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 چکیده

ودوها از ستوناا از ایتیو      گرادوی رو سمویا، کریوو، و  و      پس از فروپاشی شوروو،  پیدویا امو     
ادو  کااهو   ور اموا      . گرادی رو از ستناا از نرع  نیارگرامو   ام   .ام  شیا ترجهی  رخروراو قا ل

گرادوی رو   یوا، پیویادو و گتونرس امو       ا، و تاودخی     رومی  شناموادی ودهو    وودسرر کاادت 
یا، پییادی و گتنرس اد  پیدیا از کنظور وراکول  یرونوی ازجت و       رو اراک  زکین . پررازر از ستناا کی

اننی ادراا  ترییو   ور توناا مویرر،  افسانتوناا و وخویار دوازرا مو ناک ر         ناو یهرویا، کخن ف ک
حرارث پس از سا و یتچنی  وراکل روونی کؤثر کاننی تیاو  نظا  اقنویاوگرادی  ناوح حاورش  هور      

اقنصووار،  -گوورا و کهووس ت اجنتوواوی یووا، اموو   کووینی  مووریرو گووروا -یووا، میامووی سزار،
دتنیگاا یرچنی وراکل  یرونی رو پیویادو و گتونرس  نیوارگرادی     ر اما  فرضی  نر. شرر کی  رومی

ومی  وراکل روونی ناو  اوز و چهتگیر، رو ادو  زکینو     نظرکی انی  اکا    رو از ستناا تأثیرگذاو  ررا
 .انی یررا ادفا
 

 .از ستناا گرادی  سمیا، کریو،  ام   :واژگان کلیدی
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 ekolaee@ut.ac.ir :نردتنیا کتئرل. ، رانهگاا تهرااا   روا کطاهیات کنطا امنار گ . * 

 رانهجر، رینر، و ر  میامی رانهگاا تهراا.      
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 مقدمه

ناا  از ستناا  تاجیستناا  قرقیومناا و تریتنتوناا رو پادواا   پس از امنا ل پنج جتهرو، قواقت

ونراا  ازدگراا کتنال  سمیا، کریو،    کرضرع کهتوی   اهت ل    و ووور سنها    ورص   ی   99 مال 

یا و حسرک  شروو،  سمویا،   پس از چنید  میا تت ط وو . رو کجاکع میامی و و تی ت یدل شی

قراوگورفن  رو  . اهت ل کطرح ام    حتا  ژئرپ ینیسی رو میام   ی ونراا دک کنطا کریو، اینرا   

تریوی  ور وی  اووپوادی  چینوی و     )یا، گرناگرا  کریو سمیا  ق ب اووامیا و یتچنی  رو تااطع فرینگ

فروپاشی اتحار شروو،  سغاز فرادنی گذاو از نظا  . ام   ر ایتی  ژئرپ ینیسی اد  کنطا  افوورا( ادرانی

اد  رووا گذاو  رو سمویا،  . ماالو، ک ننی  ر اقنصار  ازاو سزار  رر ار رمنرو، سا    کرر کنسی  ر اقنص

 -یوا، زدتو    یوا، اقنصوار،   حوراا    مواز،  چواهو   ک و   -ا، کاننی روه  کریو،  ا کتائل پیچییا

یا، فراجیدوی  قاچواش    ماالو، و حارش  هر  جرادم فراک ی و گتنرس م ح کحیطی  کیض ت کرر 

یوا،   یا، قرکی و مرانجا  احیا، گرادو یا، تتاکی  اوضی  روگیر، و  فتار اراو،  چاهوکرار کخی

 .ام   ررا   ام کی یتراا

ودها از ستناا از ایتی   گرادی رو سمیا، کریو، و    پس از فروپاشی اتحار شروو،  پیدیا ام  

و و جادگواا امو   رو حیوات    رو اد  کیاا  نگرانی زدار، پیراکرا نا. ام  ترجهی  رخروراوشیا قا ل

از . امو   گوراا وجررراشون    یا، سمیا، کریو، رو کیاا تح یل میامی  اقنصار، و اجنتاوی جتهرو،

گورا از   یا، ام   مر، ردگر  رو اوا کایی  اد  پیدیا کیاا حایتاا سمیا، کریو، از دک مر و گروا

طرو خوا    طرو وا  و  نیارگرادی    یا، ام کی    احیا، گرادو. مر، ردگر اخن ف نظر وجررراور

یا کت تاا رو پی فروپاشی کیل ترموی    حضرو کی یرا. ام  م ب  روز تحرالت جی، رو کنطا  شیا

. امو   سوورا یوا، امو کی رو کنطاو  فورایم     ترجهی وا  را، گتنرس گورادو  یترنیتنی  ظرفی  قا ل

رنی  رو ادو  جتهورو،  مو ب    یا، خو  گیر، روگیر، نظاکی رو تاجیستناا و شسل -تحرالت میامی

ی  وی راا سکردسا و وومی  از دک مر و نخ گواا کح وی از مور،    « تهیدی ام کی»زور، واکل  شی   

رو پوی فروپاشوی   (.  5 -51  : 99 یورالدی   )تر شرر  نی   رجتن یررا سا راشن ردگر میی رو  ووگ

وو شوی       یا، گرناگرا وو هویا و چا اجنتاوی جیدی  ا مؤال -یا، میامی گیر، نظا  شروو،  شسل

 .تأثیر قراورار یا    س  یل کنطا  وا تح  ی  ن  تنها اکنی  اد  جتهرو،

گرادی رو از ستوناا از   یا، پییادو و گتنرس پیدیا ام   دا ی زکین  پرمو اص ی اد  کااه  وده 
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 .کنظر وراکل  یرونی و روونی کؤثر رو اد  پیدیا ام 

 مبانی نظری -الف

شوی    یاوگرفنو   پهویوی و میاموی  و     -کفاییتی ی  رو اوادل قرا  یتونم رو ار یوات ردو    دسی از 

یوا، انجی وی رو    اد  واژا گرچ  رو اوادل  فاوط  ورا، فرقو  پروتتوناا    . ام   ررا«  نیارگرادی کذی ی»

ر یا، ردنی نور رو  یهون   گیر، جرداا زکاا  ا شسل سکردسا یاو ررراش ؛ اکا رو نیت  رو  قرا  یتنم  یم

گیر، میامی و ردنوی راشوننی؛    یا، ردنی ی   یهنر جه  اد  جرداا. تر داف  کذایب  یاو رر، گتنررا

 ررا کنرا ردنوی تأییوی فوراواا     خرامناو  ازماز، جاکی   ر اما  رد  یتننی و افووا  رسا  ر قطیی

 (.    :935 خترو،  )یننی  کی   راشن  و ضرووت  ازگه     ک انی و اصرل رد  وا ترصی 

گرادوی   از اد  ردیگاا  ام  . یاوگرفن  قرانی     گرن  اص ی و ناو سا ام   نیارگرادی    کینا،   

روواقع سنچ   نیوارگرادی امو کی وا   . رو از ستناا    وامنی  نیارگرام ؛ اکا اد  تنها ودهگی سا نیت 

رراشو  دستورا میاموی و    شورر      وررا سا کوی   موازر و کادو  تهیدویسکیو    یا، ردگر کنتادوکی از گرن 

یا،  نیار، ام کی  واوو    نیارگرادی ام کی جن هی ام  ی     اوزس. ادیئرهرژدک سا از ام   ام 

رانی و از اهگردی غر وی   یا کی راور و پیروز، و  هروز، یهرویا، ام کی وا رو  ازگه     سا اوزس

ل واینو احتاموی  ووحوی  کینور، و    اد  جن و ی     شس(. تا ام کی   ی)ینی  نتی دا شرقی پیرو،

امو   گذشون  از تور      گور شویا   میامی کت تاناا    دک  حراا اقنصار،  اجنتاوی و میامی ج ورا 

نیوو  یا، گذشون    یا، ام کی رو ری  شیا فرینگ ام کی  از کیاخ   کتنایم غرو رو مرزکی  غر ی

ی ام کی  انیدهییا و وفناویررا  ر پادو       یاا ردگر   نیارگراد(. 45  : 93 احنهاکی  )گیرر  کی کاد 

یا و وفناویا، پیهینیاا ام  ی  وده  رو  اوویا، کوذی ی راور و رو ورصو  یواویرر میاموی      انیده 

 .دا ی نتررکی

 ادبیات موضوع -ب

امو     شیا ی     کرضرع احیا، کجیر ام   و گتنرس  نیارگرادی رو سمیا، کریو، ترج  اززکانی

گوروا اول  .  اشوی  یوا کوی   طرو یاکول کنضوار از نظردو     رینیا رو رمن     کر رط  نهاایا و کنرا  نرشن 

پهویهگراا  کیناینی کتئ    نیارگرادی کنأثر از حرارثی ام  ی  رو نااط ردگر جهاا امو   رو حوال   

ا،   طورو ودوها    ر پاد  اد  تفامیر  سمویا، کریوو،  و    . نگرنی رارا ام  و    سا    چهم تهیدیکی وخ
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یا،  نیارگرادان  کنأثر از وخیاریا، پیراکرا ازجت و  موارط وژدوم     یا و انیده  ارگی گتنرس سکرزاسک

 .یاوسکیا دک نظا  ام کی رو سا وا راور   په ر، رو ادراا و وو،

 رسکیا وژدم طاه اا رو  احتامات ضی شروو، رو افسانتناا رو ننیج  اشسال اد  یهرو ام  ی    

تهیدی ام کی روه  »، نترن   اهستانیو  نیگت  و کر،  رایس سپ رو یناو  را. اد  یهرو کنجرشی

