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 مقدمة الترجمة

يطيب لي ان أقدم هذا البحث املهم في تاريخ وجغرافية وثقافة اإلسالم في 

سيجد القارئ هنا عرضا درالي الروس ي(. يمهورية تترستان )إحدى جمهوريات االتحاد الفج

مع روسيا عبر بوابة نهر الفولجا، ذلك اإلقليم االستراتيجي اإلسالم تاريخيا مبسطا لرحلة  

 على التخوم الجغرافية بين سيبيريا في الشرق وأوربا الشرقية في الغرب. املميز الواقع 

تاب عن الجامعة اإلسالمية الروسية ومقرها مدينة "قازان" عاصمة صدر هذا الك

جمهورية تترستان، وهي جامعة حكومية ذات سمعة مرموقة، زارها رئيس الوزراء الروس ي 

 ، وما تزال تمثل نافذة مهمة لإلسالم الحضاري.2007دميتري ميدفيدف في 

ترجم إلى اللغتين  كان هذا البحث قد 2016لجامعة في صيف لهذه اخالل زيارتي 

وعامرة ها بعيدة عن الصواب تاإلنجليزية والعربية. وحين تصفحت الترجمة العربية وجد

ن أتولى نقل الترجمة حمدشين، رئيس الجامعة، أ، واقترحت على السيد رفيق مباألخطاء

 للقارئ العربية. وقد تفضل مشكورا باملوافقة. 

رس اللغة الروسية وآدابها في كلية واستعنت بالزميل العزيز د. وائل فهيم )مد

 من نقطة البداية، وقد أدى مشكورا عمله الترجمةإلعادة األلسن بجامعة عين شمس( 

 ديت واجبي نحو الترجمة مراجعة وتحريرا. ثم جاء دوري فأ. على أفضل وجه

عد "بيت الجغرافيا" أن ينشر هذه الترجمة للمهتمين بالشأن الروس ي سوي

في أن تسد هذه   . ويحدوني أمل(وتاريخا وعالقات تفاهم وتعايشحضارة واإلسالم )

ثغرة في ثغرات كثيرة في العالقات الثقافية والحضارية بين العالم العربي واإلسالمي الترجمة 

 من جانب وروسيا من جانب آخر.

 

   سأل القبول ن وهللا

  عبد الحميد عاطف معتمد 

2017نوفمبر  –القاهرة    
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الفولجا في سالماإل   

 زر، تلكالخ (1)خانةبا الفولجفي منطقة  سالمترتبط الصفحات األولى من تاريخ اإل 

السابع والتاسع  ينالقرنيما بين ف (2)ركيةو من القبائل التالتي تألفت الدولة القوية 

وحدت عشرات كانت قد  يالت ركيةو الت الخانةقامت هذه الدولة على أنقاض . ييندامليال 

جبال  إلىاي طالشعوب الناطقة بالتركية وغير التركية في منطقة شاسعة تمتد من جبال أل

البداية تضم سفوح جبال شمال القوقاز والسهول  يدولة الخزر ف يكانت أراض   .الكاربات

 الغرب، يالشرق وخط نهر الدون ف يحل بحر قزوين والفولجا األدنى فالشاسعة بين سا

 يلنفوذ دولة الخزر، وف الوسطى والدنياولكن تدريجيا خضعت جميع مناطق الفولجا 

سنوات أوج قوة اإلمبراطورية وصلت لنهر  يالغرب وف يكا، وفأحتى نهر  هاالشمال امتد نفوذ

زوف وجزء كبير من شبه جزيرة آلها ولوقت طويل مناطق بحر  يتمدنيبر، كما كانت تن

 مضيق كيرتش.  يالقرم وضفت

شمال القوقاز ُيعطوا الجزية للخزر،  يوالشركس وقبائل أخرى ف (3)وكان األالن

تأسست وقات مختلفة. أ يفالجزية أيضا  (4)كييف يابلغاريا الفولجية وروسدفعت و 

                                                           
أو اإلقليم الذي يحكمه الخاقان، وهو لقب الحاكم أو امللك عند الترك  الدولةبالخانة  يقصد (1)

)هذا الهامش وكل ما سيليه من هوامش من إعداد املترجم  ."الخان"وأحيانا يسمى اختصارا  تتروال

 واملراجع(
(2)

 آسيا وسط في تعيش كانت التي والقبائل الشعوب على للداللة التوركية مفردة هنا سنستخدم 

 من صغير جزء الواقع في هي والتي الحالية، تركيا دولة منها يفهم قد التي" التركية" كلمة من بدال

 .آسيا في" التوركية" للشعوب املساحة الهائل االمتداد
(3)

 .قبائل من البدو الُرحل يتحدثون اللغات اإليرانية 
 من القبائل عدد اندماج إثر التاسع القرن  في نشأت الشرقية أوروبا في الوسطى في القرون دولة (4)

 .روريك أسرة أمراء تحت حكم أوغرية ينووالف الشرقية السالفية
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لى الجنوب من نهر تيريك. قعان إت، و (6)سمندرثم  (5)بيلينجيرمة الخزر األولى في مدينة عاص

منتصف القرن الثامن انتقلت العاصمة إلى مدينة إتيل على نهر الفولجا، التي كانت  يوف

 . ستراخان الحاليةأالشمال قليال من مدينة  إلىتقع 

 
 
ريون املكون الرئيس الناطق بالتركية لتلك واملج (7)ل الخزر والبلغار والبورتاسشك

ملحوظ ا، ولكن ذات تأثير دالدولة متعددة األعراق. وكانت هناك مجموعة ليست كبيرة عد

سياسيا  ئابداية القرن الثامن من بيزنطة، ووجدوا ملج ياليهود، الذين تم طردهم ف موه

الدينية، مسائلهم نية تحقيق مختلف الديانات إمكا يدولة الخانة. وكان لدى ممثل يلهم ف

أبو الحسن املسعودي "بين كل سبعة قضاة كان هناك قاضيان  يحيث كتب املؤرخ العرب

، وقاضيان ةمسلمان يحكمان بالشريعة والقرآن، وقاضيان يهوديان يحكمان بالتورا

يمثل الروس والوثنيين  (8)من السالف يمسيحيان يحكمان بالشريعة املسيحية، وقاض 

 يتشاور مع القضاة". أو رين، ويحكم إما بالعادات الوثنيةاآلخ

بدأ انتشار اإلسالم في بالد الخزر في القرن السابع، وذلك بفضل الدعاة والتجار 

 للطبقات الدنيا والتجار العرب  ظلالعرب. ومع ذلك، 
ً
اإلسالم لفترة طويلة هنا دينا

من القرن  يالنصف الثان يبين العرب والخزر فونتيجة للعديد من الحروب  ،والخوارزميين

الحملة الناجحة للقائد العربي مروان بن محمد،  ثم بفضلالسابع وبداية القرن الثامن، 

مجتمع الخزر. وكان  يعجل بانتشار دين املنتصرين ف ياعتنق الخاقان اإلسالم، األمر الذ

 دولة الخانة هو انتقال عدد كبير من خوارزمي   يلتعزيز اإلسالم ف يالثان ييجابالعامل اإل 

                                                           
 .حاليا داغستان في (5)
 .الجزء املطل على بحر قزوين يف حالياداغستان  يف (6)
 .األوسط الفولجا لنهر اليمنى الضفة علىكان يعيش  يقبل اتحاد (7)
(8)

 شعوب في شرق أوروبا بين بحر البلطيق والبحر األسودهم  Slavالسالف  
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عاصمة اإلمبراطورية مساجد ومدارس دينية. وذكر  يمدنها، وبنوا ف يللعيش ف وسط آسيا

 قصر الخاقان القريب منه. علًوان منارة املسجد الجامع تجاوزت أ ياملسعود

 

لدولة الخزر،  يال يتجزأ من النسيج الدين ااإلسالم جزءً  القرن العاشر أصبح في

ظلت فيها السلطة في أيدي أتباع الديانة اليهودية. ومعظم من زار دولة الخزر في ذلك  يالت

سحاق إبو أاإلسالم في كل مكان. كتب به عالمات تنتشر  ابلدوجدها و كتب عنها أالوقت 

ل أكثر من ثمانية آالف مسلم، وثالثين ي"وفي مدينة إتل: يقو البارز  فيالجغرا ي صطخر اإل 

 

 أوروبا الشرقية فيما بين القرنين السادس والثامن
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ربعة آالف شخص. اليهود هم النسبة األقل من أ... امللك عندهم يهودي، وبجانبه  امسجد

 غلبية من املسلمين واملسيحيين، وهناك القليل من الوثنيين".السكان، واأل 

 

وبلغاريا  (9)كييف ياد الخزر السيطرة على روسمنتصف القرن العاشر فق في

القادمين  (11)شناقالب يمقاومة محاربوأدت وخسروا ساحل مضيق كيرتش.  (10)الفولجية

                                                           
 أوغرية - وفينواتحاد قبائل سالفية شرقية  القرن التاسع من يف نشأت باو ور أشرق  يف إمارة (9)

 .روريك سرةأ مراءأتحت قيادة 
 .منطقة نهر الفولجا األوسط وحوض نهر كاما يف تاريخية دولة (10)
يتحدثون اللغة  سكانه القرنين الثامن والتاسع وكان يف غالبا تشكل بدوية قبائل اتحاد (11)

 .التركية( اللغات إحدىالبجناكية )

 

 مدينة بلغار على نهر إتيل )الفولجا( 

 بريشة الفنان: إلدوس عظيموف
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إلى  - قوتها في أوجكانت  يالت -الكييفية  ياروس ات معواجهكما أدت املمن أعماق آسيا، 

 .التي سرعان ما انهارتاإلمبراطورية تلك ف قوة ااستنز 

  الثالث عشرو  الثامنبين القرنين التطور 

، ونشأت دولة بلغاريا التوركبحلول منتصف القرن السابع وهنت قوة خاقانات 

كانت تعيش  يم شكلت القبائل البلغارية، الت 603عام  فيالعظمى في سهوب البحر األسود. 

لبعض الوقت كانت و  بهم. اخاص ايعرق ايسياس االبحر األسود، اتحادفي سهوب كوبان و 

الحاكم البلغار  وصل إلى السلطة فيم  635، ولكن في عام (12)فارتابعة لدولة خانة األ 

ه كان قد يبدو أنوابن أخيه كوربات، الذي نشأ في بالط اإلمبراطور البيزنطي، و  (13)ورجانأ

فار، قاموا بتشكيل دولة خانة األ البلغار  سقطأن أم، وبعد  619عام تم تعميده في بيزنطة 

دخل التاريخ تحت  ذلك االتحاد الذياتحاد للقبائل في السهوب الشرقية للبحر األسود، 

   مسمى "بلغاريا العظمى".

، ورالعند قدومهم ملنطقة الفولجا واأل كانوا وثنيين ن البلغار األوائل أعادة عتقد يُ 

الشمس والقمر والرعد  تقديسعد يالتركية. و  (14)التنجرية وكانت العقيدة األساسية هي

للعالم  اسيد "التنجرالتي ترى في "عبادة تلك المن السمات املميزة ل السامقةواألشجار 

 .في تلك الفترة بالتعقيدقة الوضع الديني في املنطاتسم و  .ي العلو 

                                                           
التي  يراض فترة ازدهارها األ  يف تشغل وكانت 823 عام حتى واستمرت 562 عام نشأت دولة (12)

 ومقدونيا وأوكرانيا وبولندا وصربيا ورومانياملجر والنمسا وسلوفاكيا وكرواتيا ا تمثلها حاليا

 .وسويسرا ليتوانيا من جزاءأو  البيضاء وروسيا
 .ورخانأ وأ ورجانأالقبائل البلغارية ويسمى  توحيدب قاماريا بلغ حاكم (13)
 وراسيا،أواملنغوليين فى سهوب  تراكاأل البدو يعتنقها وكان والبوذية سالماإل  قبل ظهرت ديانة (14)

 .السماء تقديس يتم وفيها
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 فيس قبائلهم أبعد تدمير بلغاريا العظمى أضحى األبناء الخمس لكوربات على ر 

نهر الفولجا األوسط،  يأراض و ، (15)بانونياو نهر الدانوب األدنى،  ي: أراض هي مناطق مختلفة

منطقة الفولجا،  فيانتقلت القبائل البلغارية للعيش  نهر الدون وشمال القوقاز. يأراض و 

 ر. و ووجدت نفسها محاطة بسكان ترك وأوغ

إنشاء وب .(16)ملوشأاتحاد القبائل البلغارية بقيادة  برزت قوةبناء الدولة ثناء أ

بالغ  يالوضع الدين أصبحالفولجا الوسطى من حوض نطقة امل فيالدولة البلغارية 

 تحسنت ركية ذات طابع مختلط.و الت/الثقافة الروحية للقبائل البلغارية توصار ، التعقيد

مع بداية تأسيس العالقات التجارية واالقتصادية املنتظمة مع الدول اإلسالمية بالعالقات 

البلطيق. يعود /دول الشرق بنهاية القرن السابع، وكذلك ظهور الطريق التجاري الفولجا

 القرن الثامن. إلىوائل واملرحلة األولية من معرفة اإلسالم على األرجح دعاة األ ظهور ال

 يةالبلغار ة تزعمتها القبيلة يرتبط انتشار اإلسالم بين البلغار بتوحيد قبائل مختلف

ملوش، وكان الدافع السياس ي األكثر أهمية لذلك هو الرغبة أبنه أوخاصة  يشيلكبزعامة 

 فيملوش وغيره من قادة القبائل التركية األوغرية أل عن دولة الخزر. كان في تحقيق االستقال

شكل فراء، وكان  فيورال تابعين لخاقان الخزر، ويدفعون له الجزية منطقة الفولجا واأل 

 ملوش رهينة في عاصمة خانة الخزر إتيل.أبن ا

م في منطقة ملاذا من بين جميع أديان العالم انتشر اإلسال  ،وهنا ُيثار تساؤل 

الدولة  -، حيث كانت بيزنطة بشكل كاف لبلغارا تجذبلم املسيحية  يبدو أنالفولجا؟ 

في تحالف مع الخزر وليس لديها أي تأثير فعال على منطقة  - املسيحية القريبة آنذاك

                                                           
 سلوفاكيا غرب وجنوب النمسا وشرق  جرملا التي تمثلها حاليا األراض ي في أوروبا وسط في إقليم (15)

 .والهرسك البوسنة وشمال صربيا شرق  وشمال كرواتيا وشمال سلوفينيا وشمال
 .عبدهللا ابن جعفر: يسالماإل  هاسمو  ،يشيلك الخاقان وابن الفولجية بلغاريا خاقان (16)
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تنامية بين منطقة قتصادية املالفولجا. ومن ناحية أخرى لعبت العالقات التجارية واال

 اختيار اإلسالم فيدورا خاصا  – (17)خوارزم ودولة السامان –الفولجا ودول آسيا الوسطى 

على السلع الشمالية متجاوزين دولة الخزر بفضل  ون . وكان التجار املسلمون يحصلديانة

 الفولجا األوسط. حوض إلى ياملباشر املؤد ي الطريق التجار 

والتاريخ  ،م في منطقة الفولجا جاء من آسيا الوسطى وبخارى وهكذا، فإن اإلسال 

ملوش لإلسالم غير معروف، ولكن يمكن أن ُيعزى إلى العقد األول من أالدقيق العتناق 

- 903عوام التي ترجع كتاباته أل  (18)ستهيقول الرحالة العربي الشهير بن رُ القرن العاشر. 

القرى  فيالبلغار( باإلسالم، و يأم، ويدين معظمهم )م: " يدين ملك البلغار باإلسال  913

 ئمتها".أتوجد مدارسهم ومساجدهم بمؤذنيها و 

 

                                                           
 .999ام حتى ع 819الفترة من عام  يخراسان وما وراء النهر ف يف دولة (17)
 .صفهانأ يعاش ف يفارس  يجغراف ،بن رستهحمد بن عمر أ يبو علأ (18)

 

 سفير الخليفة العباس ي املقتدر باهلل في حضرة ملك البلغار. 

 من أعمال الفنان روشان شمس الدينوف
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في بلغاريا هو تبادل  كديانة كان الحدث األهم الذي شهد التأكيد على اإلسالم

التي أرسلها  عبت السفارةبغداد. ولاهلل في املقتدر ب العباس ي ملوش والخليفةأالسفارات بين 

الخليفة العباس ي بقيادة بن 

االعتراف  فيدورا حاسما  فضالن

ببلغاريا الفولجية  يالدبلوماس 

كبلد مسلم، وكذلك أعطت 

دفعة قوية النتشار اإلسالم بين 

البلغار وفتحت للعالم املتحضر 

، ووسعت حدود اضخم ابلد

نهر حوض العالم اإلسالمي حتى 

. منذ ذلك الفولجا األوسط

خذ الدبلوماسيون أالوقت 

واملؤرخون ينظرون باهتمام 

با و ور أ فيللعملية السياسية 

الشرقية الصاخبة، حيث ظهرت 

ألي بلد شرقي له مصالح  يالحليف الوحيد والطبيع يأقص ى الشمال، وه فيدولة إسالمية 

ع تجار بيع السلع نها شريك تجاري يمكن االعتماد عليه لجميأفي منطقة الفولجا، كما 

 الشمالية.

األمير م وبعد حملة  985. في عام "روسإمارة " فياإلسالم  نشرحاول البلغار 

 املصدر التاريخيفي وردت على بلغاريا تم عقد معاهدة سالم. و  فالديمير األول الروس ي 

 
حفل استقبال في بالط البلغار عند أملوش خان، ويبدو في 

الصورة رسول الخليفة العباس ي سوسن الرس ي وأمين 

فضالن. السفارة جعفر بن  

بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف   
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م، عندما  986عام حكاية اختيار العقيدة  "(19)"سير السنوات املاضية املعروف باسم

 حاول البلغار حث فالديمير على اعتناق اإلسالم.

