژگان کلیدی 

  برویه، نقشبندیه، ماوراءالنهراسالم، ازبکستان، عرفان، قادریه، ک

  مقدمه
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 و مرکـزی آسـیای در انـرژی سرشـار و جدیـد منابع به یافتن دست برای بزرگی ها قدرت کشاکش
 برایای  صحنه به را منطقه این نظامی،های  پایگاه برخی الجیشی سوق موقعیت از استفاده همچنین
 کـرده تبـدیلای  منطقـه و یالمللـ نبی بـازیگران فرهنگـی -اقتصادی -سیاسی جانبه همه رویارویی

 سـبب کـه هسـتند برخـوردار خاصـیهـای  ویژگی از ازبکسـتان و تاجیکستان میان، این در. است
 متحـده ایـاالت روسـیه، فدراسـیون سعودی، ترکیـه، عربستان ایران،.ا.ج برای کشورها این شود می

های  توانمنـدی مچـونه ییهـا ویژگی. کننـد پیـدا مضاعفی اهمیت چین، خلق جمهوری و آمریکا
-زبـانی پیونـد و) منطقـه کشورهای سایر به نسبت( ازبکستان در بیشتر جمعیت و سیاسی-نظامی

 بخـارا، سـمرقند، در اسـالمی مدنیت پیشینه و ایران و افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان فرهنگی
 جملـه از اسـت، یدهگرد کشور دو این در بیشتر بسیار مذهبی عمق موجب که...  و کوالب فرغانه،

 همـین بـه و هستند تنیده هم در کامال کشور دو این جوامع که کرد اضافه باید. هستندها  ویژگی این
  .دارند مرکزی آسیای تحوالت در پیشتاز و کننده تعیین نقش کشور دو این مجموع علت،

 از پـس سـتانازبک در. است شده طی کشور دو این در متفاوتی سیاسی روندهای اخیر یها سال طی
 اجتمـاعی و فرهنگی مسائل از بسیاری برای بازتری فضای) میالدی ۲۰۱۶ سال در( کریمف اسالم مرگ
 در امـا.) بـود شـده ممنـوع اذان پخش پیشتر که شهرهایی مساجد در اذان پخش امکان نظیر. (شد ایجاد

 اسـالمی مظـاهر علیـه هماهنـگ، اقـدامات از وسـیعای  مجموعـه شاهد اخیر سال چند در تاجیکستان
 علیـه شـده دهی سازمان ییها برنامه و) حجاب و مساجد از اذان پخش همچون شعائری علیه خصوصا(

 ( ایران اسالمی جمهوری
ً
  .هستیم کشور این در) ایران.ا.ج فرهنگی نهادهای خصوصا

 حـوزه در حضـور جهـت سـعودی عربسـتان فراگیرهای  تالش اضافه به اقدامات، این مجموعه
 شـدن آشـوبناک بـرای را زمینه مؤثری طرز به ،)تاجیکستان ویژه به( کشور دو این ذهبیم-فرهنگی
 شـدن، آشـوبناک ایـن. سـازد مـی فـراهم ایران.ا.ج شرقی مرزهای همچنین و مرکزی آسیای منطقه

  بگذارد. اسالم جهان شرق منطقه ژئوپلیتیک بر کالنی سوء اثرات تواند می
 تـر منسجم ورزیدن اهتمام برای قوی انگیزه یک پیدایش سبب بالقوه، تهدیدات همین اگر البته

 در انفتـاحی موجب و شده تبدیل فرصت به تهدید این گردد، اسالم جهان شرق مسائل به ایران.ا.ج
 اسـتراتژی یـک بـا بتـوانیم اگـر مـا واقـع در. بـود خواهد منطقه این در اسالمی تمدن عمیق بحث

 شـرق منطقـه در تمـدنی، بزرگ بسیار اما خفتههای  پتانسیل تاریخی،های  داده بر مبتنی و هوشمند
 سـامان ایـن مـردم بـه درسـتی بـه را ایرانـی -اسـالمی فرهنگ پیام و کنیم بازخوانی را اسالم جهان

 منطقـه مسـلمان مردم و اسالمی انقالب علیه جهانی استکبارهای  توطئه از وسیعی بخش برسانیم،
 بـا اسالمی تمدن تاریخی و عمیق بسیار نفوذ و سترگهای  پایه دلیل به مهم، این. شد خواهد خنثی

 همـراه فراوانـی توفیقـات بـا حتمـا اسـالم، جهان شرق منطقه در ایرانی-اسالمی فرهنگ محوریت
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 داشـتن بخـش، هـر سیاسـی ـ اجتماعی ،فرهنگی مالحظات رعایت صورت در البته. (بود خواهد
  )منطقه فرهنگی سپهر در شجاعانه و نهخردمندا فعال، حضور نهایتا و منسجم برنامه

 خـوبی بـه پـیش سـالیان از اسـالمی، زنـدگی سـبک بـه شدن تر نزدیک برای ازبکستان مردم عطش
 کـرده تهیـه مـیالدی ۲۰۰۸ سـال در کـه گزارشـی در آمریکا  کارنگی یشکدهاند تعبیر به شد، می مشاهده
 توجـه اسـتقالل، از پس. است بوده قاللاست شدت با را اسالم یقینا شوروی، حاکمیت فروپاشی: «است
 محلـی اهـالی توسط مسجد و دینی مدرسه صدها فوریت به کرد، رشد ناپذیری سیری بطور دین به مردم

 آورده عمـومی زنـدگی بـه بیشتری زبان به قرآن برای تقاضا. شد ظاهر حکومت، از دستوری هیچ بدون و
 وجـود ازبکـی روز از بعـد درسـت ازبـک، مردم هخواست اولین موضوع این که خاطر بدین عمدتا است،
 مـذهبی جوانـان، از بسیاری شامل ،ها بعضی. رسید می فروش به سرعت به دینی کتاب نوع هر و داشت،
 اسـتفاده کـراوات از دیگـر جوانـان، شـد، شـروع گذاشتن ریش و اسالمیهای  لباس پوشیدن با شدنشان

 تعطـیالت بـه عمـومی تقیـد. گرفتنـد پـیش در را حجـاب شبیه ابداعاتی یا و حجاب زنان، و کردند، نمی
 در افطـار مراسـم بـرای شـدن جمع هم دور و رمضان، ماه در گرفتن روزه همینطور یافت، فزونی مذهبی

 سـبب اسـالمی میـراث و فرهنگ این ).Martha Brill Olcott & Diora Ziyaeva, 2008( ...»شب اول
 ملـی ایـده« اسـت شـده تنظـیم ۲۰۱۷ سال در که کشور سعهتو ملی توسعه سند در امروزه که است شده

 یـک در زمـان هر از بیش امروز واقع در. گیرد قرار توجه مورد هدف یک عنوان به رسما »روشنفکر اسالم
 ازبکسـتان جامعـه وحدت و هویت برای مستحکم ییها پایه عنوان به رسمی صورت به اسالم اخیر، سده

 یـک ایجـاد جهـت از باشـند نداشته اسالمی یشهاند به باور که والریسک دولتمردان حتی. شود می مطرح
 از حتـی و کریمـف دوران در بشر حقوق گسترده نقض مورد در ازبکستان از اتهام رفع و اطمینان سوپاپ
 و اسـالم بـرای فضـا شـدن بـازتر موافـق اسـالم، جهان و منطقه در ازبکستان تر فعال آفرینی نقش جهت
 بـه نسـبت مسـکو حاکمـان نیـز و دولتمردان از برخی البته. هستند خود کشور در ینآی این تمدنی میراث
 و نمـادین شـکلی بـه اسـالم ماندن باقی خواهان و هستند حساس دین سیاسی- اجتماعی و فعال حضور
 خواهـد نیـز سیاسـی- اجتمـاعی پررنـگهای  ویژگی ناخواه خواه ازبکستان در اسالم اما هستند فرهنگی
 صـوفی اخـالق و روحیـه و حنفـی فقـه ماتریدی، کالمهای  ویژگی با عموما کشور این رد اسالم. داشت
 رفتارهـای و باورها از دفاع دژ بلشویک، روسهای و تزاری روسیه مقابل در اسالم همین و شود می شناخته
  .  دارد خود اهداف وها  خواسته بیان در بلندی صدای نیز امروز لذا بوده اسالمی

این غنای فرهنگی و تاریخی بایستی بـه مطالعـه بیشـتر پیرامـون ابعـاد مختلـف پس با توجه به 
تحلیلـی، ـ  اسالم و اسالم گرایی در ازبکستان همت گمارد و تحقیق حاضر نیـز بـه روش توصـیفی

  کند. می چنین هدفی را دنبال
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  سیمای کلی اسالم  و اسالم گرایی در ازبکستان معاصر

 رشـد بـه بستر اسـالم خـواهی مـردم ازبکسـتان از استفاده با ریرالتح حزب نظیر گرا اسالم احزاب
 بـه توانسـتند کریمـف دوران سـرکوب رغـم علـی و اند کرده پیدا دست این کشور جامعه در خوبی
 ازبکسـتان دولـت علیـه تنـدی مواضـع هـم هنـوز مسائل برخی مورد در و دهند ادامه خود حیات

 موضـع اتخـاذ وجـود بـا و نیست مسلحانه فعالیت قمواف حزب این که داشت توجه باید. گیرند می
 هم هنوز حزب این. (دارد تبلیغی و سیاسی صرفا فعالیت به باور حکومت، علیهای  ریشههای  گیری

 شـریعت نگـرفتن قرار اصل با رابطه در معموال حزب این انتقادات.) است قانونی غیر ازبکستان در
 دست این از مسائلی و ازبکستان در آمریکا و نیستیصهیو رژیم فعالیت و حضور گذاری، قانون در

 شـنیدن و اسالمی عرفان معارف بازیابی تشنه ازبکستان دانشگاهیان و عادی مردم از است. بسیاری
 بـا تواند می ایران و هستند ایشانهای  آموزه در عدالت حتی و محبت انسان، سعادت پیرامون نکاتی

 اثیرالـدین نسـفی، عزیزالـدین سینا، ابن ترمذی، حکیم ظیرن( فرهنگی مشترم مفاخر کردن برجسته
 ایـن در شـیعه جامعـه. بـردارد ازبکسـتان مسلمان مردم با ارتباط راه در بزرگی گام...)  و اخسیکتی

 عنـوان به و هستند برخوردار خوبی جایگاه از خود نفری هزار دویست حدودا جمعیت با نیز کشور
 و اسـت کشـور ایـن شـیعیان عمومی اقبال مورد و فعال مساجد از سمرقند در شیعیان مسجد نمونه
 معمـولی کامال یها کمک مساجد نوع این به مذهبیهای  حساسیت برانگیختن بدون تواند می ایران

ـُرق از حتی. (باشد داشته...)  و فرش اهدای نظیر(
ُ
 مسـلمان تجـار یهـا کمک نظیـر غیردولتـی ط

 بهتـری اثـر پذیرد صورت نیز ازبکستان دینی و فرهنگی مراکز ردیگ به ها کمک این اگر البته) ایرانی
 در تصـوف و عرفـان بزرگـان مقـابر بازسـازی و حـالل گردشـگری صـنعت امـروز. داشت خواهد

 بـا یقینـا را صـحنه ایـن در ایـران حضور ازبکستان دولت که است مهم بسیار مسأله یک ازبکستان
 مـورد بیشـتر کـه نیز ازبکستان پرورش و موزشآ عرصه در حضور حتی. پذیرفت خواهد میل کمال
 میـان تـر محکم پیوند برای مناسبهای  رشته دیگر از تواند می است گرایان غرب وها  اروپایی طمع
 کشـور دو میانای  جاده و ریلی اتصال و اقتصادی عرصه. باشد ازبکستان و ایران اسالمی جامعه دو
  .شود می محسوب کشور دو برای اقتصادی ضرورت یک حتی و ممکن نیز

) کنـون تـا میرضـیایف شوکت جمهوری ریاست آغاز از( میالدی ۲۰۱۶-۲۰۲۱ یها سال طی
 یـابی هویـت بـرای آن به توجه و اسالمی میراث به احترام نیز و اسالمی رفتارهای و نمادها گسترش

 نقـاط سـایر و پایتخت در دینی متعدد مراکز و یافته افزایش گیری چشم صورت به معاصر ازبکستان
 ایـن در کـه دارد تحلیـل بـه نیـاز جامعه این آینده سنجش و رشد این چرایی. هستند افتتاح حال در

  پژوهش
ً
  .پرداخت خواهیم آن به مختصرا

کشور آسیای مرکزی از یکسو ما را از ترین  عدم شناخت فرهنگ اسالمی و اسالم گرایی در مهم
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سازد و از دیگر سو ما بدون شک در درازمدت  می عمق استراتژیک خود در این منطقه حساس غافل
  های امنیتی مواجه خواهد ساخت. ما را با بحران

های ملی نسل جوان را به الگوگیری از مفاخر تاریخی ایـن کشـور  میر ضیایف در بسیاری از مناسبت
ی هزار نسخه خطـ ۷۰کند و ساخت مراکزی مثل مرکز بزرگ تمدن اسالمی و گردآوری حدود  می دعوت

(حداقل حدود نیمی از این نسخ، فارسی هستند.) در کتابخانه تاشکند و ... همگـی حکایـت از اهمیـت 
بی رقیب میراث تاریخی به ویژه میراث تصوف و عرفان اسالمی در هویت کنونی جامعـه ازبکسـتان دارد. 

