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  ، تهرانتربيت مدرسزبان و ادبيات فارسي دانشگاه گروه استاديار 
  )11/05/1388: ، تاريخ تصويب02/03/1388: تاريخ دريافت مقاله(

  چكيده
ر تأثير انقـالب    در كنا .) م 1908(بررسي تأثير ادبي انقالب مشروطه در عثماني        

بر آسياي مركزي ـ كه از نظر تعلّقات زباني، ملـي   .) م 1906(مشروطه در ايران 
لة اصـلي  ئو مذهبي با دو كشور يادشده داراي اشتراكات تاريخي هـستند ـ مـس   

ما در اين مقالـه، بـا اسـتفاده از روش تحليـل محتـوا پـس از                  . اين نوشتار است  
بـر حلقـة نخـست جنـبش روشـنفكري        بررسي تأثير محيط فرهنگي اسـتانبول       
و .) م 1897–1827 / .ق 1314–1242(آسياي مركـزي، يعنـي احمـد دانـش          

معاصران وي، نقش مهم اين محـيط را در تغييـر جغرافيـاي فكـري و فرهنگـي       
حلقة دوم جريان روشنفكري اين منطقه، معروف به جديديه ـ جديدان ـ و تأثير   

با تكيه بر آثار سه تـن از رهبـران اصـلي            گيري ادبيات نوينِ فارسي      آن در شكل  
–1877(، صدرالدين عيني    .)م 1914–1878(سراج حكيم    جنبش، يعني ميرزا  

ــرت  .) م 1954 ــدالرئوف فط ــي  .) م 1938–1886(و عب ــد و بررس ــارا نق در بخ
استعماري بـا   كه در وضع غير   دهد ايران و عثماني     اين بررسي نشان مي   . ايم  كرده

 شدند، پس از بيداري و تالش براي انجام اصـالحات           تمدن و تجدد غربي مواجه    
جانبه در حيات اجتماعيِ خود در نيمة دوم قرن نوزدهم، تأثير فراوانـي نيـز     همه

بر حوزة فرهنگي مشترك بـا خـود در آسـياي مركـزي ـ كـه اينـك مـستعمرة         
گـذاري   ويـژه در بنيـان   اين تـأثير بـه  . عيار روسيه شده بود ـ برجاي نهادند  تمام
  .بديل است يات نوين فارسي در منطقة يادشده درخور توجه و بعضاً بيادب

ات          :ها    كليدواژه ه، ادبيـ عثماني، استانبول، ماوراءالنّهر، انقالب مشروطه، جديديـ
 .نوينِ فارسي در آسياي مركزي، ايران

                                                 
∗  . E-mail: Hesam_kh1@yahoo.com 
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  مقدمه

 امپراتوري گيري قدرت  زمان با آغاز تاريخ جديد غرب و نوزايش آن در سدة شانزدهم و اوج               هم
گرفته بود،   شكل. م 1453 / .ق 857سال   دنبال فتح قسطنطنيه به    عثماني در همين سده كه به     

كردنـد كـه    سال دوراني از تاريخ خـود را سـپري مـي    در مناطق ديگري از آسيا چند تمدنِ كهنْ       
ي اجتماعي، فرهنگـي و اقتـصادي دنيـا        خبري كامل از رخدادهاي سياسي،        ها در بي    برخي از آن  

 / .ق 930-907: حكومـت (كارآمدن شاه اسـماعيل اول     در اين ايام با روي    . بردند  سر مي   غرب به 
 1179كم تا سال      دست گرفت كه دست     سلسلة صفويه حكومت را در ايران به      .) م 1524–1501

بيش به شكل سنّتي و جدا از آنچه در دنيـاي             و  كم) 533–530: 1381باسورث،  . (م 1765 / .ق
هـر ـ آسـياي    النّ هـا مـاوراء   درسـت در همـين سـال   . كرد افتاد، كشور را اداره مي ق ميجديد اتفا

مركزي، تركستان ـ كه از زمان پيدايش خود، در حوزة فرهنگي ايران قرار داشت و از نظر وجود  
نشيني   عناصر مشترك فرهنگي و ديني سرنوشت تقريباً مشتركي با ايران داشت، با تشكيل خان             

از نظر سياسي كامالً از ايران جـدا شـد         .) م 1601–1500 / .ق 1009–905(خارا  شيبانيان در ب  
شدن مذهب    پس از رسمي    ويژه،  اين جدايي، به  ). 497 و   423-422: 1370ريپكا، كليما، بچكا،    (

زمان با افـول قـدرت صـفويان در ايـران پـس از           شد تا اينكه هم     تر    روز ژرف   به  تشيع در ايران روز   
كه قـدرت شـاهان صـفويه رو بـه          .) م 1629–1587 / .ق 1038–995(س كبير   دوران شاه عبا  

اي كـه تقريبـاً       گونـه   هر نيـز رخ داد؛ بـه      سستي نهاد، ضعف عمومي شديدي در منطقة مـاوراءالنّ        
حكومـت  .) م 1770–1511(شـاهيه     هـاي عـرب     زمان با شيبانيان در بخارا، در خوارزم خـان          هم

 1920–1770(ها در اين منطقـه       رسيدن قُنغرات  قدرت  با به محدودي برپاكردند و پس از آن نيز        
هـا    در بخارا و بعدتر مينـگ     .) م 1920–1753(ها    و منغيت .) م 1753–1601(؛ اشترخانيان   .)م
حـق    تـوان آن را بـه       در اين سه سده كه مـي      . در خوقند فرمانروايي داشتند   ) .م 1876 –1709(

هـا و   يـشاني و پراكنـدگي عمـومي احـوال امـارت     دليـل پر  هر ناميـد، بـه    قرون وسطاي مـاوراءالنّ   
ها در درون ماورءالنهر با يكـديگر و جنـگ و گريـز بـا                 هاي هميشگي آن   ها و درگيري    نشين  خان

كلّي از رونـد مناسـبات    ها را به هاي شرقي در خارج از اين منطقه، آن ايران بر سر تصاحب واليت  
هـاي    ري كه توان ايستادگي و مقابله بـا قـدرت         طو  دور كرده بود، به    هاي آن به    جهاني و دگرگوني  

آهسته به ايـن منطقـه گـام نهـاده بودنـد، كـامالً از دسـت داده بـود                      مهاجم را كه اينك آهسته    
از .) م 1897–1827(احمــد دانــش ). 73-59: 1384؛ خــدايار، 1067، 2 ج: 1997غفــوروف، (

 ديدار و گزارشـي از سـفر خـود          زبان يكي از فرستادگان وزارت خارجة روسيه كه از امارت بخارا          
خبـري اميـران بخـارا از تحـوالت جهـاني       براي امپراتور وقت روسيه تهيه كرده است، دربارة بـي  

جز از ايشان در زمـين،        اعتقاد ندارند كه غيرزمينِ ايشان در جهان زميني باشد يا به          «: نويسد  مي
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خـردي     زوال انديشه و رواج بـي      همين متفكّر، با انتقاد شديد از     ). 81: 1960دانش،  (» پادشاهي
در بين هيئت حاكمة امارت بخارا، از انحطاط اخالقي و اجتمـاعي ايـن منطقـه نيـز كـه زمينـة                   

پس اگر «: شدت اظهار نگراني كرده است  به دست ارتش بيگانه فراهم ساخته بود،   سقوط آن را به   
خـواري و     رتشي، حـرام  مردي م : فاسقي، ظالمي، سفاكي؛ و قاضي    : حالت سلطان را تفتيش كني    

اش بخـاراي شـريف اسـت، عرصـة           هر كـه دارالـسلطنه    خالصه ساحت بـالد مـاورءالنّ     ... غاصبي؛  
  .)100-93: همان(» ... شهرستان لوط شد

بهنـام،  (اروپايي داشت     نيمه -آسيايي در اين دوران، امپراتوري روسيه، كشوري كه هويتي نيمه        
تماس بـا   .) م 1725 –1672(ي، از زمان پطر كبير      و از نيمة دوم قرن هفدهم ميالد      ) 5: 1383

كـرد، در پايـان سـلطنت         الگوبرداري از آن را با جديت دنبال مي        ،تمدن جديد غرب و در نهايت     
وي، در رديف كشورهاي بزرگ اروپاي غربي درآمد و در قرن نوزدهم با قدرتي كه در خود ايجاد                  

هاي معمار كبير خود، در منطقة اروپا و آسيا يابي به رؤيا كرده بود، با هوس كشورگشايي و دست     
ويـژه در     آشنايي با تمـدن جديـد غـرب در آسـيا بـه            . به ماجراجويي و كشورگشايي دست يازيد     

هر و احـساس شـديد نيـاز بـه الگـوبرداري از برخـي                عثماني و مـاوراءالنّ     هاي تمدن ايران،    حوزه
ئولوژيك و دسـتاوردهاي اجتمـاعي و    ايـد  آوري، هـاي فـن   ويـژه در حـوزه     هاي اين تمدن بـه      اليه

زمان   طور هم   اي است كه تقريباً به      هاي بومي و ادامة حيات، مسئله       سياسي آن، براي حفظ هويت    
آنچه در ادامة مقاله خواهد آمد، تأملّي       . گيري است   با چند دهه اختالف در اين كشورها قابل پي        

وري عثماني و دارالخالفة مـسلمين ـ از   عنوان پايتخت امپرات در اين مسئله است كه استانبول به
هاي آسيا و اروپا، چه نقشي در  نگاه اهل سنّت ـ با جايگاهِ ممتاز جغرافيايي خود در گذرگاه قاره 

هر و جنبش تجددخواهي در ايـن منطقـه داشـته اسـت و اينكـه           روند تحوالت فرهنگي ماوراءالنّ   
شود؟ در اين مقاله پس از تـأملّي          ي مي نقش روسيه در اين منطقه در همين زمينه چگونه ارزياب         

هـاي ايـن كـشور در رونـد           در تاريخ ورود روسيه به اين منطقه و اشارة كوتاه به نقـشِ سياسـت              
پـروران ايـن    اي گذرا به نوع تلّقي فرهيختگان و معـارف  عمومي تحوالت عثماني و ايران؛ با اشاره  

