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  شناختی تبیین جامعه :هراسی در روسیهاسالم
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 213 /32/7: دریافتتاریخ  * بهزاد مریدی

 213 /1 /1 : تاریخ پذیرش  3محمد سجاد کرمی
 

 چکیده

کؤ    هراسی در روسیة کنونی است؛ عاملی مؤثرر  هدف مقالة حاضر، بررسی روند پیدایش و نفوذ اسالم
های تؤارییی متفؤاو     سازد، ویژگیروسی  را از سایر کشورهای غربی در مواج  با مسلمانان متمایزمی

گرایی افراطی است ک  از رشد جمعیت مسلمانان در روسی  نگران است؛ این عامل با آنک  و نقش ملی
بدیهی است با وجود تر یافت  و و بیش در کشورهای غربی نیز وجوددارد در روسی  ابعادی گسترده کم

هؤا   تؤر باشؤد؛ همینؤین بررسؤی     عوامل دیگر، ترس از اسالم و مسؤلمانان از نرؤر نؤژاد اسؤالو جؤدی     
عنوان دین تؤرور و ششؤونت، بؤدویت و    های غربی در معرفی اسالم ب دهند ک  عملکرد رسان  می نشان
مؤثرر دانسؤت؛ همینؤین     ب  مسلمانانگیری ذهنیت مردم روسی  نسبتتوان در شکلگرایی را می واپس

کند میدهد، دولت روسی  با توج  ب  تجارب تارییی تالشمیهای اشیر در روسی  نشانبررسی تحول
ک  روابط شود را با این اقلیت بزرگ دینؤی بهبودبیشؤد و ایؤن در حؤالی اسؤت کؤ  انجؤام حمؤال          

مسؤلمان  میؤان اقشؤار غیؤر   تروریستی و انتحاری مسلمانان افراطی در بروز ذهنیت تؤرس از اسؤالم در   
در این مقال  ضمن بررسی وضعیت مسلمانان در روسؤی  براسؤاس روش   . کندروسی  نقشی مهم ایفامی

 .شواهدشدهراسی در روسی  بررسیها و ابعاد میتلف پدیدۀ اسالمتحلیلی، ریش  -توصیفی
 

 .می، فدراسیون روسی هراسی، تروریست، مسلمانان روسی ، بنیادگراهای اسالاسالم :واژگان کلیدی

 

 

..........................................................................................................................  
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 مقدمه

هراسؤی و دییؤل آن و همینؤین بررسؤی پیامؤدهای آن بؤرای       بررسی ادبیا  نرری دربارۀ اسؤالم 

هؤای  کند ک  این پدیده، ماننؤد بسؤیاری از پدیؤده   مسلمانان در سرتاسر جهان، این واقعیت را آشکارمی

دهؤد، عؤواملی ماننؤد نقؤش     میوزه نشانادبیا  تحقیقی این ح. دارد دی پیییدهادیگر جهان مدرن، ابع

سؤپتامبر، نقشؤی    11شصوص پس از حؤواد   ها و تلقی یکپارچ  از جهان اسالم ب شدن رسان  جهانی

کنند اما واقعیت آن است ک  برشالف کشؤورهای غربؤی، مسؤلمانان    هراسی ایفامیمثرر در القای اسالم

انؤد؛  سرگذاشؤت  نشیب را در ایؤن منطقؤ  پشؤت   کنند و تارییی پرفرازومیهاست در روسی  زندگیقرن

فؤار  از  )سؤازی ایؤن کشؤور    رغم تالش برای یکپارچؤ  های میتلف در این کشور ب بنابراین حکومت

ای متفاو  در مواج  با مسؤلمانان از شؤود   های گذشت ، کارنام ، طی سده(های میتلفادیان و قومیت

هؤای اشیؤر، کشؤور روسؤی  آبسؤتن حؤوادری       د ک  در سالدهمیها نشانمرور رسان . اندگذاشت برجای

هؤایی میتلؤف از   در سال جاری، گؤزارش . شوردمیچشماست ک  در بطن آن، ضدیت با اسالم ب  بوده

های مسلمانان روسی  است؛ بؤرای  حرمتی ب  نمادها و سنتاست ک  نشانگر بیپلیس روسی  منتشرشده

 نیژنؤی » در مسؤلمانان  قبرهؤای  درشصؤوص  زیؤادی  گرانؤة یؤب تیر هایاقدام های اشیر، در سال نمون 

 نؤازی  حؤزب  نمؤاد  شکست ، صلیب ناشناس، افراد ۱11  آوریل بیستم در. استشدهمشاهده «نوگورود

اهانؤت بؤ  قبؤور مسؤلمانان در     )بودنؤد  کؤرده رسم دیگر شهری قبرستان در مسلمانان قبر روی را آلمان

 «روسؤی  مارش» عنوان با حرکتی در های اشیرروس در سال انگرایملی همینین گروه(. 1۹۳۱، روسی 

احترامؤؤی  مسؤلمانان مؤؤورد بؤؤی  آن، در و کننؤؤدمؤؤیاقؤؤدام روسؤی   میتلؤؤف شؤؤهرهای در راهپیمؤؤایی بؤ  

 ؛ در مؤؤوردی دیگؤؤر،(1۹۳۱، گرایؤؤان روس تؤؤوهین بؤؤ  مسؤؤلمانان در راهپیمؤؤایی ملؤؤی)گیرنؤؤد  قرارمؤؤی

 ایؤن  بؤ   جمعؤ   نمؤاز  ادای برای ک  هنگامی ،«برزووسکی» روستای در واقع« آلتین»نمازگزاران مسجد 

 این دیوارهای شدند؛ روی مواج  مسجد دیوارهای بر ضداسالمی و نژادپرستان  های نوشت  با رفتند، مسجد

  (.1۹۳۱، اهانت ب  مسلمانان در روسی )« هاست روس آنِ از روسی »: بودشدهنوشت  درشت شط با مسجد

 اسؤت؛ ایؤن  بؤوده  مسلمانان و اسالم دین با آن عامالن دشمنی نشانة های بای،بدیهی است ک  اقدام

 قفقؤاز  شمال و روسی  مسلمانان دض اشیر، سال چند طی ک  استدادهرخ وقایعی سلسل  دنبالب  حادر 

ای جؤدی بؤرای آینؤدۀ مسؤلمانان روسؤی       هراسی، مسئل رسد اسالمنررمیاند؛ بنابراین ب گرفت صور 

 . شودمیتلقی

http://www.islamtimes.org/vdcdxs0foyt0fk6.2a2y.html
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 مطالعات پیشین -الف

 بؤ  رشؤد پدیؤده   « احیؤای اسؤالم در دو دهؤ  و پیامؤدها    »ای بؤا عنؤوان   در مقالؤ   مایشنکو آلکسی

هراسی پدیدۀ  اسالم»کاناخ در مقالة شود (. Малашенко,2006:3)کند می  اشارههراسی در روسی اسالم

دانؤد کؤ  بؤا مبؤارزا      های سیاسی میاقدام هراسی در روسی  را نتیج گسترش اسالم« 1 سیاسی قرن 

کنؤد کؤ    مؤی اسؤت؛ وی اشؤاره  شودگرفتؤ  هراسؤی بؤ   حاضر، رنگ اسؤالم ضدقفقازی آغازشده، درحال

است؛ ایؤن  در روسی  ب  بیشترین حد شود بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رسیدههراسی  اسالم

هؤا  یافتؤ  و بؤا هؤر حملؤة تروریسؤتی منسؤوب بؤ  چینؤی         پدیده با آغاز جنگ چیؤن، نیرویؤی تؤازه   

کانؤاخ، معرفؤی   . شؤوند ها واقع مؤی یابد؛ ب  این ترتیب، مسلمانان هدف ترس و نفر  روس می افزایش

شناشتن برشی از دسؤتورهای شؤریعت، انتقؤاد از    رسمیترغبتی مسئوین برای ب وریسم، بیاسالم با تر

های اجتماعا  اسؤالمی و  نشدن شواست های اسالمی و اعمال مذهبی، تأمینهایی شاص از آموزهجنب 

عنؤوان علؤل اسؤالم هراسؤی در روسؤی       هؤا را بؤ   کردن یکدیگر بؤ  وهابیؤت در منازعؤا  مفتؤی    متهم

اسالم، کلیسای ارتدوکس روسی  و دولؤت پؤس   »استانیینکو در مقالة . (Канах,2008:12)شمارد  برمی

دانؤد، وی  هراسی در جامعؤة روسؤی  تأریرگؤذار مؤی    گیری اسالم، جنگ چین را در شکل«از کمونیسم

عنؤوان  شؤدند و پؤس از آن، اسؤالم بؤ     نرامیان مسلمان ب  دشمن اصلی روسی  تبؤدیل معتقد است شب 

نقطؤة او    ۱۱2 تؤا   ۱۱1 های سال. آمدحسابها بلک  مهاجران از جنوب ب تنها تروریستگی ن ویژ

ها است ک  با حمال  تروریستی القاعده و رشؤد رونؤد   گیری و تثبیت این کلیش  در ذهن روس شکل

یافؤت؛ بؤ  ایؤن ترتیؤب، تصؤوری      شؤد، شؤد   از آن یادمی« مهاجر  مسلمانان»عنوان مهاجر  ک  ب 

نرامیؤان  گرفت ک  آن را با مفاهیمی ماننؤد متجؤاور و مهؤاجم، شؤب     ای از اسالم در روسی  شکل یش کل

. (Sotnichenko,2009:7)کؤؤرد مؤؤیطلؤؤب، تروریسؤؤت، قاچؤؤا  مؤؤواد میؤؤدر معرفؤؤی مؤؤذهبی، تجزیؤؤ 

هراسؤی در روسؤی  از   کنؤد کؤ  جریؤان رشؤد اسؤالم     مؤی بیؤان « روسی  و اسالم»پرازاوسکاس در مقال  

هؤای  هؤا بؤر ایؤن باورنؤد کؤ  تمؤام اقؤدام       بسیاری از روس. شودهای داشلی و جهانی ناشی می تحول

. انؤد پذیرفتؤ  طؤور صؤرف، مؤذهبی صؤور     تروریستی در سطح جهان، توسط مسلمانان و ب  دییل ب 

؛ شوندمیهراسی در روسی  ارائ شود دییلی متعدد برای رشد اسالممیچنانک  در مطالعا  بای مشاهده

های تروریستی های سیاسی دولت در مواج  با منطقة قفقاز گرفت  تا مهاجر  مسلمانان و اقداماز اقدام

توجؤ  اسؤت امؤا توضؤیحی     رسد ک  هریک از این دییل در جای شود قابل نررمیافراطیون وهابی و ب 

