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اسالم گرايی در جمهوری آذربايجان؛ 
ماهيت و چشم اندازها

رحمت اهلل فالح1
چكيده 

ظهور و گسترش نيروهای اس��ام گرا يكی از واقعيت های سياس��ی و اجتماعی عصر 
حاضر است. بی شك مسلمانان فارغ از جغرافيای زيستش��ان، در تكاپوی هويت طلبی 
سياسی بر مبنای نظام اعتقادی و معنايی خويش هستند و در اين راه بر حسب مقدورات 
و مح��ذورات محيطی، س��طحی از مقاومت را ب��ا نيروهای مخالف خوي��ش به نمايش 
می گذارند؛ در نهايت با وجود تنگناهای محيطی )شامل عوامل و شرايط(، جنبش هاي 
اسامي  در س��طوح مختلف ظهور و بروز مي يابند. البته تحليل اين شرايط بدون توجه 
به عنصر الهام بخشی انقاب اسامي  ايران بسيار سخت و حتی غير ممكن است. رفتار 
توده هاي اسام گرای جمهوری آذربايجان هم از اين قاعده مستثنی نيست آنها هر چند 
در دوره تكاملی خويش برای تبديل به يك جنبش رسمي  هستند و در اين راه فرصت ها 
و محدوديت هاي جدی هم دارند ولی روندها بيانگر اين است كه اين حركت در زمان نه 

چندان دور به جايگاه معينی از تأثيرگذاری سياسی- اجتماعی خواهد رسيد. 

1. كارشناس مسائل اوراسيا- تركيه 
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مقدمه
جمهوری آذربايجان بعد از سپری كردن تجربه كوتاه مدت استقال در 1918توسط 
محمدامين رس��ول زاده، هفتاد س��ال تحت س��لطه حاكميت كمونيس��ت هاي روس 
بود تا اينكه بعد از فروپاش��ی ش��وروی در سال 1991 اس��تقال خود را به دست آورد. 
اين جمهوری ب��ا 86600 كيلومتر مربع وس��عت از نظر ژئوپلتيك، ژئواس��تراتژيك و 
ژئواكونوميك )دارای منابع غنی نفت و گاز( از مهم ترين كش��ورهای آسيای مركزی و 
قفقاز محسوب مي شود. جمعيت آن بالغ بر 9 ميليون نفر است كه بيش از 91 درصدشان 
ترك های آذری هستند.1 مس��لمانان 96درصد جمعيت را تشكيل می دهند كه از اين 
تعداد 75-70درصد شيعه و بقيه سنی مذهب اند. دين اسام محوری ترين عنصر هويتی 
ملت آذربايجان است. با اينكه آذربايجانی ها هفتاد سال در حاكميت الحادی روس ها با 
رويه هاي مختلف همانندسازی مواجه ش��دند، همواره بر مسلمان بودن خويش تأكيد 
داشته و دست كم در رفتارهای اجتماعی پايبندی خويش را نشان داده اند.2 رشد مساجد 
از 16 باب در س��ال 1976 به 200 باب در س��ال 1991 و 1800 باب در سال 2010، 
يكی از شاخص های معتبر در ارزيابی جايگاه اس��ام در جامعه آذربايجان است. با اين 
حال، جريان های اس��ام گرا در جمهوری آذربايجان هنوز در بستری طبيعی و منطقی 
ش��كل نگرفته اند و همواره با محيط اجتماعی، فرهنگی و سياس��ی خويش درگيرند.3 
جريان های اسامي  جمهوری آذربايجان )سنی يا ش��يعه( هنوز نتوانسته اند الگويی از 
مناسبات سياسی را به نمايش گذارند كه در آن ارزش های اسامي  با اولويت های ملی 
هماهنگی يابد. به همين علت بسياری از ناظران داخلی و خارجی جريان های اسامي 
 آذربايجان را پديده ای خارج از فضای هويتی آذربايجان تفس��ير می كنند. در حالی كه 
واقعيت قضيه اين نيست. برای نمونه، جريان های اس��امي  سنی مذهب آذربايجان، با 
اينكه در ظاهر چهره سلفی های وهابيت به خود گرفته اند، در عمل راديكاليسم را پيشه 
كرده اند و بخشی از آنها دست به اقدامات تروريستی به عنوان راهبرد مبارزاتی و حتی 
فعاليت سياسی می زنند. اين رويكرد نه تنها به انزوای عمومي  آنها انجاميده است، بلكه 

1. http://www.azstat.org/statinfo/demographic /en/001.shtm1H1-5 
2. بر اساس يك نظرس��نجی، 4 تا 6درصد جمعيت آذربايجان »معتقدان فعال« ناميده می شوند. اين تعداد از 
مقررات و آداب اس��امی اطاعت می كنند. 92-87درصد، خود را مس��لمان می دانند و به رفتار اس��امی احترام 
می گذارند. تنها 3درصد خود را كمونيس��ت )كافر( ناميده اند. محس��ن خليلي و ابراهيم مجيدي، »رش��د هويت 

اسامی- شيعی در جمهوری آذربايجان«، شيعه شناسی، س7، ش26، تابستان 1388، ص37. 
3. براي اطاعات بيش��تر رك: رحمت اهلل فاح، »محيط سياسی جريان هاي اس��ام گرای شيعی در جمهوری 

آذربايجان«، مطالعات راهبردی جهان اسام، بهار 1390، ش45. 
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»مردم آذربايجان« آن را در تضاد با مبانی معرفتی 
خويش از دين اسام يافته اند. البته علل اين گونه 
رويكرد در محيط سياس��ی جريان های اسامي  
س��نی قابل درك اس��ت، ولی اين مقاله درصدد 
تحليل محيط سياس��ی جريان های اسام گرای 
شيعی اس��ت؛ از اين رو، از ورود به آن خودداری 

می كند. 
در مقال��ه حاضر ضمن ن��گاه كلی ب��ه مفاهيم 
اس��ام گرايی، ب��ه تاريخچ��ه ورود اس��ام و 

گونه شناس��ی جريان هاي اس��ام گراي جمهوری آذربايجان اش��اره و سپس به عوامل 
تقويت و تضعيف كننده اسام گرايی شيعی و روندهاي موجود پرداخته خواهد شد. 

مفهوم و ماهيت اسالم گرایی
بی ترديد يكی از تحوالت عمده سياس��ي- اجتماعی قرن بيستم، به ويژه در دهه هاي 
آخر اين قرن، پديده اسام گرايی يا تجديد حيات و ظهور ايده سياسی مبتنی بر اسام 
بوده است. مفهوم اسام سياسی بيش��تر برای توصيف آن دسته از جريان های سياسی 
اسام به كار می رود كه خواستار ايجاد حكومتی بر مبنای اصول اسامي  هستند. بنابراين 
اس��ام سياس��ی را می توان گفتمانی به حس��اب آورد كه گرد مفهوم مركزی حكومت 
اسامي  نظم يافته است. اسام گرايی طيفی از رويدادها از پيدايش يك ذهنيت اسامي  
گرفته تا تاشی تمام عيار برای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسامي  را در بر می گيرد.1

با اين حال مي توان مبانی اسام سياسی يا اسام گرايي را در چند مورد بيان كرد: 
- اعتقاد به ابعاد فراگير دين؛ در گفتمان اسام سياسی، دين فقط يك اعتقاد نيست، 

بلكه ابعادی فراگير دارد و تمامي  عرصه هيئت آدمي  را در بر می گيرد.
- اعتقاد به جداناپذيری دين از سياس�ت؛ اسام سياس��ی بر تفكيك ناپذيری دين و 
سياست تأكيد كرده و مدعی اس��ت اس��ام از نظريه ای جامع درباره دولت و سياست 
برخوردار است و به دليل تكيه بر وحی از ديگر نظريه  هاي سياسی متكی بر خرد انسانی، 

برتر است. 

1. بابی سعيد، هراس بنيادين اروپامداری و ظهور اسام گرايی، ترجمه غامرضا جمشيدی ها و موسی عنبری، 
تهران، دانشگاه تهران، 1379، ص20. 