روشـنفكران جنـبش تجـددخواهي در       منطقه از عثماني و استانبول، آثار سـه تـن از نـسل دوم               
هاي فكري در     ها از جنبش    هر در دو دهة آغازين قرن بيستم بررسي و به تأثيرپذيري آن           اءالنّ  ماور

ضمن آنكـه اسـتانبول در      ). 35-30: 1384خدايار،  (محيط فرهنگي استانبول اشاره خواهد شد       
هـاي    ه كـانون فعاليـت    برآنكـ  دو دهة نخـست قـرن بيـستم عـالوه          نيمة دوم قرن نوزدهم و يكي     

خواهي و تجددطلبي مسلمانان آسياي مركزي و پناهگاهي براي مبارزان گريخته از سـلطة                ترقّي
هاي اين منطقه بود؛ نقش بسيار مهمي نيز در روند تحوالت فرهنگي و اجتماعي ايـران                  حكومت

 در پــروران و تجــددخواهان ايــران، هــاي ترقــي هــا و كتــاب داشــت و از طريــق چــاپ روزنامــه
انوشـه،  (مشاركت داشـت    .) م 1906 / .ق 1324(ثمرنشستن پيروزي انقالب مشروطيت ايران        به
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1383: VI (   پـروران عثمـاني را بـراي ادامـة مبـارزه و              كم انگيـزة ترقـي      و همين پيروزي، دست
  .دوچندان كرد.) م 1908(ثمرنشاندن انقالب مشروطيت عثماني  به

  هرپروري در ماوراءالنّ جنبش معارف. 1

  : تاريخي و تحليل ماهيت آنهاي زمينه. 1. 1
زمين در نيمة دوم سدة       پروي و اصالحگرانه در بين كشورهاي مشرق        هاي معارف   تاريخ جنبش 

دادن   درپي و از دست     هاي پي   دنبال آن شكست    هاي نظامي و به     نوزدهم ميالدي با تاريخ درگيري    
در اغلـب ايـن حـوادث،    . تنگي داردهـاي بزرگـي از سـرزمين ايـن كـشورها ارتبـاط تنگـا            بخش

زمين پس از رويارويي با نيروهاي نظامي برتر كشورهاي مهاجم به ضعف مفرط  كشورهاي مشرق
برده، براي دفاع از حاكميت ملّي و حفظ سرزمين خود در مقابل قدرت مخاصم به فكـر                   خود پي 

اصالح لشكر و تأسيس ارتـش     بنابراين،  . ها برآمدند   با الگوگيري از اروپايي   » تأسيس نظام جديد  «
). 417: 1351آدميـت،  (نوين در اين كشورها، نخستين گام در راه تقابل با شـرايط جديـد بـود               

ها و كشورهاي ژاپن، عثماني و ايران در نيمة دوم قـرن نـوزدهم بـا درك                امپراتوري ،ترتيب   بدين
امي خود، بـراي دفـاع   ترين مردان ن شرايط جديد جهاني و تالش حاكمان و تني چند از برجسته 

اما شرايط در . كار بستند پا خاستند و زمينه را براي احياي قدرت ديرينة خود به          از كشور خود به   
هايي كه امپراتـوري روسـيه بـا تكيـه بـر قـدرت                در سال . خورد هر به شكل ديگري رقم    ماوراءالنّ

هر بـه شـكل   ة ماوراءالنّزد، منطق زمين و اروپا دست به كشورگشايي مي     روزافزون خود، در مشرق   
طور   اميران اين منطقه به     از سوي ديگر،    ). 545-544: 1370ريپكا،  (شد    الطوايفي اداره مي    ملوك

–1860 / .ق 1303–1277: حكومـت (اميرمظفـر  . خبر بودنـد  كامل از تحوالت دنياي جديد بي    
بود  اي رسيده درجه به  ، جاي اين امير خبري و غرور بي    بي. امير بخارا، يكي از اينان بود     .) م 1886

 را بـه     نـشين خوقنـد،     تـرين شـهرهاي خـان       كه وقتي لشكر جرار روسيه، تاشكند، يكـي از مهـم          
قصد تسخير خوقند سپاه آراست و با خنجرزدن از پشت   به.) م 1865(محاصرة خود درآورده بود     

ن خـارجي تحليـل   كيشان خود در فرغانه، نيروي خان خوقند را براي دفاع در مقابل دشم               هم  به
انگيزتـر اينجاسـت كـه ايـن اميـر بـا             غم. تر كرد   هاي بيشتر جري   اندازي  برد و وي را براي دست     

كردن به مصالح عمومي ملّت مسلمان منطقه، مشورت مشاوران خود را نيز ناديده گرفت و                 پشت
بـه  «:  گفـت  كردند، نابخردانه   در پاسخ به آنان كه لشكر بخارا را براي جنگ با روسيه تشويق مي             
آيد كه بـه       مرا عار و ننگ مي      باالي تاشكند آنكه غلبه آورده است، نوكري از عسكر روسيه است،          

). 40: 1960دانـش،  (» روم من اگر سواري كنم، راست باالي مسكو مـي       . يك نوكرِ او مقابل شوم    
 همين امير بود كه درست سه سال پس از اين واقعه، با شكـست سـنگين از روسـيه و پـذيرش                     
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نـشينِ   دادن ديگـر خـان     مجبـور شـد بـراي شكـست       .) م 1868(الحمايگي اين امپراتـوري       تحت
آذوقة ارتش تزار را فراهم كنـد و روسـيه را بـراي اسـتعمار               .) م 1873(مسلمان منطقه، خوارزم    
  :1بيشتر منطقه ياري كند

ده، و بالجمله در زمان اميرمظفّر ضعف كلّي و اختاللِ تمام در ملّت اسالم ظـاهر شـ          
 او، سبحانه، امير را خادم و خدمتكار و  از اين جهت،...  شريعت زبونِ سلطنت گرديد

گردانيد كه در فترتِ خـوارزم و يـورش بـه بـاالي             ] روسيه[كشِ دولت رسي      غاشيه
ناچار تعهد آب و علفِ ستور كفّار را بـه گـردن گرفتـه، در همـة مواضـع و                      اورگنج،  

ها و استيالها روسيه را به مال و          رسانيد و در اين غلبه     منازل، غلّه و دانه بديشان مي     
  ).129: همان... ( نمود جان اعانت مي

كشاندن انديشة پيشرفت  بست هاي بزرگ استعمارگر در گسترش و يا به بن بررسي نقش دولت 
زمين و احياناً ايجاد انگيـزه و كمـك بـه ايـن كـشورها در راه نوسـازي،        خواهي در مشرق   و ترقّي 

هر را با كشورهايي همچون ايران و عثمـاني كـه از نظـر شـرايط                وت فاحشِ وضعيت ماوراءالنّ   تفا  
جنـبش نوسـازي در   . سـازد  سياسي و تاريخي داراي شـباهتي غيرقابـل انكـار بـود، آشـكار مـي           

زمين از جمله ژاپن، ايران و عثماني در اين دوران از دوران حاكميت و با تالش                  كشورهاي مشرق 
ها بـا   اين دولت). 164: 1362آدميت، (ادگان و وزيران كاردان اين كشورها آغاز شد      ز دربار و شاه  

هـاي متخاصـم در جـادة ترقّـي گـام             هاي بومي و وضعيت تقابل دولـت        استفادة كامل از ظرفيت   
هـاي    هايي نائل شدند؛ اما ايـن امكـان بـراي دولـت             نهادند و در بسياري از موارد نيز به پيشرفت        

هاي استعماري روسـيه      ها كاري جز اجراي سياست      رفته بود و آن    طور كامل از بين     ههر ب ماوراءالنّ
هـا   نداشتند؛ زيرا روسيه پس از اشغال اين منطقه، نخستين كاري كه براي قطع رابطة اين دولت    

اجرا درآورد، الغاي حق روابط سياسي با خارج و انقطـاع             هاي بزرگ به    با همسايگان و ساير دولت    
اي كه در قراردادهاي سنگيني كه پـس از فـتح ايـن               گونه  هاي بزرگ بود؛ به      از دولت  ها  كامل آن 

ترين ارتباط سياسي با كشورهاي ديگر  مناطق با اميران پوشالي آن به امضا رساند، امكان كوچك 
ها و دربارهاي فاسد اين منطقه نتواننـد          تنها دولت  اين مسئله باعث شد، نه    . ها سلب كرد    را از آن  

هـاي   اي از تحوالت شتابان پيرامون خـود در جهـان داشـته باشـند، بلكـه جنـبش             ين بهره تر  كم
تـر   زمين حداقل پنجاه سال عقب خواه نيز هميشه نسبت به همتايان خود در مشرق مردمي ترقّي 

انديشة هيئت حاكمه در اين منطقـه ـ اگـر بتـوان نـام انديـشه را بـر آن نهـاد ـ تقابـل           . بمانند
كه چون دولـت، عامـل اصـالح و ترقّـي           «معهود و مقبول مشرقيان     »  سياسي فرض«آشكاري با   

ت،   (» خواهي اعتقاد يابند و به اصـالح برخيزنـد          است، سران دولت بايستي به ترقّي      1351آدميـ :
شماري از طبقة دربار به       رغم توجه كسانِ انگشت     ها، به   به همين دليل در اين سال     . داشت) 259
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 اين زمينه صورت نپذيرفت، قاطبة دربـار نيـز بـا            دراي    هيچ حركت جدي  تنها    انديشة اصالح، نه  
هاي نوجويانه به مخالفت پرداختند و گويي قـصد           گرا با تمام حركت     حمايت طبقة جهال و واپس    

 اصـالحات و     به همين دليل، اوالً جنبش    . دارند  داشتند خود و مردمانشان را تا ابد در توحش نگه         
دوم اينكـه     هر هرگـز جـايي در دربـار و هيئـت حاكمـة آن بـاز نكـرد؛                   لنّتجددخواهي در ماوراءا  

روسـيه كـه قـدرت تـزار بـه تحليـل رفـت و            . م 1905هاي مردمي تا زمان وقوع انقالب         جنبش
گيـر نبـود و نهايـت اينكـه همـين             هاي كمونيستي نيرو گرفـت، رمقـي نداشـت و همـه             حركت
اب مراوده با جهان خارج از طريق مطبوعـات         دليل بازشدن ب   هاي مردمي نيز كه اينك به       جنبش

