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سنت بخارا دوباره به ندگی مسالمتآمید خود روی آوردند .این نوشتار ،ضیمن
بررسی تاریخی چگونگی و چرایی این واپسین نداع سنی ی شیای در بخارا پیش
ا گسترش موج ملیگرایی و سلطه روسها ،بیه ایین نتیجیه رسییده اسیت کیه
مسلمانان ماوراءالنهر باید با دوراندیشی و افدایش آگاهی دینی خود ،مبالح امت
اسالمی را حهظ کنند و به تقویت همگرایی بپردا ند.

کلیدواژگان :بخارا ،ماوراءالنهر ،منازعات شیعی ـ سنی ،آستانهقول ،برهانالدین.
مقدمه
5

ورود اسالم به ماوراءالنهر  :پس از فتح بخش زیادی از ایران توسط مسلمانان در دهه
دوم هجری ،تصرف خراسان و شرق ایران در سال 00هـ.ق به دسـت عدـداب بـن عـامر
(م14هـ .ق) آغاز شد و سپس بـه تـدریش شـهرها و نـواسی آسـیای مرخـای (خراسـان و
ماوراءالنهر) به تصرف اعراب مسلمان درآمد 2.سکم بن عمرو غفـاری (م10هــ.ق) خـه در
سال 97هـ .ق از طرف زیاد ،والی معاویه ،برای اداره خراسـان بـارگ اماشـته شـده بـود،
نخستین خسی بود خه در آستانه ماوراءالنهر نماز ااارد 0.فتوسات قتیده بـن مسـلم بـاهلی
21ـ41هـ.ق از مهمترین و مشهورترین دورههای فتوح اسالمی در ماوراءالنهر است.
با توجه به وضعیت ورود اسالم به مـاوراءالنهر خـه در دوره امویـان بـود ،اـرایش بـه
مذاهب اهل سنت ،به ویژه تا نیمه قرن دوم ،طدیعی است و طدعاً مقدم بر سضور علویان و
سادات و شیعیان بوده است .پس از سـامانیان ،دولـتهـای تـرغ غانویـان ،قراختاییـان،
سلجوقیان و خوارزمشاهیان قدرت های مسلط بر ماوراءالنهر بودند .در قـرن پـنش و شـش
هجری ،با تسلط سلجوقیان بر مرخا خالفت اسالمی و قلمرو آلبویه؛ و سیاسـت مـذهدی
ایشان (برخورد خشن و متعصدانه با شیعیان و علویان) ،سضور علویان در این مناطق تحت
تأثیر قرار ارفت .در این زمان مذهب رایش از ماوراءالنهر تا ترخستان سنفی بود امـا عمـوم
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مسلمانان آن دیار به منالت اهل بیت
ماوراءالنهر سضور داشتند.
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معترف بودند و باراانی از شیعه در سـمرقند و

9

خثرت علمای سنفی مذهب ماوراءالنهری و آثـار ارزنـده ای خـه در فقـه سنفـی پدیـد
آوردهاند ،سیرت و تعجب هر خوانندهای را برمیانگیاد .سنفیان ،دستگاه قضـایی را نیـا در
اختیار داشتند .پس از سنفیان ،پیروان مذهب شـافعی ،بـه ویـژه در قسـمت شـمالی ایـن
سرزمین ،سضور داشتند .این مذهب با فعالیت برخی شافعیان ،در سـمرقند و بخـارا رونـق
بیشتری داشت ولی باز هم پیروان آن خمتر از پیروان مذهب سنفی بود .به نظر مـیرسـد
تعداد شافعیان در خراسان بیشتر از ماوراءالنهر بوده است .مهاجرت برخی علمای شافعی از
ماوراءالنهر به بغداد و ندودن ختاب های فقه شافعی در قـرن پـنش و شـش در مـاوراءالنهر،
نشانه ضعف و اندغ بودن شافعیان در این منطقه است.

1

پس از سمله مغول و تاخت و تازهای ویرانار آن ،ماوراءالنهر رو به آبادانی نهاد و این
منطقه با مرخایت سمرقند از جهت فرهنگی و اقتصادی تجدید سیـات یافـت .امـا دیـری
نپایید خه در اوایل قرن دهم ،هم زمان با به قدرت رسیدن صـفویه در ایـران ،ازبـ هـای
شیدانی در ماوراءالنهر ساخمیت یافتند .از این زمان رقابت و درایری میان ساخمان ایران و
ماوراءالنهر ،رسم جاری بود .بخارا نیا بین قدرتهای مسـلط دو طـرف ،دسـت بـه دسـت
میشد تا این خه در سال 5420م به دست روسیه افتاد 1.مثلث بخارا ،خوقنـد و خاشـغر در
قرن چهاردهم از شهرهای مهم ،اثراذار و سادثهساز این منطقه بود.
تشیع در ماوراءالنهر :سابقه وجود شیعیان در ماوراءالنهر به قرنهای نخستین اسـالمی
میرسد .از اوایل قرن دوم با شروع ضعف در دولت اموی ،سختایری بر علویان و سادات
نیا افاایش یافت .ایشان با در نظر ارفتن این خه سضورشان در مرخا خالفت اسالمی یـا
نواسی نادی

به آن موجودیتشان را به خطر میانداخت ،بـه سـرزمینهـای دور از مرخـا
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هجرت خردند؛ زیرا با فاصله ارفتن جغرافیایی از منطقه نفوذ امویان و پس از آن عداسیان،
از دسترس آنها خارج میشدند .ااارشهای موجود در منابع ،سضور علویان و سادات در
ماوراءالنهر را متأثر از این عوامل دانسته است.

7

نخستین قیام مردم در بخارا پس از استرش اسالم هم تحت راهدری شری

بن شیخ

مُهری رخ داد ،خه «مردی مدارز بود و مذهب شیعه داشتی و مردمان را دعوت خـردی بـه
خالفت فرزندان امیرالمومنین علی رضی اب تعالی عنـه» 2.در قـرنهـای بعـدی هـم در
سمرقند ،بخارا و نسف دانشمندانی شیعه مذهب ظهور نمودهانـد ،خـه عیاشـی سـمرقندی
(م020هـ.ق) بارگترین آنهاست .این همه مربوط بـه عصریسـت خـه امـام ابوالحسـن
اشعری (م029هـ.ق) بارگترین پیشـوای خالمـی ،هنگـام مـرگ ،یـارانش را اـرد آورده
میاوید « اواهی نمایید خه من هیچ ی

از اهل قدله را به دلیل اناه تکفیر نمیخنم؛ زیرا

مشاهده نمودم ایشان همگی به معدودی واسد اشارت مینمایند و اسالم همه ایشان را در
برمیایرد» 4.ولی در دورانی دیگر ،پس از ظهور صفویه و با رقابت و مخاصمه همیشـگی
ایشان با شیدانیان و دیگر خانات آسیای میانه ،عرصه سضـور فعـال بـرای پیـروان تشـیع
محدود اردید.
سضور علویان و سادات و نیا شیعیان در ماوراءالنهر در قرن دوم به اندازهای قابل توجه
بود خه محمد بن اسماعیل (م542هــ.ق) 50،امـام و مهـدی اسـماعیلیه ،طدـق نقلـی بـه
فرغانه 55رفت و در آن جا مستقر شد 52.ظاهراً از همان اوایل نیمه دوم قرن دوم و پـس از
پیدایش مذهب اسماعیلی ،شدکه داعیان اسماعیلی در مناطق شرقی سرزمینهای اسالمی
و ماوراءالنهر سضور فعال داشتند .این سضور در قالب مهاجرت جمعی یا پوشش بازراـانی
بود.
به هر سال شیعیان از قرن سوم و چهارم هجری یعنی از روزاار سکومت سـامانیان در
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ماوراءالنهر سضوری جدی و چشم ایر داشتند و تسـامح مـذهدی ساخمـان مسـلمان مثـل
سامانیان و سپس قراخانیان و نیا ساخمان غیرمسلمان مثل قراختاییان ،از عوامل تشویق و
ترغیب شیعیان و علویان برای هجرت به ماوراءالنهر بود تا در سایه امنیت و آرامش زندای
خنند.