مفهوم اسالم سياسی بيشتر برای 
توصيف آن دسته از جريان های 
سياسی اسالم به كار می رود كه 
خواستار ايجاد حكومتی بر مبنای 
بنابراين  هستند.  اسالمي   اصول 
اسالم سياسی را می توان گفتمانی 
مفهوم  آورد كه گرد  به حساب 
اسالمي  نظم  حكومت  مركزی 

يافته است 
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- اعتقاد به تش�كيل دول�ت مدرن 
بر اس�اس اس�الم؛ اس��ام سياسی از 
تعبيره��ای اس��امي  ب��رای تبيي��ن 
و توضي��ح وضعيت سياس��ی جامعه 
اس��تفاده می كند و بازگشت به اسام 
و تش��كيل حكومت اس��امي  را تنها 
راه حل بحران ه��ای جامعه معاصر به 
شمار می آورد. اس��ام سياسی در پی 
ايجاد نوع��ی جامعه مدرن اس��ت كه 
در كنار بهره گيری از دس��تاوردهای 
مثبت تمدن غرب از آس��يب های آن 

به دور باشد. 
- اعتق�اد به اس�تعمار غ�رب عامل 
عقب ماندگی مس�لمانان؛ اس��ام گرايان عقب ماندگی سياس��ی مس��لمانان را زاييده 
استعمار جديد غرب می دانند و به اين وس��يله با دست گذاشتن بر حساسيت های امت 

اسام، می خواهند به عقب ماندگی مسلمانان پاسخ گويند. 
در مجموع هدف نهايی اسام سياسی، بازسازی جامعه بر اساس اصول اسامي  است 
و در اين راه به دست آوردن قدرت سياسی، مقدمه ای ضروری تلقی مي شود. هواداران 
اسام سياسی، اسام را به مثابه يك ايدئولوژی جامع در نظر می گيرند كه دنيا و آخرت 

انسان را در بر گرفته و برای همه حوزه های زندگی دستورها و احكامي  روشن دارد.1
در مورد تبيين ماهيت و ابعاد اس��ام گرايی در جمهوری آذربايجان، به نظر مي رسد 
نظريه خورش��يد احمد محقق پاكس��تانی و عضو جماعت اسامي  پاكس��تان )با توجه 
به هفتاد سال مس��تعمره بودن آذربايجان در دست كمونيس��ت هاي الحادی( و هراير 
دكمجيان محقق مس��يحی عرب تبار و استاد علوم سياسی دانش��گاه كاليفرنيا مناسب 
باش��د. چون اين دو نظريه از اهميت بس��زايی در مباحث مربوط به علل و عوامل ظهور 

جنبش هاي اسامي  برخوردارند كه در ذيل اشاره مي شود. 

1. http://www.taqrib.info/persian/index.php?option=com

دكمجيان، رستاخيز اسالمي  معاصر را پديده 
نوينی نمي داند و معتقد است كه دنيای 
غرب به دليل عدم آشنايی با تحول تاريخی 
جوامع اسالمي  قادر به درک صحيح اين 
پديده نيست. به نظر او جنبش هاي اسالمي 
 پديده هاي جديدی محسوب نمي شوند، 
بلكه جلوه هاي معاصر جريانی تاريخی 
هستند كه در طول دوران پس از ظهور اسالم 
در بخش هاي گوناگون جهان اسالم نمود 
پيدا كرده است. به عبارت ديگر جنبش های 
فكری- سياسی اسالمي  پديده ای دوره ای 
هستند كه در دوران هاي خاص ظهور كرده 

و تحول يافته اند
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نظریه تجدید حيات اسالمي  خورشيد احمد 
خورشيد احمد، تجربه جوامع مسلمان در دو قرن اخير و رابطه ميان مسلمانان و غرب 
را كه در استعمار ريشه دارد، بستر مناس��بی برای تبيين گسترش تجديد حيات طلبی 
اسامي  مي داند. به نظر او، ريشه هاي رستاخيز اسامي  معاصر را بايد در ميراث استعمار 
يا به عبارتی در آثاری كه قدرت های اس��تعماری در جوامع مس��لمان به جا گذاشتند، 
جست وجو كرد. تجديد حيات طلبی اسامي  معاصر در نتيجه فرآيند استعمار و عملكرد 
آن در جهان اسام بود. به اعتقاد خورشيد احمد، سياست استعماری چهار اثر بر جوامع 

اسامي  بر جای گذاشت: 
1. غير مذهبی )سكوالريزاس��يون( كردن جوامع اس��امی، به ويژه دولت و نهادهای 

سياسی، اقتصادی و اجتماعی آن؛ 
2. سلطه الگوی غربی و وابسته شدن نهادهای سياسی، اجتماعی و اقتصادی كشورهای 

اسامي  به غرب كه خود، سلطه مذكور را نهادينه كرد؛ 
3. قطب بندی كردن آموزش بر محور نهادهای آموزشی سنتی و نهادهای آموزش نوين 

كه به ظهور گروهی از نخبگان جديد كه با مردم بومي  بيگانه بودند، منجر شد؛ 
4. بحران رهبری كه در اثر نابودی سازمان يافته رهبری سنتی جوامع اسامي  و تحميل 

رهبری سياسی از خارج، كه از اعتماد مردم برخوردار نبود، به وجود آمد.1
توس��عه جوامع غربی و عقب ماندگی جوامع اس��امی، نخبگان سياسی و فكری را به 
چاره جويی واداش��ت. گروهی از اين نخبگان، راه چاره را پيروی از تمدن غرب و تقليد 
جوامع اسامي  از تجربه غربی ها در توسعه سياسی، اقتصادی و اجتماعی مي دانستند. 
خورشيد احمد، اين استراتژی را »استراتژی نوگرايی« مي نامد. گروهی ديگر كه تعلق 
خاطر و تعهد بيشتری به ارزش ها، عقايد و سنن بومي  داشتند، دوری مسلمانان از روح 
اس��ام را علت اصلی عقب ماندگی جوامع اس��امي  در نظر گرفتند و بازگشت به سنن 
اس��امي  را تنها راه جلوگيری از انحطاط اين جوامع مي دانس��تند. در ميان اين گروه، 
دو شيوه نگرش درباره اسام ظهور كرد. نگرش اول كه ديدگاهی پوزش طلبانه داشت، 
تمامي  مظاهر پيش��رفت و تمدن غرب را انكار مي كرد و ب��ا دوری گزيدن از جلوه هاي 
نوگرايی بر حفظ سنت هاي كهن مذهبی به همان ش��يوه و بدون ايجاد هر گونه تفسير 
يا اجتهاد تأكيد مي ورزيد. خورش��يد احمد اين نوع طرز تفكر را »اس��تراتژی مقاومت 
حفاظتی« مي نامد. گروه دوم درباره غرب و دستاوردهای آن رهيافتی گزينشی دارند. 

1. محمدرضا زارع، علل رشد اسام گرايی در تركيه، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1383، ص84. 
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اين گروه غرب را به عنوان ي��ك تمدن در نظر گرفته و جنبه ه��اي مثبت و منفی آن را 
مدنظر قرار مي دهند. برای آنها، ش��ناخت دقيق و عميق جنبه ه��اي تمدنی غرب يك 
ضرورت اساسی است. از س��وی ديگر، اينها به اس��ام نيز به عنوان يك ميراث تمدنی 
مي نگرند و آن را به عنوان يك اس��اس جديد فرهنگی و تمدن��ی معرفی مي كنند. آنها 
خواستار ظهور اسام به عنوان يك جنبش اجتماعی- سياسی هستند كه در پی بازگشت 
به پيام اوليه اسام است. خورش��يد احمد اين طرز تفكر را »اس��تراتژی تجديد حيات 

اسامی« مي خواند، كه ريشه بيشتر جنبش های اسامي معاصر در آن قرار دارد. 
نظريه خورش��يد احمد در ريشه يابی جنبش اس��امي  تجديد حيات طلبی قرن اخير 
مطرح شده و درصدد است تبيينی صحيح از خيزش سياسی و فكری اسامي  گروه های 
اسامي  در جوامع مس��لمان به دس��ت دهد. با توجه به اين نكته، تجديد حيات طلبی 
اسامي  پديده ای اس��ت خاص دوران معاصر و محصول برخورد ميان اسام و غرب در 
دوران اس��تعمار. بدين ترتيب رويارويی كنونی ميان جنبش های اسامي  با دولت هاي 
موجود طرفدار غرب يا با دولت های غربی را نمي توان پديده ای نهفته در درون انديشه 
اس��امي  و بنابراين دش��منی ذاتی اس��ام با غرب دانس��ت، بلكه بايد واكنش طبيعی 

مسلمانان در برابر تحقير غرب و سوء رفتار آن با دنيای اسام در نظر گرفت. 
اين نظر از آن روی برای اسام گرايان آذربايجان مطابقت دارد كه آنها هفتاد سال زير 
تسلط يك نظام سياسی كمونيستی ضد اسام روسی با بيشترين تحقيرهای هويتی و 
دينی قرار گرفته و ماشين آسيماسيون روس��ی با غير انسانی ترين سياست و راهبرد، 
هويت دينی و انس��انی آنها را هدف قرار داده و انس��ان آذربايجانی را به گوهره معنايی 

خويش دچار بحران نموده بود. 