شـدت از طـرف      شده بودند، به   به لزوم اخذ تمـــدن جديد واقف       فارسي، تركي، تاتاري و روسي      
سرانجام، . رساند ها مدد مي   شدند و دولت استعمارگر نيز در اين سركوب به آن          دربار سركوب مي  

تند در فـضايي مـستقل تـنفّس كننـد و           گفته، هرگز نتوانـس     ها به همان داليل پيش     اين جنبش 
هاي خارجي نياموختند و در نهايـت نيـز نتوانـستند             اصوالً منطق زيستن را بدون حمايتِ قدرت      

  .جانبه در منطقه گردند طلبانة همه هاي استقالل موجد حركت

  هر پروري در ماوراءالنّ محيط فرهنگي استانبول و جنبش معارف. 1. 2
هر پـروري و روشـنفكري در مـاوراءالنّ       ادآوري شد، جنبش معـارف    گونه كه در بخش پيش ي       آن

تنهـا ايـن      نسالن خود در ايران و عثماني ديرتر نضج يافت و از آنجا كـه نـه                 قرن از هم   تقريباً نيم 
شـدت طـرد    ديد، بلكه از سوي آنان به ترين حمايتي از هيئت حاكمه و دربار نمي       جنبش كوچك 

 جنبش روشـنفكري در كـشوري پيرامـون خـود و حتّـي تـا                شد؛ به همين دليل نتوانست با       مي
هاي آغاز قرن بيستم با همفكران خود در درون امپراتوري روسـيه ارتبـاط برقـرار                  نخستين سال 

هاي ضداسـتعماري مردمـان منطقـه،          امپراتوري تزار نيز از ترس رشد حركت       ،در اين ميان  . كند
  .2پرداخت مه و دربارِ به سركوب آنان ميسو با هيئت حاك كرد و هم ها نمي هيچ كمكي به آن

ا            ها تقريباً    امپراتوري عثماني در اين سال      حال، با اين  تأثير مـستقيمي در منطقـه نداشـت، امـ 
 همچنـان تـصويري باشـكوه در ذهـن هيئـت             هـا،   رغم افول قدرتِ اين امپراتوري در اين سال         به

شـناختند و يـا از نزديـك از آن             را مي  حاكمه داشت و روشنفكران و شاعراني كه اين امپراتوري        
 / .ق 1277–1242: حكومـت (اميرنـصراهللا   . پرداختنـد   ديدن كرده بودنـد، بـه توصـيف آن مـي          

هـا    فرنگ«دليل توانايي تقابل اين دولت با        امير بخارا، بزرگي دولت روس را به      .) م 1886–1860
هر و ايجـاد    ري در مـاوراءالنّ   هاي حضور ايـن امپراتـو       دانست و در نخستين سال      مي» و اسالمبول 

استحكامات نظامي در اين منطقه، در مقابل پيشنهاد اطرافيان خود كه خواهان مقابلـه بـا ايـن                  
دولت روس، دولت بزرگ است و ما را دستگاه مقابلـه           «: حركت ارتش تزار شده بودند، گفته بود      

احمـد دانـش    ). 38: 1960دانـش،   (» هـا و اسـالمبول اسـت        شدن به او نيست و او مقابلِ فرنگ       
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هر، هرچنـد بـه     پيشتاز جريان روشـنفكري در مـاوراءالنّ      .) م 1897–1827 / .ق 1314–1242(
ترين اثـر   وي در انتقادي. شناخت وبيش اين امپراتوري را مي    امپراتوري عثماني سفر نكرد، اما كم     

خـردي و   تاريخي خود، رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغتيه، ضـمن توصـيف بـي      
دولـت روسـيه و اينكـه       » قدرت و عظمتِ  «اقتداري سلطان و ديگر درباريان بخارا در شناخت           بي

تر كردن فهم اين مطلـب بـه          روسيه عاجز است، براي آسان    » قدرت و شكوه  «دربار بخارا از فهمِ     
واقـع  ها را از دولت استانبول و بزرگي آن بـا عـالم               پردازد و فاصلة دركِ آن      توصيف استانبول مي  

  :داند بسيار فاحش مي

مثالً اگر ما شنويم كه اسالمبول نامِ شهر عظيمِ آباد اسـت و معمـوره، از شـهرهاي                  
اين شهر نيز به همين شكل و       «: ايم در ذهن ما مرتسم شود و گوييم         آباد آنچه ديده  

و حال آنكه در خـارج تفـاوت فـاحش باشـد ميـان دو شـهر و                  »  بودگي است   اندازه
كه دولتِ پادشاهِ اسـالمبول چنـين و چنـان اسـت، در خـاطرِ مـا                 همچنين شنويم   

دولت او چون دولت اميرِ ما      «: اسباب و ادواتِ پادشاهِ واليت ما مرتسم شود و گوييم         
 و حال آنكه تفاوتي فـاحش در بـين مـا             »]همچون دولتِ امير ماست   [بودگي است   

  ).41: 1960دانش، ... (باشد 

هاي عمومي جهان اسالم توانـد        پروري با جريان     جنبش معارف  اين مسئله دليلِ آشنايي سران    
طـور    بود، هرچند اين امپراتوري و پايتخت آن، استانبول، در مقام دارالخالفـة دنيـاي اسـالم بـه                 

عنـوان خليفـة مـسلمين        سنّتي در نگاهِ مسلمانان اهل سنّت مقامي واال داشت و سالطين آن به            
هاي شعر شاعراني كـه در ايـن       اخير، كافي است به ديوان    براي تبيين موضوع    . شدند  شناخته مي 

 نظـري    انـد،   ها براي زيارت خانة خدا از طريق خاك عثماني به مكّه و مدينـه مـشرّف شـده                   سال
وي كـه   . يكي از اين شاعران است    .) م 1921 / .ق 1329متوفاي  (محيي خوقندي   . افكنده شود 

در توصيف تصويري از سلطان       ه مسافرت كرده،    از راه استانبول به مكّة معظم     . ق 1293در سال   
  : گونه سروده است سلطان وقت عثماني، اين.) م 1876 / .ق 1293: حكـومت(مراد چهارم 

  زادـورت نـن صـي چنـيـمادر گيت  اشـاد بـر بين و شـويـن تصـاي! حييـم  
  رادـم انـشاهان، حضرت سلط شاه   المبـــولــر در اسـويـن تصـت ايـهس  

  )197: ي خوقنديمحي(
–1293(همين شاعر پس از بازگشت به وطن خويش، غزلي در مدح سلطان عبدالحميد دوم               

  : خطاب كرده است» دين و كوكب شرافت خاقان«سروده، او را .) م 1909–1876 / .ق 1327
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  ادتـبر فرق او نهاده، حق افسر سع  طانـيد سلـخاقانِ دين، خاقان، عبدالحم  
  با عسكر سعادت آن كوكبِ شرافت،   ون مشتري نشستهدر آسمان حشمت، چ  

  ) 41: محيي خوقندي(
ويژه پس از شكست ارتـش         به  هاي آغازين قرن بيستم،     هاي پاياني قرن نوزدهم و سال       در سال 

آشـنايي و   . م 1905و وقوع انقـالب نخـست در روسـيه در سـال             . م 1904تزار از ژاپن در سال      
 و عثمـاني    3هـاي روشـنفكري در روسـيه، ايـران          ر با ساير كـانون    همراودات روشنفكران ماوراءالنّ  

هر پروري اين مراكز در مـاوراءالنّ       خواهي و ترقّي    هاي آزادي   روز افزوني گرفت و تأثير جنبش       به  روز
 دو دهـة نخـست قـرن بيـستم          ، ما به تحليل اين تـأثير در طـي         در بخش بعدي  . آشكارتر گشت 

  . خواهيم پرداخت

  محيط فرهنگي استانبولش جديدان و  جنب.2

در بخش گذشته يادآوري شد كه احمد دانش پيشتاز جريان روشنفكري درآسياي مركـزي و               
ويژه در محيط بخارا بود، اين جنبش اگرچه نتوانست تغييراتـي هرچنـد كوچـك در سـاختار                    به

ب ادبـي  هر ايجاد كند، اما عالوه بر پيـشتازي در انقـال  علمي و سياسي و حتي اجتماعي ماوراءالنّ 
هـاي    با تربيت نسل جديدي از جوانان بخارا، آنان را براي ورود بـه عرصـه              ) 288: 1926عيني،  (

 1905پروري پس از انقالب روسيه در سال           جنبش معارف  ،ترتيب مبارزة مدني آماده كرد؛ بدين    
، .)م 1914–1878(آمدن نسلِ دوم روشنفكران بخارا از جمله ميرزاسراج حكـيم           ميدان و با به  . م

 1927–1865(عجـزي     احمد خواجه صـديقي    ، سيد .)م 1919–1875(محمود خواجه بهبودي    
و تعدادي ديگـر  .) م 1938–1886(، عبدالرئوف فطرت .)م 1954–1877(، صدرالدين عيني   .)م

گرفـت و توانـست در تحـوالت         يافتگان نسل نو، روشي كامالً متفاوت با گذشته درپيش          از تربيت 
: 1996شـكوري بخـارايي،     (فرهنگي و ادبي بخارا، نقشي ممتاز را ايفـا كنـد              سياسي، اجتماعي،   

تـرين رهبـران و بنيادگـذاران دورة           تـن از مهـم      ترتيب دربارة سـه     ما در اين بخش، به    ). 97–96
ها بـا محـيط فرهنگـي اسـتانبول سـخن       هر و ارتباط و آشنايي آن جديد روشنفكري در ماوراءالنّ   

  . خواهيم گفت

  ا سراج ميرز.2. 1
  ميرزا سراج حكيم از زمرة روشنفكراني بود كه ابتدا از طريق تجارت و سفر بـه منـاطق تحـت         

 تاشكند و فرغانه، آشنايي نسبتاً خوبي با روسيه و           هر از جمله سمرقند،   اشغال روسيه در ماوراءالنّ   
 گرفت  وي سرانجام تصميم  . آورد  دست   هاي اقتصادي و اجتماعي مناطق تحت اشغال به         پيشرفت
سـراج در ايـن سـفر،    .  تجارت را رها كرده، به سياحت در اروپـا بپـردازد   موقتاً. م 1902در سال  
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ماه از غالب كشورهاي اروپايي      نخست از طريق باكو به استانبول رفت و در زماني نزديك به شش            
شورهاي هاي اين كشورها قرار گرفت و از اينكه بيشتر كـ            تأثير پيشرفت  ديدار كرد و عميقاً تحت    