بـه یـک  به یک دلیل بسیار مهم و راهبردی جمهوری اسالمی بـا کمـک بـه حفـظ و احیـای ایـن میـراث
از بسیار روشن در آینده منطقه دست خواهد یافت و آن دلیل این است که رژیم سعودی و برخـی اند چشم

 کنند که مسلمانان آسیای مرکزی سنی مذهبند و ایران شـیعه می چنین وانمودای  ی منطقهها قدرتدیگر از 
خـی کارشناسـان در ایـران چنـین داشته باشـد و حتـی گفتـه شـد کـه برای  تواند با آنها رابطه دوستانه نمی

دیدگاهی دارند، اما ایشان از این حقیقت غافلند (و یا متغافل) که سـنت دیرینـه اسـالمی در ایـن منـاطق 
 
ً
به واسطه تصوف، روحی شیعی و اهل بیتی دارد و حفظ بسیاری از سنن و احیـاء میـراث تمـدنی و  عمدتا

ان اسالمی و مردم ازبک و تاجیک و ... خواهد شـد و تاریخی باعث برقراری پیوندی بسیار عمیق میان ایر
جریان اسالم گرایی برآمده از این مردم نیز خود را به انقالب اسالمی به رهبری راهبرانـی عـارف و حکـیم 
مثل امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری نزدیک تر خواهـد دیـد تـا حکـام جـور در سـعودی و غیـر آن. 

گذارند و حتی در چندده سال اخیر نـام  می وی خود را عمدتا حسن و حسینمردمانی که نام فرزندان دوقل
تواننـد در عـین داشـتن فقـه  مـی روح الله نیز در میان ایشان تقریبا رواج پیدا کرده است کسانی هستند که 

حنفی اما باورها و اصولی یکسان (و نه حتی نزدیک) با ما داشته باشند. هویت ایـران اسـالمی بـا هویـت 
یـک آینـه هسـتند کـه وقتـی در کنـار های  کستان اسالمی و تاجیکستان اسالمی در حقیقت مانند تکهازب

سـازند، پـس بایسـتی بـه شـناخت  می یکدیگر قرار گیرند نور خورشید حق را در دایره وسیع تری متجلی
 دقیق و عمیق میراث تمدنی به ویژه میراث صوفیه در ازبکستان و پیرامون آن همت گمارد.

  النهر ماوراء در تمدنی قهابس

دارد بـه طوریکـه هرگونـه  ١تاریخ منطقه آسیای میانه پیوندی ژرف و ناگسستنی بـا عرفـان و تصـوف
مطالعه پیرامون تاریخ کشورهای این منطقه و همینطور مطالعات جامعه شناختی و مردمشـناختی و 

وص تصوف، ابتر و فاقد بدون مطالعه درخصها  ... در خصوص زندگی معاصر مردمان این سرزمین
                                                                                                                                         

ی مفصلی پیرامون داللت واژگان عرفان و تصوف در فضای فکری ایران صورت گرفته است ولـی از آنجـا ها بحث. ١
و در این محدوده تمایزی میـان ایـن واژگـان که این مبحث تأثیری در موضوع مورد مطالعه ما در آسیای میانه ندارد 

کنـیم و  می برقرار نشده است؛ ما نیز در این مقاله به همان شیوه آسیای مرکزی، ازاین واژگان در کنار یکدیگراسفاده
  شویم. وارد دقایق واژه شناختی حول این الفاظ نمی
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ادراک معنایی عمیقی خواهد بود. شهرهایی چـون ترمـذ، بخـارا، سـمرقند و خـوارزم از مهمتـرین 
و هرچند  اند تصوف، چه از حیث پیدایش و چه از حیث پاسبانی از میراث صوفیانه بودههای  گهواره

؛ امـا اند کستان واقع شدهخارج از تاجیای  با تطورات سترگ تاریخی، امروزه این شهرها در محدوده
امتداد تمدنی آنها اگر در میان پارسی گویان ماوراء النهر یعنی تاجیکان بیشتر از سایر اقـوام و ملـل 
نباشد بی شک کمتر نیست. در واقع قسمت اعظم تاجیکستان فعلی، از حیـث تـاریخی بخشـی از 

تاریخ نقاطی چون سـمرقند و توان تاریخ آن را جدای از رهگذر  نمی بخارای شرقی محسوب شده و
 بخارا فهم کرد.

قسمت شمالی تاجیکستان نیز که پس از طی کوهستان سربه فلک کشیده زرافشان و در سـاحل 
شود، بخشی از دره فرغانه است که ایـن منطقـه نیـز بـه نوبـه خـود از  می رود عظیم سیردریا نمایان

دومین شهر بزرگ تاجیکستان  ١وده است.مراکز مهم حفظ و اشاعه عرفان و تصوف در آسیای میانه ب
یعنی خجند در این منطقه واقع است. نذیرجان تورسونف در کتابی که درباره تاریخ خجند نگاشـته 

)؛ از قول مؤلف کتاب شرفنامه شاهی یـا عبداللـه نامـه (حـافظ Торихномаи Хучандاست (
سته است: بخارا، سمرقند، ترمذ و تنیش ابن میر محمد بخاری) چهار شهر را زینت ماوراء النهر دان

  آورد: می خجند و درباره خجند چنین
» شـود. مـی چهارم خجند: جای فراغت، موضع پاکان، مکان صوفیان و حدی کـه از آن، جهـان آغـاز«

)Назирҷон Турсунов, Торихномаи Хучанд, Хуҷанд: Меъроҷ, 2012: 184(  
دم الشعرای ادبیات فارسـی، یعنـی ابوعبداللـه زادگاه اولین شاعر بزرگ پارسی گوی، ملقب به آ

جعفر بن محمد رودکی سمرقندی نیز امروزه با تقسیمات جدید، در همین والیت سغد تاجیکستان 
به مرکزیت خجند قرار گرفته است. در واقع منطقه پنجکنت (که رودک یا پنج رود از روسـتاهای آن 

. سلسـله انـد کـی را رودکـی سـمرقندی نامیدهاست.) از نواحی سمرقند بوده و به همـین دلیـل رود
  نیز بسیارند: اند شعرای پارسی گوی پس از رودکی که برخاسته از این نواحی

منجیک ترمذی، ناصرخسرو، اثیرالدین اخسیکتی، سیف فرغانی، بدر چاچی، کمال خجندی، 
یی، سیدای سوزنی سمرقندی، مؤیدالدین خوارزمی، عزیزالدین نسفی، ضیاء نخشبی، خیالی بخارا

نسفی، فطرت زردوز سمرقندی، شیدای خجندی، سـید غـازی نالـه استروشـنی، ناصـح کـوالبی، 
                                                                                                                                         

کستان و غرب قرقیزستان واقـع شـده اسـت. دره فرغانه امروزه در در محدوده شمالی تاجیکستان، شمال شرق ازب .١
بخش اعظم و مهمتر آن شامل شهرهای فرغانه، اندیجان و نمنگان در ازبکستان قرار دارد. مردمـان سـاکن ایـن دره 

ی تروریستی نیز سعی در سوء اسـتفاده از ایـن ویژگـی و در واقـع ها دارای روحیه قوی مذهبی هستند و اتفاقا گروه
د. نکته مهم این جا است که اگر معارف عرفانی نیاکان این مردم در منطقـه پررونـق باشـد، حسن مردم منطقه دارن

دهنـد و بسـترهای فکـری و روحـی  مـی و تبلیغات گروههای تروریستی جذابیت خود را از دسـت ها دیگر اندیشه
  رسد.  می نابود شده یا به حداقل ها گیری این گروه جذب
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فضلی نمنگانی، بهجت اسفره، پری حصاری، معدن اشتی، قنبرخان خجندی، مخلص بدخشانی، 
احمد دانش بخارایی، حیرت بخارایی، محمد رحیم غرمی، میرزا طغرل احرار فلغری، کریم دیوانـه 

و خـود  اند ... تنها بخشی از حافظان و مروجان فرهنگ و ادب فارسی در این منطقه بودهحصاری و 
پیداست زبانی که متون مهم ادبی آن کتبی چون کشف المحجوب، طبقات الصوفیه، ترجمه رسـاله 
قشیریه، کشف االسرار و عده االبرار، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابی سعید، معـارف بهاءولـد، 

الولیاء و اشعار سنایی و عطار و مولوی و سعدی و حافظ و ... باشـد، چگونـه روح عرفـان و تذکره ا
  ١دهد. می تصوف را در اعماق جان آحاد جامعه رسوخ

تاجیکستان (و کشورهای پیرامـونش بـه های  همچنین نگاهی به مخطوطات موجود در کتابخانه
کتابت و استنسـاخ کتـب عرفـانی، بـرای  دهد که سنت می غنی ازبکستان) نشانهای  ویژه کتابخانه

، تا چه میزان در ایـن منطقـه رواج داشـته اسـت. تنهـا در ها متمادی تا پیش از آمدن روسهای  قرن
کادمی علم« توان صدها نسخه عرفانی کتابت شده یا استنساخ شده  می »ها اینستوت شرق شناسی آ

   ٢اطرافش را دید.های  در محدوده تاجیکستان و سرزمین
اولیه هم به خراسان و ماوراء النهـر مربـوط اسـت، چنانکـه های  صالت بسیاری از عارفان سدها

شیخ الشیوخ شبلی صوفی قرن سه و متولد سامراء دارای اصالتی از استروشن (واقع در والیت سغد 
  تاجیکستان امروزی) است.

فوذ عرفان و تصـوف در لذا با توجه به عواملی که بر شمرده شد میتوان میزان گستردگی و عمق ن
تاجیکستان را مشاهده کرد. حال میتوان به سراغ این مسأله رفت که کدامیک از سالسـل عرفـانی در 

  یی هستند.ها این منطقه رواج بیشتری داشته و دارند و هر یک دارای چه ویژگی

  سالسل عرفانی رایج در ماوراء النهر

ند صد ساله حضور اسالم در منطقه ماوراء النهـر، پربیراه نیست اگر بگوییم درطول تاریخ هزار و چ
صورت اصلی و غالب اسالم در این سامان، اسالم عرفان و تصوف بـوده اسـت و البتـه بایـد توجـه 

                                                                                                                                         
شعرای پارسی گوی ماوراء النهر بنگرید به: میرزا مال احمد، یاد یار مهربان، مرزهای برای احصاء تعداد بیشتری از . ١

 ۱۳۸۰شرقی شعر پارسی از تاجیکان ورارود تا هند، تهران، انتشارات توس، 
کتبی همچون اعتقاد نامه جامی، حقایق الدقایق، زادالمسافرین، قلندرنامه، کنزالرموز، گلشن راز، لمعات عراقـی،  .٢

ع جامی، نزهه االرواح و رسائل میر سید علی همدانی و.... بـرای بررسـی بیشـتر دررابطـه بـا نسـخ خطـی در لوام
تاجیکستان بنگرید به: سید علی موجانی و امیر یزدان علی مردان، فهرست نسخ خطی فارسی انستیتوی آثار خطی 

  و همینطور:  ۱۳۷۶ تاجیکستان، تهران: موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، جلد اول،
 А.М.МИРЗОЕВ ВА А.Е. БЕРТЕЛЪС,ФЕҲРИСТИ ДАСТХАТҲОИ ШАРҚӢИ 

АКАДЕМИЯИ ФАНҲОИ РСС ТОҶИҚИСТОН, ДУШАНВЕ, ДОНИШ, 1988 
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داشت که تصوفی کامال شریعت گرا و غیور برای حفظ احکـام و آداب مسـلمانی، چنانکـه دراکثـر 
در منطقـه، هـا  مخالفـان حاکمیـت روسترین  منابع مربوط به روسیه تـزاری و شـوروی سرسـخت

. مخالفانی متعصب که کمترین همکاری را با حاکمان غیر مسـلمان منطقـه اند صوفیان معرفی شده
. البته موارد استثناء جالب توجهی هم وجود دارد که اتفاقا درس آموز هم هسـتند و بـه مـا اند داشته
حـال ای  رخ داده است. علیها  کدام سلسله دهند که موارد سازش با روسها بیشتر در میان می نشان

روسـی عصـر  -بزرگترین عامل بازدارنده در برابر فرهنگ روسی عصر تزارها و فرهنگ مارکسیسـتی
شوروی، در این منطقه و همچنین منطقه شمال قفقاز بدون شک تصوف اسالمی ریشـه دار در ایـن 

  ١مناطق بوده است.
کبری الدین  بل مشاهده است: از شهادت شیخ نجمپیشین نیز همین مسأله قاهای  در دوره

نقشبندیه با مهاجمان غیرمسلمان عمـدتا بـودایی های  در ایستادگی در برابر مغوالن تا درگیری
و جونغارها و ... همه نشان دهنده حضور تصوف در قالـب نهضـتی ها  اعم از کالمیکها، ایرت
است. حتی اشعار بسیار ها  عی محیط آندر مسائل سیاسی و اجتماای  هم نخبه گرا و هم توده

تند سیف فرغانی اهل تصوف (قرون هفت و هشت) در دفاع از عـدالت و مبـارزه بـا ظالمـان 
باعث شده است از وی به عنوان اولین شاعر فارسی سـرایی یـاد شـود کـه بـر مسـأله عـدالت 

های  بـه) لـذا از جنSaadat noury , Manouchehr. 2013اجتماعی تمرکز کرده اسـت. (
یا در این منطقه داشته و دارند کـه در اینجـا بـه آن هـا  گوناگون فرق تصوف حضوری زنده و پو

  کنیم: می اشاره

  حکیمیه

بینـیم و بـه مـرور بـه عنـوان یـک  می طریقتی است که نام آن را در متون عرفانی قرون اولیه اسالمی
وه بسیار حائز اهمیت است نقش فکری شود اما آنچه در مورد این گر نمی طریقت، نامی از آنها برده

و مفهومی آنان است. حکیم  ابوعبدالله محمد بن علی بن حسن (یـا حسـین) بـن بشـر ملقـب بـه 
) با نگـارش کتـاب سـیره ۹۳ :۱۳۸۴ابراهیم خدا،، ه.ق) ( ۲۸۵حکیم ترمذی (متوفی پس از سال 

پـردازی عمیـق پیرامـون مفهـوم  االولیاء یکی از نقاط عطف تاریخ عرفان را رقم زد چرا که با نظریه
 والیت بستر را برای ادراک مقام انسان کامل و جایگاه ولی و امام در نظام خلقت و طی مراتب سـیر
                                                                                                                                         

ترین اثر پژوهشی در رابطه با سرگذشت تصوف در عصر شوروی کتاب بنیگسن و ویمبوش به مشخصات زیـر  مهم.١
ا (یعنی نقش محوری تصوف در حفظ فرهنگ اسالمی در آسیای میانه و است که صدها شاهد برای صدق این مدع

دهد. از مبارزات امام شامیل در قفقاز تا ایشان مدلی در فرغانـه تـا قربـان  می شمال قفقاز)، در اختیار خواننده قرار
  مراد در ترکمنستان و ... همه و همه با محوریت تصوف رخ داده است:

مبوش، صوفیان و کمیسرها، تصوف در اتحاد شوروی، ترجمه افسانه منفرد، تهـران، الکساندر بنیگسن و اندرس وی
  ۱۳۷۸های فرهنگی،  دفتر پژوهش
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بخش از کتاب وی ختم االولیاء یا ختم الوالیـه نـام دارد و سـبب ترین  و سلوک، آماده ساخت. مهم
بعدها پیروان این طریقـت در دل سـایر  شده است که نوعا اصل کتاب نیز به همین نام، نامیده شود.