، في االنتشار ةياملعرفمصادره و  يالتعليم الشرق أخذمع اعتناق البلغار لإلسالم 

، في املدن والقرى البلغاريةدينية الدارس املساجد و املانتشرت وفي بداية القرن العاشر 

من العزلة.  ش يء فيماء ورجال دين كبار. كان البلغار بعد اعتناقهم اإلسالم وعمل بها عل

ن الدول األصلية عالبلغار رغم بعد البيروني " يلكن، مع ذلك، وكما كتب العالم املوسوع

 معلومات عن الخالفة والخلفاء". تعوزهمم تكن لف ،لإلسالم

ففي القرن الحادي عشر 
 
حاج أحمد "البلغاري الشهير  يوعالعالم املوس أل

 يتنتمكما  "الشامل" و"املقاصد النافعة" و"الطريقة البلغارية". أهمها: عدة كتب "البلغاري 

 يلى النصف األول من القرن الحادإلبلغاري اعمال الفيلسوف واملؤرخ حامد بن إدريس أ

يعقوب بن وضع ن الثاني عشر عشر. وفي النصف األول من القر  يعشر وبداية القرن الثان

معاصرا البلغاري يعقوب كان  ."تاريخ بلغاريا"فه الذي يحمل عنوان لمؤ نعمان البلغاري 

سليمان بن داود السكسنوفاري، مؤلف كتاب "نور  (20)لرجل الدين البارز في مدينة سوفار

رن الرابع عشر ول من القالنصف األ  فيعاش وعمل وباملثل، حقيقة األسرار".  -ضواء األ 

 البارز برهان الدين إبراهيم الحنفي، مؤلف كتاب "أصول املناقشات". يالقانون

 ي عشر كان حاج البلغار  يعشر ومطلع القرن الثان ينهاية القرن الحاد في

مجال الصيدلة، وتمتعوا  فيعمالهم أواألخوان تاج الدين وحسن ابن يونس مشهورين ب

                                                           
 صداراتاإل  من العديد ولها كييف فيدُونت و  عشر الثاني القرن  وائلأل  تنتمي تاريخية سجالت (19)

 .االختالفات ببعض
الغزو  يد على 1236 عامالقرن التاسع وتم تدميرها  قبيلبلغاريا الفولجية تأسست  يف مدينة (20)

 .ياملغول
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"إمكانات فضل عالج للتسمم" و"أاشتهر تاج الدين بكتابيه س. بشعبية واسعة بين النا

 األعشاب العالجية".

تبت قصيدة "قصة يوسف"، وه
ُ
روع أواحدة من  يفي بداية القرن الثالث عشر ك

القصيدة املستندة إلى قصة قرآنية هذه للشاعر "قول غالي". و  ي تتر ال -يعمال األدب التركأ

ية الكبيرة مكانات الشعر تشهد على اإل 

 منطقة الفولجا. فيركية و للشعوب الت

في نهاية القرن التاسع تغلغل 

 
ً
اإلسالم في الثقافة الروحية للمجتمع، مغيرا

تقاليدها التركية ودافعا العبادات الوثنية 

ساهم ازدهار الدولة و الخرافات. دائرة إلى 

ونمو املدن وترسخ  ثقافة روحية ومادية 

على كامل  يموحدة ذات طابع إسالم

شعب بلغاري له األراض ي في البالد في تشكيل 

في القرون وسياسية موحدة  تميز عرقي

أساسهم األيديولوجي هو وكان الوسطى، 

 الفكر اإلسالمي.

 (21)اإلسالم في القبيلة الذهبية

 تقداتاملع كانت –إمبراطورية جنكيز خان  –في فترة تشكيل الدولة الجديدة 

ونتيجة اللتقاء اإلسالم مع مجموعة  .واسعةواملسيحية منتشرة بصورة  (22)الشامانية

                                                           
 مبراطورية، وكانت ضمن اإل 1483 – 1224الفترة  يف اسياور أفي  نشأت دولة الذهبية القبيلة (21)

 .عهد مينج تيمور  يبشكل كامل ف عنها استقلت ثم 1266 عام حتى املغولية

 

.18الشاعر "قول غالي"، القرن   

بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف   
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لى خصوصية إمتنوعة من األديان واملعتقدات في القبيلة الذهبية نشأ وضع ديني أدى 

القرن خمسينيات ربعينيات و أ فيلم يكن مطلقا الدين السائد  يانتشار اإلسالم، الذ

 لث عشر.الثا

في النصف األول من القرن الثالث عشر انتهج خاقانات املغول سياسة متسامحة 

على الشعوب املهزومة.  –الشامانية  –مع األديان املحلية، ولم يحاولوا فرض معتقداتهم 

الكنائس املختلفة، ويجعلونهم على  يكان جنكيز خان ونسله القريب، يساوون بين ممثل

كان هذا نوعا من "التكتيك الديني" املتميز لساللة جنكيز خان و  مسافة واحدة منهم.

 م( أي دين. 1256-1242) (23)باتو خانلم يعتنق فعلى سبيل املثال، . وائلاأل 

صراع شرس  وقعطويال، ففي نهاية فترة حكم باتو خان هذا الوضع يستمر لم 

الذين  (24)من الجوتشيين فانقسموا إلى مجموعتين: األولى كانتللسيطرة على العرش، 

مجموعة أخرى من و  (مثل باراكتشين زوجة باتو خان وابنهما سارتاك) (25)نساطرة صاروا

 اعتنقوا اإلسالم.ممن ركة خان ـِـطبقة النبالء برئاسة ب

 

                                                                                                                                       
 نأب يماناإل  على تعتمد يالت للدين، املبكرة شكالاأل  منتقدس عناصر الطبيعة وهي  ديانة (22)

 بالسحر الشامانية وترتبط رواح،األ  مع التواصل التحول  حالة يف يمكنه علوي  رب هو" الشامان"

 .والطوطمية والروحانية
 ،1227 عام خان يجوتش  والده وفاة بعد الذهبية القبيلة خاقان صبحأو  خان، جنكيز حفيد (23)

 .خان جنكيز ساللة من يالثان الجيل يف كبراأل الوريث صبحأ جده وفاة وبعد العام نفس يوف
 .خان يجوتش  كبراأل البنه ويعود خان نكيزج سرةأ نسل من فرع (24)
 هعتبر ا(. 431-428) القسطنطينية بطريرك نسطور  إلى نسب يمسيح مذهب النسطورية (25)

 .431 عام هرطقة  أفسس مجلس
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م(، وأصبح  1266-1257ركة خان )انتصر أنصار الخاقان بِ  راع قصيربعد ص

زار علماء كان ِبركة خان قد ركة خان أول خاقان من القبيلة الذهبية يعتنق اإلسالم. بِ 

بخارى، وتحدث معهم، وهناك اعتنق اإلسالم على يد الشيخ الصوفي سيف  فيمسلمين 

 .يالدين الباخرز 

ملبالغة في تقدير مدى انتشار اإلسالم بين سكان دولة وفي الوقت نفسه ال يجب ا

القبيلة الذهبية، فلم تحدث أسلمة شاملة للسكان. وفي الحياة العامة استمرت التقاليد 

وال حتى عودة النساطرة والوثنيين إلى  لكن انتشار اإلسالم لم يكن ليوقفه ش يء القديمة.

 (. السلطة )مينج تيمور، تالبوجا، تودامينج، توكتا

في سهول ومدن القبيلة الذهبية من نهاية القرن  بصورة أوسعينتشر بدأ اإلسالم 

، الجالية املسلمة في اإلمبراطورية زاد نفوذوفي بداية القرن الرابع عشر  .الثالث عشر

 

 خريطة اإلمبراطورية املغولية خالل القرن الرابع عشر
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 من الوصول للعرش. م( 1342-1312)" (26)أوزبك خانوهو "بنائها أنت أحد بحيث مك

فئة في القبيلة الذهبية بشكل تدريجي خالل النصف األول من القرن الرابع عشر تشكلت 

 .(27)"السادة، وعرفوا باسم "أحفاد النبي محمدينتسبون إلى  يرجال الدين اإلسالممن 

 

في املناطق التي سادت فيها  حصل رجال الدين األرثوذكس على بعض االمتيازات

عهد الخاقان مينج تيمور تلقى املطران  في. والديانة املسيحية في فترة حكم باتو خان

الجزية "عفاء من اال ب ا( مرسوم1267عام  فيمن إدارة الخاقان )تقريبا  (28)كيريل

هانتهم واضطهادهم". إعن  تتريقاف املسؤولين الإلرب، و والضرائب، واحترام خدمتهم ل

                                                           
 وتعد ،1342 عام حتى 1313 عام الحكم تولى. محمد الدين قيس سلطان هو خان وزبكأ (26)

 .الذهبية القبيلة فترات زهىأ حكمه فترة
د (27)  حفيديه طريق عن محمد للنبي ينتسبون  الذين الذكور  على ُيطلق احترام لفظ هو السِي 

 .أخرى  وُدول  مصر في شريف لقب السيد على ُيطلق. والحسين الحسن
  ساقفةأل ا مجلس بهانتخالثالث  كيريل (28)

ً
  .لكييف خان باتو فتح بعد 1242 عام امطران

 
 قازان

-6الطابية الكبرى الشمالية الشرقية،  -5قصر،  -4بوابة نور علي،  -3نهر كازانكا ، -2،   قناة مائية-1

مستعمرة -11، 16نهر في القرن  10البوابة الكبرى، -9مدافن،  -8نهر تزيتس، -7مسجد جامع، 

ام عام-14يومين، بوابة ت-13بوابة أتاليكوفي،  -12سكنية،   حم 
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هانة الكنائس إعدام هو عقوبة وطبقا لهذا املرسوم ومراسيم مماثلة أخرى أصبح اإل 

  ممتلكات الكنيسة.و املساس بأوالعقيدة 

يضا على دعوة لألمراء الروس باحترام امتيازات الكنيسة أاحتوت املراسيم كما 

عهد  في. واسعة احقوق نفسها (29)يملسيحيين في مدينة سراانح ُم  تلك، وفي نفس الوقت

ساهمت في زيادة  ي(، والت1263سقفية أرثوذكسية في سراي )عام أركة خان تم إنشاء بِ 

تعزيز موقف رجال الدين األرثوذكس في القبيلة الذهبية. وكان هناك تسامح ديني على 

ة لإلسالم في القبيلة الذهبية في النصف األول من القرن الرابع الرغم من الهيمنة الواضح

عشر، ففي مدن منطقة الفولجا جنبا إلى جنب مع املساجد ُبنيت الكنائس واملعابد 

 اليهودية. 

 

بعد أن شيد خاقانات القبيلة الذهبية إمبراطورية عظيمة، سعوا لربط جميع 

الرابط خدمتهم. وكان  فين واحد، وذلك لرغبتهم في وضع جميع رجال الدين رعاياهم في كيا

نما والئهم للسلطات. لذلك، على الرغم من أن إدين رعاياهم، و  ليسللخاقانات  الوثيق

للوصول  يفي بالط الخاقانات وكان بمثابة تصريح أيديولوج مهمااإلسالم لعب دورا 

، كان اإلسالم في كثير من الرحل البدومن لنبالء، وخاصة وساط اأ فيإال أنه للسلطة، 

 .أخرى  خرافاتفضال عن األحيان القشرة الخارجية التي تغطي عبادات محلية للقديسين 

                                                           
 .الذهبية القبيلة عاصمة كانتا مدينتين اسم( والجديدة)القديمة  سراي (29)

 
 .16تصور بانورامي ملدينة قازان في منتصف القرن 

 بريشة: روشان شمس الدينوف
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كانت القبيلة الذهبية واحدة من أنشط مراكز التجارة والتخطيط العمراني. وكان 

األملان واليهود واإليطاليون التجار العرب واألرمن والبلغار والبورتاس واليونانيون و 

 (31)نسراياتاوالخوارزميون يمألون كارو  (30)األويغوريون والصينيون والروس والفرس و 

في واحد من  بلدان العالم القديم بضائعنواع أكان يتم تبادل مختلف  أكبر مدن البالد.

الحرف والزراعة،  ازدهار إلى، وأدت التجارة الدولية ملعابر التجارية في العالمأنشط ا

وشجعت على تطور صناعة بناء السفن. وساهم في ازدهار الدولة عشرات املدن الجديدة 

التي نشأت بعد حمالت باتو خان وإعادة اإلعمار والتوسع ملجموعة من املدن القديمة، 

 ف بهم.واملستوى الرفيع للحر 

دولة القبيلة الذهبية برزت عاصمتيها: سراي القديمة  فيمدينة  150من بين 

والجديدة. أسس باتو خان األولى على الضفة اليسرى من نهر الفولجا شمال أنقاض 

، أيضا على الضفة اليسرى ركة خان عاصمة الخزر إتيل. والثانية )األكثر شهرة( أسسها بِ 

 من مدينة فولجاجراد الحالية يءش الجنوب بعض ال إلى

كتب الرحالة العربي ابن بطوطة، الذي زار املدينة في النصف األول من القرن 

 :يقول  الرابع عشر

را من أحسن املدن، متناهية الكبر في بسيط من األرض تغص  بأهلها "ومدينة الس  

وغرضنا النطواف  كثرة، حسنة األسواق، متسعة الشوارع. وركبنا يوما مع بعض كبرائها،

، فما وصلنا آلخرها إال 
ً
عليها،ومعرفة مقدارها، وكان منزلنا في طرف منها، فركبنا منها غدوة

 بعد الزوال"   

                                                           
 وأكبر أقوى  من وكانت منغوليا، باسم اليوم يعرف فيما تعيش التي التركية الشعوب من (30)

 .الوسطى آسيا في تعيش التي التركية القبائل
 مبني البعيدة، الطرقات على والقوافل للمسافرين بيت يوه يفارس  أصلها الكارواِنسراُي  (31)

 .جوانبها في كوى  مع واحد باب وله محدب، سقفه والصاروج، والجص بالحص ى
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امتدت ، و 2كم 48بلغت نحو املدينة فمساحة : ش يء فيلم يبالغ ابن بطوطة 

عالوة  اجامع امسجد 13 بهاكيلو متر، وكان  100سافة مل (32)خطوباأ نهر اةذبمحا يالضواح

القرن الرابع  فيمن املساجد التقليدية مستطيلة الشكل. ومن حيث عدد السكان  على كثير

 75ما ال يقل عن  إذ عاش فيها، كبر مدن العالمأالجديدة واحدة من  يعشر كانت سرا

 تلك الفترة(.  فيلف أ 60 يباريس كان يعيش حوال فيلف شخص )بينما أ

أنظمة  إذ مدت بها، يبأعلى مستوى من التخطيط العمران لقد تميزت سراي

الجديدة مجهزة بشبكة واسعة ومعقدة  يإلمدادات املياه والصرف الصحي، كما كانت سرا

القصور واملساجد واملآذن خلقت ض وحمامات السباحة والنوافير. من القنوات واألحوا

كانت  يالت)نسرايات واألضرحة واألحياء السكنية اواملدارس اإلسالمية والحمامات والكارو 

بجمال  مميزا اانطباع (تمزج بين التقاليد املعمارية والهندسية للعالم اإلسالمي والصين

 يوائل للقبيلة الذهبية، تحاكسسها الخاقانات األ أ ياملقاطعات، الت . وكانت مدنفريد

 عاصمتيها.

لم يكن و . الحرف في رقًياأظهرت عاصمتا القبيلة الذهبية ومدن املقاطعات 

اني الزجاجية كانت ، واألو نظيره في خوارزمأقل شأنا من  (33)البالط والفخار املزجج

 أوراسياتزيين الجلود لم يكن هناك مثيل للحرفيين البلغار في  فيكنظيراتها البغدادية، و

 .بأكملها

القبيلة الذهبية التقاليد القومية لشعوبها،  وعكس اإلنتاج الفكري واألدبي في

ات واألشعار والقصائد شكال األدبية كاملرثيوانعكس في مجموعة متنوعة من األ 

                                                           
  .من مدينة فولجاجراد يلاالشم الجزء مامأيتفرع منه  يوالذ الفولجا لنهر األيسر الفرع (32)
 .رقيقة زجاجية بطبقة ىمغط فخار (33)
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روائع األدب الذهبية والروايات واملواعظ. ويعود ألدب القبيلة  والحكايات (34)والداستانات

، و"السلطان ي، و "كتاب الحب" لخوارزمي"خسرو وشيرين" لقطب السرا :مثل ،يالعالم

حدائق ، و"الطريق املفتوح لي، و"جوليستان" لسيف سراي" لحسام قايتبا(35)الجمجمة

 .ي الجنة" ملحمود البلغار 

 ريةاإلسالم في الخانات التت

القرن الخامس عشر والسادس  فيية تتر الدول ال فككت عن القبيلة الذهبيةت

وخانات القرم وقازان وقاسيموف  (36)يالخانة الكبرى وخانة النوجا :وهي ،عشر

كان هناك فهم  الدول  هذه في. وا(أصبحت فيما بعد خانة سيبيري يستراخان وتيومين )التأو 

براهيم حاكم خانة تيومين إرسالة الخاقان  في، حيث جاء يواضح النتمائهم للعالم اإلسالم

نت قيصر أنا قيصر مسلم و أ: "1489عام يفان فاسيليفيتش إألمير موسكو العظيم 

رسالته  في م 1551عام  يونفس املعنى كتبه األمير يوسف حاكم خانة النوجا ".يمسيح

 ".ون يمسيح منتأيفان الرابع: "نحن مسلمون و إألمير إلى ااملوجهة 

الخانات كان هناك نظام متشعب للمؤسسات الدينية وطبقة كبيرة من رجال  في

 فعلى سبيل املثال كان فيمحمد.  يألعلى من ساللة النبوعلى رأسهم السيد ا يالدين اإلسالم

 انشط ا. ولعب رجال الدين في الخانات دور ألف مسجد جامع 21شبه جزيرة القرم وحدها 

 فياتخاذ القرار بشأن املرشح لعرش الخانة. و فيكان السادة يشاركون  إذفي شؤون الدولة، 

 مفجع،بشكل املشاركة الفعالة للسادة في الشؤون املتعلقة بالعرش انتهت بعض األحيان 

                                                           
 .شعبيةة يقصة ملحم بها ويقصد يأصلها فارس  (34)
عن سلطان يمتنع عن مساعدة فقير فيصاب بمرض غير معروف ويموت  يتحك قصيدة (35)

 .عاما 70 هناك وتبقى رضاأل  إلىويعاقب بارسال رأسه 
 .ورالواأل  الفولجا نهر بين تقع وكانت الذهبية القبيلة انهيار بعد ظهرت ُرحل بائلق من دولة (36)
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عدم اثنان من طبقة األسياد إذ
ُ
خانة قازان لدعمهم أحد املتنافسين على عرش الخانة في  أ

عدم 1524)في عام 
ُ
  1551السيد بوراش، وفي عام  أ

ُ
 السيد قول محمد(. عدمأ

النشاط تطلب 

جانب  إلى - الدبلوماس ي

الدولة  شؤون فياملشاركة 

من رجال  - بشكل عام

الدين املسلمين مستوى 

كاف من اإلملام بالقراءة 

والكتابة، وتطلب من 

الدبلوماسيين رفيعي 

املستوى معرفة عميقة في 

ليس و  العديد من املجاالت.