سراج در طي دو سفر بعدي خود به        . شدت متأثر شد   برند، به   مي سر  مسلمان در جهل و ناداني به     
غيـر از چنـد مـاه گرفتـاري در           ايران مجدداً به امر تجارت و تحصيل علوم جديد پرداخـت و بـه             

جرم جاسوسي و سفري كوتـاه بـه هندوسـتان از طريـق              به.) م 1905(هاي هرات و كابل       زندان
بخـارايي،  (كه جمعاً اقامت وي در ايران حدود پنج سـال و انـدي زمـان بـرد                  .) م 1906(هر  بوش

االن سياسي و  به بخارا بازگشت و به جمع فع      .  م 1910 / .ق 1328، در سال    )226–168: 1369
  ).382–243همان، (مدني روشنفكران همفكر خود در اين شهر پيوست 

 ايران سپري كرده است، گزارش وي از امپراتوري        سراج هرچند بيشتر عمر سياحت خود را در       
وي با وسعت نظري . جالب توجه است. م 1902ويژه پايتخت آن، استانبول، در سال  عثماني و به

ت تغييـرات در                        كه از راه آشنايي با تحوالت شتابان جهان در غرب دست يافتـه بـود و بـا ماهيـ
قياس تطبيقي به تحليل وضعيت مـسلمانان در        توانست در يك      خوبي مي  روسيه نيز آشنا بود، به    

هـا،   هـا و انتقـاد از آن   گونـه تحليـل   ويژه آنكه در اين دوران، امكان بيان ايـن   شرق دست يازد، به   
سراج وقتي از استانبول و امپراتوري عثماني ديدار كرد كه هنـوز            . نمود  تر از قبل مي     بسيار آسان 

 1905زمين به پيروزي نرسيده بود، حتـي انقـالب    هاي مشروطيت در مشرق كدام از انقالب   هيچ
حال، وي در سـفرهاي دوم و سـوم خـود بـه ايـران در                 وقوع نپيوسته بود؛ با اين      روسيه هم به  . م

قرار گرفت و از نزديك با      .) م 1906(ها، يعني انقالب مشروطيت ايران        كوران يكي از اين انقالب    
ر بازگـشت، خـاطرات خـود را از سـفر بـه          سـراج د  . تحوالت سياسي و اجتمـاعي آن آشـنا شـد         

چـاپ    اهل بخارا در كاگان بخارا بـه      با نام سفرنامة تحف   . م1912نقاط آسيا و اروپا در سال         اقصي
معـروف شـده    » جديـدان «نـام     رساند و از اين راه به پيشرفت روشنفكري در بخارا كه اينك بـه             

راج حـدود يـك مـاه در عثمـاني     ميرزا سـ  ). 83: 1987عيني،  (بودند، كمك شايان توجهي كرد      
اقامت كرد و عالوه بر ديدار كوتاه از شهرهاي ترابـوزان و سامـسون، بيـست روز در اسـتانبول و                     

گزارش ميرزا سـراج از اسـتانبول و   ). 98–69: 1369بخارايي، (هشت روز در بورسه اقامت گزيد       
طـرز ادارة ايـن      ادي وي بـه    وي از شيوة حكومت در امپراتوري عثماني و نيز ديدگاه انتق            برداشت

مدني و فرهنگي اين شهر نسبت به اروپـا درخـور توجـه               كشور و نيز توصيف تحوالت اجتماعي،       
از مطالعة سفرنامه ميرزا سراج اين نكات دربارة استانبول و امپراتـوري عثمـاني اسـتنباط                . است
  : شود مي
هر مـادري سـاكنان مـاوراءالنّ   ويژه بخش آسيايي آن، عزيز است و مثل وطـن    استانبول و به  . 1

  ).76: همان(» اين قطعه از خاك آسياست كه وطن مادري ماست«: قابل ستايش
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چـه  : هر اسـت   نمونة اعال و مدينة فاضلة تجددخواهان در ماوراءالنّ        ،هرتمدن اروپا در اين دو    . 2
هنگـي،  در بعد سياسي و استقرار نهادهاي حكومتي، چه در حوزة تعليم و تربيـت و تحـوالت فر                 

جاي آثـار      در جاي  ،بنابراين. چه در بعد شهرسازي و چه در زمينة رونق اقتصادي و رواج تجارت            
حتـي  . شـود  چيز در قياس با اروپا سنجيده مـي   اين دوره، از جمله همين كتاب مورد بحث، همه        

  :رسد تا چه رسد به كشورهاي مسلمان روسيه هم در اين زمينه به گرد اروپا نمي

يـك از شـهرهاي روسـيه و عثمـاني چنـين              در هـيچ  ] هتلـي در بـرلن    در توصيف   [
: همان... (با قصر پادشاهان آسيا برابر و بلكه زيادتر بود          ... خانه را نديده بودم       مهمان

هرگاه كسي دو سال در دارالفنون برلن خوانده باشد، مقابـل اسـت بـا چهـار                 ) 113
م تـا نرفتـه فرنگـستان را بـه          آد) 120: همان... ( سال تحصيل در روسيه و عثماني     

هركسي كه در دنيا آمـده باشـد و پـاريس را            ... چشم نبيند، امكان باوركردن ندارد      
تـوان    مي. وجود نيامده است    هيچ در دنيا از عدم به     ] كه[نديده باشد، مثل اين است      

  ).121: همان... (بهشت روي زمين گفت 

و اهالي آن، نسبت به ساير مسلمانان روي        ) 57: همان(استانبول دارالخالفة مسلمين است     . 3
هرچنـد در اسـتانبول قـديم،       ). 74: همـان (هستند  » باتربيت و باعلم و اهل سيف و قلم       «زمين  
هـاي آن تنـگ و تـار و كثيـف اسـت               شود و اغلب كوچـه      هاي نامرتب و قديمي ديده مي       عمارت

از شـهرهاي   «منظم اسـت و     اوغلي     بيك ةهاي استانبول جديد در ناحي      ، تمام عمارت  )79: همان(
  ).78: همان(» هيچ كمي ندارد] از بناهاي موجود در اروپا[اروپابودگي بنا 

هاي آسيا بود، بـر برخـي دول اروپـايي هـم برتـري                امپراتور عثماني از قدرتمندترين دولت    . 4
ولـي  «، »نمـاي عـالم   انگـشت «داشت، استانبول از كثرت تجارت شهرة آفاق بود و از هـر جهـت         

تمـام اروپـا    . باشـد   س كه حاليه در عثماني از حكّام و رؤسا كسي در خيال آبادي ملك نمي              افسو
دولت عثماني كه اولين پادشاه و دولت مقتدر آسيا و اروپا بـود، كـارش               . كنند  روز ترقّي مي    روزبه

  ).77: همان(» ...به فالكت رسيده، بازيچة دستِ دول اروپا گرديده است 
 سالطين اسـتبدادي     نوعي در زمرة   موماً و سالطين عثماني خصوصاً، به     سالطين مسلمان ع  . 5

شناسند، در مقابـل در       كاربردن تجمالت زائد، حدي براي خود نمي        به همين دليل در به    . هستند
  ).91: همان(كنند  زندگي مي» تكلف و ساده بسيار بي«ها  فرنگستان، سالطين آن

هاي وين پيش رفت و آن شهر را بـه محاصـرة              دروازهتا پشتِ   ] لشكر عثماني [لشكر اسالم   . 6
  :ايم خود درآورد؛ اما اكنون به كلّي تباه شده
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ستاني و كشورگيري     بنده مات و مبهوت اين يك مطلب شدم كه حاال بايد آن ملك            
آن همه ترقّي را باعث چـه بـود و          ]. ببينيم[پيشينيان خود را هم به چشم بوبينيم        

بلي آن وقت جالدت داشتيم، حـاال فالكـت؛ آن          ...  كه شد؟ اين همه تنزّل را سبب      
 حـاال   آن وقـت عـالِم بـوديم از تمـام عـالَم،     ...  وقت آگاه بوديم، اكنون تباه گشتيم؛   

تمام شرق و غرب دنيا به ما محتاج بودند و از ما سرمشق             . ايم  ترينِ خلق شده    جاهل
...  دستِ خلـقِ عـالَم باشـيم      گرفتند، اكنون ما بايد در كمال احتياج، زبون و زير           مي

  ).104: همان(

سراج در اين سفر تا حد امكان آنچه را كه در ظاهر امپراتوري عثماني بـه چـشم خـود ديـده                      
هـاي ايـن امپراتـوري        هـا و پيـروزي      بود، بيان كرد و تالش كرد به تحليل علل و عوامل شكست           

كِسوت يك تاجر و سياح عادي اهدافي   او در   . توان داشت   بيش از اين، انتظاري از او نمي      . بپردازد
رسد او با تحرير اين خاطرات  نظر مي شود، به اش ديده مي   كرد كه در مقدمة سفرنامه      را دنبال مي  

كـسب اطـالع از     «وي با تأسي از سـياحان اروپـايي و روسـي بـراي              . به هدف خود رسيده باشد    
مطلـع  «و سـپس    » ع مـسكون  فرق مختلفة رب  «از  » معلومات«آوري    و جمع » چگونگي ملل عالم  

، اجمـال سـياحت خـود را بـا     »خـادم ملـت  «عنـوان   ، به سفر رفت و به     »نمودن عموم ملت خود   
گونـه كـه      تجربياتي كه از اين سياحت حاصل كرده بـود، بـه ملّـت خـود تقـديم كـرد و همـان                     

صدرالدين عيني در تاريخ انقالب بخارا اشاره كرده بـا بازگـشت بـه وطـن، جنـبش جديـدان را                     
ميرزا سراج از ] دكتر[ دوختور  1910سال  ] سپتامبر[ماه سنتيابر   «: نيرويي دوباره بخشيده است   

به بخاراآمدن ميـرزا سـراج بـه        ...  سياحت چندين ساله به بخارا برگشته، در خانة خود جاگرفت         
  ).83: 1987عيني، (» حركت جوانان خيلي قوت داد