جای گرفتند اما جایگاه خاص حکیم ترمذی از جهت تاریخ تصوف شایان توجه اسـت. ها  طریقت
امروزه نیز مزار حکیم ترمذی در جنوب ازبکستان مورد توجه جمع کثیـری از مـردم قـرار دارد و بـه 

)، ۹۴: ۱۳۸۴خـدا،،  میابـراه( شـود مـی که روز خاص زیارت حکیم شـمردهها  ویژه در چهارشنبه
زائران زیادی از منطقه ترمذ و سایر نقاط ازبکسـتان و حتـی کشـورهای مجـاور بـه زیـارت حکـیم 

آیند. برخی کتب او در سده اخیر مورد توجه مستشرقین غربی و محققـین مسـلمان قـرار  می ترمذی
  .اند ره چندین بار منتشر شدهختم االولیاء و ادب النفس او در بیروت و قاههای  گرفته است و کتاب

  یسویه

این طریقت توسط خواجه احمد یسوی ملقب به پیر ترکستان (زاده شهر اسفیچاپ یـا سـیرام امـروزی در 
ه.ق در یسـه یـا شـهر  ۵۶۲ه.ق و در گذشته پس از عمری طوالنی در بیش از یک قرن بعد احتمـاال ۴۳۲

جه یوسف همدانی در بخارا بهره برد و به عنوان یکـی ترکستان امروزی) بنیان گزارده شد. او از مجلس خوا
  )۴۰۷ـ۴۱۱: ۱۳۹۲(پاکتچی،  قبایل ترک در قزاقستان امروزی شد.های  از خلفای او راهی سرزمین

  جریان عرفانی عزیزالدین نسفی

در امتداد توجه به بعد فکری طریقت حکیمیه که پیشتر ذکر آن رفـت بایـد بـه عزیزالـدین نسـفی و 
که او بدان تعلق داشت توجه کرد. هرچند بعدها از طریقت عزیزالدین نسفی (کـه ای  نیجریان عرفا
نسب نامه عرفانی خود را بـه حضـرت علـی ع و از  -به استثناء نقشبندیه–سالسل تصوف  مانند اکثر

رساندند)، طریقتی به شکل سازماندهی شـده و مشـخص بـاقی نمانـد امـا  می )ص(آنجا به پیامبر
  ازه در تاریخ عرفان در آسیای میانه و ایران مهم است.اند ی او بیاثرگذاری فکر

در واقع پس از ظهور ابن عربی در جهان عرفان اسالمی، چند عارف محقـق و صـاحب قلـم،  
او در های  یشـهاند و جامی و ... نقش مهمـی در فراگیـر شدنالدین  نظیر قونوی و قیصری و بابا رکن
فارسی زبانان داشتند و عزیزالدین نسـفی نیـز از جملـه همـین افـراد  جهان اسالم و به ویژه در میان

عرفـانی در میـان های  یشـهاند او را بـه عنـوان نقطـه مهمـی از تاریخهای  یشـهاند است که بایـد او و
  تاجیکان، یعنی فارسی زبانان ماوراء النهر مورد مطالعه قرار داد.

قام پرداختن به مسأله انسان کامـل و والیـت جریانات عرفانی، در این مای  یشهاند از جهت فهم
عزیزالدین نسفی و مسائل تئوریک عرفانی ضروری به نظرمی رسـد و از آنجـا کـه های  یشهاند او در

نسفی در واقع وامدار و مروج آراء ابن عربی است ناگزیر ابتدا بایـد از ابـن عربـی و شـرح اجمـالی 
  افکار او آغاز کرد.
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که بی شک نقطه عطفی در تاریخ عرفان و فلسفه در جهان اسـالم  )۵۶۰-۶۳۸آراء ابن عربی (
سهمناک جهان اسالم را به حرکت در آورد؛ البته حرکتی عمـدتا بـی صـدا کـه ای  است، مانند زلزله

داد. آراء ابـن عربـی در طـول زمـان بـه قـدری  مـی اجتماعی خود را در آینـده نشـان -آثار سیاسی
داشته است که بر کتاب فصوص الحکم او بیش از صـد و پنجـاه یشمندان مسلمان جذابیت اند برای

  )۱۲: ۱۳۸۸(مهربانی،  ست.ها شرح نوشته شده است که اتفاقا یکصد و سی شرح آن کار ایرانی
به نظر نگارنده آنچه که بیشترین جذابیت را به آراء ابن عربی داد این نکته بسیار مهم است که تا 

رفاء که مبتنی بر کشف و شهود آنان بود و به نوبه خود دلهـای بـی پیش از او عمده اقوال مطرح از ع
 شماری را در جهان اسالم به سمت خود جذب کرده بود، اینک با آراء ابن عربـی تبیـین منسـجمی

یافت به ویژه درهسـتی شناسـی او و معرفـی طبقـات وجـودی عـالم در قالـب مراتـب ناسـوت  می
لم خیال دارای شکل و بدون ماده)، جبروت (عالم تمامـا (طبیعت یا ملک: عالم ماده)، ملکوت (عا

عقلی بدون ماده و شکل)، الهوت (عالم اسماء و صفات خداوند) و ذات الهی و پـرداختن مفصـل 
ن شـدن بیشـتر گفتـه

ّ
تـا حـدی های  به مسائلی همچون اعیان ثابته، که این همه در کل موجب مبـی

  شد.  می پراکنده عرفای پیشین
ابن عربی با مقاومتهایی نیز از سوی برخی عرفای مخالف با وحدت وجـود مواجـه البته دیدگاه 

شد  می یشه ابن عربی و نظراتی که له و علیه او ایراداند شد. بهترین نمونه برای دیدن شدت اثرگذاری
: موافـق ابـن عربـی) و ۷۳۶انتقـادی میـان شـیخ عبـدالرزاق کاشـانی (متـوفی بـههای  نامه نگاری

: مخالف ابن عربی) است. مال عبدالرزاق در نامه خود به این شعر ۶۵۹-۷۳۶نانی (عالءالدله سم
  کند: می کیشی (قرن هفتم) استشهادالدین  شیخ شمس

  
  هــرنقش کــه بــر تختــه هســتی پیداســت
ـــو ـــوجی ن ـــد م ـــو برزن ـــن چ ـــای که   دری

  

  آن صورت آنکس اسـت کـان نقـش نگاشـت  
ـــت ـــت دریاس ـــد در حقیق ـــوجش خوانن   م

  
شـهود عرفـاء های  و آن را از نمونـه )۹: ۱۳۹۰،  کیشـی؛ ۴۴ــ۵۶: ۱۳۴۱دی، (واعظ یزدی مهرجـر 
یشه ابن عربی را منطبق با شهود ایشان و تبیینـی درسـت از کشـف و شـهود اهـل دل و اند داند و می بزرگ

  )۴۴- ۵۶ :۱۳۴۱داند. اما سمنانی پذیرای این دیدگاه نیست. (مهرجردی،  می منطبق با حقیقت عالم
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت تبیین ابـن عربـی از شـأن و مقـام  اما به هر روی

در گروی قرار گرفتن در دایـره والیـت ها  انسان کامل و والیت اوست و اینکه در واقع سعادت انسان
انسان کامل است. او نیز مانند بسیاری از عرفاء پیشین که بدانها اشاره کـردیم تصـریحی بـر تشـیع 

پیرو مذهب فقهی ظاهری که از مذاهب بائده یـا نـابود شـده فقهـی اسـت و ای  او در خانوادهندارد 
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و  ۱۳۹۰) بود، به دنیا آمد. (نصر حامد ابوزیـد، ۲۵۵-۲۹۷بنیان گذار آن دواود ظاهری اصفهانی (
 Rustom, 1993. Hbk 184: 4داند (الشیبی، می ) اما حضرت علی(ع) را از همه صحابه افضل 

) و در واقع مصداق انسان کامل پس از پیامبر را ۱۶-۱۸ :۱۳۸۱ ،عربی ابن الدین محی ؛۳۲: ۱۳۹۴
دهد. در عصر و زمان خـود نیـز مهـدی را صـاحب اصـلی  می از این طریق به مخاطب خود نشان

داند و بر اینکه او از نسل پیامبر(ص) از فرزندان علی(ع) و فاطمه زهرا(س) است و جـد  می والیت
. ١)۱۴۹ــ۱۵۱: ۱۳۹۲ ،کنـد. (فاضـلی مـی اسـت؛ تصـریح(ع)  لی بن ابـی طالـباو حسین بن ع

یشه ابن عربی وجود دارد که پرداختن بـه آنهـا اند هایی پیرامون ختم والیت مطلقه و مقیده در (بحث
فتوحات مکیه از دیدارش  ۱۳پردازیم.) او در باب  ما را از هدف این مقاله دور میسازد لذا به آن نمی

این قطب نایب خداونـد « گوید: می گوید. او قطب را نائب خداوند میداند و می ز سخنبا مهدی نی
است همانطور که علی بن ابی طالب نایب محمد بود برای تالوت سوره برائت برای اهـل مکـه کـه 
ابتدا ابوبکر را برای این کار فرستاد سپس او را از این ماموریت معاف داشته و فرمود کسی از ناحیـه 

رود مگر اینکه از اهل بیت من باشد. سـپس علـی را خوانـد تـا خـود را بـه  نمی رای تبلیغ قرآنمن ب
ابوبکر برساند و فرمان برائت را به نیابت از پیامبر اکرم برای مردم بخواند... پس بدان که این قطـب 

شته است و او تأثیر زیادی در عالم ظاهر و باطن دارد که خدا این دین را به وسیله وی محکم نگاه دا
» را با شمشیر خود ظاهر ساخته و از ظلم و جور دور نگه داشته  است و به عدل حکم کـرده اسـت.

  )۱۴۸-۱۴۹ :۱۳۹۲ (فاضلی،
به هر روی در قرون شش، هفت و هشت شّراح او که عمدتا در حوزه فرهنگی ایـران و روم (آنـاتولی)  

  آتش برآمده از آراء ابن عربی خاموش شود. زیستند، نگذاشتند که  می و به ویژه سیواس و قونیه
یکی از عرفایی که تحت تأثیر ابن عربی بود و در فضای خراسان و ماوراءالنهر مصادف با حمله 

زیست عزیزالدین نسفی است (نسف یا همان نخشب با نام جدید قارشـی یـا کارشـی در  می مغول
ی در تبیین مسـأله والیـت انسـان کامـل ازبکستان امروزی واقع شده است). او نیز نقش بسیار مهم

  ه.ق در ایران و در منطقه ابرکوه وفات یافته است.)  ۷۰۰ایفا کرده است. (نسفی در حدود سال 
انسان کامل همیشـه در عـالم «گوید:  می داند و چنین می نسفی انسان کامل را به مثابه دل عالم

ات یک شخص است و انسان کامـل دل باشد و زیادت از یکی نباشد، از جهت آنکه تمامت موجود
آن شخص است و موجودات بی دل نتوانند بود. پس انسان کامل همیشه در عالم باشد و دل زیادت 

                                                                                                                                         
کنـد و ظهـورش در زمـانی  مـی است زنده که روزی  ظهـورای  خداوند را خلیفهگوید: (ترجمه)  می ٣٦٦در باب .  ١

کند و اگر از عمر دنیا حتـی یـک  می از عدل و قسط پر افتد که دنیا پر از جور و ستم شده است و او دنیا را می اتفاق
گرداند تا آن خلیفه در بین رکن و مقام از مـردم بیعـت گیـرد. او از  می روز بیشتر نمانده باشد، خداوند آن را طوالنی

 عترت رسول الله (ص) و فرزند فاطمه (س) است و جدش حسین بن علی بن ابی طالب است.
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  )۱۸۷(فدایی مهربانی، پیشین، » از یکی نبَود پس انسان کامل در عالم زیادت از یکی نباشد.
  کنـد:  مـی تند چنـین معرفـیاو همچنین اولیاء را که پس از پیامبر عهـده دار مقـام والیـت هسـ

[پیامبر فرمود:] نام ایشان اولیاست. این اولیا خلق را به دین من دعوت کننـد ... خـدای تعـالی «... 
 آخرین که ولـی 

ِ
ی
ّ
دوازده کس را از امت برگزید و ایشان را نایبان حضرت محمد(ص) گردانید... ول

درویش! شیخ هرچه فرمایـد ای  ت...دوازدهم باشد خاتم اولیاست و مهدی و صاحب زمان نام اوس
  )۱۸۷ ن،یشیپ ،یمهربان ییفدا» (از سر دید فرماید.

