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چکیده

هدف مقالة حاضر ،بررسی روند پیدایش و نفوذ اسالمهراسی در روسیة کنونی است؛ عاملی مؤثرر کؤ
روسی را از سایر کشورهای غربی در مواج با مسلمانان متمایزمیسازد ،ویژگیهای تؤارییی متفؤاو
و نقش ملیگرایی افراطی است ک از رشد جمعیت مسلمانان در روسی نگران است؛ این عامل با آنک
کم و بیش در کشورهای غربی نیز وجوددارد در روسی ابعادی گستردهتر یافت و بدیهی است با وجود
عوامل دیگر ،ترس از اسالم و مسؤلمانان از نرؤر نؤژاد اسؤالو جؤدیتؤر باشؤد؛ همینؤین بررسؤیهؤا
نشانمیدهند ک عملکرد رسان های غربی در معرفی اسالم ب عنوان دین تؤرور و ششؤونت ،بؤدویت و
واپسگرایی را میتوان در شکلگیری ذهنیت مردم روسی نسبتب مسلمانان مؤثرر دانسؤت؛ همینؤین
بررسی تحولهای اشیر در روسی نشانمیدهد ،دولت روسی با توج ب تجارب تارییی تالشمیکند
ک روابط شود را با این اقلیت بزرگ دینؤی بهبودبیشؤد و ایؤن در حؤالی اسؤت کؤ انجؤام حمؤال
تروریستی و انتحاری مسلمانان افراطی در بروز ذهنیت تؤرس از اسؤالم در میؤان اقشؤار غیؤرمسؤلمان
روسی نقشی مهم ایفامیکند .در این مقال ضمن بررسی وضعیت مسلمانان در روسؤی براسؤاس روش
توصیفی -تحلیلی ،ریش ها و ابعاد میتلف پدیدۀ اسالمهراسی در روسی بررسیشواهدشد.
واژگان کلیدی :اسالمهراسی ،تروریست ،مسلمانان روسی  ،بنیادگراهای اسالمی ،فدراسیون روسی .
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مقدمه
بررسی ادبیا

نرری دربارۀ اسؤالمهراسؤی و دییؤل آن و همینؤین بررسؤی پیامؤدهای آن بؤرای

مسلمانان در سرتاسر جهان ،این واقعیت را آشکارمیکند ک این پدیده ،ماننؤد بسؤیاری از پدیؤدههؤای
دیگر جهان مدرن ،ابعادی پیییده دارد .ادبیا

تحقیقی این حوزه نشانمیدهؤد ،عؤواملی ماننؤد نقؤش

جهانیشدن رسان ها و تلقی یکپارچ از جهان اسالم ب شصوص پس از حؤواد

 11سؤپتامبر ،نقشؤی

مثرر در القای اسالمهراسی ایفامیکنند اما واقعیت آن است ک برشالف کشؤورهای غربؤی ،مسؤلمانان
قرنهاست در روسی زندگیمیکنند و تارییی پرفرازونشیب را در ایؤن منطقؤ پشؤتسرگذاشؤت انؤد؛
بنابراین حکومتهای میتلف در این کشور ب رغم تالش برای یکپارچؤ سؤازی ایؤن کشؤور (فؤار از
ادیان و قومیتهای میتلف) ،طی سدههای گذشت  ،کارنام ای متفاو

در مواج با مسؤلمانان از شؤود

برجایگذاشت اند .مرور رسان ها نشانمیدهد ک در سالهؤای اشیؤر ،کشؤور روسؤی آبسؤتن حؤوادری
بودهاست ک در بطن آن ،ضدیت با اسالم ب چشممیشورد .در سال جاری ،گؤزارشهؤایی میتلؤف از
پلیس روسی منتشرشدهاست ک نشانگر بیحرمتی ب نمادها و سنتهای مسلمانان روسی است؛ بؤرای
نمون در سالهای اشیر ،اقدامهای تیریؤبگرانؤة زیؤادی درشصؤوص قبرهؤای مسؤلمانان در «نیژنؤی
نوگورود» مشاهدهشدهاست .در بیستم آوریل  ۱11افراد ناشناس ،صلیب شکست  ،نمؤاد حؤزب نؤازی
آلمان را روی قبر مسلمانان در قبرستان شهری دیگر رسمکؤردهبودنؤد (اهانؤت بؤ قبؤور مسؤلمانان در
روسی  .)1۹۳۱ ،همینین گروه ملیگرایان روس در سالهای اشیر در حرکتی با عنوان «مارش روسؤی»
بؤ راهپیمؤؤایی در شؤؤهرهای میتلؤؤف روسؤی اقؤؤداممؤؤیکننؤؤد و در آن ،مسؤلمانان مؤؤورد بؤؤیاحترامؤؤی
قرارمؤؤیگیرنؤؤد (تؤؤوهین بؤ مسؤؤلمانان در راهپیمؤؤایی ملؤؤیگرایؤؤان روس)1۹۳۱ ،؛ در مؤؤوردی دیگؤؤر،
نمازگزاران مسجد «آلتین» واقع در روستای «برزووسکی» ،هنگامی ک برای ادای نمؤاز جمعؤ بؤ ایؤن
مسجد رفتند ،با نوشت های نژادپرستان و ضداسالمی بر دیوارهای مسجد مواج شدند؛ روی دیوارهای این
مسجد با شط درشت نوشت شدهبود« :روسی از آنِ روسهاست» (اهانت ب مسلمانان در روسی .)1۹۳۱ ،

بدیهی است ک اقدامهای بای ،نشانة دشمنی عامالن آن با دین اسالم و مسلمانان بؤودهاسؤت؛ ایؤن
حادر ب دنبال سلسل وقایعی رخدادهاست ک طی چند سال اشیر ،ضد مسلمانان روسی و شمال قفقؤاز
صور گرفت اند؛ بنابراین ب نررمیرسد اسالمهراسی ،مسئل ای جؤدی بؤرای آینؤدۀ مسؤلمانان روسؤی
تلقیمیشود.
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الف -مطالعات پیشین
آلکسی مایشنکو در مقالؤ ای بؤا عنؤوان «احیؤای اسؤالم در دو دهؤ و پیامؤدها» بؤ رشؤد پدیؤده
اسالمهراسی در روسی اشارهمیکند ( .)Малашенко,2006:3کاناخ در مقالة شود «اسالمهراسی پدیدۀ
سیاسی قرن  » 1گسترش اسالمهراسی در روسی را نتیج اقدامهای سیاسی میدانؤد کؤ بؤا مبؤارزا
ضدقفقازی آغازشده ،درحالحاضر ،رنگ اسؤالمهراسؤی بؤ شودگرفتؤ اسؤت؛ وی اشؤارهمؤیکنؤد کؤ
اسالمهراسی در روسی ب بیشترین حد شود بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسیدهاست؛ ایؤن
پدیده با آغاز جنگ چیؤن ،نیرویؤی تؤازه یافتؤ و بؤا هؤر حملؤة تروریسؤتی منسؤوب بؤ چینؤیهؤا
افزایشمییابد؛ ب این ترتیب ،مسلمانان هدف ترس و نفر

روسها واقع مؤیشؤوند .کانؤاخ ،معرفؤی

اسالم با تروریسم ،بیرغبتی مسئوین برای ب رسمیتشناشتن برشی از دسؤتورهای شؤریعت ،انتقؤاد از
جنب هایی شاص از آموزههای اسالمی و اعمال مذهبی ،تأمیننشدن شواست های اجتماعا
متهمکردن یکدیگر بؤ وهابیؤت در منازعؤا

اسؤالمی و

مفتؤیهؤا را بؤ عنؤوان علؤل اسؤالم هراسؤی در روسؤی

برمیشمارد ) .(Канах,2008:12استانیینکو در مقالة «اسالم ،کلیسای ارتدوکس روسی و دولؤت پؤس
از کمونیسم» ،جنگ چین را در شکلگیری اسالمهراسی در جامعؤة روسؤی تأریرگؤذار مؤیدانؤد ،وی
معتقد است شب نرامیان مسلمان ب دشمن اصلی روسی تبؤدیلشؤدند و پؤس از آن ،اسؤالم بؤ عنؤوان
ویژگی ن تنها تروریستها بلک مهاجران از جنوب ب حسابآمد .سالهای  ۱۱1تؤا  ۱۱2نقطؤة او
شکلگیری و تثبیت این کلیش در ذهن روسها است ک با حمال
مهاجر

ک ب عنوان «مهاجر

تروریستی القاعده و رشؤد رونؤد

مسلمانان» از آن یادمیشؤد ،شؤد یافؤت؛ بؤ ایؤن ترتیؤب ،تصؤوری

کلیش ای از اسالم در روسی شکلگرفت ک آن را با مفاهیمی ماننؤد متجؤاور و مهؤاجم ،شؤب نرامیؤان
مؤؤذهبی ،تجزی ؤ طلؤؤب ،تروریسؤؤت ،قاچؤؤا مؤؤواد میؤؤدر معرفؤؤیمؤؤیکؤؤرد ).(Sotnichenko,2009:7
پرازاوسکاس در مقال «روسی و اسالم» بیؤانمؤیکنؤد کؤ جریؤان رشؤد اسؤالمهراسؤی در روسؤی از
تحولهای داشلی و جهانی ناشی میشود .بسیاری از روس هؤا بؤر ایؤن باورنؤد کؤ تمؤام اقؤدامهؤای
تروریستی در سطح جهان ،توسط مسلمانان و ب دییل ب طؤور صؤرف ،مؤذهبی صؤور پذیرفتؤ انؤد.
چنانک در مطالعا

بای مشاهدهمیشود دییلی متعدد برای رشد اسالمهراسی در روسی ارائ میشوند؛

از اقدامهای سیاسی دولت در مواج با منطقة قفقاز گرفت تا مهاجر

مسلمانان و اقدامهای تروریستی

افراطیون وهابی و ب نررمیرسد ک هریک از این دییل در جای شود قابلتوجؤ اسؤت امؤا توضؤیحی
کامل از وضعیت ارائ نمیکند؛ برای نمون  ،نقش رسان ها در ب وجودآمدن احساس نفؤر
11۹
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مسلمانان در این تحقیقها چندان مورد توج نبودهاست درحالیک س انفجار در سال  1۹۳۳در متؤرو
روسی و گرفتن انگشت اتهام ب سمت مسلمانان این کشور از کانال شبک های شبری ،مؤوجی تؤازه از
اسالمستیزی در این کشور را دامنزد (افیمی و نیک ملکی .)۳ :1۹۳۳ ،ب نررمیرسؤد کؤ مطالعؤا
انجامشده درشصوص اسالم هراسی در روسی تا آنجا پیشرفت است کؤ در شؤرایط کنؤونی مؤیتؤوان
عوامل میتلف آن را ب راحتی از یکدیگر تفکیککرد .در این مقال تالشمیشود ک با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی ،تصویری کامل از این پدیده در روسی امروز ارائ شود.