  صدرالدين عيني. 2. 2
ــي   ــدرالدين عين ــي از    .) م 1954–1877(ص ــك و يك ــاويتي تاجي ــات س ــذار ادبي را بنيادگ

عينـي يكـي از     ). 116،  1 ج: 1988اف،    عزيـز قـل   (اند    بنيادگذاران ادبيات ساويتي ازبكي دانسته    
 احمـد دانـش، پيـشتاز جريـان         ترين پيروان و شاگردان مكتـب       صادق ،حال  وفادارترين و درعين  

تـرين حلقةاتّـصال جنـبش         اگـر مـا وي را اصـلي        ،اينبنـابر . هر نيز بود  پروري در ماوراءالنّ    معارف
 نخـست قـرن بيـستم بـدانيم،     ة دوم قرن نوزدهم به جنبش جديدان در نيمـ          پروري نيمة   معارف
گيري انقالب ادبـي و اجتمـاعي         ويژه در پي    نامبرده، به . ايم  گيري كرده   كامالً درستي را پي    عقيدة

همو بـود كـه بـا    . نوين تاجيك نقشي يگانه داشتگذاري نثر     هر و اساس  احمد دانش در ماوراءالنّ   
). 31–20: 1987عيني،  ( دانش به فكر ايجاد تغييراتي در جامعة بخارا افتاد           الوقايع  نوادرخواندن  

ترين اثر عيني براي وقوف از تأثير محيط فرهنگي استانبول بر تحوالت فرهنگي و سياسـي                  مهم
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 عينـي در ايـن اثـر تـاريخي بـا دقـتِ تمـام، جريـان                .4تاريخ انقالب بخاراست  هر، كتاب   ءالنّ  ماورا
پروري به رهبري احمد دانش تا زمان         گيري انقالب بخارا را از زمان پيدايش جنبش معارف          شكل

تـصوير   در بخـارا بـه    . م 1920 پيـروزي انقـالب      ،وجودآمدن جنبش فكري جديدان و سرانجام       به
خوبي توانسته است     ساسي داشته است، به   كشيده و از آنجا كه خود در بسياري از حوادث نقش ا           

  . از عهدة اين مهم برآيد
ها ابتدا با تغيير شرايط       بنابر نقل عيني در اين كتاب، جنبش فكري در ماورءالنهر در اين سال            

تكـاني بـه خـود    . م 1904سياسي امپراتوري روسيه و شكست اين كشور از ژاپن در جنگ سال             
شـدن    ايـستاد، زيـادتر پهـن       گاهي آمـده مـي       كه گاه  5مانبه طفيل اين جنگ گزتة ترج     «: گرفت
هـاي    بـرين مجلّـه   » پـرورش «و  » نمـا   چهره«، از مصر    »المتين  حبل«از هندوستان مجلة    . گرفت
). 24: 1987عينـي،   (» ] ...پـرورش  و   نمـا   چهرهزباني مثل     هاي فارسي     از مصر مجلّه  [آمده   فارسي

گرفتن بيداري مـردم     تركيه را زمان اوج   . م 1908روسيه و   . م 1905هاي انقالب     وي فاصلة سال  
–1217(اي    العابدين مراغـه     زين بيگ  سياحتنامة ابراهيم داند و نقش رمان      هر و بخارا مي   ماوراءالنّ
 1908 تـا  1905از سـال  «: دانـد  نظيـر مـي   را در اين زمينه بـي    .) م 1911–1838 / .ش 1289

وعـات تـرك و تاتـار، اسـتانبول، مـصر و            هـا، مطب    در بين ايـن سـال     . وضعيت خيلي تغيير يافت   
سـياحتنامة  هندوستان در بخارا خيلي خوب كاركرد، خصوصاً كتـاب بـه فارسـي تـأليف يافتـة                  

  ).25: همان(»  در بخارا پهن شدبيگ ابراهيم
 عالوه بر آگاهي از نقش محـيط فرهنگـي اسـتانبول در تغييـر و                تاريخ انقالب بخارا  با مطالعة   

ر بخـارا، اطـالع از سرنوشـت مهـاجران بخـارايي در اسـتانبول، آثـار                 تحوالت جنبش جديدان د   
منتشرشدة اين افراد در آن شهر و تأثير اين آثار در بيداري فكري مردم كه ما در بخـش بعـدي                     

هنگام بررسي زندگي عبدالرئوف فطرت به آن خواهيم پرداخـت، بـه تأثيرپـذيري صـدرالدين                  به
تـوان بـه ايـن مـوارد دربـارة زنـدگي        با استناد به اين اثر مي . بريم  مي  عيني نيز از اين محيط پي     
  : سياسي عيني اشاره كرد

شـمار    عثماني جهشي مهم در تاريخ بيـداري مـردم بخـارا بـه            . م 1908انقالب مشروطيت   . 1
  : داند هر اساسي ميعيني نقش اين انقالب را در بيداري خود و عموم مردم ماوراءالنّ. رود مي

آمـده، سـلطان عبدالحميـد بـه خلـق،           عمـل   در تركيه تبدالت سياسي به    ] .م 1908[آن سال   
در مركـز   ...   مملكت را اعالن كـرده بـود       شدن  اداره...  حقوق و اختيار داده؛ به اصولِ مشروطيت      

سياسي، اجتماعي و ادبي نـشر گرديـده،    هاي آزادفكرانة ديني،  گزته و ژورنال ) استانبول(خالفت  
ها به بخـارا هـم آمدنـد و در افكـار              طبيعي است كه اين گزته    ...  شد  هن مي به تمام عالم اسالم پ    

واسطة عبدالرحمان سعدي به مطالعة مجموعة       به...  وجود آوردند   عموم مردم بخارا نيز جهشي به     
. شـد  موفق شديم كه بعدِ انقالب مشروطيت در تركيه نشر مي    » المستقيم  صراط«تركي  ) ژورنال(
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در تفكرات ما تغييرات اساسـي      ...   علمي، اجتماعي، سياسي و ادبي بوده       ديني،  اين يك مجموعة    
  ).35–32: 1987عيني، (» ... آورد عمل به

هـاي بخـارا مخفيانـه بـراي تحـصيل بـه اسـتانبول                تعدادي از طلبه  . م 1910–11از سال   . 2
ايـن   جديـدان از      ترين و مؤثرترين عضو جنـبش       كنند، عبدالرئوف فطرت، سرشناس     مهاجرت مي 
ــود  ــراد ب ــه102-83: همــان(اف ــايف،  ؛ بالت . م 1910 / .ق 1328در ســال ). 7-6، 1 ج: 2000ب

ت، اعـزام      . تأسيس كردند »  اطفال تربية«تجددخواهان در بخارا جمعيت مخفي       كار اصلي جمعيـ
فطـرت و  . شـد  به سي نفـر بـالغ مـي   . م 1914تعداد اين افراد در سال     . دانشجو به استانبول بود   

، جمعيتـي رسـمي بـه نـام         ).م 1914–1910(هاي اقامت در اسـتانبول        ش نيز در سال   همفكران
تأسـيس كـرده، امـور دانـشجويان        )  جمعيتـي   بخارا تعلـيمِ معـارف    (جمعيت نشر معارف بخارا     «

  ). 101–97: همان(كردند  گيري مي بخارايي و مهاجران استانبول را پي
در مرحلة نخـست از طـرف حكومـت بـه           پروي در دهة نخست قرن بيستم،         جنبش معارف . 3

شهرت يافتند و در بـين مـردم نيـز از آنجـا كـه از بنيادگـذاران مكاتـب                    » جديدي«و  » جديد«
بـا محـيط    اين افراد در ادامه و پس از آنكـه          . بودند، به همين نام مشهور شدند     » اصول جديده «

اين كشور آشـنا شـدند      هاي تركان جوان دورة تنظيمات عثماني در          تفرهنگي استانبول و فعالي   
مسلك ايـن   ] از آنجا كه  [از بس كه    «: خود را جوان بخاراييان ناميدند    ) 228،  2 ج: 1370شاو،  (

بخاراييـان   هـا خـود را جـوان        فرقه، ترقّي و پيشرفت و راهبرانشان جوانان و جوانفكران بودند، آن          
قالب مشروطيت عثمـاني    ها، ان   در اين سال  ). 70: 1987عيني،  (» ناميدند  مي) تركان مثل جوان (

هاي تركـان جـوان بودنـد، بـه پيـروزي           ترين گروه   كه از اصلي  » كميتة اتحاد و ترقي   «به رهبري   
 / .ق 1337–1326(هـا را      مورخـان تـاريخ امپراتـوري عثمـاني و تركيـه ايـن سـال              . رسيده بود 

ي در  نامند، دوراني كه گـرايش شـديد        در اين كشور مي   » دورة تركان جوان  «.) م 1918–1908
شـاو،  (گرايي شديد تركـي در جامعـة عثمـاني رواج يافتـه بـود                 سوي نوعي ملي   افكار عمومي به  

هر در ؛ بنابراين، تأثير اين افكار در جامعة مهاجر ماوراءالنّ     )522–515 و   463–462،  2 ج: 1370
ران هـا از جانـب برخـي از روشـنفك     ها نژاد تركي داشتند و اتحاد بـا آن    استانبول كه برخي از آن    

: همـان (شد، امري طبيعي بود       ترويج مي .) م 1924–1876(تركان جوان از جمله ضياء گوكالب       
  .  بعدي بيشتر سخن خواهيم گفت باره در بخش در اين). 512–507

  عبدالرئوف فطرت بخاري. 2. 3
يكـي از مـشهورترين     .) م 1938–1886(عبدالرئوف بخـاري مـتخلص و معـروف بـه فطـرت             

گيـري    در بخاراسـت كـه در شـكل       » جديديـه «ان و از جمله رهبران جنبش       نويسندگان و شاعر  
ثمرنشـستن انقـالب بخـارا در سـال           و بـه  . م 1924-25 تـا    1905حوادث سياسي بخارا از سال      
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دهي بـه ادبيـات نـوين         ميراث ادبي فطرت در شكل    . در اين منطقه، نقش اساسي دارد     . م 1920
هرچنـد از   «: فرد اسـت    گانه و در برخي موارد منحصر به      هر ي فارسي تاجيكي و ازبكي در ماوراءالنّ     

