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چکیده

جریان اصالحطلبی در فرراردد ابتراا رررن بت رتم ،همچرون دیررر نقرا

دنتا اسالم داکنشی بود به فالکت پتشآماه در این سرزمتن .تالش برا

بادرانان این دضعتت به ارکان جامعه ،به همراه ردیکرد علتشناسرانه د

ارائه راهکارهایی برا رهرایی د ایترا مدراد ،سرفصر هرا ممرم ایرن

یرکت اجتماعی بود .نوشتار یاضر با تأکتا برر آارار عبرااورئوط ف رر

بخارایی در ددران پتشا شورد  ،تالش دارد تا با خوانش آاار اد در ددران

تزار  ،به تبتتن د علّتشناسی انح ا د یا بره رروا اد «رفرا مرانی» جامعر

اسالمی پرداخته د راهی ها اد را برا ندا جامعه به بحث میگراارد.

ماعا ما این است که ف ر  ،که معتقا به اصالح ستاسی جامعه برود ،برا

1
2
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بمرهگتر از ررآن ،یایث د تراریخ ،ریشر انح را جامعره د در نمایرت

خراجرررزار شررانش برره دسررت رد هررا را در عملکرررد علمررا مرتد ر ،

یاکمان م تبا د مردمان جاه میدیا د یرانه راه ندرا را در رهرایی از
جم (اعرم از جمر ن ربت بره ایکرام شرریعت د علروم جایرا) د اتحراد

م لمانان میدان ت.

واژههااای یلیاادی :عبررااورئوط ف ررر  ،فررراردد ،جایایرره ،ردسررته،
اصالحطلبی.

مقدمه

نمضت اصالحگر نوین در سرزمتنها اسالمی داستانی تقریباً مشابه د مکرّر است .یکام
م تبا م لمان با یمایت اربابان خرارجی برر مرردم سرتم ردا مریداشرتنا د ردشرنررانی کره
م تقتم یا غترم تقتم با تمان نوین غرب آشنا شاه بودنرا د آندرا را کرانونی توسرعهیافتره د
سرزمتنِ یکومت رانون مریدان رتنا ،سرعی در اورروبردار از آن داشرتنا .ردسرته آخررین

استعمارگر د دست ترین د عقبافتادهترین آنما ،بخش بزرگی از سرزمتنها سرابقاً م رتق
اسالمی را تصرط کرده یا تحتاوحمای خود نمود .این سرزمتنها در چمار بخرش اردپراییِ
تاتارها دورا د کریمه ،رفقاز ،استپ د فراردد با انایش ترریخواهی آشرنا شراه بودنرا .برا
آنکه فراردد از جما تمانی از سه بخش دیرر جلوتر بود امّا در ایرن زمران عقربافترادگی
شایا دامنرترِ آن شاه بود.
انایشهگران فراردد ماننا جنبشهرا تدرادخواهی سررزمتنهرا اسرالمی ،برهدنبراا
نخ ررتتن شک ررتهررا نظررامی در برابررر رررار ردزافررزدن غرررب د رسرروش د پتشرررفت
سرمایهدار در جنوب د غررب د مرکرز آسرتا بره تدایرا شرعور فرهنرری د ستاسری خرود
پرداختنا .آشنایی برا مرانتت د فرهنرو ردسرته در ددرة ادا ،فمرم د در

عمترا از دامنر

عقرربمانرراگی اجتمرراعی ،مررانی ،علمرری د فرهنررری کشررورها شررر  ،در

ضررردر

اصررالیا در ایررن یرروزههررا د مقادمررت در برابررر فشررارها ستاسرری د فرهنررری غرررب را
امکانپایر ساخت (معتمانژاد ،ص.)34
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اما در یوزة ردشِ اندام اصالیا در بتن اصالحطلبان ،که در فراردد «جایا » نامتاه
میشانا ،اختالفاتی دجود داشت .گردهی همچون صاراواین عتنی معتقا بودنا کره بررا
اصالح جامعه بایا در یرکتی فرهنری از تودههرا مرردم شرردک کنرتم .از نظرر اد اصرالحِ
ساخت یکومت ،ملرتپرردر نبرود ،ملرتپرردر آن برود کره اهراوی دانرا شرونا (عتنری،
یادداشتها.)94-6 ،