ن "قول أدفة من قبيل الص

سيد أعلى خر آ -شريف" 

كان ضليعا  -لخانة قازان 

في علم الفلك، والتاريخ، 

العسكرية،  شؤونوال

وأمور الدولة، وكان أيضا 

 كاتبا بارعا وشاعرا. وكان ُيكتسب مثل هذا التعليم إلى حد كبير في املدارس الدينية املحلية.

 (37)في كرملينمساجد  5اك ما ال يقل عن وبحلول منتصف القرن السادس عشر كان هن

مهمة ثقافية  يرجال الدين اإلسالم وحملمؤسسات دراسية.  به تألحققازان، الذى 

                                                           
 .تترستانلرئيس  يقازان وكان مركز خانة قازان، وحاليا املقر الرسم يف حصن (37)

 

ذكريات األجداد. :بلغاريا الفولجية  
 بريشة: إلدوس عظيموف
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 ةأيهذه الدول لم تعرف ية، حيث تتر انشغلوا بقضية التعليم العام في الخانات ال إذ، ثقيلة

 املدارس الدينية. سوى مدارس أخرى 

وفي باحترام كبير.  وحظوا، قويارية في الخانات التت يكان نفوذ رجال الدين اإلسالم

"بالقرب من قلعة قازان ... يقول:  1524في عام كتب الرحالة سيجمون جيربيرشتاين ذلك 

من  بقدر كبيربأبهة وتكريم، ألن في هذا الجمع سيد ... فهو يتمتع  قابلهم أمراء هذه اململكة

عند اقترابه يخرج امللوك ملقابلته، ويصافحونه وهم وقوف، وهو  إذالسلطة واالحترام، 

 يجلس على ظهر حصان".

هو رية، و الخانات التت فيواحدا من أبرز جوانب الحياة العامة  كان التسامح الديني

ما يتفق اتفاقا وثيقا مع الطابع التجاري لسكان املدن، ومع تقاليد بلغاريا الفولجية 

قازان كنيسة مسيحية، وكان يتعامل  فيوالقبيلة الذهبية، فعلى سبيل املثال، كانت 

محاوالت لجعلهم  ةيضا بتسامح، وعمليا لم تكن هناك أيأاملسلمون مع األجانب الوثنيين 

األديان  يالعالقات بين ممثل فيعدم وجود عنف  إلىشارة إ فيم قسرا. ويعتنقون اإلسال 

يقف مستندا على عصا شخص  الجمعة خطبةثناء أمام خانة قازان كان اإل  فياملختلفة 

 .فقير بدال من سيف محارب، كما جرت العادة في بعض بلدان آسيا الوسطى

الفولجا واألورال وسيبيريا سماته املميزة،  فيالمية  كان لإلسالم في البلدان اإلس

ويرجع ذلك إلى عدة عوامل. كان يرتبط وقت وطبيعة انتشار اإلسالم بالعادات والطقوس 

اإلسالم تعاليم  تر انتش سيبيرياخانة  فيتلك البلدان، فمثال   فيالدينية للشعوب القاطنة 

 فيبدأت هذه العملية  تحت تأثير عوامل مختلفة. يالعامة بشكل تدريجالحياة  في تسربتو 

سيبيريا في انتشار  فيعصر بلغاريا الفولجية، حيث ساهم التجار البلغار ورجال الدين 

بان حكم الخاقان أوزبك خان، إازدادت هذه العملية خالل فترة القبيلة الذهبية  اإلسالم.

سلمة إلى فترة حكم الخاقان كوتشوم خان، الذي دعا رجال دين ويعود اكتمال عملية األ 

بعض القبائل الواقعة بعيدا  ظلتمن آسيا الوسطى لتعزيز دور اإلسالم. ولكن مع ذلك 
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مجموعة  تجاء 1395 -1394  عامي وبعدعن عاصمة الخانة على ديانتها القديمة، 

ثقافات  احتفظت ولذلك ،غرب سيبيريا إلى واتجهوا اك ال يعتنقون اإلسالمجديدة من األتر 

، وخاصة ذات التأثير امللحوظ املعتقدات التقليديةب ما قبل اإلسالم في هذه املنطقة

سو  ،تعكس األفكار الدينية للشعوب التركية يالتنجرية، الت العقيدة الشمس  تقد 

 .والسماء

 
 املعركة األخير عند مسجد "قول شريف" 

 بريشة: فرديناند خالقوف
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 :الثاني المبحث

 اإلسالم في اإلمبراطورية الروسية
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 الثامن عشرو السادس عشر  بين القرنين روسياوالسياسة الدينية في  اإلسالم

بعد ضم أراض ي خانات قازان  -م اتجهت دولة موسكو  1552بداية من عام 

تنصير الشعوب غير الروسية، ومن ثم إضفاء الطابع الروس ي  إلى - وسيبيرياستراخان أو 

على  (38)يكقوانين مجلس زيمس فيم نص التشريع  1649عام  فيول مرة عليها واستيعابها. أل 

ن للكنيسة الحق الوحيد للقيام بالعمل أو  يدين الدولة الرسم ين األرثوذكسية هأ

القانون  فييضا في إدراج مادة خاصة أظهر رفض السلطات لإلسالم  البالد. في ي التبشير 

 دينهم. فيالذين ُيدخلون الروس  تنص على عقوبة اإلعدام على املسلمين

، على االعتراف جزئيحصل اإلسالم، ولو بشكل  ينين مجلس زيمسكقوا فيولكن 

األديان األخرى قسم الوالء طبقا  ين يقسم ممثلأ، فقد تم اإلقرار فيها على يالقانون

 ُيقسم. ين قسم الوالء للملوك الروس كان يتم طبقا لدين الشخص الذأ يألعقائدهم، 

الفولجا،  تترتنصير  إلى يومة اهتمامها الرئيس وجهت الحك ي نشاطها التبشير  في

حاولت دولة السلطة  يروسيا تقريبا، الذ فيوهم تحديدا أصبحوا الشعب املسلم الوحيد 

، الذين سيبيرياستراخان و أ تترو  البشكيرعانت املطلقة استيعابه دينيا بشكل ممنهج. و 

بدرجة أقل بكثير، حيث  يمن االضطهاد الدين، يوقعوا مبكرا تحت سلطة التاج الروس 

قبل منتصف القرن الثامن عشر  كانوا يعيشون في املناطق الحدودية للدولة الروسيةنهم أ

لإلسالم مقيدة ، حيث املشاعر املعادية سالم(باإل  يوالقانون يقبل االعتراف الرسم يأ)

 دائما بعامل القرب من الدول اإلسالمية املستقلة واملجموعات القبلية.

                                                           
 السياسية القضايا ملناقشة الشعب طوائف جميع بها ُممثل كان عليا نيابية هيئة (38)

 السابع القرن  واخرأمن منتصف القرن السادس عشر حتى  تواستمر  دارية،واإل  واالقتصادية

 .عشر
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 ين معظم املراسيم القيصرية املتعلقة بالشأن الدينأ إلىكبير  بشكلهذا أدى و 

نهاية القرن الثامن  فيالفولجا تحديدا. فقط  تتركثر من قرنين كانت تخاطب أعلى مدار 

واكتسبت  ول " األ ي ر تدريجيا شكلها "التت دت القوانين الروسية الخاصة باملسلمينعشر فق

 كبر. أصبغة متعددة القوميات بشكل 

الكنيسة  إلىمناطق نهر الفولجا األوسط  فيوكلت املهام التبشيرية أمر بادئ األ  في

، يصرية ضخمة من األراض تلقت هبات قي يديرة، التاألرثوذكسية، وبالضرورة أصبحت األ 

  يشية قازان، التبر املنطقة، وكانت إدارة العملية موكلة أل  فيمراكزا لدعم التنصير 
ُ
نشتت أ

عام كثر نجاحا تم تنظيم لجنة تبشيرية أ ي م. وبهدف نشاط تبشير  1555عام خصيصا 

تم و ، ي املكتب التبشير  إلىم  1740عام تحولت  ي، والت(39)قرية سفياجيسك فيم  1731

 .1742عام قازان  فيكاديمية الالهوتية األ إنشاء

املشاركة املباشرة من الدولة في هذه  بفضلومع ذلك تم تحقيق نتائج حقيقية 

صدرت قوانين تلزم السلطات املحلية أبهدف إضعاف موقف اإلسالم  يالعمليات، الت

العودة إلى معتقداتهم  إلىبقاء املسيحيين الجدد، الذين كانوا يميلون إدمير املساجد، و بت

داء الطقوس أالديانة املسيحية بالقوة، وكذلك باملتابعة الدقيقة اللتزامهم ب فيالسابقة، 

  األرثوذكسية.

ريعات التش فيم كان هناك دائما  1649عام  في يبداية من قوانين مجلس زيمسك

على  يالروسية مادة ملالحقة األنشطة التبشيرية للدعاة املسلمين. بلغ الضغط االقتصاد

الرافضين  تترول، عندما وضع على عاتق السنوات حكم بطرس األ  فيقصاه أاملسلمين 

 ن، الذين تنصروا.يجدادهم واجبات ومسئوليات السكان الوثنيأعن دين  يالتخل

                                                           
 .يسفياجا وشوك ي نهر  التقاء عند تترستانب زيلينودولسك منطقة يف وجزيرة قرية (39)
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والدولة على مدى قرون لتحويل الشعوب غير الروسية جهود الكنيسة سفرت أ

. تتر( بين التتر" )املسيحيين اليعن ظهور مجموعة "الكراشيناملسيحية األرثوذكسية  إلى

 فيية تتر التركيبة السكانية ال فيوبحلول الستينيات من القرن الثامن عشر وصلت نسبتهم 

بداية القرن العشرين بلغت  فينه أال إ، %7.6وهو  أقص ى حجم إلىورال الفولجا واأل 

عد شاهدا على  النسب%. وهذه 4.2من  أقل تترلل يجمالالعدد اإل  إلىنسبتهم 
ُ
املتدنية ت

جليا خاصة بالنظر للشعوب هذا يظهر فشل السياسة الدينية للحكومة تجاه املسلمين، و 

 (42)واملردوفيين (41)واملاريين (40)التشوفاش :مثل ،نهر الفولجا األوسطمنطقة  فيالوثنية 

 تنصرت بشكل كامل. ي، والت(43)ودمورتيينواأل 

قرار إم مع  1773عام روسيا  في يكتسب اإلسالم الصبغة القانونية كدين رسما

 تترتفاضة المرسوم "التسامح بين جميع األديان"، عندما قامت الحكومة الخائفة من ان

كانت تقوم  ي( بتخفيف حملة التنصير الت1756-1755) (44)والبشكير تحت قيادة باطيرشا

 ن.املناطق اإلسالمية من اإلمبراطورية على مدى العقد ونصف السابقي فيبها 

عتبرت هذه السياسة الدينية للدولة الروسية وإدخالها ملؤسسات جديدة إلدارة 
ُ
ا

لطريقة الحياة التقليدية والثقافة الوطنية. وبحلول  مباشر ابة تهديدالسكان املسلمين بمث

ن قوى سياسية معينة حاولت أالقرن السابع عشر أصبحت املواجهة واضحة لدرجة 

، وبعد خسارته لكل 1609فمثال في عام  استخدامها في الصراع من أجل التاج الروس ي.

                                                           
 .جمهورية تشوفاشيا يف حاليا يعيشتركية  صول أذو  شعب (40)
 .ي جمهورية مار  يف حاليا يعيش يوغور أ - فينو شعب (41)
 .جمهورية موردوفيا يف حاليا يعيش يوغور أ - فينو شعب (42)
 .ودمورتياأجمهورية  يف حاليا يعيش يوغور أ - فينو شعب (43)
 .البشكيرية االنتفاضة وقائد مفكر وهو جالييف ابدهللاع يالحقيق اسمه (44)
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ر األخير هو التت يملأ: "(45)الثاني الكذابالفرص للفوز في هذا الصراع، قال ديمتري 

من عدم  والتي تراوحت إلى كل األشكال املمكنة للمقاومة أنفسهم  تترال لجأواألتراك". و 

ول أخرى، ففي عام القبول السلبي إلى املقاومة املسلحة النشطة وطلب املساعدة من د

 لى تركيا وشبه جزيرة القرم لطلب املساعدة.ممثليهم إ البشكيرر و أرسل التت 1660

"، ويرجع يكتسب اإلسالم طابع الدين "الشعباروسيا  فيبعد خسارته ملؤسساته 

خمسينيات وستينيات القرن السادس عشر  فيالقضاء على النخبة اإلقطاعية  إلىذلك 

، ير الروس نتيجة للتظاهرات الشعبية. ذابت املجموعة، التى تحولت لخدمة القيص

أدى تدمير املساجد، وإغالق املؤسسات . و يمختلف طبقات املجتمع الروس  فيتدريجيا 

التعليمية، واضطهاد رجال الدين، وعدم وجود أي نظام تعليم وطني إلى انخفاض حاد في 

 رجال الدين.أعداد 

                                                           
الدولة الروسية  يراض أعلى معظم  سيطر نهأال يعتبره قيصر على الرغم من  يالروس  التاريخ (45)

 نهكذلك أل  يوسم ،يشويسك يفاسيل يظلت تحت إدارة القيصر الرسم يباستثناء موسكو الت

 .الرهيب يفانإابن  نهأادعى 
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سلمون استخدام الهياكل التي لم للحفاظ على أسس املجتمع التقليدي حاول امل

على سبيل املثال تعزز تتعرض للتدمير وقتها واملتأصلة بقوة في الحياة الروحية للشعب. 

 

شهر قمري. مع وصف لألحداث املهمة  12الشهور الهجرية: ويبدو في الجزء األسفل من اللوحة ثبت بأسماء 

واألعياد الدينية في كل شهر. فعلى سبيل املثال كتب أسفل شهر محرم أنه أول شهور السنة مع اإلشارة إلى يوم 

من األنبياء  10مي الشعبي التتري فقد نجى هللا عاشوراء املوافق للعاشر من محرم. واستنادا إلى التراث اإلسال 

من الرسل: آدم، إدريس، نوح، إبراهيم، موس ى، يوسف، أيوب، يونس. 8في هذا اليوم منهم   

وقد وردت بعض األخطاء في اللوحة، منها على سبيل املثال أن أول آية في القرآن نزلت في شهر جمادى الثانية، 

 والصواب أنها نزلت في رمضان.

نتب محتويات هذه اللوحة "محمدجان حجا سعيدوف" من قازان وحولها إلى لوحة فنية الفنان فاراكسين.ك  
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قديم، ومن  ي شكل عشائر  فينشأت  ي، والت(46)الجينمثل دور املؤسسات العامة القديمة 

ية هيكل واضح إلى حد ما، . كان لكل جماعة قرو يالشكل القرو  إلىثم تحولت تدريجيا 

رأس كل جماعة كان هناك مجموعة من الشيوخ الوجهاء، الذين لديهم قدر كبير من فعلى 

تجربة الحياة ويتمتعون بمكانة بين السكان، وكانت قرارات مجلس الشيوخ ملزمة لجميع 

 أعضاء الجماعة.

ها بشكل موقفالصوفية  في القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر عززت

مع  في وقت متزامن، حيث تغلغلت في مناطق نهر الفولجا األوسط في وقت مبكر كبير،

توحيد  فياإلسالم. وفي القرن السادس عشر إلى الثامن عشر ساعدت الصوفية تغلغل 

وكان الهدف من  .ةالداخلي ومواجهة القالقلواجهة التهديد الخارجي ملاألمة اإلسالمية 

. وإثراء الروح، املادي الفردانيقاليد الصوفية هو مواجهة عنف وقسوة العالم إحياء الت

خلف السلبية االجتماعية الخارجية لتعاليم الصوفية هناك قوة أيديولوجية قوية  تكانو 

 .على قيد الحياةوالدمار والذل، والبقاء  ساعدت املسلم على تحمل الغزو 

روسيا  يمن القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر كفل اإلسالم ملسلم

 فينه ساهم أ إالملجتمع من الهزات، انقاذه إبعض االستقرار، وعلى الرغم من عدم 

ووفرت املؤسسات  افية.طالة عمر التقاليد الثقإ، و حفاظ على عناصر الهيكل االجتماعيال

الدينية الباقية التوافق بين العناصر غير املتجانسة اجتماعيا وسياسيا، ومكنت املجتمع 

 من التنظيم الذاتي. ياإلسالم

                                                           
شكير وشعوب تركية تتر والبلدى ال يمجلس، وهو مجلس شعب يوتعن ي تتر  أصلها كلمة الجين (46)

 .يمحل كمح جهاز يشبهوهو  خرى أ



33 
 

ن املجتمع املسلم أ، (47)عهد كاترين الثانية فيدركت الحكومة الروسية، وخاصة أ

بمعزل عن التنمية االجتماعية عاش بشكل رئيس ي على نهج مبادئ اإلسالم ظل  يالذ

التنصير  تتجاوز والسياسية في روسيا، لذا كان من الضروري وضع آليات أكثر فعالية 

وكانت الخطوة األولى في هذا االتجاه  القسري إلشراك املسلمين في نظام الدولة الروسية.