ب -مبانی نظری و روش تحقیق
 -1مبانی نظری
اسالمهراسی ،مفهومی است ک بؤ تؤرس ،پؤیشداوری و تبعؤی

غیرعقالنؤی در قبؤال اسؤالم و

مسؤؤلمانان اشؤؤارهدارد ( .)Fredman,2001:121سؤؤابقة اسؤؤتفاده از ایؤؤن اصؤؤطال بؤؤ دهؤؤة  1۳۳۱م.
بازمیگردد ،اما این اصطال پس از  11سؤپتامبرِ سؤالِ  ۱۱1م .رواجؤی بیشؤتر یافؤت؛ بؤ بیؤاندیگؤر،
اسالمهراسی عبار

است از بازنمایی منفی اسالم و مسلمانان از طریق کدگذاری آنان ب مفاهیم کلؤی

مانند «ششونت ،ترور ،بنیادگرایی ،غیرمتمدنبودن ،غیرمؤدنی زیسؤتن و همؤة عناصؤری کؤ بؤ نؤوعی
ضدهنجارهای انسانی و ب طور شاص ،ضدهنجارهای غربی محسوبمیشوند» (عاملی.)۵ :1۹۳1 ،
مثسسة «رانیمد تراست» انگلستان ک ب امر تبعی
1۳۳2م .اسالمهراسی را ب عنوان ترس و نفر

و نفر

در ایؤن کشؤور مؤیپؤردازد ،در سؤال

از اسالم و بنابراین ترس و نفر

تعریفکرد و همینین بیانک رد ک این اصؤطال بؤر تبعؤی

از تمؤامی مسؤلمانان

و طؤرد مسؤلمانان از زنؤدگی اقتصؤادی،

اجتماعی و عمومی کشور نیز دیلتدارد؛ اسالمهراسی همینین دربردارنؤدۀ ایؤن برداشؤت اسؤت کؤ
اسالم بدون ارزشی مشترک با دیگر فرهنگهاست ،در مقایس با غرب در موقعیتی فرودست قؤراردارد
و بیش از اینک دین باشد ،یک ایدئولوژی سیاسی است .در ژانویة سال  ۱۱1م .در مجمع بؤینالمللؤی
استکهلم برای مبارزه با عدم تساهل ،اسالمهراسی در کنار بیگان هراسی و آنتیسؤمیتیزم (یهودسؤتیزی)
ب عنوان نوعی عدم تساهل پذیرفت شد .ریشة کلمة  islamophobiaاز دو کلمة  islamو کلمة

phobia

ک ب معنای ترس غیرمعقول از چیزی یا کسی است ،تشکیلشؤدهاسؤت phobia .دو کؤاربرد متفؤاو
دارد؛ در روانشناسی درشصوص افراد ب معنای بیماری است ولی درزمینؤة اجتمؤاعی بؤ ضؤدیت بؤا
اقوام و ملیتها ک دیلتی سیاسی است ،اشارهدارد (صالحی نجفآبادی.) 1 :1۹۳۳ ،
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آن ماری شیمل ،شر شناس و اسالمشناس بزرگ آلمانی ،ب صراحت اعالممؤیکنؤد کؤ « :از میؤان
همة ادیانی ک مسیحیت با آنها مواج بوده و ب الزام سروکارداشت است ،دین اسؤالم را از همؤ بیشؤتر
مورد سؤوتتفاهم و درنتیجؤ حملؤة شؤدید قؤراردادهاسؤت .بؤرای مؤد

بؤیش از هؤزار سؤال چنؤین

ب نررمیرسید ک اسالم یکی از تهدیدهای عمده (اگر نگوییم عمدهترین تهدید) برای مردم اروپاست؛
احساسی ک ب این باور منجرشدهاست ک اسالم و معتقدان بؤ ایؤن دیؤن آسؤمانی ،یعنؤی مسؤلمانان،
سرسیتترین دشمنان مسیحیت غربی هستند» (شیمل.)11:1۹2۵ ،
بنا ب گفتة مالکوم براون و رابر

مایلز ،اسالمهراسی گرچ بؤ شؤودیشؤود نژادپرسؤتی نیسؤت،

بسیار با نژادپرستی تعامل دارد ( .)Miles & Brown, 2003: 163, 164کتاب کار اجتماعی و اقلیتهؤا،
چشماندازهای اروپایی اسالمهراسی را ب عنوان شکلی جدید از نژادپرستی در اروپا میدانؤد و مؤدعی
است ک اسالمهراسؤی نیؤز هماننؤد آنتؤیسؤمیتیزم در اروپؤا بؤ صؤور

نژادپرسؤتی و عؤدم تسؤاهل

درآمدهاست (.)Johnson, Soydan & Willians, 1998: 182
شکلی دیگر از اسالمهراسی ب صور

درهمآمییتن ملیت (برای نمون  ،عؤرب) ،دیؤن (اسؤالم) و

سیاست (تروریسم ،بنیادگرایی و مانند اینها) است .براون و مایلز معتقدند ک بسیاری از کلیش هایی ک
در ب وجودآمدن اسالمهراسی دشیلاند ،در برداشتی شاص از اسالم ریش دارند ،مانند این برداشت کؤ
اسالم مرو تروریسم است (.)Miles & Brown, 2003: 166
بن و جواد معتقدند ک شصومت در قبال اسالم با نحوۀ بؤ تصویرکشؤیدن مسؤلمانان در رسؤان هؤا
ب عنوان «بربر ،غیرعقالنی و جنسیتگرا» پیوندی نزدیک دارد ()Benn & Jawad, 2004: 17؛ اگوروا و
تئودور نیز ب نقل از برشی محققان اروپایی ،چنین بیانمیکنند ک اصطال های ب کاررفت در رسان هؤا،
مانند «تروریسم اسالمی ،بمبهای اسالمی و اسالم ششن» باعث برداشتی منفی در قبال اسالم شدهاند
(.)Egorova & Tudor, 2003: 2-3
مثسسة رانمید تراست انگلستان ،هشت برداشت درشصوص اسالمهراسی شناساییکردهاست:
 اول ،تمدن اسالمی بلوکی یکپارچ  ،ایستا و بدون واکنش در مقابل تغییر است.
 دوم ،تمدن اسالمی ب عنوان دیگری مجزا و بدون ارزشهای مشترک با دیگر فرهنؤگهاسؤت و از
آنها تأریرنمیپذیرد و بر آنها تأریرنمیگذارد.
 سوم ،تمدن اسالمی (بربر ،وحشی ،غیرمتمدن ،غیرعقالنی و جنسیتگرا) ب عنوان تمدنی فرودست
در مقابل تمدن غرب درنررگرفت میشود.
 چهارم ،تمدن اسالمی ب عنوان تمدن ششن ،ستیزهجو ،تهدیدکننده و حامی تروریسم شناشت میشود.
11۵
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 پنجم ،از اسالم ب عنوان ایدئولوژی سیاسی برای اهداف سیاسی و نرامی استفادهمیشود.
 ششم ،شصومت نسبتب اسالم ب عنوان توجیهی برای رفتارهای تبعؤی

آمیؤز در قبؤال مسؤلمانان

مورد استفاده قرارمیگیرد.
 هفتم ،انتقادهای مسلمانان درشصوص غرب ،انتقادهایی کهن و منسوخ است.
 هشتم ،شصومت ضد اسالم ،امری عادی درنررگرفت میشود (فدراسیون بؤینالمللؤی حقؤو بشؤر
هلسینکی 1۵ :1۹۳۳ ،و .)11
اما این برداشتها چگون شکلگرفتند و ب چ دلیل گسترشیافتنؤد در ایؤن زمینؤ نرریؤ هؤایی
متعدد وجوددارند ک مهمترین آنها نرری است ک هویت جهان غؤرب و بقؤای آن را در تمؤایزش بؤا
شر و تمدنهای دیگر میداند .روفین ،نویسندۀ فرانسؤوی در کتؤاب امپراتؤوری و بربرهؤای جدیؤد،
اسالمهراسی را ناشی از تالش غرب برای ساشتن دشؤمنی جدیؤد پؤس از فروپاشؤی اتحؤاد شؤوروی
تلقیمیکند؛ این دشمنتر اشی از آن روست ک غؤرب یؤا الیؤت حؤاکم بؤر آن ،بؤرای حفؤ اتحؤاد و
یکپارچگی تمدنی شود ب چنین دشمنی نیازدارد (نقیبزاده .)۹:1۹۳1 ،بیشتر نویسندگان قائل ب طر
اسالمهراسی بر این باورند ک غرب پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ب دشمنی نیازداشؤت کؤ
برای تمدن غربی ،نقش یک «غیر یا دیگر» را ایفاکند و ب دییلی چنؤد ،اسؤالم و مسؤلمانان در چنؤین
جایگاهی قرارگرفتند .وجود یک «غیر و دیگر» ب انسجام و یکپارچگی تمدنی کمکمیکند .ازاسؤاس،
بسیاری از متفکران بر این باورند ک هر گفتمان یا ایدئولوژی ،تنها زمؤانی از پؤس ایفؤای کارکردهؤای
شود برمیآید ک غیریتسازیکردهباشد و مرزهای میان شود و «غیر» را آشکارساشت باشد؛ ب نرر این
متفکران ،بدون «غیریتسازی» هیچ گفتمانی ب تفو و سلط و ب عبارتی ب هژمونی دسؤتنمؤییابؤد؛
غرب نیز برای اینک هژمونی گفتمانی شود را پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی حف کند ب یؤک
غیر نیازداشت ک همانا «اسالم» بود .ادوارد سعید ،متفکر مشهور عرب نیز دیؤدگاهی بؤ نسؤبت مشؤاب
دارد (سعید.)1۳:1۹2۳ ،
در اینجا اسالم ب عنوان شطری برای مغرب زمین درنررگرفت میشود و تنها راه ممکن برای رهایی
از این وضعیت« ،مدرنشدن» جوامع مسلمان شواهدبود .ب اعتقاد سعید ،اسؤالم در غؤرب بؤ صؤور
سیاسی درآمدهاست .اسالم ب بالگردانی برای شکستهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی سیاسؤتمداران
تبدیلشدهاست .سیاستمداران و صاحبان قدر