50

زمینه نزاع

صفویان با ورود به عرصه سیاسی ایران در قرن دهم هجری طرسی نـو درانداختنـد و
فصل تازهای در روابط با همسایگان ایران آغاز شد .سمالت قدایـل ازبـ

و پدیـد آمـدن

شیدانیان ،آغاز مخاصمه بین ماوراءالنهر و ایران را بنیان نهاد و رقابتهای مذهدی امیـران
ماوراءالنهر در طول دوره صفویه و ستی در دوره قاجار به صورت ی

سنت سیاسی جاری

درآمد .تالش مجدانه نادرشاه افشار (م5510هـ.ق) نیا در پیوند دوباره ایـن دو سـرزمین و
ایجاد آرامش در رابطه مردمان آن بینتیجه ماند؛ زیرا طرح وسدت اسالمی او خه در دشت
مغان طرح شده بود ،از جانب دولت عثمانی و علمای متعصب آن روزاار پذیرفتـه نشـد و
این فرصت تاریخی نیا در زمانی خه نشانه های تفوق مسیحیت بر جهان اسالم عیان بود،
از میان رفت 59.مقارن مرگ نادر (5510هـ.ق) یکـی از مهـمتـرین سلسـلههـای امیـران
ماوراءالنهر در بخارا به قدرت رسید و آن خاندان منغیتیه بود خه شرح سال و افعال ایشـان
در متون تاریخی ماوراءالنهر و ایران آمده است.

51

سرسلسله این خاندان رسیم بیگ اتالیق 51بود خه با قتل ابـوالفی

خـان (خـه ریشـه

مغولی داشت) در سال 5510هـ .ق به قدرت رسید و پـس از وی ،نـه تـن از امیـران ایـن
سلسله بر بخارا سکم راندند .یکی از امیران منغیت امیر شاه مراد است خه پس از جلوس بر
تخت ،به قلع و قمع مخالفان پرداخت و امنیـت داخلـی را برقـرار خـرد امـا در خنـار ایـن
اقدامات ،به تعصدات مذهدی دامن میزد .به روایت شاهد عینی:
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ریختن خون مخالفین مذهب سنت را مباح و مال آنها را حالل میدانست .باا
مذهب شیعه و متشایعین مااال ب ا

و وا او را داشات .اینانیاان را ن ا

میگفت و در آن زمان ح ود شنقی اینانِ بیچاره ماال بینظای را داشت و هاه
ساله شاه مناد به ونوان غزا به ح ود مشانقی ایانان لشاکن مشای ه بسایار از
اهالی آن ح ود را مشته و اموالشان را باه غاار مایآورد و خاا
خزانه اضافه میمند.

آن را باه

57

با تشکیل خانات خوقنـد 52و خیـوه 54و از هـم اسـیختگی شـیرازه وسـدت در داخـل
ماوراءالنهر ،قدرت بخارا نیا خاهش یافـت و جنـگهـای داخلـی ملـوغ الطـوایفی شـعله
ارفت 20.ساصل نااعهای داخلی ،جا خرابی شهرها و روستاهای بیشمار و زوال فرهنگ و
علوم چیای ندود .روسیه از فرصت نااع خانات منطقه استفاده خرد و به آسیای میانه سمله

برد و در مدت خمتر از سی سال ،سکمرانی خامل خود را بر این منطقـه ،خـه زمـانی قدـه
25
االسالم خوانده میشد ،جاری نمود.
بخارا در قرن نوزدهم

بخارا ،مهم ترین دولت آسیای میانه در آغاز قرن بیستم مـیالدی ،در سـالی وارد عصـر
جدید خود میشد خه در انحطاط و وابستگی سیاسی ـ اقتصادی فرو رفته بود و چند نسل
از امیران بخارا ـ از زمان امیر مظفر (5221م) خه روسهـا بـا شکسـت دادن او بـر بخـارا
مسلط شدند تا زمان امیر عالمخان (5455م) ـ بـیاجـازه آق پادشـاه ،امپراطـور روسـیه و
نماینده وی در اوبیرناتر 22ترخستان ،دست به هیچ خاری نمیزدند .اقتصاد فرتـوت ،مـردم
فقیر ،راههای خراب و مکتب و مدرسه در سال رخود ،مهمترین ویژایهای ایـن سـرزمین
پرآوازه شد.

20

در قرن سیادهم هجری (نوزدهم میالدی) ،در بخارا «ضعف خلی و اخـتالل تمـام در
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ملّت اسالم ظاهر شده ،شریعت زبون سلطنت اردید و بسی دونان و غالمان و نااهالن بر
سریر اعمال و مناصب دولتی جلوس فرمودند و هرج و مرج در مراتب نظم و ملّت و دولت
افتاد خه هیچ خس را آسودای و فراغت میسّر ندـود ،نـه اغنیـا را نـه فقـرا را» 29.یکـی از
مأموران بلندپایه روسی در ااارش خود ،وضعیت بخارا را این اونه توصیف میخند« :تمام
بخارا از بیداداری ،فشار و باجایری مأموران مالیاتی امیر بخارا ضـعیف شـده اسـت ،امـا
جنوب بخارا خه از مل های روسی خیلی دور است ،از ظلم سـتمخـاران سـختتـر فغـان
میخند».

21

فقدان استقالل ،رخود اقتصادی و فقر مردم بخارا و سایر خانات آسیای میانـه ،محنـت
خمی ندود خه این سرزمین ارفتار آن بود؛ ولی به همه اینها مصیدت دیگری نیـا افـاوده
شد و آن تنگنظری مذهدی بر اثر تعصبهای خش

و در نتیجه ،درایریهایی بـود خـه

رنگ قداست دینی نیا ارفته بود .تالیفات دانشمندان این عصر ،خه شامل موارد بسیاری از
لعن و تکفیر پیروان دیگر فرقههای اسالمی است ،شاهد آشکار این تنگنظریهاست.
سلطه مطلق روسیه بر بخارا و دیگر خانات آسیای میانه و دامـن زدن آنهـا بـه ایـن
اختالفات ،موجب خینهورزی بیشتر پیروان مذاهب اسالمی بر ضد ی دیگر و همجهت بـا
منافع روسها بود .بخارا و دیگر مناطق آسیای میانه ،مطیع مح

روسها شـده بودنـد و

فشار شدید سیاسی موجب شده بود وضعیت اجتماعی اهل ختاب ،به ویژه مسیحیان ،ارتقـا
یابد و محاخمه ایشان خمتر اردد و عالمان درباری نیا به جهت استرام به سـاخم روس ،از

اظهار نظر در خصوص دین و مذهب اولو االمر خویش شدیداً پرهیا خنند .اسمـد مخـدوم
دانش در مکتوب خود معیار الت یون ،روسهای مسیحی را بر مسلمانان شیعه تـرجیح داده،
معتقد است« :روسیه اار چه در ملت و خیش مخالف مایند اما در الفت و صداقت و مروت
و امانت از همه بیش» 21.در همین عصر با وجود رسمیت داشتن مذهب شـیعه در ایـران،
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عالمان ماوراءالنهر ،با دستور امیران ازب  ،به تکفیر شیعه اقدام خردند و سرزمین شـیعه را
دارالحرب نامیدند.

27

در دورههای بعد ،درایریهای مذهدی ادامه یافت و عالمان دینی ماوراءالنهر فتوا دادند
خه می توان شیعیان را به بردای ارفت .این فتـوا ستـی بـرای تـرخمنهـای اهـل سـنت
دستاویای شد تا به مرزهای ایران هجوم برده ،ایرانیان را خه غالداً زائـران امـام رضـا
بودند ،به اسارت و بردای بگیرند .این برداان در بازارهای آسیای میانه ،به ویژه سمرقند و
بخارا به فروش می رسیدند .سمله به خاروان زائران چندان رونق ارفت و شیوع یافـت خـه
ااه ایرانیان سنی را نیا به اسارت میارفتند .در این خصوص تواریخ ،به ویژه آثار سیاسان،
به وفور در دسترس است.

22

اسمد دانش از یکی از سفیران ایران نقل میخند خه یکی از شرطهای او بـرای دربـار
بخارا این بوده خه «برده فروشی از فقرای ایران بردارند و ترخمنان را استساب خنند خـه از
خاغ ایران برده نیارند و نفروشند».

24

صدرالدین عینی ضمن خدر دادن از اختالفات میان شیعه و سنی در روزااران اذشـته،
تاخید می خند خه پیروان هر دو مذهب در بخارا زندای مسالمتآمیای داشتند« :هرچند در
سالهای پیش ی دوبار در میان این دو فرقه [شیعه و اهل سنت] در بخارا اتفـاق افتـاده
باشد هم به تدبیر خارداران سکومت خدورت رفـع شـده ،بـرادروار زنـدای مـیخردنـد».

00

شیعیان در این دوره بیشتر در بخش تجارت ،دبیری ،پـیشخـاری دربـار و امـور خـدمات
شهری مشغول بودند.
روایت اسمد مخدوم دانش اما خمی متفاوت است .به نوشته او در دوره سکمرانی امیـر
نصراب منغیت (5292ــ5277هــ.ق 5221/ــ5210م) جماعـت شـیعه ،سـخت ارفتـار و
پریشان بودند و از ترس جان تقیه میخردند تا از دست سایر مسلمانان در امـان باشـند.