نظریه ادواری هرایر دکمجيان 
در حالی كه خورشيد احمد نظر خود را در چهارچوب يك گفتمان سياسی در راستای 
روابط نابرابر غرب و دنيای اسام تدوين مي كند، هراير دكمجيان درصدد برآمده است 
تا يك نظريه جامع پيرامون علل و عوامل ظهور جنبش های اسامي  به دست دهد. وی 
تجربه تاريخی جوامع مسلمان، ويژگی های فكری اس��امي  و اعتقادات مسلمانان را با 
استفاده از نظريات موجود متفكران سياس��ی و جامعه شناسی غرب )نظير ماكس وبر، 
دوركيم، ماركس و اريكسون( مورد تحليل قرار مي دهد و يك چهارچوب مفهومي كه به 

نظريه ادواری معروف شده است ارايه مي دهد. 
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دكمجيان، رستاخيز اسامي  معاصر را پديده نوينی نمي داند و معتقد است كه دنيای 
غرب به دليل عدم آش��نايی با تحول تاريخی جوامع اس��امي  قادر به درك صحيح اين 
پديده نيست. به نظر او جنبش هاي اس��امي  پديده هاي جديدی محسوب نمي شوند، 
بلكه جلوه هاي معاصر جريانی تاريخی هس��تند كه در طول دوران پس از ظهور اسام 
در بخش هاي گوناگون جهان اسام نمود پيدا كرده است. به عبارت ديگر جنبش های 
فكری- سياسی اسامي  پديده ای دوره ای هستند كه در دوران هاي خاص ظهور كرده 

و تحول يافته اند. 
وی با استفاده از دو مفهوم سقوط و رس��تاخيز چنين عنوان مي كند كه جنبش های 
رستاخيزی در تاريخ اسام در واقع واكنش  ها و پاسخ هاي مسلمانان به دوران های سقوط 
و انحطاط بوده است؛ يعنی در طول تاريخ جوامع مسلمان، در برابر هر سقوط و انحطاط، 
يك جنبش فكری يا سياسی رستاخيزی به وقوع پيوسته است كه هدف آن احيای مجدد 

دين اسام بوده است.1
اين نظر هم تا حدودی مي تواند چهارچوبی برای كشور مسلمان جمهوری آذربايجان 
باشد؛ كش��وری كه 20درصد از اراضی اش در اشغال ارامنه مس��يحی قرار گرفته و يك 
ميليون نفر در سرزمين خويش آواره گش��ته اند. اين در حالی است كه دنيای مسيحی، 
اعم از اتحادي��ه اروپا، امريكا و روس��يه جانب اش��غالگر ارمنی را گرفته اند. مس��لمانان 
آذربايجانی در وضعيت تحقير هويتی هستند و در تكاپوی هويت طلبی سياسی خويش 

به سر مي برند.
 

اسالم در جمهوری آذربایجان 
به فاصله كوتاهی پس از ظهور اس��ام، مردم آذربايجان توس��ط اعراب به اسام روی 
آوردند. در س��ال 639 ميادی بود كه آذربايجان كنونی ايران، مورد هجوم سپاه اسام 
قرار گرفت و در سال 641، عرب های مسلمان، اردبيل، شهر عمده آذربايجان در زمان 
ساس��انيان را تصرف كردند. نبرد بين سپاه اس��ام و ساس��انيان باالخره به سرنگونی 
ساسانيان در سال 651 منتهی گشت. نيروهای اسام از سال 643 ميادی توانستند در 
شمال آذربايجان و در اطراف دريای خزر شهر مهم دربند آذربايجان- در حال حاضر از 
شهرهای داغستان است- را تصرف كنند.2 سپس در سال 720 ميادی عرب ها موفق 

1. همان. 
2. سوانته كورنل، سياسی شدن اسام در جمهوری آذربايجان، ترجمه قدير نصری، تهران، پژوهشكده مطالعات 

كاربردی فارابی، 1388، ص18. 
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شدند خانات خزر را شكست دهند و پس از تصرف تدريجی آذربايجان، حكمران بدون 
رقيب منطقه آذربايجان شوند. 

در خال قرون متمادی، اشكال متعددی از اسام بر آذربايجان سيطره داشته است؛ 
انديشه س��نی را خلفای عباسی و سلجوقيان، كه از صفحات ش��مالی امپراتوری اسام 
ظهور كردند، در ايران گسترش بخشيدند. در همين ايام، فرقه هاي صوفيه نيز در منطقه 
قدرت يافتند كه نقش مهمي  در همگرايی قومي  داشتند. با حمله مغول ها هر چند اوضاع 
مسلمانان بسيار وخيم گرديد اما بعد از اينكه قازان خان مغول در قرن سيزدهم ميادی 
به اسام روی آورد، اسام را با شعور و تعصب خاصی گسترش بخشيد. در دوره حكومت 
ايلخانان مغول، مذهب غالب در جمهوری آذربايجان كنونی، مذهب ش��افعی يا مكتب 

فقهی اسام سنی بود.1
مذهب تشيع در سرزمين آذربايجان همزمان با ايران در دوره صفويه گسترش يافت. 
در واقع صفوی ها از دل حلقه هاي صوفيانه برآمدند. اين سلسله در اواخر قرن سيزدهم 
ميادی تأسيس گرديد. در قرن چهاردهم ميادی قبايل ترك كنترل اوضاع را به دست 
گرفتند، به عبارتی بين خاندان هاي ترك نوعی اخوت نظامي  پديد آمد كه بی شباهت به 
اخوت نظامي  شواليه هاي اروپايی نبود. تحت رهبری اسماعيل خطايی سلسله صفويه 
تأسيس شد و در ش��هر تبريز قدرت را به دست گرفت. سلس��له صفوی كه ريشه بومي 
 داشتند و از منطقه اردبيل برخاسته بودند در اوايل قرن شانزدهم ميادی، سنگ  بنای 
دولت در ايران را بنياد نهادند و شيعه را به عنوان مذهب رسمي  كشور ايران اعام نمودند. 
از آن تاريخ تشيع در جمهوری آذربايجان كنونی به صورت مذهب اكثريت مردم درآمد. 

گونه شناسی جریان اسالم گرایي در آذربایجان
الف. اسالم گرايی شيعی 

در برآورد كارشناس��انه از فضای عمومي  جريان های اس��ام گرا در جامعه آذربايجان 
س��ه طيف بين مس��لمانان اين جمهوری ديده می ش��ود. طيفی از آنها نتيجه سياست 
يكسان س��ازی دوران حاكميت روس ها، به دين بی اعتنا هس��تند )حدود 20درصد(؛ 
طيف بزرگی از آنها دين اس��ام را به عنوان مهم ترين عنصر هويتی خود پذيرفته اند و 
سعی دارند جلوه هايی از آيين های اسامي  را در مناسبات اجتماعی و فرهنگی خود به 
نمايش بگذارند. اين طيف، اسام را در چهارچوب مسائل اجتماعی- فرهنگی می پذيرند 

1. همان. 
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و عاقه ای به سياس��ی ش��دن نش��ان نمی دهند 
)حدود 65درصد(؛ طيف سوم از مسلمانان مايل 
به سياسی كردن هويت اس��امي  خويش اند و از 
اوايل استقال، بخشی از آنها كنش سياسی خود 
را به سياس��ی كردن اعتقادات اسامي  معطوف 
كرده اند. )حدود 15-10درصد پتانسيل گرايش 
سوم اس��ت( حزب اس��ام )ش��يعی( جمهوری 
آذربايجان كانون اصلی گرايش س��وم محسوب 

می شود. اين حزب در سال 1992 مجوز فعاليت گرفت، اما دولت در سال 1996 مجوز 
آن را لغو كرد. با اينكه حزب اس��ام اج��ازه قانونی برای فعاليت ه��ای انتخاباتی ندارد، 
همواره در عرصه عمومي  جامعه فعال بوده است. از طرفی، ده ها نهاد مدنی اسام گرا به 
صورت شبكه ای، بخشی از اهداف آن حزب را دنبال می كنند. رهبر حزب اسام در حال 
حاضر دكتر محس��ن صمداف )دانش آموخته ايران( است. جغرافيای فعاليت حزب نيز 
بيشتر در شهرستان نارداران )25 كيلومتری شهر باكو( و بخش هايی از مناطق جنوب 
جمهوری آذربايجان است. از شخصيت های مؤثر و نسل جديد نخبگان اسام گرا، حاج 
ايلقار ابراهيم اوغلو )تحصيل كرده فلسفه اسامي  در حوزه علميه قم( است كه رئيس نهاد 
مدنی با عنوان »آزادی وجدان و ارزش های دينی« است. وی به علت فعاليت و مطالعه 
درباره حقوق بشر و عضويت در نهادهای حقوق بشر غرب شخصيتی شناخته شده برای 

نهادهای بين المللی و غربی است. 
كارويژه حزب اسام و ساير جريان های اسام گرای ش��يعی در سال های اخير، تبليغ 
انديشه هاي اسامی، توسعه مساجد، سازماندهی هيئت هاي مذهبی در كشور، برگزاری 
راهپيمايی روز قدس، برگزاری عزاداری های مربوط به محرم و صفر، برگزاری كنفرانس 
در مورد مسائل جهان اس��ام به خصوص در مورد فلس��طين، مخالفت با توسعه روابط 
رژيم صهيونيس��تی با جمهوری آذربايجان، مقابله با جريان های ضد ش��يعی، حمايت 
از مواضع منطق��ه ای و بين المللی جمهوری اس��امي  ايران، مخالفت ب��ا حضور ناتو و 
كشورهای بيگانه در آذربايجان، انتقاد از سياست ها و برنامه هاي ضد دينی حاكميت و... 
بوده است.1 اهداف كان جريان های اسام گرای شيعی در آذربايجان ايجاد دگرگونی 
بنيادی در ساختار نظام سياس��ی سكوالر و ايجاد بس��ترهای الزم برای ورود نيروهای 

1. ولی جباری، شيعيان جمهوری آذربايجان، قم، شيعه شناسی، 1389، ص171-199. 