غربی همیش درپؤی شکسؤت شؤود ،اسؤالم را مقصؤر

میدانند و اسالم ب شکل ابزار درآمدهاست؛ ن تنها در غرب بلک در برشی از کشؤورهای اسؤالمی نیؤز
وضع ب همین منوال است .سعید نشانمی دهؤد کؤ چگونؤ کشؤورهای غربؤی درشصؤوص اسؤالم و
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کشورهای اسالمی ،موضعی پیشداوران و سیاسی دارند و ب مراهر تمدن اسالم نریر ادبیا  ،هنر و ...
بیتوج اند و گروههایی کوچؤک را کؤ در بسؤیاری از مواقؤع ،کارهؤای شؤالف قؤانون و بؤ عبؤارتی،
تروریستی انجاممیدهند ،نمایندۀ مسلمانان معرفیمیکنند؛ این وضعیت در سالهای پس از  11سپتامبر
 ۱۱1نمودی روشن در انتیابا

کشورهای غربی پیداکرد و اکنون نیز با مو بحؤرانهؤای اقتصؤادی،

مهاجران و ب شصوص ،مسلمانان آما حمال

همة سیاستمداران و احزاب سیاسی قرارگرفت اند.

صالح نجف آبادی پس از اشاره ب دیدگاه غالب در موضوع اسالمهراسی ک آن را زاییدۀ رسان هؤا
و نیبگان غربی برای دگرسازی از اسالم در برابر غرب میداند ،اعتقؤاددارد کؤ درعؤینحؤال ،برشؤی
رفتارها و باورهای ناموج در میان برشی مسلمانان یا علما ک هیچ پای ای در قرآن و سؤنت نؤدارد بؤ
شکلگرفتن این تصویر ششن و غیرانسانی از اسالم در رسان ها و افکار عمؤومی غؤرب کمؤککؤرده-
است .ب نرر او ،گفتمان اسالمهراسی ،اکنون گفتمان هژمونیک در غرب است ک ب طور عمده ،تحؤت
تأریر دو عامل بای بر این هژمونی دستیافت است؛ هم نیاز غربیها بؤ ارائؤ یؤک «غیؤر» کؤ اسؤالم و
مسلمانان است (ب ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) و هم برشی باورها و رفتارها ک ارائة
آن در رسان های غربی و اغرا دربارۀ آن و تعمیم آن ب همة مسؤلمانان کمؤککؤردهاسؤت تؤا اسؤالم
ب عنوان دینی ششن و میالف حقو بشر و زنان و میالف مدنیت غربی ،معرفیشود و این دو عامؤل،
مددرسان گفتمان اسالمهراسی بودهاند؛ درعینحال ،نویسنده از نقش کنشگران سیاسؤی نومحافرؤ کؤار
یادمیکند ک ب دییل فکری و مذهبی و حتی اقتصؤادی و بؤرای تؤأمین منافعشؤان بؤ اسؤالمهراسؤی
رویآوردهاند (صالح نجفآبادی)۹۱1 :1۹۳۳ ،؛ متفکرانی مانند هانتینگتون و برنؤارد لؤوئیس بؤا طؤر
ایدۀ گسست تمدنی در ارائة این تصویر نقشداشت انؤد (صؤالح نجؤفآبؤادی .)۹۱ :1۹۳۳ ،بؤا مؤرور
نرریا

غالب دربارۀ اسالمهراسی میتوان ریش های اسالمهراسی را در موارد زیر شالص کرد:

 اول ،بقای غرب در نشاندادن تمایز با دیگری (غیریتسازی)؛
 دوم ،گسست تمدنی میان تمدن غرب و تمدن اسالمی؛
 سوم ،گروههای رادیکال اسالمی مرو تروریسم.
اما اگر این فرض را بپذیریم ک طر «غیریتسازی» جهان غرب برای حف حیؤا

ایؤدئولوژیک

شود و همینین طر گسست تمدنی توسط لوئیس و هانتینگتون و رفتار گروههای اسالمی رادیکؤال،
همگی دستب دست هم دادهاند تا طر اسالمهراسی از طریق حکومتها ،روشنفکران و طؤی فراینؤد
جهانیشدن از طریق رسان ها گسترشیابد؛ آیا این وضعیت در روسی نیز همین مسیر را طیمیکند و
آیا موقعیت جامعة روسی با سایر کشورهای غربی متناظر است اما پؤیش از پاسؤب بؤ ایؤن پرسؤش،
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آشنایی با تاریب روسی و موقعیت مسلمانان در این کشور راهگشا شواهؤدبود؛ همؤین تؤاریب ،تفؤاو
میؤؤان روسؤؤی بؤؤا سؤؤایر کشؤؤورهای غربؤؤی را آشؤؤکارشواهدکرد؛ بؤ بیؤؤاندیگؤؤر ،مسؤؤلمانان در روسؤؤی
ریش ای عمیق دارند و پیش از شکلگیری مرزهای امروزی در آن سؤرزمینهؤا زنؤدگیمؤیکؤردهانؤد؛
بنابراین موقعیتشان نسبت ب مسلمانان غرب ک بیشتر ،مهؤاجران کشؤورهای آسؤیایی و آفریقؤایی هسؤتند،

متفاو است.

 -2روش تحقیق
روش تحقیق توصیفی ( )Descriptive Researchآنی را ک هست ،توصیف و تفسیرمیکند و بؤ
شرایط یا روابط موجود ،عقاید متداول ،فرایندهای جاری ،آرار مشهود یا رونؤدهای در حؤال گسؤترش
توج دارد؛ تمرکز آن در درج اول ب زمان حال است ،هرچند اغلب ،رویدادها و آرار گذشت را نیز ک
ب شرایط موجود مربوط می شوند ،بررسیمیکند .تحقیق توصیفی ،شامل مجموع روش هایی است ک
هدف آنها توصیفکردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است .اجرای تحقیق توصیفی می تواند تنهؤا
برای شناشت شرایط موجود یا یاریدادن ب فرایند تصمیمگیری باشد (بازرگان.)12 :1۹۳۹،
محقق در این نوع پژوهش ،توصیف عینی ،واقعی و مؤنرم یؤک موقعیؤت را بؤ انجؤاممؤیرسؤاند؛
پژوهشگر در اینگون تحقیقها تالشمیکنند تا نتؤای عینؤی را بیؤانکنؤد؛ ایؤن تحقیؤق در پاسؤب بؤ
پرسشهایی مانند چقدر چ کسی و چ اتفاقیشواهدافتاد است .تمرکؤز اصؤلی در درجؤ اول بؤ
زمان حال است.
اجرای تحقیق توصیفی ما را قادرمیسازد ک شرایط موجود را بشناسیم و امکؤان تصؤمیمگیؤری را
فراهممیکند .یکی از روشهای توصیفی ،روش موردی (ژرفانگر) است .در این روش ،حوزه تحقیؤق
یک مورد شاص نریر یک فرد یا یک شانواده یا یک گروه یؤا یؤک مثسسؤ یؤا یؤک جامعؤ اسؤت و
پژوهشگر تالشمىکند ،ویژگىهاى شاص آن مورد را بررسىکند .موردىبودن پژوهش ایؤن امتیؤاز را
دارد ک محقق مىتواند ب نتایجی دقیقتر و عمیقتر از آن دستیابد و این عیب را دارد ک نمؤىتؤوان
یافت هاى تحقیق مربوط ب آن را ب موارد دیگر تعمیمداد.
با این مقدم و با توج ب اینک موضوع اسالمهراسی در کشورهای میتلف با همؤة اشؤتراکهؤای
موجود در جوامع ،مانند رسان های جهانی ،ابعادی گوناگون و پیییده دارد ،در این مقال تالشمیکنیم
با توصیف وضعیت مسلمانان از گذشت تا امروز ،نگاهی عمیقتر ب جامعة روسی و ریشؤ هؤا و ابعؤاد
اسالمهراسی در آن بیندازیم.
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پ -مسلمانان روسیه
فدراسیون روسی با حؤدود  11 /۳میلیؤون نفؤر جمعیؤت ،ششؤمین کشؤور جهؤان و دارای رشؤد
جمعیت منفی است 2۹ .درصد ( )۹/1شاک روسی در بیش آسؤیایی و مؤابقی آن در بیؤش اروپؤایی
قرار دارد .بیشتر جمعیت روسی در غرب این کشور (بیش اروپایی) زندگیمیکنند .حدود  ۳۱درصد
( 11۵میلیون تن) از مردم روسی از نژاد روسی هستند و سایر نژادهای این کشور عبار اند از :تاتؤار،
اوکراینی ،چوواش ،چینی ،ارمنی ،داغسؤتانی ،مغؤول ،آواری ،اینگؤوش ،چؤرکس ،بالکؤار ،اوسؤتیایی،
آذری ،گرجی و ...؛ زبان رسمی روسی  ،زبان روسی است؛ اما  2زبان رسمی دیگر نیز در جمهوریها
و مناطق شودگردان این کشور وجوددارند .روسی  1جمهوری شودگردان دارد ک بیشؤتر در جنؤوب
باشتر کشور (قفقاز شمالی) قراردارند .مذهب بیشتر مردم روسی  ،مسؤیحی ارتؤدوکس اسؤت و دیگؤر
مذاهب عبار اند از :کاتولیکها ،پروتستانهؤا ،ارامنؤة کریگوریؤان ،بؤودائیهؤای یمؤایی ،یهودیؤان و
مسلمانان ک ب طور عمده ،اهل تسنن هستند؛ مسلمانان ،دومین دین بزرگ ( 1۵تا  ۱میلیون جمعیت)
را در روسی تشکیلمیدهند.
اسالم در روسی بیش از  11۱۱سال قدمتدارد .در منطقة «پاولژی » (سواحل رودشان ولگا) اسالم
ب طور تقریبی ،صد سال جلوتر از گرایش روسی ب شاشة ارتدوکس مسیحیت ب عنوان مذهب رسؤمی
وجودداشت است؛ درحالحاضر ،اسالم از لحاظ تعداد پیروان ،دومؤین مؤذهب رسؤمی روسؤی بعؤد از
ارتدوکس ب شمارمیآید .درحالحاضر بنا ب ارزیؤابی کارشناسؤان بؤین  1۵تؤا  1میلیؤون مسؤلمان در
روسی زندگیمیکنند .بنا ب گزارش ادارۀ دینی مسلمانان در بیش اروپایی روسؤی  ،در اسؤتان مسؤکو
بیش از  ۹میلیون مسلمان و در شود شهر مسکو در حؤدود  1میلیؤون و  ۵۱۱هؤزار تؤا میلیؤون نفؤر
مسلمان سکونتدارند.
مسلمانان روسی بیشتر ،اهل تسنن (شاش هؤای حنفؤی و شؤافعی) هسؤتند .در «پریولژیؤ » ،داشؤل
روسی و سیبری ،اغلب مسلمانان از شاشة حنفی و در قفقاز (ب غیراز آذربایجانیها) شافعیاند .پیؤروان
شاش های حنبلی بسیار کم و از شاشة مالکی ب طور تقریبی وجودندارد .بیشتر شؤیع هؤای جعفؤری را
آذربایجانیها (در حدود میلیون نفر) تشکیلمیدهند.