س نفؤر  و تؤرس از   وجودآمدن احساها در ب  کند؛ برای نمون ، نقش رسان  نمیکامل از وضعیت ارائ 
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در متؤرو   1۹۳۳ک  س  انفجار در سال است درحالیها چندان مورد توج  نبودهمسلمانان در این تحقیق

از  های شبری، مؤوجی تؤازه   روسی  و گرفتن انگشت اتهام ب  سمت مسلمانان این کشور از کانال شبک 

رسؤد کؤ  مطالعؤا      نررمیب (.  ۳: 1۹۳۳افیمی و نیک ملکی، )زد ستیزی در این کشور را دامناسالم

تؤوان   است کؤ  در شؤرایط کنؤونی مؤی    رفت هراسی در روسی  تا آنجا پیش شده درشصوص اسالمانجام

شود ک  با استفاده از روش  میدر این مقال  تالش. کردراحتی از یکدیگر تفکیکعوامل میتلف آن را ب 

 . شود  امروز ارائ تحلیلی، تصویری کامل از این پدیده در روسی -توصیفی

 مبانی نظری و روش تحقیق -ب

 مبانی نظری -1

داوری و تبعؤی  غیرعقالنؤی در قبؤال اسؤالم و     هراسی، مفهومی است ک  بؤ  تؤرس، پؤیش   اسالم

. م 1۳۳۱سؤؤابقة اسؤؤتفاده از ایؤؤن اصؤؤطال  بؤؤ  دهؤؤة   (. Fredman,2001:121)دارد مسؤؤلمانان اشؤؤاره

دیگؤر،  بیؤان رواجؤی بیشؤتر یافؤت؛ بؤ     . م ۱۱1 سؤپتامبرِ سؤالِ    11گردد، اما این اصطال  پس از  بازمی

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

نؤوعی  بودن، غیرمؤدنی زیسؤتن و همؤة عناصؤری کؤ  بؤ       ششونت، ترور، بنیادگرایی، غیرمتمدن»مانند 

 (.۵: 1۹۳1عاملی، )« شوندمیور شاص، ضدهنجارهای غربی محسوبطضدهنجارهای انسانی و ب 

پؤردازد، در سؤال   انگلستان ک  ب  امر تبعی  و نفر  در ایؤن کشؤور مؤی   « رانیمد تراست»مثسسة 

عنوان ترس و نفر  از اسالم و بنابراین ترس و نفر  از تمؤامی مسؤلمانان   هراسی را ب اسالم. م1۳۳2

رد ک  این اصؤطال  بؤر تبعؤی  و طؤرد مسؤلمانان از زنؤدگی اقتصؤادی،        ککرد و همینین بیانتعریف

هراسی همینین دربردارنؤدۀ ایؤن برداشؤت اسؤت کؤ       دارد؛ اسالماجتماعی و عمومی کشور نیز دیلت

هاست، در مقایس  با غرب در موقعیتی فرودست قؤراردارد  اسالم بدون ارزشی مشترک با دیگر فرهنگ

المللؤی  در مجمع بؤین . م۱۱1 در ژانویة سال . یک ایدئولوژی سیاسی استو بیش از اینک  دین باشد، 

( یهودسؤتیزی )سؤمیتیزم  هراسی و آنتیهراسی در کنار بیگان تساهل، اسالم استکهلم برای مبارزه با عدم

 phobiaو کلمة   islamاز دو کلمة   islamophobiaریشة کلمة . شدتساهل پذیرفت  عنوان نوعی عدمب 

دو کؤاربرد متفؤاو     phobia. اسؤت شؤده معنای ترس غیرمعقول از چیزی یا کسی است، تشکیل  ک  ب

شناسی درشصوص افراد ب  معنای بیماری است ولی درزمینؤة اجتمؤاعی بؤ  ضؤدیت بؤا      دارد؛ در روان

 (. 1 : 1۹۳۳آبادی، صالحی نجف)دارد ها ک  دیلتی سیاسی است، اشارهاقوام و ملیت
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از میؤان  »: کنؤد کؤ    مؤی  صراحت اعالم شناس بزرگ آلمانی، ب  شناس و اسالم ، شر آن  ماری شیمل

است، دین اسؤالم را از همؤ  بیشؤتر     کارداشت  الزام سرو همة ادیانی ک  مسیحیت با آنها مواج  بوده و ب 

بؤرای مؤد  بؤیش از هؤزار سؤال چنؤین       . اسؤت  مورد سؤوتتفاهم و درنتیجؤ  حملؤة شؤدید قؤرارداده     

برای مردم اروپاست؛ ( ترین تهدید اگر نگوییم عمده)سید ک  اسالم یکی از تهدیدهای عمده ر می نرر ب 

است ک  اسالم و معتقدان بؤ  ایؤن دیؤن آسؤمانی، یعنؤی مسؤلمانان،        شده احساسی ک  ب  این باور منجر

 (.11:1۹2۵شیمل، )« حیت غربی هستندترین دشمنان مسی سرسیت

شؤود نژادپرسؤتی نیسؤت،    شؤودی هراسی گرچ  بؤ    مایلز، اسالمبنا ب  گفتة مالکوم براون و رابر 

هؤا،  کتاب کار اجتماعی و اقلیت(. Miles & Brown, 2003: 163, 164)بسیار با نژادپرستی تعامل دارد 

دانؤد و مؤدعی   عنوان شکلی جدید از نژادپرستی در اروپا میهراسی را ب اندازهای اروپایی اسالمچشم

صؤور  نژادپرسؤتی و عؤدم تسؤاهل     سؤمیتیزم در اروپؤا بؤ    نیؤز هماننؤد آنتؤی    هراسؤی است ک  اسالم

 (. Johnson, Soydan & Willians, 1998: 182)است  درآمده

و ( اسؤالم )، دیؤن  (برای نمون ، عؤرب )آمییتن ملیت صور  درهمهراسی ب شکلی دیگر از اسالم

هایی ک  ایلز معتقدند ک  بسیاری از کلیش براون و م. است( تروریسم، بنیادگرایی و مانند اینها)سیاست 

دارند، مانند این برداشت کؤ   اند، در برداشتی شاص از اسالم ریش هراسی دشیلآمدن اسالموجوددر ب 

 (.Miles & Brown, 2003: 166)اسالم مرو  تروریسم است 

هؤا  در رسؤان   تصویرکشؤیدن مسؤلمانان  بن و جواد معتقدند ک  شصومت در قبال اسالم با نحوۀ بؤ  

؛ اگوروا و (Benn & Jawad, 2004: 17)پیوندی نزدیک دارد « گرابربر، غیرعقالنی و جنسیت»عنوان  ب 

هؤا،  کاررفت  در رسان های ب کنند ک  اصطال میتئودور نیز ب  نقل از برشی محققان اروپایی، چنین بیان

اند عث برداشتی منفی در قبال اسالم شدهبا« های اسالمی و اسالم ششنتروریسم اسالمی، بمب»مانند 

(Egorova & Tudor, 2003: 2-3.) 

 :استکردههراسی شناساییمثسسة رانمید تراست انگلستان، هشت برداشت درشصوص اسالم

 اول، تمدن اسالمی بلوکی یکپارچ ، ایستا و بدون واکنش در مقابل تغییر است. 

  هاسؤت و از  های مشترک با دیگر فرهنؤگ دون ارزشعنوان دیگری مجزا و بدوم، تمدن اسالمی ب

 .گذاردپذیرد و بر آنها تأریرنمیآنها تأریرنمی

  عنوان تمدنی فرودست ب ( گرابربر، وحشی، غیرمتمدن، غیرعقالنی و جنسیت)سوم، تمدن اسالمی

 .شودمیدر مقابل تمدن غرب درنررگرفت 

  شود می و، تهدیدکننده و حامی تروریسم شناشت جعنوان تمدن ششن، ستیزهچهارم، تمدن اسالمی ب. 
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  شودمیعنوان ایدئولوژی سیاسی برای اهداف سیاسی و نرامی استفادهپنجم، از اسالم ب. 

 آمیؤز در قبؤال مسؤلمانان    عنوان توجیهی برای رفتارهای تبعؤی  ب  اسالم ب ششم، شصومت نسبت

 .گیردمورد استفاده قرارمی

 ان درشصوص غرب، انتقادهایی کهن  و منسوخ استهفتم، انتقادهای مسلمان. 

  المللؤی حقؤو  بشؤر    فدراسیون بؤین )شود میهشتم، شصومت ضد اسالم، امری عادی درنررگرفت

 (.11و  1۵: 1۹۳۳هلسینکی، 

هؤایی  یافتنؤد  در ایؤن زمینؤ  نرریؤ     گرفتند و ب  چ  دلیل گسترشها چگون  شکلاما این برداشت

است ک  هویت جهان غؤرب و بقؤای آن را در تمؤایزش بؤا      ترین آنها نرری ممتعدد وجوددارند ک  مه

بربرهؤای جدیؤد،    روفین، نویسندۀ فرانسؤوی در کتؤاب امپراتؤوری و   . داندهای دیگر میشر  و تمدن

هراسی را ناشی از تالش غرب برای ساشتن دشؤمنی جدیؤد پؤس از فروپاشؤی اتحؤاد شؤوروی       اسالم

اشی از آن روست ک  غؤرب یؤا الیؤت حؤاکم بؤر آن، بؤرای حفؤ  اتحؤاد و         ترکند؛ این دشمنمیتلقی

بیشتر نویسندگان قائل ب  طر   .(۹:1۹۳1زاده، نقیب)یکپارچگی تمدنی شود ب  چنین دشمنی نیازدارد 

هراسی بر این باورند ک  غرب پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ب  دشمنی نیازداشؤت کؤ    اسالم

را ایفاکند و ب  دییلی چنؤد، اسؤالم و مسؤلمانان در چنؤین     « غیر یا دیگر»یک  برای تمدن غربی، نقش

ازاسؤاس،  . کندمیب  انسجام و یکپارچگی تمدنی کمک« غیر و دیگر»وجود یک . جایگاهی قرارگرفتند

بسیاری از متفکران بر این باورند ک  هر گفتمان یا ایدئولوژی، تنها زمؤانی از پؤس ایفؤای کارکردهؤای     

باشد؛ ب  نرر این را آشکارساشت « غیر»باشد و مرزهای میان شود و کردهسازیآید ک  غیریترمیشود ب

یابؤد؛  نمؤی عبارتی ب  هژمونی دسؤت هیچ گفتمانی ب  تفو  و سلط  و ب « سازیغیریت»متفکران، بدون 

د ب  یؤک  کنغرب نیز برای اینک  هژمونی گفتمانی شود را پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی حف 