یشه اند شایان ذکر است بر خالف دیدگاه سید جواد طباطبایی که عرفان و عارفان را از سیاست و
یشه سیاسی در ایـران در قسـمت اند داند و در کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ سیاسی دور و بری می

از آنجا که در سیاست اصـالت بـا «گوید:  یشه عرفانی، میاند یشه سیاسی بر مبنایاند تأسیس امتناع
یشـه عرفـانی ارائـه داد. اند یشه سیاسـی مبتنـی براند دنیا و در عرفان اصالت با آخرت است نمیتوان

ی، (طباطبـای» است که انسـان نبایـد بـه آن دل ببنـدد.ای  دراندیشه عرفانی دنیا همچون مسافرخانه
۱۳۸۴: ۲۲۷-۲۰۵ 

ً
کید بر عزیزالدین نسفی ) و اتفاقا نماید. (همان) اما نسفی دربـاره انسـان  می تأ

انسان کامل] بعد از شناخت و لقای خـدای، هـیچ کـاری برابـر آن ندیـد و «[گوید: می کامل چنین
دم هیچ طاعتی بهتر از آن ندانست که راحت خلق رساند و هیچ راحتی بهتـر از آن ندیـد کـه بـا مـر

چیزی گوید و چیزی کند که مردم آن را بشنوند و به آن کار کننـد، دنیـا را بـه آسـانی بگذراننـد و از 
این عالمی ایمن  باشند و در آخرت رستگار شوند و هر که چنین کنـد وارث انبیـاء های  بالها و فتنه

در میان خلق پیـدا  است.... انسان کامل هیچ طاعتی بهتر از آن ندید که عالم را راست کند و راستی
(عزیزالدین نسفی، انسان کامل، بی جـا، بـی تـا، » کند ... و قاعده و قانون نیک در میان مردم بنهد.

  (مقدمه، در بیان انسان کامل) ۱۰صفحه 
پس نسفی  اصالح امر دنیای مردم و اداره صحیح جامعه را نیز از شئون والیـت دانسـته اسـت؛ 

  )۱۸۱(فدایی مهربانی، پیشین، والیتی که خود باطن نبوت است. 
حال باید به این مسأله توجه داشت که نسفی نیز مانند سایر صوفیان، سلسله طریقتـی دارد کـه  

شود و این امر بیانگر این است که در زمان پس از پیـامبر ولـی مطلـق  می به حضرت علی(ع) ختم
اند. پس از کنار هم نهـادن ایـن د الهی و بارزترین مصداق انسان کامل را علی بن ابی طالب(ع) می

رسد هرچند تصریحی بـر تشـیع  می عوامل یعنی شأن و جایگاه انسان کامل و مقام والیت او به نظر
 در آثار نسفی وجود ندارد اما در واقع بهترین تبیین را از معنا و مفهوم امامت به معنی شیعی آن ارائه

ا همان عاملی اسـت کـه نقـش بـی بـدیلی در آمـاده دهد و این نوع آراء از نسفی و امثال او دقیق می
  ساختن جامعه غرق در عرفان ایران، برای پذیرش والیت ائمه معصومین داشته است.

هفتم الی دهم در ایـران از جهـت فکـری و ذوق عرفـانی های  توان گفت روندی که در سده می
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رن دهـم شـد، تـا حـد اجتماعی گسترده در قـ -روی داد و زمینه ساز شکل گیری تحوالت سیاسی
  امثال نسفی دارد.های  زیادی ریشه در افکار و تالش

  کبرویه

ه.ق)،  ۶۱۸شـهات  - ۵۴۰کبری خیوقی خـوارزمی (تولـد الدین  این طریقت منسوب به شیخ نجم
ة الکبری«ملقب به 

ّ
است (شیخ نجم الدین، ولی تراش نامیده شده است » شیخ ولی تراش«و » طام

) گسـترش ۲۱-۲۴ :۱۳۶۲الـدین کبـری،  میان شاگردان وی.) (شیخ نجـم به جهت کثرت اولیاء از
صفحات در قزاقستان امروزی)، تمام خراسـان، ترین  این طریقت در سرتاسر ماوراءالنهر (تا شمالی

مرکز ایران، روم و شام و هند و چین بسیار جالـب توجـه اسـت. البتـه در قـرن نهـم دو انشـعاب در 
نوربخشیه کبرویه و ذهبیه کبرویه در جای جای نقـاط یادشـده بـه ی ها طریقت ایجاد شد و طریقت

ویژه در ایران به حیات خود ادامه دادند اما به طرز عجیبی در آسیای میانه تـا امـروز بـا نـام کبرویـه 
منشعب شده) مواجه هستیم. هرچند به مرور و پس از گسترش نقشـبندیه از های  (بدون نام طریقت

ستردگی کبرویه در آسیای میانه کاسته شد و تقریبا به خوارزم و تا حدی بخارا قرن هشتم و نهم، از گ
(پیرامون مزار سیف باخرزی در محله فتح آباد بخارا) محدود شده است. (خدایار، پیشین، صـفحه 

این کتاب اشاره شده است کـه  ۶۲. در صفحه ۶۲و  ۲۵و بنیگسون و ویمبوش، پیشین، صفحه  ۹۷
تقد است پیروان کبرویه در خوارزم هنوز هـم بسـیارند.) صـوفیان کبـروی محقق روس سوخارو مع

مهمترین نقش را در مسلمان شدن قبایل کوچ نشین اردوی زریـن داشـتند. (بنیگسـون و ویمبـوش، 
  ) (اردوی زرین دولتی به مساحت حدود شش میلیون کیلومتر مربع بود.)۴۷پیشین، 

می گـردد بـه جایگـاه بـی نظیـر میـر سـید علـی مهمترین جنبه این طریقت در تاجیکستان باز
همدانی در این کشور. میر سید علی همدانی قطب طریقت کبرویه در قرن هشـتم هجـری، بخـش 
مهمی از زندگی خود را در والیت ختالن گذراند و پیـروان بـی شـماری در ایـن سـرزمین (منـاطق 

ور لنگ از محبوبیـت روز افـزون جنوبی تاجیکستان امروزی) به گرد او حلقه زدند به طرزی که تیم
پس از وفات او در سفر بین کشمیر و ختالن در کنـر افغانسـتان در  ١این سید احساس وحشت کرد.

هجری قمری و انتقال پیکرش، بنا به وصیت خود او به ناحیه ختالن و تدفین او در شـهر  ۷۸۶سال 
ایـن سـید کـه او را  کوالب، به مدت صدها سال مـردم تاجیـک ارادت و عشـق خاصـی نسـبت بـه

. دو شعر از اشعار وی شهرت زیادی در میان مـردم تاجیـک اند نامند؛ ورزیده می حضرت امیرجان
  دارند. اولی که به همراه تصویر وی بر اسکناس ده سامانی تاجیکستان نقش بسته است چنین است:

  
                                                                                                                                         

ین سرگذشت میرسید علی همدانی توسط شاگرد بدخشانی وی یعنی نورالدین جعفـر نگاشـته شـده تر ترین و کامل قدیمی .١
  م) ۱۹۹۵( ۱۳۷۴نورالدین جعفر بدخشی، خالصه المناقب، اسالم آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان،  است:
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  بـاد اریـمـر او را  زدیـکـرد، ا ادیـهر که ما را 
  یکنــد از دشــمنف یر راه مــا خــارانــد هــر که

  گـرد و غبـار یما را با کسـ ستیدر دو عالم ن
  

  هرکه ما را خوار کـرد، از عمـر برخـوردار بـاد  
  خـار بـاد یکز باغ وصلش بشکفد بـ یهر گل

  بـاد اریهر کـه مـا را رنجـه دارد، راحـتش بسـ
  

ت و و دیگری که در آن با استفاده از الفاظ علی(ع) و همدان (همه دان)، اشاره به جایگـاه والیـ
  مقام انسان کامل شده است؛ چنین است:

  ییاهـل کجـا یکـه علـ یزیـعز دیپرس
ــ ــ ین ــد عل ــه ندانن ــدانم ک   را یزان هم
  

ــه وال   ــتم ب ــگف ــ تی ــدانم ،یعل ــز هم   ک
  ١را همـه دانـم یمن زان همدانم که علـ

  
سفر اولیه میر سید علی همدانی به کوالب و منطقه ختالن به واسطه زیارت مزار عـارفی از قـرن پـنج 

جری به نام میر سید حسن اصفهانی، ملقب به شاه خاموش اصفهانی بوده است که امروزه نیز مـزار وی ه
در ناحیه مؤمن آباد کوالب زیارتگاهی بزرگ و مورد توجه مردم است. شـایان توجـه اسـت کـه در منطقـه 

، وجـود دارد اند همزار از عارفان نامدار همچون شقیق بلخی تا عارفانی که صبغه محلی داشـتها  ختالن ده
و نابودی هر کتـاب و کاغـذی کـه  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰در دهه ها  اما متأسفانه موج کشتارهای وسیع بلشویک

متنی به فارسی یا عربی بر روی آن نوشته شده بوده، باعث شده است اطالعات ما نسبت به برخـی از ایـن 
ب مـزار نداشـته باشـند. طـی کم باشد و یا خود مردم محل نیز اطالعـات زیـادی از صـاحها  شخصیت

سالیان اخیر اثر پژوهشی خوبی توسط دو تن از اهل فرهنگ ناحیه ختالن، آقایان رجب عصـازاده و دکتـر 
حاتم عصازاده (متولی مزار حضرت امیرجان و فرزند مرحوم رجـب عصـازاده)، بـه نـام پیـران کوهسـتان 

 تر صاحبان مزارات منطقه خـتالن، کمـکختالن منتشر شده است که تا حد قابل توجهی به شناسایی بیش
یی ها ) در ایـن کتـاب شخصـیتРачаб Асозода ва Ҳотам Асозода, , 2015کنـد. ( مـی

گلدسته، شاه نعمـت اللـه زرآبـی، خواجـه اسـحاق الدین  جالل همچون شاه خاموش اصفهانی، شاه
. مزارهایی هم اند رفی شدهختالنی و ... سایر عرفایی که محققان ایرانی کمتر از آنها اطالع دارند مع

یی در نام یا داشتن نسبت خانوادگی) به اویس قرنی و امثاله و ها که به اشتباه (احتماال به دلیل قرابت
. غـرض از بیـان وجـود ایـن اند ؛ در ایـن کتـاب معرفـی شـدهاند حتی بعضی ائمه نسبت داده شده

که نام کبرویـه امـروزه رواج نـدارد امـا متعدد این است که در این منطقه علی رغم اینهای  زیارتگاه
نقش محوری میر سید علی همدانی و احترام به او و مطالعه آثار او باعـث زنـده نگـاه داشـته شـدن 

                                                                                                                                         
گرفت. کاروان بـزرگ او کـه جـد گسترش اسالم در کشمیر نیز با سفر میر سید علی همدانی به این سرزمین رونق  .١

تـن از عارفـان و صـنعتگران وارد  ۷۰۰اعلی حضرت امام خمینی(ره) نیز در این کاروان بـوده اسـت، مشـتمل بـر
  سرزمین کشمیر شدند.
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  عملی کبرویه در ختالن و تمام تاجیکستان شده است.
همچنین از اواخر عصر شوروی بازیابی میراث ادبی و علمی عارفان مسلمان یکی از مهمتـرین 

زیابی هویت اسالمی در میان مسلمانان شوروی بوده است و در این میـان مطالعـه پیرامـون طرق با
اخیـرا  ١کارهای پژوهشی توسط تاجیکان بوده است.ترین  آثار میر سید علی همدانی یکی از پررونق

نیز در یکی از کتب تحقیقی خوب که در تاجیکستان منتشر شده است بـه آراء سیاسـی و اجتمـاعی 
  )А.Ғ.ХОЛИЗОДА, 2017: 205-242(. ویژه میر سید علی همدانی توجه شده است. عرفا به

  قادریه

طریقت قادریه ابتدا در بغداد قرن شش هجری، توسط شیخ عبدالقادر گیالنی ملقـب بـه غـوث االعظـم 
از غـرب آفریقـا ها  بنیان گذارده شد. سپس این طریقت توسط شاگردان و مریدان اقطاب قادری طی سـده

ندوستان و تا آسیای جنوب شرقی و از سودان تا قفقاز و مـاوراء النهـر و بالکـان منتشـر شـد. یکـی از تا ه
امکنه زیارتی تاجیکستان به عارفی از این طریقت منتسب است یعنی مـزار شـیخ ترین  مهمترین و قدیمی

ردم بـه اشـتباه در خجند. هرچند به واسطه فراگیری نقشبندیه در قرون جدید بسـیاری ازمـالدین  مصلحت
  کنند. می را) نقشبندی تصورها  این عارف (و بسیاری دیگر ازصاحبان زیارتگاه

نوری الدین  یکی از مهمترین نمادهای شهر خجند همین مزار است که پیکر شیخ مصلحت
بوده است و شیخ الدین  ه.ق) را در دل خود جای داده است. نام اصلی او شمس ۵۲۵- ۶۱۹خجندی (
نیز نامیده شده است. زمان زندگی او مصادف الدین  و گاهی شیخ مصلحالدین  بدیعالدین  مصلحت

دانیم که این شیخ قادری یکبار  می است با حمالت سهمگین قراختائیان و سپس مغوالن به منطقه فرغانه.
به هنگام جوانی و در سن نوزده سالگی با حسن تدبیر و گفتگویی که ازجانب مردم شهر خجند با 

انجام داد موفق شد شهر خجند و مردمش را از ایلغار لشکر مهاجم ها  اشی (سرلشکر) قراختاییلشکرب
. یکی از پژوهشگران برجسته تاجیک لقمان  )۹۱-  :۱۳۸۶زاده،  رهایی بخشد. (حاجی حسین موسی

دهد که  می داند اما مجموع قرائن نشان می را در مقاله زیر، کبرویالدین  بایمت اف شیخ مصلحت
  )۷۰- ۷۱: ۱۳۸۲رسد: لقمان بایمت اف،  می دری بودن شیخ درست تر به نظرقا

دانیم کـه حـاکم شـهر  می ی حیات او مصادف است با زمان حمالت مغول و بازها سالآخرین 
کنـد.  مـی افتخار آمیـز در برابـر سـپاه کـافران مهـاجم ایسـتادگیای  به گونه» ٢تیمور ملک«خجند 

                                                                                                                                         
زاده  توسط مرحوم ماهرخواجـه سـلطان ۱۹۷۰مطالعات علمی پیرامون میر سید علی همدانی در شوروی، در دهه  .١

کستان آغاز شد. او به شیوه مستنسخین قدیم، به شیوه دستی از روی همه آثار میرسـید علـی محقق اهل درواز تاجی
برداری کرده و سپس شروع به انتشار آثار و تحقیقات در جمهوری شوروی  های تاشکند، نسخه همدانی در کتابخانه

 کند.  تاجیکستان می
شهر و در جنب باغ کمال خجندی واقع شـده اسـت، مجسمه تیمور ملک در موزه خجند که در قلعه باستانی این  . ٢
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ین مسأله نیز نقش مهمی ایفا کرده باشد که نیازمند فحص بیشـتر در االدین  احتماال شیخ مصلحت
  در منابع به ویژه نسخ خطی است.