05
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وی هم چنین با خشنودی و رضایت خامل ،از قتل مجتهد بـارگ شـیعه بـه جـرم داشـتن
«مذهب اباست و سلوغ چراغگوش» به دست امیر نصـراب خدـر مـیدهـد .از نظـر وی،
اقلیت شیعه بدمذهدانی هستند خه به جاسوسی برای ایران اقدام مـیخننـد و «ااـر تواننـد
ترخستان را به ایـران ملحـق خردنـدی» 02.او وضـعیت شـیعیان در دوره امیـر عدداالسـد
(5221ـ5450م) را چنین تحلیل میخند« :شیعیان خیلی استظهار یافته ،بـرعال بـه اظهـار
تشیع و طعن و فحش ،مداهات و افتخار مینمودند .اخنون سنیان از شیعیان میترسند».

00

ارچه در دوره زمامداری امیر عدداالسد بر خالف انتظار و سنت رایـش «منصـب وزارت
عدلیه و مالیه به دست شیعیان افتاد» 09،به نظر میرسد افتههای اسمد دانـش عـالوه بـر
این خه بیانار عداوت شدید او نسدت به شیعه است ،ناراستی وی را از افاایش نقش رجال
شیعه در دربار بخارا نشان می دهد و با واقعیت تاریخی سازاار نیست؛ زیرا شیعیان و اهـل
سنت بخارا ،جا در موارد خاص و اندغ خه بین آنها خدورت ایجاد میشد ،برادروار زندای
میخردند و روابط اقتصادی و اجتماعی داشتند.
زمینه قدرتگیری شیعیان بخارا
01

اصل مسأله این بود خه قوشبیگی ،مهمترین منصب بخـارا پـس از امیـر بخـارا ،از
طرف امیر عدداالسد به شخصی ایرانیتدار به نام آستانهقول 01سپرده شد .آستانهقول ،نه به
جهت نفوذ زیاد ایرانیان در دربار بخارا بلکه به جهت امنیت امارت بخارا به مقام قوشبیگی
اماشته شد .چرا خه:
امینان من یت در امار بخارا پشتیبان با اوتااد ن اشاتن  .آنهاا از لااا
نفوذ مم شاار بودن  .این قبیله نه تنها با دیگن ازبکها بلکه با ساین تان نژادهاا
ارتباط نزدیک ن اشاتن  .تاییاک هاا ماه بیشاتن)ینف نفاوذ اماار را تشاکی
میدادن هیچ گاه باوث باور [= اوتااد] امینان من یت نگندی هان  .امین من یات
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خوف داشت [زینا] مه در صور به منصب قوش بیگی تعیین مندن نااینا گان
مندم تاییک یا ازبک سنیمذهب آنها در وقت مناسب میتوانستن امیان را از
منصب دور منن  .از هااین سابب او باه منصاب قاوشبیگای نااینا ه اینانیاان
شیعهمذهب را تعیین می من  .چون اینانیان بنابن مام باودن نفوذشاان در اماار
بخارا هیچگاه بنا رسی ن به مسن امین تاالش ناایمندنا و باه من یاتهاا
صادقانه خ مت می ناودن  .در صور وزل قوشبیگی )اگنف شیعه مذهب باشا
هیچ خوفی بنا اظهار ناراضیگی [= نارضایتی] یا اوتناض مویود نبود.

07

آن چه بیشتر اسمد دانش را خشمگین و وی را نسدت به ادعای نفوذ ایرانیان مطمئنتر
خرده ،این است خه از آستانهقول در منصب قوشبیگی «خارهای خوبی به وقوع آمد؛ از آن
جمله بام امردبازی و عرقخوری و امثال این نوع فواسش خالیـق را منـع سـخت خـرده،
زیاده به آبادی و ترتیب مملکت خوشیده ،از وجه ارانی نرخهای بازارها نیا خدرداری خرده،
درباره ارزانی و فراوانی غلّه و نرخها سخن میافت».

02

خارآمدی و خوشتـدبیری آسـتانهقـول شـیعه ایرانـی تدـار ،مخالفـان متعصـب را آرام
نمیاذاشت .آن ها در پی یافتن راهی برای برخنار خردن او بودند .یکی از شخصـیتهـای
با نفوذی خه میان او و آستانهقول رقابت پنهانی وجود داشت ،برهانالدین پسـر بدرالـدین
قاضی سابق بخارا بود .قاضی بدرالدین «در استدداد به درجه اعلی و در تدبیر بیهمتا بـود.
علما را تماماً سرپست (تحقیر) خرد؛ به سدی خه به مسالهای و خاری ،بیصوابدید قاضی
بدرالدین ،خسی از علما دخل نمیتوانسـت بکنـد» 04.او در براـااری مراسـم مـذهدی بـر
شیعیان سختایری میخرد و روسیه خینهورزی و نفرت از شیعیان را بـرای فرزنـدش بـه
ارث اذاشته بود .وی ناد امیر بخـارا اعتدـار و نفـوذ زیـادی داشـت ،امـا پـس از وفـاتش
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آستانهقول پرنفوذترین شخصیت امارت پس از امیر شد.
پایان سال 5027هـ.ق 5450/م عدداالسد ،امیر بخارا ،به روسیه سفر خرد و آستانهقول
را جانشین خود معرفی خرد .این افاایش اختیارات آستانهقول ،سسادت مخالفان ،بـه ویـژه
برهانالدین را بیشتر از پیش برانگیخت.
پیریزی نزاع و مسأله مدارس جدید

برهانالدین خه آرزو داشت پس از پدرش منصب قضاوت را تصاسب خند ،برای رسیدن
به آن ،از ثروت عظیمی خه از پدرش به ارث بـرده بـود اسـتفاده خـرد ولـی آسـتانهقـول
قوش بیگی ،مانع او در پیشرفت و رسیدن به خرسی قضا بود .آسـتانهقـول «سوالـه خـردن
خارهــای خــالن را بــه میــر برهــانالــدین ،مخــالف سکمــت سکومــت و صــالح رعیــت
میدانست» 90.صدرالدین عینی شاهد این اوضاع ،موضع قوشبیگی آستانهقول را تصدیق
میخند« :به اعتدار علم و ادراغ و عقل و خیاست به این منصب مناسب ندـود؛ لـیکن بـه
سایه سمایت پدر به این درجه ارتقا خرده بود .مومی الیه مرد ساده لوح ،مع ذالـ

منـافق

بود .با وجود پسر قاضی بدرالدین بودن ،و تربیت او را دیدن ،در تعصب مثلش را خسی در
بخارا خم دیده است».

95

اذشته از این ،قوشبیگی به عنوان رئیس بخارا ،از برهانالدین خه محتسب شهر بـود
میخواست نرخ های بازار را تنظیم نماید ولی او در اجرای این دسـتور عـاجا بـود و بـدین
ترتیب قوشبیگی برای انجام آن از شـیعیان (ایرانیـان) خمـ

مـیارفـت و ایـن نـوعی

پشتیدانی از شیعیان محسوب میشد .این عمل قوشبیگی نیا خه منجر بـه ارتقـای رتدـه
ایرانیان در مناصب دولتی بخارا بود نارضایتی مخالفانش را برمیانگیخت و زمینة تـنش و
برخورد را آمادهتر میخرد .عینی با این خه خود اهل بخاراست ،اذعان میخند خه «از بـس
خه خار وزارت و زخات همیشه به دست طایفه ایرانـی بـود ،خـااین و دفـاین سکومـت ،از
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دست ایشان میاذشت ،سپاهیان ایلدار و نوخران بخاری االصل از این وجه به دل خینـه
سخت داشتند».

92

یکی دیگر از بهانهها برای تقابل در رقابت سیاسی میان دو جناح ،فعالیت مدرسههـای
جدید بود .در این مدرسهها ،خودخان دانش آموز در مدت نسدتا خوتاه ،سواد خوانـدن و نیـا
نوشتن را خه اخیرا هنری نادر در بخارا شده بود ،یاد میارفتند .علما و روشنفکران بخـارا

از این مدارس استقدال و سمایت میخردند ولی برخی علمای سنتی مرتجـع آن را بـدعت
میخواندند.
در مجلس امتحانی خه روز بیستم شعدان 5027هـ.ق در مدرسه یکی از روشنفکـران
بخارا به نام میرزا عددالواسـد براـاار شـد ،بیشـتر نماینـداان روسانیـت بخـارا و والـدین
دانش آموزان شرخت خردند .عینی خه خود در این مراسم ،شاهد و ساضر بوده مـینویسـد:
«مویسفیدان (ریش سفیدان) از قرآن خوانی شااردان و لهجه ایشان و از ضروریات دینیه
بیان خردنشان به رقّت افتاده ،اریه میخردنـد» 90.مـال اخـرام ،مفتـی و روسـانی معـروف
بخارا 99،با دیدن این مجلس امتحان به مدرسـان و روسانیـان ساضـر در مجلـس خطـاب
میخند خه «من این مکتب (مدرسه) را تماماً موافق آداب اسالم دریافتم .تربیت دینـی در
این مکتب (مدرسه) از مکتب (مدرسه)های خهنه به درجات بهتر بوده است ،رواج این اونه
مکتب (مدرسه) را از نقطه نظر اسالمیت الزم میدانم».