در اصل  [ قلم آمد، چنانكه      سر شده، در جرايد خارجه، مقاالت فارسي از طرف تاجيكان به           1905
رنگ ادبياتِ نوگرفتن زبان تـاجيكي در  ... «نوشت    مي المتين حبلميرخان پارسازاده به    ] چنانچه

ـ  نثر، از عبدالرئوف فطرت آغـاز مـي        هـاي ادبـي و        وي از شخـصيت    .)531: 1926عينـي،   (» دياب
هاي فكري زيادي دچار شـده، سـرانجام    ، به دگرديسي اي است كه در طي دوران فعاليت     سياسي

كـشي    دادن گوهر ايمان خود و لغزيدن به دامـان كمونيـسم، در دوران نـسل               رغم از دست   نيز به 
؛ بالته بايف،   80-79: 1994اف،   ؛ قاسم 126-91: 1382شكوري بخارايي،   (قتل رسيد    استالين به 

تـر يـادآوري شـد، فطـرت از          گونه كه پـيش     همان). 288،  3 ج: 2004اف،   ؛ قربان 30–5: 2000
هر بـه اسـتانبول بـود كـه در ايـن شـهر اقامـت گزيـد          هاي مهاجر مـاوراءالنّ     نخستين نسل طلبه  

: 1332سـليمي،   (ت  و در مدرسة دارالواعظين آن به ادامـة تحـصيل پرداخـ           .) م 1914–1910(
وي در اين شهر با همكاري تعـدادي از دوسـتان مهـاجرش، جمعيتـي سياسـي و ادبـي                    ). 329

  ).101–97: 1987عيني، (هري تالش كرد تشكيل داد و در راه تحصيل ديگر مهاجران ماوراءالنّ
هاي اقامت در استانبول سه اثر بسيار مهم خـود را بـه زبـان فارسـي تـاجيكي                     فطرت در سال  

ف بـه    (تـاريخ انقـالب بخـارا     هاي    گونه كه عيني در كتاب       كرد و آن   چاپ در . م 1921سـال    مؤلـَّ
نمونـة ادبيـات    و  ) در تاجيكـستان  . م 1987شده به خط و زبان تاجيكي در سال          سمرقند، چاپ 

به زبان و خـط فارسـي       . م 1926سال   شده به  در سمرقند، چاپ  . م 1925سال   مؤلَّف به  (تاجيك
گـذاري شـيوة جديـد در نظـم و نثـر فارسـي                بنيـان ري كرده، آثار وي عالوه بر       يادآو) در مسكو 

در بيداري فكـري  ) 545-531: 1926؛ همان، 103-101: 1987عيني،  (هر  تاجيكي در ماوراءالنّ  
  . نامة سياسي بوده است ويژه جنبش نوپاي جديدان در حكم مرام جوانان بخارا؛ به

 نگـرشِ   فطرت در تاريخ جنـبش جديـدان بخـارا و نـوع    ما در اين بخش به جهت اهميت آثار   
ويژه تحوالت شتابان امپراتـوري       ها از تحوالت دنياي اسالم در دو دهة نخست قرن بيستم، به             آن

 1327 (منـاظره هاي    به بررسي دو اثر فطرت، به نام      . م 1908عثماني پس از انقالب مشروطيت      
كـه هـر دو در      .) م 1912-13 / ق؟ 1330-31 (بيانات سـياح هنـدي    و  .) م 1910-1909 / ق؟

  :6پردازيم اند، مي انتشارات حكمت استانبول به چاپ رسيده
  :مناظره. 1

فطرت در نخستين سال ورود به استانبول، نخستين اثر نظري خود را در جدال قديم و جديد                 
شِ مقدمـه    كتاب از سه بخـ     .7چاپ رساند  و در قالب رمان به    .) م 1910استانبول،   (مناظرهبا نام   

مولّف در خاتمة   . تشكيل شده است  ) 68–65 صص(و خاتمه   ) 64-2 صص(، متن اصلي    )1 ص(
وطنان عزيز را بـه       ؛ هم »تنوير افكار و توسيع معارفِ ملّتِ از پافتادة خود        «كتاب، امير بخارا را به      
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 ،»اخـتالف شـيعه و سـني      «با يكـديگر و تـرك       » اتحاد و اتفاق   « ،»هوشياري در مقابل دشمن   «
و كسب معارف و اعزام دانشجويان مستعد به استانبول بـراي تحـصيل علـوم               » جهاد عليه كفّار  «

  . جديد فراخوانده است
عنوان  داند و قصد دارد به      مي» اختالف جديد و قديم   «فطرت، هدف از تأليف اين رمان را حل         

هـا پايـان      اراييدر ميـان بخـ    » برانداز  اين اختالف خانه  «به  » سالكان اين مسلك مقدس   «يكي از   
با حكايتي تصادف كردم كه مشتمل است بر منـاظرة يـك نفـر              «: گويد  به همين دليل مي   . دهد

دربـارة اصـول جديـد و       «،  »مدرس بخارايي كه عازم حج بوده، با يك نفر فرنگي در هندوسـتان            
ن وطنان محتـرم مـ   وسيله هم بدين«، »طور محاورة بخاراييان ترتيب داده      به«، آن حكايت    »قديم

موقع را گفته، همه باالتفاق به طريقي كه حـق            از حقيقت مسئله مطلع شده، ترك اختالفات بي       
مؤلف در ابتداي رمان، مـدرس بخـارايي را كـه طرفـدار       ). 1: 1327فطرت،  (اقدام نمايند   » است

گرا ـ در مقابل فرنگي كه طرفـدار تعلـيم بـه شـيوة       سرسخت تعليم به شيوة قديم است ـ سنت 
شـدن   وقوس فراوان و ردوبـدل  دهد و پس از كش خواه ـ قرار مي  فباي نو است ـ تجدد جديد و ال
شمار از جانب دوطرف در رد اصول جديد و دفاع از آن، سرانجام مدرس اسـت كـه در                     داليل بي 

شود و داليل او را در اثبات اصول جديد برتر از اوهام خويش در دفاع از                  مقابل فرنگي تسليم مي   
  :داند سنت مي

واقعاً تمـام دردهـاي وطـن و ملـت مـا را يافتـه،               . شما خوب مرد دانشمندي بوديد    
دهنـدة مـا علـم        اولين نجات «ذاتاً ما نيز دربارة اينكه      . عالجش را نيكو بيان نموديد    

مخالفت نداريم؛ اشتباه ما مكتب جديد و تحصيل علوم حاضره بود كه اين را          » است
  ).64: همان(هم با كمال خوبي دفع نموديد 

هاي درسي و مواد تعليم و        ها، كتاب   شيوة تدريس در مدارس بخارا، مداخل علما و مناصب آن         
نـوعي تـضييع وقـت در      سال اقامت در مكاتب و مدارس و به 30 تا 27بودن   حاصل  اعتراض به بي  

تنـاوب از زبـان فرنگـي     ها، محروميت زنان از تحصيل، همه و همه مطالبي است كه مؤلف بـه        آن
داند، پاسخ سؤال مـا در        كند؛ اما اينكه فرنگي دواي درد مردم بخارا را در چه چيزي مي              بيان مي 

مؤلف از زبان فرنگي، تنها راه درمان بخارا را تأسيس مكاتب جديـد، تغييـر               . همين نوشتار است  
 سال، افزودن علوم جديد به مواد درسي مـدارس و           10 سال به    30 تا   27طول مدت تحصيل از     

بـراين كـار،     داند و عقيده دارد عالوه      ك عثماني و ايران و اجازة تحصيل به زنان مي         مكاتب به سب  
  :جذب معلم از استانبول براي تدريس علوم جديد در بخارا بسيار ضروري است
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علوم تازة ... هاي جديد بگشاييد، عوض اين مزخرفات  عالجِ شما اين است كه مكتب
د، از استانبول كه پايتخت خليفة پيغمبـر        النتيجه تحصيل نمايي    كثيرالمنفعتِ سريع 

شماست و امروزه در كثرت علم و رواج صنايع جديده شهرت دارد، معلمـين جلـب                
نموده، بكوشيد تا شما نيز داراي چيزي شويد كه نصارا از دارايي او بر اسـالم غلبـه                  

  ). 31: همان(دارند 

كنـد و     اسـتانبول توصـيه مـي     فطرت هرچند در اينجا براي حل مشكل بخارا به جلب معلم از             
، )68: همـان (كنـد     مردم را به اعزام فرزندانشان به استانبول دعـوت مـي            حتي در خاتمة كتاب،     

آگـاهي  «ديدگاه انتقادي خود را نسبت به عثماني و ايران و عموماً عالم اسالم كه حاصـل رشـد                   
  :كند وي است، پنهان نمي» تاريخي

پايه تعـالي و بزرگـي رسـانيده، علـم       بدينعلم است كه وجودش وحشيان آمريكا را 
...  زمين را دواسبه به حضيض تنزل و ذلت دوانيـده           است كه عدمش متمدنان ايران    

رقاب مسلمين تاتار، قرغز، تركستان، قفقاز       نامتمدنان روس را مالك   ...  علم است كه  
يـده،  دسـت بيگانگـان گذران     پاره، به   نموده؛ چه چيزي ممالك وسيعة عثماني را پاره       

  )23: همان(مگر جهل؟ 

بستن ابواب ترقي و تمدن «فطرت در جاي ديگر رمان از زبان فرنگي، علماي اسالم را به علت       
معاونـت سـالطين و پادشـاهان       «و  » هـا   ايجاد تفرقة بـين آن    «،  »)ص( نبي به روي امتان محمد   

  : داند اند، عامل زوال دولت اسالم و اضمحالل آن مي»غاصبان حقوق ملت«كه » مستبد

...  اش را به روز ضعف و تزلزل نـشانيد؟          كدام است تسلطِ پادشاهان عثماني و ايراني      
كه اگر از  اكنون هم ...  ها را شما كرديد توانم گفت كه همة اين با كمال اطمينان مي

  ).56: همان... ( براي اسالم راه نجاتي هست، همين مكتب جديد است

  :بيانات سياح هندي .2
شكل  است كه در قالب رمان و به) 1330فطرت،  (بيانات سياح هنديفطرت با نام كتاب سوم 