  اوست:های  از سروده
  نگذارنـــد دنیتـــو رســـ یدردا کــه بـــه کـــو

ــ ــب جــانبخش ول   کنیآب خضــر اســت آن ل
  است جمالت کـه در آن بـس گـل رعنـا یباغ

  

ـــدر و د یســـو   ـــو د واری ـــت ـــد دنی   نگذارن
  نگذارنـــد دنیو چشـــ میمـــا تشـــنه بمـــرد

ــ ــح یبشــکفته ول ــکــه چ فی ــد دنی   نگذارن
  

  در قرن هشتم حدود یک سده پس از شیخ مصلحت
ً
 الدین، کمال خجندی در این شهر بالید و نهایتـا

دانیم که او تعالیم عرفانی خود را در کدامیک از سالسل پی گرفته اسـت  نمی در تبریز آرام گرفت. هر چند
  شعر او مؤید این ادعا است:ترین  رفانی است. معروفاما اشعار او مشحون از ادبیات ع

  
ــو ــر ک ــازان س ــق ب ــات عش ــ یعرف ــد اری   باش

ــ ــق نرس ــا الح ــارج أن ــه مع ــا یب ــر یز پ   منب
  است جمالت کـه در آن بـس گـل رعنـا یباغ

  

  در نروم که عار باشـد... نیبه طواف کعبه ز  
  دار باشـد یسر که سـزا نیشناسد ا یکه سر

ــ ــح یبشــکفته ول ــکــه چ فی ــدنگذا دنی   رن
  

به هر حال طریقت قادریه به شکل وسیعی در آسیای میانه تا دوران حاضر به حیات خـود ادامـه 
داده است. به واسطه وجه تمایزی که در طریقه ادای ذکر بین چنـد گـروه از صـوفیان منطقـه وجـود 

. اند داشته است بخشی از کبرویان هم ذیل عنوان کلی تـر جهریـه بـا قادریـان یکـی انگاشـته شـده
تحقیقات میدانی نگارنده و گفتگو با برخی بزرگان طرق در تاجیکسـتان ایـن مسـأله را تأییـد کـرده 

، در ١ذکـر خفـیها  و یسویها  و نقشبندی اند ذکر جلی داشتهها  و قادریها  است. از آنجا که کبروی
شـتر از (کـه حتـی بیهـا  داخلـی وخـارجی بـر کبرویهای  برخی موارد و بر اثر مرور زمان و  فشار

در نامگذاری صورت پذیرفته است و بـه ها  اند) این ادغام به محبت اهل بیت اشتهار داشتهها  قادری
                                                                                                                                        

  به عنوان یکی از مفاخر والیت سغد قرار داده شده است.
شایان توجه است که آداب یسویه در مناطق شمالی آسیای مرکزی متفاوت است و در منـاطقی ماننـد قرقیزسـتان، . ١

، مانند ترکمنستان احتماال با تأثیرپذیری شاخه الچی از یسویه، اهل ذکر جهر هستند اما در مناطق جنوبی و میانی
و یا برعکس، ممکن اسـت کـه شـاخه الچـی یسـوی در  اند هبیشتر از نقشبندیه ذکر خفی را شیوه کار خود قرار داد

مناطق دوردستی نظیر قرقیزستان از آداب اولیه یسویه دور شده باشد. این مسأله یعنی چیستی آداب اصـیل و اولیـه 
ی الچـی و گیسـودراز یسـوی در ها ر تحقیقـاتی و پیمایشـی در میـان یسـویه ترکمنسـتان و شـاخهیسویه نیاز به کا

ی هـا یی از دره فرغانه نظیر اندیجان، نمنگان و مـرگالن در ازبکسـتان) دارد. همچنـین آموزهها قرقیزستان (و بخش
نشـانگر بسـیاری از مسـائل توانـد  می خواجه یوسف همدانی به عنوان منشاء اصلی هر دو فرقه یسوی و نقشبندی،

 
ً
در مورد ذکر، خواجه یوسف همدانی در کتاب مهم خود (رتبه الحیات) هـر چنـد هـدف را رسـیدن بـه  باشد مثال

  قائل است.ای  داند اما برای ذکر جهر نیز جایگاه ویژه می تحقق اذکار در دل
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مسـأله  ٢.اند به مرور بـا قادریـه منطقـه ممـزوج گشـته ١واسطه ذکر جهر و نامیده شدن با نام جهریه
رد و آن کـوچ دیگری نیز به گسترش طریقت قادری در دوران اخیر در منطقه آسیای میانـه کمـک کـ

اجباری مردم چچن و داغستان در زمان استالین به این منطقه بود که تعداد قابل تـوجهی از قادریـان 
را باخود به آسیای میانه آورد. (توجه شودکه هر دو طریقت قادری و نقشبندی در گذشته نـه چنـدان 

  دور از آسیای میانه به قفقار انتقال پیدا کرده بود.)
در تاریخ طریقت قادری در این منطقه مهاجرت مولوی جنـونی (قلندرشـاه بـن شـاه اتفاق مهم دیگر 

کـه بـا  ٣صاحب) در قرن نوزدهم میالدی به منطقه حصار و نهایتا حـدود شـهر وحـدت امـروزی اسـت
اشعارکربالیی و حسینی خود نقش مهمی در تعمیق حب اهل بیت به ویژه در منطقه وحدت داشته اسـت 

  این سرزمین آثار زنده و پویای مهمی تا همین امروز از خود برجای گذاشته است. و اساسا هجرت او به
امروزه مزار او در روستای راحتی زیارتگاه مردم منطقه است و روستای مجـاور آن یعنـی نیکـان 

 
ً
از سادات هسـتند، مسـجد روسـتای خـود را بـه نـام مسـجد امـام خمینـی(ره)  که سکنه آن عمدتا

  متأسفانه دولت اجازه نصب تابلویی با این نام را به سکنه نداده است.، هرچند اند نامیده
عرفانی و اشعار کربالیی خـود سـنت موسـوم بـه کربالخـوانی را در های  مولوی جنونی با آموزه

  ٤تاجیکستان پایه گذاری کرد و یا به آن رونق بیشتر داد.
  از اشعار او است:

  
  چـه گذشـت؟ امبریـکه به فرزنـد پ یدان چیه
  سـرخ بـه خـون یکـیدر زهر شده سـبز  یکی

  ســر شــهزاده بــه ظلــم از تــن او گشــت جــدا
ــونر ــه خ ــهالش ب ــم ش ــ زیچش ــو پوش   دهیگل

ـــــاره یرو ـــــون رخس ـــــون گلگ   اش از خ
  

  چـه گذشـت؟ دریـفاطمه و ح دهیبه نور دو د  
  که ز آشوب جهان با دو بـرادر چـه گذشـت؟
  غرقه خون شده آلوده به اخگـر چـه گذشـت؟

  گـوهر چـه گذشـت؟ زهیاز غم چرخ به آن پاک
  سـتمگر چـه گذشـت؟ یایبه رسول زاده ز دن

  

                                                                                                                                         
  یه اشتباه گرفته شود.جهریه در میان مسلمانان چین، داستان دیگری دارد و نباید با این جهر .١
محققان روس هم از واژگانی نظیر شپتونی (نجواکنندگان) و پریگونی (پرندگان) برای اشاره به صـوفیان اهـل ذکـر .٢

  .اند هخفی و جلی استفاده کرد
پدر او از پوشنگ قندهار به دهنو که امروزه در والیت سرخان دریای ازبکستان واقع شده اسـت مهـاجرت کـرد و  .٣

ا او به دلیل مشکالتی که از سوی برادرش برای او ایجاد شد بـه منـاطق روسـتایی شـرق تـر، یعنـی محـدوده نهایت
  امروزی تاجیکستان مهاجرت کرد.

  سیف فرغانی که پیشتر او به او اشاره کردیم حدود هشتصد سال پیش سروده بود: .٤
  ای قوم در این عزا بگریید/ برکشته کربال بگریید ...
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شود که بدانیم در میان پیروان فقـه حنفـی شخصـیت  می اهمیت این نوع نگاه آنجا بیشتر هویدا
شود و کمتر فضایی برای پـرداختن بـه ماجراهـا و درسـهای تـاریخ صـدر  می معاویه محترم شمرده

ه بر اهل بیـت پیـامبر رفتـه اسـت؛ وجـود دارد امـا سـنت اسالم از منظر ظلمی که از سوی بنی امی
کربالخوانی در تاجیکستان باعث شده است که آهسته آهسته این مسائل در میـان تاجیکـان مطـرح 

 شده و آنان رابه تفکر و مطالعه بیشتر در خصوص مسائلی همچون ماجرای کربال وادارد.
م آسیای میانه، خانـدان تـوره جـان زاده های سرشناس اسالمی تاجیکستان و تما یکی از خاندان

)Тӯраҷонзода از » ایشـانی تـوره جـان«) است که پدر ایشان یعنی دامال محمد رفیع ملقب بـه
اشعار مولوی جنونی را از بر کرد و سنت کربال خوانی و محبـت » رامیت«کودکی در محدوده شهر 

(به ویژه در شـهر مهـم وحـدت کـه در اهلبیت را در منطقه زادگاه خود و در دو سوی رود کافرنهان 
ایشانی نورالدین «شد.) زنده نگاه داشت. فرزند ارشد وی،  می دوران شوروی ارجنیکیدزه آباد نامیده

شهره و محبوب در تاجیکسـتان » امام خطیبان«آن ای  از جمله واعظان یا به تعبیر آسیای میانه» جان
ریخی و قرائت اشعاری از مولوی جنونی در مسجد است که همه ساله در ایام محرم با بیان نکات تا

محمدیه وحدت، سنت کربالخوانی را زنـده نگـاه داشـته بـود. متأسـفانه بـا شـکایت آقـای مکـرم 
شـود، و بـا درج  مـی عبدالقادر زاده (نقشبندی) مسئول کمیته امور دینـی کـه از سـوی دولـت اداره

  ند سالی است که این مسجد بسته شده است.اتهاماتی نظیر ترویج شیعه گری و توهین به معاویه چ
ی ها سـالدر امتداد همین فرهنگ در بین شعرای تاجیک نیز اشعار کربالیی درخشانی حتی در 

  اخیر سروده شده است که شاید بهترین آنها شعرآقای محمدعلی عجمی است:
  

ــن ــرد زهی ــت ک ــتر راح ــن! بس ــرور م   یرا س
  کــرد یات آن روز اشــارت مــ بــه لــب تشــنه

  بـه حـرم امـا عشـق یبمان خواست یعقل م
  آرنـد یکـه حجـاج بـه لـب مـ کیـبانگ لب

ـــاس کجا ـــر و قاســـم و عب ـــدیاکب   کجـــا ن
  هـاتیو حسـرت، ه ییباز من ماندم و تنهـا

  

ــه    ــام را غلغل ــبح ق یش ــتیص ــرد ام   یک
  یرا که در انگشـت شـهادت کـرد یخاتم

  ی، اجابـت کـرد بـزن بوسـه زهیـگفت بر ن
  ...یدتـالوت کـر زهیست که بر ن ییها هیآ

  یو غـارت کـرد یهمه را برد نیآه عشق ا
ـــه آزادم از ق ـــگرچ ـــرد دی ـــارت ک   یاس

  
  این شعر با صدای هنرمند ملی تاجیکستان آقای دولتمند خال اف خوانده شده است.

  نقشبندیه

این طریقت در بخارای قرن هشتم توسط خواجه بهاءالدین محمـد بـن محمـد بخـاری ملقـب بـه 
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ه.ق) پایه گذاری شـد. ایـن طریقـه کـه اهتمـام زیـادی بـه حضـور  ۷۱۸-۷۹۱بهاءالدین نقشبند  (
پیروانش در سطح جامعه و فعالیتهای آنها ضمن توجه درونی به خداوند دارد (خلوت در انجمـن)، 
به مرور توانست فراگیرترین طریقه در آسیای میانه گردد. البته باید توجه کرد که حمایت تیمور لنگ 

طریقت باعث ایجاد فضای بازتر برای نقشبندیه در آسیای میانـه در برهـه و حاکمان تیموری از این 
حساس قرون هشتم تا دهم و یازدهم شد و باعث نهادینه شدن سنت نقشبندی در صفحات آسـیای 
وسطی شد. در عصر استعمار روسیه تزاری و شوروی نیز برخی از اعضـای ایـن طریقـه در آسـیای 

ترین مقامـات دینـی در تمـام  مثال مفتی تاشکند (یکی از مهم  ١میانه با قدرت جدید سازش کردند.
شوروی) آقای ضیاءالدین باباخانف کامال به شوروی وفادار بود و زمانی کـه حکومـت شـوروی از 

نگران بود فتوایی در شرک آمیـز بـودن هرگونـه ها  مسلمانان به ویژه صوفیان در زیارتگاههای  فعالیت
توان از یک نامگـذاری رایـج درعصـور شـوروی  می فهم بهتر مسأله برای ٢عمل زیارت صادر کرد.