با اين حال مي توان مبانی اسالم 
سياسی يا اسالم گرايي را در چند 
مورد بيان كرد: اعتقاد به ابعاد 
فراگير دين؛ اعتقاد به جداناپذيری 
دين از سياست؛ اعتقاد به تشكيل 
دولت مدرن بر اساس اسالم؛ 
اعتقاد به استعمار غرب عامل 

عقب ماندگی مسلمانان 
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اسام گرا به دايره مديريتی كشور است. البته 
در اهداف عينی و عملياتی بين حزب اس��ام 
با برخی جريان های اس��ام گرا وحدت رويه 
و رويكرد وجود ندارد. حزب اس��ام بيش��تر 
رويكرد منطقه با كليت حاكميت را در پيش 
گرفته است، ولی جريان های اسامي  ديگر، 
به خصوص نوگراها، در پی ايجاد بس��ترهای 
الزم برای مشاركت سياسی هستند. سرعت 
و تأثيرگذاری جريان های اسام گرای شيعی 
در سال های اخير بيش��تر شده است و حزب 
اسام و ساير احزاب و نهادهای مدنی دينی همسو در سال های 2011-2010 توانسته اند 
چندين رفتار و كنش اجتماعی- سياس��ی مؤثر از خود نش��ان دهند كه يكی از آخرين 
موارد، تظاهرات در مورد قانون ممنوعيت حجاب بود كه حدود دو هزار نفر در آن شركت 

كردند. 
به همين علت اكثر اتهامات واردشده به اين حزب، همكاری سازمانی با ايران است. اين 
حزب تاكنون نتوانسته است رفتاری مس��تقل از خود نشان دهد و تكرار مواضع رسمي  

جمهوری اسامي  ايران، بر نوع مناسبات اجتماعی و سياسی آن تأثير گذاشته است. 
منابع غربی، اعضای حزب اسام در سال 2005 را بيش از هفتاد هزار نفر برآورد كردند. 
آنها بستر اجتماعی اين حزب را توده عام مردم می دانند و نخبگان جامعه بين آنها جای 
چندانی ندارند. 1 در كنار اين حزب، چند حزب همسو و ده ها نهاد مدنی اسامي  فعال اند 
كه به آرمان و اهداف اين حزب كمك می كنند. در ذيل به اس��امي  برخی از آنها اش��اره 

می شود: 
• مركز دفاع از آزادی اعتقادات، به رهبری ايلقار ابراهيم اوغلو؛ 

• حزب »اتحاد« به رهبری حاج خودات خودی اف؛ 
• حزب »دموكراتيك اسامی« به رهبری طاهر عباس اف؛ 

• حزب »فضيلت« به رهبری حاج گوندوز حاجی اف؛ 
• حزب »سبز« به رهبری مائيس گل علی اف؛ 

1. الياس واحدی، هويت قومی در جمهوری آذربايجان، تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقيقات بين المللی 
ابرار معاصر، 1386، ص88. 

خورشيد احمد، تجربه جوامع مسلمان 
در دو قرن اخير و رابطه ميان مسلمانان 
و غرب را كه در استعمار ريشه دارد، 
بستر مناسبی برای تبيين گسترش 
تجديد حيات طلبی اسالمي  مي داند. 
به نظر او، ريشه هاي رستاخيز اسالمي 
 معاصر را بايد در ميراث استعمار يا 
به عبارتی در آثاری كه قدرت های 
استعماری در جوامع مسلمان به جا 

گذاشتند، جست وجو كرد
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• اتحاديه اجتماعی »ديرلر« به رهبری آبگل سليمان اف؛ 
• اتحاديه اجتماعی »بيرليك« به رهبری ناميك باباخانان. 

بين احزاب و نهادهای يادشده »مركز دفاع از آزادی اعتقادات« جايگاهی ويژه دارد. به 
علت انديشه هاي حاجی ايلقار ابراهيم اوغلو، اين نهاد به جريان مهم اسام گرايی شيعه 
در آذربايجان تبديل شده اس��ت. ابراهيم اوغلو پس از هشت سال طلبگی و تحصيل در 
ايران، به جمهوری آذربايجان بازگش��ت و امام جماعت مسجد جمعه در بخش قديمي 
 باكو شد. طولی نكشيد كه نطق های مهيج و شعارهای ضد دولتی ابراهيم اوغلو هواداران 
چشمگيری يافت. جالب اينجاس��ت كه ابراهيم اوغلو مدتی در لهستان اقامت داشته و 
در آنجا »حقوق بشر و دموكراسی« خوانده است. تفاوت ابراهيم اوغلو با ساير روحانيون 
اين است كه وی تعاليم اسام را با شعارهای دموكراتيك نوين تركيب كرده است. اين 
خصيصه به او اجازه می دهد جوانان سكوالر آذربايجان را جذب كند.1 البته ابراهيم اوغلو 
در زمان تحصيل در رشته علوم دينی و فلسفه اسامي  در ايران، از انديشه هاي معتدل 
آيت اهلل مرتضی مطهری تأثير پذيرفته اس��ت. دوس��تان ابراهيم اوغلو در پی سازگاری 
سنت های مذهب ش��يعه با ش��رايط روز و پيوند فعال با نهادهای حقوق بشر در سطح 

بين المللی هستند.2 
در ش��رايط حاضر ابراهيم اوغلو و جريان اس��امي  منتس��ب به او در ح��وزه فكری و 
انديشه ای جامعه آذربايجان، در مقايسه با ساير جريان های اسام گرا، بيشترين نفوذ را 
دارند.3 حتی برخی محققان غربی وی را مقتدی صدر آذربايجان می دانند.4 برخی هم 

وی را »امام خمينی«)ره( آينده آذربايجان می خوانند.5 
عاوه بر جريان يادشده، مراكز و مؤسساتی مانند مركز پژوهش های دينی كه در سال 
1999 تأسيس ش��د، در پی احيای معارف اسامي  و ارزش های ش��يعی در آذربايجان 
هستند.6 »مركز دين و دموكراسی« كه توسط نريمان قاسم اوغلو، شرق شناس و مترجم 

1. سوانته كورنل، همان، ص73. 
2. http://bashgah.net/pages- 5276.html
3. www.crisis group . org.Op.Cit. 

4. سوانته كورنل، همان.
5. گفتنی است وی از منتقدان سرسخت حاكميت اقتدارگرای علی اف است و به دليل مخالفت هاي گسترده با 
دولت در سال 2004 از ادامه امامت جماعت مسجد جمعه باكو منع و با محدوديت هاي اساسی در فعاليت هايش 

مواجه شد. 
6. رياس��ت اين مركز را روش��نفكر دينی جوان، ايلچين عس��گراف برعهده دارد و حمايت آن از نظام جمهوری 
اسامی ايران و برقراری روابط گسترده بين اين كشور و آذربايجان از محتوای مطالب تهيه شده توسط مركز كامًا 
آشكار است. مركز عاوه بر درج مطالب خبری و تحليلی در سايت اينترنتی خود، مجله قطب را نيز منتشر می كند. 
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قرآن كريم به زبان آذری، اداره می شود نيز نقش مثبتی در گسترش انديشه هاي شيعی 
دارد. 1

ب. جريان های سنی )وهابی- سلفی( 
واقعيت اين است كه راديكاليسم اسامي  در قالب سلفی- وهابی انديشه ای بومي  در 
جمهوری آذربايجان نيست، بلكه اين تفكر بعد از استقال از خارج مرزهای اين كشور 
وارد شده است تا مردم مسلمان آن كشور را از مسير اسام ناب محمدي)ص( منحرف 
سازد. امروزه حدود 7 الي 15 هزار نفر س��لفی در باكو و شهرهای شمالی )سنی نشين( 
آذربايجان، به خصوص در نواحی مرزی داغستان و چچن زندگی می كنند. در شهرهای 
باكو، خاچمار و ساير شهرك های شمال آذربايجان تعداد كسانی كه به سلفی گری ايمان 
آورده اند، قابل توجه است و به راحتی می توان س��لفی های اين منطقه را از تنبان كوتاه 
)ش��لوار كوتاه( و ريش های بلندشان تشخيص داد. س��لفی ها عاوه بر اينكه با شيعيان 
مش��كل عقيدتی جدی دارند، با پيوند دادن ايدئولوژی خود به جهاد جهانی اسام، در 
جمهوری آذربايجان هم مرتكب عمليات تروريستی شدند و هم در جذب جوانان آذری 

برای اعزام به افغانستان، عراق و چچن نقش جدی داشتند. 
در گسترش سلفی گری چند عامل نقش جدی داشته است: نخست، هم مرزی با قفقاز 
شمالی و حضور فعال سلفی ها در آن منطقه؛ س��لفی ها از دهه 1980 در چچن حضور 
پررنگی دارند. آنها در روس��تاهای كاراماكس��ی2 و چوبان ماخی3 داغستان توانسته اند 
آموزه هاي دينی سلفی/ وهابی گری را اشاعه دهند. آنها به دليل جنگ و شرايط جنگی 
نتوانستند در چچن و داغستان بمانند و در نتيجه، فعاليت هايشان را در نواحی اطراف، از 
جمله جمهوری آذربايجان گسترش داده اند. در دهه 1990 كه آذربايجان را جايگاهی 
راهبردی برای خود يافتند، به علت مقاومت ملی گرايی آذری با ناكامي  مواجه شدند، ولی 
وقوع و تشديد جنگ قره باغ و آشفتگی حاصل از جنگ، زمينه را برای رشد سلفی گری 

در آذربايجان فراهم كرد. 