م  1736عام  التدابير الحكومية الرامية إلى السيطرة على رجال الدين املسلمين. يه

تحت سيطرة  يمرسوما يضع كبار رجال الدين اإلسالم (48)صدرت اإلمبراطورة آنا إيفانوفاأ

 فياإلدارة املحلية. لكن التغييرات الجوهرية في السياسات الوطنية والدينية لم تحدث إال 

 ن الثانية.عهد اإلمبراطورة كاتري

 روسيا فيية االتجاهات الجديدة لألمة اإلسالم

 تحققنقطة تحول في سياسة الحكومة القيصرية، حيث لم  1788كان عام 

نتائج ملموسة، ووجب التخلي عنها، األساليب القديمة في التعامل مع السكان غير الروس 

ة ولزيادة فعالية السياسات الوطنية والديني تطوير أساليب جديدة. في وقت لم يكن قد تم

يمكنه السيطرة على املسلمين وتنفيذ األنشطة  ي إنشاء جهاز إدار  ي أصبح من الضرور 

نهاية القرن  فيروسيا  فيالالزمة للحكومة. وتمشيا مع االتجاه للمساواة الدينية امللحوظ 

 (49)ورينبورجأمجلس  أال وهوجديد  يعداد مشروع كيان إسالمإالثامن عشر تم 

 . ياإلسالم

 ينص على ايإمبراطور  امرسومكاترين الثانية  أصدرت 1788سبتمبر عام  22 في

وإنشاء الجمعية  يالدين اإلسالم فيالدينية األخرى  واملهام مناصب اإلفتاء"تحديد 
                                                           

 ووصلت، 1796-1762 الفترة في روسيا لعموم إمبراطورة العظمى كاترين أو الثانية كاترين (47)

 .الثالث بطرس زوجها على بانقالب للحكم
 .الخامس يفانإالرابعة للقيصر  بنةاال  يوه رومانوف، سرةأروسية من  مبراطورةإ (48)
 .ورينبورجأ قليمإل ي دار اإل  واملركز ورال،جنوب األ  يف مدينة (49)
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". وطبقا لهذا الروحيين املقيمين في روسياولين ؤ املسوفا إلدارة جميع أالروحية في مدينة 

السيطرة على أنشطة رجال إليه  ُوكل ي، الذيورينبورج اإلسالمأاملرسوم تم إنشاء مجلس 

هيكل  استنباطوتم شبه جزيرة القرم.  ، عداالدين املسلمين في جميع أنحاء روسيا

ووفقا  ،ثمانيةمن نظام اإلدارة الروحية للمسلمين في اإلمبراطورية العاملؤسسة الجديدة 

ونوابه ثالثة قضاة مسلمين، ه و مستشار للقواعد يترأس املنظمة الرئيس أو املفتي، وكان 

في املقام  قليم قازانإ تترمن  يورينبورج اإلسالمأعضاء )قضاة( مجلس أ يتم اختياروكان 

 .األول 

ضروريا للمسلمين، الذين يعترفون مرا أإنشاء اإلدارة الروحية للمسلمين كان 

للدولة األوتوقراطية، التي حاولت لعدة كان األمر ضروريا فقط بالسلطة الدينية ، وكذلك 

تحقيق  عبر تلك اإلدارة  تترحاول ال وإدارته. قرون دون جدوى السيطرة على هذا املجتمع

التي تحمي  الجهةهي فتاء هيئة اإل بح ن تصأيجب  كانو  ،ول في املقام األ  فكرة االستقالل

هداف الدينية تقوم بتنسيق اإلجراءات الهادفة إلى تحقيق ليس فقط األ حقوقهم و 

 أيضا األهداف السياسية. وإنماللمسلمين، 

 1811ام ع ذالحكومة الروسية، ومن تتبع إداريا الهيئة الروحية للمسلمين صارت

 ،كانت تتبع تحديدا قسم األديان األجنبية بوزارة الداخلية في اإلمبراطورية الروسية

من قبل الحكومة، وطبقا للقواعد املنظمة  ياملجلس اإلسالم يكان ُيعين مفت يوبالتال

على اقتراح  كان القضاة ُيعينوا من قبل وزير الداخلية بناءً  يورينبورج اإلسالمأملجلس 

. عند إنشاء الهيئة الروحية للمسلمين حاولت الحكومة تطبيق الهيكل الهرمي القائم يملفتا

 فيإلدارة املؤسسات الدينية، وأخذت بعين االعتبار الهياكل القائمة لرجال الدين املسلمين 

تحديد  فيصائص الشريعة خالقانون الروس ي  ُيراِع لم لكن بطبيعة الحال  منطقة الفولجا.

فتاء من قبل الحكومة الروسية وكانت تنفذ املهام تأسست هيئة اإل  مهام رجال الدين.

 رجال دين موالين للدولة الروسية. تعييناملوكلة إليها، وحاولت السلطات 
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عام  ذفتاء منهيئة اإل  شغل منصب رئيسي يول مفتأوكان محمدجان خوسينف 

، وكان واحدا من املبادرين إلنشاء الهيئة الروحية وبذل جهودا 1824حتى عام  1788

 يعادة بناء املبانوسينف إل خمحمدجان  يجل تنفيذ أهدافها الرئيسية. ودعأكبيرة من 

حد من صالح  الدولة تماما. ولذلك ولل فيلم يكن  يمر الذالدينية املدمرة، وهو األ 

وافق مجلس الشيوخ على نظام جديد لعمل مجلس  - املحدودة أصال - يإمكانيات املفت

  كبر.أ، حيث تم تقليص حقوق رئيس املجلس بصورة يورينبورج اإلسالمأ

أصدر ألكسندر األول مرسوما بتشكيل وزارة الشؤون الدينية والتعليم العام، 

دراج هذا إمن قبل املجتمع املسلم )األمة(، وتم املفتي ُينتخب على أن املرسوم نص  حيث 

لقسم الشؤون الدينية واألديان األجنبية، ولكن لم تلتزم  1836القرار في قواعد عمل عام 

للدولة  حاجة لشخص موال   في حين وجدت نفسها، 1917الحكومة القيصرية به حتى عام 

 .يجلس الروحمنصب رئيس امل في

كان نشاط رؤساء املسلمين الروس يهدف لتنفيذ التوجهات الرئيسية للسياسة 

طابع  ذاتالدينية للحكومة الروسية، لذلك كانت األنشطة الرئيسية للهيئة الروحية 

فُتون تحقيق أقص ى استفادة من منصبهم ذلكولكن على الرغم من  .ي إدار 
ُ
، حاول امل

وسينف مشروع إعادة خعلى سبيل املثال، اقترح املفتي  مع املسلم.لتحسين أوضاع املجت

في جامعة قازان وأورينبورج.  يتنظيم التعليم اإلسالمي، وجاء بفكرة إنشاء معهد إسالم

ي هذا املعهد فتدريس علوم دنيوية مثل علم الحساب والجغرافيا  املقترح، يتموفقا لهذا 

، كما اعتزموا دراسة اللغات الفارسية والعربية والتركية الدينية إلى جانب العلوم يالعال

 والتترية. وكان املفتي يعتقد أن معرفة اللغة الروسية لرجال الدين أمرا ضروريا.

ولى وبفضل جهود املفتي محمدجان خوسينف صدرت الطبعة األ  1787في عام 

 .تتردفعة لتطور الطباعة بين ال هذا شكلروسيا، و  فيقرآن الكريم من ال
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(، الذي كان 1840-1824عبدالرحيموف )  تم تعيين املفتي الثاني عبدالسالم

األول  ينيكوال لقيصر الروس ي فتاء، ولكن السياسة الدينية ليحاول تعزيز دور هيئة اإل 

بناء أماكن العبادة اإلسالمية، في إعادة وف قيدت هذه اإلمكانية. بدأ املفتي عبدالرحيم

طار منصبه إوبشكل متكرر ناشد مواطنيه لتحسين أخالق املجتمع. حاول املفتي في 

اإلداري إشراك املجتمع املسلم في الحصول على التعليم الدنيوي، وكانت إرشاداته لها 

 .السكان ىوتلقى إقباال كبيرا لدشعبية كبيرة 

( منصب رئيس 1862-1840شغل عبدالواحد سليمانوف ) 1840منذ عام 

"قواعد العالقات األسرية  كتاب عنوانهعماله أ أهمومن  ،ياإلسالم جمجلس أورينبور 

 الذي  والزوجية"
ُ
للمسلمين الذين يعيشون في مجتمع متعدد  وكان مفيدا، 1841عام شر ن

تم  األديان. وتغطي هذه القواعد جميع العالقات األسرية والزوجية للمسلمين، حيث

 قرارها لرجال الدين املحليين.إعطاء قدر كبير من االستقاللية في إ

ي في فترة ما بعد اإلصالح تغيرت نتيجة للتغيرات التي طرأت على املجتمع الروس 

شاركوا قد وائل سياسة الحكومة تجاه رجال الدين املسلمين. كان املفتون الثالثة األ 

 يرؤساء املجلس الروحوصار بفاعلية في السياسة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز، 

  .شكل مباشرب ورالمنطقة الفولجا واأل ينشغلون بالقضايا التي تمس 

قبل ذلك كان املحافظ العام ألورينبورج يلعب الدور الحاسم في اختيار 

قسم الشؤون الدينية واألديان  ين فقد انضم ملسألة اختيار املفتما اآل أاملرشحين، 

ابط ضتيفكليف، وهو  يالجديد ساليماجرا يعين املفت ياألجنبية بوزارة الداخلية، الذ

كان ينفذ مهمته  يء بالوراثة من ساللة خاقانات القبيلة الذهبية. وكمفتحد النبالأعامل و 

وامر اإلسالم، وهو ما أاملسلمين عن تنفيذ  يللمسلمين، فكان يعارض تخل يكرئيس رسم

وهذا، في رأيه، أدى إلى التدهور األخالقي للمجتمع  ،القرن التاسع عشر فيكان ملحوظا 
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هذا املنصب من قبل الحكومة القيصرية،  فيؤول حكومي ُعين اإلسالمي بأسره. ولكن كمس

 فإن التشريع الروس ي حد من نطاق مسؤولياته.

. فقد 1917حتى عام  يورينبورج اإلسالمأمجلس   املوقف تجاهلم يتغير  عمليا

( 1917-1915( ومحمد صفاء بايزيتوف )1915- 1886خدم املفتي محمديار سلطانوف )

يضا مصالح أثناء ذلك أخذوا في االعتبار أاإلدارة اإلمبراطورية، و  في بالط بإخالص

غالبا ما تضر بالحقوق  يولم يساعد دعم الجهات الحكومية املختلفة، الت ،املسلمين

بين جزء كبير من رجال  يورينبورج اإلسالمأالدينية للمسلمين، على وجود نفوذ ملجلس 

 .الدين واملثقفين املسلمين

 اإلسالم في ظل العالقات االجتماعية واالقتصادية الجديدة

ر في عدد من عن نفسه ف من حدة السياسة الدينية للسلطات التخف عب 

 فيالتشريعات تهدف إلى إظهار احترام الدولة للمشاعر الدينية للجالية املسلمة املتزايدة 

 ربعينيات القرن الثامن عشر كانأ فيروسيا. ومن بين تلك التشريعات سلسلة من املراسيم 

و صور القديسين وغيرها( املوجودة على أاملسيحية )مثل الصليب تها استبدال رموز نتيج

عطى للمسلمين بالنسر اإلمبراطور  ياألوسمة الت
ُ
مر أ ي، الذ1849، وكذلك مرسوم عام يت

 الصالة وغير ذلك.عفاء السجناء املسلمين يوم الجمعة من العمل ألداء إب

روسيا منحى خطير،  فيخذت السياسة الوطنية أفي ستينيات القرن التاسع عشر 

قاليم الحدودية الوطنية لإلمبراطورية أصبح ضم األ 1863فبعد االنتفاضة البولندية عام 

ذلك التوحيد اللغوي والثقافي في شكل إضفاء الطابع  إلىضف أو  مرا حيويا.أمرة أخرى 

نهر الفولجا منطقة  فيتشديد موقف الحكومة تجاه السكان املسلمين جاء  روس ي.ال

. وهنا 1856-1853عوام أفي مبكرا قليال نتيجة موقفهم السلبي تجاه حرب القرم األوسط 
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جديدة  لعب ازدياد عملية "ارتداد" التتر املسيحيين عن املسيحية وظهور اتجاهات عصرية

 .مهمادورا  يماملجتمع اإلسال  في

 

 

ببساطة ديانة "أجنبية" وغريبة نه ألإلسالم على الحكومة تنظر  لمهذه الفترة  في

  قوة "خطيرة" على سلطة الدولة املطلقة. ونتيجة لذلك بلعلى العقيدة األرثوذكسية، 

فتاء إهيئة  تدميرتصرفات السلطات الرغبة في  فيزادت األنشطة التبشيرية، وتجلت 

رجال مام انتشار نفوذ أبهدف إضعاف تأثيرها على املسلمين، ووضع عوائق  أورينبورج

رجال الدين املسلمين  تبعيةفي املناطق الشرقية من اإلمبراطورية، وكذلك  تترال الدين

  التعليم ومجاالت أخرى. فيوط مقيدة لإلدارة القيصرية عن طريق تطبيق شر 

دخلت املدرسة في خضم الصراع األيديولوجي، وحاولت الدولة وضع النظام 

كان يوجد  يالتعليمي للشعوب املسلمة تحت سيطرة وزارة التعليم، وهو النظام الذ

 يوكان هناك دوافع دينية أيضا وراء منع ممثل في املجتمعات اإلسالمية. يبشكل تقليد

 

 شعائر صالة في مدرسة إسالمية
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ية من القيام بأعمال تجارية، وتملك العقارات في مناطق آسيا الوسطى، تتر البرجوازية ال

وكذلك فرض قيود على تدريس املسلمين في املدارس الحكومية وشغل الوظائف في اإلدارة 

 املحلية.

ظل اإلسالم في هذا الوضع حتى بداية القرن العشرين، عندما اضطر تفاقم 

تم  1904في عام  من التحرير للسياسة الداخلية. ش يءالقيام ب إلى الوضع الثوري الحكومة

عداد إجراءات إلعادة إمرسوم ملكي بشأن "خطط تحسين نظام الدولة"، حيث تم   توقيع

أبريل  17وتعد لوائح  النظر في التعامل "مع الديانات غير األرثوذكسية وغير املؤمنة".

وسعت نطاق تطبيق مبدأ التسامح الديني. ووفقا  يثللمسلمين، ح مهمةوثائق  1905

لهذه الوثيقة ال ُيسمح باإلبقاء بالقوة في دين ما، وكذلك ال يجب أن تتم مالحقة التحول 

الحريات املدنية األساسية، بما في ذلك حرية  1905أكتوبر  17علن بيان أو  إلى اإلسالم.

رفعت العديد من  ي، التات القانونيةهذه اإلجراء جاءت(. (50)الضميراالعتقاد )حرية 

عملية إعادة التوجه التدريجي للمجتمع الروس ي والنظام لتعبر عن املسلمين،  عنالقيود 

لكن  يتمحور حول الحرية الشخصية. ي، الذي القانوني للدولة نحو مبادئ الحق البرجواز 

 .1917عام  بسبب أحداثه العملية لم تكتمل هذ

تجدر اإلشارة إلى أن لتي حدثت داخل األمة اإلسالمية، وفيما يتعلق بالعمليات ا

روسيا إلى طريق التنمية  فيالقرن الثامن عشر تحديدا شهد تحول املجتمع اإلسالمي 

وشهاب  جسبرينسكيسماعيل بك إو  ي ر وقيوم ناص ي ويعتبر عبد الناصر قرصاو  ،الحديثة

وهم بالتحديد من  ،هم مؤسس ي هذه الحركة الجديدة بين املسلمين الروس يالدين مرجان

جابات على إول مرة عن حق كل مؤمن أن يبحث في القرآن الكريم واألحاديث عن علنوا وأل أ

                                                           
 وأمن حرية االعتقاد  عمأ يوه معتقدات، وأ فكارأ يأامتالك  يالحرية ف يتعن الضمير حرية (50)

 .18املادة  يف نسانلحقوق اإل يالعالم عالناإل  حديثاالديانة، ونص عليها 
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ح في وبفضل عملهم ُمهد الطريق لإلصال  جميع األسئلة السياسية واالجتماعية والدينية.

 مجاالت أخرى كاللغة والتعليم وإعادة البناء السياس ي للمجتمع.

فيما يتعلق بعلوم الدين لم تستطع وحدها  تترلكن األفكار املبتكرة للمفكرين ال

ن األفكار واملبادئ أملموس على الوعي الجمعي. وليس من قبيل املصادفة ن يكون لها تأثير أ

لمين في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع املقترحة من قبل املفكرين املس

ن تدخل أعشر لم تكن معروفة سوى لعدد قليل من علماء الدين واملثقفين. ولم تستطع 

غياب املؤسسات األيديولوجية الالزمة، وحتى ثمانينيات وذلك بسبب في الوعي الجمعي 

يج لهذه األفكار. ولم تستطع عالم للتروإوسائل  ةالقرن التاسع عشر لم يكن هناك أي

املؤسسات  والغالب خريج فيكان ُيدرس فيها  إذاملدارس الدينية االضطالع بهذه الوظيفة، 

مع ظهور  غير أنه في حالة جمود. فيها كان الفكر العلمي والتيالتعليمية في آسيا الوسطى، 

سماعيل يات )"الترجمان" إل ( وكذلك ظهور أول الدور (51))الجديدية  املدارس الجديدة

 بوادر إلدخال أفكار دينية وإصالحية في الوعي الجمعي. تجلت( 1883عام  في جسبرينسكي

االتجاهات الرئيسية للفكر اإلصالحي اإلسالمي في  واحدة من الجديديةكانت 

جتمع اإلسالمي امل أدرك فيها وائل القرن العشرينأالنصف الثاني من القرن التاسع عشر و 

عنى  في حاجة إلى توجهات قيمية جديدة، وكانت املدرسة اإلسالمية القديمةأنه الروس ي 
ُ
ت

 أبدية وكافية بذاتها.  اعتبرها الناسالقيم الدينية واألخالقية، التي  مصدرهامعارف  بإعطاء

 
َ
مكن أن تكون مفيدة األخرى للمعرفة، حتى تلك التي كان ياألشكال لم تحظ

املدارس الدينية القديمة. وكانت مهمة املدارس الجديدة  في باهتمام كبيرألغراض عملية، 

                                                           
 يف الروسية مبراطوريةاإل  يف املسلمة للشعوب وثقافية واجتماعية سياسية حركة الجديدية (51)

التي و  بالقديمية يسمى ملا املضادة الحركة وكانت العشرين، القرن  وائلأنهاية القرن التاسع عشر و 

 .املحافظة فكاراأل  تشير إلى
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مد الجسور بين املعرفة الحديثة )بما في ذلك الغربية( والثقافة اإلسالمية، وإدخال العلوم 

النظر  فيعني إدخال عناصر النموذج العلماني وهذا ي الحديثة في نظام املعارف اإلسالمية.