انا و ام کی رو ادراا و تحرالت کها   رو افسانتناا ی     اشوسال ادو  یهورو    : یررنی  یاا« شروو،

ث اتی یهرویا، خررشاا شی    س  تأثیریا، سا خاووکیان   وامط  شروو، کنجرشی  ن  تنها  اوث  ی   

.  ینی مرامر کنطاو  وا فراگرفو    یا، غیرقا ل پیو ا، ی  ناوضادنی و شروس گرن  و رگرف    وا یم ر

واموط     و  . ث اتی کرزیا، جنر ی ادو  روهو   ورر    پیاکی کتنایم اد  وخیاریا  را، اتحار شروو،   ی

 Bennigsen and) رو حوال فوروودخن   ورر    سواکوی  سکیا پررا سینی  اتحار شوروو،  و    حرارث پیو

Broxup, 1983: 108) . یا،  گرادان  رو  خو یا، ک ی از سا گذشن   اد  گروا کیناینی ی  وشی حری

یوا، کهوا هی کنوأثر از     گیور، خرامون    شروو،    رن ال اص حات گرو اچف     شوسل  -غر ی اتحار

زکواا  وا    اد  گروا تأییوی راونوی  یوم   . احتامات کذی ی  رو کیاا کررکاا سمیا، کریو، یم کنجرشی

یوا،   شویا گوروا   شیا رویا، سمیا، کریو،  ر جهاا امو    واردسواهیوا   روپاشی شروو، و گهرراف

 . رر گرا، کنطا  غیرقا ل اجنناو ام  

یا،  نیارگرادانو  رو سمویا، کریوو، اکور،      گروا  یی، کیناینی اگرچ  گرادو    ام   و حری 

ادو  گوروا   . اد  پیدیا از خاوج نیتو   یدهی ام   اکا اد  کرضرع    ضرووت    کینا، تأثیرپذدر، 

رو ردویگاا  . ودها رو از ستناا یتننی کینای    ناو وراکل روونی رو پییادو و گتنرس  نیارگرادی   

یوا    یا، سمیا، کریو،  احتاموات ک وی و قورکی سا    سناا  امنا ل ناگهانی و روو از اننظاو جتهرو،

و    رن ال فروپاشی اتحار شوروو،  امو   رو سمویا،     یرر شاا    ام   وا زنیا یتچنی  تتادل رو اوا

 .ا، داف   کریو، حیات تازا

از ردی اد  گروا  احیا، ام   رو سمیا، کریو، و گرادو کررکاا کنطا     سا  واینهی امو  رو  

 را، اد  کرر  گرادو    ام   ت شی . زرادی کاا ل یف  ری  تت ط شروو، و اوتال مریرو و رد 

وو سناا؛ یتچنی  اد   یا، اجنتاوی  فار   یساو،  فتار  و سدنیا ناکطتئ  پیو وفع نا را ر،ام   را، 

احنتال وجررراور ی  تتادل کرر  سمیا، کریو،    فرینگ ام کی   یو از سنس  نهاا و ق  سنهوا  و    

. مو  امناراو دک روه  ام کی  اشی  کنأثر از یرد  ک ی سنهام  ی  تریی ی از قرکیو  و کوذیب ا  

یا   اوویوا  ز واا     قرکی  سدی  -تراا تریی ی از کیراث کهنرک فرینگی کنأثر از ومر   ی  قرکی  وا کی
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وو ام      کثا   م ک زنیگی کررکواا سمویا، کریوو، امو  و      ازاد . ق ترو و تاودخ کهنرک رانت 

 (Haghayeghi, 1995: 39). نا رر، سا  ا نا رر، یرد  یه  یهرویا، سمیا، کریو، کتاو، ام 

 مروری بر تاریخ اسالم در ازبکستان، از آغاز تا فروپاشی شوروی -پ

یا، گتنرس  نیارگرادی رو اد  یهرو پوس    را، شناخ  کایی  ام   رو از ستناا و روک زکین 

زکانی یو   . از مارط شروو،   ادی تاودخ پرفراز و نهیب ام   رو سمیا، کریو،    رق   رومی شرر

 او    سمیا، کریو، ومیینی  دک  ام   رو حیور کیان  قرا یفنم کی ر،  را، نختنی مرراواا صیو 

سدی  و کذیب فراگیر رو سنجوا وجررنیاشو     سو  تریی وی از طرفویاواا  اوویوا،  ویو،  کوانر،          

رو شرادط ن رر دوک  . (Kort, 2004: 20-21) زوتهنی   ررادی  کتیحی و دهرر، رو کنطا  وجررراش 

یررنوی؛     مترقنی وا فنح  5   خاوا و رو مال 519و، کانیو  ههسرداا کت تاا رو مال حسرک  کری

یوا،      یهونر  خوو  3 5تیودج  تا مال  روسکی و    اشسال    تاشسنی و م س روا فرغان    5 5رو مال 

ف  رو ووور ام      سمیا، کریو،  ا پیروز، ههسرداا خ ی (Kort, 2004: 21-22).اهنهر فنح شی  کاوواء

 51 پس اووراو   و  کویت     ازسا. یاکل شی    رو یران  وور تاال 551ن رر  ا م اییاا چینی رو مال 

. توأثیر خوردو قوراورار    مال قیوت کت ط کنطا   ررنی و شسرا ام   کرر  سمویا، کریوو، وا تحو    

یاوسکیا    وو،اد  وونی تا ینگا. راش  صروت فراگیر وواج امنفارا از ز اا ور ی و کیتاو، ام کی   

 .Lawton, 1991: 27)) داف   حسرک  شروو، رو اد  کنطا  اراک 

رو . رو کیان  قرا یهنم کی ر،  مرامر کاوواءاهنهر تح  یننرل و حسرک  خ ف  و امیاا روسکی

طرل روواا شسرا و وظتو  خ فو  و امویاا رو قوروا یهونم و نهوم کوی ر،  سمویا، کریوو، و          

اد  کنطا  از یتاا قرا اول ظهرو ام       خهوی از  . یرر کی ردو وا م ر،کاووءاهنهر وصر ط دی خ

.  ورر  امو کی ناوو واالدوی ادفوایررا     -شیا و رو شسرفادی تتیا و فرینگ ادرانی ت یدل« راواالم  »

یررنی  اکا فرادنی ترمی  فرینگوی و و توی    اگرچ   و امیاا  را، روواا یرتایی  ر اد  کنطا  حسرک 

ونراا نختنی  روه  کتنال ام کی  کهورش   پس از و امیاا  م ت   ماکانیاا   . نرقف نهیگاا ک ییچ

شهریا، مترقنی   خاوا و کورو  . یا، ام کی رو اد  کنطا  شی گتنرس فرینگ ادرانی  ر اما  سکرزا

کتو تاناا سمویا، کریوو، رو    . امو کی  تویاو تأثیرگوذاو  ررنوی     -رو فرادنی گتنرس فرینگ ادرانوی 

اموو کی  -یووا، ا نوویادی حضوورو اموو   رو ادوو  کنطاوو  رو تاردوو  فرینووگ و تتوویا ادرانووی  مووال

..........................................................................................................................  
1. Talas River 
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یوا، قارودو   ناهو نید   دتوروی  و      فرق . یا، صرفی وا گتنرس  خهیینی راشننی و فرق  موادی تأثیر  

. رارنی یا، ام کی نیو نفرذ خردو وا گتنرس یا  ررنی ی  رو ردگر مرزکی  ی رود  حاصل اد  فیاهی 

یورالدی   )ر امو   پیرنیراشو    یا، صرفیان   ا  رخی از کراودث یهو  رو کنطاو  ق ول از ووو    رادوگ

 .پییایرر یادی اراک    اد  وونی تا زکاا حت   کسرالا  ا فراز و نهیب(. 14  :934 

   مترقنی و  خاوا  و   5     سغازشی و رو مال 1   حت   چنگیوخاا    سمیا، کریو، رو مال 

کررکواا سمویا، کریوو،    ( امو   )اگرچو   شوخچ چنگیوو رو  را ور کوذیب      . ا روسکیتصرف کسرال

 شوی  کوی  تورد  نتوار تهیدوی  ورا، امو   شوناخن        ونراا  ووگ  اکیاوا رخروریرر  اکا یجر  کسرالا   

(Bennigsen, and Broxup, 1983: 58 .) حال  تصورف یو  پویو از یجور  کسورالا  رو سمویا،         ااد

راشون  و   نگو   موادی رو زنیا تارد   اوویا، ام کی و احسا  شردی   ناو    راش   ا کریو، وده 

چنگیوخواا پوس از  ازگهو  از جنوگ     . (Rashid, 2002: 27)احیا، کجیر ام   رو کنطاو  ادفوایرر   

و   یخهواا     خ  یاشسر  دسروا  شهریا، (از ستناا فی ی) خراوز و  کاوواءاهنهرشاا حسرک   خراوز 

پتر رو  چنگیوخاا  رر ی   یی    سدوی  امو   گرودوی     و،. م رر  وا    جسنا، منیتا حیور  غونی 

(MacLeod, 1997: 15) . قرا رو     ازکانیگاا و،  را، حیور دک  4   ا روگذش  جسنا، رو مال

تور   یا، یرچک یا، راخ ی ق ترو سنها    تس  یا و جنگ یررنی  اکا    م ب اخن ف اد  کنطا  حسرک 

 .(Yalcin, 2002: 28)تاتیم شی 

و، . ومویی  قویوت    دسی از  ازکانیگاا چنگیوخاا  تیتروهنگ رو سمیا، کریو،  و  951 رو مال 