1. اين مركز در س��ال 1998 با هدف بهبود روابط بين اديان موجود در آذربايجان، بهبود جايگاه دين اسام در 
عرصه هاي مختلف اجتماعی به عنوان دين اكثريت مردم آذربايجان، تبليغ اصول علمی و مبانی و ارزش هاي صحيح 

دينی تأسيس شد. در رويكرد اين مركز به موارد مهم ذيل اشاره شده است: 
توجه مؤثر رسانه هاي گروهی كشور به مسائل دينی جامعه؛ 

گنجاندن درس هاي قرآن در دوره تحصيلی متوسطه؛ 
گنجاندن درس منطق قرآنی در مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها؛ 

حمايت از برگزاری مراسم دينی-عبادی. 
2. Karamaxi
3. Choban Makhi 
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دومين موج گسترش س��لفی ها به آغاز سال 
1998 باز می گ��ردد كه با جن��گ دوم چچن- 
روس��يه مص��ادف بوده اس��ت. در اي��ن جنگ، 
چچنی ه��ا به عل��ت محاصره، به گرجس��تان و 
آذربايجان پناه بردند. در س��ال 2000- 1999 
بر اساس آمار، هشت هزار پناهنده چچنی مورد 

تعقيب، به آذربايجان آمدند.1 
اما مهم ترين عامل در تسريع و قدرتمند شدن 
گروه هاي سلفی در آذربايجان، نفوذ كشورهای 
عربی به حوزه دين��ی آذربايج��ان و حمايت از 
سلفی گری اس��ت. آنها عاوه بر كادرسازی بين 
س��نی مذهب ها، از نظ��ر مالی هم س��لفی ها را 
تقويت كردند؛ به گونه ای كه در س��ال 2003، 
س��لفی های آذربايجان 65 مس��جد در اختيار 
داشتند كه مسلماً در سال 2012 بر اين تعداد 
افزوده شده است. يكی از مساجد بزرگ سلفی 

در اين كشور مسجد ابوبكر است كه در سال 1997 توسط شاخه آذری »احيای اجتماع 
كويتی ميراث اسامی« ساخته شد. اين مسجد يكی از مساجد موفق در آذربايجان است 
كه در آن در نمازهای جمعه بيش از پنج هزار نفر حضور به هم می رسانند. امام جماعت 
اين مسجد آقای قامت س��ليمان اف، تحصيل كرده دانشگاه اسامي  مدينه )عربستان(، 

يكی از مراكز مهم آموزش سلفی گری است. 
مسجد ابوبكر و شخص قامت سليمان اف كه از طرف عربستان و ساير كشورهای عربی 
حمايت می شوند، در رقابت جدی با جريان های اسامي  شيعه، به خصوص مسجد جمعه 

و شخص ايلقار ابراهيم هستند. 
شايان ذكر است در سال های اخير محافظه كاری شخص قامت سليمان اف در مقابل 
حكومت سكوالر، باعث شده عده ای از نمازگزاران مسجد ابوبكر و پيروان سليمان اف در 
مقابل وی موضع گيری و برای خود اميری انتخاب كنند و در شمال آذربايجان به صورت 

1. محسن خليلی و ابراهيم مجيدی، »رشد هويت اسامی- شيعی در جمهوری آذربايجان «، همان. 

در حالی كه خورشيد احمد نظر 
خود را در چهارچوب يك گفتمان 
سياسی در راستای روابط نابرابر 
غرب و دنيای اسالم تدوين مي كند، 
هراير دكمجيان درصدد برآمده 
است تا يك نظريه جامع پيرامون 
علل و عوامل ظهور جنبش های 
وی  دهد.  دست  اسالمي  به 
تجربه تاريخی جوامع مسلمان، 
اسالمي  و  فكری  ويژگی های 
اعتقادات مسلمانان را با استفاده 
از نظريات موجود متفكران سياسی 
و جامعه شناسی غرب مورد تحليل 
قرار مي دهد و يك چهارچوب 
ادواری  نظريه  به  مفهومي كه 

معروف شده است ارايه مي دهد
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راديكال حتی با ايجاد گروه هاي مس��لح )مانند برادران جنگل( ب��ه فعاليت بپردازند.1 
همان طور كه نظر بابايف، معاون وزير امنيت ملی آذربايجان )در مه 2002 ( گفته است، 
بيش از س��يصد آذری در مراكز وهابی در داغستان آموزش ديده اند. وی ضمن اشاره به 
نقش برخی كشورهای عربی در گسترش و نفوذ وهابيت در آذربايجان، سه مرحله را در 
فعاليت وهابی در آذربايجان مؤثر دانسته است: اول، گسترش ادبيات وهابی و تهيه منابع 
مالی برای فعاليت های مذهبی و سياسی آنها؛ دوم، آموزش فعاالن؛ سوم، بسيج نيروها 

برای اهداف سياسی و بی ثباتی دولت.2

عوامل تقویت کننده جریان اسالم گرایی شيعی 
طی سال های اخير محبوبيت اسام در آذربايجان به طور قابل توجهی افزايش  يافته 
است. افزايش محبوبيت اس��ام در اين جمهوری مورد تأييد بررس��ی هاي بين المللی 
و تحقيقات محلی اس��ت. عوامل مختلفی در تقويت اس��ام گرايی شيعی در جمهوری 
آذربايجان تأثير داشته است كه مي توان آن را به عوامل داخلی و خارجی تقسيم نمود. 

در ذيل به مهمترين آنها اشاره می شود: 
1. هويتي طلبی ملی در برابر فرهنگ روسی و غربی 

استقال آذری ها از شوروی كمونيستی روسی يك اس��تقال صوری نبود بلكه كليه 
عرصه هاي خصوصی و اجتماعی جمهوری آذربايجان را در نورديد. فروپاشی كمونيسم 
و اف��ول ايدئولوژی الحادگرا به طور طبيعی مردم را به س��مت ريش��ه هاي هويتی خود 
س��وق داد؛ هويتی كه بتواند وجه تمايز اساس��ی بين آذری ها و روس ها به وجود آورد، 
مهمترين اش هويت دينی بود و سپس ساير عناصر هويتی مانند زبان. به همين جهت 
هويت يابی اس��امي  در مقابل روس ها محرك مؤثری در گسترش اسام در اين جامعه 
گرديد. البته پس از فروپاشی شوروی، ورود لجام گسيخته فرهنگ غربی به آذربايجان 
كه فرهنگ آذربايجانی و هنجارهای اجتماعی را به خصوص در شهرها با دگرگونی های 
چشمگير و سريعی مواجه كرد، واكنش محافظه كارانه در مقابل آن فرهنگ رخ نمود و 
همين واكنش ها در كشور آذربايجان به سرعت صبغه دينی به خود گرفت. بدين ترتيب 
بود كه ارزش های اسامي  به عنوان واكنشی در قبال زياده روی هاي غرب ظاهر شدند، 
چراكه بخش قابل توجهی از جامعه آذری ارزش هاي غربی را با سبك زندگی خود مطابق 

1. www.crisis .group . org, Op.Cit, P.13 . 
2. www.islam- Azerbaojan.com.Anar Valiyer, “The Rise of Salafi Islam in Azerbaijan“
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نمي ديدند. به عبارتی عايق سنتی- دينی افراد ميانسال به باال در آذربايجان زمينه را 
برای مقاومت در قبال ارزش های غربی فراهم آورده است. 

2. مناقشه قره باغ و مواضع جانبدارانه غرب 
يكی از عواملی كه باعث توجه بخشي از مردم آذربايجان به هويت دينی خويش است، 
بحران قره باغ و اش��غال 20درصد از اراضی آذربايجان توسط ارمنستان )با كمك ارتش 
روسيه( است. رويكرد روس��يه، امريكا و اروپا به حل اين مناقش��ه از مجرا و زاويه دينی 
است. يعنی مجموعه غرب و روسيه به هيچ وجه ارمنس��تان مسيحی را، نه اينكه تحت 
فشار قرار ندادند، بلكه در سطوح مختلف به حمايت از آن پرداختند. كمك هاي امريكا به 
دولت خودخوانده قره باغ، اعمال ماده 907 در مورد ممنوعيت فروش تسليحات جنگی 
به آذری ها، بی تفاوتی به ادامه اش��غال 20درصد از خاك آذری ه��ا و تأكيد بر مذاكرات 
بی حاصل بيست س��اله، در مجموع باعث شده بيش��تر مردم آذربايجان مورد فلسطين 
اشغالی را تجسم كنند كه بيش از 60 سال غرب مذاكره بی حاصل را بر آنها تحميل نموده 
است. اين مس��ئله هم در نوع خود تقويت اس��ام گرايی و توجه به پتانسيل هاي جهان 

اسام را در جامعه آذری موجب گرديده است. 
3. روحانيون شيعه 

نقش روحانيت و عالمان دينی در محيط سياس��ی جريان های سياس��ی اسام گرای 
شيعی بسيار مؤثر است. در آذربايجان در طول 20 سال اخير، حدود 15 هزار نفر در علوم 
دينی فارغ التحصيل شده اند. هر سال حدود 1200- 1000 نفر از عاقه مندان به علوم 
دينی برای تحصيل به كشورهای مختلف می روند كه تقريباً نصف آنها جذب تحصيل در 
مراكز علوم دينی ايران می ش��وند.1 البته احتماالً اين تعداد اغراق آميز باشد، ولی صدها 
نفر از دانش آموختگان علوم دينی كه به كشورشان بازگشته اند يا در حال حاضر مشغول 
تحصيل اند، تأثيرات خود را در فضای عمومي  آذربايجان به نفع جريان های اس��ام گرا 
می گذارند. روحانيون آذربايجان در س��ال های اخير تش��كياتی مي ش��وند و در مورد 
مسائل مبتابه واكنش منسجم نشان مي دهند. اين امر به نوبه خود كمك مي كند وزن 