اي كـامالً      صفحه است و از يك مقدمة چهارصفحه       128كتاب  . سفرنامة تخيلي نوشته شده است    
فطـرت در   ). 128-5: همان( صفحه متن اصلي تشكيل شده است        123و  ) 5-2: همان(انتقادي  

، از زبـان  )13-12: الـف  1386خـدايار،  ( اسـت   بيـگ   نامة ابراهيم   تسياحاي بر     اين اثر كه نظيره   
ويـژه جـوان      قهرمان اصلي داستان، سياح مسلمان هندي و بقيـة قهرمانـان فرعـي داسـتان، بـه                

كنـد،   ساية سياح هندي حركت مـي  به بخارايي كه همچون ياريگر قهرمان در اغلب داستان، سايه 
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از   زير تيغ انتقاد كـشيده،       به» رحمانه  صادي بخارا را بي   احوال علمي، سياسي و اقت    «قول عيني    به
  ). 102: 1987عيني، (كند  وطنانش كمك مي اين طريق به بيداري هم

، با انتقاد از وضع عمومي عالم اسالم در زمـان حاضـر و              مناظرهفطرت در اين اثر نيز همچون       
ها را ورود     ، تنها راه نجات آن    نقش ارتجاعي امراي مستبد و علماي واپسگرا در زوال دنياي اسالم          

داند و با اشاره به تجربـة   ها مي به مدينة غرب و اخذ لوازم آن از جمله كسب علوم در همة زمينه        
ها در همين زمينه، حكومت بخارا و  مشروطة ايراني و عثماني و حركت پيشتازانة تاتارها و هندي

ما يك تفاوت اساسي از نظر دگرديسي       ؛ ا )35: 1330فطرت،  (كند    مردم را به نوگرايي دعوت مي     
فطـرت در كتـاب     . كنـد    آشكارا خودنمايي مـي    مناظرهدر انديشة فطرت در اين كتاب نسبت به         

جويـد و    وطنان خود را از طريق اخذ مدل مشروطة عثماني مي           راه تجدد همفكران و هم    ،  مناظره
از ارتباط مـستقيم بـا غـرب و    تر  كمتر به غرب و روسيه اشاره دارد، گويي وي اين راه را مطمئن   

 با چرخـشي آشـكار، راه نوسـازي و احيـاي     بيانات سياح هنديداند؛ اما وي در كتاب      روسيه مي 
بـار    وي در اين كتاب، حتي يـك      . جويد  وطن خويش را در اروپا و غرب و حتي در دلِ روسيه مي            

از اعزام دانـشجو بـه       بارها   ،كند، در عوض    وطنان خود را در استانبول توصيه نمي        هم تحصيل هم  
مسئله كامالً  ). 70-66: همان(زند    مي اروپا و روسيه و دعوت استاد از روسيه و غرب به بخارا دم            

قدر پيشرفت   علوم جديد در اين كشور آن   ،كرد  روشن است؛ وي قبل از سفر به استانبول فكر مي         
شـهر، قـانع       دو ساله در اين      كار آيد؛ اما پس از اقامت       وطنانش را به    كرده است كه بتواند او و هم      

هـاي   به همـين دليـل، وي در ايـن اثـر بـه مـشروطه      . نشد و ترجيح داد آب از سرچشمه بخورد       
در چرخش آشكار فطرت به روسيه در اين        . نگرد و بس    مي» عبرت«زمينيان عمدتاً از ديد       مشرق

ه نيـز تـأثير   ايـن نكتـ  . خـورد  چـشم مـي    آمـده اسـت، بـه   منـاظره اثر، تضادي آشكار با آنچه در    
دهد، همان چرخشي كه سـرانجام وي را          هاي بلشويكي را بر نظام فكري فطرت نشان مي          حركت

سوي كمونيسم برد؛ اما هرگز از سوي سران شوروي سابق صادقانه تلقي نشد و اين حركـت و                    به
مردان مبارز آن در تمام آثار تأليف شده در عصر مشت آهنين، به خائنـان وطـن مـتهم شـدند                      

  ).1132-1104، 2 ج: 1997وروف، غف(

  نتيجه. 3

پشتوانة سابقة تاريخي پرشكوه اين حكومـت در           به  امپراتوري عثماني و پايتخت آن، استانبول،     
تسخير بخش عظيمي از اروپا در قرن پانزدهم تا هجدهم و سـيطرة ايـن امپراتـوري بـر بخـش                     

دمان آسياي مركـزي قابـل احتـرام         از ممالك اسالمي در آسيا و آفريقا، همواره براي مر           عظيمي
. هاي اوج قدرت نيز در اين منطقه حضوري پررنگ نداشـت            بود؛ اما اين امپراتوري هرگز در سال      
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اشغال اين منطقه در نيمة دوم قرن هجدهم از سوي روسيه، امكان هرگونه ارتبـاط سياسـي دو                  
زمـان بـا دورة       رن بيستم و هـم    منطقه را از بين برد؛ اما مردم منطقه و روشنفكران آن در آغاز ق             

هـاي شـديد ناسيوناليـستي در ايـن           و رشد و گسترش گـرايش     .) م 1918–1908(تركان جوان   
 و تحوالت سياسي اين شهر، تأثيرات فراواني         دوره، براثر مهاجرت به استانبول از محيط فرهنگي       

ان و روشـنفكران  اي كه اين شهر بـا پـذيرش تعـداد قابـل تـوجهي از دانـشجوي           گونه  پذيرفتد؛ به 
همچنـين  . ها ايفا كرده اسـت      دهي به جريان فكري آن      هر در خود، نقش مهمي در شكل      ماوراءالنّ

گـذاري ادبيـات نـوين        اين شهر با چاپ سه اثر مهم و تأثيرگذار فطرت به زبان فارسـي، در پايـه                
دخواهي و  فارسي تاجيكي، در آغاز قرن بيستم، سهم درخور توجهي داشته؛ در ترويج افكار تجد             

گونه كه از طريق  همان. هر نامي نيك از خود به يادگار گذاشته است      انديشة پيشرفت در ماوراءالنّ   
زبان نيز در راه تقويت پيوندهاي نژادي با مردمان اين منطقـه              هاي تركي   ارسال مجلّات و روزنامه   

  .8وقفه تالش كرده است بي

  ها نوشت پي

  نـشين   هاي بخارا و خوارزم، بالفاصله خان       نشين   خان دادن  امپراتوري روسيه پس از شكست     -1
ي منهدم كرد و پس از آن، ادارة اين منطقه را در قالب             طور كل   به.  م 1876خوقند را نيز در سال      

هر به فرماندار نظامي تركـستان بـه   شدة ديگر ماوراءالنّ هاي اشغال  همراه بخش  به» واليت فرغانه «
، 2 ج: 1997؛ غفـوروف،    165-148،  1 ج: 2000ديگـران،   اف و     صـادق (مركزيت تاشكند سپرد    

987-1000.(  
زمين در عثماني و ايران نيز نقـشي كـامالً         هاي بيداري مشرق     نقش امپراتوري تزار در سال     -2

نوعي با پيـشرفت، ترقـي، اسـتقالل و آزادي ايـن كـشورها مخالفـت                 ها هميشه به    آن. منفي بود 
انـدازي    هـا دسـت      نيروي نظامي خود، به تماميـت ارضـي آن         كردند و تا حد امكان با تكيه بر         مي
.) ق 1268–1264(اميركبير نيز در طي دوران اصالحات خود ). 165: 1351آدميت، (كردند    مي

خـان،    دانست و خطاب به ميـرزا يعقـوب         روسيه را مانع اصلي اجراي حكومت قانون در ايران مي         
هـاي تـو      نسطيطوسيون داشتم، مانع بـزرگم روس     خيال ك «: باره گفته بود    خان، در اين    پدر ملكم 

  ). 100: همان(» ... بودند
و نيز در مقالة مفـصلي بـا        ) الف 1386خدايار،  (» ايران در جهان ايراني   « نگارنده در مقالة     -3
دربـارة تـأثير انقـالب      ) ب 1386خدايار،  (» هرتأثير ادبي انقالب مشروطة ايران در ماوراءالنّ      «نام  

هر در دو دهـة نخـست قـرن بيـستم         هاي ادبي و تجددخواهي مـاوراءالنّ        جريان مشروطة ايران بر  
  .سخن گفته است
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در سـمرقند تـأليف شـد و بعـدها          . م 1921 نخست به زبان ازبكي در سال          اين اثر عيني،   -4
چـاپ   هاي مختلف بـه  تناوب در روسيه و ازبكستان و در طي سال      تري از آن به    هاي خالصه   نسخه
در . م 1987ار رحيم هاشم اين اثر را به زبان تاجيكي ترجمـه كـرد و در سـال                  ب  نخستين. رسيد

  )239-233: 1987عيني، (چاپ رساند  دوشنبه، پايتخت تاجيكستان، در انتشارات اديب به
سراي كريمه از سوي پـدر روشـنفكري جديـد            در باغچه . م 1883 اين روزنامه كه در سال       -5

تأسيس شد و .) م 1914–1851(سماعيل بيگ غصپرينسكي تركان مسلمان امپراتوري روسيه، ا
هـاي تاتـاري و روسـي ـ و بـا ضـميمة نـسوان ـ منتـشر           طور مداوم به زبان به. م 1914تا سال 

؛ خـدايار،   30-24: 1987عيني،  (شد، نقش مهمي در بيداري فكري مسلمانان روسيه داشت            مي
نگاري ايرانيان و     تاريخ روزنامه در كتاب   ناصرالدين پروين   ). 25-24: 1999اف،   ؛ كريم 78: 1384

سراي تركيه نوشته و سال چـاپ         غلط مكان چاپ اين روزنامه را در باغچه         به نويسان  ديگر پارسي 
 1914بيگ در سال     كه اين روزنامه با مرگ اسماعيل      ادامه داده است؛ درحالي   . م 1918آن را تا    

سـراي كريمـه در روسـيه بـود نـه             براي هميشه متوقـف شـد و مكـان چـاپ آن نيـز باغچـه               . م
تار كريمه در اوكراين    اكنون جمهوري خودمخ     هم .)368،  2ج: 1379پروين،  (سراي تركيه     باغچه