اگرچو  تیتورو کتو تاا  ورر  اکوا  و         .یورر  ونوراا پادنخو  حسرکو  خوردو اننخواو      مترقنی وا   

رو ادو  کیواا    . وموانی  قنول  شوتاو، وا  و    یرر و کت تاناا  وی  یا، ام کی  تیاو، ههسریهی مرزکی 

اج واو  وا خورر     شیا وا    یا، فنح تیتروهنگ یواواا نفر از صنینگراا  ینرکنیاا و رانهتنیاا مرزکی 

گر مترقنی و  خاوا    کرایو فرینگی و ووشنفسر، سا رو ننیج  اد  اقیا   دک  او رد.    مترقنی سوور

ونوراا ز واا ار وی کطورح شوی        و  ( جسنوادی ) او  دک گردو تریی    روواا  یل شینی و  را، نختنی 

(Lawton, 1991: 10) .سمیا، کریو، ( تواویا)یا  یادی تا زکاا ووور وو   اد  وونی  ا فراز و نهیب   

 .پییایرر اراک 

اقنصوار، سنواا رو سمویا،     -یا تصرف شوی  نفورذ میاموی    ومی   وو  قازاا    ی   55 از مال 

 ا افوادو حضرو و نفرذ نیرویا، وو  رو کنطا   یردو  امو کی کورر     . کریو، وو    افوادو نهار

..........................................................................................................................  
1. Chagatai Khan 
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یوا،   یا، گرناگرا و رو زکاا  ا اد  حال رو روواا تواویا   ا ووس. قراوگرف  طرو جی، کرورترج    

حایم نظاکی تریتناا     را، نترن  ژنرال ووا یافت . ا، کنفاوتی  ا ام   انجا  شیکخن ف  رخروری

کوا  ادوی تتویا    : و، کیناوی  ورر یو    . نسرر گاا    سراو و ومر  کرر   رکی سمیا، کریو، تیرض ییچ

ینیم کرر   رکی کنطا  وا کج ورو  و  پوذدرس     ینیم  اکا یرگو ن ادی ت س کتیحی وا    تریتناا کیرفی

پس از ووا یافت   میام  کیاوا و  رر او،  وا  . (Haghayeghi,1995: 7)ینیم  دی  اوتیویس خردوس

 کت تاناا    میام  گتنرس فرینگ ووموی و نا ررمواز،  اوویوا، امو کی رو کنطاو  تسییردافو       

(Melvin, 2000: 10). 

هنوی   . یاو سکینی یا وو، رو وومی   حسرک  تواویا مرنگرا شی و   هردک 5 9  ا انا و این ر 

وا « یوا  حو  تییوی  مرنرشو  ک و     »یوا، ووموی  توواو،     یوا، خورر رو واوا ک یو      رو ت یی  ردیگاا

ا،  ا کحرود  حاورش کتو تاناا      او کی 5 9 رو نراک ر (. 53 نیگت  و  رایس سپ  ) رر  یررا کطرح

نهاریا، ک ی و فرینگوی  شیا و  یا، سا    ومتی  شناخن  کننهر شی ی   ر پاد  سا سدی  ام   و من 

یوا،  رپوادی اناو و     طرح اد  ادیا م ب شی تا رو نختنی  مال.  ررنی« سزار و کصرا از تیرض»نیو 

 خهییا    سوزویا، خرر  را، تهسیل حسرکنی کننامب  ا  این ر  کت تاناا سمیا، کریو،  را، تحا 

 .یا، ردنی فرص  وا کنامب  یا نی  اوویا و انیده 

ی  وی راا کت تاا سمیا، کریو، رو رماک ر یتاا مال    رن ال ادجار حسرکو    زکانی ا اد  حال  

یوا     کرق  خردو رو تریتناا  ا کحرود  شهر خجنی  رسکینی  اد  اقیا   ا کخاهف  شویدی   هوردک  

 :Roy, 2000) شوینی  شوتاو زدوار، از کتو تاناا رو تاشوسنی یهون       3 9 وو شوی و رو فرودو      و   وو

وا   «انط اش  وا شوروو،  »ماز، کناط  زدر م ط   میام   دی رو ت س  را، دس اوچ حسرک  جی.(44

 ا اد  حال  اجرا، اد  میام  رو سمیا، کریو،    سمانی کیتر نهی و از یتاا ا نیا  ا . گرف  روپیو

جنو و  اموتاچی  وا یویف ک واوزا  وا        3 9  را، نترن  رو موال  . وو شی یا،  تیاو، وو   کخاهف 

ادو  جنو و روواقوع  پیاکوی     . (Rashid, 2002: 35)و  را، احیا، ام   رو کنطا  سغاز شوی  یترنیتم 

 ا ادو  وجورر  میامو     . وهیشسنی و وفناو خصتان  حسرک  شروو،  ا کت تاناا سمیا، کریو،  رر

 .پییایرر   اراک   99 یادی تا زکاا مارط شروو، رو  منیو، کتسر  ا فراز و نهیب رد 

..........................................................................................................................  
1 . Von Kaufman 

2 . Sovietization Policy 
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 یی در ازبکستان پس از شورویگرا   اسالم -ت

پس از پییادی و گتنرس اکراج ام   میامی رو پی پیروز، اناو و امو کی رو ادوراا  یرچنوی     

سمیا، کریو، نیو تح  حایتی  یترنیتم قراوراش ؛ اکا شایی  روز تحرالتی رو تأثیرپذدر، از ادو   

فروپاشوی اتحوار شوروو، و    . اخ پاداا نظا  روقط ی و جنگ مرر اد  شرادط وا کهیاترم. جرداا  رر

. یا،  نیارگرا، ام کی  ه رر  خهویی  یا، نرماز، یترنیتنی شرادط وا  را، فیاهی  گروا پاداا  رناک 

نوا  وی وراا    وی راا  ازکانیا از روواا یترنیتم ی  رو پرتر تحرالت جیدی یرشیینی قیوت خرر وا   

یوا، طورالنی    رو پی تو س .   وقیب خرر دافننیترد یننی  ام   میامی وا کهم یا، ک ی حفظ حسرک 

وهی نایا  وی راا شروو،  را، جیایررا کورر  سمویا، کریوو، از یردو  امو کی خورر   و  زور،        

(. 45-41 : 95 اوهسوات   )ریوی   کی  کهخچ شی ی  ام    یتچناا  خهی از یرد  کنطا  وا تهسیل

طرو ومتی امنا ل اد  یهرو از  وت   ا  9  کج س از ستناا رو  99 پس از فروپاشی شروو، رو 

اف از واکول   یوردم . ونراا وئیس جتهرو اننخواو شوی   اف     یرر و ام   یردم اتحار شروو، وا او  

یرر و روواا ودام  جتهرو، خردو وا  ا مرگنی      رراو، ماز،  هرا ک   -کذیب رو فرادنی روه 

 .(Steinberger, 2003: p. 236) قرسا و قانرا امامی از ستناا سغازیرر

گیور،   یا، فراوانی پیراکرا ایتی  و ناو ام   رو فرادنی شسل یا، اوهی  امنا ل   حث رو مال

گورا   یوا، امو     رو ا نیا  اشونیاش زدوار، رو کیواا گوروا    . گرف  نظا  میامی و اجنتاوی جیدی شسل

یوا، کورر  وا      یم حتاد  ترراگرف   زدرا    وامط  اد  اقیا  کنظرو حتاد  از احیا، ام   شسل   

هنینیتوم   -سوورنی و یم خ ء ادیئرهرژدسی ناشی از زوال کاویتیتم کی رم  رو فرادنی یتب قیوت   

صوییا    99  را، نترنو  رو موال   . (Akiner, 2003: 101)یررنی  کی یا، ام کی جادگود   وا  ا سکرزا

 واو  و     قرسا  ورا، نختونی   . ی تأمیس شیکیوم  و ر  ردن 9کتجی احیا و  ازماز، شی و رو حیور 

روهو   . یا، ردنی رو شتاو تیطی ت ومتی یهرو قراوگرفو   ز اا از سی ترجت  شی و یت  کنام  

اف نیو خرر رو کنامک حج  راو شی و ام   یردم طرو ومتی کتئرهی   رگواو، کرامم حج وا وهیا   

« فرینگوی  -کظوایر موننی  »دسوی از  ونوراا   رو اقویاکی ردگور  تصورف  و     . شری  جت   99 مال 

تویودج تحو     اکا کاننی روواا شروو،  پس از امنا ل نیو ام    و  . شی از ستناا    ومتی  شناخن 

یوا، امو کی  کجتوع وی وراا      ونراا نترن   را، یننرل  یهنر روه   ر حریو     . یننرل روه  روسکی

 ورر    شویا  جهوانی رو  تأمویس   یو  رو جردواا جنوگ    ( SADUM)ووحانیرا کت تاا سمیا، کریو، 
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 .(Khalid, 2003: 587) جادگود  کجتع کت تاناا از ستناا شی

 گرایی در ازبکستان عوامل مؤثر در پیدایی اسالم -ث

گرادی رو از ستناا یو   نیارگرامو   و  رو رمون  وراکول  یرونوی و        وراکل کؤثر رو پییادی ام  

 .شرر کی وراکل روونی تاتیم

 عوامل بیرونی-1

وموی یو  ادو  رمون  از وراکول یوم رو پیویادی و  وروز پیدویا           نظرکی ا  رومی وراکل  یرونی    