گردهی دیرر معتقا به تغتتر ساختار ستاسی جامعه بودنا .گویرا از سراا 1909م1327/

یعنی هنرامی که مکتب مُنظم 1به دستور امتر ب ته شا طرفااران «جایا » به خشرم آمانرا

د با ان دام د اتحاد بتشتر بر دامن تحرکا ستاسی خود افزددنا 2.در همتن سااها چنرا ترن

از مماجران بخارایی در ترکته «اندمن نشر دانش در متان تودههرا» را پایرا آدردنرا کره در

متان بنتادگااران آن ،انایشهگر برج ته خودنمرایی مریکررد .اد برا نوشرتههرا ارزنراه د

سودمنا ،مرردم را بره پرارهکرردن بنراها موجرود اجتمراعی ،ستاسری د آزاد از نرادانی د
داپسماناگی فراخوانرا :عبرااورئوط ف رر بخرارایی(1886-1937م56 /رر ) 1302طلبر

مارس مترعرب بخارا بود کره در سراا 1909م 1327/از طریرا جمعترت مخفریِ «تربترت

اطفاا» با بور

تحصتلی به استانبوا دریافت نمود .د از گ ترش تباهی در جامع اسالمی

بخارا که گاشتها پرافتخار داشت ،رنج میبرد .در استانبوا چنا کتاب انتقاد  -اجتمراعی
ماننا مناظره 1909م ، 1327/صتحه 1911م 1329/د بتانا ستاح هنا 1912م1330/

3

را چاپ د پخش کرد ،د در انتشار چنرا ردزنامره نترز همکرار داشرت ) .)Khalid, 112بره

 . 1از ددستان صمتمی صاراواین عتنی د از فعاالن عرص اصالح فرهنرری .مکترب اصروا جایرا اد در بخرارا نخ رتتن
مکتبی بود که جایایان با مشقّت ب تار تأستس نمودنا کره در نمایرت برا مخاوفرت علمرا ررایمی د نماینراگان رد

تع ت شا .برا م اوعه بتشتر ر.

 .تبراط ،صایب« ،ریشهها انایش معارطپرردر عبااووایرا مُرنظم» (دیرژهنامر

انقالب فکر بخارا د ایما دانش) ،رودیی ،ساا دهم ،ش ،23تاب تان .1388

 . 2برخی علت این تغتتر استراتژ را دارع نزاک خونتن شتعه د سنی در بخارا میداننا که با همکار رد ها د علمرا

رایمی صور گرفت .به نظر میرسا که مدمروک شررایا از جملره تحرکرا رد هرا در ایرن سرااهرا بررا انحرالا
یکومت بخارا  ،بیتوجمی امتر د علما منت ب به دربار د در عتن یاا مخاوفت آنما برا ابزارهرا فرهنرری د یرا یتری
ناکارآما به نظر رستان فعاوتتها صرط فرهنری ،سبب شا یافتن این ردیه در متان جایایان شا.

 . 3محمود خواج بمبود از رهبران جایا ترک تان ،دربارة این اار میگویا :اوحا کتابی است نادر د هر بخرار را

م اوع آن داجب د الزم است .امراض د علتی که بخارا را استتال نموده است یکیک با مثراا ککرر کررده د سرسس راه

عالج آن را بتان میکنا (عبااوخاوا نبو .)142 ،
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دنباا این آاار در سااها بعا شاها انتشار کتب دیرر از اد ه تتم که اهرمّ آنمرا عبارتنرا

از :رهبر ندا (1915/ 1334م) ،مختصرر تراریخ اسرالم (تراریخ درترا نررارش آن معلروم

نت ت اما پتش از  1917بوده است) د مووود شریف(1912/ 1333م) .بررسری آارار ف رر

از آن رد اهمتت مییابا که ردشنفکران محلی از  1908به بعا گرد اد کره هروادار دیرا

اسالم بود د بعاها رهبر جنبش اصالحطلبی فراردد شا ،جم شاه بودنا د طووی نکشتا که

جریانی که اد هاایتش را برعماه داشت ن بت به استعمارگران رد
گرفت (اشسوور.)128 ،

راه خصومت در پتش

پتش از پرداختن به پرسشِ پژدهش بایا به این نکتر ممرم اشراره کنرتم کره عبرااورئوط

ف ر از جمله متدادانی است که دگردی یها فکر ِ تنا را از سر گاراناه اسرت .در
زناگی اعتقاد از فرد معتقا تا کمونت تی کامالً بریدیرن د در فعاوترتهرا اجتمراعی د
ادبی از بنتانراار ادبتا نوین فارسی تاجتکی تا ردیرردانی از آن د عشا به زبران ازبکری