نسؤبت مشؤاب    ادوارد سعید، متفکر مشهور عرب نیز دیؤدگاهی بؤ   . بود« اسالم»غیر نیازداشت ک  همانا 

 (.1۳:1۹2۳سعید، )دارد 

شود و تنها راه ممکن برای رهایی  می گرفت  عنوان شطری برای مغرب زمین درنرر در اینجا اسالم ب 

صؤور    اعتقاد سعید، اسؤالم در غؤرب بؤ      ب . دبو جوامع مسلمان شواهد« شدن مدرن»از این وضعیت، 

های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سیاسؤتمداران   اسالم ب  بالگردانی برای شکست. است سیاسی درآمده

پؤی شکسؤت شؤود، اسؤالم را مقصؤر       سیاستمداران و صاحبان قدر  غربی همیش  در. است شده تبدیل

تنها در غرب بلک  در برشی از کشؤورهای اسؤالمی نیؤز     است؛ ن  دانند و اسالم ب  شکل ابزار درآمده می

دهؤد کؤ  چگونؤ  کشؤورهای غربؤی درشصؤوص اسؤالم و         می سعید نشان. وضع ب  همین منوال است
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... کشورهای اسالمی، موضعی پیشداوران  و سیاسی دارند و ب  مراهر تمدن اسالم نریر ادبیا ، هنر و 

 عبؤارتی،  بؤ   و قؤانون  شؤالف  کارهؤای  مواقؤع،  از یاریبسؤ  در کؤ   کوچؤک را  هاییگروه واند  توج  بی

سپتامبر  11های پس از این وضعیت در سال کنند؛میمعرفی مسلمانان نمایندۀ دهند،میانجام تروریستی

هؤای اقتصؤادی،   نمودی روشن در انتیابا  کشورهای غربی پیداکرد و اکنون نیز با مو  بحؤران  ۱۱1 

 . اندما  حمال  همة سیاستمداران و احزاب سیاسی قرارگرفت شصوص، مسلمانان آمهاجران و ب 

هؤا  هراسی ک  آن را زاییدۀ رسان آبادی پس از اشاره ب  دیدگاه غالب در موضوع اسالم صالح نجف

حؤال، برشؤی   داند، اعتقؤاددارد کؤ  درعؤین   و نیبگان غربی برای دگرسازی از اسالم در برابر غرب می

ای در قرآن و سؤنت نؤدارد بؤ     در میان برشی مسلمانان یا علما ک  هیچ پای  رفتارها و باورهای ناموج 

-کؤرده ها و افکار عمؤومی غؤرب کمؤک   گرفتن این تصویر ششن و غیرانسانی از اسالم در رسان شکل

طور عمده، تحؤت  هراسی، اکنون گفتمان هژمونیک در غرب است ک  ب ب  نرر او، گفتمان اسالم. است

کؤ  اسؤالم و   « غیؤر »یؤک   ها بؤ  ارائؤ   است؛ هم نیاز غربییافت ای بر این هژمونی دستتأریر دو عامل ب

و هم برشی باورها و رفتارها ک  ارائة ( ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شورویب )مسلمانان است 

م اسؤت تؤا اسؤال   کؤرده های غربی و اغرا  دربارۀ آن و تعمیم آن ب  همة مسؤلمانان کمؤک  آن در رسان 

شود و این دو عامؤل،  عنوان دینی ششن و میالف حقو  بشر و زنان و میالف مدنیت غربی، معرفی ب 

کؤار  حال، نویسنده از نقش کنشگران سیاسؤی نومحافرؤ   اند؛ درعینهراسی بودهمددرسان گفتمان اسالم

هراسؤی  المکند ک  ب  دییل فکری و مذهبی و حتی اقتصؤادی و بؤرای تؤأمین منافعشؤان بؤ  اسؤ      یادمی

؛ متفکرانی مانند هانتینگتون و برنؤارد لؤوئیس بؤا طؤر      (۹۱1: 1۹۳۳آبادی، صالح نجف)اند آورده روی

بؤا مؤرور   (.  ۹۱: 1۹۳۳آبؤادی،  صؤالح نجؤف  )انؤد  داشت ایدۀ گسست تمدنی در ارائة این تصویر نقش

 :کردرد زیر شالص هراسی را در مواهای اسالمتوان ریش هراسی مینرریا  غالب دربارۀ اسالم

 ؛(سازیغیریت)دادن تمایز با دیگری اول، بقای غرب در نشان 

 دوم،  گسست تمدنی میان تمدن غرب و تمدن اسالمی؛ 

 های رادیکال اسالمی مرو  تروریسمسوم، گروه. 

جهان غرب برای حف  حیؤا  ایؤدئولوژیک   « سازیغیریت»اما اگر این فرض را بپذیریم ک  طر  

های اسالمی رادیکؤال،  ین طر  گسست تمدنی توسط لوئیس و هانتینگتون و رفتار گروهشود  و همین

ها، روشنفکران و طؤی فراینؤد   هراسی از طریق حکومتاند تا طر  اسالمدست هم دادهب همگی دست

کند  و مییابد؛ آیا این وضعیت در روسی  نیز همین مسیر را طیها گسترششدن از طریق رسان  جهانی

ا موقعیت جامعة روسی  با سایر کشورهای غربی متناظر است  اما پؤیش از پاسؤب بؤ  ایؤن پرسؤش،      آی
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  آشنایی با تاریب روسی  و موقعیت مسلمانان در این کشور راهگشا شواهؤدبود؛ همؤین تؤاریب، تفؤاو     

         دیگؤؤر، مسؤؤلمانان در روسؤؤی  بیؤؤانمیؤؤان روسؤؤی  بؤؤا سؤؤایر کشؤؤورهای غربؤؤی را آشؤؤکارشواهدکرد؛ بؤؤ 

انؤد؛  کؤرده  مؤی هؤا زنؤدگی   گیری مرزهای امروزی در آن سؤرزمین ای عمیق دارند و پیش از شکلریش 

ب  مسلمانان غرب ک  بیشتر، مهؤاجران کشؤورهای آسؤیایی و آفریقؤایی هسؤتند،      موقعیتشان نسبتبنابراین 

 .متفاو  است

 روش تحقیق -2

 بؤ   و کندتفسیرمی و توصیف هست، ک  را آنی  (Descriptive Research)روش تحقیق توصیفی 

 گسؤترش  حؤال  در رونؤدهای  یا مشهود آرار جاری، فرایندهای متداول، عقاید موجود، روابط یا شرایط

 ک  نیز را گذشت  آرار و رویدادها اغلب، هرچند است، حال زمان ب  اول درج  در آن تمرکز دارد؛توج 

 ک  است هایی روش مجموع  شامل توصیفی، تحقیق .کندمیبررسی شوند، می مربوط موجود شرایط ب 

 تنهؤا  تواند می توصیفی تحقیق اجرای. است بررسی مورد های پدیده یا شرایط کردنتوصیف آنها هدف

 .(12: 1۹۳۹بازرگان،) باشد گیری تصمیم فرایند ب  دادنیاری یا موجود شرایط شناشت برای

 رسؤاند؛  مؤی انجؤام را بؤ  مؤنرم یؤک موقعیؤت    واقعی و  ،توصیف عینی ،این نوع پژوهش درمحقق 

ایؤن تحقیؤق در پاسؤب بؤ       ؛کنؤد تا نتؤای  عینؤی را بیؤان   کنند میتالش هاگون  تحقیق پژوهشگر در این

تمرکؤز اصؤلی در درجؤ  اول بؤ      . د  استاافتشواهدمانند چقدر  چ  کسی  و چ  اتفاقی هاییپرسش

 . زمان حال است

را گیؤری   تصؤمیم  امکؤان  سازد ک  شرایط موجود را بشناسیم و میما را قادراجرای تحقیق توصیفی 

حوزه تحقیؤق   در این روش،. است (ژرفانگر)روش موردی های توصیفی،  یکی از روش. کند میفراهم

یک مورد شاص نریر یک فرد یا یک شانواده یا یک گروه یؤا یؤک مثسسؤ  یؤا یؤک جامعؤ  اسؤت و        

بودن پژوهش ایؤن امتیؤاز را   موردى. کندن مورد را بررسىهاى شاص آ کند، ویژگى مىپژوهشگر تالش

تؤوان   و این عیب را دارد ک  نمؤى  یابدتر از آن دست تر و عمیق دقیق یتواند ب  نتایج دارد ک  محقق مى

 .دادهاى تحقیق مربوط ب  آن را ب  موارد دیگر تعمیم یافت 

هؤای  کشورهای میتلف با همؤة اشؤتراک  هراسی در  با این مقدم  و با توج  ب  اینک  موضوع اسالم

کنیم  میدارد، در این مقال  تالش  های جهانی، ابعادی گوناگون و پیییده موجود در جوامع، مانند رسان 

هؤا و ابعؤاد    تر ب  جامعة روسی  و ریشؤ   با توصیف وضعیت مسلمانان از گذشت  تا امروز، نگاهی عمیق

 .هراسی در آن بیندازیم اسالم
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 ن روسیهمسلمانا -پ

میلیؤون نفؤر جمعیؤت، ششؤمین کشؤور جهؤان و دارای رشؤد          ۳/11فدراسیون روسی  با حؤدود  

شاک روسی  در بیش آسؤیایی و مؤابقی آن در بیؤش اروپؤایی     ( 1/۹)درصد  2۹. جمعیت منفی است

درصد  ۳۱حدود . کنند می زندگی( بیش اروپایی)بیشتر جمعیت روسی  در غرب این کشور . قرار دارد

تاتؤار،  : اند از از مردم روسی  از نژاد روسی هستند و سایر نژادهای این کشور عبار ( یلیون تنم 11۵)

اوکراینی، چوواش، چینی، ارمنی، داغسؤتانی، مغؤول، آواری، اینگؤوش، چؤرکس، بالکؤار، اوسؤتیایی،       

 ها ریجمهو در نیز دیگر رسمی زبان 2  اما است؛ روسی زبان روسی ، رسمی زبان؛ ...آذری، گرجی و 

 جنؤوب  در بیشؤتر  ک  دارد شودگردان جمهوری 1  روسی  .وجوددارند کشور این شودگردان مناطق و

 دیگؤر  و اسؤت  ارتؤدوکس  مسؤیحی  روسی ، بیشتر مردم مذهب. قراردارند( شمالی قفقاز) کشور باشتر

 و یهودیؤان  یمؤایی،  هؤای بؤودائی  کریگوریؤان،  ارامنؤة  هؤا، پروتستان ها،کاتولیک :از اندعبار  مذاهب