اهت  ی  یانگر گورادو ادو     ووا ط از ستناا  ا جاکی   ی .  نیارگرادی رو از ستناا ناو و ایتی  راونی

 ل امونا . یوا، اقنصوار، و تجواو، امو      یهرو رو  رقراو، وا ط   ا مادر یهرویا پیراکرا یتساو،

اهت ل ترج  یهورویا،   یهرویا، سمیا، کریو، پس از فروپاشی شروو، و پیرمن  سنها    ورص   ی 

ترجهی رو فرادنی احیوا، رو واوا امو   رو سمویا،      یرر  ی  تأثیر قا ل خاووکیان  وا    اد  کنطا  ج ب

  ترییو   افسانتوناا   رو اراک   میام  خاوجی ادراا. ام  یا،  نیارگرادان  راشن  کریو، و ادجار حری 

ونراا وراکل  یرونی کؤثر رو واوا ناوو امو   رو سمویا، کریوو، و از ستوناا        و ور تناا میرر،   

 .شرر کی  رومی

 ایران -1-1

یا، کتنال رو سمیا، کریو، چهاو فرضی   و ترهی روه   99  ا فروپاشی اتحار شروو، رو مال 

ونراا واکل کؤثر رو موازویاویا، اجنتواوی    ام      ( : رو اوا سدنیا ناو ام   رو کنطا  کطرح شی

ونوراا وواک ی  ورا، اموناراو      ام     (  اجنتاوی یهرویا، کنطا ؛  -رینیا    یرد  میامی و شسل

شیا ام    و  دوک ادویئرهرژ،     ت یدل( 9یا، تازا    امنا ل ومییا؛  یا، ام کی رو جتهرو، روه 

کانیا ترانادی امو   رو   یرردنی یهرویا، کنطا  و  یوا امنفاراوودسرر غ( 4تنیوو و وقیب نرگرادی؛ 

یوا،   یوا و  رراشو    رو فرضوی  اول  ور اموا  نرشون     (. 95  :939 دورانوی   )تهسیل حسرک  ردنی 

رارا یهورویا، ادو     نردتنیگاا و تح ی گراا غر ی  ر احنتال رخاه  ادراا رو سمیا، کریو، و مرش

 -احنتال اد  وونی  ا ترج     پیرنییا، تواودخی . و، ام کی  ررکنطا     مر، حسرکنی ش ی  جتهر

 999  ورا، نترنو   رو موال    . شوی  فرینگی و یتتادگی جسرافیادی ادراا  ا یهرویا، کنطا   یهنر کی
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رینویا   یررنی یو  نهواا   ترمیم 111 تح ی گراا اکنی  ک ی سکردسا روونتادی از سمیا، کریو، رو مال 

ونوراا خامونگاا تهیدوی  ورا،      م و رو  را ر دک ناط  قرکوونگ  دینی ادراا  و  کناطای پهناوو    ونگ 

 ا وجرر ناو  رجتن  غورو رو  رراشو  نارومو  یهورویا،     . (Ehteshami, 1994: 115)کنطا   رر

ادوراا   و  زور، شورادط ودوها یهورویا، کنطاو   ن ورر        . ا.یوا، ج  سمیا، کریو، از اییاف و  رناکو  

ادوراا رو سمویا، کریوو، مو ب شوی نفورذ       . ا.گرادانو  ج  یام  خاوجی وتول کت تاناا شیی  و نیو م

 . تانی  ادیئرهرژدک ادراا رو مطح کنطا  رو حی دک اهگر و ادیا حسرکنی  اقی

رینویا ادو     گیر، ووا ط کیاا ادراا و یهرویا، سمیا، کریو، نهاا تر    فرادنی شسل نگایی رقی 

از مر، ردگور   وا وجورر جن و      . ام  ائل اقنصار،  رراواقیی  ام  ی  کحرو اص ی اد  ووا ط  کت

یوا،   ادیئرهرژدک انا و ام کی  رمنگاا رد  تامی ادراا از رخاه  رو کتادل ادیئرهرژدک و جنو و 

گرادان  سمیا، کریو، خررراو، ووزدویا و از خو ء ناشوی از فروپاشوی شوروو، رو کنطاو  رو        ام  

رو  را ر   ر گتونرس ک وارالت اقنصوار، و ووا وط     . ام  رانسر وامنا، صیوو انا و خردو امنفارا

یورا  ناشوی از موراد     . (Jonson, 1998: 38)امو    فرینگی  ا یهرویا، سمیا، کریو، تأییییررا

یوا، جواو، سمویا، کریوو،      انا و ام کی ادراا    سمیا، کریو،   یو از سنس  ودهو  رو واقییو   

روواقع  ردویگاا  . ام « یا،  نیارگرادان  منیو، حری  غرو» اشی  ننیج  اغراش و تر  ناشی از  راشن 

وجر، کنافع اقنصار،    جوا، پیگیور،    ادراا رو وا ط   ا جادگاا خردو رو سمیا، کریو،  رو جت 

 ا اد  حال  نگایی  و  مویر ووا وط ادوراا و سمویا، کریوو، و تح یول        . ام  کتائل ادیئرهرژدک  ررا

ذشن   یوانگر ادو  حایاو  امو  یو  گواا اوهردو  اقنصوار،         میام  خاوجی سا رو طرل م  ری  گ

 .ام   یادی راشن  نرماا

 ترکیه -1-2

   را، یهرو ترییو  رو گتونرس نفورذس رو سمویا،      99  ا مارط اتحار شروو، رو پاداا مال 

( یوا     امونثنا تاجیوک  )کریو،  ی   یهنر کرر  سا وده  کهنرک تریی راونی و ز اا تریی رو سا وادج 

از نگاا وی راا تریی  پیرنی ز انی کهنرک  ا سمویا، کریوو، از اجووا،    . سکی وجرر تنر کنام ی   ام   

رو وضیینی ی  وی راا کتسر . (Winrow, 1997: 109)شی  کهم تأثیرگذاو،  ر اد  کنطا  کحترو کی

یو  و   رو پی جیاماز، کفهر  اکنی  رو سمیا، کریو، از ک حظات اکنی  راخ ی خرر  ررنی؛ سکردسا ن

رو اد  زکین   تریی  ا واو کنام ی  ورا،  . شیت  را، ترمی  نفرذ خرر رو کنطا  ت س خرر وا سغازیرر
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پیگیر، یویف کاا  و   وا ادوراا و گتونرس امو   میاموی و نیوو تورودج اهگور، ترموی  غیرردنوی             

نفرذ خرر رو سمیا،  یا، تریی   را، ترمی   طرو یاکل  ا اییاف و  رناک  اد  اوزدا ی   .  رر شیا  رسوور

 (. 5 -54 : 99 یرالدی  )کریو، مازگاو  رر 

ام    ا اد  حوال   نتادی شیا یا،  نیارگرادان   ووگ  خهی ادراا    حری  اگرچ  روخصر  اهها 

ونوراا اهگور، دوک روهو  امو کی        را، ایثرد  وی راا سمیا، کریو،   رقراو، ووا ط  ا ترییو   و   

تریی  نیو    . وو  حضرو تریی  رو کنطا   ا امنا ال کراج  شی ازاد . ام  غیرردنی ایتی  زدار، راشن 

مهم خردو  ا حتاد  از  رقراو، دک اتحارد  ترک و او   ادنس  سمویا، کریوو، مورزکی  کوارو،     

یورر   خرورا  ووا ط خورر وا  وا ادو  کنطاو  تحسویم      سنهام  و تاودخ و فرینگ تریی   ا اد  کنطا  گرا

(Smolansky, 1994: 293). 

ومی  روسس ادوراا  ترییو   وا واحنوی  یهونر،       نظرکی  ا نگاا    ووا ط تریی   ا سمیا، کریو،    

تریی  و وا  ور  رقوراو، ووا وط میاموی و     . ام  ووا ط خردو وا  ا سمیا، کریو، گتنرس  خهییا

رو . امو      ررا اقنصار، وتی   ا اد  کنطا   رو  خو فرینگی و یتچنی  کتائل ادیئرهرژدک نیو فیال

. ا،  رخوروراو امو    رو سمویا، کریوو، از ایتیو  ودوها      «اهلل گره  جن و فنح»اد  زکین   گتنرس 

رو  991  ا اد  حال اد  جنو و رو ریو    . رو تریی  ام   «ومتی نرویر فرق  نیت »اهلل گره  وی ر   فنح

  پیرنی کیواا امو   و تجویر    نرویر دک گروا کذی ی ام  ی  رو زکین. سمیا، کریو،  تیاو فیال  رر

کأکرود  اد  گروا رو سمیا، کریو، یتک    کرر   را،  ازدا ی کجیر یرد  امو کی  . ینی کی فیاهی 

. (Balci, 2003: 160)شویا خوردو  و  رهیول چنوی ریو  تتو ط یترنتویم  ور کنطاو  امو             فراکرس

دسوی از وناصور اصو ی     وامط  نفرذ گتنررا خوردو رو سمویا، کریوو،     ومی  اد  جن و    نظرکی   

 .سدی کی حتاو یا، سنساوا رو کنطا      پیگیر، میام 

 افغانستان -1-3

 یوی  . ام  یا، قرکی  فرینگی و کذی ی وجررراشن  کیاا کرر  افسانتناا و سمیا، کریو،  ش ای 

نفور   رو حیور چهاو کی یرا. رینی کی یا  روکی  جتیی   ووگ افسانتناا وا تهسیل یا  تاجیک از پهنرا

یا، از وک و توریت  نیوو وت و  مور  و چهواو  جتییو          اق ی . یننی کی تاجیک رو افسانتناا زنیگی