جريان هاي اسام گرا در عرصه عمومي  بيشتر و گسترده تر گردد. 
4. نهادهای جمهوری اسالمي  ايران 

برخی نهادهای ايرانی از جمله سازمان تبليغات اسامی، جامعه المصطفی قم، حوزه 

1. www.mediforam.az/articles.php?article – id= 20069080611343362/&Lang=a2&a
ge=60

)قربان يعقوب اوغلو )پژوهشگر مسائل دينی(، »اسام گرايی سياسی در آذربايجان«( 
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علميه، كميته امداد امام خمينی)ره( بنياد ش��هيد و شبكه راديو تلويزيونی برون مرزی 
آذری نيز در محيط سياسی جريان های اسام گرا نقش مثبت دارند. الزم به ذكر است 
الگوی جمهوری اسامي  آرمان سياس��ی- فرهنگی »حزب اسامي  آذربايجان« است. 
آنها نظام اسامي  ايران را عمق ژئوپلتيك خود مي دانند و با اتكا به آن به مبارزه سياسی 
با حاكميت س��كوالر مبادرت مي ورزند؛ به همين جهت مورد حمايت معنوی نهادهای 

فعال جمهوری اسامي  ايران واقع گرديده اند. 

عوامل محدودکننده 
1. فرهنگ سياس�ی الئيك: اين فرهنگ كه در دوران تسلط هفتادساله كمونيست ها 
بر آذربايجان تحميل شده است، تأثير منفی در حوزه تس��ری فرهنگ اسامي  در اين 
كشور دارد. پس از فروپاشی شوروی هم بسياری از نخبگان آذری ها برای حفظ استقال 
فرهنگی خوي��ش در مقابل احاطه فرهنگ دينی جمهوری اس��امي  ايران، هواداری از 

ارزش های غرب را در دستور كار خود قرار دادند. 
2. گفتمان مسلط ناسيوناليسم آذری: ملی گرايی )ناسيوناليسم( در كشورها عموماً به 
يكی از دو شكل ملی گرايی مدنی يا ملی گرايی قومي  انجام می گيرد. ملی گرايی نوع اول 
ارزش های مشترك بين تمام اقوام ساكن كش��ورها را مدنظر دارد و از هويت تمام اقوام 
حمايت می كند؛ ولی ملی گرايی قومی، حاكميت را در دست يك قوم متمركز می سازد 
و س��اير اقوام در موقعيت ضعيف قرار می گيرند. در جمهوری آذربايجان، ناسيوناليسم 
آذری گفتمان غالب و مورد حمايت دولت و اكثريت ملت جمهوری آذربايجان اس��ت. 
در اين گفتمان چندان به مباحث مذهبی توجه نمی شود. فقط دين اسام را بخشی از 
هويت تركی- آذری خويش تفسير می كنند و می پذيرند. اين گفتمان هويتی با توجه به 
تأثيرات ژرف برون مرزی، بخش��ی از فضای سياسی، اجتماعی و فرهنگی مناطق قومي 
 جمهوری اسامي  ايران را هم متأثر می س��ازد كه باعث به چالش كشيدن جريان های 

اسامي  شيعه در اين كشور می شود. 
3. بحران قره باغ و روابط ايران با ارمنستان: بحران قره باغ و اشغال 20درصد از اراضی 
جمهوری آذربايجان به عنوان عنصری جدی در ش��رايط صحنه جريان های اسام گرا 
نقشی دوگانه دارد؛ از يك سو، ملت مس��لمان آذربايجان، حمايت های دنيای مسيحی 
و در رأس آن روس��يه، امريكا و فرانسه از مواضع ارمنس��تان را درك می كند. اين عامل 
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باع��ث تقويت مواضع جريان های اس��امي 
 می ش��ود كه راهبرد ضد امريكاي��ی دارند.1 
از س��وی ديگر، روابط جمهوری اس��امي 
 ايران با ارمنس��تان و انتقادها و تبليغاتی كه 
جامعه آذری ب��ه خصوص بخش س��كوالر 
جامعه به اين روابط دارد، مواضع و موقعيت 
جريان ه��ای اس��ام گرای ش��يعی را دچار 

چالش می سازد. 
4. فقدان کادرهای سياس�ی مجرب، قوی 
و مل�ی: جريان های اس��ام گرا هنوز موفق 
نشده اند ش��خصيت هايی با تجربه سياسی 
و دارای وزن مل��ی در خود پ��رورش دهند. 
بيشتر پيشروان و رهبران جريان اسام گرای 
شيعی نتوانستند جايگاه اجتماعی- سياسی 
مقبولی در جامعه آذربايجان به دست آورند. 
به همي��ن عل��ت در موضع گيری هايش��ان 
نمی توانند مع��ادالت مل��ی و منطقه ای را 

تشخيص دهند و در فضای سياسی حرفه ای، قابليت آنها به مراتب كاهش می يابد. 
5. ناحيه ای و منطقه ای بودن حوزه فعاليت اسالم گراهای شيعی: جغرافيای فعاليت اكثر 
جريان های اسام گرای شيعی در جمهوری آذربايجان، شهرستان نارداران و روستاهای 
جنوبی هم مرز ايران است. با توجه به اينكه در نارداران زيارتگاهی هم وجود دارد، مردم 
اين روستا از دوره شوروی، گرايش تند اس��ام گرايی دارند.2 شهرستان نارداران كه در 
25 كيلومتری باكو واقع شده سال هاست رفتار چالشی با جمهوری آذربايجان پيدا كرده 
است. ريش سفيدان اين شهرس��تان، فضای تنش با حكومت را مديريت می كنند. اين 
مسئله در شرايط صحنه جريان های اس��ام گرا دو كاركرد دارد: از يك سو در روستايی 
محصورند و مناس��بات سياسی و اجتماعی ش��ان در قالب ادبيات س��نتی ظهور و بروز 
می كند )ريش سفيدان نارداران( و گفتمان سنتی آنها قابليت رقابت با ساير گفتمان ها 

1. رك: سوانته كورنل، همان، ص34-51. 
2. www.crisis group.org/…-azcrbaijan- indepandant – islam- and – the State – azeri – 

ashk 

در برآورد كارشناسانه از فضای 
عمومي  جريان های اسالم گرا در 
جامعه آذربايجان سه طيف بين 
ديده  جمهوری  اين  مسلمانان 
می شود. طيفی از آنها نتيجه سياست 
حاكميت  دوران  يكسان سازی 
روس ها، به دين بی اعتنا هستند؛ 
طيف بزرگی از آنها دين اسالم را به 
عنوان مهم ترين عنصر هويتی خود 
پذيرفته اند و سعی دارند جلوه هايی 
از آيين های اسالمي  را در مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی خود به نمايش 
بگذارند. طيف سوم از مسلمانان 
مايل به سياسی كردن هويت اسالمي  
خويش اند و از اوايل استقالل، 
بخشی از آنها كنش سياسی خود را 
به سياسی كردن اعتقادات اسالمي 

 معطوف كرده اند
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را در فضای سياسی آذربايجان ندارد. از س��وی ديگر اين شهرستان از نظر ژئوپلتيك به 
مركز نزديك است و كنش سياس��ی آنها خيلی زود در پايتخت شنيده می شود. گفتنی 
است خويش��اوندی تباری اكثريت اهالی شهرس��تان به مقاومت آنها در حوزه سياسی 

كمك می كند. 
6. دولت های تأثيرگذار )ترکيه، امريكا، روسيه و رژيم صهيونيستی( 

اين دولت ها نگران از اس��ام گرايی ش��يعی طرفدار اي��ران در آذربايجان، س��عی در 
جلوگيری از گسترش آن دارند؛ فعال ترين اين كش��ورها تركيه است. با توجه به اينكه 
الگوی اسامي  تركيه معتدل است و تا حدودی تضادی با ساختار حكومت های سكوالر 
ندارد، مورد حمايت دولت و اكثر نخبگان جمهوری آذربايجان است. دولت آذربايجان 
سعی می كند در مناطق شمالی )لزگی نشين( كه راديكاليسم اسامي  سنی مذهب نفوذ 
قابل توجهی دارد، الگوی تركيه را جايگزين كند و به همين علت، ش��رايط را برای نفوذ 

تركيه فراهم می كند.1 
ترك ها حدود هشت مسجد در آذربايجان دارند كه در مسجد »ترك ها« در باكو برای 
نماز جمعه حدود سه هزار نفر حاضر می ش��وند. راه اندازی دانشكده الهيات در دانشگاه 
دولتی باكو از فعاليت های دينی ديگر دولت تركيه در آذربايجان است.2 تاكنون چند صد 
نفر از عاقه مندان علوم دينی برای ادامه تحصيل در دانشگاه های تركيه بورسيه شده اند. 
فعاليت های دين��ی در جمهوری آذربايجان زير نظارت عالي��ه »مديريت امور دينی« 
وابس��ته به دولت تركيه انجام می گيرد. البت��ه در كنار اقدامات دولت��ی، طريقت های 
تركيه ای نيز فعال اند. يكی از اين طريقت ها، نورجيه اس��ت كه به رهبری فتح اهلل گولن 
اداره می شود. جماعت نورجی، عاوه بر داشتن چند ده مدرسه، شبكه راديو و تلويزيونی 
خزر و دانشگاه معتبر »قفقاز« را هم در اختيار دارد. نفوذ اين جماعت در پارلمان و حوزه 

نهادهای دولتی قابل توجه است.3 
دولت جمهوری آذربايجان هر چند در سال های اخير نگران گسترش طريقت نورجی 
در كشور است، به علت طرفداران جدی اين طريقت در نظام سياسی كشور، هنوز اقدام 

1. www.crisis.group.org, Op.Cit.p.9. 
2. Ibid.