اسالم رسمی به معنی چهار نهاد مرکزی اسـالمی ». اسالم موازی«و » اسالم رسمی«کمک گرفت: 
شـد و برخـی  مـی در تاشکند، اوفـا، مخـاچ کـاال (قلعـه) و بـاکو بودنـد کـه از سـوی دولـت اداره

در این تشکیالت برخوردارد بودند. در مقابـل اسـالم ای  ویژهمانند باباخانف از جایگاه ها  نقشبندی
دادند و  نمی موازی، اسالم صوفیانی بود که در برابر حاکمیت مارکسیستی همکاری و سازشی نشان

هم در همین گروه جای میگیرند لذا فتوای حرمت زیـارت امـاکن مقـدس از ها  بخشی از نقشبندی
  شد. نمی نیز رعایتها  سوی برخی نقشبندی
مهم تاجیکستان که درنزدیکی دوشنبه در ناحیه گلستان واقع شده اسـت های  یکی از زیارت گاه

نیز متعلق به یکی از بزرگان این طریقت و از شاگردان خود خواجه بهاءالدین نقشبند، یعنـی موالنـا 
ده به جهان یعقوب چرخی است. او در قریه چرخ از توابع لوگر در افغانستان امروز در قرن هشتم دی

ه.ق در نزدیکی حصار شادمان از جهان مفارقت کرد. مزار او نیـز ماننـد مـزار  ۸۵۱گشود و به سال 
خواجه نقشبند در بخارا (البته به میزان کمتر) همواره محل زیارت نقشبندیان و سایر مسلمانان بـوده 

رسـمی کنتـرل شـده از است و نشان دهنده حضور نقشبندیان در زمان شوروی در دو اردوگاه اسالم 
  سوی حزب کمونیست و اسالم موازی مبارز با حاکمیت است. 

                                                                                                                                         
جنگید  ها شیخ شامل یا امام شامیل نقشبندی در قفقاز که قریب چهل سال در چچن و داغستان با روس بر خالف . ١

ی قفقاز هم همین راه را ادامه دادند. در قفقاز کونتا حاجی رهبر قادری ابتـدا بـه کنـار آمـدن بـا ها و سایر نقشبندی
  زندان روسها به شهادت رسید.روسها باور داشت اما وی نیز بعدها فتوای جهاد داد و نهایتا در 

زیـارت  ١٩٥٩زیارت تخت سلیمان در اوش قرقیزستان را حرام شـمرد. سـپس در  ١٩٥٨باباخانف ابتدا در سال .  ٢
مکانهای مقدس را به طور کلی عملی مشرکانه دانست و در فتوای سوم نیز ایشان گرایی (یعنی تصوف و احتـرام بـه 

در پاسخ به سوال مفتی شـرع تاجیکسـتان،  ١٩٨١ا اسالم اعالم کرد. بار دیگر در پیران صوفیه و سادات) را بیگانه ب
  ٥٥-٥٦عبدالله کالنف، همین مواضع را تکرار کرد. بنیگسن و ویمبوش، پیشین، صص 
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امروزه نیز حضور نقشبندیان چه در میان فضای مؤمنین منطقه و چـه در قالـب ائمـه جماعـات 
مساجد و چه در نهادهای دینی دولتی پررنگ تر از سـایر فـرق در تاجیکسـتان اسـت و گرایشـهای 

دهند. مسئول کمیته دولتی تاجیکستان، عبدالقادرزاده که پیشـتر از او  می مختلفی را نیز از خودنشان
  یاد شد نقشبندی و امام جماعت مسجد کالن دوشنبه است.

پیرامـون اصـول ها  خاتمه سخن در این بخش این است که در تعالیمی که بعضـا در مسـاجد و خانـه
در وطن و دست به کار و دل به یـار  نقشبندی و ملکه شدن دستورات آن همچون خلوت در انجمن و سفر

شود، همچنان کتب عبدالرحمن جـامی عـارف نقشـبندی و شـاعر بـزرگ قـرن نهـم نقـش  می و ... داده
اساسی ایفا کرده و محوری برای تعلیم دیدن یـک مـتعلم نقشـبندی اسـت. کتبـی همچـون بهارسـتان و 

تعمیق معرفت اسـالمی و توجـه بیشـتر تواند همانند تعالیم سایر فرق تصوف باعث  می نفحات االنس که
سـلفی گـردد. هـای  به دستورات اخالقی اسالم گردد و از این رهگذر به سدی در برابر افکار سطحی گروه

افکاری که در خالء وجود معارف بلند دینی جذاب جلوه کرده و صاحبان آنها با سـوء اسـتفاده از فضـای 
  پردازند. می ودپرابهام فکری، به جذب جوانان مذهبی به سوی خ

بـزرگ جهـانی ی ها قـدرتگردد که به تالشهای برخی  می توجه به این نکته از این جهت ضروری تر
کـه ی ها سـالافراط گرایانه در آسیای میانه برای کسب سود بیشتر توجـه شـود. مهای  یشهاند برای گسترش

موجود، یقینا در مطالعه پیرامـون های  اینجا جای پرداختن مفصل به آن نیست اما به عنوان یکی از واقعیت
میراث عرفان و تصوف در تاجیکستان باید به آن نیز توجه داشت. اگر روش منظمی بـرای احیـاء مواریـث 

کبری، میـر سـید علـی همـدانی، شـیخ عبـدالقادر گیالنـی، شـیخ الدین  عرفانی همچون آثار شیخ نجم
ای میانه حامل اسالمی خواهد بود که یکـی عبدالرحمن جامی و ... وجود داشته باشد فضای مذهبی آسی

  را نسبت به جهان بینی وهابی خواهد داشت.ها  از بیشترین واگرایی

  معرفی چند شخصیت برجسته اسالمی در تاریخ منطقه

 اوشیالدین  سراج

وشی فرغانی، عالم اهل اوش فرغانـه در قـرن شـش  سراج
ُ
الدین علی بن عثمان بن محمد شهیدی ا

ه عنوان محدث، فقیه حنفی و متکلم شهرت دارد. (متکلمی که رأی مستقل داشـته هجری که بیشترب
و برخی آراء اشاعره و برخی آراء معتزله را پذیرفته بوده است.) اما مهمترین اثر وی که دیوان شـعری 

 عرفانی نیز دارد، به ویژههای  جنبه» بدأ األمالی«یا » قصیده المیه«بیت به نام  ٦٦است به عربی در 
ه.ق به پایان رسیده اسـت و چـون  ٥٦٩در بخش توحید که بخش ابتدایی کتاب است. این دیواندر 

اوشـی در الدین  شود به قصیده یقول العبـد نیـز معـروف اسـت. سـراج می با جمله یقول العبد آغاز
  گوید: می ابتدای دیوان
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  ملیـــك مــــالك مــــولی المـــوالی«
  لــــه وصـــف التکبـــر و التعـــالی

  بـــدء األمــالی یقــول العبــد فـــی
ـــــالآللی ـــــم ک ـــــد بنظ   »لتـوحی

  
)، cgie.org.irمرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی، بخش نسخ خطی سـایت کتبخانـه مرکـز ((

  )۱۱۲۳۴ذیل مدخل بدأ األمالی یا قصیدة األمالی. شماره 
در » درویـزه ننگرهـاری«نسخه خطی شرحی فارسی این قصیده از قرن یـازده هجـری بـه قلـم 

ه.ق صـورت  ١٠٤٨شـود. کتابـت ایـن اثـر در  می ملی جمهوری اسالمی ایران نگهداریکتابخانه 
  پذیرفته است.

  بختیار کاکی اوشیالدین  خواجه قطب

بختیار کاکی، آینه تمام نمایی برای انعکاس چگونگی پیوند شهرها، سـرزمینها و الدین  زندگی قطب
رفانی است و توجه به نام شـهرها و عهای  مختلف جهان اسالم از طریق تصوف و طریقتهای  ملت

 در رابطه با زندگی او و نام اساتید و شاگردان و همراهان او، به خوبی ایـن پیونـد را نشـانها  خاندان
ه.ق در شهر اوش دره فرغانه به دنیـا آمـد.  ۵۸۲در سال الدین  بن کمالالدین  دهد. خواجه قطب می

رساندند. در عنفوان کودکی  می(ع)  مام جعفر صادقخانواده او از سادات حسینی بودند و نسب به ا
یعنی در یک سال و چند ماهگی پدر را از دست داد. مادرش در پنج سالگی او را به مکتب فرسـتاد. 

به مکتب رفتن و آموزش او عنایت کرد و از همینجـا او ملقـب بـه (ع)  حضرت خضر پیامبر اند گفته
چشتی الدین  با دیدن بزرگ طریقت چشتیه خواجه معین شد. او پس از تحصیالت اولیه و» بختیار«

(صاحب شعر معروف شیعیان شبه قاره: شاه است حسین، پادشاه است حسین/ دین است حسـین، 
دین پناه است حسین...) گام به دنیای عرفـان نهـاد. مالقـات ایـن دو را در اوش، اصـفهان و بغـداد 

ش و اصفهان رخ داده باشد اما بیعـت او بـا خواجـه و ممکن است دیدارهای اولیه در او اند برشمرده
به احتمال زیاد در مسجد ابواللیث سمرقندی در بغـداد صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن الدین  معین

ابـوحفص الدین  زمان در بغداد بزرگان دیگری نیز همچون شیخ عبدالقادر گیالنـی و شـیخ شـهاب
ابوالفتوح سهروردی صاحب حکمـت ن الدی سهروردی (صاحب عوارف المعارف و نه شیخ شهاب

  کردند. می االشراق) زندگی
که راهی اجمیر هند شده بود به سوی هند حرکت کرد. در این سـفر الدین  او به دنبال شیخ معین

کـرد. در مسـیر  می تبریزی از اولین مروجان اسالم در بنگالدش نیز او را همراهیالدین  شیخ جالل
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الدین  خدمت شیخ بهاءالدین زکریا مولتـانی، خلیفـه شـیخ شـهاب در مولتان بهالدین  خواجه قطب
رسید و در همین شهر بود کـه بابـا فریدالـدین  ١ابوحفص سهروردی و پدرزن شیخ فخرالدین عراقی

درآمد. در دهلی سلطان این شهر الدین  گنج شکر قطب بعدی چشتیه به سلک مریدان خواجه قطب
ت احترامی وافر میگذاشت در زمره عالقه مندان به وی بـود التتمش که به بزرگان طریقالدین  شمس

باعث شد که علـی رغـم سـکونت مـرادش شـیخ الدین  و اصرار او و مردم دهلی و اجازه شیخ معین
هجری در خانقاه  ۶۳۳در دهلی سکنی بگزیند. او در الدین  در اجمیر، اما خواجه قطبالدین  معین

بیت از شیخ احمد جام ژنده پیل حالی عجیب پیدا کرد شیخ علی سگزی به هنگام شنیدن این یک 
  و بیهوش شد:

  را میتســــل کشــــتگان خنجــــر
  

  اسـت گرید یجان بیهر زمان از غ  
  

طی روزهای بعد چندین بار به هنگام ادای فریضه به هوش آمد و این شعر را بـاز زمزمـه کـرد و 
کیلـومتری دهلـی در  ۱۶ار او در ه.ق رحلت کرد. مـز ۶۳۳باالخره چند روز بعد در پنج ربیع االول 

واقع شده است. مزار او توسط سـالطینی چـون شیرشـاه سـوری و پسـرش » مهر ولی«جایی به نام 
اسالم شاه سوری و سپس مغوالن تیموری مسـلمان شـده یـا همـان گورکانیـان هنـد تعمیـر شـد و 

دان نامـدارش شـیخ گسترش یافت. به جز خلیفه اش بابا فریدالدین گنج شکر، دو تن دیـر از شـاگر
حمیدالدین ناگوری و شیخ بدرالدین غزنوی هستند. مزاری در عنبران اردبیل به نـام پیـر ابومنصـور 

ر عبـاس بختیار کاکی اوشـی اسـت. (سـید اطهـالدین  وجود دارد که او یکی از نوادگان شیخ قطب
  )۱۶۱-۱۶۷ :۱۳۸۰رضوی، 

  فضلی نمنگانی

ذکره نویسان و تاریخ نویسان سده سیزده هجری است که عبدالکریم فضلی نمنگانی از سخنوران، ت
درنمنگان فرغانه به دنیا آمد و سپس در خوقند ظفرنامه و تذکره مهـم مجموعـة الشـعرا را بـه رشـته 

فارسی و ترکـی و کمـی هـم های  و ملک الشعرای دربار امیر خوقند شد. او به زبان ٢تحریر در آورد
  یوان وی تا به حال به دست نیامده است.سرود اما نسخه کامل د می عربی شعر

با توجه به برخی از اشعار این شاعر گمنام در ایران، میتوان محیط ادبی و فکری فرغانه و خانات 
خوقند را از منظر مباحث عرفان و تصوف مورد بازشناسایی قرارداد. (دولـت خانـات خوقنـد کـه از 

رانـد؛ دربردارنـده قسـمت بزرگـی از  کـم مـییی از ماوراءالنهر حها بر بخش ۱۸۷۶تا  ۱۷۰۹سال 

                                                                                                                                         
اهل عراق عجم: بخشی مهم از مرکز. غرب ایران شامل اصفهان و ری و قزوین و همدان و .... فخرالـدین عراقـی  . ١

  ن در استان مرکزی امروزی بود.زاده کمیجا
  در تاشکند چاپ شده است. ۱۹۰۰یک بار در  .٢
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  قرقیزستان امروزی است.)
ـــتم ـــک افراش ـــام فل ـــر ب ـــه ب ـــان نال   نردب

  یخـاک شـو تــا از گزنـد چــرخ گـردون وارهــ
ــــــوم المعن ــــــالم بعل ــــــه ع ــــــالل   اتی