 -1موقعیت مسلمانان در امپراتوری روسیه
در دوران تزارها و ب شصوص تحت حکومت پترکبیر ،اصالحا
11۳
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توسعة بیشتر کشور ب سمت کشورهای آسیایی و افزایش طول این مسیر بؤ سؤمت غؤرب صؤور -
گرفت؛ در این دوره از اصؤالحا  ،کلیسؤای ارتؤدکس روسؤی بؤ عنؤوان نمؤادی از اسؤتقالل روسؤی
ب شمارمیرفت.
تسلط بر اقوام ،یکی از مسائل اصلی تزارها بود و این تسلط بر اقوامی ک غیر از زبؤان در مؤذهب
هم با روسها تفاو داشتند جؤدیتؤر مؤیشؤد؛ طبؤق گفتؤة لنؤین ،روسؤیة تؤزاری بؤ زنؤدان اقؤوام،
مبدلشدهبود و ب دو گروه اجتماعی با عنوان گروه حاکم و گروه بیگان تقسیمشؤدهبؤود (جالیؤیپؤور،
 .)11:1۹21تزارها در تسلط قومی بر بیگان ها از حمایت هم جانبة کلیسای ارتدوکس بهرهمند بودنؤد؛
آنها برای تغییر مذهب اقوام ،در میان فرق های کوچک مذهبی غیرمسیحی موفق بودند اما درشصؤوص
مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز و ارمنیها موفق نبودند .مرزهای تقسؤیمهؤای کشؤوری (اسؤتانهؤا و
مناطق) را از درون شاک گروههای قومی مؤیگذراندنؤد و درحؤدامکان از ایجؤاد همبسؤتگی قؤومی و
تشکیل نهادهای قومی در میان آنها جلوگیریمیکردند؛ زبؤان و فرهنؤگ آنهؤا را در مقابؤل فرهنؤگ و
تمدن برتر روسی تحقیرمیکردند؛ ب اشتالفهای قومی دامنمؤیزدنؤد (ماننؤد قتؤلعؤام مسؤلمانان در
منطقة ارمنستان و یهودیان در جنوب)؛ بدینترتیب قدر  ،نرامی تزارها ،ناسؤیونالیزم افراطؤی روسؤی
(طبق تفسیر طبقا

حاکم) ،حمایت و توجی هم جانبة کلیسای ارتدوکس ،عوامل مهم کنتؤرل نیؤروی

قومی و مذهبی تا پایان قرن نوزدهم در امپراتوری روسی بودند (جالییپور.)11:1۹21 ،

 -2موقعیت مسلمانان در دوران حاکمیت کمونیسم
انقالب بلشویکی اکتبر  ،1۳12پای های دولت و جامعة روسی را درهمشکست؛ در همان زمان 1۳
میلیون مسلمان روس ک در فقر میزیسؤتند ،وعؤدۀ بلشؤویکهؤا را بؤرای صؤلح و عؤدالت اجتمؤاعی
مطالب میکردند .ابتدا رهبران انقالب ب معضال

قومی و مذهبی توج نشاندادند و اسؤتقالل قؤومی را

ب رسمیتشناشتند اما با تثبیت موقعیتشان در اواسط دهؤة  1۳ ۱و بؤا ایؤن طؤر کؤ معضؤل اساسؤی
جوامع ،نرام طبقاتی است و باید برای ازمیؤانبرداشؤتن آن ،متحؤد شؤد ایؤدئولوژی جؤایگزینی بؤرای
ناسیونالیسم دوره تزارها آشکار شد ک کم و بیش ،راه را بر تفاو های قومی و مذهبی بست؛ از سؤال
 1۳ 2مبارزۀ قاطعان با دین آغازشد؛ در سراسر کشؤور ،مؤدارس دینؤی تعطیؤل شؤدند؛ اصؤل تربیؤت
غیردینی کودکان ،اساس برنام های آموزشی مدارس را تشکیلداد؛ در این دوران ،بسؤیاری از مسؤاجد،
همانند بسیاری از کلیساها بست بودند؛ برای نمون  ،مسجد ماراکانی در کؤازان تنهؤا مسؤجدی بؤود کؤ
فعالیتمیکرد.
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پس از لنین و در دوران رهبری اسؤتالین ،مهؤاجر

روسهؤا بؤ منؤاطق غیرروسؤی تؤداومیافؤت.

آموزش طر های حزبی از طریق مدارس و واحدهای فرهنگی شد یافت .اقتصاد محلی هرچ بیشتر
ب اقتصاد مرکز وابست شد؛ سازمان اداری هرچ بیشتر متمرکز و عمودی (از بای ب پایین) شد .هرچؤ
بیشتر مذهب در بند کشیده شد و نرری ایجاد یک «جامع تارییی یا جامع شوروی» ک در اصل یک
سیاست «انهدام قومی و ملی» بود ،تقویتشد 1۱۱ ،هزار چین ،آلمانی ،تاتاری ...از جمهؤوری روسؤی
ب آسیای مرکزی و سیبری ب عنؤوان شیانؤت ضؤد «جامعؤة شؤوروی» تبعیدشؤدند؛ در ایؤن دوره یؤک
حکومت مبتنیبر «سلسل مراتب ملؤی» تشؤکیلشؤده کؤ در ر س آنهؤا روسهؤا بؤ عنؤوان قؤوم برتؤر
قرارداشتند و سپس جمهوریهای اوکراین ،بیلوروس ،س جمهوری بالتیک و قزاقستان ،جمهوریهای
قفقاز و آسیای مرکزی قرارگرفتند (جالیؤیپؤور) 1۳:1۹21 ،؛ چنانکؤ مؤیبینؤیم ریشؤة اشؤتالفهؤا و
بدبینی های قومی و مذهبی امروزی در روسی بیش از صدها سال قؤدمتدارد؛ ایؤن واقعیؤت ،ماهیؤت
اسؤؤالمسؤؤتیزی در روسؤؤی را نسؤؤبتبؤ کشؤؤورهای غربؤؤی متمؤؤایزمیسؤؤازد و آن را بؤؤا مسؤؤائل قؤؤومی
گرهزدهاست.

 -۳موقعیت مسلمانان در شرایط کنونی
اولین جلوههای اسالم در سال  1۳۳۱پس از فروپاشی شوروی ،پدیدار شد .تعداد زائران از روسی
ب مک پس از فروپاشی شوروی افزایشیافت .بنابر آمار ،در سال  ، ۱۱۱بیش از  1۳هزار مسلمان زائر
روسی از سراسر کشور برای ح ب عربستان ،عازم شدند .مدرسة فرهنگ اسالمی در روسی  ،در سؤال
 1۳۳1در مسکو باز شد .امروزه کپیهای قرآن در روسی در دسترس هستند و مساجد در مکانهای ک
مسلمانان در آنجا سکونتدارند ،ساشت میشوند .طی ده سال گذشت احیای اسالم در روسی با احدا
مساجدی (در سال  ۱۱1تعداد آنها بیش از  1هزار مسجد بودهاست) ب صور

فعالی جریؤانداشؤت -

است .در شهر مسکو ،شش مسجد فعال هستند ک طی سالهای آینده قراراست یازده مسجد دیگر نیز
احدا شوند .فروشگاه های ویژه ،رسؤتوران هؤا ،مراکؤز مشؤاوره بؤانوان ،بیمارسؤتانهؤا ،آرایشؤگاههؤا،
آژانسهایی ویژه جذب کارکنان و بنگاههای امور برگزاری آیین و مراسم جشؤن و سؤوگواری ،دفؤاتر
وکال ،بنیادهای شیری و آموزشی ،نشریا

و چاپیان و سازمانهای حقوقی ویؤژه مسؤلمانان در حؤال

تأسیساند.
تعداد مساجد در این کشور ،ب طور مکرر درحال افزایش است .فعاین دینی امکان انجؤام وعؤ و
تبلیغ را ب صور

آزادان دراشتیاردارند .سازمانهای دینی و والدین ،آزادان میتوانند ب تربیؤت نسؤل
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در حال رشد بپردازند و فرزندان شود را براساس اصول اسالمی تربیتکنند .بهتر است فراموشنکنؤیم
ک طی شصت سال حضور دولت شوروی در سرزمین روسی  ،هیچ مثسس و محلی برای تحصؤیال
دینی مسلمانان وجودنداشت .امروز چندین و چند مثسس برای این امؤر اشتصؤاصدادهشؤدهانؤد کؤ
شادمان اسالم در آن آماده میشوند؛ این مسئل نیز شالی از اهمیت نیست ک مسلمانان روسی ب واقؤع،
شود را بیشی از دنیای مسلمانان احساسمیکنند (شریفی.)1۹۳۳ ،