( جمعیت میلیون ۱  تا 1۵) بزرگ دین دومین هستند؛ مسلمانان، تسنن اهل طور عمده،ب  مسلمانان ک 

 . دهندمیتشکیل روسی  در را

اسالم ( سواحل رودشان  ولگا) «پاولژی » ةدر منطق. داردسال قدمت 11۱۱اسالم در روسی  بیش از 

عنوان مذهب رسؤمی   ارتدوکس مسیحیت ب ةی  ب  شاشصد سال جلوتر از گرایش روس ی،تقریبطور ب 

 از بعؤد  روسؤی   رسؤمی  اسالم از لحاظ تعداد پیروان، دومؤین مؤذهب   ،حاضردرحال ؛استداشت وجود

میلیؤون مسؤلمان در    1 تؤا   1۵حاضر بنا ب  ارزیؤابی کارشناسؤان بؤین    درحال. آید شمارمی ب ارتدوکس

دینی مسلمانان در بیش اروپایی روسؤی ، در اسؤتان مسؤکو     ۀربنا ب  گزارش ادا .کنند میروسی  زندگی

میلیؤون نفؤر     تؤا   هؤزار  ۵۱۱میلیؤون و   1میلیون مسلمان و در شود شهر مسکو در حؤدود   ۹بیش از 

 . دارندمسلمان سکونت

داشؤل   ،«پریولژیؤ  »در . هسؤتند ( هؤای حنفؤی و شؤافعی    شاش )اهل تسنن  بیشتر،مسلمانان روسی  

پیؤروان  . اندشافعی( ها غیراز آذربایجانیب )حنفی و در قفقاز  ةمسلمانان از شاش اغلب، روسی  و سیبری

هؤای جعفؤری را    شؤیع   بیشتر. وجودندارد یتقریبطور ب مالکی  ةهای حنبلی بسیار کم و از شاش شاش 

 .دهند میتشکیل( میلیون نفر  در حدود )ها  آذربایجانی

 سیهموقعیت مسلمانان در امپراتوری رو -1

شؤد کؤ  بؤرای    شصوص تحت حکومت پترکبیر، اصالحا  رادیکالی طراحیدر دوران تزارها و ب 
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-توسعة بیشتر کشور ب  سمت کشورهای آسیایی و افزایش طول این مسیر بؤ  سؤمت غؤرب صؤور     

عنؤوان نمؤادی از اسؤتقالل روسؤی      گرفت؛ در این دوره از اصؤالحا ، کلیسؤای ارتؤدکس روسؤی  بؤ      

 .رفتشمارمی ب 

از زبؤان در مؤذهب    یکی از مسائل اصلی تزارها بود و این تسلط بر اقوامی ک  غیر ،بر اقوام تسلط

، زنؤدان اقؤوام    بؤ  تؤزاری   ةروسؤی  لنؤین،  ةطبؤق گفتؤ   ؛شؤد  تؤر مؤی   داشتند جؤدی ها تفاو هم با روس

پؤور،  الیؤی ج)بؤود  شؤده تقسیمگروه حاکم و گروه بیگان  با عنوان  ب  دو گروه اجتماعیبود و  شده مبدل

 ؛بودنؤد  مندبهره ارتدوکس  کلیسای ةجانب ها از حمایت هم  تزارها در تسلط قومی بر بیگان (. 11:1۹21

 شصؤوص موفق بودند اما در غیرمسیحی  های کوچک مذهبی فرق  میاندر  برای تغییر مذهب اقوام،آنها 

هؤا و  اسؤتان ) کشؤوری  هؤای یممرزهای تقسؤ . نبودند  ها موفق مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز و ارمنی

از ایجؤاد همبسؤتگی قؤومی و     درحؤدامکان اندنؤد و  رگذ مؤی   های قومیرا از درون شاک گروه (مناطق

زبؤان و فرهنؤگ آنهؤا را در مقابؤل فرهنؤگ و      ؛ کردند میآنها جلوگیری میانتشکیل نهادهای قومی در 

عؤام مسؤلمانان در    ماننؤد قتؤل  ) دنؤد ز مؤی قومی دامن هایب  اشتالف؛ کردند تمدن برتر روسی تحقیرمی

 روسؤی   ناسؤیونالیزم افراطؤی   نرامی تزارها، ،ترتیب قدر  بدین ؛(ارمنستان و یهودیان در جنوب ةمنطق

کنتؤرل نیؤروی     عوامل مهم ،کلیسای ارتدوکسة جانب حمایت و توجی  هم  ،(طبق تفسیر طبقا  حاکم)

  (.11:1۹21پور، جالیی)د وسی  بودندر امپراتوری ر نوزدهمتا پایان قرن  و مذهبی قومی

 موقعیت مسلمانان در دوران حاکمیت کمونیسم -2

 1۳شکست؛ در همان زمان های دولت و جامعة روسی  را درهم، پای 1۳12انقالب بلشویکی اکتبر  

هؤا را بؤرای صؤلح و عؤدالت اجتمؤاعی      زیسؤتند، وعؤدۀ بلشؤویک   میلیون مسلمان روس ک  در فقر می

دادند و اسؤتقالل قؤومی را   نشانابتدا رهبران انقالب ب  معضال  قومی و مذهبی توج  .ردندکمی مطالب 

و بؤا ایؤن طؤر  کؤ  معضؤل اساسؤی        ۱ 1۳شناشتند اما با تثبیت موقعیتشان در اواسط دهؤة  رسمیتب 

برداشؤتن آن، متحؤد شؤد ایؤدئولوژی جؤایگزینی بؤرای       جوامع، نرام طبقاتی است و باید برای ازمیؤان 

از سؤال  های قومی و مذهبی بست؛ سیونالیسم دوره تزارها آشکار شد ک  کم و بیش، راه را بر تفاو نا

اصؤل تربیؤت    ؛مؤدارس دینؤی تعطیؤل شؤدند     ،کشؤور  در سراسر ؛شدآغازقاطعان  با دین  ۀمبارز 2 1۳

 ،سؤاجد بسؤیاری از م در این دوران،  ؛دادآموزشی مدارس را تشکیل هایغیردینی کودکان، اساس برنام 

مسؤجدی بؤود کؤ      مسجد ماراکانی در کؤازان تنهؤا   ،برای نمون  ؛بسیاری از کلیساها بست  بودند همانند

 .کردمیفعالیت
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 .یافؤت هؤا بؤ  منؤاطق غیرروسؤی تؤداوم     روس  مهؤاجر  پس از لنین و در دوران رهبری اسؤتالین،  

اد محلی هرچ  بیشتر اقتص .یافتهای حزبی از طریق مدارس و واحدهای فرهنگی شد  طر  آموزش

هرچؤ    .شد (از بای ب  پایین) سازمان اداری هرچ  بیشتر متمرکز و عمودی شد؛ب  اقتصاد مرکز وابست  

ک  در اصل یک  «جامع  تارییی یا جامع  شوروی» ایجاد یک نرری بیشتر مذهب در بند کشیده شد و 

روسؤی     از جمهؤوری  ...تاتاری لمانی،آ هزار چین، 1۱۱ ،شدتقویت ،بود «قومی و ملی  انهدام» سیاست

دوره یؤک    در ایؤن ؛ تبعیدشؤدند  «شؤوروی ة جامعؤ »ضؤد  عنؤوان شیانؤت    ب  آسیای مرکزی و سیبری ب 

قؤوم برتؤر     عنؤوان  هؤا بؤ   شؤده کؤ  در ر س آنهؤا روس   تشؤکیل  «مراتب ملؤی سلسل » برحکومت مبتنی

های  بالتیک و قزاقستان، جمهوریس  جمهوری  بیلوروس، های اوکراین، و سپس جمهوری قرارداشتند

هؤا و  بینؤیم ریشؤة اشؤتالف    ؛ چنانکؤ  مؤی  ( 1۳:1۹21پؤور،  جالیؤی )ند قفقاز و آسیای مرکزی قرارگرفت

دارد؛ ایؤن واقعیؤت، ماهیؤت    های قومی و مذهبی امروزی در روسی  بیش از صدها سال قؤدمت  بدبینی

سؤؤازد و آن را بؤؤا مسؤؤائل قؤؤومی  بؤؤ  کشؤؤورهای غربؤؤی متمؤؤایزمیسؤؤتیزی در روسؤؤی  را نسؤؤبت اسؤؤالم

 .است زده گره

 موقعیت مسلمانان در شرایط کنونی -۳

تعداد زائران از روسی  . پدیدار شد ،شوروی پس از فروپاشی 1۳۳۱های اسالم در سال اولین جلوه

مسلمان زائر هزار  1۳، بیش از ۱۱۱ بنابر آمار، در سال . یافتافزایش ب  مک  پس از فروپاشی شوروی

فرهنگ اسالمی در روسی ، در سؤال   ةمدرس .شدند ، عازمعربستان ب از سراسر کشور برای ح   یروس

ک   هایهای قرآن در روسی  در دسترس هستند و مساجد در مکانامروزه کپی. باز شد در مسکو 1۳۳1

احدا  طی ده سال گذشت  احیای اسالم در روسی  با . شوندمیساشت  ،دارندمسلمانان در آنجا سکونت

-داشؤت  صور  فعالی جریؤان ب ( استهزار مسجد بوده 1تعداد آنها بیش از  ۱۱1 در سال )مساجدی 

مسجد دیگر نیز  یازدههای آینده قراراست  شش مسجد فعال هستند ک  طی سال ،در شهر مسکو. است

هؤا،   ایشؤگاه هؤا، آر  هؤا، مراکؤز مشؤاوره بؤانوان، بیمارسؤتان      های ویژه، رسؤتوران  فروشگاه .دنشواحدا 

آیین و مراسم جشؤن و سؤوگواری، دفؤاتر     یهای امور برگزار و بنگاه کارکنانهایی ویژه جذب  آژانس

های حقوقی ویؤژه مسؤلمانان در حؤال       و آموزشی، نشریا  و چاپیان  و سازمانیوکال، بنیادهای شیر

 .اندسیسأت

ن دینی امکان انجؤام وعؤ  و   فعای .است افزایش درحال مکررطور ، ب کشور این در مساجد تعداد

توانند ب  تربیؤت نسؤل   آزادان  می ،های دینی و والدین سازمان. صور  آزادان  دراشتیاردارند تبلیغ را ب 
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نکنؤیم  بهتر است فراموش. کننددر حال رشد بپردازند و فرزندان شود را براساس اصول اسالمی تربیت

سس  و محلی برای تحصؤیال   ثی ، هیچ مسال حضور دولت شوروی در سرزمین روس شصتک  طی 

کؤ    انؤد شؤده دادهسس  برای این امؤر اشتصؤاص  ثو چند م امروز چندین. دینی مسلمانان وجودنداشت