91

قوشبیگی آستانهقول «چون مرد جهاندیده و از اسوال عالم فی الجمله خدردار بـود...
به رواج و دوام مدرسه مایل نمود» 91.اما برهانالدین و اروه سـنتی مرتجـع خـه مخـالف
سرسخت این مدرسهها بودند ،برای بستن مدرسهها به قوشبیگی مراجعـه خردنـد .آنهـا
پس از شنیدن جواب رد خه جواب دلخواهشان بود ،دست به توطئـه زدنـد .برهـانالـدین
هواداران خود را در منالش جمع خرد و افت «قوشبیگـی همیشـه یارمنـدی بـه مکتـب
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(مدرسه) میخند .از بس خه قوشبیگی شیعه است و مکتب (مدرسه) بدعت است ،بـالطدع
یاری به بدعت میدهد .اار قوشبیگی اذن و امر بستن مکتب (مدرسه) ندهد ،الزم اسـت
خه ما سامیان سنت بر ضد قوشبیگی سرخت نماییم».

97

هواداران برهان الدین خه از تعطیل خردن مدارس از طریق قانونی ناامید شدند ،تصمیم
ارفتند از طریق تهدید و ترور وارد شوند .بنـابراین مجلـس هـا آراسـتند و علنـاً صـاسدان
مدارس ،معلمان و خانههای دانشآموزان را تهدید به تاراج خردند 92.قوشبیگی ناچار برای
پیشایری از فتنه دستور داد مدرسهها را بدندند.

94

به طور رسمی دلیل بسته شدن مدارس جدید ،استمال وقوع فتنه اعالم شد ولی ظاهرا
در این باره فتوایی از یکی از علمای بخارا به نفع فتنهاران صادر شده و دستاویا آنان قرار
ارفته بود .عینی خه خود به سدب بسته شدن مدارس ،افسرده شده و عالـت اایـده بـود،
میاوید« :مع التاسف دیدن صورت آن فتوا به ما میسّر نشد زیرا صورت و نسخه آن فتـوا
را زیاد مخفی و سرّ نگاه داشتند ،از اشاعات آن بسیار استیاط خردند».

10

در این میان موضع روس ها قابل تامل است .آن ها نه تنها از باز شدن مدارس سمایت
نکردند ،بلکه از تعلیم تاتارها در بخارا و آسیای میانه جلوایری خردند .روشن است خه رواج
مدارس نو ،موجب علمافاایی و دانشاندوزی و در نتیجه خودآااهی مسلمانان و تعلیم اقوام
مسلمان موجب همبستگی ایشان میشد و این هر دو با منافع روسها در تضاد بود.
فتنه مذهبی

جناح برهان الدین خه از ماجرای بستن مدارس جدید بـه هـدفش نرسـیده بـود ،فتنـه
دیگری بر پا خرد تا آستانهقول را بیاعتدار خرده ،از مناصب دولتی خلع خنـد؛ فتنـه جنـگ
مذهدی شیعه و سنی .برهانالدین خوب درغ خـرده بـود خـه مناسـبتـرین بهانـه بـرای
برانگیختن فتنه ،نااع مذهدی است و انگیاه او در تالش برای رسیدن به هدف ـ ستی بـه
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قیمت ایجاد ی

جنگ مذهدی پـر هاینـه ـ بـاال بـود زیـرا بـه قـول صـدرالدین عینـی،

برهانالدین «مرد ساده لوح ،مع ذل

مفتن و منافق بود .با وجـود پسـر قاضـی بدرالـدین

بودن و تربیت او را دیدن ،در تعصب مثلش را خسی در بخارا خم دیـده اسـت .در تعصـب
جاهلیت مصداق مجسم میافتاد .در جاه و منصب چنان سریص بود ،خه همه چیا را ،ستی
ناموس و شرف انسانیت خود را (اار باشد) فدا میخرد».

15

شرح واقعه چنین است خه تا سال 5021هـ .ق ،شیعیان تنها در داخـل منـال و اسیانـا
محله خود مراسم عااداری محرم را برپا میخردند .از همین سال به شیعیان اجازه داده شد
خه در تمام شهر بخارا با آزادی خامل عااداری خرده ،شعائر مذهدی خـود را اظهـار خننـد.
شروع فتنه این بود خه در سال 5027هـ.ق جمعی از روسانیون اهل سنت در منال غیـاث
مخدوم اعلم ارد آمده ،از براااری مراسم عااداری توسط شیعیان در بخارا اظهار نـاراستی
خردند .آن ها معتقد بودند این بدعت است 12.از خدمتی خه آستانهقول قوشبیگـی در ایـن
جهت ـ یعنی دادن اجازه عااداری علنی در بخارا ـ به شـیعیان خـرده بـود خـافی بـود تـا
روسانیون ارد آمده ،دست به اقدام عملی بانند .اما برای رسیدن خامل و آسان بـه هـدف،
اخذ فتوا هم الزم بود .بنابراین طالب برای ارفتن فتوا بر ضد شیعیان به مال اخرام مراجعه
خردند ولی او با قاطعیت اعالم خرد خه در میان مردم بخارا دههـا بـدعت وجـود دارد خـه
خالف شرع و سرام است و بر این امور اولویت دارد زیرا عااداری شیعیان منجـر بـه فعـل
سرام نمیشود .او معتقد بود «ستی در دربار پادشاهی با سضور قاضی و مفتیان ،مجلس بام
و رقص امارد اجرا مییابد ،سضرات علما سکوت میخنند» بنابراین فتوا به بدعت عااداری
شیعیان چه اولویتی دارد.

10

مال قمر تاتار از نادیکان برهان الدین مذخور ،در تحری

علمـا بـه مقابلـه بـا مراسـم

عااداری شیعیان بسیار فعال بود .از طرفی اصرار داشت از علمای بارگ بخارا فتوا بگیرد و
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از طرف دیگر میان طالب رفته و ایشان را بـر ضـد شـیعیان و عـااداری آنـان تحـری
میخرد.

19

سال 5027هـ .ق عمالً اتفاقی نیفتاد اما اختالفات و اقدامات ،زیر پوست شهر بخـارا در
جریان بود .با فرا رسیدن عاشورای 5022هـ.ق (روز شنده) ،اروهی از ساخنان و مسـافران
بخارا خه ایرانی تدار بودند ،در میدان مشق سرباز ،آیـین عـااداری برپـا خردنـد .اروهـی از
طالب تاشکندی ،فرغانی و برخی اهالی بخارا نیا شاهد این منظره بودند .محقق تاجیـ ،
نماز ساتماف ،به نقل از یکی از شاهدان سادثه مینویسد بیشترین چیای خه مایـه تعجـب
ساضران شد «برداشتن تابوت خالی و فریاد واسسین از جانب عااداران بود».

11

یکی از طالب اهل فرغانه با دیدن رسومی خه مخالف آداب بخارا بود میخندند و «در
مجلس عااداری ،خنده خردن این طلده را در سق رسم و آیین خود استهاا دانسته؛ اوبـاش
عااداران ،به طلده مابور ی باره هجوم خرده ،به ضـرب چـوب و مشـت و لگـد مجـروح
نمودند».

11

تعدادی از عااداران خه استمال ایجاد فتنه و درایری داده بودند ،طلده مجروح را نجات
داده ،پنهان خردند؛ ولی آتش فتنه در سال شعلهور شدن بود زیرا طلدـههـای اهـل سـنت

بخارا ،در خوچههای شهر فریاد میزدند خه «ایرانیان طلده علوم را خشتند» 17.عدـدالرّئوف
فطرت بخارایی (5221ـ5402م) شاهد دیگر این سادثه نیا روایت میخند خـه ایـن طلدـه
خشته شد 12.این سوادث فرصتی شد تا برهان الدین ،طالب و علمای بخارا را به مدارزه بـا
شیعیان فراخواند و شعار «غاا واجب شد» در تمام شهر استرده شد 14.عینی خه آن روز با
تعدادی از دوستانش در مجلس عروسی سضور داشته ،میاویـد «یکـی از مـأموران میـر
برهان الدین رئیس در آن مجلس آمده ،خدر داد خه من به چشـم خـود دیـدم چنـد ملّـا را
خشتند ،به ملّاهای مدرسه این خدر را رساندن الزم است» 10.درایری باال ارفت و مغازهها
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بسته شد .طلدهها ابتدا به راسته عطارها خه اخثر اهالی آن ایرانی بودند ،هجوم بردند« .بـه
در سرای قرشی ،ی

شخص را به لداس پرسیانی یافته ،خشتند».