را تدربه کرده است .اد بهرغم تالشها فرادان در راه تأستس جامعر جایرا د کمرک بره

شک گتر یزب کمونت ت در ازبک تان ،در سااها دیشرت د ترردر اسرتاوتن نتوان رت
جان به در برد د به همراه جم کثتر از همفکرانش در ده چمار ررن بت ت( )1938کشرته

شا 1.واا در بررسی آاار اد ،که اوبته در زمان خود تأاتر ب تار بر جوانان بخرارایی داشرت،
ناگزیریم یتا اد را به دد ددره تق تم نمرایتم د هرر ددره را جااگانره مرورد بررسری رررار

دهتم .آنچه در این نوشتار مورد توجه ررار میگترد ناظر به ددران ادا یتا اد یعنی زمرانی

است که به نظر متأار از ستا جماا ،در سلک اصالحطلبران فعراا «جایرا » ،در سرااهرا
پایانی یکومت تزار در پی یافتن راهیلی برا ندا جامعه استعمارزده است.

در این نوشتار ناگزیر برا یافتن نوک نررش ف ر ن بت به جامعر اسرالمیِ ددرة پتشرا

شورد  ،بایا بر رد آاار تمرکرز کنرتم کره در ایرن ددره (کره اد در مقرام یرک مصرل
اجتماعی ظاهر میگردد) به نرارش درآماهانا .مممتررین آنمرا عبارتنرا از :منراظره ،بتانرا

ستاح هنا  ،رهبر ندا د مختصر تاریخ اسالم د مووود شریف که اکثراً به خا سرتریلتک

موجود است .ردیکرد غاوب اد در این آاار ،تبتتن د علّتشناسی انح ا د یا به روا اد «رفرا
 .1برا م اوع بتشتر در باب ف ر ر.
102-101

 .صار ضتاء ،تذیار اشعار /248 ،165-182،عتنی ،تاریخ انقالب بخاارا،
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مانی» جامع اسالمی د ارائ راهی هایی بررا ندرا جامعره اسرت .مراعا مرا ایرن اسرت

ف ر که معتقا به اصالح ساختار ستاسری جامعره برود ،برا بمررهگترر از رررآن ،یرایث د
تاریخ ،ریش انح ا جامعه د در نمایت خراجرزار شانش به دست رد ها را در عملکررد

علما مرتد  ،یاکمان م تبا د مردمان جاه میدیرا د یرانره راه ندرا را در رهرایی از

جم (اعم از جم ن بت به ایکام شریعت د علوم جایا) د اتحاد م لمانان میدان ت.

درخصوص پتشتن موضوکِ یاضر بایا به این نکته اشاره شرود کره آنچره در ایرن یروزه
پتشتر مورد توجه ررار گرفته از زادی ادبی بوده است ،زیرا ف رر را بنتانرراار سرنت ادبری
جایا تاجتک نتز خواناهانا .توجه به علتشناسری انح را جامعر اسرالمی از زادیره نرراه
انایشمناان فراردد در آاار که بتشتر ماهتت رمانگونه د بهنوعی ژانر تاریخی اجتمراعی
د انتقاد دارنا ،هنوز مورد توجه مورخان این یوزه ررار نررفته است .این در یراوی اسرت
که نشر آاار از این دست موارترین د مممترین ابزار بوده که ردشنفکران د اصالح طلبران
برا تنویر افکار د یرکت به سو پتشرفت د رهایی از استعمار ،از آن ماد میج تنا.
فطرت و علتشناسی انحطاط