 -۴بحران رشد جمعیت مسلمانان در روسیه
هماکنون شمار مسلمانان روسی بیش از  ۱میلیون نفر بیانشدهاست ک  1۹/۳درصؤد از جمعیؤت
 11۵میلیون نفری فدراسیون روسی را شامل میشوند )Hunter, 2003: 43( .جمعیت مسؤلمان مسؤکو
حدود  /۵میلیون نفر است ک این شهر را در میان همة شهرهای اروپایی ب بزرگترین شهر مسؤلمان
تبدیلکردهاست .با وجود شمار بایی جمعیت مسلمانان روسی  ،آنها در تشکیل هویت رسؤمی نقشؤی
ندارند .این در حالی است ک جمعیت روسی بؤ  1۹۱تؤا  1۹۵میلیؤون در  ۱1۵کؤاهششواهؤدیافت
(دیاب )1۵ :1۹۳۵ ،و با رشد جمعیت کنونی تا آن زمان ،ممکن است جمعیت مسلمانان روسی بؤ 1۵
تا  12درصد کل جمعیت روسی (بدون احتساب مهاجران مسلمان) برسد ( )Malashenko, 2006: 6یا
حتی شمار مسلمانان از مسیحیان ارتدوکس هم بیشتر شود (ابراهیمی ترکمان )۹ :1۹۳۳ ،زیرا براسؤاس
آمارهای رسمی دولت روسی  ،جمعیت اسالوهای روسی هر سال حدود  1میلیون نفر کاهشمؤییابؤد
ولی جمعیت شانوادههای مسلمان ب دلیل عالق آنان ب داشتن فرزندان بیشتر ،همواره در حال افزایش
بودهاست (براری .)۹۹ :1۹۳۳ ،براساس پؤیشبینؤی جامعؤ شناسؤان روس در سؤال  ۱ ۱از هؤر پؤن
شهروند روس یک نفر ،مسلمان شواهدبود (وضعیت مسلمانان در روسؤی ) ۹ :1۹۳1 ،؛ ایؤن افؤزایش
جمعیت در شهرهای مرکزی بزرگ روسی  ،بسیار ملموس شواهدبود؛ برای نمونؤ  ،جمعیؤت مسؤلمان
مسکو در  ۵۱ ،1۳۳۳هزار نفر بود ک در دهة  1۳۳۱ب یک میلیون نفر رسید .این در حؤالی بؤود کؤ
سیاستهای تبعی

ضد مسلمانان ب شد

اجرامیشد؛ سادهترین نمونة آن ،اشؤرا هؤزاران مسؤلمان

مهاجر از مسکو بود (.)Maryniak, 1999: 13
اما در شرایطی ک بومیها و اقوام روسی ب دلیل کاهش زاد و ولد برای ادامة بقای شود با چؤالش
جدی روبرو هستند ،هر سال ،موجی از مهاجران از مناطق ب طور عمؤده مسؤلمان آسؤیای مرکؤزی بؤ
روسی هجوممیآورند؛ ازسویدیگر ،دولت روسی این جمعیت را شطری بزرگ بؤرای شؤود مؤیدانؤد
چون دو جنگ در شمال قفقاز با حضؤور تنؤدروهای اسؤالمی صؤور گرفتؤ اسؤت .در دورۀ پؤس از
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شوروی ،اقلیتهای قومی ،نژادی و مذهبی ک بیشتر در قالؤب مهؤاجر (قؤدیمی و جدیؤد) در روسؤی
حضورداشت اند و دارند ،بیشی از تصویر مبهم این دشمنِ جدید مشکلزا را شکلداده ،بهان ای بؤرای
احالة مشکال

شدهاند ( .)Charny, 2005: 18طبق یک نررسنجی در سؤال  1۹۳1حؤدود  1۱درصؤد

مردم روسی معتقد نیستند ک مهؤاجران بتواننؤد بؤ توسؤعة روسؤی کمؤککننؤد 1۱ ،درصؤد معتقدنؤد
مهاجر

شرایط جرم و جنایت را بدترکرده 2۱ ،درصد با محؤدودکردن جریؤان مهؤاجر

بؤ روسؤی

موافقاند .آمار قربانیان ششونتهای نژادپرستان در روسی نیز از آن ،حاکی اسؤت کؤ طؤی سؤالهؤای
اشیر ،بیشتر آنها مهاجران کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بودهاند ک نتوانسؤت انؤد بؤا شؤرایط محؤیط
جدید وفقیافت  ،محیط نیز ب جذب آنها تمایلینداشت است؛ نتیجة این وضعیت ،شکلگیری فضایی از
نارضایتی و اغلب ،دشمنی از سوی اسالوها ب این مهمانان ناشوانده بودهاست.
سیاستهای افزایش جمعیت روسی تا دو دهة آتی ،تأمینکنندۀ نیؤروی کؤار روسؤی نیواهنؤدبود.
نیروی کار مهاجر از کشؤورهای جنؤوبی و مسؤلماننشؤین بؤ روسؤی  ،وارد شواهندشؤد؛ بؤاوجوداین،
همانطورک رشد بیگان ستیزی و نژادپرسؤتی در روسؤی در حؤال رخدادن اسؤت ،اغلؤب روسهؤا بؤا
مهاجر

غیراسالوها میالفاند .با افزایش جمعیت مسلمانان ،شاهد ارتقای حضور نیب های سیاسی،

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مسلمانان در عرصؤة تصؤمیمسؤازی روسؤی شؤواهیمبؤود .بؤا افؤزایش
جمعیت مسلمانان بعد از سی سال شاهد ظهور سیاستمدارانی جدید هستیم ک نمایندۀ منافع گروههای
میتلف براساس وابستگیهای قومی مذهبی هسؤتند .مسؤلمانان مؤیتواننؤد تؤا سؤال  ۱11بیشؤترین
جمعیت ارتش روسی و تا سال  ، ۱ ۱حدود یکپنجم جمعیت این کشور را تشکیلدهنؤد؛ ایؤن امؤر،
تأریرهای فرهنگی و سیاسی شدیدی بر آیندۀ روسی شواهدداشت ،زیرا نژادهای غالب روسؤی از ایؤن
ک هویت ملی روسی ب لحاظ نژادی ب چالشکشیدهشده ،ناراحت هستند .تغییر ساشت نژادی جامعؤ
و رشد اسالم افراطی ،تنشهای نژادی را میان شهروندان روسی تشدیدکردهاست .تغییرهؤای جمعیتؤی
بر توانایی یک کشور در کسب قدر

تأریردارد .نیروی نرؤامی روسؤی در سؤربازگیری و عضؤوگیری

ناکامماندهاست؛ همینین مشیص نیست این اکثریت مسلمان ک باعث ایجؤاد یؤک ارتؤش غیرروسؤی
میشوند ،پرچم این کشور را با عالق حملکنند .امکان ب وجودآمدن جنبشهای شب مذهبی وجوددارد
ک این جنبشها داعیة جداییطلبی نیواهندداشت .ب احتمال ،اسالم افؤراطگرایانؤ بؤا عنؤاوینی ماننؤد
وهابیت و بنیادگرایی ب حیا

شود ادام شواهدداد .پس از پانزده سال ،تروریسم با شعارهای مؤذهبی،

بالی جان روسی شواهدبود و ب رغم این شرایط حکومت مرکزی ناچار شواهدشؤد بؤا اسؤالمگرایؤان
میان رو مذاکرهکند و شاهد برشوردهای قومی -مذهبی شواهیمبود و اسالمهراسی رشؤدشواهدیافت و
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در زندگی عادی و سیاسی شهروندان روسی تثبیتشواهدشد (.)Malashenko, 2006: 12
روسی  ،بیشی جداییناپذیر از جهان اسالم است و بؤرای توسؤعة روابؤط بؤا کشؤورهای اسؤالمی
تالشمیکند .پیروان مذهب اسالم در روسی مانند مسلمانان ساکن کشورهای اروپایی ،مهؤاجر نیسؤتند
و مسلمانان ،اتباع روسی هستند ک دهها نسل آنها در این کشور زندگیمی کنند .فرهنگ اسالم ،بیؤش
جداییناپذیر فدراسیون روسی است .نرام بی دینی از حکومت روسی کنارگذاشت شده و دولت این کشؤور
از فعالیتهای مذهبی حمایتمیکند.

ویدیمیر پوتین در ماه اکتبر سال  ۱۱۹ب عنوان مهمان در نشسؤت سؤازمان کنفؤرانس اسؤالمی در
مالزی حاضر شد و در سال  ، ۱۱۵روسی پس از انتراری طوینی ب عنوان ناظر بؤ سؤازمان کنفؤرانس
اسالمی ،وارد شد .همایش سراسری مسلمانان روسی برای نیستین بار از سال  1۳12تاکنون در محؤل
هتل ریتس کارلتون مسکو برگزارشدهاست.
در مواردی ،این نگرانی ک دولت روسی قصددارد تا تشکیال

رهبری مسلمانان را تحؤت کنتؤرل

داشت باشد ،در سینان مفتی های روسی دیدهشدهاست .مواردی دیدهمی شود کؤ نشؤانگر رشؤد پدیؤدۀ
اسالمهراسی سیستماتیک در روسی هستند .در برشی موارد ،مفتی های روسی دولت را ب تالش بؤرای
تسلط بر مسلمانان با ایجاد مرکز فتوای تحت نرر شود متهممؤیکننؤد و از اینکؤ رسؤان هؤای روسؤی
سعیدارند مسلمانان را در اقدامهای تروریستی اشیر انجامگرفت در روسؤی مؤتهمکننؤد ،نگؤران بؤوده،
شواستار توقف این موضوع هستند.
مسکو با هدف پایش مسلمانان ترجیحمی دهد نهادهای مسؤلمانان رودرروی یکؤدیگر قرارگیرنؤد؛
این سیاست با پشتیبانی گاهب گاه از یکی از این نهادهؤا دنبؤالمؤی شؤود .ازآنجاکؤ اداره چنؤد سؤازمان
یکپارچ آسان تر از اداره سازمان های متعؤدد و بؤدون رهبؤر مشؤترک اسؤت ،مسؤکو تؤرجیحمؤی دهؤد
سازمان های اداری -دینی مسلمانان زیر نرار