15

جمعیت به سمت ارگ امیر رفته ،میخواستند جهت دادخـواهی از ایرانیـان بـه سضـور
قوشبیگی آستانهقول برسند ولی موفق نشدند .سپس خواستند با زور و فشار وارد شوند خه
سربازان برای ترساندن جمعیت و متفرق خردن آنها ،چند تیر هوایی شلی

خردند .بـدین

ترتیب فرصت دیگری برای جمعیت ایجاد خردند و آنهـا بـا فریـاد «قـوشبیگـی اهـالی
دادخواه را تیرباران خرد» آشوب را بیشتر خردند.
قوشبیگی برای آرام خردن اوضاع ،علما و باراان بخارا از جملـه برهـانالـدین را بـه
دربار دعوت خرد «اخثر از روی زبان اهل بلوا را نصیحت میخردند» اما روشن بود خه اهل
فتنه ،این فرصت را به آسانی از دست نمیدادند.

12

تمام شب در مدارس و دیگر مراخا عمومی ،برای فردای عاشورا برنامهریای میخردند.
از شب «تا روز در خانههای دشمنان قوشبیگی و قاضی خالن ،مجلسها برپـا بـود» .در
مدرسه خوخلتاش «دو نفر آدم مجهول فریاد میخردند خه ما به امر ایشانِ رئیس بـه شـما
میفهمانیم خه سالح و یراق ساضر خرده ،مهیای غاا باشید .ایرانیان برای قتل طلده ساضر
شدهاند».

10

قوشبیگی روز یکشنده یازدهم محرم به علمای بخارا قول داد خه ابتدا همان ایرانی را
خه به طلده تعرض خرده بود مجازات خند و اار خشته شدن طلده ثابت شـد او را قصـاص
خند .با وجود این ،جمعیت معارض آرام نشدند .ایرانیان تاتار محله و افشار محلـه وزیرآبـاد
نیا مسلح شده ،آماده مقابله شدند .تا ظهر آماده باش بود تا این خه بعدازظهر شـایعهای در

شهر پیچید خه «اویا ایرانیان مسلّح خروج خرده ،اهالی مدرسه خیابان ،جویدار ،ایشان امال
و مدرسه نقیب را قتل و غارت خرده باشند .به مجرد شیوع این خدر ،اویا شهر اندار باروتی

سال شانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،4931شماره مسلسل 41

525

بود ،خه به وی آتش زدند» 19.جمعیت به محلههایی سمله مـیبردنـد خـه ایرانیـان در آن
ساخن بودند .با هجوم آنها ،ایرانیان از بام و ایوان خانههایشان بـر سملـهخننـداان آتـش
اشودند .شدیدترین خشتار در مدرسه خیابان صورت ارفت.

11

صدرالدین عینی ،شاهد عینی سادثه چنین ااارش میدهد:
از ب

مه در معنمه "خیابان" اینانیان م افع و مسلّح و طلباههاا مهاایم و

بی یناق بودن هن مقتولی مه بود از طلبه بود .از اینانیان نه مسای مقتاول و ناه
مسی م نوح ش ه بود .اما اه بلوایی مه از "خیابان" م لوباً بنگشته بودن هن
م

را مه به هن م ا به قیافه اینانی یافتن مشتن ؛ هن م

به هن ما

دشاان

باش مشت یا مشته ش  .چن نفن آدمان معلاوم بخاار االصا را نیاز مشاتن .
آدمان سنسن

گ ا و بیخان و مان بی م

و مو را نیز به تهات اینانیگان

مشتن  ...در لب "حوض گاومُشان" به حولی سی ماسان درآما ه در آن یاا
یک اینانی اوای را یافته مشتن  .اما آدمانی مه وق و ادرا داشاتن اینانیاان
پناه آورده به خودشان را حاایت مندن در سناها و خانهها پنهان ناودن به ت ین
لباس از شهن بنآوردن  ...در طنف "خیابان" اوباش اینانیان بقیه السّیف طلبهها
را مه به مس

متاصن ش ه بودن شب دوشنبه به وحشانیت تاام مشتن اماا

اینانیان با وق و هوش هاسایگان تاییکشان و اهالی م رسههاا را ماه باه بلاوا
هاناه نش ه بودن از اوباش خودشان ماافظه مندن تا تاام روزهاا بلاوا باه
ماصورین آذوقه رسانی ن .

11

در جریان این سوادث عدداالسد ،امیر بخارا ،در شهر خرمینه 17نادی

بخارا بود .همـه،
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اخدار را به او منتقل میخردند ولی هر ی

به نفع خود .امیر بخارا برای بازارداندن امنیـت

و آرامش به شهر ،سه نفر از اعیان دولت را به عنوان نماینده با اختیارات خـافی بـه بخـارا
فرستاد اما آن ها به جای آرام خردن شهر ،درصدد انتقام چند ساله از قوشبیگی برآمدند.

12

صرف فرستادن نماینده ،نشاندهنده ضعیف شدن جایگاه قوشبیگی ناد امیـر بخـارا بـود
زیرا قوشبیگی معاون تام االختیار امیر در بخارا بود.
دو روز بعد خانه چند ایرانـی تـاراج شـد و دو پسـر  51و  52سـاله شخصـی بـه نـام
امین جان ،خه از نادیکان قوش بیگی بود ،به قتل رسیدند .غنیمت ارفتن اموال ایرانـیهـا
ادامه یافت .اوباش و اراذل خه در آرزوی چنین وضعیتی بودند وارد شهر شده ،مغـازههـا را
غارت میخردند .برخی مردم روستاها و محلههای اطراف و ستی صحرانشینان نیا با هدف
درایری با ایرانیان به سمت بخارا آمدند اما ماموران سکومت با خنترل دروازهها اجازه ورود
ندادند و جلو هرج و مرج را ارفتند.

14

واخنش روسها و اقلیتهای دینی در این نااع مذهدی قابـل تامـل اسـت« :یهودیـان
بخارا نیا سالسشان را به اهل بلوا داده ،دلجویی و خاطرخواهی نمودند ...یهودیان بخارا از
بیم قتل و غارت به ایلچی خانه روس مراجعت خرده ،برای محافظـت خودهاشـان عسـکر
طلب خردند .قوشبیگی و نصراب بیگ نیا از محافظت شـهر عـاجا مانـده ،عسـکر روس
طلب خردند.».

70

طدعاً نااع داخلی مسلمانان ،به نفع روسها و اقلیتهای دینی تمام میشـد زیـرا ایـن
درایری ،دولت اسالمی بخارا را در موضع ضعف قرار می داد و از پرداختن به آنها غافـل
میخرد و شرایط آزادتری برایشان فراهم میآورد؛ بنابراین در این درایری شرخت خردند و
دست خم ـ ستی اار در ایجاد اصـل نـااع نقشـی نداشـته باشـند ـ بـرای شـعلهور خـردن
خینههای دو طرف مسلمان از ی دیگر و سمایت از قتل و غارت هر طرف دعوا به وسیله
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طرف مقابل ،اقدام خردند.
این فتنه بـه مـدت پـنش روز (50ــ 59محـرم 5022هــ.ق) ادامـه داشـت خـه تعـداد
خشتهشداان آن ،بین پانصد تا هاار نفر تخمین زده شده است 75.طدق سندی در موزه ملی
تاجیکستان ،دامنه نااع شیعه و سنی به خارج از شهر بخارا نیا سرایت خرده است :ولیعهد
بخارا ،امیر عالمخان در نامهای به ساخم شهر قرشی (شهر خش) ،به وی دستور میدهد خه
در خشتن سه ـ چهار نفر ایرانی ،به فرستاداانش مساعدت نماید.