 ،واقؤع ب ل  نیز شالی از اهمیت نیست ک  مسلمانان روسی  ئاین مس ؛شوند ن اسالم در آن آماده میاشادم

 . (1۹۳۳شریفی، ) کنند میشود را بیشی از دنیای مسلمانان احساس

 بحران رشد جمعیت مسلمانان در روسیه -۴

از جمعیؤت   درصؤد  ۳/1۹است ک  شدهبیانمیلیون نفر  ۱ اکنون شمار مسلمانان روسی  بیش از هم

جمعیت مسؤلمان مسؤکو   ( Hunter, 2003: 43. )شوند میلیون نفری فدراسیون روسی  را شامل می 11۵

ترین شهر مسؤلمان  شهرهای اروپایی ب  بزرگ ةهر را در میان هممیلیون نفر است ک  این ش  /۵حدود 

وجود شمار بایی جمعیت مسلمانان روسی ، آنها در تشکیل هویت رسؤمی نقشؤی    با. استکردهتبدیل

شواهؤدیافت  کؤاهش  ۱1۵ میلیؤون در   1۹۵تؤا   1۹۱این در حالی است ک  جمعیت روسی  بؤ   . ندارند

 1۵ممکن است جمعیت مسلمانان روسی  بؤ    ،ت کنونی تا آن زمانو با رشد جمعی( 1۵: 1۹۳۵دیاب، )

یا ( Malashenko, 2006: 6)برسد  (بدون احتساب مهاجران مسلمان)درصد کل جمعیت روسی   12تا 

زیرا براسؤاس  ( ۹: 1۹۳۳ابراهیمی ترکمان، )حتی شمار مسلمانان از مسیحیان ارتدوکس هم بیشتر شود 

یابؤد   مؤی میلیون نفر کاهش 1معیت اسالوهای روسی  هر سال  حدود آمارهای رسمی دولت روسی ، ج

همواره در حال افزایش  ،های مسلمان ب  دلیل عالق  آنان ب  داشتن فرزندان بیشتر ولی جمعیت شانواده

 پؤن  از هؤر   ۱ ۱ شناسؤان روس در سؤال    بینؤی جامعؤ    براساس پؤیش  .(۹۹: 1۹۳۳براری، )است بوده

ایؤن افؤزایش    ؛(۹ : 1۹۳1 وضعیت مسلمانان در روسؤی ، )لمان شواهدبود مس ،شهروند روس یک نفر

برای نمونؤ ، جمعیؤت مسؤلمان     ؛بسیار ملموس شواهدبود ،جمعیت در شهرهای مرکزی بزرگ روسی 

این در حؤالی بؤود کؤ     . ب  یک میلیون نفر رسید 1۳۳۱ ةهزار نفر بود ک  در ده ۵۱ ، 1۳۳۳مسکو در 

آن، اشؤرا  هؤزاران مسؤلمان     ةترین نمون ساده ؛دش میشد  اجراان ب مسلمان ضدهای تبعی   سیاست

  (.Maryniak, 1999: 13) مهاجر از مسکو بود

بقای شود با چؤالش   ةادام ها و اقوام روسی ب  دلیل کاهش زاد و ولد برای اما در شرایطی ک  بومی

لمان آسؤیای مرکؤزی بؤ     مسؤ  هعمؤد طور ب مناطق  موجی از مهاجران از ،جدی روبرو هستند، هر سال

دانؤد   بزرگ بؤرای شؤود مؤی    یدولت روسی  این جمعیت را شطر ،دیگرازسوی؛ آورند میروسی  هجوم

پؤس از   ۀدر دور. اسؤت گرفتؤ  چون دو جنگ در شمال قفقاز با حضؤور تنؤدروهای اسؤالمی صؤور     
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در روسؤی   ( قؤدیمی و جدیؤد  )الؤب مهؤاجر   قهای قومی، نژادی و مذهبی ک  بیشتر در  اقلیت ،شوروی

ای بؤرای   بهان  ،داده زا را شکل بیشی از تصویر مبهم این دشمنِ جدید مشکل ،و دارند اندحضورداشت 

درصؤد   1۱حؤدود   1۹۳1طبق یک نررسنجی در سؤال  (. Charny, 2005: 18)اند  مشکال  شده ةاحال

درصؤد معتقدنؤد    1۱کننؤد،  روسؤی  کمؤک   ةن بتواننؤد بؤ  توسؤع   امردم روسی  معتقد نیستند ک  مهؤاجر 

محؤدودکردن جریؤان مهؤاجر  بؤ  روسؤی        بادرصد  2۱ ،مهاجر  شرایط جرم و جنایت را بدترکرده

هؤای   حاکی اسؤت کؤ  طؤی سؤال     ،های نژادپرستان  در روسی  نیز از آن آمار قربانیان ششونت. اندموافق

انؤد بؤا شؤرایط محؤیط       اند ک  نتوانسؤت  ن کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز بودهابیشتر آنها مهاجر ،اشیر

گیری فضایی از  شکل ،این وضعیت ةنتیج ؛است نداشت محیط نیز ب  جذب آنها تمایلی ،یافت جدید وفق

 . استها ب  این مهمانان ناشوانده بوده دشمنی از سوی اسالو ،نارضایتی و اغلب

 .دبودنؤ   نیواهنیؤروی کؤار روسؤی    ۀکنند مینأت ،آتی ةهای افزایش جمعیت روسی  تا دو دهسیاست

، اینبؤاوجود  ؛شواهندشؤد  ، واردروسؤی   بؤ  نشؤین  نیروی کار مهاجر از کشؤورهای جنؤوبی و مسؤلمان   

 بؤا هؤا   دادن اسؤت، اغلؤب روس  ستیزی و نژادپرسؤتی در روسؤی  در حؤال رخ   طورک  رشد بیگان  همان

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

بؤا افؤزایش    .بؤود سؤازی روسؤی  شؤواهیم   تصؤمیم  ةاجتماعی، فرهنگی و  اقتصادی مسلمانان در عرصؤ 

های جمعیت مسلمانان بعد از سی سال شاهد ظهور سیاستمدارانی جدید هستیم ک  نمایندۀ منافع گروه

بیشؤترین    ۱11  تواننؤد تؤا سؤال   مسؤلمانان مؤی  . های قومی مذهبی هسؤتند میتلف براساس وابستگی

 ،ایؤن امؤر  ؛ دهنؤد پنجم جمعیت این کشور را تشکیلحدود یک ،۱ ۱ ارتش روسی  و تا سال  جمعیت

روسی  شواهدداشت، زیرا نژادهای غالب روسؤی از ایؤن    بر آیندۀفرهنگی و سیاسی شدیدی  هایریرأت

ت نژادی جامعؤ   تغییر ساش. شده، ناراحت هستندکشیدهچالشک  هویت ملی روسی  ب  لحاظ نژادی ب 

جمعیتؤی   هؤای تغییر. استهای نژادی را میان شهروندان روسی تشدیدکردهو رشد اسالم افراطی، تنش

نیروی نرؤامی روسؤی در سؤربازگیری و عضؤوگیری     . داردریرأبر توانایی یک کشور در کسب قدر  ت

ش غیرروسؤی  همینین مشیص نیست این اکثریت مسلمان ک  باعث ایجؤاد یؤک ارتؤ    ؛استماندهناکام

مذهبی وجوددارد  های شب وجودآمدن جنبشامکان ب  .کنندشوند، پرچم این کشور را با عالق  حملمی

گرایانؤ  بؤا عنؤاوینی ماننؤد     احتمال، اسالم افؤراط ب . طلبی نیواهندداشتها داعیة جداییک  این جنبش

ال، تروریسم با شعارهای مؤذهبی،  پس از پانزده س. شواهددادوهابیت و بنیادگرایی ب  حیا  شود ادام 

گرایؤان  رغم این شرایط حکومت مرکزی ناچار شواهدشؤد بؤا اسؤالم   بالی جان روسی  شواهدبود و ب 

هراسی رشؤدشواهدیافت و  بود و اسالممذهبی شواهیم -کند و شاهد برشوردهای قومیرو مذاکرهمیان 
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 .(Malashenko, 2006: 12) شواهدشددر زندگی عادی و سیاسی شهروندان روسی  تثبیت

 اسؤالمی  کشؤورهای  بؤا  روابؤط  توسؤعة  بؤرای  و است اسالم جهان از ناپذیرجدایی بیشی روسی ،

 نیسؤتند  مهؤاجر  اروپایی، کشورهای ساکن مسلمانان مانند روسی  در اسالم مذهب پیروان. کندمیتالش

بیؤش   اسالم، فرهنگ. کنند میگیزند کشور این در آنها نسل هاده ک  هستند روسی  اتباع مسلمانان، و
 کشؤور  این دولت و شدهکنارگذاشت  روسی  حکومت از دینی بی نرام. است روسی  فدراسیون ناپذیرجدایی

 .کند میحمایت مذهبی های فعالیت از

عنوان مهمان در نشسؤت سؤازمان کنفؤرانس اسؤالمی در      ب  ۱۱۹ ویدیمیر پوتین در ماه اکتبر سال 

 کنفؤرانس  سؤازمان  بؤ   ناظر عنوانب  طوینی انتراری از پس روسی  ،۱۱۵  سالدر  مالزی حاضر شد و

 محؤل  در تاکنون 1۳12 سال از بار نیستین برای روسی  مسلمانان سراسری همایش. شد اسالمی، وارد

  .استبرگزارشده مسکو کارلتون ریتس هتل

 کنتؤرل  تحؤت  را مسلمانان ریرهب تشکیال  تا قصددارد روسی  دولت ک  نگرانی این مواردی، در

 پدیؤدۀ  رشؤد  نشؤانگر  کؤ   شود میدیده مواردی. استشدهدیده روسی  های مفتی سینان در باشد،داشت 

 بؤرای  تالش ب  را دولت روسی  های مفتی موارد، برشی در. هستند روسی  در سیستماتیک هراسیاسالم

 روسؤی   هؤای  رسؤان   اینکؤ   از و کننؤد مؤی متهم شود نرر تحت فتوای مرکز ایجاد با مسلمانان تسلط بر

نگؤران بؤوده،    کننؤد، مؤتهم  روسؤی   در گرفت انجام اشیر تروریستی هایاقدام در را مسلمانان دارندسعی

 .هستند موضوع این توقفشواستار 

 قرارگیرنؤد؛  یکؤدیگر  رودرروی مسؤلمانان  نهادهای دهد میترجیح مسلمانان پایش هدف با مسکو

 سؤازمان  چنؤد  اداره ازآنجاکؤ  . شؤود  مؤی دنبؤال  نهادهؤا  این از یکی از گاهب گاه تیبانیپش با سیاست این