بين املثقفين  جدال حاد فيوقد تسبب هذا النهج  على مبادئ العقالنية. يللعالم، املبن

أنصار عارض ن ثقافيين للمعرفة. حول استخدام مفهوميالحديث  داراملسلمين، حيث 

، معتبرين أنها تشكل تهديدا للثقافة بشدة ديديةالجن( و الطريقة القديمة )القديمي

 اإلسالمية والنظرة للعالم. 

هذه الفترة أكدت الحركة اإلصالحية الدينية قدرة اإلسالم على التكيف مع  في

وقوضت سيطرة هزت الجديدية أسس النظرة القديمة للعالم،  الظروف الجديدة.

. االجتماعية، والقواعد التقليدية للعالقات عن الواقع املنعزلةفكار العقائد الجامدة واأل 

لم يكن هناك بديل أيديولوجي مستقل ومع ذلك، فإن الوعي الجماهيري ظل دينيا، حيث 

 .حتى بداية القرن العشرين

، وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع في الفكر اإلسالمياهتم اإلصالحيون 

بداع مشاكل اإل  ي ر قيوم ناصتناول )على سبيل املثال كبر أ بشكلبالقضايا القومية عشر، 

 ايعلم اتصور  يشهاب الدين مرجانواقترح واللغة األدبية وإثنوجرافيا الشعب؛  يالشعب

(.  بدأ تشكيل أيديولوجية حركة التحرر الوطني املميز لهذه الفترة ي تتر صل الشعب الأل 

 األمجادحياء إبالتوجه إلى الثقافة القومية وإحياء االهتمام باللغة الوطنية، وكذلك ب

. يالقوم ي"، وبالتربية على شعورالوطنية وتشكيل الوعيالسابقة للشعب و"عصره الذهب

 لتكوين األمة. ينت هذه األمور بمثابة العامل الرئيس وكا

الثقافة والتعليم ملسلمي روسيا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  تطورت

اكتسبا تدريجيا مكونات دنيوية. وكان  هماتحت التأثير السائد للدين اإلسالمي، ولكن

، وطبع والفن الشعبيوالفلسفة  يخلطباعة الكتب نصيب خاص، وزادت حصة كتب التار 

وبلغ العدد الكلي للكتب املطبوعة في املدن الروسية  في طبعات كبيرة. ياألدب التربوي والفن
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مليون نسخة  27بلغات الشعوب اإلسالمية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 

 47صدر حوالي  1917 وحتى عام 1901الفترة من عام  وخالل كتاب.الف آألكثر من ثالثة 

جاءت الشعوب اإلسالمية في  1913كتاب. وبحلول عام  6200مليون نسخة ملا ال يقل عن 

 املركز الثاني في اإلمبراطورية الروسية من حيث عدد نسخ الكتب الوطنية املنشورة.

حدثت تغييرات جذرية في نظام التعليم، واستمرت شبكة املؤسسات التعليمية 

تاب  1474كان هناك  1894عام التوسع، ففي منطقة قازان التعليمية  في اإلسالمية
ُ
ك

انتشرت بصورة واسعة املدارس  . 1822بلغ عددهم  1911ومدرسة دينية، وبحلول عام 

وشهاب  جسبرينسكيسماعيل إفكار أتحت تأثير  نشأت ي، التهذه الفترة في الجديدية

في املدارس الجديدية، التي أصبحت واسعة االنتشار في منطقة الفولجا  .يرجانالدين م

عناصر أساسية مثل العملية التعليمية واملنهجية  تضمنتبنهاية القرن التاسع عشر، 

 - ي، وكذلك النظام الفصل(52)فيلتعليم القراءة والكتابة بدال من املنهج الحر ياملنهج الصوت

 املدرسية.  الوسائل التعليمية، واستخدام (53)يالدرس 

، حيث تم إضافة علوم دنيوية الدراسية املوادفي املدارس الدينية لقد زادت 

بعض املدارس الدينية لم تكن ، بما في ذلك اللغة الروسية. للمواد الدينية التقليدية

، و"جاليا" أورينبورج فيقازان، و"الحسينية"  فيمثل "املحمدية" و "القاسمية" الجديدية )

أقل شأنا من ( من حيث جودة مناهجها الدراسية (54)محافظة فياتكا في" يوفا، و"بوبأ في

                                                           
روسيا من  ياليونان وروما قديما، وكان معروفا ف يف استخدامه تملتعلم القراءة والكتابة  منهج (52)

 .عشر حتى منتصف القرن التاسع عشرالقرن السادس 
فصل واحد لدراسة  يالسن الواحد ف ي ذو  الدارسين من عدد جمع وهو حديثا املتبع النظام (53)

 .للدراسة ياألساس  الشكل الدرس ويكون (، يمواد بعينها على مدى مدة محدد )العام الدراس 
وتقع على نهر  ،كيروف نوتسمى اآل  يالسوفيت واالتحاد الروسية مبراطوريةاإل  يف مدينة فياتكا (54)

 .شمال شرق موسكو 896وعلى مسافة  ،فياتكا
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املدارس الكالسيكية، وتختلف عن األخيرة فقط في تفضيل اللغتين العربية والفارسية على 

 الالتينية واليونانية.

لثورة الروسية األولى دفعة قوية لتطوير وسائل اإلعالم اإلسالمية. وكان أعطت ا

مرحلة جديدة في  1905قازان في عام  فيو"جريدة قازان"  بطرسبرج فيصدور جريدة "نور" 

حيث حصلوا على إمكانية الوصول ملصادر  تطور الثقافة الروحية للشعوب اإلسالمية،

 100سس املسلمون وطبعوا ما يصل إلى أ 1917انتظارها. وحتى عام طال  ياملعلومات، الت

شهرها صحف "اإلصالح" و"بيان الحق"، و"النجمة" و"جريدة أصحيفة ومجلة، كان 

قازان(، وجريدة "الزمن" ومجالت  فيدب" و"املعلومات" )قازان"، ومجالت "الدين واأل 

التقدم" و"الفولجا" ومجلة (، وصحف "نبورجأوري في"الدين والحياة" و"الشورى" )

 فيسمارا(، وصحف "البلد" و"نور" ) فيستراخان(، ومجلة "االقتصاد" )أ في"اإلصالح" )

 (.بطرسبرج

 

 

 قاعة الدرس في مدرسة إسالمية في تترستان
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حاول املسلمون الروس التوحد فكريا وسياسيا، وسعوا  1907-1905بعد ثورة 

فاق تنمية روسيا، ولتقديم مشاريعهم السياسية للحكومة. في أغسطس آل  لوضع رؤيتهم

ُعقد املؤتمر األول ملسلمي روسيا على نهر الفولجا بالقرب من مدينة نيجني  1905عام 

، جسبرينسكيسماعيل إنوفجورود وعلى سفينة مستأجرة إلقامة هذه الفاعلية، وترأسه 

 فيتوحيد املسلمين األتراك الروس  الساعية إلىفكاره أل كامل الؤتمر دعم امل لقي يالذ

وتقرر إنشاء حزب "اتحاد املسلمين"، الذي كان  ،عن مصالحهممنظمة واحدة للدفاع 

عليه النضال بجميع الوسائل القانونية من أجل إلغاء "كل القيود املفروضة على املسلمين 

 فيمول بها واملمارسات اإلدارية، واملساواة التامة للمسلمين حسب اللوائح الحكومية املع

 كافة الحقوق: السياسية واملدنية والدينية". 

ميثاقه لكنه لم يتمكن من إتمام حزب "اتحاد املسلمين" قر أ 1906عام وفي 

نتخابات باملشاركة في اال  ااتخذ قرارً ول، ولذلك التسجيل قبل انتخابات مجلس الدوما األ 

ممثال للمسلمين. وفي مجلس  36، وتم انتخاب يالديمقراط يعلى قائمة الحزب الدستور 

  1907فبراير  20 فيبدأ عمله  ي، الذيالدوما الثان
 
نائبا. تم انتخاب  34ل املسلمين مث

حرمان الكازاخ وسكان  سيمامجلس الدوما الثالث وفق قواعد مشددة للغاية، 

 فينواب فقط ممثلين للمسلمين  10من حق التصويت، ولذلك كان هناك  (55)انتركست

 مجلس الدوما. 

لتعبير علنا عن ل فرصةمجلس الدوما ممثلي الشعوب اإلسالمية  فيالعمل  أعطى

موقفهم من السياسة الوطنية للحكومة الروسية، وحماية مصالح السكان املسلمين في 

على السياسة الخارجية  يالديمقراط فاعلة للـتأثيرلثقافة، وأصبح قناة جاالت التعليم وام

 لروسيا.

                                                           
 .البالد جنوب يف وتقع كازاخستان مدن قدمأ من (55)
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هذا العام  في، فتهذرو النشاط السياس ي للمسلمين الروس لغ ب 1917عام  في

وقد تحديدا ُعقدت العديد من املؤتمرات لرجال الدين املسلمين واملعلمين والعسكريين. 

د  بوضوح الحركات االجتماعية اإلسالمية تجاه املشكالت السياسية الداخلية  نهجمه 

جدير بالذكر  .1917عام موسكو  فيقيم أ يالشامل لعموم روسيا، والذ يللمؤتمر اإلسالم

مجتمعات منطقة نهر الفولجا ومحافظات وسط أوروبا والقوقاز وآسيا الوسطى  أن

  وكازاخستان وسيبيريا
 
وقد ساعد هذا التمثيل الواسع  .مندوبا 770 لها في هذا املؤتمرمث

في قراراته على جميع الرغبات األساسية ملسلمي روسيا في مجاالت الحياة  ألن يركز املؤتمر

شارك في املؤتمر تقريبا جميع الزعماء السياسيين البارزين  والسياسية. الدينية والثقافية

وشاكر  يسحاقإطوقان وجياز  يوليد يموس ى جار هللا وزك :مثل ،للمسلمين الروس

حمد أمحمديار وجومير تيريجول وجاليمردان توبتشاباشيف وعبيدهللا الحاج و 

  تساليكوف.

تشكلت  وهي قد، في هذا املؤتمر ملسلمات عن نفسهاأعلنت حركة النساء ا

تم انتخاب وفي املجلس اإلسالمي في قازان.  1917مؤتمر النساء في أبريل  فيتنظيميا وفكريا 

عرف على ياملندوبة ساملة يعقوب لرئاسة املؤتمر، ومخلصة بوب
ُ
نها القاضية أ، وكانت ت

 . يدة من املسلمين الروسالسيدة الوح

للمؤتمر البحث عن صيغة لتقرير مصير الشعوب املسلمة.  الهدف الرئيسكان 

الحكم ن يكون أيجب تبعا له  يالنموذج اإلقليمي مقبوال، والذبعض املندوبين كان يرى 

د و   في منطقة معينة.محصورا الذاتي لألمة  قومية  يمنطقة حكم ذاتمندوبون آخرون أي 

 يمة الواحدة ملسلمأل ملحاوالت تقسيم ايحصلون عليها عن طريق املقاومة الفعالة وثقافية، 

يحقق  ين "شكل الدولة، الذأروسيا. اتخذ املؤتمر قرارا توافقيا عن طريق االعتراف ب

ة بصورة كبيرة، هو الجمهورية االتحادية الشعبية املبنية على مصالح الشعوب اإلسالمي



46 
 

فعلى  يليس لها أراض  يقليمية، وبالنسبة للشعوب التاإل يأساس مناطق الحكم الذات

 قومية وثقافية ".  يأساس منطقة حكم ذات

تمر يوليو ُعقد املؤ  22 فيحياء كيان دولتهم، فإحاول املسلمون  هنفسالوقت  في

األتراك داخل  تترقومية وثقافية لل يمنطقة حكم ذاتعلن عن "أ يالعام الذ ياإلسالم

 12هو مجلس مكون من  يملنطقة الحكم الذات ي". وكان الجهاز التنفيذسيبيرياروسيا و 

 قرر ، وتم تشكيل هيئات تعليمية وروحية ومالية. يمقصود ي شخصا برئاسة صدر 

نفس هذا الوقت انتهت انتخابات املجلس  في، وأوفامدينة  فيمقره  ن يكون أ املجلس

 ينوفمبر. واختار املجلس الوطن 20 فيبدأ عمله  ي، الذيملنطقة الحكم الذات يالوطن

الهيئة  – يملنطقة الحكم الذات يرئيسا له، كما رأس الجهاز التنفيذ يمقصود ي صدر 

 الوطنية. 

 1917ديسمبر  فيورال. عالن والية الفولجا واأل إل  1918مارس  1تم تحديد تاريخ 

مع العمل على التوافق على حدودها  ي تم مناقشة مشروع دستور الوالية، وذلك بالتواز 

لكن السلطات السوفيتية لم تسمح بإنشاء كيانات وطنية لها شكل الدولة  قليمية.اإل

تم حظر أنشطة هذه الجديدة واأليديولوجية االشتراكية. وترفض االعتراف بالحكومة 

 .1918في أبريل  املنظمة
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 :الثالث المبحث

 اإلسالم في االتحاد السوفيتي 
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 (1930-1920) رساء عالقات جديدة بين الدولة واإلسالمإ

بعد انتصار ثورة أكتوبر االشتراكية اتخذت حياة املجتمع املسلم من اإلمبراطورية 

 
ً

بادئ األمر حاولت السلطة السوفيتية جذب  فيجديدة.  الروسية السابقة أشكاال

، واستخدامهم كوسيلة للترويج لألفكار البلشفية ن كجزء فاعل في املجتمعاملسلمي

، وكذلك إشراكهم في الصراع مع األديان األخرى والشرائح واالشتراكية في بلدان الشرق 

 االجتماعية من غير املسلمين.

كجزء 1917عام  "مفوضية شؤون املسلمين"تم تأسيس ولتنفيذ هذه الخطط، 

لهذه . تم تعيين موالنور فاخيتوف مفوضا (56)القوميات شؤونمن املفوضية الشعبية ل

 براهيموف وشريف ماناتوف نائبين له.إ، وجامليجان املفوضية اإلسالمية

مأثناء ثورة أكتوبر 
 
 من املنظمات املختلفة، كبير عدد في املسلمون أنفسهم نظ

وكان من بينها منظمات مثل املجلس اإلسالمي لعموم روسيا، واملجلس العسكري اإلسالمي 

 (57)يلية وسيبيريا والكورولتالعموم روسيا، والبرملان الوطني ملسلمي روسيا الداخ

وغيرها من املنظمات. وبأيدي أعضاء اللجنة اإلسالمية املركزية عمل الحزب  ي البشكير 

تم إنشاء و قصاء أعداء السلطة السوفيتية هؤالء من الساحة السياسية، إالبلشفي على 

املفوضيات اإلسالمية السوفيتية في املدن ومجلس  فيزة السلطة البروليتارية" ممثلة "أجه

 فقراء الريف في القرى.

                                                           
حتى  1917 كتوبرأالفترة من  يفعمله  واستمرلتنفيذ الخطة القومية للدولة  يحكوم جهاز (56)

 .1924 بريلأ
 :مثل ،التركية صول األ  ذاتالدولة عند الشعوب  مور أشامل لطبقة النبالء لتقرير  اجتماع (57)

 .بيةو ور حد ما النظير للبرملانات األ  إلىالقرم وغيرهم، وكان  تترو  تترشكير والوالب يزغالقير 
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تم مساندة جيش العمال والفالحين ة بدعم من اللجنة اإلسالمية املركزي

 تتروقازان، وكتائب من ال أوفا، حيث تم إنشاء أفواج اشتراكية إسالمية في (58)األحمر

ستراخان أالجيش األحمر في  يفي قازان وموسكو، ووحدات منفردة من مسلم البشكيرو 

رساء العالقات مع شعوب القوقاز بوتيرة أبطأ نتيجة إوسار  وبيرم وغيرها من مدن روسيا.

سرع أنجاز العمل "بصورة إ منتصال االوسائل  ضعفعاق أو بعد املسافة الجغرافية. 

تركستان لنطقة جنوب القوقاز وقسم مل، وقسم املناطق الجبليةقسم  وافتتحفضل". أو 

هت لقرم التابعين للمفوضية اإلسالمية املركزية. و لوقسم  كل جهود اللجنة اإلسالمية وج 

إللهاء مسلمي القوقاز وآسيا الوسطى وشبه جزيرة املركزية واألقسام التي أنشتت حديثا 

امة للصراع الطبقي، ولتحقيق هذا الهدف ظهر مرة أخرى نشاط جهاز القرم بالفكرة الع

لوصول إلى مدن وقرى القوقاز. ادوما األدب واإلعالنات املطبوعة لم يستطع الدعاية. لكن 

وسرعان ما انهارت خطط اللجنة اإلسالمية املركزية تماما، حيث انفصل قسم املرتفعات 

 القوميات. شؤونإلى وحدة مستقلة تابعة للمفوضية الشعبية لات الجبلية( )املرتفع

محاوالت إلعادة تنظيم مدرسة إسالمية بروح العصر.  تمتفي نفس هذا الوقت 

"قبل  يُعقد املؤتمر الثالث للطالب املسلمين من عموم روسيا، الذ 1918وفي يونيو 

عداد كل مكان تم افتتاح دورات تعليمية إل  فيو " للسلطة السوفيتية.يالبرنامج السياس 

تم إنشاء إدارة شعبية وبشكل مواز  املدرسين، الذين يتم إرسالهم إلى املدارس اإلسالمية. 