3. رحمت اهلل فاح، »تقابل الگوی فرهنگی تركيه با ايران در آسيای مركزی و قفقاز«، مطالعات منطقه ای جهان 
اسام، س9، ش33 و 34، بهار و تابستان 1387، ص104. 
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جدی برای جلوگيری از گسترش آن انجام نداده 
است.1 

هدف اصلی جنبش نورجی به رهبری فتح اهلل 
گولن، ايجاد جامعه اس��امي  متعهد و در عين 
حال، برخوردار از علم و معرفت، فناوری جديد 
و مترقی اس��ت تا دوران تفوق جه��ان غرب بر 
جهان اسام به س��رآيد. امروز نام فتح اهلل گولن 
با اصطاح اس��ام روش��نفكر يا معت��دل ترك 
خورده اس��ت؛ زيرا وی و هوادارانش، جنبش��ی 
دينی- مدنی تأسيس كرده اند كه مدرنيته را با 
دين ورزی، ناسيوناليسم، تسامح و مردم ساالری 
پيوند داده و اسام، ناسيوناليسم و آزادی خواهی 

را در كانون واحد گرد آورده است.2 
ناگفته نماند مذهب تركيه سنی حنفی است، 
ولی الگوی مذهب��ی تركيه با ش��يعه مخالفتی 

ندارد، لذا فضا برای فعاليت و نفوذ بين شيعيان هم فراهم می شود. 
7. نهادهای مذهبی دولتی 

تقريباً سه نهاد رس��مي  دولتی در امور دينی- مذهبی جمهوری آذربايجان فعال و در 
محيط سياسی جريان های اس��امي  آذربايجان تأثيرگذارند. »اداره روحانيت مسلمان 
قفقاز« كه از سال 1980 در باكو به رهبری شيخ االسام اهلل شكور پاشازاده اداره می شود، 
قديمی ترين نهاد دينی آذربايجان و منطقه محسوب می شود. فلسفه وجودی اين اداره 
كه در دوره تزارهای روس بنای اصلی آن نهاده شد، كنترل گرايش های دينی مسلمانان 
و دولتی كردن دين اسام توسط روس ها بود و در دوره اتحاد جماهير شوروی نيز به رغم 

ماهيت الحادی و اته ئيستی نظام كمونيستی، اين اداره پابرجا بود. 
مقامات دينی و مسئوالن اداره روحانيت با وجود همكاری و هماهنگی مداوم با حكومت 

1. طبق نوشته روزنامه اكس��پرس باكو )31اكتبر2007(، در پارلمان جمهوری آذربايجان )دوره سوم( ربيعت 
اصاناف، صمد س��يداف، نظامی جعفراف، فاضل غضنفر اوغل��و و... و در نهاد رياس��ت جمهوری، ايلنور اصاناف 
)دستيار راميز مهدی اف، مدير اجرايی دفتر رياست جمهوری(، علی حسن اف، مدير شعبه اجتماعی- سياسی نهاد 

رياست جمهوری و... از طرفداران و هواداران جماعت نورجی به رهبری گولن هستند. 
2. برای اطاع بيشتر رك: رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش اسامی فتح اهلل گولن در تركيه«، مطالعات 

راهبردی جهان اسام، س11، ش43، پاييز 1389، ص206-222. 

تحوالت دموكراتيك محور در 
خاورميانه و بسترهايی كه برای 
قدرت نمايی جريان های اسالم گرا 
در اين منطقه به وجود آمده است، 
در درازمدت تأثير خود را بر 
نيروهای اسالم گرا خواهد گذاشت. 
در اين ميان، جريان های سنی 
اسالم گرا در آذربايجان به علت 
داشتن رويكرد راديكال و تغذيه 
شدن از سوی جريان های افراطی و 
بنيادگرای منطقه جايگاه خود را از 
دست خواهند داد، اما جريان های 
شيعی به علت انعطاف پذيری در 
فضای سياسی آذربايجان بيشتر 

نمود پيدا خواهند كرد
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در مواقعی كه كنترل های دولتی كم ش��ده است، 
رفتارهايی مس��تقل و مبتنی بر احياگری دينی از 
خود بروز داده اند. اين رويك��رد چه در دوران قبل 
از اس��تقال آذربايجان و چه بعد از آن به چش��م 
می خ��ورد. البته روی ه��م رفت��ه اداره روحانيت 
بيشتر در راس��تای منافع دولت حركت می كند و 
با جريان های سياسی شيعه، چندان رابطه خوبی 
ندارد و آنه��ا را به سوءاس��تفاده از اعتقادات دينی 
مردم مته��م می كند. به همين علت، مش��روعيت 
و مقبوليت اين نهاد دين��ی دولتی به مراتب پايين 

آمده است. 
نهاد دولتی ديگر »كميته دولتی امور تشكل های 
دينی« اس��ت. دولت آذربايجان در س��ال 2001 
مؤسسه ای س��كوالر به نام »كميته دولتی رسيدگی به س��ازمان های دينی« را با هدف 
تعقيب و تنظيم مؤثرتر فعاليت های دينی در آذربايجان تأسيس كرد. وظيفه سازمان، 
ثبت رس��مي  و نظارت بر تشكيات دينی )مانند مساجد و كليس��اها(، گروه هاي دينی 
و س��ازمان های دينی غير دولتی و فعاليت های آنها در آذربايجان است. اين كميته در 
ابتدای كار به فاصله اندكی، حدود 2 هزار مسجد، كليسا و مؤسسه سازمان دينی را ثبت 
كرد.1 همچنين ابتدای سال 2006 نزديك به 341 سازمان دينی به وسيله كميته مذكور 
ثبت ش��د كه 29 گروه از آنها گرايش غير اسامي  داش��تند. كميته دولتی رسيدگی به 
امور مؤسسات و س��ازمان های دينی در زمينه كنترل چاپ و نشر متون دينی و تعقيب 
ورود و توزيع متون دينی اختياراتی گسترده دارد. عاوه بر اين، كميته مذكور می تواند 
فعاليت های گروه هاي دينی نقض قانون را به حال تعليق درآورد. بعضی از مواد و شروط 
قانونی و تبصره، دولت را قادر می سازد گروه هاي مذهبی را تحت نظم درآورد. از جمله 
می توان به قانون ثبت سازمان های دينی اشاره كرد كه موجب نظم در برنامه گروه هاي 
دينی، شامل مراس��م عبادی فرقه ها و كنترل كميته دولتی رسيدگی بر امور مؤسسات 

دينی بر آنها می شود. 
نهاد دولتی س��وم كه در امور دينی دخالت می كند، وزارت امنيت ملی اس��ت. مسئله 

1. سوانته كورنل، همان، ص81. 

هر چند جريان های اسالمي 
 سنی مذهب به علت تأثيرپذيری 
از محيط سياسی- امنيتی و 
فرهنگی قفقاز شمالی، همچنين 
با هدايت برخی كشورهای عربی 
خاورميانه وارد فاز راديكاليسم 
شده اند، ولی جريان های اسالمي  
شيعی از اوايل شكل گيری با 
نيادگرايی،  پرهيز از فضای ب
مبارزه خود را در فضای سياسی 
موسوم ادامه داده اند و در حال 
حاضر، نيروی اجتماعی مؤثر 
در فضای سياسی آذربايجان 

محسوب می شوند
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كنترل دولت بر امور حاد و بحرانی مرتبط با دين، تأس��يس تش��كيات س��ومي  به نام 
»وزارت امنيت ملی« را ضروری س��اخت. اين وزارتخانه نظارت مس��اجد، سازمان های 
دينی و خانه هاي تيمي  گروه هاي اس��امي  زيرزمينی را بر عهده دارد. اعمال فش��ار و 
كنترل بر مساجد، گروه هاي اسامي  و زيرزمينی را مجبور كرده است ماقات های خود 
را س��ری و در خانه هاي ش��خصی انجام دهند. ورود نيروهای قانونی دولت به خانه ها با 
هدف جنگيدن با افراطی گری اسامي از مواردی بود كه گزارشگر حقوق بشر سازمان 

ملل در زمينه آزادی عقيدتی )مارس 2006( به آن توجه نشان داد.1 
8. مؤسسه های بين المللی امدادرسانی به آوارگان جنگ قره باغ 

با توجه به اينكه در نتيجه اشغال 20درصد از اراضی آذربايجان توسط ارمنستان حدود 
يك ميليون نفر از شهروندان آذری آواره شده اند، بنيادهای بين المللی فرصتی يافتند 
كه در كنار حمايت از اين افراد ايدئولوژی خود را نيز نفوذ دهند. برای نمونه، بنياد توسعه 
ميراث اسامي  كويت )IIDS( كه حامي  راديكاليسم اسامي  سلفی است، از سال 2001 
به علت ارتباط اعضايش با القاعده پاكس��تان و افغانس��تان حق فعاليت ندارد.2 فعاليت 
بنياد خيريه اسام عربستان )BIXT( نيز در س��ال 2006 به علت اقدامات تروريستی 
اعضای مرتبط با اين بنياد متوقف شد، ولی هنوز شاخه كويتی اين بنياد به اسم »كميته 
مسلمانان آسيا شاخه باكو( به فعاليت كمك رسانی خود ادامه می دهد.3 همچنين »بنياد 
جوانان آذربايج��ان برای قره باغ« از ط��رف تركيه، و... در محيط سياس��ی جريان های 

اسام گراي شيعی به صورت نيروهايي مؤثرند. 