 دهؤد  مؤی تؤرجیح  مسؤکو  اسؤت،  مشؤترک  رهبؤر  بؤدون  و متعؤدد  های سازمان اداره از تر آسان یکپارچ 

 مسؤکو  باشؤند؛  مشؤیص  روحؤانی  رهبؤر  چنؤد  یؤا  دو نرار  زیر مسلمانان دینی -اداری های سازمان

 دلیؤل  بؤ   ولؤی  باشؤند  کلیسؤا  و دولت ب  نزدیک و متجدد طیف از روحانی رهبران این دهد میترجیح

 (.1۱: 1۹۳۳ حسینی،) کندتوج  نیز آنها ب  است ناگزیر دیگر های طیف نیرومندی

 را کؤار محافرؤ   گؤروه  قرارداد؛توان می پیشرو و تندرو کار،محافر  دست  س  در را مسکو روحانیان

 نقشؤی  دنبالب  و کنند میداریطرف سنتی اسالم از ک  دهند میتشکیل شوروی انزم ب  متعلق روحانیان

 ای طبق  بر تکی  از بیش تندرو اسالم نیستند؛ جامع  و سیاست حوزه در مسلمانان و اسالم برای جدی

 هؤای  جنؤبش  و حرکؤا   قالؤب  در کؤ   داردوابستگی اسالمی و دینی اندیش  از ای گون  ب  روحانیان از
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مشؤی   ، شؤط نیؤز  پیشؤرو  اسؤالم  اسؤت؛ بروزکرده روسی  مرکزی مناطق گاه و قفقاز در بیشتر گون،گونا

 کؤ   اسؤت  روسی  روحانیان تازه نسل همینین و شوروی دوره از ماندهباقی جوان روحانیانگروهی از 

 و روز هؤای  آگؤاهی  و دانؤش  بؤ   شؤود  اعضؤای  آشنایی درصدد اسالمی های آموزش گسترش برافزون

 بؤا  تؤر  جؤدی  تعاملی گروه این هستند؛ اجتماعی و سیاسی های حوزه در روسی  مسلمانان نقش شافزای

 اجتمؤاعی  -سیاسؤی  هؤای  عرصؤ   در اسؤالم  جؤدی  نقش شواستار و دارند ارتدوکس کلیسای و دولت

 (.1۳: 1۹۳۵ سنایی،) شواهدشدسپری آنان سود ب  نیز زمان رسد نررمیب  چنانک  هستند؛ روسی 

 هراسی در روسیه اسالم -ت

هراسی ب  معنایی ک  در بیش نرری این مقال  آمد، در روسی  وجوددارد  این باوجوداین آیا اسالم

شؤود،  نمیهراسی در روسی  ب  آن شکلی ک  در اروپا وجوددارد، در روسی  دیدهاعتقاد هست ک  اسالم

مانعی برای آنهؤا وجودنؤدارد و از   شوند و در انجام مراسم مذهبی نمیچراک  مسلمانان از مسجد رانده

هؤای دولؤت   توان در اقؤدام ترین اتفا  را میمهم. شود ک  عقاید مذهبی را کناربگذارندنمیآنها شواست 

هراسی در روسی  در طورکلی اسالمب . کردبررسی« وهابیت»های تندرو با عنوان منرور مقابل  با گروهب 

اند و نوعی تؤرس و نفؤر    نشین آمدهدارد ک  از مناطق مسلمانآمیز ب  مهاجرانی توج  نگرشی تبعی 

 .شودمیبینی و سبک زندگی در این کشور دیدهعنوان یک جهانب  اسالم ب نسبت

هراسؤی در  اسؤالم . آیؤد  شمارمیهراسی ب هراسی در روسی  نوعی از بیگان در مفهوم عمومی، اسالم

های مؤذهبی بؤ  هویؤت    مت شوروی توج  شود را از سنتحکو. داردروسی  با مشاب  غربی آن تفاو 

است و حکومت آن، توجؤ  اصؤلی را بؤ     بردهار کرد؛ این روش را فدراسیون روسی  نیز ب ملی منتقل

ویؤژه  های سیاسی، ب اما با توج  ب  روند جهانی افزایش نقش دین. استکردههای ملی معطوفسیاست

شود، بؤ   نمیروسی  قدرتی استعمارگر محسوب. رو ب  رشد است اسالم، توج  دولتی ب  مسئل  مذهب

روسؤی  همیشؤ  نقطؤ  تقؤاطع شؤر  و      . رودشمارنمیهای مسلمان گناهکار ب همین دلیل در برابر ملت

هراسی در روسؤی  بیشؤتر در   اسالم. هراسی، ویژگی ورارتی آن نیستغرب بوده و ب  همین دلیل، اسالم

(. Бокова, 2010: 14)برنؤد  مؤی ک  از وضعیت پایین اقتصادی و فرهنگی رن  شودمیمیان افرادی دیده

مسلمانان از اسؤالم، بؤدبینی فزاینؤدۀ مسؤلمانان روسؤی  بؤ  مسؤئوین جنؤگ چیؤن،          ترس فزایندۀ غیر

هراسؤی در  قراردادن تروریسم با اسالم بؤ  رشؤد اسؤالم   های تروریستی در روسی  و معادلگذاری بمب

 .          (Prazauskas, 2008: 16)دکرد شواهنروسی  کمک
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 (چالشی برای همه ما: هراسیبرگرفته از گزارش اسالم) هراسیابعاد مختلف اسالم: 1شکل
  

 های اسالم هراسی در روسیهریشه -1

 سازی با جهان اسالمغیریت -1-1

سازی بؤا  دیگر، آیا غیریتبیانهنگ اسالمی است  ب سازی در مقابل فرآیا بقای روسی  در غیریت»

؛ ایؤن نرریؤ    «شواهؤدکرد  تمدن اسالمی و با ساشت دشمن فرضی ب  یکپارچگی کشور روسی  کمک

فرضی بدین مضمون است ک  فرهنگ و جامعة روسی ، دارای کلیتی یکپارچ  و درون شود دارای پیش

ضی نیازاسؤت؛ امؤا واقعیؤت تؤارییی در روسؤی       واحد است ک  برای حف  این وضعیت ب  دشمنی فر

ترین چالش امپراتوری روسی  و همینین روسی  کنونی، حکومؤت بؤر سؤرزمینی    دهد ک  بزرگمینشان

سؤازی جهؤان غؤرب بؤا     است ک  دارای تنوع قومی و مذهبی است؛ بنابراین تعمیم نرریؤة غیریؤت  بوده

هؤای    گسؤترش امپراتؤوری روسؤی  در قؤرن    سادگی ممکن نیست چراکؤ جهان اسالم دربارۀ روسی  ب 

رغم تالش رهبران سیاسی برای غلب  فرهنگ و زبان روسی و مذهب ارتؤدکس تحؤت لؤوای    گذشت  ب 

است؛ البت  تفکری در روسی  وجوددارد کؤ  معتقؤد اسؤت بؤرای     ماندهنتیج ناسیونالیسم و کمونیسم بی

از مدیریت و 
 مسئولیت

 از اشتغال
از سیاست و 
 حکومت

 ها در رسانه
های در گفتگو
 روزمره

رسانی  آسیب
 به اموال

 حمله فیزیکی

 حمله لفظی
 داوری پیش

 طرد

 هراسی اسالم خشونت تبغیض

 آموزش بهداشت

در ارائه 
 خدمات

 در شغل
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نوین را برپایة ملت و فرهنگ روس و جؤدای  آینده این کشور باید شرایط جدید را پذیرفت و روسیة 

آنی  مسلم است برای سیاستمداران و ملت روسؤی   (. 1۹22: 1۵زیمون،)کرد گذاریاز اقوام دیگر پای 

بسیار دشوار است ک  عطای عرمت گذشت  را ب  لقایش ببیشند و بؤا کوبیؤدن بؤر طبؤل جداسؤری و      

گرفؤت کؤ    بگیرند؛ امؤا نبایؤد ایؤن نکتؤ  را نادیؤده     دیدهمیلیونی مسلمانان را نا ۱ پنداری، اقلیت بیگان 

کننؤد کؤ    تأکیؤدمی « دیگری»ها بر طر  مفهوم هرحال، بیشی از فعاین و نیبگان با همکاری رسان  ب 

 .گیردالبت  این دیگری، فرهنگ غرب را نیز دربرمی

م در مقایس  بؤا غؤرب   کلی متفاو  با جهان  اسالای ب دیگر ب  لحاظ تارییی، روسی  رابط ازطرف

-یافتؤ  آسیا توسؤع   -افیایی روسی  است ک  میان اروپادلیل مکان جغراست؛ این رابط  متفاو  ب  داشت 

در . انؤد در قرن هشتم میالدی، مورشان روسی راه داشتن ب  سمت شر  اسؤالمی را بؤازگوکرده  . است

شصؤوص بؤا سؤایر    های وسیع بؤ  تهای روسی  با ساکنان سایر دشهمین دوران است ک  میان دودمان

بؤود؛  وجودآمؤده بودند تعاملی شودجوش بؤ  نشین ک  بسیاری از آنها ب  دین اسالم گرویدهعشایر ترک

انؤد،  کؤرده دیگر، برشالف کشورهای غربی ک  مسلمانان از کشورهای دیگؤر بؤ  آنجؤا مهؤاجر     بیان ب 

رغؤم سؤرکوب   اند و ب فرهنگ روس قرارداشت ها در تعامل و ارتباط با مسلمانان فدراسیون روسی  قرن

های میتلف، شؤود را صؤاحب حؤق سؤرزمینی، تشؤکیل ملؤت و فرهنؤگ مسؤتقل         و شفقان در دوران

از اینکؤ  شؤاش     پؤیش از مسیحیت و  ترپیش یتقریبطور ب برشی معتقدند اسالم دانند؛ برای نمون ،  می

سؤرزمین   ب  شود،پذیرفت  (ولگا  احل رودشان سو)« پاولژی » عنوان مذهب رسمی در منطق   ارتدوکس ب

شؤد بؤرای   هؤا تجربؤ   طورکؤ  طؤی قؤرن   ؛ این ارتبؤاط همؤان  (۱۵:1۹۳1 ، عسگریان) شد ، واردروسی 

راحتی، هژمونی شود را بر سؤایر اقؤوام و   آورد ک  ب نمیداران فرهنگ روسی، این امکان را فراهم طرف

 . کنندهای مذهبی تحمیلگروه

 مدنی میان تمدن اسالو و تمدن اسالمی گسست ت -1-2

اسؤت؛  دادهرخ درگیؤری  ها ارتدکس و مسلمانان میان روزافزون، طوراسالم، ب  جهان شمالی مرز در