  اتیـــح أاو منشـــ قـــتیشـــد نشـــئه حق
  صـــمد ایـــبگشـــاد بـــال نالـــه بـــه آهنـــگ 

ـــریپ ـــه آ یغمب ـــک ـــت تی ـــوثر زالل اوس   ک
ـــوالل   دال اوســـت یســـویشـــانه خـــم گ لی

ـــکن ـــه او را ش ـــف ک ـــتش آن زل   اندر شکنس
  

  دامــان او دســت دعــا یتــا رســد هــر گوشــه   
  ...ایآسـ نیـرود ز رونیـب یشکستن دانه ک یب

ـــزل الم ـــد ان ـــق ـــو اح اهی ـــات ای ـــه النب   ب
ــ ــفات... دهیجوش ــل ص ــش ک ــدس ذات   |از تق

  چــاک زد شیخــو رهنیــاز شــوق غنچــه پ
ــمس نســخه کــل رخســار آل اوســت   والش

  .ت بــالل اوســت..جفــ سیخــال رخ عــرا
ــــه ا ــــآرامگ ــــ نی ــــتش... یدایدل ش   منس

  
  )۳۹۷-۴۰۹: ۱۳۸۰میرزا مال احمد، ( 

  جانیاند نادره

زیسـت.  می هجری یک خانم دانشمند و شاعره۱۳در محیط ادبی و فکری فرغانه در همان ایام سده 
فارسـی و ای هـ کـرد و دیوان می او که در اصل ماهلر آییم نام داشت به نادره، کامله و مکنونه تخلص

ترکی او با بیش از ده هزار بیت به یادگار مانده است. او همسر امیر خوقند، عمرخان بود که بـا او در 
ازدواج کرد. خود امیرعمرخان نیر شاعر  ۱۲۲۲قرقیز و تاجیک نشین مرغالن در سال ـ  منطقه ازبک

مرخـان درگذشـت و در سـال ع ۱۲۳۸قابلی بود و در واقع نادره او را استاد خود میدانست. در سال 
  نیز در لشکرکشی امیر بخارا به خوقند نادره و فرزندش کشته شدند. ۱۲۵۸

تواند  می توجه به اشعار این دیگر سخنور گمنام در ایران، همانند توجه به اشعار فضلی نمنگانی
  یاری رسان فهم فضای ادبی فرغانه و خوقند ناظر به مسائلی همچون عرفان باشد.

  
ــــهیب ــــود ز پ گان ــــه س ــــامیرا چ ــــنا غ   آش

  یشـــد یگـــانگیهـــر چنـــد مســـت بـــاده ب
  هجر مشکل شـد بـه دوش نـاتوان مـن یجفا

  ســتیمعرکــه ن یبــه خــود ســران جهــان آبــرو
  رنجــه مشــو چیدال پــر مپــ اریــبــه زلــف 

  از آفتــاب ریــگ ادیــ یبــیغر نیــیرســم و آ
  

  از نـــام آشـــنا رســـد یدل را حضـــور مـــ  
  ســـنگ جفـــا مـــزن مشـــکن جـــام آشـــنا...

  ...ها دنین نباشد بار گردون را کشبه مور آسا
ــت... ــار انگش ــار ذوالفق ــد ک ــاق کن ــه اتف   ب

  مـار انگشـت... شیبـه نـ یکـه رسـان دتینبا
  صبحدم تنها برآمد شام غم تنها نشست...

  )۴۱۱-۴۲۲همان، صص(
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  مولوی یوسف سریامی

شعری  میالدی) درگذشته است؛ ۱۹۱۳ه.ق ( ۱۳۳۲این شاعر نسبتا متأخر محیط فرغانه که در سال 
طریقت صوفیانه قرقیزستان (یسویه)، سروده است. او ترین  ازبکی در وصف بنیانگذار مهم-فارسی

، که همچون مولـوی یوسـف از »در منقبت حضرت سلطان، خواجه احمد یسوی، نور الله مرقده«
اسفیچاپ یا سریام برخاسته بود؛ از عناوین: کاشف حقایق اسرار صـادقین، واقـف دقـایق مشـکوة 

قین، قلزم هدایت، برهان عاشقین، مخزن کرامت، سلطان عارفین، عنقای کوه قاف و ... استفاده خار
  کرده است و پاسبان درگاه او را اوتاد و قطب و غوث دانسته است:

ــــا یا ــــف حق ــــادق قیکاش ــــرار ص   نیاس
  نیارشـــاد طـــالب یهـــاد و قیـــرشـــد طر

ـــارف یا ـــلطان ع ـــت و س ـــزن کرام   ..نیمخ
  

ــــا یو   ــــف دق ــــا قیواق ــــکوة خ   نیرقمش
  ...نیو برهـــان عاشـــق تیقلـــزم هـــدا یا 

  

  )۹۶(ابراهیم خدایار، پیشین، ص  

  منطقه در اسالمی فرهنگ علیه ها کمونیست و تزارها تالش

با سقوط خانات خوقند به دسـت امپراطـوری تـزاری روسـیه قرقیزسـتان هـم ماننـد  ۱۸۷۶در سال 
فرادی مانند ژنرال میخائیل چرنـایف درآمد. اها  مناطق بسیاری در آسیای مرکزی تحت سیطره روس

 
ً
در  مشهور به شیر تاشکند که با خشونت و البته با صعوبت شهرهای ماوراءالنهر را تصـرف و بعضـا

کردند به ویژه آنکـه تـزار روسـیه  می کردند، هویت اسالمی مردم منطقه را تهدید می آنها نسل کشی
 انـداخت و مـی بسـیار متنـوع قـومیهـای  الکساندر سوم، گناه مشکالت روسیه را بـه گـردن گروه«

(جیمـز، ای، » کوشید آنهـا را بـه پیـروی از زبـان، کلیسـا و آداب و رسـوم روسـی وادار سـازد. می
 )۸۳: ۱۳۹۳استریکلر، 

توسط یک پیر صوفی نقشبندی ها  مقاومت در برابر روسهای  در این ایام یکی از مهمترین نهضت
یجان انـد مـیالدی در ۱۸۹۸دالی ملقب به دوکچی ایشان در سـال قرقیز به نام محمد علیخان توره یا م

بـود ها  سال)  ۱- ۲۰: ۱۳۹۳ابراهیمی،  ؛ ۸۶و  ۴۶ :۱۳۷۸فرغانه شکل گرفت. (بنیگسون و ویمبوش، 
گوناگون قادری و نقشبندی، یعنی افرادی همچون امـام شـامیل و کونتـا های  مشایخ صوفی از طریقت

مراد در ترکمنستان و ... حکم جهاد علیه نیروهای روس تزاری داده حاجی در چچن و داغستان، قربان 
سرکوب شده بود. (هر چند همواره به مثابـه یـک آتـش ها  بودند که البته تا این زمان بیشتر اکثر این قیام

ماندند. به ویژه در چچن و داغستان که هرگز چراغ مبارزه در آن خـاموش نشـد.)  می زیر خاکستر باقی
و خیزش مردم آسیای مرکزی نشان داد و ای  ام، تصوف بار دیگر نقش خود را در مقاومت تودهدر این قی
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یجان، مـرغالن و اوش، اند دوکچی ایشان توانست با نیروهای عمدتا قرقیز خود برای مدتی در شهرهای
 داشـته اسـت ها را متزلزل سازد. گفته شده است که او در قیام خـود داعیـه مهـدویت نیـز تسلط روس
نـاظر بـه دو مفهـوم ها  )، البته باید توجه کنیم کـه بسـیاری از داعیـه مهـدویت۱۲ :۱۳۷۸(ابراهیمی، 

مهدویت نوعیه و مهدویت شخصیه است و نه به معنای امام مهدی موعود. مهدویت نوعیه بـه معنـای 
 گری است که به عنـوان یـک مجـدد دیـن، کـاری مهـدی گونـه انجـام بودن یک هدایت شده هدایت

، به طرفداری از تـزار روس ٢دیگر از علماء منطقه پس از شکست نهضتای  به هر حال عده ١دهد. می
اندیجان را نیـز ناشـی از ۱۹۰۲رحیم خواجه ایشان، زلزله  قیام ایشان را محکوم کردند و حتی قاضی

 ،یمـیابراهقدرناسپاسی مردم از تزار و حضورشان در قیام محمد علـی خـان تـوره دانسـته اسـت. (
و برخـی او را  اند ) بسیاری محمدعلی خـان تـوره را در اصـل شـیعه و قزلبـاش دانسـته۱۲: ۱۳۹۳
  اسماعیلی از بدخشان.ای  شیعه

به آسیای مرکزی، ها  در روسیه و با حمالت بلشویک ۱۹۱۷اما دو دهه بعد یعنی پس از انقالب 
یقت صوفی عمـدتا قرقیـز عالوه بر مقاومت اکثر طرق تصوف در قفقاز و آسیای مرکزی، اما یک طر

یکی از دو شاخه طریقت یسویه، یعنی طریقت الچـی بـه دلیـل  ٣واکنشی کامال متفاوت نشان داد.
مشکالت فراوانی که در دوره خانات خوقند با آنها مواجـه بـود، نـه تنهـا در دوره آغـازین حمـالت 

رچنـد ایـن همکـاری دوامـی به منطقه در برابر آنها نایستاد بلکه با آنها همکاری کـرد هها  بلشویک
) طریقت الچی را sanivarمیالدی یک شیخ یسوی به نام سنور ( ۱۸۷۰ی ها سالنیافت. در حدود 

بنیان گذاشت اما برخی چهره مذهبی منطقه سنور را مرتد اعالم کردنـد و خـان خوقنـد او را بـه دار 

                                                                                                                                         
مهدویت شخصیه به معنای قائل بودن به نام و نشان مشخص برای مهدی موعود است آنچنانکه در مذهب تشـیع،  .١

وم مهـدویت امام مهدی همانا امام دوزادهم از ائمه اثنی عشر با نام و نشان و نسب مشخص و مبین اسـت. از مفهـ
از عرفا با بیان مسأله مهدویت نوعیه، تنها قائـل بـه  نوعیه چند قرائت وجود دارد یکی اینکه گفته شده است بسیاری

وجود شخصی هدایت گر یا عارف واصلی در هر عصر و زمانی هستند و به مهدی موعود مشخصی باور ندارند که 
ی ایشـان ها شود کامال با سایر اجزاء تفکر و گفتـه می سبت دادهالبته چنین دیدگاهی که به برخی عرفا نظیر مولوی ن

رسد. دیدگاه دیگر که با قرائن و شواهد سازگاری دارد این است کـه مفهـوم  می ناسازگار است و نوعی تهمت به نظر
 ی عارفی است که ذیل والیت انسان کامل یا امام مهدی مشخص، بـه امـرها مهدویت نوعیه به معنای وجود انسان

دیان مسیر به سمت امام مهدی مشخص و به ها پردازند. بسیاری از عرفا نیز همین مفهوم هدایت را برای می هدایت
توانید بنگرید به:  می . برای توضیحات بیشتراند هسوی خداوند، بدون به کاربردن لفظ مهدی نوعی یا امام به کار برد

  islamquest.netی اسالم کوئست ها جینه پاسخبی نام، مقصود از مهدویت شخصیه و نوعیه چیست؟، گن
از یارانش اعدام شدند و عده بسیاری برای کار اجباری بـه سـیبری ای  هعدپس از شکست نهضت، مدالی ایشان و  .٢

کین ی معروف قرقیز به نام توگتوگول ساتیلگانف که به اشتباه دستیگر شد و تا سـال ها تبعید شدند از جمله یکی از آ
 رکوتسک تبعید بود.در ای ١٩٠٥

از عقاید نقشـبندیه، وهابیـت و آراء ای  در ولگا نیز یک طریقت دیگر که هنگ واعظ خدا نام داشته است و آمیخته- ٣
  تولستوی مرام آن بود از ارتش سرخ حمایت کرد.
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خ یسوی قرقیز، باباجـان تزاری این طریت بار دیگر به رهبری یک شیهای  کشید. پس از آمدن روس
خلف رحمان قلی، از مرغالن آغاز شد. او که به شرق فرغانـه مهـاجرت کـرده بـود عقایـدش را در 

  )۴۸: ۱۳۷۸ مبـوش،یو و گسـونیبنکرد. ( می میان قبیله ژوکسک بوستان اوزد در منطقه اوش تبلیغ
شدند به همین دلیـل بـا  هایی آنها از سوی مقامات مذهبی منطقه متحمل آزار و اذیت ۱۹۱۷تا سال 

شوروی مبنی بر آزادی و عـدالت اسـتقبال کردنـد و های  انقالب بلشویکی آنها از شعارهای انقالبی
دشوار بود کارل مارکس را با حکمت احمد یسـوی «در مالء عام به فعالیت پرداختند اما از آنجا که 

مجبور به زنـدگی مخفیانـه  ۱۹۲۰ در اواخر دههها  ؛ این همکاری دیری نپایید و الچی»سازگار کرد
دهکـدههای «که عمدتا قرقیز هستند و در اجتماعات بسته خود سـاکنند در ها  شدند. امروزه الچی

گمت، در ناحیه باتکنـت -تماما الچی نشین سی، رابات (رباط)، گاز (گز)، کشتوت، رنت
ُ
کنت، س

 گسـونیبن» (کنند. می ش زندگیو سور، ارموش، سیرت، یارکوتان، کیسیک در ناحیه فرونز استان او
ندی، نایمان، قبچاق و بسـتن تعلـق ۴۸: ۱۳۷۸ مبوش،یو و

َ
) بیشتر آنها به طوایف قرقیز ژوکسک، ک

  )۴۸: ۱۳۷۸ مبوش،یو و گسونیبندارند. (
دیگـر شـیوخ یسـوی نظیـر اسـالم قورباشـی، عبـدالعزیز ها  گفتنی است در زمان حمله بلشویک