..........................................................................................................................  
1 . Fethullah Gülen's Movement 

2 . semi-legal Nurcu sect 
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یا، کوذی ی افسانتوناا و سمویا، کریوو،      کیاا گروا 931 از اوادل ری  . رینی کی افسانتناا وا تهسیل

وانویا شوروو،    یروازکاا  ا جنگ افسانتناا  را،    ادی دارسوو شی ی  اد  اوت اط یم. اوت اط  رقراوشی

یوا،  نیارگرادانو  رو    ی     تنیووشیا ام   رو اد  کنطا  کنجرشی و یتچنی  شروع حریو  ( جهار)

 .ودها تاجیستناا یتراا شی  سمیا، کریو، و   

یوا، ردنوی  ررنوی و  و       یا  یهنر روگیور فیاهیو       از ک ازسنجای  اق ی  تاجیک افسانتناا  نت  

یوا، تنویوو،    یا، سمیا، کریو، راشوننی  گوروا   دار،  را، تأثیر  ر تاجیکنت   ظرفی  و ترانادی ز

کجاییاا افساا  وا  رقوراو،   . افساا فیاهی  و حضرو منگی  رو طرل کرزیا، تاجیستناا وا سغازیررنی

تیودج  ا و ورو از کرزیوا واور تاجیستوناا شویا و  و  تورودج افسواو و         یا، تاجیک     تتا   ا گروا

یوا، کخواهف     ا شروع جنوگ راخ وی تاجیستوناا  گوروا    . اطی رو اد  یهرو پرراخننییا، افر انیده 

تناوو واور افسانتناا شیا و  ا یتک کجاییاا  و    حسرک  ی   یهنر از ناحی  گرونر  یخهاا  ررنی   

 . (Hetmanky, 1993: 134) تجهیو و سکرزس نیرو پرراخننی

اکنیو  و تحورالت میاموی سمویا، کریوو، توأثیر        پیروز،  نیارگراداا طاه وانی رو افسانتوناا   ور   

 نیارگراداا سمویا، کریوو،  وا پیوروز، یتنادواا خورر رو افسانتوناا انورژ،  یهونر،          . راش  کتنایم

یوا    یا، اجنتاوی و فتار میامی حایم  ر اد  جتهورو،  یا، اقنصار،  ناینجاو، رشراو،. پییایررنی

 : 93 یورالئی   )ق ا، میاموی نخ گواا کنطاو  ادجواریرر     ونراا و یا    زکین  وا  را، فیاهی  اد  گروا

تث ی  حایتی  طاه اا رو افسانتناا شرادط کنام ی وا  ورا، ادجوار واحوییا، سکرزشوی  ورا،      (.  1 

 .سوور ودها جن و ام کی از ستناا فرایم نظاکی ام کی رو سمیا، کریو،      نیرویا، ش  

 را، گتنرس  نیارگرادی امو کی  وررا یو  رو کنطاو       ترجهی از ستناا   اهارا راوا، ظرفی  قا ل

یوا، کنیویر، از    گواوس.  رر فرغان  رو شهریا، انیدجاا و نتنگاا شرایی گرناگرنی از سا سشساوشیا

یوا،    ررنوی؛  وا طاه واا رو فیاهیو        یتساو،  نیارگراداا کتنار رو افسانتناا ی  از از ستوناا گردخنو   

از مر، ردگر یهو   .  (Cornell and Spector 2002: 198)ام  شیا ئ تروودتنی رو سمیا، کریو، اوا

ث واتی وا   یا، نااکنی و  وی  کرار کخیو  ا کریود  افسانتناا و تجاوت سا از کنطا  سمیا، کریو،  زکین 

یا،  نیارگرا و افراطی کنطا  رو تجاوت کورار کخویو ناوو      یهنر گروا. ام  یررا رو اد  کنطا  فرایم

یررا کنا ع کاهی کطتئ   یا  ا شری  رو انناال پرمرر کرار کخیو     رن ال فرایم اد  گروا. فیاهی راونی

 ا  رومی ووا وط افسانتوناا  وا سمویا، کریوو، و یتچنوی        . یا، تروودتنی خردو یتننی  را، اقیا 

نرس ومی رو شرادط فی ی  افسانتناا از وراکل  یرونی کوؤثر رو گتو   نظرکی اوضاع راخ ی اد  یهرو   
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ا، از  یرچنی ی  پس از مارط وژدم طاه اا تا انیازا. وور شتاوکی ث اتی رو سمیا، کریو،    نااکنی و  ی

 .شی اد  تهیدی یامن 

 عربستان سعودی -1-4

ییچ اوت اط مرزکینی نیاور؛ اکا گتنرس نفرذ  کریو، سمیا، ور تناا میرر، از نظر جسرافیادی  ا

تور   گرن  یو  پویو   یتاا. د  یهرو    حضرو رو سمیا، کریو، شیادراا رو اد  کنطا  م ب تحردک ا

. امو   یا، ادیئرهرژدک سمیا، کریو، نیاشون   شی؛ ادراا تتادل چنیانی    حضرو فیال رو ورص  اشاوا

یوا، امونا ل ادو  یهورویا  گتونرس نفورذ رو کنطاو  خ ویج فواو  از           روواقع رو نختونی  موال  

ور تناا میرر،  ا حضرو پرونگ ادیئرهرژدک . وف  شتاوکی یا، میام  خاوجی ور تناا    اوهرد 

یا، سغازد  امنا ل  روه  ور تناا میرر، از مال. ام  رو اد  یهرویا  رو پی کهاو نفرذ ادراا  ررا

یوا، کورورنظر خورر     یوررا ک واهه ینگفنوی رو تورودج مون       یا، سمیا، کریو،     یودنو   جتهرو،

یوا کورور ترجو  جوی،      نهاریوا، وموتی ووحوانیرا و کفنوی     ترزدع قرسا  احیا، کتاجی و. پرراخ 

یوا، کواهی ور توناا  ورا، یهورویا، کنطاو         یا، اقنصوار،  یتوک    ا ترج     رشراو،. قراوگرف 

یا، قرکی و ز وانی      یر ترتیب  رخ ف تریی  ی  یرشیی از ایر .  اشی ترانت  جاذ    تیاو راشن  کی

از رالویوا، نفنوی  ورا، تاردو  انیدهو  ویا یو  رو کنطاو          ینی  ور تناا میرر، رو کنطا  امنفارا

 (.5   :934 یرالدی  )گرف    هرا

 سپتامبر 11پس از رخدادهای  -1-5

یو   و  حت و  نظواکی سکردسوا و کنحویانو  و  افسانتوناا           11 مو ناک ر     حت ت تروودتنی 

یا زکینو    اد  حت  . رسووروجر گرادان  سمیا، کریو،    یا، ام   کنجرشی  چاهو  ووگی  را، حری 

سنها ی  رو . یا، سمیا، کریو، و ی   نیارگراداا کت تاا کهیاترماخ  وا  را، فیاهی  وی راا جتهرو،

گیور،    ررنی؛  ا  هورا  یا، پس از فروپاشی شروو،  را، تارد  اقنیاو کنتریو خرر  تیاو یرشییا مال

گورا وا   کنطا   نا رر، یاکول نیرویوا، امو      یا، تروودتنی کها   رو از یرا  ناشی از مراد  اقیا 

اف حنی رو روواا پیو از م ط  طاه اا  ور افسانتوناا  از    ونراا نترن   ام   یردم   . ییف قراورارنی

 ,Peimani)  رر گراداا وا شیت  خهییا واا تارد  ژنرال و یاهرشیی رومنم کحیوریررا فیاهی  ام  

2002: p. 9) .یوا، سکرزشوی  ورا،     اا جنگ راخ ی تاجیستناا  از ادجار اوروگااژنرال رومنم رو جرد
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 ررنی؛  پس از سا نخ گاا  نیارگرا، از ک یرشییا.  رر کخاهفاا روه  روشن     ا قیوت ج رگیر، یررا

گیور، از   رو  را ر نفرذ رومنم    مازکانییی کخاهفاا تاجیک و از ک رو افسانتناا   ررازنی و  وا  هورا  

 .یننی    کاا     ا روه  از ستناا اقیا نیرویا، سناا 

 ورس  وی وراا سمویا،     وموی   جوروج   پس از وخیار دازرا م ناک ر و او   جنگ و ی  تروودتم   

کهواوی   . ردینوی  گورا کناموب   یا، امو    کریو، شرادط وا  را، اوتال فهاو و تهیدی مریرو گروا

گیور،   رو جنوگ و یو  تروودتوم   و  شوسل      ا، سکردسا ترد  کنحی کنطا  یهرویا، کنطا  روکاا  کهم

روه  از ستناا . پررا اد  کهاوی  رو کیاا کرر  سمیا، کریو، کنجرشی ک احثی پیراکرا اییاف په 

 .از نختنی  یهرویا، و قتنی    حضرو نظاکی سکردسا رو کنطا   رر

ر  یوررا از فهواویا و یو  ناوح حاورش  هو       اف از فرص  حضرو سکردسوا  ورا، یوم    ام   یردم

گرا ازجت   ت س  را، حذف جن و  یا، ام   یا، اقنصار، و یتچنی  اوتال فهاو  ر گروا رشراو،

 وا سشساوشویا پیاکوییا،     .(ICG Asia Report , 2001: 4)ام کی از ستناا  نهاد  امونفارا وا یورر   

یهورویا،  ومویینی یو     حضرو نظاکی سکردسا رو سمیا، کریو،   تیاو، از کرر  کنطا     اد  ننیجو  