72

نماینداان امیر بخارا در فرونشاندن آشوب ناخام بودند .بنابراین امیـر بخـارا ولـیعهـد
خود ،عالم خان را به بخارا فرستاد .برهان الدین افراد خود را به استقدال ولیعهد فرسـتاد و
آنها با شعار «داد از دست قوشبیگی» به پیشواز ولیعهد رفتند .از سوی دیگـر افـرادی،
شایعاتی را در شهر پخش میخردند؛ از جمله این خه قوشبیگی برای خـود تـاج سـاخته،
ایرانیان را مسلح خرده و اهالی را غارت نموده ،درصدد تصرف تخت بخاراست .اما سوادث
بعدی نشان داد خه اوضاع به خام روسهاست .همزمان با ورود ولیعهـد ،سـپاه روس بـه
سرخردای ی

ژنرال وارد بخارا شد و به تحقیق درباره آشوب پرداخت .افراد برهانالدین،

پیشاپیش ژنرال ،به مردم القا میخردند خه فریاد «داد از دست قوشبیگی ،مطلب ما فقـط
عال قوشبیگی» 70سر دهند.
نتیجه تحقیق ژنرال روسی این بود خه قوش بیگی عامل اصلی بلواست و به امیر بخارا
پیشنهاد خرد خه قوش بیگی عال شود .پیشنهاد ژنرال در راستای تعدیل و خاسـتن قـدرت
طرفین نااع قابل تحلیل اسـت .امیـر بـیدرنـگ توصـیه فرمانـده روسـی را اجـرا خـرد و
قوشبیگی و هوادارانش را به خرمینه فراخواند زیرا امیـر بخـارا در تقسـیمبنـدی قـومی و
سیاسی به برهانالدین و علمای بخارا نادی تر بود تا قوشبیگی و ایرانیان .او ارچه خود
را سامی آنها میدانست «اما به محاخمه صائب میدانست؛ خه سدب اصلی این همه فتنه،
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علمای متعصّدند و سرخیل ایشان برهانالدین رئیس است» .امیر میدانست خه علیرغـم
عال قوشبیگی ،امکان وقوع فتنه محتمل است بنابراین برهـانالـدین را نیـا از مقـامش
معاول و از شهر بیرون خرد تا به قول عینی «شهر از فتنه و فسـاد یـ
یافت».

درجـه خالصـی

79

اقدامات امیر بخارا در عال قوشبیگی و برهانالـدین و نیـا آشـتی دادن اـروههـای
متخاصم ،سدب فرو خشیدن شعله های خدورت و اختالف شد اما مدهم اذاشتن سرنوشـت
اقلیت شیعه و عدم تفحص درباره عوامل این آشوب باعث شد این اختالفات ماننـد آتـش
زیر خاخستر باقی بماند و زمینه بروز فتنه جدید به اندغ بهانهای فراهم باشد.
آسیبشناسی و همگرایی

سوادث و چالشهای بخارا در این دوره برای روسیه بسیار مهم بود از این رو مطدوعات
روس به طور مفصل به سوادث بخارا پرداختهاند 71.اهمیت ماجرا و استردای سـوادث ،در
خنار تاثیرات مختلف این سادثه بر اوضاع داخلی و روابط خارجی بخارا ـ به ویژه رابطـه بـا
روسیه ـ عموم دغدغهمندان بخارایی را به تامل واداشت .در همین راستا یکـی از باراـان
شیعه بخارا با نوشتن نامه ای به نجـف ،بـه عنـوان مرخـا مرجعیـت شـیعه ،ایـن واقعـه را
آسیبشناسی خرده است .متن نامه خه در اول رجب 5022هـ.ق (سدود شـش مـاه بعـد از
سادثه) نوشته شده ،نشان میدهد خه نجف از اوضاع و اسوال شیعیان بخارا با خدر است.

71

نکته مهمی خه در این نامه وجود دارد این است خه اهل عامه سکم به خفر و امـر بـه
قتل و غارت شیعیان دادهاند .اار این فتوا صحت داشته باشد ـ خه با توجه به سوادث اتفاق
افتاده برای شیعیان ،صحت آن دور از ذهن نیست ـ استماال پس از جواب رد مـال اخـرام،
برخی دیگر علمای بخارا آن را صادر خردهاند.
در این نامه خه میتوان آن را تظلمنامهای آشکار خواند ،برخی سوادث تلخ و مصیدتبار
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وارد شده بر شیعیان ذخر شده است« :ستـی زن ساملـه را در میـان راه عـام ،شـکمش را
دریده ،جنین هشت ماهه را بیرون آورده پاره پاره نمودند .بعضی از دخترها را بـه خنیـای
بردند و دخاخین و خانههای ما را غارت نمودند .در میان خوچه و بازار فحش و دشنام دادند
و تهمتها بستند» 77.عینی هم این وضعیت را تایید خرده ،مینویسد« :در بازار نو به سولی
میرزا سسن خان دختر هجوم خرده ،درآمده ،خودش را خشتند و شکم زنـش را خـه سمـل
داشت ،پاره خردند».

72

به نظر میرسد مهمترین بخش نامه ،بخش پایانی نامه است خه این شیعه ساخن بخارا
از باراان نجف درخواست خرده لعن و طعن بر خلفای سه اانـه و برخـی صـحابه را خـه
سدب بروز این مصائب میشود از ختاب های شیعی سذف خنند؛ در این نامـه چنـین آمـده
است:
الب اخبارا این یانب به ساع مبار رسی ه است مه اه واماه حکام باه
مفن و امن به قت و غار ما دادن طائفه مندان و زنان و اطفال ص ار را مشتن
حتی زن حامله را در میان راه وام شکاش را دری ه ینین هشت ماهه را بیانون
آورده پاره پااره ناودنا  .بعضای از دختنهاا را باه منیاز بندنا و دماامین و
خانهها ما را غار ناودن  .در میان موچه و باازار دشانام دادنا و تهااتهاا
بستن  .الی االن هم فارق از بلیه نیستیم .بع از این هم معلوم نیست ماه حاال ماا
چگونه خواه ش  .سبب اینگونه ص ما به ما از بیتقیهگی مصنفان و مولفان و
نویسن گان چاپخانهها میباش  .توقع از ارباب نوع این مه امن بفنماین تا لعان
و طعنه را از متب بندارن و بع چیز مه باوث بن اینگونه ص ما و ابتالئا
میشود ننویسن .
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مشکل اصلی در این جریان این بود خه به اختالفات سیاسـی و رقابـتهـای قـومی و
منافع شخصی و اروهی برای خسب قدرت ،پوشش مذهدی و دینی داده شد وارنه مـردم
ایرانی و تاجی

و نیا شیعه و سنی بخارا قدال در آرامش و بدون اختالف خصمانه بـا هـم

زندای میخردند .در این میان فقط دشمن خارجی و غیرمسلمان سود برد و در نهایت پس
از مدتی بر جامعه مسلمانان ساخم شد.
نگاه خالن به جامعه اسالمی ،در مقابل خشورهای بیگانه خه چشم طمع بـه جوامـع و
خشورهای اسالمی دوختهاند ،اقتضا میخند خه نه به عنوان یـ
(تاختی ) بلکه به عنوان ی

اقـدام موقـت راهبـردی

رویخرد سرختی (استراتژی ) مترصـد سفـو وسـدت میـان

پیروان مذاهب مختلف اسالمی باشیم.
این همان نکتهای است خه این عالم شیعه بخـارایی در نامـهاش بـر آن تاخیـد دارد و
عینی نیا در شعر خود آن را تایید میخند و خطاب به بخاراییان چنین میاوید:
انقالب دهر و دور چرخ و خار روزاار
درس عدرت میدهد با هر خه باشد
هوشیارفتنه شیعه و سنی ،خه از این رو تا به سال
عالم اسالم چندین بار اشته تار و مار
تا به خی باشیم در خنش جهالت مستقیم
تا به خی باشیم در فکر ضاللت استوار
خودخُشی بهر چه؟ از بیگانگان آریم شرم
دوست آزاری چرا؟ از دشمنان داریم عار
دخالت روس ها در نااع شیعه و سنی بخارا تصادفی ندود .وجود برخی ااارشها نشـان
میدهد خه ماموران ایلچیخانه روس از وقوع این نااع خدر داشتهاند و برای شعلهور خردن
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آتش نااع تالش هم خردهاند 20.با دخالت روسها مسؤولیت همه فجایع رخ داده ،به اردن
قوشبیگی افتاد و عال شد و برهانالدین هم از شهر رانده شد و ساخم بخارا ،مطیع ژنرال
روس ماند و سپس دخالت روسها سنت مستمر شد.
پس از خاموش شدن نااع شیعه و سنی و نقش آفرینی روسیه در امـور داخلـی بخـارا،
بیشتر جوانان از اصالح مدارس و امور مملکت ناامید اشته ،عازم خشور عثمانی اردیدند،

25

اما پـس از فرونشسـتن غدـار فتنـه و بـه برخـت اطـالعرسـانی و تحلیـل اوضـاع و نیـا
آسیبشناسی اصالح ارایانه جراید اسالمی ،به تدریش انتداهی عمومی ساصل شـد و سـهم
هر خس و هر اروه معلوم اردید .عوامل این فتنه سیاسی (ایرانی ـ بخارایی) خه با پوشش
مذهدی (شیعه ـ سنی) رخ داد ،در دو مورد خالصه میشد :یکی تعصـب عالمـان و دیگـر
نادانی عوام .و نجات از این وضعیت نیازمند تنظیم نظام اداری ،خـودداری امـرا و علمـا از
سرخت خودسرانه و آااهی در سایه علماندوزی از طریق ایجاد مـدارس جدیـد بـود 22.بـه
همین جهت تعدادی به جهت تکمیل تحصیالت خود به مرخا خالفت عثمانی رفتند.