 القوميات، و  شؤونتابعة لقسم التعليم باملفوضية الشعبية ل
ُ
ليها مهمة "التفسير إسند أ

ن"، وكذلك "املعالجة النظرية لقضايا الجامعة لجميع قضايا التربية لدى املسلمي يالعلم

 واملكتبة اإلسالمية األساسية املركزية". ياإلسالمية واملتحف الشرق

                                                           
، 1946 – 1922الفترة  ي، ثم اسم قوات املشاة ف1922-1918الفترة  يف املسلحة القوات اسم (58)

 .يتغير اسمه للجيش السوفيت 1946ومن عام 
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لم يكتمل تنفيذ الخطط الضخمة لتحويل حياة املجتمع اإلسالمي بسبب الحرب 

 جزاء سيبيرياأومنطقة الفولجا و  ورالجميع أراض ي منطقة جنوب األ أصبحت األهلية. 

وتفاقم الوضع ألن جزءا كبيرا من  مسرحا للعمليات الحربية.املأهولة بالسكان املسلمين 

 صف األعداء السياسيين للنظام السوفيتي.  فيرجال الدين كان 

" بعمليات قمع جماعية للسكان املحليين (59)سمحت سياسة "الشيوعية الحربية

مثل  السوفيتية جراءاتأدت اإل اطق أخرى. و من فيوخاصة من قبل وحدات الجيش املكونة 

إلغاء املحاكم الشرعية واملدارس الدينية، ومصادرة األراض ي من املساجد، واضطهاد رجال 

 . إلى ترهيب املسلمينالدين 

في مناطق االنتشار التقليدي لإلسالم زاد  بشكل قسري  ومع تنفيذ هذه القرارات

كانوا مع الحفاظ على التقاليد منهم ستياء بين املسلمين املؤمنين. حتى الشيوعيون اال 

قرر  1919مارس  في ترتكز على املبادئ اإلسالمية. يالراسخة وطريقة حياة شعوبهم، الت

" برئاسة ناريمان ناريمانوف، (60)مكتب املنظمة الشيوعية اإلسالمية لحزب "جوميت

سلطان أفندييف وغيرهم أن يوص ي الخاليا القاعدية بتنفيذ وغازنفار موسابيكوف، و 

"بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة" بشكل انتقائي  (61)الشعب يقرارات مجلس مفوض 

 و"بعناية حتى ال يؤثر على املشاعر الدينية" للسكان.

                                                           
 إدارة مركزية: سماتها ومن هليةاأل  الحرب بانإالداخلية للدولة السوفيتية  السياسة (59)

 من للكثير الدولة واحتكار الصغيرة، وحتى واملتوسطة الكبيرة الصناعات ميمأوت االقتصاد،

 .الزراعية املنتجات
الطاقة وهو  يوتعن يذربيجانأوكلمة "جوميت" أصلها  يسالماإل  يالديمقراط يالشتراكا الحزب (60)

 .يسالمالعالم اإل  يف يديمقراط يراكاشت حزب ول أ
 .1946 إلى 1917الفترة من  يف السوفيتية روسيا حكومة اسم هو (61)



51 
 

هذا الفهم للمشكلة موجودا لدى الشيوعيين البراجماتيين والقادة  كان

لينين فالديمير كيروف برقيات ل يمن ميخائيل فرونزه وسيرج رسل كلأ العسكريين. فقد

ذلك  في، بما يالشأن الدين فيخطاء كبيرة أن الحزب سمح بأيرون مؤكدين أنهم بهذا املعنى، 

 تجاه املسلمين.

ة في روسيا أحد قادة الحركة الوطنية للشعوب املسلمرسعيد سلطان يصاغ م

أصبحت فيما بعد  يوجهات نظره حول بناء الدولة ومحاربة الدين والثورة في الشرق، والت

األساس النظري ملفاهيم االشتراكية اإلسالمية والشيوعية. عند تحديد موقفه من قضية 

ير ظهر تأثواإلسالم، و  البشكير-تترالدعاية املناهضة للدين انطلق من خصائص السكان ال

 في مؤلفهوبيض". "المر" وُح "ال إلىالثورة االجتماعية على تقسيم رجال الدين املسلمين 

 تعترفوان أ"يجب جالييف "أساليب الدعاية املناهضة للدين بين املسلمين" كتب  املعنون 

ة بالدعاي وأن تعلنوا أنكم تقومون هذا الدين،  حاربتمكما دين  يأ واحاربتلم  أنكمصراحة 

 ذلك". في يالطبيع كمحق ون مارستلحادية، و اإل كمفكار أل 

في السنوات األولى للسلطة السوفيتية وتحت تأثير التغيرات االجتماعية العميقة 

باملاللي  الذين يسمون وأولئك حمر". سود" و "ال"ال إلىتم تقسيم رجال الدين املسلمين 

كانوا موالين للدولة السوفيتية، وذلك لتجنب املواجهة العقيمة "الحمر" )األئمة والشيوخ( 

 مع السلطة الجديدة وإبقاء السكان تحت نفوذهم.

ُعقد االجتماع  1923ن به اتخذوا موقفا مغايرا. ففي يونيو يلكن ستالين واملحيط

دانة أدنى انحراف عن خط الحزب في املسألة إالرابع للجنة املركزية للحزب، حيث تم 

حدث في االجتماع الرابع  ي"ترويض الحركة الوطنية"، الذ على هذا النحو ترك لقومية.ا

 يضا. أتداعيات خطيرة على الدين  ،1923عام للجنة املركزية للحزب الشيوعي الثوري 
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 فيمكان للدين  يأبمثابة "اختبار"، وقضت على إجراءات ستالين القمعية كانت 

نصار التنمية أدانة عنوانا إل  "(62)"سلطانجالييفشيناأصبحت سياسة القومية. طار الإ

نهم أاالتحاد السوفيتي، ولذلك تم اإلعالن عن  فيوالشعوب التركية األخرى  تتراملستقلة لل

"منادون بالوحدة اإلسالمية". وألقي القبض على سلطان جالييف ورفاقه، وخضعوا 

 .رميا بالرصاص كثير منهم أعدم 1930واخر عام للمحاكمة، وفي أ

كانت موجهة للسيطرة الصارمة  يتشكلت سياسة السلطات، الت  1922في عام 

ُمنحت في فترة السياسة  يعلى رجال الدين ومؤسساتهم. والحريات االقتصادية، الت

املقاومة املسلحة أدت  اسية.، لم تصحبها بالضرورة حريات سي(63)قتصادية الجديدةاال

ضد السوفييت في آسيا الوسطى وشمال القوقاز، والخوف من تحالف سياس ي للدول 

إلى سعى السلطة املركزية للسيطرة على الهيئة اإلسالمية، حتى ولو تحت شعارات شيوعية 

ن ملنتديات ، وعدم السماح بتحويل مؤتمرات املسلمي(64)روسيا يالروحية املركزية ملسلم

 لخصومها السياسيين.

املشكلة املستعصية بالنسبة لهيئات الحزب في  يكانت قضية تدريس الدين ه

للمدارس الدينية رد فعل  ي الجبر  ي دار ثار اإلغالق اإل أمناطق االنتشار التقليدي لإلسالم. و 

شكاوى ال فيسلبي للغاية لدى السكان املسلمين، وكانت هذه القضية دائما حاضرة 

عدة سنوات قرارات  جهزة الحزب والدولة على مدارأهذا الشأن اتخذت  فيوالطلبات. و

بعض األحيان تكتيكاتها تحت ضغط من وقائع موضوعية.  فيمغيرة   متناقضة ومتضاربة،
                                                           

 .سالميةاإل  االشتراكية من قريبة وهي جالييف سلطان فكارأبها  يقصد (62)
 يف السوفيتية لروسيا االقتصادية السياسة اسم هو "الجديدة االقتصادية اسةالسي" (63)

املؤتمر  يف قرارهاإوجاءت بديال لسياسة "الشيوعية الحربية"، وتم  ،يعشرينيات القرن املاض 

 .1921مارس  14 يف يالعاشر للحزب الشيوع
روسيا  يلهيئة الروحية املركزية ملسلمولكن تغير اسمه ل يسالماإل  ورينبورجأنفسه مجلس  هو (64)

 .1917 عام  يف
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قاليم تدريجيا إلى استنتاج مفاده أن مواجهة اإلسالم يمكن أن تتم فقط وتوصل قادة األ

 لدى السلطة املركزية. يجد قبوالفية، ولكن هذا املوقف لم بالطرق الثقا

وساط املسلمين في مجال محاربة الدين أ فيبسبب األوضاع املضطربة السائدة 

اجتماعاته، وعلى وجه الخصوص،  فيناقش املكتب السياس ي للجنة املركزية مرارا القضية 

بشأن قضية  ياع للمكتب السياس كان هناك جلسة استم 1927أغسطس  18 في

خذ من قبل املكتب  يالقرار، الذ في"إجراءات مقاومة الحركة الدينية اإلسالمية". 
ُ
ات

(، كان هناك مجموعة واسعة من التدابير ملقاومة 1928بريل أ فيللجنة املركزية ) يالتنظيم

يادة عدد الجماعات اإلسالمية أن السبب في ز  االعتبار فينمو الحركة اإلسالمية. وباألخذ 

املدارس السوفيتية في الجمهوريات  في فر كايالتابعة للمساجد هو عدم وجود تطو 

أساس محاربة الحركة الدينية بشكل عام، وكذلك إن " يالقومية، قال املكتب التنظيم

ن يكون سلسلة من األنشطة الثقافية لتحسين مدارسنا أالجماعات الدينية يجب 

 وفيتية... ".الس

وتم اتخاذ إجراءات وفقا للقواعد الجديدة لحذف مصطلح "املدارس الدينية" من 

لألطفال بأساسيات الدين وفقا لحدود معينة.  يجميع الوثائق وتوفير فقط تعريف جماع

 فيكثر صعوبة نها املناطق األأوتم تصنيف مناطق كشمال القوقاز وآسيا الوسطى على 

 ت املتخذة.تنفيذ اإلجراءا

 قرر وباإلضافة إلى اإلجراءات اإلدارية املقيدة والفاعليات ذات الطابع الثقافي 

"تكثيف مكافحة استخدام رجال الدين املسلمين  1928في أبريل  ياملكتب التنظيم

أغراض مضادة للسوفيتية، وحظر  فيللمؤتمرات والدورات ومعهد الدعاة املسافرين 

". وكان السكانمن الجماعات الدينية  التي تجمعهاعينية الو  نقديةالضرائب الفرض 

مع املناطق اإلسالمية ذو طبيعة عرضية، ومع ذلك يركز بشكل  واملتشدد ي يز يالتعامل التم

ال يكون هناك أاملهم هو وهو القضاء على الدين، و  يعام على تنفيذ الهدف االستراتيج
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"جموع املسلمين املتعصبين". وعلى خلفية تعزيز بات كبيرة او اعتراضات من ااضطر 

تمثل اإلدارة، وتشديد النظام ازدادت القيود املختلفة في مجال العالقات الدينية. و 

الشعب  ياتخاذ قرار من قبل اللجنة التنفيذية املركزية ملجلس مفوض  في يالتشريع النهائ

 8"الجمعيات الدينية" بتاريخ لجمهورية روسيا السوفيتية االتحادية االشتراكية بشأن 

 . 1990ظل معموال به حتى عام  - مع بعض التعديالت - ي، والذ1929بريل أ

اللجنة  رئاسة اقتراحا إلىاملكتب السياس ي للجنة املركزية  قدم  1928في مايو 

"إلغاء قانون اللجنة التنفيذية املركزية بشأن  بــ التنفيذية املركزية لالتحاد السوفيتي

ملدارس الدينية اإلسالمية، وكان اإللغاء بناء على اقتراح من الجمهوريات القومية". ولكن ا

 1926رجال الدين املسلمين لم يخططوا للتخلي عن مواقفهم. ففي شهري أكتوبر ونوفمبر 

 ، والذي اقترح توسيع الحقوق في مجال العقيدة.أوفاُعقد مؤتمر لرجال الدين في 

ال إروسيا،  يالهيئة الروحية املركزية ملسلممن قبل  ي الء الظاهر على الرغم من الو 

ن خلف هذه أنها لم تكن راضية عن سياسة الدولة السوفيتية، السيما و أكان واضحا نه أ

روسيا  يضمت الهيئة الروحية املركزية ملسلم 1927عام  في ،املنظمة كانت تقف قوة كبيرة

مركزا ملقاومة تجمع  يأكانت تعتبر  يوصل للسلطات، الت يمر الذاأل من الرعايا،  14825

 ".(65)سياسة "الثورة من األعلى

من  105ضيفا ) 265مندوبا و  437مؤتمر رجال الدين  حضر 1926في عام 

لية لروسيا املحافظات الداخمن  63، كازاخستانمن  132، تترستانمن  78، بشكيريا

من  5، سيبيريامن  15، ورالإقليم األ من  21، االتحادية االشتراكية السوفيتية

                                                           
فرض  (65)

ُ
نظرية تشير إلى أن التغيرات السياسية واالجتماعية الكبرى تأتي عن طريق الصفوة وت

 .على عامة الشعب
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من  1، شمال القوقازمن  1، شبه جزيرة القرممن  1 ،(66)قرقلباكستانمن  3، أوزبكستان

خطر لدى ناقوس املؤتمر  يالواسع ملشارك فيمتداد الجغرااال دق (. الصين يمسلم

اتخاذ القرارت املرجوة والتأثير على  في (67)لسلطات. ونجحت الهيئة السياسية املوحدةا

روسيا،  يالهيئة الروحية املركزية ملسلمون املوظفين، ولكن قيادة ؤ املسائل املتعلقة بش

 .ينكما ذكرنا من قبل، حافظت على تشكيلها املنتخب من قبل املجلس الوط

بزيادة عدد وكثافة وعنف الحمالت الجماعية املناهضة نهاية العشرينيات تميزت 

كانت تتم بانتظام ضد االحتفال بعيد امليالد وعيد الفصح،  يالحمالت التاكتسبت للدين. 

عياد الفطر واألضحى في آسيا الوسطى والقوقاز ومنطقة أ فيوالفاعليات املعادية لإلسالم 

طابعا عدائيا ا، وكذلك محاربة الوثنية لدى املاريين والتشفاش واألودمورتيين الفولج

املنظمات واسعة االنتشار التحاد امللحدين املحاربين وجمعية شكلت تدريجيا قمعيا. 

اربة بنية فريدة من نوعها ملحقاليم العاصمة واأل في البشكيرو  تتر"دخليار" بالنسبة لل

 الدين. 

 

 

                                                           
 .وزبكستانأشمال غرب  يف يذات حكم ذات جمهورية (66)
 .الشعب )الحكومة( يمفوض  ملجلس تابعة هيئة (67)
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اتحاد امللحدين املحاربين(  إلى 1929منذ عام تغير اسمه اتحاد امللحدين ) كان

بمثابة القوة الضاربة في السياسة القمعية والقسرية 

للدولة في مجال الدين، فقام بتنظيم "خطط خمسية 

لحادية" ومسابقة اشتراكية في الدعاية لإللحاد إ

ة وإغالق الكنائس والتضييق على األعياد الديني

لخ. وبحلول نهاية العشرينيات كانت اآللية إواملساجد، 

الزيادة الحادة في الضرائب املفروضة على  يالفعالة ه

رجال الدين، املصحوبة بالحرمان من الحقوق 

بعد " فيما (68)"املحرومين ـــأصبح ما يسموا بو  االنتخابية.

. وصاحب (69)ثناء العمل الجماعيأرئيسية للقمع أهداف 

عمليات الترحيل الجماعي لرجال الدين إغالق للمساجد 

، وبشكل يائسوتدمير للمؤلفات املكتوبة باللغة العربية. 

حث املفتي رضا فخرالدين في خطاب إلى جميع أعضاء 

روسيا ومجلس العلماء  يالهيئة الروحية املركزية ملسلم

ه أن يجبر في رأيه من شأن يعلى إغالق املجلس، والذ

 السلطات السوفيتية على تغيير موقفها تجاه الدين.