دو یؤا چنؤد رهبؤر روحؤانی مشؤیص باشؤند؛ مسؤکو

ترجیحمی دهد این رهبران روحانی از طیف متجدد و نزدیک ب دولت و کلیسؤا باشؤند ولؤی بؤ دلیؤل
نیرومندی طیفهای دیگر ناگزیر است ب آنها نیز توج کند (حسینی.)1۱ :1۹۳۳ ،
روحانیان مسکو را در س دست محافر کار ،تندرو و پیشرو می توانقرارداد؛ گؤروه محافرؤ کؤار را
روحانیان متعلق ب زمان شوروی تشکیلمیدهند ک از اسالم سنتی طرفداریمیکنند و ب دنبال نقشؤی
جدی برای اسالم و مسلمانان در حوزه سیاست و جامع نیستند؛ اسالم تندرو بیش از تکی بر طبق ای
از روحانیان ب گون ای از اندیش دینی و اسالمی وابستگیدارد کؤ در قالؤب حرکؤا
1 1

و جنؤبش هؤای

اسالمهراسی در روسیه :تبیین جامعهشناختی ریشهها و چالشها

گوناگون ،بیشتر در قفقاز و گاه مناطق مرکزی روسی بروزکردهاسؤت؛ اسؤالم پیشؤرو نیؤز ،شؤط مشؤی
گروهی از روحانیان جوان باقیمانده از دوره شوروی و همینین نسل تازه روحانیان روسی اسؤت کؤ
افزونبر گسترش آموزشهای اسالمی درصدد آشنایی اعضؤای شؤود بؤ دانؤش و آگؤاهیهؤای روز و
افزایش نقش مسلمانان روسی در حوزه های سیاسی و اجتماعی هستند؛ این گروه تعاملی جؤدی تؤر بؤا
دولت و کلیسای ارتدوکس دارند و شواستار نقش جؤدی اسؤالم در عرصؤ هؤای سیاسؤی -اجتمؤاعی
روسی هستند؛ چنانک ب نررمیرسد زمان نیز ب سود آنان سپریشواهدشد (سنایی.)1۳ :1۹۳۵ ،

ت -اسالمهراسی در روسیه
باوجوداین آیا اسالمهراسی ب معنایی ک در بیش نرری این مقال آمد ،در روسی وجوددارد این
اعتقاد هست ک اسالمهراسی در روسی ب آن شکلی ک در اروپا وجوددارد ،در روسی دیدهنمیشؤود،
چراک مسلمانان از مسجد راندهنمیشوند و در انجام مراسم مذهبی مانعی برای آنهؤا وجودنؤدارد و از
آنها شواست نمیشود ک عقاید مذهبی را کناربگذارند .مهمترین اتفا را میتوان در اقؤدامهؤای دولؤت
ب منرور مقابل با گروههای تندرو با عنوان «وهابیت» بررسیکرد .ب طورکلی اسالمهراسی در روسی در
نگرشی تبعی

آمیز ب مهاجرانی توج دارد ک از مناطق مسلماننشین آمدهاند و نوعی تؤرس و نفؤر

نسبتب اسالم ب عنوان یک جهانبینی و سبک زندگی در این کشور دیدهمیشود.
در مفهوم عمومی ،اسالمهراسی در روسی نوعی از بیگان هراسی ب شمارمیآیؤد .اسؤالمهراسؤی در
روسی با مشاب غربی آن تفاو دارد .حکومت شوروی توج شود را از سنتهای مؤذهبی بؤ هویؤت
ملی منتقلکرد؛ این روش را فدراسیون روسی نیز ب ار بردهاست و حکومت آن ،توجؤ اصؤلی را بؤ
سیاستهای ملی معطوفکردهاست .اما با توج ب روند جهانی افزایش نقش دینهای سیاسی ،ب ویؤژه
اسالم ،توج دولتی ب مسئل مذهب رو ب رشد است .روسی قدرتی استعمارگر محسوبنمیشود ،بؤ
همین دلیل در برابر ملتهای مسلمان گناهکار ب شمارنمیرود .روسؤی همیشؤ نقطؤ تقؤاطع شؤر و
غرب بوده و ب همین دلیل ،اسالمهراسی ،ویژگی ورارتی آن نیست .اسالمهراسی در روسؤی بیشؤتر در
میان افرادی دیدهمیشود ک از وضعیت پایین اقتصادی و فرهنگی رن مؤیبرنؤد (.)Бокова, 2010: 14
ترس فزایندۀ غیر مسلمانان از اسؤالم ،بؤدبینی فزاینؤدۀ مسؤلمانان روسؤی بؤ مسؤئوین جنؤگ چیؤن،
بمبگذاریهای تروریستی در روسی و معادلقراردادن تروریسم با اسالم بؤ رشؤد اسؤالمهراسؤی در
روسی کمکشواهندکرد ).(Prazauskas, 2008: 16
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شکل :1ابعاد مختلف اسالمهراسی (برگرفته از گزارش اسالمهراسی :چالشی برای همه ما)

 -1ریشههای اسالم هراسی در روسیه
 -1-1غیریتسازی با جهان اسالم
«آیا بقای روسی در غیریتسازی در مقابل فرهنگ اسالمی است ب بیاندیگر ،آیا غیریتسازی بؤا
تمدن اسالمی و با ساشت دشمن فرضی ب یکپارچگی کشور روسی کمکشواهؤدکرد »؛ ایؤن نرریؤ
درون شود دارای پیشفرضی بدین مضمون است ک فرهنگ و جامعة روسی  ،دارای کلیتی یکپارچ و
واحد است ک برای حف این وضعیت ب دشمنی فرضی نیازاسؤت؛ امؤا واقعیؤت تؤارییی در روسؤی
نشانمیدهد ک بزرگترین چالش امپراتوری روسی و همینین روسی کنونی ،حکومؤت بؤر سؤرزمینی
بودهاست ک دارای تنوع قومی و مذهبی است؛ بنابراین تعمیم نرریؤة غیریؤتسؤازی جهؤان غؤرب بؤا
جهان اسالم دربارۀ روسی ب سادگی ممکن نیست چراکؤ گسؤترش امپراتؤوری روسؤی در قؤرنهؤای
گذشت ب رغم تالش رهبران سیاسی برای غلب فرهنگ و زبان روسی و مذهب ارتؤدکس تحؤت لؤوای
ناسیونالیسم و کمونیسم بینتیج ماندهاست؛ البت تفکری در روسی وجوددارد کؤ معتقؤد اسؤت بؤرای
1 1

اسالمهراسی در روسیه :تبیین جامعهشناختی ریشهها و چالشها

آینده این کشور باید شرایط جدید را پذیرفت و روسیة نوین را برپایة ملت و فرهنگ روس و جؤدای
از اقوام دیگر پای گذاریکرد (زیمون .)1۵ :1۹22،آنی مسلم است برای سیاستمداران و ملت روسؤی
بسیار دشوار است ک عطای عرمت گذشت را ب لقایش ببیشند و بؤا کوبیؤدن بؤر طبؤل جداسؤری و
بیگان پنداری ،اقلیت  ۱میلیونی مسلمانان را نادیدهبگیرند؛ امؤا نبایؤد ایؤن نکتؤ را نادیؤدهگرفؤت کؤ
ب هرحال ،بیشی از فعاین و نیبگان با همکاری رسان ها بر طر مفهوم «دیگری» تأکیؤدمیکننؤد کؤ
البت این دیگری ،فرهنگ غرب را نیز دربرمیگیرد.
ازطرفدیگر ب لحاظ تارییی ،روسی رابط ای ب کلی متفاو
داشت است؛ این رابط متفاو