20

آااهی عمومی و توجه مردم به عوامل ایجاد فتنه ،موجب پیشایری از سوادث خونین
میان مردم بخارا شد ،ولی فتنهاران را ناامیـد نکـرد بلکـه روش ایشـان را در بـرانگیختن
انگیاه اروه های مختلف مردم بخارا تغییر داد .اسـتفتاءات معنـاداری خـه در پـی پاسـخی
خاص بودند و توسط نماینداان غیررسمی روسها پرسیده میشد در این راستا بود.
در نهایت با عال برهانالدین و بیرون خردن او از شهر بخارا ،توسط امیر بخارا ،شهر از
فتنه و فساد خالصی یافت و زمینه آزادی بیان برای جراید و ایجاد مـدارس جدیـد بـرای
آموزش علوم مفید و خاربردی و با روشهایی خه آموختن را سـرعت مـیبخشـید ،فـراهم
اردید .این موارد موجب شد آااهی و دوراندیشی مردم بیشتر شده ،در برابر نقشههای اهل
بلوا فریب نخورند .برهانالدین پس از عال ،چاپلوسی پیشه خرد و موضعی اصـالحطلدانـه
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ارفت و ادعا خرد خه در جریان نااع مذهدی دخالتی نداشته و مانع ایجـاد مـدارس جدیـد
ندوده است و اار بار دیگر منصدی داشته باشد در همراهی بـا ترقـیخواهـان ،بـه اسـداث
مدارس جدید همت خواهد اماشت 29.برهانالدین و همراهانش تـا وقتـی خـه در موضـع
ضعف بودند این مواضع را داشتند ،اما همیشه در انتظار فرصتی بودند تا به بهانـهای تخـم
بدبینی و خدورت بکارند تا از نااع میان اروههای مختلف ،میوه قدرت و ریاست بچینند.
با اوضاع جدید ،بهانه مهیا شد و سعایتها شروع شد .آن ها خسانی را خه برای تکمیل
تحصیالت به عثمانی رفته بودند ،متهم به خیانـت خـرده ،عامـل ترخـان جـوان عثمـانی
دانستند خه با ایجاد مدارس جدید در پی صـدمه زدن بـه اسـتقالل بخـارا هسـتند و ایـن
سعایتها ،عوامل ایلچیخانه روس را خه در بخارا صاسب نفوذ بودند ،سساس خرد .بنابراین
روسها از طرفی به ترقیخواهان وعده همراهی در امور اصالحارایانه میدادند و از طرف
دیگر با دولت بخارا و اروه برهانالدین در سرخوبشان تالش میخردند.

21

رشد علم و باال رفتن سطح آااهی مردم ،ارچه متعصدان مذهدی و طرفداران درایری
اروه های مختلف مردمی در پوشش اختالف مذهدی را ناامید نکرد ،اما از سوادث خونین و
تلخ و سنگین پیش ایری خرد و تا سد زیادی موجب تمس

به مشترخات مذاهب و دوری

از لعن و تکفیر شد.
نتیجه

بخارا از مهم ترین شهرهای ماوراءالنهر ،شاهد آخرین نااع مذهدی بـین اهـل سـنت و
شیعیان بود .بهانه این نااع ،عااداری شیعیان در روز عاشورای  5022هجری قمری بود خه
در سال های پیش از آن ،به جهت نفوذ ایرانیان و قدرت قوشبیگی استرده شده بـود .بـا
این سال ،توجه به زمینههای سیاسی و اجتماعی این نااع نشان میدهد خه باید ریشههای
این نااع را در سوادث سال های قدل جست و جو خرد .دامن زدن به تعصب دینـی توسـط
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برخی ساخمان مانند امیر شاه مراد منغیت ،تخم عداوت و دشمنی را میان پیروان مـذاهب
اسالمی خاشت و روابط خصمانهای را بین ایشـان بنیـان نهـاد .از طرفـی ،ضـعف قـدرت
سیاسی مسلمانان در ماوراءالنهر موجب تشکیل خانات مستقل شد خـه رقابـت سیاسـی و
ضعف اقتصادی را در پی داشت و فرصت را برای ساخمان غیرمسلمان جهت دستاندازی
به این سرزمینها فراهم خرد .روسیه در همین اوضـاع ،بـه نـااعهـای داخلـی مسـلمانان
ماوراءالنهر (مذهدی یا غیرمذهدی) دامن زد و سلطه خود را بر آن افاایش داد و در خمتر از
سی سال ،ساخم خامل ماوراءالنهر و بخارا شد .این ضعف داخلی و دخالت قدرت خارجی در
تعمیق و استمرار نااعهای قومی و مذهدی در بخارا اثر داشت.
خوته نظری دینی نیا از عوامل مهم و زمینه ساز نااع مذهدی بخارا بود .تعصـب شـدید
مذهدی بدون سام و دوراندیشی و در نظر ارفتن مصالح عموم مسلمین موجب شـده بـود
خه نوشتههای شامل لعن و تکفیر شیعیان نجف و سایر شهرهای شیعهنشین و به تدـع آن
فتوای برخی عالمان اهل سنت به سلیت خون شیعیان یا جواز ارفتن برده از اسیران شیعه،
موجب آزار و طرد اقلیت شیعه در شهرهایی چون بخارا شود.
از زاویه ای دیگر شاید بتوان افت نااع شیعه و سـنی بسـیاری از دردهـای فرسـوده و
پنهان بخارا را آشکار خرد خه عدارتند از :پایین بودن سطح معرفت جامعه و ناآااهی مردم؛
تعصّب شدید علما و طلده های مدارس بخارا؛ فاصله زیاد میـان سکومـت و مـردم و تنفّـر
زودهنگام مردم از ارباب دولت؛ ناسالم بودن محیط و رقابت های سیاسی در امارت بخـارا؛
غفلت جامعه اسالمی و هوشیاری نماینداان خشـور روسـیه؛ مخالفـت روسـیه بـا اصـالح
مدارس در بخارا؛ دخالت اقلیت دینی در قالب یهودیان بخارا و جانـبداری آنـان از جنـاح
ارتجاعی.
غیر از موارد سابق ،عامل دیگری وجود دارد خه علـت مداشـر و عامـل مسـتقیم نـااع
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مذهدی بخارا به شمار میرود :رقابت سیاسی بین آستانهقول قوشبیگـی (نماینـده اقلیـت
ایرانیتداران شیعه مذهب) و برهانالدین ،محتسب بخـارا (نمـاد اخثریـت بخاراییـان اهـل
سنت) .در واقع ،این رقابت ریشه قومی و سیاسی داشت ولی برهـانالـدین خـه در مـوارد
مختلف مثل تاسیس مدارس جدید در بخارا نتوانست جایگاه قوشبیگی را تصـاسب خنـد،
رقابت را پوشش مذهدی داد و قداست بخشید تا مقدمه نااعی خونین فراهم آید.
عال دو طرف بلوا توسط امیر بخـارا ،انتشـار جرایـد و اطـالعرسـانی ،آزادی بیـان در
آسیبشناسی وضعیت بسیار نامناسب اذشته با رویخرد اصالحارایانه و نه انتقـامجویانـه،
موجب پیشایری از نااعهای خونین در خسب قدرت با پوشش مذهدی شد و اختالفات در
سطحی خفیفتر ادامه یافت.
به نظر میرسد برای دوری از این اونه نااعها ،مسلمانان عالوه بر علماندوزی ،خسب
آااهی خافی از وضعیت عمومی دیگر مسلمانان و استخراج اسکام اجتمـاعی اسـالم ،بایـد
وسدت اسالمی را سفو خرده ،با دوراندیشی خود زمینه اختالف بین مذاهب اسالمی و سوء
استفاده دشمنان برای تسلط بر سرزمینهای اسالمی و نفوس مسلمین را فراهم نکنند .بر
اساس آیات قرآن ،تنازع و اختالف موجب هدر رفتن نیرو و خاهش اقتدار مسلمانان اشته،
آنان را در مقابل غیرمسلمانان ضعیف و آسیبپذیر میخند .بنابراین سفو ی پارچگی امت
اسالمی و دوری از تفرقه و اختالف باید به عنوان ی