یوا، موریر گر کنطاو   وررا و  رخورور،       اهت  ی  حاکی فتار میامی و وژدم یا،  ی  غر ی و مازکاا

تیودج  میامنتیاواا سکردسادی نیو رودافننی یو      . انی رارا ماالو نهاا یا، کرر  ودایاوان  رو  را ر اوزس

ی شرر و  ا ادجار کهس ت  تیاو رو ث اتی و نااکن حضرو نظاکی سناا رو سمیا، کریو، ننرانتن  کانع  ی

یوا، جیدوی، یوم     یوررا کهوس ت  چواهو    وونییا، راخ ی و خاوجی اد  کنطا      جا،  رطورف 

جاکیو  جهوانی اشون اا    : یورر  اهت  وی  حوراا یوم ترصوی       ر اد  اما  گوروا  وی   . ام  وجررسوورا   

و اراکوو  ووس خراییشووی چنانچوو    وو  وی ووراا سموویا، کریووو، ر    اموونراتهدک  ووگووی کرتسووب 

از ردوی ادو  گوروا     .  ییی اهت ل اجازا شاا     ها، کهاوی  رو ک اوزا و ی  تروودتم  ی  مریر گرادان 

رار؛ شوادی جنو و    کی وو نهاا یا، ام کی کیان     حری  تر، نت   اگر روه  از ستناا ردیگاا ک دم

 :ICG Central Asia, 2001) وکنی ن ررگرف  و دا    اد  انیازا نیر نتی گاا شسل ام کی از ستناا ییچ

14.) 

 عوامل درونی -2

گیور، و گتونرس  نیوارگرادی امو کی رو از ستوناا رو مو  گوروا         وراکل روونی کؤثر رو شوسل 

ومی اد  وراکل یردک    تنهوادی و دوا    نظرکی   . کذی ی قا ل  رومی ام  -میامی  اقنصار، و ردنی
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مووادی   گتونرس  نیوارگرادی امو کی رو از ستوناا توأثیر  و       رو ترییب  ا وراکل ردگور رو پیویادی و   

 .انی راشن 

 شرایط سیاسی -2-1

 و  ردگور    و  یهنرد  شتاو کتو تاناا وا نتو    ( کی یرا نفر 5 حیور )از ستناا  یهنرد  جتیی  

یووا  روصووی وا از ووک  5از کیوواا جتییوو  ادوو  یهوورو  حوویور  . یهوورویا، سموویا، کریووو، راور 

یا،  یننی؛ ی  از اق ی  کی کی یرا نفر از ک نیو رو یهرویا، یتتاد  زنیگی 5ر رینی و حیو کی تهسیل

از ستناا رو کیواا  . یا یتننی روصی جتیی  قرقیومناا از از ک 9  را، نترن  . شرنی کی کهم کحترو

کذیب  یهنر کرر   تتن  و شواخ   . ترد  جتیی  کت تاا وا راور یهرویا، سمیا، کریو،  دسنراخ 

سدوی و   کوی  حتواو  ام   رو کیاا کرر  از ستناا واک ی کهم رو زنویگی ووزکورا سنهوا  و      .حنفی ام 

رو روواا گرو واچف و  وا اجورا،    . میام   اجنتاع  فرینگ و تاودخ ادو  یهورو کنوأثر از سا امو     

ونوراا اویوار    یا، کذی ی و مننی ازجت   وکضاا  ویی قر اا و نرووز      کنام   میام  گ منرم 

گرف  یو   یهونر    یا، میامی تأثیرگذاو، رو از ستناا شسل پس از امنا ل  جن و. اشینی ووگ احی

 . ررنی یا، کذی ی و میامی ادجارشیا یا، حسرک  گرو اچف و گتنرس سزار، سنها رو سخرد  مال

ا،  را، رمونیا ی  و  ایویاف حیواتی و کوؤثر رو       ونراا ومی   یا، اوهی  امنا ل  ام      رو مال

از مر، ردگر  ا ترجو   و  تجوانس    . وامط  حسرک  امنفارا شی ماز،    ک   -نختنی  روه کرح   

نت ی جتیی  و پاد نی،  یهنر سناا    اصرل کذی ی  ام   روکاا  جادگود  خو ء ناشوی از نوا رر،    

ونراا کنهاء ثروت کینور، ک و  از وک دوا یتواا       ناو کؤثر ام     . هنینیتم کطرح شی -کاویتیتم

وو وا  گورادو  و  امو         و  .  رر   او ردگر کطرح شی شیا ی     فراکرشی م ررا« کیراث ک ی» کفهر 

کنظرو جذو مرکاد  و حتادو  سنهوا    خیو خ یج فاو     یا، نف  ترانت  رو  رقراو، ووا ط  ا روه 

یوی  یا، راوا، گرادو ام کی  اکور، ط ی  رو اد  شرادط پییادی و گتنرس گروا. ناو کؤثر، ادفاینی

گراداا  شتاو، حوو میاموی فیوال    یا، ام   رو ننیج  اجرا، میام  سزار، فیاهی . ومیی نظرکی   

یو  رو     را، نترن  حوو تجیدی حیات امو کی . گرف  میامی شسل - را، اص ح اوضاع اجنتاوی

ف  وا یوی   9 رر  رو کیاا کرر  از کا رهی   رخروراو  رر و حووو وویاه    شیا روواا شروو، تأمیس 

..........................................................................................................................  
1 . Glasnost  

2 . Islamic Renaissance Party 

3 . Justice 
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انیده  ویا ی  یم رو کیاا  رخوی از کورر    . زرورا فتار و کهس ت اقنصار، رو نتنگاا تأمیس شی

 .فرغان  راوا، کح ر ی   رر

ا،  تیودج و پس از گذشو  رووا  اگرچ  رو ا نیا ام   کرور ترج  حسرک  از ستناا واقع شی؛   

روحایاو    . اجراروسکوی  گرادواا  و     ودها امو   یا، کخاهف و    یرتاا  میام  مریرو رو  را ر گروا

نتوادی   گورا  وا  وووگ    یا، ام    رراو، از فرص  ادجارشیا    م ب حیات رو اوا گروا روه   ا  هرا

 ,Fierman)یوا، امو کی وا کهیوایرر     تهیدییا، اکنینی و نظاکی سنها  زکین  مریرو و حذف جنو و 

وونی ترمی  میامی  شستو  رو ورسوورا   رو اد  شرادط  کحروکی  کرر  از شری  رو . (382 :1997

یا، تنی  گیر، ردیگاا یا، اوت اطی  را، ا راز کخاهف   زکین  شسل یا، سناا و  تن  یت  یانال خرامن 

تویودج زکینو     یوا   و     وا اراکو  موریرو   . یورر  وفن  وا فورایم  وجر، سکال و سوزویا،  ر ار  را، جت 

تور   م کی  ا ییف مرنگرنی حسرک  و اص ح اکرو سکارایا، افراطی و  نیارگرادان  ا گیر، گروا شسل

ا، کنجرشی ی  امو     گرا    یتاا ننیج  یا، ام   میام  مریرو گروا. (Peimani, 2002: 91)شی 

 را، نترن   جنو و امو کی از ستوناا     . «گرادی ام کی کت حان  افراط»راش   اف از سا وحه  یردم

 ورر  دسوی از قیوتتنویترد  احوواو کتو ح       شویا  کنهویب   99 شویا وویاه  رو    ی  از حوو کتنرع

تروودتونی   طرو کنناوو رو از ستناا و قرقیومناا حت ت سکی و    شتاو گرا رو سمیا، کریو،    ام  

یوا، کوذی ی     نهناخن  سزار، ومتی      اوو  یهنر پهویهگراا  اد  جن و ننیج  کتنایم   . رار انجا 

یوا، امو      واموط  میامو    مواز،  و    ک   -ادجار وقف  رو وونی روه  رخرور خه   ا کخاهفاا و 

 .(Rashid, 2002: 85) اف ام  یردم

 وضعیت اقتصادی -2-2

یا، ضییف و فرمررا  وا تنگی  یو از انیازا  کیراث اقنصار، شروو،  را، از ستناا زدرماخ 

ادو  شورادط رو ننیجو  اقنصوار     . ونراا تنها کحصرل صارواتی و کنا ع وو و  زوال  ورر      یه  پن     

روهو   .  ورر  وجررسکیا یا، تح  م ط     رمنرو، حسرک  شروو، و نظا  یننرل دس اوچ  جتهرو،

از ستناا پس از امنا ل     رن ال اجرا، اقنصار رمنرو،  ا رارا مر تیی  یننرل شویدی  ور ترهیوی و    

 .وو شی قیت  یاالیا  ا افوادو  یو از حی نرخ ترو  وو  

ادو   . کج ورویرر  994 وضیی  روه  وا    اجرا، اص حات اقنصوار، و میاموی رو موال    اد  

یوا، پورهی و کواهی  یوایو ناوو       ماز،  تحسیم میامو   اص حات شاکل گتنرس فرادنی خصرصی
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. گذاو، خاوجی  رر یررا فرص  مرکاد  یا و فرایم گذاو، روه  رو اقنصار  وفع کحیورد  رو قیت 

یورر و اصو حات پیهونهار، یوم ننرانتو        ناا ناو کهتی رو اقنصار ادفاکی ا اد  حال  روه  یتچ

از مر، ردگور   وا   . (Akiner, 1993: 34)تسییریا،  نیار، رو وونی گذاو    اقنصار  ازاو سزار ادجارینی 

یا، زدر یهو  ادو  کحصورل و  و  مو ب ن ورر        اراک  اتسا، روه     صاروات پن   و گتنرس زکی 

 پذدرماخ  ی کرار غذادی  افوادو جتیی   یو از پیو  اقنصار از ستناا وا سمیبیا، ترهی زدرماخ 

(Everett-Heath, 2003: 198). 