چشم انداز و روندشناسی 
- تح��والت دموكراتيك مح��ور در خاورميان��ه و بس��ترهايی كه ب��رای قدرت نمايی 
جريان های اس��ام گرا در اين منطقه به وجود آمده اس��ت، در درازم��دت تأثير خود را 
بر نيروهای اس��ام گرا خواهد گذاش��ت. در اين ميان، جريان های س��نی اسام گرا در 
آذربايجان به علت داشتن رويكرد راديكال و تغذيه ش��دن از سوی جريان های افراطی 
و بنيادگرای منطقه جايگاه خود را از دست خواهند داد، اما جريان های شيعی به علت 

انعطاف پذيری در فضای سياسی آذربايجان بيشتر نمود پيدا خواهند كرد. 
- همراهی دنيای غرب و مس��يحی )به خصوص امريكا، روس��يه و اتحادي��ه اروپا( با 

1. همان، ص84. 
2. www.un.org/sc/committees / 1267/cansolist.shtml 
3. www.iico.org/home- page- eng/index- eng 
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ارمنستان و بی توجهی به اشغال 20درصد از اراضی آذربايجان توسط ارمنستان، شرايط 
را برای نيروهای ضد غرب، به خصوص ضد امريكايی مطلوب خواهد كرد. روندها نشان 
می دهد كه جو ضد امريكايی در آذربايجان در مقايسه با سال های اول استقال به مراتب 
بيشتر شده اس��ت و انتظار می رود تداوم بحران قره باغ، رويكرد آذربايجان را نسبت به 
سازمان كنفرانس اسامي  و جهان اسام جدی تر كند كه نتيجه آن ايجاد فرصتی جديد 

برای جريان های اسام گراست.1 
- با گسترش فعاليت جريان های اسام گرای ش��يعی طرفدار ايران، همكاری امنيتی 
دولت آذربايجان با تركيه، امريكا، روسيه و اسراييل برای كنترل آنها بيشتر خواهد شد؛ 
چون همه اين كشورها نگرانی مشتركی با دولت آذربايجان در زمينه رشد اسام گرايی 

شيعی طرفدار ايران دارند. 
- با گس��ترش فعاليت اس��ام گرای ش��يعی، دول��ت آذربايجان ت��اش خواهد كرد 
فعاليت های فرهنگی ايران را در اين كشور بيشتر زير نظر بگيرد و حتی محدوديت هايی 
را اعمال كند. از طرف ديگر، برای كنترل رفتار ايران در حوزه داخلی خود، از عامل قومي  
آذری های ايران بهره مند خواهد شد. به احتمال زياد در صورت فشارهای رسانه ای ايران 
عليه دولت آذربايجان )از جمله از طريق شبكه راديو و تلويزيون سحر و راديو برون مرزی 
تبريز(، دول��ت باكو نيز اقدام به تأس��يس يا تقويت رس��انه هاي ماه��واره ای قوم گرای 
ترك های آذری ايران می كند و برای تخريب تصوير ايران در افكار عمومي  ملت خويش، 

در مورد روابط ايران با ارمنستان بيشتر مانور خواهد داد. 
- روندها بيانگر آن است كه جريان های اسام گرای شيعی در آينده در دو طيف نمود 
خواهند داشت: طيف س��نتی )حزب اس��ام( همواره در كنار جمهوری اسامي  ايران 
خواهد ماند و آش��كارا از مواضع آن حمايت خواهد كرد. ولی طيف نوگرا با درك محيط 
داخلی و بين المللی، س��عی خواهد كرد با قرائت روش��نفكرانه- ليبرال از اسام گرايی، 
الگوی بومي خود را ارايه كن��د. طيف نوگرا تاش خواهد ك��رد از تجربه حزب عدالت و 

توسعه در تركيه هم بهره ببرد. 
- همكاری بين جريان های اسام گرای شيعی با احزاب و نيروهای غرب گرای مخالف 
حزب حاكم؛ با توجه به اينكه احزاب مخالف دولت )از جمله حزب مساوات، جبهه خلق 
و...( بر اثر محدوديت ها و تخريب های فوق العاده حزب حاكم تضعيف ش��ده اند و عمًا 

1. بايد يادآور ش��د كه در رأی گيری مجمع عمومی سازمان ملل اكثر كشورهای اس��امی )39 كشور( به نفع 
آذربايجان در موضوع قره باغ و حفظ تماميت ارضی آذربايجان رأی دادند؛ در حالی كه امريكا، روسيه و فرانسه در 

رأس گروه مينسك رأی ممتنع دادند. 
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در فضای سياسی كشور قدرت مانور خود را از دست داده اند، به همكاری با جريان های 
اس��امي  گرايش يافته اند. انتظار می رود در سال های آينده س��طحی از هم گرايی بين 
جريان های اسام گرای شيعی و احزاب مخالف دولت به وجود بيايد. در اين همكاری و 

هم گرايی ها، طيف نوگرای جريان های اسام گرا در اولويت خواهد بود. 
- تحول در اداره روحانيت قفقاز؛ با رشد اسام گرايی در كشور، دولت تاش خواهد كرد 
نقش فعلی اداره روحانيت قفقاز را در ظاهر متحول كند. اين نهاد به عنوان نهادی وابسته 
به دولت شناخته می شود؛ به همين علت، مشروعيت و مقبوليت خود را بين دينداران 
از دست داده است. دولت آذربايجان برای احيای مشروعيت اين نهاد، ضمن تقويت غير 
رسمي  اين نهاد، اجازه اظهارنظرهای مس��تقل به آن خواهد داد تا دوباره توجه اكثريت 

جامعه را معطوف به آن كند.  

سرانجام سخن
مذهب تشيع در جمهوری آذربايجان همزمان با ايران در دوره صفويه گسترش يافت و 
به صورت دين اكثريت مردم درآمد. شيعيان آذربايجان از ديرباز به حفظ شعائر مذهبی 
و انجام فعاليت هاي دينی اهتمام كرده اند. در دوره هاي حاكميت تزارها و شوروی اين 
تاش ها به ش��كل مبارزات دينی بروز مي نم��ود كه اغلب به دليل ماهيت اس��تبدادی 
نظام هاي غير مسلمان حاكم پس از چند سال و با كشتارهای وسيع و برنامه ريزی شده 

علما و دينداران خاموش مي شد. 
اين جمهوری كه به لحاظ جمعيت، دومين كش��ور ش��يعه جهان محسوب می شود، 
هفتاد سال زير سلطه نظام كمونيستی ش��وروی قرار داشت و پس از استقال نيز تحت 
حاكميت دولتی سكوالر اداره می شود. دين اس��ام به خصوص مذهب تشيع، همواره 
عنصر مهم هويتی به حس��اب می آيد؛ يعنی در ظرف هويتی و معرفتی جامعه مسلمان 
آذربايجان اسام نقش محوری و اساسی داشته است؛ طوری كه امروزه بخشی از مردم 
آذربايجان در معرفی كيستی و هويت خويش مس��لمان- ترك آذری را همزمان به كار 
مي برند. اين امر نش��انگر آن است كه سياس��ت هاي فرهنگی كمونيس��تی و الحادی، 
نزديك به يك قرن نه اينكه در خلق هويت غير اسامي  موفق نشده بلكه موجب گرديده 
اسام گرايی و جريان هاي اس��امي  در س��پهر عمومي  آذربايجان به صورت يك نيرو و 

كنش گر ايدئولوژيك ظاهر شود. 
هر چند جريان های اس��امي  س��نی مذهب به علت تأثيرپذيری از محيط سياس��ی- 
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امنيتی و فرهنگی قفقاز شمالی، همچنين با هدايت برخی كشورهای عربی خاورميانه 
وارد فاز راديكاليسم شده اند، ولی جريان های اسامي  شيعی از اوايل شكل گيری با پرهيز 
از فضای بنيادگرايی، مبارزه خود را در فضای سياسی موس��وم ادامه داده اند و در حال 

حاضر، نيروی اجتماعی مؤثر در فضای سياسی آذربايجان محسوب می شوند. 
به هر حال جمهوری آذربايجان گرانيگاه قفقاز به شمار مي رود؛ اين كشور شيعی دارای 
مشتركات فراوان با جمهوری اسامي  ايران است. درك تحوالت هويتی و فرهنگی در اين 
كشور از ملزومات راهبردی كش��وری مثل ايران كه در جهان اسام پيام و رسالتی دارد 
مي باشد؛ البته به شرطی كه بتوان حساسيت هاي امنيتی و هويتی اين كشور را شناخت 

و با راهبردهای فرهنگی و سياسی ايران هم راستايی به وجود آورد.  