با جهان اسالم در مقایس بؤا غؤرب

ب دلیل مکان جغرافیایی روسی است ک میان اروپا -آسیا توسؤع یافتؤ -

است .در قرن هشتم میالدی ،مورشان روسی راه داشتن ب سمت شر اسؤالمی را بؤازگوکردهانؤد .در
همین دوران است ک میان دودمانهای روسی با ساکنان سایر دشتهای وسیع بؤ شصؤوص بؤا سؤایر
عشایر ترکنشین ک بسیاری از آنها ب دین اسالم گرویدهبودند تعاملی شودجوش بؤ وجودآمؤدهبؤود؛
ب بیاندیگر ،برشالف کشورهای غربی ک مسلمانان از کشورهای دیگؤر بؤ آنجؤا مهؤاجر کؤردهانؤد،
مسلمانان فدراسیون روسی قرنها در تعامل و ارتباط با فرهنگ روس قرارداشت اند و ب رغؤم سؤرکوب
و شفقان در دوران های میتلف ،شؤود را صؤاحب حؤق سؤرزمینی ،تشؤکیل ملؤت و فرهنؤگ مسؤتقل
میدانند؛ برای نمون  ،برشی معتقدند اسالم ب طور تقریبی پیشتر از مسیحیت و پؤیش از اینکؤ شؤاش
ارتدوکس ب عنوان مذهب رسمی در منطق «پاولژی » (سواحل رودشان ولگا) پذیرفت شود ،ب سؤرزمین
روسی  ،وارد شد (عسگریان) ۱۵:1۹۳1 ،؛ این ارتبؤاط همؤانطورکؤ طؤی قؤرنهؤا تجربؤ شؤد بؤرای
طرفداران فرهنگ روسی ،این امکان را فراهمنمیآورد ک ب راحتی ،هژمونی شود را بر سؤایر اقؤوام و
گروههای مذهبی تحمیلکنند.
 -2-1گسست تمدنی میان تمدن اسالو و تمدن اسالمی
در مرز شمالی جهان اسالم ،ب طور روزافزون ،میان مسلمانان و ارتدکسها درگیؤری رخدادهاسؤت؛
در این زمین میتوان از کشتار در بوسنی و سارایوو ،ششونت میؤان صؤربهؤا و آلبانیؤاییهؤا ،روابؤط
متشن بلغارها و اقلیت ترک در بلغارستان ،ششونت در روابط مردم اوستی و اینگوش ،کشتار پیوسؤتة
آذریها و ارمنیها از یکدیگر ،تنش در روابط روسها و مسلمانان آسؤیای مرکؤزی و اعؤزام نیروهؤای
روسی ب قفقاز و آسیای مرکزی برای حمایت از منافع روسی  ،نامبرد .مذهب ب احیای هویؤت قؤومی
کمکمیکند و نگرانی روسها را درشصؤوص امنیؤت مرزهؤای جنؤوبی دامؤنمؤیزنؤد (هؤانتینگتون،
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 .)۳:1۹2آرچی روزولت میگویؤد« :بیؤش اعرؤم تؤاریب روسؤی بؤ نؤزاع اسؤالوها و تؤرک هؤا در
مرزهایشان مربوط است ک ب دوران تشکیل دولت روسی یعنی ب پیش از هزار سال پیش بازمیگردد.
در مسئلة درگیری هزار سالة اسالوها و همسایگان شرقیشان ،نؤ تنهؤا شؤناشت تؤاریب روسؤی بلکؤ
شناشت شیصیتهای روس جنبة کلیدی دارد .برای درک واقعیتهای امؤروز روسؤی  ،شؤیص بایؤد
گروه بزرگ ترکنژادی را ک قرنها روسی را در اشغالداشتند ،بشناسد (هانتینگتون.)۳:1۹2 ،
نرریة هانتینگتون و شواهد ارائ شده در نرریة رویارویی تمدنها تا حدی از اشتالفها و منازعا
عمیق میان تمدنهای اسالو و تمدنهای اسالمی نشؤاندارد؛ ایؤن منازعؤا  ،پؤس از فروپاشؤی اتحؤاد
جماهیر شوروی شد گرفت اما ب نررمیرسد همان انتقادهایی ک ب نرریؤة غیریؤتسؤازی فرهنگؤی
وارد است در این نرری نیز وجوددارد .در این نرری نیز تمدنها بؤ عنؤوان کلیتؤی متحؤد و یکپارچؤ
درنررگرفت میشوند درحالیک ما هنوز در دورانی ب سرمیبریم ک از نقش مثرر دولؤتهؤای ملؤی در
کنترل افکار و ارزشها کاست نشده و درطرفدیگر ،کشورهای اسؤالمی کؤ در مسؤیر گسؤل تمؤدنی
قراردارند ،کلیتی واحد را نمیسازند و اشتالفهای بسیاری میان آنان وجوددارد .ب زعم فواد عجمؤی،
جهان اسالم از تفرق ها رهائی نیافت و شطوط درگیریها حتی در منطقؤة قفقؤاز نیؤز برمبنؤای شطؤوط
گسل میان تمدنها تعییننمیشود ،بلک منافع کشورها تعیینکننؤدۀ شطؤوط درگیؤریهاسؤت .درسؤت
است ک ب جهانی نوین وارد شدهایم ،امّا تمدنها بر این جهان ،حاکم نیسؤتند ،هرچنؤد وجوددارنؤد و
وفاداریهای تمدنی ،هنوز ازمیاننرفت است .بدیهی است ک دولتها تحت کنترل تمدنها نیستند ،بلک
تمدنها را کنترلمیکنند؛ روابط شویشاوندی نیز وقتی برای دولتها اهمیتمییابد ک منافعشان چنین
ایجابکند؛ زیرا ،در جهان امروز ،هرکس ناگزیر است ب فکر شود باشد (امیؤری ،مجتبؤی)۹۳:1۹2 ،؛
برای نمون  ،روابط کشورهای عربی شلی فارس با غرب نشانمیدهد ک در این روابط ،تمدنها نقش
زیادی ایفانمیکنند بلک منافع ملی ،مثررتر هستند؛ این موضوع دربارۀ روسی نیز صاد است چنانیؤ
بسیاری از سیاستمداران روسی همینان بؤر بازگشؤت بؤ دوران طالیؤی روسؤی اصؤراردارند و بؤرای
دستیابی ب این هدف دامنزدن بر تفاو های قومی و مذهبی را نادرست میدانند و نزدیکؤی بؤیش از
اندازه ب غرب را نیز تقبیحمیکنند چراک مدعی نقش مستقل در روابط جهانی هستند؛ ب همؤین دلیؤل
است ک ویدیمیر پوتین ،همزمان با شعارهای ملیگرایان بر بهبود روابط با مسلمانان نیز تأکیدمیکند.
 -۳-1رادیکالیسم اسالمی و اسالم هراسی در روسیه
دولت روسی حتی پیش از  11سپتامبر و گسترش مو اسالمهراسؤی در غؤرب ،نسؤبتبؤ نقؤش
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گروههای رادیکال اسالمی ،مانند القاعده و نیز جمعیتهای اسالمی در جمهوریهای تازهاستقاللیافت
بدبین بودهاست .پژوهش انتراری ک شود ب دییل کاری ،تجربة سفرهای متوالی ب منطقؤ را داشؤت ،
نشانمیدهد ک روسها بعد از فروپاشی شوروی بر چندین مسئل ب عنوان تهدید امنیتی پایفشردهانؤد
ک یکی از مهمترین آنها شطر اسالم رادیکال است .مسئوین روسی ،بارها بر شطر گروههای اسؤالمی
تندرو تأکیدکردهاند و گاه حتی درشصوص آن ب اغرا رویآوردهانؤد؛ بؤرای نمونؤ  ،ژنؤرال «لیؤد» از
فرماندهان نرامی برجسؤتة روسؤی در سؤالهؤای  1۳21-1۳2۵م .و حتؤی پؤس از آن ،چنؤان تصؤویر
موحشی از القاعده و اسالمگراها ارائ میکرد ک گویی آنان قراراست پس از تصرف کشورهایی ماننؤد
تاجیکستان ،ازبکستان و قزاقستان ب یک شطر امنیتی فوری و مهم برای روسی تبدیلشوند (انترؤاری،
)121 :1۹2۳؛ این در حالی است ک همان زمان ،نویسندگانی برجست  ،مانند الکساندر سولژنستین ایؤن
جنجال و هیاهو بر سر بنیادگرایی اسالمی در روسی را غیرواقعی و بیهوده مطر کردهبودند (انترؤاری،
)12 :1۹2۳؛ این ترس درباره طالبان نیز پیش از  11سپتامبر  ۱۱1م .وجودداشت چراک ایؤن تحلیؤل
بود ک طالبؤان ،درصؤدد نفؤوذ بؤ کشؤورهای آسؤیای مرکؤزی و ایجؤاد آشؤوب و درگیؤری و شؤاید
قدر گرفتن گروههای متمایل ب بنیادگرایی در این کشورهاست (.انتراری)1۳۱ :1۹2۳ ،؛ درعینحال،
ایدئولوژی بنیادگرایی میتواند برای روسی در چین ،داغستان و  ...دردسرساز شؤود چنانکؤ تؤاکنون
این اتفا افتادهاست؛ اما نکتة اساسی ،این است ک جریانهای اسالمی متفاوتی در قفقاز وجوددارند ک
نمیتوانیم همة آنها را بنیادگرا بنامیم و آنی وجوددارد اغرا در شطر بنیؤادگرایی یؤا مواجهؤ بؤا هؤر
شواست مردم مسلمان تحت برچسب بنیادگرایی برای نادیدهگرفتن آن است (انتراری.) ۵ :1۹2۳ ،
مقامهای روسی پس از فروپاشی شوروی ،اسالم بنیادگرا را شطری بالفعل برای شود قلمؤدادکرده،
نسبتب آن هشداردادند و حتی پیمانهای امنیتی با جمهوریهای تؤازهاسؤتقاللیافتؤ ضؤد بنیؤادگرایی
اسالمی و وهابیت منعقدکردند .آنی مسلم است ب رغم اغرا در نقش مسؤلمانان رادیکؤال در ایجؤاد
اسالمهراسی در روسی  ،کشتن غیرنرامیؤان در متؤرو مسؤکو و گروگؤانگیؤری بؤیش از  11۱۱نفؤر در
مدرس ای در شهر بسالن ک ب قتؤل عؤام  ۹۳۱نفؤر منجرشؤد و مؤواردی از ایؤن دسؤت ،زمینؤ هؤای
اسالمهراسی را در میان جامع روسی تقویتکردهاند.
 -۴-1عوامل گسترش اسالمهراسی در روسیه
چنانی بحثشد ،ریش های اسالمهراسی در روسی ب سادگی بؤا نرؤرا

رایؤ در غؤرب متنؤاظر

نیسؤؤت و اوضؤؤاع اجتمؤؤاعی ،سیاسؤؤی ،اقتصؤؤادی و حتؤؤی جغرافیؤؤایی روسؤؤی  ،شؤؤرایطی متفؤؤاو
1 ۳
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ایجادکردهاند؛ بنابراین در اینجا یزم است عالوهبر موارد یادشده ب عوامل دیگر اسؤالمهراسؤی در روسؤی

اشارهکرد؛ عواملی مانند عملکرد دولت در مواجه با مسلمانان ،نقش رسان ها و رشد ملیگرایی افراطی.
برشورد تبعی
توهین ب انجام فرای

آمیز مأموران پلیس روسی با مهاجران مسلمان در قالب حساسؤیت ،انزجؤار و گؤاه
دینی ،ب ویژه نماز جماعت ،رفتارهای نژادپرستان ضد دشتران و زنان محجبؤ ،

وجود گروههایی با عنوان کل پوستی با احساسا

افراطؤی ناسیونالیسؤتی و ملیؤتگرایؤی کؤ اعمؤالی

ششونتآمیز را از شود بروزمی دهند ک بیشتر ضد مهاجران است ک اغلب ،مسلمان هستند؛ «ضرب و
شتم و تحقیر مسلمانان در اماکن عمومی ،اشرا شانم عزیزه سؤنگین آوا ،مبلؤغ دیؤن اسؤالم از شؤهر
سیکتیوکار پس از حادر انفجار در مترو مسکو ،اشرا یک دانشآمؤوز کؤالس پنجمؤی از مدرسؤ در
جمهوری اینگوش ب دلیل ایستادگی بر حجاب شود ،تراهرا