 یساو،  رو شرادطی ی  کیواا وشی جتیی   االم   دسی ردگر از تهیدییا، جی،  ورا، اقنصوار   

صی جتیی  از ستوناا  رو 51ودو، روه     ر اما  سکاو رفنر  رناک . سدی شتاوکی نایاوسکی از ستناا   

وموی و رو کنواط     روصوی کوی   51نرخ ترو  گایی توا . مال یتننی ی   یهنر سناا شس ی نیاونی 5 زدر 

وومنادی  یهاووزاا یتچناا    یه  پن   کج رویتننی؛  وا ادو  حوال روسکوی نواچیو، نصویب سنهوا        

 انجاکوی  یوا کوی   خهورن   ودها رو کیاا جراناا ناگودر    افووادو کیوواا جورادم و     یساو،    . شرر کی

(Rashid, 2002: 179-180) .   پووس از اموونا ل   ووا  یترشوویا اوضوواع اقنصووار، و یووایو مووطح

 .گرف  یا، کرر  شسل امنانیاوریا، زنیگی و افوادو فار  کرجی از خهم و ناوضادنی رو کیاا تررا

یویف اصو ح    شی   رپادو  کفواییم امو کی و  وا      را، نترن   حوو ویاه  ی  پیهنر    سا اشاوا

کحروکیو  کورر  از حضورو فیوال رو     .  رر گرفن  اوضاع اقنصار، و ک اوزا  ا فتار رو روا فرغان  شسل

فرادنی میامی و اقنصار،  افوادو کرانع  را، کرر  کح ی رو تأکی  کیاس  یتوراا  وا افووادو موردع     

ا رو کیواا توررا کورر     یا، تنویوو و  نیوارگر   جتیی  رو از ستناا  زکین  کتاوی،  را، فیاهی  گروا

ی  اکسواا حضورو کورر      اهت  ی  حراا  تازکانی  ر پاد  گواوس گروا  ی . ام  یررا نااکیی و فایر فرایم

گورا  وا ارووا،     یوا، امو     صروت قانرنی  کیترنهورر؛ گوروا    را، تأثیر رو تحرالت میامی یهرو   

 شورنی  ا، رو کیواا کورر   رخوروراو کوی     ایا  از اون او ودوه  یاوگیر، تراا خرر رو تحا  اد  خرامن    

(ICG Asia Report, 2001: 17). 

 وضعیت مذهبی -2-3

یا، کوؤثر امو کی     یا و انیده  ترد  گروا  را، روک  هنر وضیی  کذی ی از ستناا   رومی کهم

 :اییاف و کرانع کرجرر  ر مر واا سنها ضروو، ام 

م س میی شردف کحتی از مر، . کیرفی شی    سمیا، کریو،   9  او رو مال  ویا ی  نختنی 



 
 1932، پاییز 2، شماره 1 ورهدمطالعات جهان اسالم، پژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
5  

واموط    انیده  ویا ی   ا نیا   . یرر گذاو، ور تناا  نختنی  کیوم  و ر  ویا ی وا رو روا فرغان  پاد 

ودها رو زکاا ضویف   تیودج و    شی؛ اکا    وغ نی کرر  کنطا  کراج  کخاهف   ا تصرف و صرفیاا  ا  ی

  رو  ح رح  فروپاشوی اتحوار شوروو،     931 رو اواخر ری  . رف کجاییاا  کرور امنا ال کرر  قراوگ

ونراا دک جن و ی  یویف اصو ی    مال کحروکی  کذی ی ناشی از م ط  یترنیتم  ویا ی     51پی 

ن  تنها شرایی  تیاو حوایی  . داف  یا، ام کی    ایاهی  رکی  رر    مرو  گتنرس سا سکرزس من 

یوا،   وموی   کؤمتو    یوا، تنویوو سمویا، کریوو،  و       ز گوروا یا، نای، و حتاد  ا از روداف  یتک

یا، تنویوو ازجت و  جنو و     وت   ور تناا ام ؛   س   تیاو، از وی راا گروا  ازوگانی و وی راا واهی

 ا ادو   . (Rashid, 2002: p.34)انی  یا،  یهنر    ور تناا مفریررا ام کی از ستناا  را، جذو یتک

ا، یو  ادنوک    ام     گرنو   تناا رو روازکیت ننیج  کیسر  راشن حال  میام  گرادو    مر، ور 

یا، ور تناا  را، گتنرس ویا ی  وا تهیدی، و ی  اد   یا و ت س  یهنر وی راا سمیا، کریو، اقیا 

 .یننی کنطا   رسوورکی

جن و ام کی از ستناا  ائن فی کنهسل از ک اوزاا کت تاا از ستناا و یهرویا، ردگور سمویا،   

وموی   طوایر درهیاشوف و جتیو          993 اد  جن و رو مال . ،  کخاهف وژدم از ستناا ام کریو

یا، تهسیل  وده . (Rashid, 2002: 148)شی  گذاورا نتنگانی پس از پاداا جنگ راخ ی از ستناا  نیاا

 ی   انییی پس از او   امنا ل از ستناا و  رقراو، سزار، کذی ی نتو 991 اد  جن و    اوادل ری  

یوا، امو کی  تویاو      وا  ازشویا فضوا، میاموی  احوواو و گوروا      . گوررر  وامط  حسرک   وازکی    

طایر درهیاشف  ا تأمیس حوو ویاه     رن ال  رقراو، نظوم و قوانرا از واا شوردی     . گرفننی شسل

ونوراا ردو  وموتی     شناخن  امو    و    ومتی    : یا، اد  حوو از روه  و اوت  رر از خرامن .  رر

یا، روهنی رو نتنگواا  و  حووو وویاه   ورا، تأمویس رفنور و         رو  واگذاو،  خهی از ماخنتاایه

یووا و  ادوو  خراموون . (Abduvakhidov, 1995: 297)یووا، کخوواهف  شووناخن  یتوو  گووروا ومووتی   وو 

وو   ازاد . شی کی کنوه  او   تهیدی جی،  را، حسرک  از ستناا کحترو یا، کها   ردگر     خرامن 

. یا، کخاهف  رگودی یا، قانرنی گروا دن  مریرو و اوتال فهاو وا  را، پامخ    خرامن حسرک  گو

 تیاو، از وی راا و اوضا، سا رمنگیر شینی  اکوا وی وراا   .    زور، فیاهی  حوو ویاه  کتنرع شی

یوا، امو کی    اص ی سا طایر درهیاشف و جتی  نتنگانی    تاجیستناا گردخننی و رو سنجا  و  گوروا  

 .یر رو جنگ راخ ی پیرمننیروگ

و وادی از   گذاو، و سر  یا، جن و ام کی از ستناا  ازجت   چنید  کرور  تب گرفن  اقیا   ا اوج
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طورو   ونراا جن هی  نیارگرادان  و افراطی       روه  از ستناا فیاهی  اد  جن و وا   999 اوادل مال 

یا، خرر وا کخفیان  و خاوج از از ستناا  هی پس  جن و ام کی از ستناا فیا ازسا. یرر ومتی کتنرع

مو ناک ر  جنو و امو کی       پوس از وخویار   . رار اراکو  (  یهنر رو نراحی کورز، شوتال افسانتوناا   ) 

اد  اقیا   را، . یا، تروودتنی قراوگرف  ومی   وئیس جتهرو سکردسا  رو فهرم  مازکاا از ستناا   

نظاکی  ا اد  یهرو رو جرداا جنگ افسانتوناا انجوا    ج ب ترج  روه  از ستناا و تتهیل یتساو، 

یا، کاهی و نظاکی اهااوویا و  وا امونفارا از     یا  جن و ام کی از ستناا  ا یتک پس از اد  اقیا . شی

 .رار یا، خردو اراک  خاک افسانتناا    فیاهی 

ری   ور شوتاو   تیودج رو اواخر اد   واور سمیا، کریو، شی و    991 حوو تحردر رو اوادل ری  

یوا، سمویا، کریوو، و تأمویس      سکیو روهو   اد  حوو  ا شیاو حذف کتاهت . شی اوضا، سا افوورا

 951 یا، واردسال ام کی خاووکیان  رو اواخر ریو    خ ف  ام کی رو جهاا ام    از رووا جن و

کت حان    رخ ف جن و ام کی از ستناا  حوو تحردر یرگرن  یاو رر خهرن  و  رخرور. وشییرر

پررازاا حوو  رمنیا ی    اییاف خرر  و  شویرا گفنگور  وا فیاهیو  و       وودسرر نظرد . ام  یررا وا کنع

. (Eshanova, 2002)یا، مسرالو و  یاا کنوافع اموناراو امو   رو جاکیو  امو        ت  یه و ی  حسرک 

غر وی و راوا،   حوو تحردر جن هی فراک ی و  رخروراو از حتاد  کت تاناا جراا یهرویا، اووپا،

اگرچ  سکاو رقیای از کنا ع و اوضا، حوو تحردور رو رمو  نیتو      . مازکانی گتنررا رو هنیا ام 

 ICG Asia Briefing) شرر یواواا نفر رو سمیا، کریو، وضور ادو  حووو یتوننی     کی حال گفن   ااد 

Paper, 2002: 6.) 