 هؤا، روابؤط   آلبانیؤایی  و هؤا صؤرب  میؤان  ششونت سارایوو، و بوسنی در کشتار از توان می زمین  این در

 پیوسؤتة  اینگوش، کشتار و اوستی مردم روابط در ونتبلغارستان، شش در ترک اقلیت و بلغارها متشن 

 نیروهؤای  اعؤزام  مرکؤزی و  آسؤیای   مسلمانان و هاروس روابط در یکدیگر، تنش از ها ارمنی و ها آذری

 قؤومی  هویؤت  احیای ب  مذهب .بردروسی ، نام منافع از  حمایت برای مرکزی آسیای و قفقاز ب  روسی 

هؤانتینگتون،  )زنؤد   مؤی دامؤن  جنؤوبی  مرزهؤای  امنیؤت  درشصؤوص  ار هاروس  نگرانی و کند میکمک
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 در هؤا  تؤرک  و اسؤالوها  نؤزاع  بؤ   روسؤی   تؤاریب  اعرؤم  بیؤش » :گویؤد روزولت می آرچی(.  ۳:1۹2

 .گردد بازمی پیش سال هزار  از پیش ب  یعنی  روسی  دولت تشکیل دوران ب  ک  است مربوط مرزهایشان

 بلکؤ   روسؤی   تؤاریب  شؤناشت  تنهؤا شان، نؤ   شرقی همسایگان و ااسالوه سالة هزار درگیری مسئلة در

 بایؤد  شؤیص  روسؤی ،  امؤروز  هایواقعیت درک برای .دارد جنبة کلیدی روس های شیصیت  شناشت

 (. ۳:1۹2هانتینگتون،)بشناسد  داشتند،اشغال در را روسی  هاقرن ک  را نژادی ترک بزرگ گروه

ها و منازعا  ها تا حدی از اشتالفدر نرریة رویارویی تمدنشده  نرریة هانتینگتون و شواهد ارائ 

دارد؛ ایؤن منازعؤا ، پؤس از فروپاشؤی اتحؤاد      های اسالمی نشؤان های اسالو و تمدنعمیق میان تمدن

سؤازی فرهنگؤی   رسد همان انتقادهایی ک  ب  نرریؤة غیریؤت  نررمیگرفت اما ب جماهیر شوروی شد 

عنؤوان کلیتؤی متحؤد و یکپارچؤ      ها بؤ  در این نرری  نیز تمدن. ودداردوارد است در این نرری  نیز وج

هؤای ملؤی در   بریم ک  از نقش مثرر دولؤت سرمیک  ما هنوز در دورانی ب شوند درحالیمیدرنررگرفت 

دیگر، کشورهای اسؤالمی کؤ  در مسؤیر گسؤل تمؤدنی      ها کاست  نشده و درطرفکنترل افکار و ارزش

فواد عجمؤی،  ب  زعم  .های بسیاری میان آنان وجودداردسازند و اشتالفحد را نمیقراردارند، کلیتی وا

قفقؤاز نیؤز برمبنؤای شطؤوط      ةها حتی در منطقؤ ها رهائی نیافت  و شطوط درگیری جهان اسالم از تفرق 

درسؤت  . هاسؤت  شطؤوط درگیؤری   ۀکننؤد بلک  منافع کشورها تعیین شود، نمیها تعیینگسل میان تمدن

هرچنؤد وجوددارنؤد و    نیسؤتند،   حاکم ،ها بر این جهانامّا تمدن ایم، نوین وارد شده ی  جهاناست ک  ب

بلک   نیستند، ها ها تحت کنترل تمدنبدیهی است ک  دولت .است نرفت هنوز ازمیان ،های تمدنیوفاداری

ک  منافعشان چنین  دیابمیها اهمیتروابط شویشاوندی نیز وقتی برای دولت؛ کنند میها را کنترل تمدن

؛ ( ۹۳:1۹2، امیؤری، مجتبؤی  )د هرکس ناگزیر است ب  فکر شود باش در جهان امروز، زیرا، ؛کندایجاب

ها نقش دهد ک  در این روابط، تمدنمیبرای نمون ، روابط کشورهای عربی شلی  فارس با غرب نشان

دربارۀ روسی  نیز صاد  است چنانیؤ   کنند بلک  منافع ملی، مثررتر هستند؛ این موضوع زیادی ایفانمی

بسیاری از سیاستمداران روسی همینان بؤر بازگشؤت بؤ  دوران طالیؤی روسؤی  اصؤراردارند و بؤرای        

دانند و نزدیکؤی بؤیش از   های قومی و مذهبی را نادرست میزدن بر تفاو دستیابی ب  این هدف دامن

ستقل در روابط جهانی هستند؛ ب  همؤین دلیؤل   کنند چراک  مدعی نقش ممیاندازه ب  غرب را نیز تقبیح

 .کندگرایان  بر بهبود روابط با مسلمانان نیز تأکیدمیزمان با شعارهای ملیاست ک  ویدیمیر پوتین، هم

 هراسی در روسیه رادیکالیسم اسالمی و اسالم -1-۳

  نقؤش  بؤ هراسؤی در غؤرب، نسؤبت   سپتامبر و گسترش مو  اسالم 11دولت روسی  حتی پیش از 
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یافت  استقاللهای تازههای اسالمی در جمهوریهای رادیکال اسالمی، مانند القاعده و نیز جمعیتگروه

پژوهش انتراری ک  شود ب  دییل کاری، تجربة سفرهای متوالی ب  منطقؤ  را داشؤت ،   . استبدبین بوده

انؤد  فشردهان تهدید امنیتی پایعنوها بعد از فروپاشی شوروی بر چندین مسئل  ب دهد ک  روسمینشان

های اسؤالمی  مسئوین روسی، بارها بر شطر گروه. ترین آنها شطر اسالم رادیکال استک  یکی از مهم

از « لیؤد »انؤد؛ بؤرای نمونؤ ، ژنؤرال     آوردهاند و گاه حتی درشصوص آن ب  اغرا  رویتندرو تأکیدکرده

و حتؤی پؤس از آن، چنؤان تصؤویر     . م 1۳21-1۳2۵هؤای  فرماندهان نرامی برجسؤتة روسؤی  در سؤال   

کرد ک  گویی آنان قراراست پس از تصرف کشورهایی ماننؤد  میگراها ارائ موحشی از القاعده و اسالم

انترؤاری،  )شوند تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان ب  یک شطر امنیتی فوری و مهم برای روسی  تبدیل

، مانند الکساندر سولژنستین ایؤن  ن، نویسندگانی برجست ؛ این در حالی است ک  همان زما(121: 1۹2۳

انترؤاری،  )بودند کردهواقعی و بیهوده مطر  جنجال و هیاهو بر سر بنیادگرایی اسالمی در روسی  را غیر

داشت چراک  ایؤن تحلیؤل   وجود. م۱۱1 سپتامبر  11؛ این ترس درباره طالبان نیز پیش از ( 12: 1۹2۳

نفؤوذ بؤ  کشؤورهای آسؤیای مرکؤزی و ایجؤاد آشؤوب و درگیؤری و شؤاید           بود ک  طالبؤان، درصؤدد  

حال، ؛ درعین(1۳۱: 1۹2۳انتراری، .) های متمایل ب  بنیادگرایی در این کشورهاستگرفتن گروه قدر 

ساز شؤود چنانکؤ  تؤاکنون    دردسر... تواند برای روسی  در چین، داغستان و ایدئولوژی بنیادگرایی می

های اسالمی متفاوتی در قفقاز وجوددارند ک  است؛ اما نکتة اساسی، این است ک  جریانافتادهاین اتفا 

توانیم همة آنها را بنیادگرا بنامیم و آنی  وجوددارد اغرا  در شطر بنیؤادگرایی یؤا مواجهؤ  بؤا هؤر      نمی

 (.۵   : 1۹2۳انتراری، )گرفتن آن است شواست مردم مسلمان تحت برچسب بنیادگرایی برای نادیده

های روسی پس از فروپاشی شوروی، اسالم بنیادگرا را شطری بالفعل برای شود قلمؤدادکرده،  مقام

یافتؤ  ضؤد بنیؤادگرایی    اسؤتقالل های تؤازه های امنیتی با جمهوریب  آن هشداردادند و حتی پیماننسبت

رادیکؤال در ایجؤاد   رغم اغرا  در نقش مسؤلمانان  آنی  مسلم است ب . اسالمی و وهابیت منعقدکردند

نفؤر در   11۱۱گیؤری بؤیش از   هراسی در روسی ، کشتن غیرنرامیؤان در متؤرو مسؤکو و گروگؤان    اسالم

هؤای  نفؤر منجرشؤد و مؤواردی از ایؤن دسؤت، زمینؤ        ۹۳۱ای در شهر بسالن ک  ب  قتؤل عؤام   مدرس 

 . اندکردههراسی را در میان جامع  روسی  تقویت اسالم

 هراسی در روسیهمعوامل گسترش اسال -1-۴ 

سادگی بؤا نرؤرا  رایؤ  در غؤرب متنؤاظر      هراسی در روسی  ب های اسالمشد، ریش چنانی  بحث

نیسؤؤت و اوضؤؤاع اجتمؤؤاعی، سیاسؤؤی، اقتصؤؤادی و حتؤؤی جغرافیؤؤایی روسؤؤی ، شؤؤرایطی متفؤؤاو  را   
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هراسؤی در روسؤی    سؤالم بر موارد یادشده ب  عوامل دیگر ااند؛ بنابراین در اینجا یزم است عالوه ایجادکرده

 .گرایی افراطیها و رشد ملیکرد؛ عواملی مانند عملکرد دولت در مواجه  با مسلمانان، نقش رسان اشاره

آمیز مأموران پلیس روسی  با مهاجران مسلمان در قالب حساسؤیت، انزجؤار و گؤاه    برشورد تبعی 

نژادپرستان  ضد دشتران و زنان محجبؤ ،  ویژه نماز جماعت، رفتارهای  توهین ب  انجام فرای  دینی، ب 

گرایؤی کؤ  اعمؤالی     پوستی با احساسا  افراطؤی ناسیونالیسؤتی و ملیؤت    هایی با عنوان کل  وجود گروه

ضرب و »دهند ک  بیشتر ضد مهاجران است ک  اغلب، مسلمان هستند؛  آمیز را از شود بروزمی ششونت

نم عزیزه سؤنگین آوا، مبلؤغ دیؤن اسؤالم از شؤهر      شتم و تحقیر مسلمانان در اماکن عمومی، اشرا  شا