راهبرد مستمر در مد نظر باشد.
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اعتقاد قرامطه وی از پیامبران اولوا العزم بعد از نوح و ابراهیم و موسى و عیسى و محمد است و
نزد دروزیان اولین امام از ائمه مستورین است .خلفای فاطمی از نسل ویاند.
 .11ایالت بزرگى در ترکستان ،در  33فرسخی سمرقند که شهر خجند از والیات آن است و در
دوره اسالمى دانشمندان و ادیبان بسیار از آن برخاستهاند (حموى ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان،
چاپ دوم ،بیروت :دارصادر7883 ،م ،ج ،7ص .)238روسیه این شهر را در سال  7314میالدى
تصرف کرد.
 .12غالب ،مصطفی ،تاریخ الدعوه االسماعیلیه ،بیروت :بینا7843 ،م ،ص.782
 .13غفرانی ،پیشین ،ص883ـ.884
 .14امیراردوش ،محمّدحسین ،تأمّلی بر مسأله وحدت اسالمی ،تهران :مجمع جهانی تقریب مذاهب
اسالمی ،7838 ،ص778ـ.733

 .15برای نمونه .7 :ظفرنامه خسروی از مولفی نامعلوم (قرن )78؛  .2تاریخ بخارا ،خوقند و کاشغر
از میرزا شمس بخارایی؛  .8تاریخ سالطین منغیتیه بخارا از میرزا محمد عبدالعظیم بوستانی

بخارایی (سامی)؛  .7تحفه شاهی از میرزا محمد عبدالعظیم بوستانی بخارایی (سامی)؛  .3ناسخ
التواریخ از محمدتقی سپهر کاشانی؛  .4تاریخ منتظم ناصری از محمد حسن خان اعتماد السلطنه؛

 .1روضه الصفا ،از محمد بن خاوند شاه معروف به میرخواند؛ ن.ک :جاللی ،نادره« ،امیرحیدر
منغیت در متون تاریخی ماوراءالنهر» ،مجله آینه میراث ،ش88ـ ،87ص.773
 .16تاریخ دقیق زندگی او معلوم نیست .وی در نیمه دوم قرن  73میالدی به مقام «خان» رسیده و
حاکم محلی بوده است؛ ر.ک :بخارایی ،پیشین ،ص.738
 .17همان ،ص778ـ.777
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 .18ترکستان شامل چهار خاننشین مستقل خوقند یا فرغانه ،بخارا ،خیوه و سمرقند بود که
صحارى سوزان و کویرهاى قرهقوم و قزلقوم آنها را از خاک روسیه جدا مىساخت
(ساالربهزادى ،عبدالرضا ،بلوچستان در سالهاى  7831تا  7871قمرى ،تهران :بنیاد موقوفات
دکتر محمود افشار ،7837 ،ص .)17شهر خوقند پس از تصرف به دست دولت روسیه ،رسما به
همان نام سابق که فرغانه باشد خوانده مىشد.
 .19از شهرهای مهم ماوراءالنهر در پانزده فرسخی خوارزم؛ ر.ک :حموی ،پیشین ،ج ،2ص.773
 .20عینی ،صدرالدّین ،تاریخ انقالب فکری در بخارا ،تهران ،7832 :ص33ـ.47
 .21همان.
 .22گوبیرناتر یا گبورناطور کلمهای روسی است به معنی والی ،حاکم یا استاندار.
 .23حاتماف ،نماز و سیف اهلل مالجان و دولت خواجه داودی ،تاریخ خلق تاجیک ،دوشنبه:
2373م ،ج ،7ص433ـ( 422روسی).
 .24دانش ،احمد مخدوم ،رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خواندان منغیتیه ،دوشنبه7882 :م،
ص.13

 .25فرمیهنی فراهانی ،محمّدحسین ،زمینه پیدایش نوگرایی اجتماعی در قرن نوزدهم در ایران،
تاجیکستان و افغانستان ،تهران ،7834 :ص83ـ.88
 .26دانش ،احمد مخدوم ،معیار التدیون ،دوشنبه2373 :م ،ص.24

 .27ن.ک :مختاراف ا« ،.مناسبت علمای ماوراءالنهر در مسأله اعالن رسمی شدن مذهب شیعه در
ایران» ،مجلّه رودکی ،7833 ،ش ،23ص748ـ.732
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 .28همان .به عنوان نمونه میتوان به سفرنامه میرزا محمدعبدالعظیم بوستانی بخارایی (میرزا عظیم
سامی) اشاره کرد .او اهل شهر بستان در شمال بخارا بود؛ ر.ک :بوستانی بخارایی (سامی) ،میرزا
عبدالعظیم ،تحفه شاهی ،تصحیح نادره جاللی ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،ص.33
 .29دانش ،رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خواندان منغیتیه ،ص.74
 .30عینی ،پیشین ،ص.73
 .31دانش ،معیار التدیون ،ص.28
 .32همان.
 .33همان ،ص23ـ.34
 .34همان.
 .35منصب قوشبیگی یا کوشبیگی به منزله صدر اعظم و وزیر اول امیر بخارا (یعنی شخص دوم
امارت) بود؛ ن.ک :بخارایی ،پیشین ،ص .782 ،783 ،82 ،33این واژه ،ضبط دیگری هم دارد؛
ن.ک :عینی ،پیشین ،ص84 ،87ـ.83
 .36آستانهقول یا آستانهقلی؛ ن.ک :همان ،ص.73 ،81 ،88
 .37حاتماف ،تاریخ خلق تاجیک ،ص278ـ.233
 .38فطرت ،عبدالرّئوف ،دوره حکمرانی امیر عالم خان ،دوشنبه7887 :م ،ص73ـ.24
 .39عینی ،پیشین ،ص.88
 .40همان.
 .41همان.
 .42همان ،ص.73
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 .43همان ،ص.84
 .44مال اکرام (دامال اکرام) از علمای اهل سنت بخارا که پایگاه مردمی مناسبی داشت .او به همراه
دامال محمدعوض خجندی در سال 7878هـ.ق به زیارت حرمین شریفین رفت و پس از بازگشت،
برای راهاندازی مدارس جدید که در سرزمین عثمانی مشاهده کرده بود بسیار تبلیغ کرد؛ اما چندان
موفق نبود .وی در جریان فتنه مذهبی بخارا ،باهوشتر از بقیه عالمان بود و در دام فتنهگران
گرفتار نشد؛ ن.ک :عینی ،پیشین ،ص74 ،84 ،73ـ.71
 .45همان.
 .46همان ،ص.81
 .47همان.
 .48همان ،ص.83
 .49همان ،ص.83
 .50همان ،ص.73
 .51همان ،ص.88
 .52ن.ک :جدجیخیه ا« ،در باره واقعههای آخر بخارا» ،مجلّه نظامی7873 ،م ،ش ،3ص277
(روسی).
 .53مال اکرام گذشته از این که به حاضرجوابی در مناظرهها معروف بود ،عالمی هوشیار و آزاده
بود و با فروش برگههای مهر شده برای فتوا ،خرید و فروش حجرات مدرسه و مانند آن مخالفت
داشت؛ بنابراین بازار برخی روحانیون آن روزگار را کساد کرده بود؛ ن.ک :عینی ،پیشین،
ص74ـ.71
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 .54همان.
 .55حاتماف ،نماز ،انعکاس انقالب بخارا در آثار صدرالدّین عینی ،دوشنبه7833 :م ،ص.24
 .56عینی ،پیشین ،ص.71
 .57همان.
 .58فطرت ،پیشین ،ص.23
 .59عینی ،پیشین ،ص.71
 .60همان.
 .61همان.
 .62همان ،ص.73
 .63همان.
 .64همان ،ص.78
 .65همان ،ص.71
 .66همان ،ص78ـ.33
 .67کرمینه شهری است میان سمرقند و بخارا که درختان و میوههای بسیار دارد؛ ن.ک :نرشخی،
پیشین ،ص713ـ718؛ حموی ،پیشین ،ج ،7ص.734
 .68عینی ،پیشین ،ص.33
 .69همان ،ص33ـ.37
 .70همان ،ص.37
 .71حاتماف ،انعکاس انقالب بخارا در آثار صدرالدّین عینی ،ص.21
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 .72کمال ،حمزه« ،سه سند آثارخانه ملّی به نام کمالالدّین بهزاد» ،اخبار آثارخانه ملّی جمهوری
تاجیکستان به نام کمالالدّین بهزاد ،دوشنبه2377 :م ،ش ،8ص37ـ.32
 .73عینی ،پیشین ،ص.37
 .74همان ،ص.31
 .75حاتماف ،انعکاس انقالب بخارا در آثار صدرالدّین عینی ،ص24ـ.83
 .76امیراردوش ،پیشین ،ص.433
 .77همان.
 .78عینی ،پیشین ،ص.33
 .79امیراردوش ،پیشین ،ص.374 ،377
 .80عینی ،پیشین ،ص37ـ.34 ،32
 .81همان ،ص33ـ.34
 .82همان ،ص.34
 .83همان ،ص33ـ.34
 .84همان ،ص.31
 .85همان ،ص.43