مبـارز علیـه شـوروی بودنـد. همـین طـور های  در صـف قورباشـیمقسوم، مال دهقان و خال خواجه 
: ۱۳۷۸ مبـوش،یو و گسـونیبنقورشیرمت (شیرمحمد) بیگ و جنیدخان باسمه چی نقشبندی بودند (

  ١بسیار پررنگ بود.ها  ) و اساسا نقش صوفیان در نهضت باسمه چی علیه روس۴۸

  گیسودراز و مسلمان آباد ضد مارکسیستیهای  ایشان

مرشـد  ۱۹۲۰. در اوایـل دهـه ٢گیسـودراز هسـتندهای  ه مهم یسـویه در قرقیزسـتان ایشـاندیگر شاخ
علیه ارتش سرخ جنگیده بـود در جـایی ها  یسوی، ابومطلب ساتیلبالدیف که پیشتر در کنار باسمه چی
 گیسودراز را بنیان گذاشت. ابتدا حلقـههای  میان دره فرغانه یک گروه مخفی از یسویه یعنی گروه ایشان

در نزدیکی اوش در ناحیه لیلک و در منطقه باتکند در مراکز مذهبی قزل قیـا و سـلوکتو تشـکیل شـد و 
شاید در اصل چهل غازی) مسـتقر  chilgazyمرکز طریقت نیز در همین منطقه در دهکده چیلگزی (

ستان و ضد شوروی در قرقیزستان، ازبکهای  به فعالیتها  گیسودراز از سوی کمونیستهای  بود. ایشان
تاجیکستان و همکاری با باسمه چیانی چون کورشیرمت (قور شیر محمـد) و ابـراهیم بیـگ و همـین 

شـد. در  مـی آنان به شکل مخفیانه برگزارهای  شدند به همین دلیل حلقه می سفید متهمهای  طور روس
کی تن از رهبـران آن دسـتگیر و بـه جـرم خرابکـار، تروریسـت و ضـدانقالب بلشـوی ۳۲ ۱۹۳۶سال 

                                                                                                                                         
یـت قرقیـز کـه از قرقیزها به دلیل گریختن از حکومت شوروی به طرف افغانستان رفتنـد و امـروزه نیـز اقلای  عده . ١

  ی بسیار مرتفع پامیر هستند از نسل همان مهاجران هستند.ها دامدارانی در کوه
  به قرقیزی چاچتو اشاندر و به روسی ولوساتیه ایشانی. . ٢
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این طریقـت بـار دیگـر در ارسـالن آبـاد، جـالل آبـاد، اوش و  ۱۹۵۲محاکمه و اعدام شدند. در سال 
کوهستان قرقیزستان جنوبی تحت رهبری رئیس جدید طریقت، ایشان تورسون بای ماداریپف از سوی 

ماداریپف اعـالم کـرد کـه ها  و محکومیتها  حکومت شوروی شناسایی و علنی شد. پس از دستگیری
ز طریقت خواهند برید اما مامبتالیف محقق عصر شوروی در حـوزه قرقیزسـتان معتقـد بـود کـه کـار ا

  )۴۹ـ۵۰: ۱۳۷۸ مبوش،یو و گسونیبنتورسون بای تنها یک تقیه شرعی بوده است. (
و  گسـونیبنآورنـد. ( مـی گیسودراز مراسم ذکر را به صورت خفی یا بی صدا به جایهای  ایشان

گیسودراز محاکمـه و های  گروهی از مرشدان طریقت ایشان ۱۹۶۳ر اوت د )۲۵: ۱۳۷۸ مبوش،یو
» مسـلمان آبـاد«شوروی و تالش برای ایجاد یـک دولـت مسـتقل مسـلمان بـه نـام های  به فعالیت

  )۱۴۸: ۱۳۷۸ مبوش،یو و گسونیبنمحکوم شدند. (

  ها و یسویها  در منطقه، محل جنگ کمونیستها  زیارتگاه 

هـای  به عنوانی مراکـزی جهـت فعالیتها  و هواره این زیارتگاه اند منطقه واقع شدهمهمی در های  زیارتگاه
و منطقـه شـاه مـردان (ع)  یی همچون قدم جای منسوب به حضرت علـیها . زیارتگاه١صوفیان بوده است

دهنـد و  مـی بـودن انتسـاب(ع)  ازبکستان که در نزدیکی قدم جای قرار دارد و آن را به مزار حضرت علـی
از سـوی مـردم منطقـه (ع)  و محملی برای دوستی حضرت علـیای  رغم نادرستی تاریخی اما نشانهعلی 

در قرقیزسـتان واقـع ای  . (منطقه شاه مردان به عنوان یک برون بوم ازبکستان همچون جزیـره٢فرغانه است
  شده است. ازبکستان چهار برون بوم اینچنینی در قرقیزستان دارد.)

و مزار منسوب به آصف بن برخیا، مزار ادریس پیغامبر، حضرت ایوب، زیارتگاه تخت سلیمان 
  و ... از جمله این مزارها هستند. ٤، قرقیزآتا، آق تایالق آتا، شاه فاضل٣ارسالن آتا یا ارسالن باب

                                                                                                                                         
ی فعالیت ضد مذهبی شوروی یعنی در زمان استالین، آمدن خیل عظیم مهاجران اجبـاری ها در سخت ترین سال . ١

ی تصـوف در ها دتا قادری و نقشبندی بودند، باعث تقویت جریان اسالم گرایی و حلقـهچچنی و داغستانی که عم
آسیای میانه از جمله قرقیزستان شد. این فضا به همراه احترام بسیار مردم قرقیزستان به اماکن مقدس جایگاه تصوف 

  اسالمی در قرقیزستان را زنده نگاه داشت.
ی گانسوی چین زیارتگاه صوفیان کبـروی آن منطقـه ها در کوهستان یک قدمگاه منسوب به حضرت علی(ع) هم . ٢

است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: محمد جواد امیدوارنیا، مقاله طریقت کبرویه در چین، فصـلنامه مطالعـات 
  ۱۸۴-۱۹۹، صص ۱۳۷۹، تابستان ۳۰آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 

در قزاقستان در نزدیکی شهر محل دفن خواجه احمد روستایی است  پیر و مرشد خواجه احمد یسوی در طریقت. . ٣
  شود. می به نام آریستون باب که مزار موجود در این روستا نیز به همان پیر و مرشد یعنی ارسالن باب نسبت داده

م منطقه بـه خـاطر مجاهد غازی شهید و زن برده سیاه پوستی است که به اعتقاد مرد ۲۷۰۰این مزار متعلق به شاه فاضل و  . ٤
های فارسـی اسـت. متأسـفانه  غسل دادن اجساد شهدا سفید شد و به نام سفید بوالن نامیده شد و دارای تعداد زیادی کتیبـه

های خـود در ایـن زیارتگـاه  دالر درحال بازسازی این مزار و اعمال سیاست ۳۰۰۰۰براثر غفلت ما، امروزه امریکا به هزینه 
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اکثر این مزارهـا تعطیـل، ویـران، یـا بـه  ۱۹۵۶-۱۹۶۴ی ها سالدر طول مبارزه ضد مذهب در 
ها به ویژه شـهر اوش را  و نشریات شوروی اینگونه مکانها  شدند. کتابضدمذهب تبدیل های  موزه

خواندند و خواهان برخورد جدی بـا  می »مرکز اصلی تاریک گرایی مذهبی در تمام آسیای مرکزی«
بودند. نماینده اداره مذهبی مسـلمانان آسـیای مرکـزی، شـفقت » گرایی قرون وسطایی تاریک«این 

قاله در نشریه راه لنین چاپ کرد و ضمن تقبـیح زیـارت از حکومـت خواجه خلیق نظراف چندین م
شوروی خواست به این کار خاتمه دهد. مفتی بسیار مهم شوروی یعنی مفتی تاشـکند، ضـیاءالدین 
باباخانف نقشبندی در هماهنگی با حکومت شوروی زیـارت کـردن و بـه ویـژه زیـارت مزارهـایی 

مردم منـاطق مختلـف بـه ها  اما برخالف همه این تالشهمچون تخت سلیمان را حرام اعالم کرد. 
ــبت ــونش در مناس ــتاهای پیرام ــتر از آن روس ــردم اوش و بیش ــژه م ــتههای  وی ــاص در دس های  خ

رسـاندند. حتـی در امـاکنی کـه  می چندصدنفری سوار بر کامیون خود را به زیارتگاه مورد نظرشان
(به ویژه طریقت ها  مذهب) تبدیل شد، یسوی ضدهای  تخریب و به پارک یا فرهنگسرا (به ویژه موزه

پزشکی خود را بـه ایـن امـاکن های  گیسودراز) در پوشش نگهبان، آشپز و مأمور مراقبتهای  ایشان
رساندند و بدانها نفوذ کردند و مردم زیادی برای پرسیدن مسائل دینی خود و زیارت به سراغ همـین 

) صـوفیان از ایـن مزارهـا ۱۸۸ــ ۱۹۳: ۱۳۷۸ مبـوش،یو و گسونیبنرفتند. ( می و آشپزهاها  نگهبان
 دینی در قالب جزوات منتشر شده بدون مجـوز بـرای دانـش آمـوزان اسـتفادههای  برای انتقال آموزه

یی اسالمی از یسه یا ترکسـتان (مرکـز قـدیمی یسـویه) ها کردند آنچنانکه سلسله جزوات یا نامه می
  )۱۲۱: ۱۳۷۸ مبوش،یو و گسونیبنشد. ( چیمکنت قزاقستان در میان مدارس منطقه پخش

محـل پـرورش «بـه عنـوان هـا  دولت به دلیل وجود چنین فضاهایی عـالوه بـر تقبـیح زیارتگاه
یی همچون تـراخم در ها به ترساندن مردم از وجود بیماری» ، شیادان، انگلها و تبه کارانها شارالتان

  )۱۲۵: ۱۳۷۸ مبوش،یو و گسونیبناین مکانها روی آورده بودند. (
به عنوان سنگری در برابر از خود بیگانگی فرهنگی، دسـت ها  مسأله نمادین زیارت و زیارت گاه

مایه رمان نویسنده معروف و مهم قرقیز و سرتاسر شوروی به نام چنگیز آیتماتف در رمـان روزی بـه 
منظـور  درازای یک قرن شده است. مسأله تخریب مزار مـادر قبیلـه نریمـان وگورسـتان قبیلگـی بـه

) آیتمـاتف در ایـن ۱۳۹۰ ،نمادین بیـان شـده اسـت. (آیتمـاتفای  احداث ایستگاه فضایی به شیوه
داد  می که طی فرآیندی عقل خود را از دستای  اسیر جنگی –کتاب با پیش کشیدن مفهوم منکورت 

و حملـه منکـورت دچـار از خـود بیگـانگی بـه مـادر  -آمد. می و در خدمت قوم مهاجم غالب در
                                                                                                                                        

هـای  جویند و همچنین معتقدنـد در سـال فرزند به آن تبرک می وجود دارد که مردم به ویژه زنان بیاست. در این مزار سنگی 
هایی که از زمین بیرون باشد سال پربارشـی خواهـد بـود. نگـاه  رود و برعکس در سال کم بارشی این سنگ به زمین فرو می

  یران و اوراسیا (ایراس)کنید به: مونا بقایی، عجایب هفت گانه قرقیزستان، مؤسسه مطالعات ا
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سوزش کامال مفهومی مشابه مفهوم غرب زدگی جـالل آل احمـد را در میـان مسـلمانان آسـیای دل
  )۶: ۱۳۹۰مرکزی مطرح ساخت. (شکورزاده، 

  گیری نتیجه و بندی جمع

آینـده شـاهد رشـد بیشـتر فرهنـگ اسـالمی و جریانهـای اسـالم گـرا در های  بدون شک طی دهـه
عمیق تمدن اسالمی در مـاوراءالنهر احتمـاال جریـان های  ازبکستان خواهیم بود و با توجه به ریشه

 تقریبی و تمدنی رشد فراگیرتری نسبت به سایر جریانهای اسالم گرا خواهد داشت و طبیعتا 
ِ
اسالمی

فرهنگـی و هـای  این مسأله فرصت بسیار خوبی برای جمهوری اسالمی ایـران در جهـت همکاری
د داشت. با توجه به فضای باز ایجاد شده در دوران حتی سیاسی با ازبکستان را به مرور در پی خواه

هـای  میرضیایف و عالقه مندی شدید مردم ازبکستان به فرهنگ و میـراث اسـالمی، بـه ویـژه آموزه
مختلـف هـای  تواند با حضور فرهنگی گسترده در حوزه می عرفان اسالمی، جمهوری اسالمی ایران

ند. انجام صحیح و دقیـق ایـن امـر نیـاز بـه توجـه ازبکستان به نقش آفرینی بسیار مناسبی دست بز
ایرانـی در منطقـه -داشتن مسئوالن نظام به عمق اسـتراتژیک انقـالب اسـالمی و فرهنـگ اسـالمی

ماوراءالنهر کهن یا آسیای مرکزی کنونی دارد. (به ویـژه دو کشـور ازبکسـتان و تاجیکسـتان). بـرای 
مـردم آن در منـاطق های  مسـائل و دغدغـه تحقق این امر همچنین شناخت عینـی از ایـن کشـور و

مختلف به تفکیک جغرافیای آن (تاشکند، سمرقند، بخـارا، دره فرغانـه، خـوارزم و ...)، یـک نیـاز 
اساسی و حتی دارای فوریت برای جمهوری اسالمی است چرا که متأسفانه در بسـیاری از تحلیلهـا 

 بـر زبـان رانـدهها  و واگویه سخنان غربی(خصوصا درباره مردم دره فرغانه) حرفهای غیرکارشناسی 
تواند مانع از یک درک صحیح و عینی و در نتیجه مانع از یک برنامه ریزی درست در  می شود که می

 خصوص آینده روابط ایران و ازبکستان گردد.
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