اموناراو امو   و اجورا،     اد  حوو راوا، وودسرر میامی    ام   و کیناوی امو  رو صوروت   

 ا اد  وجرر  وی وراا  . خراییوف  روم  احسا  شردی   کهس ت اجنتاوی کاننی فتار و فار ازکیاا

حووو  رناکوو  و وایسوواو کهخصووی وا ک نووی  وور چگوورنگی امووناراو جاکیوو  سوکووانی کوورورنظر خوورر  

. امو   ضوی شوییی  وررا    شیا نیو  یهنر ضی غر ی  ضوی نهارپرمونان  و   شیاویا، کطرح. انی نسررا اوائ 

یا، اجنتواوی  وودسورر سوکانهوهر، حووو      حال     و   تیاو  کهس ت اقنصار، و ناوضادنی  ااد 

 :ICG .Asia Briefing Paper, 2002) امو   ا، رو سمیا، کریو،  رخروراوشیا تحردر از ایتی  ودها

نسو  خورر وا دوک حووو     ام  و  وا اد  فیاهی  حوو تحردر رو تاجیستناا و از ستناا کنتریو ررا (6

ناکی  یهنر دک جرداا ادیئرهرژدک امو  یو  اوهردو  سا ت یوی  احسوا  امو   و تاردو          میامی کی

و  یاقرقیو ی ازیاد حال گروا اوضا، حوو از قرکی  از ک یتننی   ااد   یهنر.  اشی کیاوناارات کرر  
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مووناا غیرقووانرنی اگرچوو  حوووو تحردوور رو از ستووناا و قرقیو . نیووو وضوور سا یتووننی  یووا تاجیووک

شرر؛  ا اد  حال  اد  حوو  ر خ ف جن و ام کی از ستناا از جانب روهو  سکردسوا رو    کی شناخن 

وموی   نظرکوی   و  (. 39 :935 س وار،    مو یتی و یفو   ) امو   یا، تروودتنی قراونگرفن  گروا فهرم 

 ن ورر  رهیل    دک مرترانی از    کی111 و اوادل ری   991 کا رهی  نت ی حوو تحردر رو اواخر ری  

ودها از ستناا و از مر، ردگور    را رو کنطا  و   گ یا، ام   ثر از مریرو گرواأتسثرگرادی کذی ی کن

جن و ام کی از ستناا    رن ال جنگ سکردسوا و یو  تروودتوم و اشوسال افسانتوناا       نا رر،وامط     

 .(Khansari, 2011: 109) رشرترجی  

 گیری نتیجه

 و   . تواینرا  روموی شوی     99 فرادنی احیا، ام   رو از ستناا از زکاا امنا ل رو  رو اد  کااه 

تورد    گرادی  نیارگرا و ناو سا رو فرادنی احیا، رو اوا ام       کهوم  یتی  کنظرو   ا تتریو  ر ام  

گوروا   م س وراکل کؤثر رو پییادی  نیوارگرادی  و  رو  . شی گیر، اد  پیدیا اشاوا وراکل کؤثر رو شسل

ونوراا   وراکل  یرونی و روونی تاتیم شی؛ یهرویا، ادراا  تریی   افسانتوناا و ور توناا مویرر،  و     

 وا  روموی و تح یول وراکول  یرونوی کوؤثر رو گتونرس  نیوارگرادی رو         . وراکل  یرونی  رومی شینی

ستوناا نیوو   گیور،  نیوارگرادی رو از    ومی  اد  وراکل ناو کؤثر، رو فرادنی شوسل  نظرکی از ستناا   

واقیی  اد  ام  ی  یرچنی یت  اد  یهرویا کت تاا یتننی؛  ا حضرو رو سمیا، کریوو،   . انی راشن 

 اشنی ی     کینی دستانی  ا  رراش  سنها از ام   رو  یردک    رن ال اییاف میام  خاوجی خرر کی

گرادوی    ب گرادو واقعونراا نترن   ادراا اگرچ  دک یهرو کت تاا ام ؛    م    . یهرو خرر نیت 

از رخاهوو  رو کتووائل ادوویئرهرژدسی سموویا، کریووو، و توو س  وورا، صوویوو اناوو و اموو کی       

ووزدیا و رو  را ر سا تتادل خرر وا    گتنرس ووا ط اقنصار، و تیتی  اوت اطات فرینگوی   خررراو،

کریو،  یرچنی یو   حضرو قیوتتنی تریی  رو سمیا، . ام  رارا  ا تسی   ر پیهین  تاودخی کهنرک نهاا

یوا،   ینی؛ اکا  یهنر    رن ال گتنرس ام   نرگرا و حتادو  از روهو    کی یا، کذی ی وا نیو رن ال جن  

شی؛  وا   رارا گرن  ی  پیهنر نهاا حضرو ور تناا میرر، رو سمیا، کریو،  یتاا. غیرردنی کنطا  ام 

ور توناا رو تو س   . رومی امو  ترج     اییاف میام  خاوجی ادراا رو کنطا  خ یج فاو  قا ل  

 را، حضرو  یهنر رو کنطا      رن ال کهاو نفرذ ادراا رو خ ویج فواو  و کحویوریررا حضورو ادو       

ومی افسانتناا  واکل خاوجی کهتی ام  ی   را، اکنیو  سمویا، کریوو، دوک      نظرکی   . یهرو ام 
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 .ام  نرفن  اه اا یم ازکیاااد  تهیدی  ا اشسال افسانتناا و مارط ط. سدی شتاوکی تهیدی جی،   

گیور، و گتونرس پیدویا  نیوارگرادی رو از ستوناا       رو اد  کااه   ر وراکل روونی کؤثر  ور شوسل  

. شرادط میاموی  اقنصوار، و کوذی ی کوؤثر رو گتونرس  نیوارگرادی      : نی از ا  ام  ی  و اوت تتریوشیا

ا رو ترییب  ا مادر وراکل رو وشوی  ریی  اد  وراکل یردک    تنهادی و د کی کطاهی  وراکل روونی نهاا

رو از ستناا اص حات میامی و اقنصار، . انی و گتنرس پیدیا  نیارگرادی ام کی ناو کؤثر، راشن 

ونوراا ا وواو،  ورا،     اف از امو    و    یرچنی رو ا نیا یردم. ام  شیا وو اف  ا نایاکی وو   ام   یردم

گرا  رو گا  نخت   و  رن وال    یا، ام   گتنرس گروا یرر  اکا  ا یتب کح ر ی  و کهرووی  امنفارا

 ا گتنرس تهیدوی  . اجراگذاش  یا  رسکی و م س میام  مریرو و اوتال فهاو وا    یننرل اد  گروا

وو و  یوا، کوذی ی و ازجت و  احوواو کیانو       یا،  نیارگرا و تنیوو  روه  از ستناا  ا یت  گوروا  گروا

دافو  و   یوا، اجنتواوی افووادو    اد  موریرو گتونررا  تونو    رو ننیجة. کینیل    شیت  رخروریرر

یا، ام کی  نیارگرا و  رو چنی  شرادطی  گروا. یا، کت حان  شینی تیودج جذو جن و گرویی یم   

 .شینی  تنیوو چاهو جی،  را، روه  از ستناا کحترو

زنیگی کرر  ترشیا شرادط اقنصار،  افوادو ترو    یساو، و یایو مطح  از مر، ردگر  ا وخیم

وو    صوف ک واوزاا کتو ح     یا، کخاهف کیان  یا  اد  نگرانی ی  گروا گرفن  مریرو زکاا  ا شیت یم

نتوادی   ومی ی   ووگ نظرکی   . ام  کخاهف وژدم   یرنینی؛    یا رمی  را، وژدم از ستناا ت یدل شیا

ا، جو تضییف نظا  میاموی و   ج وامط  روه   ننی تهیدی  نیارگرادی ام کی و امنفارا ا واو، از سا   

اه ن  اد  واقیی  ی  حتاد  کررکی از تهسیل دک حسرکو  امو کی   . ام  اقنصار، از ستناا نیاشن 

یورر  اگرچو      ادوی ترجو   . گرا نخرایوی رر  یا، ام   رو از ستناا ضییف ام ؛ ترجی  مریرو گروا

ومی اد  حتاد  از  اوویوا،   نظرکی    یننی  کی گراداا کت ح حتاد   خهی از کرر  از ستناا از ام  

خیور؛   س  ننیج  کحروکی  از کهاوی  رو وونی میامی   ناوضوادنی از گتونرس    ام کی کرر   رنتی

 .اجنتاوی ام  -فتار و شست  اص حات اقنصار،
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 .تا    ی  کریو امنار و کیاوک و تی ادراا  ج :   تهراافرهنگ علوم سیاسیکحتیامتاویل   ام کی  -
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Abstract 

After the disintegration of  Soviet Union, Islamism gained a considerable 

weight in Central Asia, particularly in Uzbekistan. Islamism in Uzbekistan is of a 

fundamentalist nature. Through a historical, comparative method, the present 

paper will study the roots of emergence and spread of Islamism in Uzbekistan. 

Also the contexts of the emergence and spread of this phenomenon will be studied 

from the viewpoint of external factors and role of other countries including Iran, 

Turkey, Saudi Arabia and Afghanistan as well as some events such as September 

11 attacks and their aftermath. Also internal factors such as the continuation of 

authoritarian system, violation of human rights, civil-political freedoms, 

suppression of Islamist groups, and social and economic problems will be studied.  

The hypothesis of the present paper is as follows: although external factors have 

been effective in the emergence and promotion of fundamentalism in Uzbekistan, 

internal factors have played a stronger role in this trend.  
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