ضد ساشت مسجد در شؤهر مسؤکو»،

مواردی هستند ک در این چندسال اشیر در روسی مشاهدهشدهاند و هرچند نمیتوان شد

رفتارهای

ناشی از اسالمهراسی را همردیف با اروپا توصیفکرد ،نگرانیها از رشد اسالمهراسؤی در روسؤی بؤ
مسئلة اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی و امنیتی تبدیلشدهاست.
ب رغم بهبود وضعیت مسلمانان در سالهای اشیر ،دولت همینان حقو مسلمانان را نق

میکنؤد

و میکوشد با ایجاد نهادهای موازی ،روحانیون مسلمان را تحت کنترل داشت باشد؛ همینین برشؤی از
سیاستمداران با توج ب نیاز میاطبان با طر شؤعارهای ملؤیگرایانؤ و نفؤی اقؤوام و مؤذاهب دیگؤر
ازجمل اسالم بر گسترش این طر در میان گروههای افراطی دامنمیزنند.
عامل مهم دیگر در گسترش اسالمهراسی ،رسان ها هستند .برشی از رسؤان هؤای روسؤی بؤا ارائؤة
تصویری میدوش از مسلمانان ،همانند همتایانشان در غرب ،بسیاری از ناکامیهای سیاسی ،اجتمؤاعی
و اقتصادی را ب مسلمانان نسبتمیدهند؛ این رسان ها با دادن تصویری یکپارچ  ،هویتی واحؤد بؤرای
مسلمانان ترسیممیکنند ک میالف توسع  ،مدرنیتؤ و دموکراسؤی اسؤت .هرچنؤد نقؤش رادیکالیسؤم
اسالمی در این میان نبایدنادیدهگرفت شود .عالوهبر رسان هؤای روسؤی ،بؤ دلیؤل فراگیرشؤدن ارتبؤاط
جهانی ،بسیاری از روسها در معرض تبلیغا

رای در رسان های غربی قرارمیگیرند ک ب ویؤژه بعؤد

از  11سپتامبر افزایشی چشمگیر یافت است .الیزابت پول در دایرهالمعارف مطالعؤا

نؤژاد و قومیؤت از

رسان های غربی ب دلیل نقشی ک در بروز اسؤالمهراسؤی داشؤتند انتقؤادمیکنؤد .از نرؤر او آنیؤ در
رسان ها دربارۀ اسالم مطر است ب شکلگرفتن ذهنیت منفی از مسلمانان بؤ عنؤوان تهدیؤدی جؤدی
برای امنیت و ارزشهای غربی منجرمیشود.
ازجمل عوامل رشد اسالمهراسؤی ،گسؤترش ملؤی گرایؤی افراطؤی اسؤت؛ ایؤن عامؤل بؤا نگرانؤی
1۹۱

اسالمهراسی در روسیه :تبیین جامعهشناختی ریشهها و چالشها

درشصوص روند دموگرافیک روسی و ترکیب جمعیتی آن گرهشوردهاست .با توج ب پیشبینؤیهؤای
گوناگون ،جمعیت روسی از رقم  11۹میلیون ب دلیل رشد منفی میان اقوام روسی ب  1۱۱یا حتؤی ۳۱
میلیون شواهدرسید .ب طور تقریبی ،هر روز ،گزارشی از یکی از شهرهای روسی درشصؤوص جنؤایتی
با انگیزههای نژادپرستان در رسان های این کشور منتشرمیشود؛ این اقؤدامهؤا بؤ گسؤترش بؤیسؤابقة
اندیشة «راسیسم» معطوفاند ک هدف آن ،ایجاد جامع ای ب طور کامل ،روس (اسؤالو) و پؤاککؤردن
روسؤی از ملیؤتهؤای غیراسؤالو و شارجیؤان اسؤت ()McLennan, 2005: 15؛ رهبؤران گؤروههؤؤای
نژادپرست ب پیروان شود می آموزند ک هرچ بدی است از شارجیها ناشی میشود و باید با آنهؤا بؤا
قدر

مقابل کرد؛ تشدید فعالیت این گروهها طی سالهای اشیر ب حدی بوده ک سازمانها و نهادهای

حقو بشر بینالمللی بارها ب مقامهای روسی درشصوص اهمال و عدم توج جدی ب گسترش ایؤن
پدیده هشداردادهانؤد (. )”Праграмма гаражданских дествиней против фащизма“2006: 24
هرچند شاستگاه اصلی «کل پوستی«ها بریتانیا و گستردهترین محل فعالیت آنها ،آلمان بوده و هؤرچنؤد،
روسی بیش از هر کشور دیگری در مقابل نازیها جنگیده ،از آنها نفر داشت  ،در شکست آنها سؤهم-
داشت اند ،مرور تحولهای سالهای اشیر در روسی از آن حکایتدارد ک ایدئولوژی نئونازیسؤم ،بؤیش
از هر کشور دیگری در جامع روسی پس از شوروی شیوعیافت است (.)урсул 2008: 39
همة «کل پوستی»ها در شعار «روسی برای روسها» مشترکاند و مسئل ای ک بیش از هر چیز ،آنها
را با یکدیگر متحدمیکند ،نفر

از شارجیها ب ویژه مهاجران آسیای مرکؤزی و قفقؤاز ،آسؤیاییهؤا و

آفریقاییهایِ (ب طورکلی سیاهانِ) حاضر در روسی است ک ب صور

ضرب و شتم شدید و قتل آنهؤا

نمود بیرونی مییابد .ملیّتهای غیراسالوِ روسی ازجملؤ اتبؤاع قفقؤاز شؤمالی (بؤ ویؤژه چینؤیهؤا و
داغستانیها) و همینین یهودیان ازجمل شهروندان این کشور هستند ک در کنار شارجیها ،زیر شعار
مقابل با «دشمنان ملتِ» هدف حملة گروههای «کل پوستی» قرارمیگیرند؛ البت در بسیاری موارد ،ملیت
برای «کل پوستی»ها مطر نیست و غیراسالو و غیرسفیدبودن ،مهمترین دلیل نفر

و انگیزه اقدامهای

ششونتآمیز آنهاست (.)Nadezhdina, 2007: 27

نتیجهگیری
اسالمهراسی پدیدهای رو ب رشد در روسی محسوبمیشود ک بیش از آنک آن را محصول نفؤوذ
اندیشة غربی بدانیم ،باید ریش های آن را در شود جامعة روسی جسؤتجوکرد .بؤ نررمؤیرسؤد کشؤور
روسی با شلق مفهوم «دیگری» بیش از آنک بیواهد یکپارچگی شود را حفؤ کنؤد درصؤدد اسؤت بؤا
1۹1
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طر این مفهوم ،این یکپارچگی را بناکند؛ بنابراین بیشتر از مفهوم ملیت و بازگشت بؤ دوران طالیؤی
سینمیگوید؛ این دیگری همان اندازه ک شامل گروهای قومی و مؤذهبی درون حؤوزه نفؤوذ روسؤی
میشود فرهنگ غربی را نیز دربرمیگیرد.
ازطرفدیگر ،موقعیت روسی در منطق باعث شدهاست ک دولت در جستجوی منافع ملی و حف
فاصل با جهان غرب (در جهت بازگشت ب دوران طالیی) تنشها و اشتالفهؤای ناشؤی از گسسؤت
تمدنی (ارزشهای متضاد) با مسلمانان را کاهشدهد یا درصدد کمرنگ جلوهدادن آن باشد.
در میان عواملی ک برای اسالمهراسی در روسؤی بیؤانکؤردیم ،بؤ نررمؤیرسؤد عامؤل نسؤبتدادن
حمال

تروریستی و انتحاری ب مسلمانان افراطی در بؤروز ذهنیؤت تؤرس از اسؤالم در میؤان اقشؤار

غیرمسلمان روسی نقشی مثررتر دارد ،چراک ترسی است ک ب صور

عینی مؤیتؤواناحسؤاسکؤرد و

چندان ب آیندهنگری نیازندارد.
عوامل دیگر ،مانند عملکرد دولت ،رسان ها و رشد اندیش های ملیگرایی افراطی و ترس از رشؤد
جمعیت مسلمانان در گسترش اسالمهراسی ،اهمیتدارند؛ البت ب نررمیرسد درک این عامؤل در میؤان
توده مردم ،اهمیتی کمتر داشت باشد.
آنی حائز اهمیت است اینک دولت روسی بدون یاری اقؤوام و مؤذاهب فدراسؤیون روسؤی قؤادر
نیواهدبود ب نقش تأریرگذارش در گذشت دستیابد و با سؤاشتارهؤای گذشؤت (زور و ارعؤاب) نیؤز
امکان یکپارچ سازی یک ملت ،ممکن نیست؛ بنابراین باید ب جای تقویت شکافهای ملؤی و مؤذهبی
تالشکند گروههای میتلف را متحدکرده ،از تکرار حواد

جلوگیریکند؛ ازسؤویدیگؤر ،گؤروههؤای

مسلمان باید در شیوه تبلیغ و گسترش اسالم ،نهایت هوشیاری را ب شر داده ،بؤا اسؤتفاده از امکانؤا
رسان ای ،تصویر میدوششده اسالم توسط گروههای افراطی را تصحیحکنند.
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Abstract
The main objective of the present paper is to study the trend of emergence and
influence of Islamophobia in today's Russia. The effective factor that distinguishes
Russia from other Western countries in encountering the Muslims are distinct
historical features and extreme nationalism (chauvinism. The chauvinism are
concerned about the growth of Muslim population in Russia. Although this factor
exists more or less in other Western countries, it is more extensive in Russia and
evidently on the side of other factors, phobia of Islam and Muslims is more serious in
viewpoint of the Slavs. Also according to some studies, the projection of Islam as
religion of violence and terror by Western media has added to the pessimism of
Russian people about Muslims. A review of recent developments in Russia indicates
that on the basis of its historical experience, Russian government tries to improve its
relations with this great religious minority. At the same time the suicide and terrorist
attacks by extremist Muslims in Russia plays an important role in the development of
Islamophobia among non-Muslims in Russia. Attempts have been made in the present
paper to study condition of Muslims in Russia. This study is a descriptive-analytical
research to analyze the roots and different aspects of Islamophobia in Russia.
Keywords: Islamophobia, Russian Muslims, Islamic fundamentalism.
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