  .قرار دارد
مجموعه شـعر وطنـي       چاپ رسيده،     سومين و آخرين اثر فارسي فطرت كه در استانبول به          -6

قل فارسـي ديگـر فطـرت    درخور توجه است كه پنج اثر مـست    . است.) م 1911./ق1329 (صيحه
هـاي     سـال   تمام آثار ازبكـي فطـرت در طـي        . هر چاپ شده است   پس از بازگشت وي به ماوراءالنّ     

  .رشتة تحرير درآمده است به. م 1917هر و عمدتاً پس از انقالب اقامت وي در ماوراءالنّ
رده و  در بخارا تـأليف كـ     . م 1909 / .ق 1327رسد فطرت اين كتاب را در سال          نظر مي   به -7
چـاپ رسـانده     كاري بـه    با اندكي دست  . م 1910 / .ق 1328محض ورود به استانبول در سال        به

با تاريخ سفر فطـرت بـه اسـتانبول         .) ق 1327(در هر صورت تاريخ چاپ اثر در روي جلد          . باشد
روي جلد كتاب، چاپ    . ق 1327رغم ذكر سال     مطابقت ندارد؛ اما شواهد تاريخي به     .) ق 1328(

 كتـاب، مؤلـف     41دانـد؛ زيـرا در صـفحة          تر مي  بيشتر به واقعيت نزديك   . ق 1328سال    به آن را 
هنگام گفتگو بين دو قهرمان رمان ـ مدرس و فرنگي ـ از زبـان فرنگـي بـه تأسـيس مـدارس         به

اشارة مستقيم دارد و ما اگـر ايـن تـاريخ را      . ق 1328سال   جديد در افغانستان و مدينة منوره به      
: ك.ر(معنـي خواهـد بـود         روي جلد براي چـاپ كتـاب، بـي        . ق 1327 درج سال     ،درنظر بگيريم 

 را  منـاظره سـال چـاپ     ،  ايرانيان و انديشة تجدد    ،جمشيد بهنام در اثر خود    ). 41: 1327فطرت،  
وي همچنين  . داند كه كامالً غلط است      مي. م 1913 / .ق 1331بدون ذكر هيچ منبعي در سال       

كشاند كه ايـن نظـر هـم          و حتي بعد از اين تاريخ مي      . م 1930هاي   ها را تا سال     فعاليت جديدي 
هـا پـس از    دانيم فعاليت جديدي گونه كه مي ؛ زيرا همان )101: 1383بهنام،  (كامالً اشتباه است    
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هـا بـه حـزب كمونيـست پيوسـتند، ولـي              ي تعطيل شد و اغلـب آن      كل  ارا به بخ. م 1920انقالب  
هاي حزبي در دهة چهل به كام مرگ فرسـتاد            حساب  و تسويه هاي ترور     ها را در سال     استالين آن 

  ).96: 1996شكوري بخارايي، (
 بررسي نقش سياسي استانبول در منطقه از نظر كمك به مبارزة مخالفان حكومت شوروي  -8

هـاي دوران اسـتقالل تركيـه، از جملـه         و حتي حضور مستقيم فرماندهان ارشـد نظـامي جنـگ          
طوغـان،  (گرفتن فرمانـدهي باسـماچيان     عهده  در آسياي مركزي و به     .)م 1923مقتول  (انورپاشا  

ــروه  ) 107–106: 1375 ــأثير گ ــه ارتــش شــوروي و بررســي ت ــسلحانه علي ــارزة م هــاي  در مب
  .طلبد و از حوزة اين مقاله خارج است ناسيوناليست افراطي در اين منطقه مجال ديگري مي

  نامه كتاب

  .خوارزمي: تهران. عصر سپهساالر:  و حكومت قانونانديشة ترقي). 1351 (.آدميت، فريدون
  .چاپ هفتم. خوارزمي: تهران. اميركبير و ايران). 1362. (ـــــــــــــــ

راهنمـاي گاهـشماري و     : هـاي اسـالمي جديـد       سلـسله ). 1381. (باسورث، ادمونـد كليفـورد    
  .ايرانمركز بازشناسي اسالم و : تهران. اي ترجمة دكتر فريدون بدره. تبارشناسي

  ). ازبكي. (معنويت:  تاشكند.1 ج. گزيدة آثار عبدالرؤف فطرت.) م 2000. (بايف، حميداهللا بالته
  .بوعلي: تهران. با مقدمة دكتر محمد اسديان. تحف اهل بخارا). 1361. (بخارايي، ميرزا سراج الدين

 بحـران   .2 ج: ويـسان ن  پارسـي نگاري ايرانيان و ديگر       تاريخ روزنامه ). 1379(پروين، ناصرالدين؛   
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران. آزادي

  .سورة مهر: تهران. از هويت ايراني). 1386. (حياتي، زهرا و حسيني مؤخر، سيدمحسن
. گزينة شعر معاصر فارسي تـاجيكي ازبكـستان       : از سمرقند چو قند   ). 1384. (خدايار، ابـراهيم  

  .اشاره و مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي: تهران
  .تمدن ايراني: تهران. هاي آشنا غريبه). 1384. (ــــــــــــــ
كوشـش زهـرا حيـاتي و        بـه .  از هويت ايرانـي    .»ايران در جهان ايرانـي    «). الف 1386. (ــــــــــــــ

  136-125صص . سورة مهر: تهران. سيدمحسن حسيني مؤخر
مجلة دانشكدة ادبيات   . »هر در ماوراءالنّ  تأثير ادبي انقالب مشروطة ايران    «). ب 1386. (ــــــــــــــ

). 1386تابـستان  . (157درپـي   ش پـي  . 40، سال 2 ش). دانشگاه فردوسي مشهد  (و علوم انساني  
  .20-1صص 

سـعي و    بـه . رساله يا مختصري از تاريخ سلطنت خاندان منغتيه       ). م 1960. (دانش، احمد مخدوم  
  . نشريات دولتي تاجيكستان): دوشنبه( اداهتمام و تصحيح عبدالغني ميرزايف، استالين آب



 103 ابراهيم خدايار/ لنّهرتأثير محيط ادبي و فرهنگي استانبول بر ماوراءا
 

 

 

. ادب فارسـي در آنـاتولي و بالكـان        . 6 ج. سرپرستي حسن انوشـه    به). 1383. (دانشنامة ادب فارسي  
  . سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران

. ة كيخـسرو كـشاورزي    ترجمـ . تاريخ ادبيات ايـران   ). 1370. (ريپكا، يان؛ كليما، اُتاكار و بچكا، ايرژي      
  . گوتنبرگ و جاويدان خرد: تهران

 ةتـذكر  االحبـاب فـي   ةتحفـ ذيل سليمي بـر     ). .ق 1332. (بيگ انـاق    سليمي بخارايي، ميرزاسليم  
  ).چاپ سنگي. (اف عارف جان: ؛ تاشكند سليميةع و مجموةكثير االصحاب مع تاريخ

ترجمة محمود  . ي عثماني و تركية جديد    تاريخ امپراتور ). 1370. (شاو، جي؛ استانورد و شاو، كورال     
  .آستان قدس: تهران. 2 ج. زاده رمضان

  .دفتر نشر فرهنگ نياكان: دوشنبه. خراسان است اينجا). م 1996. (شكوري بخارايي، محمدجان
تركستان در دوران اسـتيالي روسـية       : تاريخ جديد ازبكستان  ). م 2000. (اف و همكاران   صادق

  ). ازبكي. (قشر:  تاشكند.2 ج. تزاري
كوشـش   بـه . دربارة زبان و ادب و فرهنگ تاجيكـستان       : جستارها). 1382. (ــــــــــــــــــــ

  . اساطير: تهران. دكتر مسعود ميرشاهي
المعـارف   ةبنيـاد دايـر  : تهران. ترجمة علي كاتبي. قيام باسماچيان ). 1375. (وليدي  طوغان، احمد زكي  

  .چاپ دوم. اسالمي
مبـارزه بـراي اصـالحات، تجـدد،        : جديديـسم ). .م 1999. ()هيئت تحريريـه  (ان  اوا و ديگر   عالم

  ).ازبكي. (اونيورسيتت: تاشكند. استقالل و ترقيات
: دوشـنبه . 2 ج. المعـارف ادبيـات و صـنعت تاجيـك          ةداير). .م 1989). (سرمحرر. (اف، ا  عزير قل 

  ). تاجيكي(دانشنامة تاجيك، 
نشريات مركزي خلـق جمـاهير شـوري        :  مسكو . ادبيات تاجيك  نمونة). .م 1926. (عيني، صدرالدين 
  . سوسياليستي
؛ برگرداننده از ازبكـي بـه تـاجيكي و مرتـب رحـيم              تاريخ انقالب بخارا  ). .م 1987. (ــــــــــــــــ

  . عرفان: دوشنبه. 2 ج. تاجيكستان). .م 1997. (غفوروف، باباجان). تاجيكي. (اديب: دوشنبه. هاشم
  ). چاپ سنگي. (حكمت: استانبول. مناظره). .ق 1327. (ئوففطرت، عبدالر
  ). چاپ سنگي(انتشارات اسالمية حكمت : استانبول. بيانات سياح هندي). .ق 1330. (ـــــــــــــــ

  ). ازبكي. (شرق: تاشكند. بهبودي، عجزي، فطرت: مسلكان هم). .م 1994. (علي اف، بيگ قاسم
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: دوشـنبه . 3 ج. المعـارف ادبيـات و صـنعت تاجيـك          ةداير). .م 2004). (سرمحرر. (ق. اف، ا  قربان
  ).تاجيكي. (دانشنامة تاجيك

 .»شــرايط تــاريخي ابتــداي قــرن بيــستم و پيــدايش جنــبش جديديــسم «). .م 1999. (اف، ن كــريم
. اوا و ديگـران    كوشـش عـالم    بـه . مبارزه براي اصالحات، تجدد، استقالل و ترقيات      : جديديسم

  ).ازبكي. (يتتاونيورس: تاشكند
: تاشكند. اهتمام مال عبدالرئوف افندي تاشكندي به. ديوان اشعار فارسي). .ق 1330. (محيي خوقندي

  ).چاپ سنگي. (پورصوف
  
  