آمؤوز کؤالس پنجمؤی از مدرسؤ  در     سیکتیوکار پس از حادر  انفجار در مترو مسکو، اشرا  یک دانش

، «جمهوری اینگوش ب  دلیل ایستادگی بر حجاب شود، تراهرا  ضد ساشت مسجد در شؤهر مسؤکو  

توان شد  رفتارهای  اند و هرچند نمیشدهمواردی هستند ک  در این چندسال اشیر در روسی  مشاهده

هراسؤی در روسؤی  بؤ     ها از رشد اسالمکرد، نگرانیردیف با اروپا توصیفهراسی را هم ناشی از اسالم

 .استشدهمسئلة اجتماعی، فرهنگی،  سیاسی و امنیتی تبدیل

کنؤد  میرا نق های اشیر، دولت همینان حقو  مسلمانان رغم بهبود وضعیت مسلمانان در سالب 

باشد؛ همینین برشؤی از  کوشد با ایجاد نهادهای موازی، روحانیون مسلمان را تحت کنترل داشت و می

گرایانؤ  و نفؤی اقؤوام و مؤذاهب دیگؤر      سیاستمداران با توج  ب  نیاز میاطبان با طر  شؤعارهای ملؤی  

 .ندزنمیهای افراطی دامنازجمل  اسالم بر گسترش این طر  در میان گروه

هؤای روسؤی  بؤا ارائؤة     برشی از رسؤان  . ها هستندهراسی، رسان عامل مهم دیگر در گسترش اسالم

های سیاسی، اجتمؤاعی  تصویری میدوش از مسلمانان، همانند همتایانشان در غرب، بسیاری از ناکامی

یتی واحؤد بؤرای   ها با دادن تصویری یکپارچ ، هودهند؛ این رسان میو اقتصادی را ب  مسلمانان نسبت

هرچنؤد نقؤش رادیکالیسؤم    . کنند ک  میالف توسع ، مدرنیتؤ  و دموکراسؤی اسؤت   میمسلمانان ترسیم

هؤای روسؤی، بؤ  دلیؤل فراگیرشؤدن ارتبؤاط       بر رسان عالوه. شودگرفت اسالمی در این میان نبایدنادیده

ویؤژه بعؤد   گیرند ک  ب رمیهای غربی قراها در معرض تبلیغا  رای  در رسان جهانی، بسیاری از روس

المعارف مطالعؤا  نؤژاد و قومیؤت از    الیزابت پول در دایره. استسپتامبر افزایشی چشمگیر یافت  11از 

از نرؤر او آنیؤ  در   . کنؤد هراسؤی داشؤتند انتقؤادمی   های غربی ب  دلیل نقشی ک  در بروز اسؤالم رسان 

عنؤوان تهدیؤدی جؤدی    ت منفی از مسلمانان بؤ  گرفتن ذهنیها دربارۀ اسالم مطر  است ب  شکل رسان 

 .شودهای غربی منجرمیبرای امنیت و ارزش

گرایؤی افراطؤی اسؤت؛ ایؤن عامؤل بؤا نگرانؤی        هراسؤی، گسؤترش ملؤی   ازجمل  عوامل رشد اسالم
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هؤای  بینؤی  با توج  ب  پیش. استشوردهدرشصوص روند دموگرافیک روسی  و ترکیب جمعیتی آن گره

 ۳۱یا حتؤی   1۱۱میلیون ب  دلیل رشد منفی میان اقوام روسی ب   11۹وسی  از رقم گوناگون، جمعیت ر

گزارشی از یکی از شهرهای روسی  درشصؤوص جنؤایتی    ،هر روز ی،تقریبطور ب . میلیون شواهدرسید

 ةسؤابق  بؤ  گسؤترش بؤی    هؤا این اقؤدام  ؛شود های این کشور منتشرمی های نژادپرستان  در رسان  با انگیزه

کؤردن  و پؤاک ( اسؤالو )روس  طور کامل،ب  ای ایجاد جامع ،ک  هدف آن اندمعطوف« سیسمار» ةاندیش

هؤؤای  رهبؤران گؤروه  ؛ (McLennan, 2005: 15) هؤای غیراسؤالو و شارجیؤان اسؤت     روسؤی  از ملیؤت  

شود و باید با آنهؤا بؤا    ها ناشی می آموزند ک  هرچ  بدی است از شارجی نژادپرست ب  پیروان شود می

ها و نهادهای  های اشیر ب  حدی بوده ک  سازمان ها طی سال تشدید فعالیت این گروه ؛کردمقابل  قدر 

روسی  درشصوص اهمال و عدم توج  جدی ب  گسترش ایؤن   هایالمللی بارها ب  مقام حقو  بشر بین

 ( .”Праграмма гаражданских дествиней против фащизма“24 :2006) انؤد  پدیده هشدارداده

 ،چنؤد  آلمان بوده و هؤر  ،ترین محل فعالیت آنها ها بریتانیا و گسترده»  پوستی کل »ستگاه اصلی اچند ش هر

-در شکست آنها سؤهم  ،داشت ها جنگیده، از آنها نفر  روسی  بیش از هر کشور دیگری در مقابل نازی

بؤیش   ،ئولوژی نئونازیسؤم دارد ک  ایدهای اشیر در روسی  از آن حکایت سال هایند، مرور تحولا داشت

 .(урсул 2008: 39) استیافت از هر کشور دیگری در جامع  روسی  پس از شوروی شیوع

آنها  ،ای ک  بیش از هر چیز ند و مسئل امشترک« ها روسی  برای روس»ها در شعار  « پوستی کل » ةهم

هؤا و   رکؤزی و قفقؤاز، آسؤیایی   ن آسیای ماویژه مهاجرها ب  کند، نفر  از شارجی را با یکدیگر متحدمی

صور  ضرب و شتم شدید و قتل آنهؤا  حاضر در روسی  است ک  ب ( طورکلی سیاهانِب )هایِ  آفریقایی

هؤا و   ویؤژه چینؤی   بؤ  )های غیراسالوِ روسی  ازجملؤ  اتبؤاع قفقؤاز شؤمالی      ملیّت. یابد نمود بیرونی می

ها، زیر شعار  کشور هستند ک  در کنار شارجیو همینین یهودیان ازجمل  شهروندان این ( ها داغستانی

ملیت  ،البت  در بسیاری موارد ؛گیرند قرارمی  « پوستی کل »های  گروه ةهدف حمل« دشمنان ملتِ»مقابل  با 

های  نفر  و انگیزه اقدام دلیلترین  مهم ،ها مطر  نیست و غیراسالو و غیرسفیدبودن « پوستی کل »برای 

 .(Nadezhdina, 2007: 27) آمیز آنهاست ششونت

 گیرینتیجه

شود ک  بیش از آنک  آن را محصول نفؤوذ  میای رو ب  رشد در روسی  محسوبهراسی پدیدهاسالم

رسؤد کشؤور   نررمؤی بؤ  . های آن را در شود جامعة روسی  جسؤتجوکرد اندیشة غربی بدانیم، باید ریش 

کنؤد درصؤدد اسؤت بؤا     ی شود را حفؤ  بیش از آنک  بیواهد یکپارچگ« دیگری»روسی  با شلق مفهوم 
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طر  این مفهوم، این یکپارچگی را بناکند؛ بنابراین بیشتر از مفهوم ملیت و بازگشت بؤ  دوران طالیؤی   

های قومی و مؤذهبی درون حؤوزه نفؤوذ روسؤی      گوید؛ این دیگری همان اندازه ک  شامل گرومیسین

 .گیردشود فرهنگ غربی را نیز دربرمیمی

است ک  دولت در جستجوی منافع ملی و حف  موقعیت روسی  در منطق  باعث شده دیگر،ازطرف

هؤای ناشؤی از گسسؤت    ها و اشتالفتنش( در جهت بازگشت ب  دوران طالیی)فاصل  با جهان غرب 

 .دادن آن باشدرنگ جلوهدهد یا درصدد کمبا مسلمانان را کاهش( های متضادارزش)تمدنی 

دادن رسؤد عامؤل نسؤبت   نررمؤی کؤردیم، بؤ   هراسی در روسؤی  بیؤان  اسالم در میان عواملی ک  برای

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

کؤرد و  احسؤاس تؤوان صور  عینی مؤی غیرمسلمان روسی  نقشی مثررتر دارد، چراک  ترسی است ک  ب 

 . نداردنگری نیازچندان ب  آینده

گرایی افراطی و ترس از رشؤد  های ملیها و رشد اندیش ، رسان عوامل دیگر، مانند عملکرد دولت

رسد درک این عامؤل در میؤان   نررمیدارند؛ البت  ب هراسی، اهمیتجمعیت مسلمانان در گسترش اسالم

 .باشدتوده مردم، اهمیتی کمتر داشت 

  بدون یاری اقؤوام و مؤذاهب فدراسؤیون روسؤی  قؤادر      آنی  حائز اهمیت است اینک  دولت روسی

نیؤز  ( زور و ارعؤاب )هؤای گذشؤت    یابد و با سؤاشتار بود ب  نقش تأریرگذارش در گذشت  دستنیواهد

های ملؤی و مؤذهبی   جای تقویت شکافسازی یک ملت، ممکن نیست؛ بنابراین باید ب امکان یکپارچ 

هؤای  دیگؤر، گؤروه  کند؛ ازسؤوی از تکرار حواد  جلوگیریهای میتلف را متحدکرده، کند گروهتالش

داده، بؤا اسؤتفاده از امکانؤا     شر مسلمان باید در شیوه تبلیغ و گسترش اسالم، نهایت هوشیاری را ب 

 . کنندهای افراطی را تصحیحاسالم توسط گروه شدهای، تصویر میدوشرسان 
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 از  ق ف ق و  زی رک م  ای ی آسؤؤؤ در(  ت ی اب وه)  ی رای یؤؤؤادگ ن ب  ش ق ن(. 1۹2۳ -1۹2۳)ی  ل ع ن ی سؤؤؤ ح ، رؤؤؤاری ت ان

 .ز رک م  ران ه ت د واح ، ی الم اس آزاد  اه گ ش دان : ران ه ، ت[د ارش  ی اس ن ارش ک    ام ن ان ای پ]

 تهؤران،   ،های تحقیق در علهوم رفتهاری   روش (.1۹۳۹)حجؤازی   اله  و زهره سرمد ؛بازرگان، عباس

 . انشارا  آگاه

  ترجم  اکبر افسری، توسهااسالم رسانه(. 1۹2۳)سعید، ادوارد ،. 

 بشر هلسینکی المللی حقو فدراسیون بین  (IHF) تبعی  و ناشؤکیبایی  [نیمان سوفی. محقق آن]؛ ،
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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. 
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