في العشرينيات والثالثينيات قامت قيادة البالد بأنشطة موجهة للحد من الحقوق 

كانت ظاهرة في السياسة الضريبية التمييزية ضد رجال الدين،  ياملدنية لرجال الدين، والت

حق في التصويت، وحظر توزيع الكتب وتحجيم ومنع التعليم الديني، والحرمان من ال

                                                           
 ياملحرومين من حقوقهم االنتخابية، وذلك ف ياالتحاد السوفيت يملواطن الرسمية غير التسمية (68)

 .1936-1918  الفترة
فيما يعرف باملزارع االشتراكية  يالفرد يهو عملية تجميع االقتصاد الزراع يالجماع العمل (69)

 ."الكالخوز"

 

( 1936 – 1859رضا فخر الدين )

اإلحرام لرحلة الحجفي مالبس   
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بقت على رجال الدين املسلمين إجراءات مالحقة إدارية  الدينية.
ُ
باإلضافة إلى ذلك ط

 .كثير منهم ممتلكات صادرت الدولةوجنائية، وفي فترة العمل الجماعي 

جديد،  يبرزت قضية انتخاب مفت 1936بعد وفاة املفتي رضا فخرالدين في أبريل 

مؤتمر، ولكن تم  فين يتم ذلك أروسيا يجب  يق الهيئة الروحية املركزية ملسلمووفقا مليثا

 فتاء للسلطات.الواقع خضوع هيئة اإل  في يتعيين عبدالرحمن رسوليف مفتيا، وهو ما يعن

حتسبات، 87تم إغالق  1937عام  منذاملتخذة  لإلجراءاتونتيجة 
ُ
 10٪ من امل

داء أ٪ من املاللي واملؤذنين من 97 إلى 90، وُحرم من ألف 12مسجد من أصل  آالف

 2550 من إجماليمنظمة دينية مسجلة  1375 سوى  يعد هناكلم  تترستانالعبادة، وفي 

انخفض فيه عدد املنظمات الدينية املسجلة  يالوقت الذ فيكانت موجودة قبل الثورة. و

 إلى ياالتحاد السوفيت في%، و35 إلىلسوفيتية االتحادية االشتراكية جمهورية روسيا ا في

ماكن العبادة أبلغ عدد  1936%. وبحلول عام 54 إلى تترستان في%، فقد انخفضت 27

نحو  يجمهورية داغستان السوفيتية االشتراكية ذات الحكم الذات فيغالقها إتم  يالت

بلقاريا السوفيتية االشتراكية ذات الحكم  -جمهورية قبردينو فيلنسبة بلغت ا%،  و 50

بلغ عدد  يجمهورية بشكيريا السوفيتية االشتراكية ذات الحكم الذات في%، و59 يالذات

 %.69ماكن العبادة املغلقة أ

 (1980-1940) ياالتحاد السوفيت فياإلسالم ورجال الدين املسلمين 

الضخم من الدعاية  ي، ونتيجة للعمل األيديولوج(70)العظمى بداية الحرب مع

ماكن أإلغالق  ياالتحاد السوفيت ياإللحادية، وبعد عدة حمالت على مستوى كامل أراض 

االتحاد  في. في هذه الفترة بالغ الضعفالعبادة أصبح موقف اإلسالم في االتحاد السوفيتي 

                                                           
 ."الثانية العاملية الحرب" باسم يعرف ملا الروس ي االسم (70)
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شبكة املدارس الدينية ل يعد هناك وجود فعليتم إغالق املحاكم الشرعية، ولم السوفيتي 

 ."الجديدية" و أسواء التقليدية 

ربعينيات شهدت السياسة الدينية للدولة السوفيتية غير أنه في منتصف األ 

كبير إلى املوقف  بشكل. ويرجع ذلك ملحوظاتحررا 

ظمات الدينية في الحرب اتخذته املن يالوطني، الذ

الوطنية العظمى، حيث قام املؤمنون بدور فعال في 

جمع املواد لتلبية احتياجات  فياألعمال الحربية، و

 الجيش األحمر.

في الوقت نفسه، لم يكن ممكنا في ظل 

ظروف الحرب وجود رقابة صارمة، كالتي فرضها 

على جميع جوانب الحياة  سابقا النظام الستاليني

مة، بما في ذلك الحياة الروحية، وقمع أي مظهر العا

 فيمن مظاهر عدم االمتثال للطريقة السوفيتية 

الحياة والتفكير. ولذا فليس من املستغرب أنه في 

هذه السنوات بدأ الكثير من املؤمنين في االتحاد السوفيتي التصريح بانتمائهم لديانة 

تجاهل  وهو ما كان يعني عملًياالطقوس،  ماكن العبادة علنا وممارسةأمعينة، وزيارة 

 العديد من املحظورات والقيود.

كان أمام  سباب التي أدت إلى تعديل السياسة الدينية.وكان الوضع الدولي أحد اال 

إضفاء كان فتح جبهة ثانية، وفي ظل هذه الظروف  يوه كبيرةاالتحاد السوفيتي مهمة 

بشكل إيجابي  يعني التأثيرحياة املجتمع السوفيتي الطابع الديمقراطي على بعض جوانب 

علومات عن انتشار مأن ستالين  علىتشرشل وروزفلت  أكد على املفاوضات مع الحلفاء.

الحرية الدينية في االتحاد السوفيتي قد تحول الرأي العام في بلدانهم لصالح االتحاد 

 

املفتي طلعت تاج الدين يلقى خطبة عيد 

 الفطر
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بالدور الوطني مي من السلطات ن االعتراف الرسألذلك ليس من قبيل الصدفة  .يالسوفيت

 املنظمات الدينية واملؤمنين جاء عشية محادثات القمة في طهران. الذي لعبته

التقى جوزيف ستالين برؤوس الكنيسة األرثوذكسية  1943في سبتمبر عام 

خالل اللقاء اتخاذ قرارات شكلت مرحلة جديدة في العالقات بين الدولة تم الروسية، و 

رجال الدين  املفروضة علىتخفيف التشريعات الضريبية  فيلك عمليا ظهر ذو والدين. 

، ومنح املنظمات الدينية الحقوق املحدودة العسكرية عفائهم من التعبئةإاملسجلين، و 

 للكيانات االعتبارية، وغيرها من أنشطة الدولة.

 1943في عام 

باإلضافة إلى الهيئة الروحية 

روسيا  ياملركزية ملسلم

دة بالفعل )ومقرها املوجو 

(  تم تشكيل أوفامدينة 

ثالث هيئات روحية أخرى 

شمال  في –للمسلمين 

مدينة القوقاز )ومقرها 

بويناكسك( وجنوب القوقاز 

مدينة باكو(، وآسيا )ومقرها 

الوسطى وكازاخستان 

ة مدينة طشقند(. وينبغي أن ُينظر إلى هذا الحدث كجزء من حملة أيديولوجي)ومقرها 

القيادة السوفيتية للتأثير على املشاعر الوطنية املدنية للسكان وتعبئتها في ظروف  أطلقتها

  الحرب.

 

املؤتمر التتري العالمي األول. وفي الصورة املشاركون في جلسة 

 التاريخ والدين

 



60 
 

بين الهيئات  اكتسبت الهيئة الروحية آلسيا الوسطى وضع الزعيم غير الرسمي

املدرسة اإلسالمية العليا  وكان في طليعة تلك الهيئات، الروحية للمسلمين سالفة الذكر

وفي هذا  مدينة بخارى(. فيمدرسة مير عرب ) يالوحيدة على أراض ي االتحاد السوفيتي وه

الصدد بدأت السلطات تنظر للهيئات الروحية األخرى باعتبارها هيئات ثانوية تمثل 

 ".يهوامش "اإلسالم السوفيت

س مجلس الشؤون الدينية التابع ملجلس مفوض ي الشعب، تأس 1944في مايو 

وتشمل  وكانت مهمة الجهاز الجديد تحقيق التواصل بين الحكومة واملنظمات الدينية.

الوقت املناسب بوضع املنظمات الدينية  فيمهامه إخبار املؤسسات الحزبية والحكومية 

رير إحصائية تصف مستوى قاليم، وعمل تقرير عام وتقاومواقفها وأنشطتها في األ

املقاطعات واألقاليم،  فيالنشاط الديني للسكان. وكان يدير املجلس مفوضون يعملون 

 .يوالجمهوريات االتحادية وذات الحكم الذات

ُعقد مجلس الهيئة الروحية املركزية  - عاما 22وللمرة األولى منذ  - 1948في عام 

لهيئة الروحية ملسلمي الجزء األوروبي من االتحاد باأعيد تسميته  يروسيا )والذ يملسلم

مرا أكان مجرد انعقاده في إطار الدولة السوفيتية يعد  يوالذ السوفيتي وسيبيريا(،

خذت في املؤتمر  استثنائيا في تاريخ العالقات الدينية للدولة.
ُ
ومع ذلك فإن القرارات التي ات

-1920منين ورجال الدين في الفترة أكدت فقط على القيود املفروضة على حقوق املؤ 

. وُجردت الهيئة الروحية من صالحيات مثل الحق في تنظيم املدارس الدينية 1940

عداد رجال الدين، وتشكيل ُمحتسبات جديدة، وعمل سجالت مواليد، وغيرها إودورات 

ودور  وكل إليها عمل حصر للمساجدأضمن اختصاصاتها املهام الدينية، و  يمن األمور. وبق

تلك الفترة، حتى مع تحرير عالقات الدولة بالدين،  فيلم يسمح الوضع السياس ي  العبادة.

 بإثارة قضية استعادة حقوق املؤمنين ورجال الدين.
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مع جل للدولة السوفيتية تجاه الدين انتهاء السياسة املتساهلة قصيرة األ  تزامن

رسل مجلس الشؤون الدينية ملفوضيه تعميما أ 1948في عام  نهاية فترة ما بعد الحرب.

لم  1949ئف الدينية. في عام عطاء موافقات على طلبات تسجيل الطواإبوقف  ييقض 

ثم ، 1952في عام  351وتناقص العدد إلى مسجد،  415في االتحاد السوفيتي سوى  يتبَق 

 .1965في عام  305إلى 

ثناء االنفراج السياس ي العام كان من أو  القرن العشرين خمسينياتفي منتصف 

ذلك صدور قرار اللجنة  فيللدين. وساعد  سياسة أكثر والءً  فيحق املؤمنين أن يأملوا 

بشأن "األخطاء في الدعاية العلمية  1954نوفمبر  10املركزية للحزب الشيوعي بتاريخ 

املؤمنين لتسجيل  لحادية بين السكان"، والذي تسبب في موجة جديدة من طلباتاإل

 الطوائف الدينية.

 وذلك مع إعالن، 1958عام  ذمن غير أن الدين تعرض ملوجة جديدة من الهجوم

"القضاء على الدين باعتباره من بقايا الرأسمالية في أذهان الناس".  في هخروشوف مهمت

في ظل  يني.لوجيون عن "أزمة الدين" كظاهرة سائدة على الصعيد الديو علن األيدأوقد 

مكافحة الجماعات غير املسجلة، ومجموعات  يهذه الظروف كانت املهمة الرئيسية ه

املؤمنين ورجال الدين، حيث بات واضحا أنه لم يكن هناك ابتعادا ملحوظا للمؤمنين عن 

والواقع أن كثيرا من طقوس اإلسالم، وخاصة في  لنشاط رجال الدين. او انحسارً أاملسجد 

املسلمين % من 48 كان تترستانفي  1961في عام فيفية، كانت منتشرة جدا، املناطق الر 

وفقا لتعاليم  قاموا بطقوس النكاح% 86.6تسمية املولود، ول اإلسالمي طقسال يبعون 

 . على أساس إسالمي قاموا بطقوس تشييع الجنازة% 92، و اإلسالم

في أقاليم وجمهوريات  1961الوضع القائم، أنشتت في عام من أجل تصحيح 

االتحاد السوفيتي مجموعات مساندة اللجان التنفيذية ملجالس نواب املقاطعات واملدن، 

 1966تحولت في عام  يتعمل على االلتزام بالتشريعات الخاصة بالطوائف الدينية )الت يالت
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ائف الدينية(. وكانت ملتزمة بالقيام للجان تسهيل مراقبة التشريعات الخاصة بالطو 

  بالرصد اليومي واملستمر للمجتمعات والجماعات الدينية.

حصر املنظمات في واحدة من أولويات جماعات املساندة تمثلت  1961في عام 

الدينية ورجال الدين. واستنادا إلى نتائجه ففي الجزء األوسط فقط من االتحاد السوفيتي 

منظمة دينية إسالمية تعمل بشكل غير رسمي، فضال عن  2000 تم الكشف عن أكثر من

 .395ن كانوا فقط ين املسجلأحين  فييعملون بشكل غير قانوني،  إماما 2500أكثر من 

كتسب املبدأ العام في اإلسالم املعروف ب "التقية" أهمية خاصة خالل سنوات ا

حفاظا على تقداته الحقيقية السلطة السوفيتية، والذي كان يسمح للمسلم بإخفاء مع

، ويبقى بذلك خارج تأثير األيديولوجية الشيوعية، وكذلك كان هناك أهمية كبرى دينه

لقواعد تنفيذ الشعائر اإلسالمية، والتي، على عكس الشعائر األرثوذكسية، كان من 

نفذ في املنازل 
ُ
 فيكثر أهمية في بقاء اإلسالم . لذلك ربما كان العامل األوالبيوتاملمكن أن ت

الشباب ظل األيديولوجية اإللحادية هو وجوده في حياة كثير من األسر، حيث كان 

 التعرف على اإلسالم من خالل الجيل األكبر سنا.يستطيع 

بعد خروشوف بدأ استخدام أساليب أقل راديكالية في السياسة الدينية للدولة. 

لسلطة بنشاط على تحفيز مشاركة رجال الدين في الحياة العامة خالل هذه الفترة عملت ا

جمعية  ي للبالد من خالل تنظيم العديد من اللقاءات لرجال الدين مع محاضر 

رجال  شارك " حول قضايا السياسة الداخلية والخارجية للدولة السوفيتية.(71)"املعرفة

في جمع األموال لصندوق  - ألخرى أتباع الديانات ا مثلهم مثل –بفاعلية الدين املسلمين 

وق لقيت  السالم، ولجمعية حماية املعالم األثرية ولقسم العالقات اإلسالمية الخارجية.

ُمنح رجال  1977هذه األنشطة من املنظمات الدينية دعما من السلطات. لذلك، في عام 

                                                           
 .1947جمعية تنويرية أنشتت عام  (71)
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ت تقدير للمشاركة الفعالة في الدين من جميع الطوائف الدينية املسجلة في البالد شهادا

 عمل صندوق السالم السوفيتي.

بموجبه  يأصبح واضحا االتفاق الضمني بين السلطات واملنظمات الدينية، الذ

ما السلطات فتتساهل مع ذاك أ"الحريات" القائمة، ــ ارتضت الشخصيات الدينية تماما ب

 الوقت.  ذلك فيكان موجودا  ياملستوى من التدين للسكان، الذ

انفراجة في العالقات الدولية،  حدثتالقرن العشرين  اتيسبعينمنتصف في 

عام وكان أحد مظاهرها بدء سريان العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 

تم اإلعالن  ،مواد العهد املتعلقة باملجال الروحي وفيما يخصفي االتحاد السوفيتي.  1976

اعتناق أي دين واتباعه إما منفردا أو باالشتراك مع آخرين. لكن في الواقع، وكما عن حرية 

 . حرية وهمية فيالسابق، انحصر األمر  في

بتعزيز دور اإلسالم في العالقات نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات تميزت 

بين  ةالعالقبلحرب ضد املعارضة اإلسالمية الغزو السوفيتي ألفغانستان وا وأضرالدولية. 

السلطات واملسلمين. خالل هذه الفترة قسمت الدولة بشكل واضح اإلسالم إلى فئتين: 

االتحاد السوفيتي، والفئة  فياإلسالم التقدمي ويضم رجال الدين اإلسالمي املحبين للسالم 

للحكومة ببث األخيرة الفئة وجود هذه ح سمالثانية تضم رجال الدين الرجعيين في الخارج. 

من اإلسالم ككل في املجتمع السوفيتي عن طريق خلق موقف مسبق لدى الناس  الخوف

 .داخلفي الأسباب زعزعة االستقرار في الخارج والخطر املحتمل  أحدباعتباره ه هتجا

 1970-1940لدولة السوفيتية في الفترة طرق وآليات السياسة الدينية لارتبطت 

و تلك. وعلى الرغم من أباالتجاهات السياسية العامة السائدة في البلد في هذه الفترة 

اختالف األساليب املستخدمة للتأثير على الدين ظل هدف الدولة نفسه دائما وهو 

فيتي". ومع ذلك، فإن العالقة ل الشعب السو عق في"القضاء التام على الخرافات الدينية 
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 ىبين الدولة السوفيتية واإلسالم تشير إلى أنه على الرغم من كل القمع واإلذالل الذي عان

ن اإلسالم تمكن من الحفاظ على بعض مواقفه، وكان له تأثير كبير على إمنه املؤمنون، ف

 جزء بعينه من سكان البالد.
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 املبحث الرابع:

 املعاصرة تترستاناإلسالم في 
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 املعاصرة تترستاناإلسالم في 

ذا إشهد اإلسالم في روسيا عصر النهضة. فالقرن العشرين تسعينيات بداية من 

بحلول منظمة  5000 يحوال زادت إلى فقدمنظمة دينية،  870روسيا  في 1991عام  فيكان 

 1200حوالي  تترستان فيتعمل  2008منذ بداية عام  بالذكر أنه وجدير .2000عام 

، الذين تتر% من ال67ن إ، ف1991-1990عوام أبحاث أإسالمية، ووفقا لنتائج  جماعة

ويتأكد نمو التدين أيضا  يعيشون في مناطق مختلفة من روسيا، يعتبرون أنفسهم مؤمنين.

% ممن جرى 34.1ن إوفقا لبياناتها، ف ي، والتتترستانريت في عن طريق الدراسات التي أج

 ارتفعت 1994عام  فينه أحين  فينفسهم باملؤمنين، أوصفوا  1991عام  فياستطالع رأيهم 

 %.85أصبحت  2001عام  في%، و81 بلغت  1997عام  في%، و66.6 إلى النسبة

راكز املدارات و العديد من اإل ية ظهور كان واحدا من خصائص النهضة اإلسالم

 1992عام  ارتفعت فيكان هناك هيتتان روحيتان فقط،  1991. إذا كان في عام روحيةال

 1995(، وفي عام تترستانخمسة عشر )حينها ظهرت الهيئة الروحية ملسلمي جمهورية  إلى

. ويرجع ذلك إلى العديد 51 زادت إلى 2007عام  في، و48 بلغت 1997عام  في، و36 صارت

، بما في حكمها الذاتيحصول أقاليم عديدة على  من العمليات التي حدثت في روسيا مثل

 . فضال عن عوامل أخرى مساعدة، نسبيا، وتشكل حركة وطنية قوية تترستانذلك 

، التي نشأت في عام تترستانسلمي جمهورية الهيئة الروحية ملتحولت بالتدريج 

للمسلمين،  يشكل املؤتمر الدور وقد البالد.  فيإلى مركز لتوحيد الطوائف املسلمة ، 1992

، مرحلة جديدة في عمله، وفي املؤتمر تم تجديد فريق اإلدارة 1998الذي ُعقد في فبراير 

ينص على  تترستانة الروحية ملسلمي جمهورية قرار ميثاق جديد للهيئإوتم  بالكامل.

وأخيرا، حدث توحيد تنظيمي  مبادئ ديمقراطية إلدارة الطوائف املسلمة في الجمهورية،

 .تترستانعلى أراض ي  العاملتين للهيتتين الروحييتين
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للمساجد إلى  ياملسلمة والبناء الجماع املؤسساتيشير النمو السريع في عدد 

إنشاء تعليم ديني.  ييقتض  يعداد رجال الدين املسلمين، األمر الذإإلى  املاسة لحاجةا

زادت  1993، وفي عام 1992ظهرت أول املؤسسات التعليمية اإلسالمية في روسيا في عام 

 103 إلى ارتفعت 1997، وفي عام مؤسسة 96 بلغت  1995، وفي عام  مؤسسة 69 إلى

 . مؤسسة 125 زادت إلى 2006، وفي عام مؤسسة

بدءا من  تترستانوائل املؤسسات التعليمية اإلسالمية في أفي التسعينيات ظهرت 

املدارس الدينية كان أهم الدورات األولية في املساجد واملدارس الثانوية املتخصصة )

 يلخ( وحتى مؤسسات التعليم العالإ ،(72)زيال" و"النجمة" في مدينة نابريجناي تشلني"تن

                                                           
 .على الضفة اليسرى لنهر كاماتقع  تترستانشمال شرق  يف كبيرة مدينة (72)

 

 

 

التتر )بلغاريا الفولجية(  إسالمعام على  1100لذكرى مرور  مؤتمر عالمي إحياءً   
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، "سالملف عام من اإل أ"املسماة ية العليا سالماإل  قازانمدرسة و مدرسة "املحمدية"، 

 ية مسجلة.إسالمأما اليوم فهناك تسع مدارس  من املؤسسات(. اوغيرهم

 

مرحلة جديدة في ات يروسيا في أواخر التسعين فيية سالمظهور الجامعات اإل يعد 

ية، سالموكانت أولى هذه الجامعات الجامعة الروسية اإل  ي.سالمنظام التعليم اإل رساء إ

مجرد ظهور ألنواع جديدة من املؤسسات هذالم يكن . و قازانفي  1998عام التي افتتحت 

وخالل هذه . سالمية، ولكن مرحلة جديدة في تشكيل عالقات الدولة باإل مسال التعليمية اإل 

 ليسدوائر السلطة، لضرورة تهيئة الظروف وفي  في املجتمع الذات كان هناك تفهمالفترة ب

القيم الدينية املنفصلة عن الحياة الواقعية إلى الحياة الروحية والسياسية عادة إل  فقط

 قرون عديدة.عبر يد التي اكتسبها املسلمون الروس التقالاستعادة و  بلللمجتمع الروس ي، 

في الواقع إعداد يبدو مهًما واليوم  يجمع بين التسامح والتقوى. سالموهذا نموذج مرن لإل 

 

بها، 
 

2007أساتذة الجامعة اإلسالمية الروسية وطال  
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املجتمع طبيعة شخصيات دينية مسلمة وعلماء دين يمكنهم فهم احتياجات وخصائص 

 .والتوجه دياناملتعدد األ الروس ي 

ما، ية بطبيعة الحالسالملمشاكل في املدارس اإل ر لوال حص مشاكل املوظفين.  سي 

أن  من بينها بالطبع تغيرات كبيرة في هذا املجال نذكرحدثت وفي السنوات األخيرة 

في كبريات  يتلقوا تعليمهم الدين ممن، ذاتي املؤسسات التعليمية شكلت هيئات تدريس

ومن  ية العاملية في مصر وماليزيا واألردن وسوريا وغيرها من البلدان.سالمعات اإل الجام

تحسين قاموا بمن تخرج في جامعات داخلية ممن املشجع أيضا أن من بين املدرسين هناك 

 الزال هناك القليل من املدرسينمعارفهم في مؤسسات تعليمية أخرى. غير أن بين 

الدرجة العلمية،  فياملشكلة فقط وليست  علمية. املتخصصين الحاصلين على درجات

يمثلون مدارس دينية  إال أنهم الجيدعدادهم إن، وعلى الرغم من يأن هؤالء املدرس فينما إو 

يدل و  ،وهذا يخلق الكثير من املشاكل في بناء نظام تعليمي موحد وتربوية مختلفة تماما.

 الدين أصول علم سراع في عملية إحياء تقاليد ن الضروري اإل م همرة أخرى على أن

 ي الروس ي.سالماإل 

من حيث الدعم املالي كان نقطة تحول  2007وتجدر اإلشارة إلى أن العام 

هذا العام اتخذت الحكومة  فيجانب روسيا. ف ية منسالمللمؤسسات التعليمية اإل 

وهو برنامج "، سالمفي تاريخ وثقافة اإل  عداد املتخصصينإ الروسية قرارا بشأن "تشجيع

 - 2010عام  حتى املُعد -هذا البرنامج  ية في روسيا.إسالمخمس جامعات  شرعت في تنفيذه

واملنهجي،  يلدعم التعليما مقدمتهافي  حل العديد من املشاكللبالتأكيد آفاقا جديدة يفتح 

 ملعلمين.ورفع كفاءة االعملية التعليمية  تنظيم تحسينو 

ية والتعليم والثقافة سالمدعم العلوم اإل  أطلق صندوق  2007بداية من عام و 

 فيالبحث والنشر أنشطة و  يةميعملية التعلالدعم ليقدم منحا قويا، وهو  انشاط

  ية.سالماملؤسسات التعليمية اإل 
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الوضع القانوني للمدارس الدينية في دولة علمانية الكثير من ثار أودوًما ما 

 اتإمكاني عطىأ ، مالتعليملتم إجراء تعديل على القانون االتحادي  ولذا ،شكالتامل

القانوني االرتقاء  وضعهاب هاعلى األقل يمكن ي، التيةسالماإل  للمؤسسات التعليميةجديدة 

معترف بها من  لخريجيهاإلى مستوى املؤسسات التعليمية الحكومية وإصدار شهادات 

 لدولة.ا

ية. ظهرت سالمية في النهضة اإل سالموسائل اإلعالم اإل  تقوم به  مؤثروهناك دور 

. ثالثة فقطكانوا  1993عام  فيبداية التسعينات، وية في روسيا في سالمالدوريات اإل وائل أ

في تغير هو ف، وال يمكن حصرهكبير للغاية  الدورياتذه لهأما اليوم، فإن العدد اإلجمالي 

، العديد من الصحفوجدير بالذكر أن هناك من فترة ألخرى توقف لصدور  مستمر.

املؤلفين  العثور على بسبب صعوبة يضا أو ويرجع ذلك أساسا إلى الصعوبات املالية، 

 تترستان، ففي جمهورية تانتترسغير أن الوضع مختلف إلى حد ما في  .حد ما إلى املؤهلين

"، العقيدة"و يمان"اإل تصدر بشكل مستقر مثل صحف " يهناك العديد من الدوريات الت

نابريجناي  في" سالماإل نور صحيفة "و ، قازانيمان" في اإل نور مجلة "و " لحياة"الدين واو

 تشلني.

في اتجاه معين يرة، عداد كبأب صدرتاملؤلفات الدينية في روسيا، والتي  نشريتم و 

دون أي  سالمعالقة باإل  ما لهتم نشر كل  التسعيناتإذا كان في أوائل و  في السنوات األخيرة.

تأخذ بعين االعتبار  مافي السنوات األخيرة كان هناك سياسة تحريرية فتقييم نقدي، 

 الطوائف املسلمة. وخصوصية اتصدار لإل  يالقوم ستوى امل
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 الصور الرسوم و ق ملح
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املسجد الحرام في مكة. تتوسط الصورة الكعبة "الحجر األسود"، وهي رمز عظمة هللا سبحانه 

 وتعالى في الكرة األرضية واملكان الوحيد للحج لكل مسلمي قازان. 

.20غرافي، من أعمال ف. ف. فاراكسين، كازان، مطلع القرن رسم ليتو   
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 املفتي: إسحاقوف عثمان 

 املشرف على اإلدارة الدينية ملسلمي جمهورية تترستان

  2009تاريخ التصوير 
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 من آثار مدينة "بلغار" التاريخية

 جمهورية تترستان
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 الشجرة املحمدية: 

أرسل هللا لكل قوم رسول يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر، أما الرسول محمد )ص( فقد ُبعث 

نا رسول، بينما يحدث 124للناس أجمعين. تشير املصادر الشعبية إلى أنه ربما كان هناك أكثر من 

فقط منهم. ويبين الشكل شجرة نسب الرسول من آدم عليه السالم، وهي من  25القرآن عن 

.1894األعمال الفنية التي رسمت في قازان عام   
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 التورك األوائل وتصور عن خلق العالم

 بريشة الفنان: روشان شمس الدينوف
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أحمد بن فضالن أملوش خان يستقبل  

 بريشة: روشان شمس الدينوف
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 مدينة بلغار: مشهد لخروج الخان من القلعة

فبريشة: روشان شمس الدينو   
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 ثبت بتسلسل أسماء امللوك )الخانات( في خانية قازان.
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.16مدينة قازان في النصف األول من القرن   

 بريشة: روشان شمس الدينوف
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 امللكة سيونبيكا مع ابنها

 بريشة: ب. ديمينتيف
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بأمر من القيصرة الروسية "إليزافيت" 17تدمير املسجد في القرن   

 بريشة: إلدوس عظيموف
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.18قرآن مدون بخط اليد. نهاية القرن   

 

1768كتاب عنوانه "مختصر الوقاية" في الشريعة اإلسالمية. عام   
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 القيصرة الروسية "يكاترينا الثانية" 

 بريشة: دميتري ليفيتسكي

 

 برج سيونبيكا

ي
 
 بريشة: إدوارد تورنورال
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وأشرف عليه املهندس املعماري ف. إ. كافتيرييف. ويسمى  1771-1767مسجد مرجاني، تأسس في 

 املسجد أحيانا "الجامع األول".

 

.18في البالغة"، نهاية القرن  مخطوطة كتاب "رسالة  
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(1862-1840املفتي "عبد الواحد سليمانوف" )  

 

.1771-1767مسجد "أباناي" )يعرف أيضا باسم املسجد الثاني( تأسس عام   

ي
 
 بريشة: إدوارد تورنورال
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(1915-1886املفتي محمديار سلطانوف )  

 

ايا من بحيرة كابان  منظر ملسجد سين 
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لك اإليمان". والسفينة مرسومة على هيئة حروف من األبجدية العربية عمادها 
ُ
سفينة نوح أو "ف

قول "أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، بسم هللا الرحمن الرحيم" وتم تزيين اللوحة بآيات من 

ن" من سورة القرآن الكريم، ففي أعلى اليمين كتبت آية "فاهلل خير حافظا وهو أرحم الراحمي

(، وفي أعلى اليسار انعكاس لهذه اآلية. أما في أسفل اليمين فكتبت آية "هذا من 64يوسف )اآلية 

.1904فضل ربي" وفي أسفل اليسار انعكاس لها. قازان   
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 شهاب الدين مرجاني. 

 بريشة: رفقات فاخيتوف

 

.19 الختم الخاص بشهاب الدين مرجاني. النصف الثاني من القرن   
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 إمام وزوجته

19لوحة بألوان مائية رسمها في قرية "كيتيل بوكاش" الرسام كارل غون في منتصف القرن   

 

 مدينة أرينبورغ. ..”املدرسة "الحسنية
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1905أكتوبر  17مرسوم نيكوالي الثاني   
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.20اية القرن مجلس أمناء وأساتذة املدرسة "املحمدية". الصورة في بد  

 

 درس في املدرسة "املحمدية"
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 جريدة "اإلصالح"

 

 جريدة "كوياش" )الشمس(
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 مجلة "الوقت"

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

 قيوم ناصيري 

 بريشة: رفقات فاخيتوف
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 جنود مسلمون يؤدون الصالة قبيل الحرب

 

 دعوة اإلمام للجهاد دفاًعا عن الوطن األم
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.20جد أباناي. الصورة في بداية القرن مس  

 

.20املنبر في مسجد أباناي. الصورة في بداية القرن   

 

 

 

 

 

 



98 
 

 

مسجد السلطان )ومن أسمائه األخرى: زيغانش ي" و"عثمانوف" و"الجامع الثامن" و"املسجد 

بإشراف املهندس املعماري ي. أنيكن. 1867األحمر". تأسس في   

 

.20سجد السلطان. الصورة في بداية القرن املحراب واملنبر في م  
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.1852املسجد األول، في حي "األدميرالية" في قازان، عام   

 

.1899املسجد الثاني،حي بورخوفايا.مدينة قازان.   
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1876مسجد بناه محمدجان كازاكوف في قازان عام   

 

ديمة"، و"الحجارة الكبيرة"، و"الجامع مسجد "إسكاتاش" )ومن أسمائه األخرى: "الحجارة الق

بإشراف املهندس املعماري أ. ك. شميدت. 1802 – 1801التاسع"، تأسس عام   
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1857املسجد الرابع، بناه أحمد عبدالقادر في   

 

 املسجد الخامس، مدينة قازان. 
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 املسجد السابع عشر "املسجد املحلي"، مدينة قازان

 

ألول، حي بورخوفايا، مدينة قازان.الجامع ا  
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 املسجد الثاني، حي األدميرالية، قازان. 

1898وضع حجر األساس التاجر القازاني سليمان عايدوف سنة   

 

 املسجد األحمر )الحادي عشر(. بني بتمويل من التاجر القازاني "جاهنشاه القزلي"
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1890س في مسجد األعظمية "عظيموفسكايا" تأس  

 

 مسجد "بورناي" )ومن أسمائه األخرى:"الجامع الثالث"(

1872ُبني بإشراف املهندس املعماري ب. إ. رومانوف سنة    
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1917امللتقى العسكري األول لعموم مسلمي روسيا. قازان   

 

نور فاخيتوف
 

 موال
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 ميرسعيد سلطان غلييف
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(1923 – 1918ة املقدسة: مصحف عثمان، في مدينة أوفا، مقر املفتي )من اآلثار اإلسالمي  

 

20ملتقى مسلمي عموم روسيا، مطلع القرن   
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1926موظفو اإلدارة الدينية، مدينة أوفا،   

 

20مركز حي تتري قديم بمدينة قازان. الصورة في بداية القرن   
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ايا. الصورة منتصف القرن  20مسجد سن   

 

20مسجد السلطان. الصورة منتصف القرن   
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معجزات الرسول: في الجزء العلوي اآلية الكريمة "وهللا خير حافظا وهو أرحم الراحمين" وفي اليمين 

واليسار معجزات الرسول كما صاغتها قصيدة "البردة" لإلمام البوصيري. يعود هذا الشكل ملطلع 

، قازان.20القرن   
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ر: ذ. بشيروف،  1992آذان من منارة مسجد مرجاني. املصو   

 

ر: ذ. بشيروف، منتصف القرن  20مسلمون تتر في طريقهم للصالة في مسجد مرجاني. املصو   
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ر: ذ. بشيروف،  1992التعليم اإلسالمي في مسجد مرجاني، املصو   

 

ر: ذ. بشيروف، منتصف 20القرن  عيد األضحى في مسجد مرجاني. املصو   
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2007بناية الجامعة اإلسالمية الروسية،    

 

2007دميتري ميدفيديف في زيارة للجامعة اإلسالمية الروسية،   
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 طالبات الجامعة اإلسالمية الروسية

 

ب الجامعة اإلسالمية الروسية
 

 طال
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 الصالة في مسجد "أنيالر"

 

2007ة في أصول الدين واللغة العربية. الجامعة اإلسالمية الروسية، افتتاح املسابقة الروسي  
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2007املشاركون في مسابقة حفظ القرآن، الجامعة اإلسالمية الروسية،   

 

 في مكتبة الجامعة اإلسالمية الروسية
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2008املعهد الثانوي التتري اإلسالمي،   

 

 املدرسة "املحمدية". منظر معاصر

 

 

 

 

 



118 
 

 

 مسجد مرجاني

 

قازان بمدينة الفتيات بين الكريم القرآن تالوة مسابقة  
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 برج سيمبيكا، قازان
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جد "قول شريف"، قازانمس  
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 مسجد "نور هللا"، قازان

 

 مسجد "السلطان"، قازان
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 مسجد "أباناي"، قازان

 

 مسجد "إسكا تاش"، قازان

 



123 
 

 

 مسجد "األعظمية" )عظيموفسكايا(، قازان
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رناي"، قازانمسجد "بو   
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ايا"، قازان
 
 مسجد "زقابان
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 مسجد "قازان نوري"، قازان
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 مسجد "شامل، قازان
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 مسجد "عادل"، قازان
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 مسجد "بلغار"، قازان
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، قازانمسجد "رمضان"  
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 مسجد "نور اإلسالم"، قازان

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

 مسجد "اإلسالم"، قازان
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 الجامع األول بمدينة تشيستوبول 
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 املسجد املعاصر بمدينة تشيستوبول 
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 املسجد الجامع بمدينة أمليتييفسق
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 الجامع بمدينة زائنسك
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 الجامع بمدينة بوغوملا
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 مسجد "التوبة"، مدينة نابيريجنيا تشيلني
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 املسجد الجامع بمدينة نيجنيقامسق

 

 مسجد مدينة أرسك
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 الجامع ذو املئذنة الكبيرة بمدينة "بلغار"

 

 احتفاالت إسالمية قرب املسجد ذي املئذنة الكبيرة في مدينة "بلغار"
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  2008الصورتان من افتتاح مسجد في منطقة متحف ومتنزه "قازان العتيقة" عام 
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2008املعسكر الصيفي "على طريق الرسول"، مدينة تشيستوبول، مجموعة الفتيات، عام     

 

2008املعسكر الصيفي "على طريق الرسول"، مدينة تشيستوبول، مجموعة البنين، عام   
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 مسجد "بلغار"، قازان
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)رئيس الجامعة الروسية اإلسالمية في قازان(   رفيق محمدشينمؤلف الكتاب 

 يهدي الكتاب للمستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية  

 عاطف معتمد عبد الحميد 

 (2016يونيه  23 –) قازان 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