با مفردضدان تن انح ا جامع اسرالمی در نظرر انایشرهدران فرراردد

1

(کره محصرووش

خراجرزار شان بخارا بود) پیگتر علّتشناسی آن از نخ تتن موضوعاتی است که توجره
محققان را به خود جلب مینمایا .عبااورئوط ف رر کره در ایرن ددران برهعنروان رهبرر
اصالحطلب د انایشمنا ظمور کرده بهدوت یدم راب توجه آارارش سرنا ب رتار جرامعی از
 . 1ف ر در ابتاا کتاب بتانا ستاح هنا میگویا« :با کماا بابختی میتوانم گفت که بخاراییها نه تنمرا برا زداا
عمومی عاوم اسالم اشترا

درزیاهانا ،بلکه بعضی از طوائف اسالمی را نتز همراه خود به مغرا

غفلرت کشرتاهانرا»(

ف ر  ،بتانا ستاح هنا  /)2 ،صاراواین عتنی با تحلت ستاست یکومت تزار در فراردد از زداا یکومت بخرارا د
عموماً یکومتها اسالمی فراردد در سااها آیناه خبر داده ،زنو خ رر را بره صراا درآدرده د چنرتن مرینوی را:

«سرا د خانههایمان اغلب در گرد باهی به بانکهرا ردسرته از دسرت رفرت .بناهرا باشرکوه شرمر نرو د رسرتههرا

خوشسودا شمر کمنه ماا ارامنه ،یمود د رد ها سرمایهدار گردیا .رشال ها دارا مزارک یاص ختز همره سراوه
ر عه ر عه به مماجرین رد

که به این سرزمتن با عنادین مختلف آماه مقتم میشونا ،تعلرا مریگتررد .اگرر ایرن همره

نشان زداا د فنا روم نت ت پس چت ت؟ اگر خاا نکرده پنداه ساا دیرر به همتن منواا دض ادامه یابرا دیررر نرام

ترک تان در صفح تاریخ نمیمانا د این سرزمتن را میتوان «نادایا ردسته» یعنی ردست نو نامتا( .عتنی ،یلیاات ،ج11
کتاب یکم ،ددشنبه ،انتشارا ددوتی تاجتک تان ،ساا  ،1963ص.)13
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عقبماناگیِ هم ارکان جامع بخارا ترستم نموده د مکرر سعی داشته تا در کلت این آارار،
راهی خود را بهعنوان یک منتقا م لمان به طبقرا مختلرف جامعره بقبوالنرا .تعلّرا اد بره
طبق ردیانتون د غلب گفتمان دینی سنتی سبب میشرود کره در یرافتن ریشرههرا انح را
جامعه به سراغ ررآن (که به بادر اد رهبرِ ندا است) ،یایث د تاریخ (اغلب تاریخ اسالم)
بردد .به بتان دیرر ،اصالیی که ف ر برا ندا جامعه در پری آن اسرت ،شراخ

هرا

خود را از این سه ضل دریافت میکنا .آنچه در نمایت تحت عنروان انایشر اصرالحطلبریِ
ف ررر در آاررار اد برره تصررویر کشررتاه شرراه ،ترکتبرری اسررت از ایررن شرراخ

هررا برره همررراه

ضمتمهنمودن علوم د مانتت جایا .در این انایشهدرز ریشهها انح ا جامعه این گونه
برشمرده میشود:
الف :علمای مرتجع و جاهل

نخ تتن اار ف ر با عنوان «مناظره» کامالً به بحران اسالم در دنتا مرارن اختصراص یافتره

است .همچون هم اصالحطلبان ،اد مشتا گاشت باشکوه کشورش بود 1اما ستر تنزّا را در
کشورها اسالمی تشخت

داده بود .اد نشانهها انح ا کشورش را بتان نمروده د سرسس

به علّتیابی میپردازد .اد که این عل را کامالً ماهبی میدانا ،بره منظومر فکرر د عملریِ
علما تاخته د با برشمردن یکیک آنما اسباب خرابی جامع اسالمی را بترردن مریکشرا .اد
معتقا است ردیانتون فراردد  ،دین پویا پتامبر را جایرزین دین بتمار ،که دشرمن تررری
است ،نمودنا .آنما آموزش اسالمی را که موجب شکوه بخارا شاه بود ،کشتنا د برهررار
مشغوا تأوتف عمر د زیا گشتنا که از یقتقت دین اسالم فرسخها ددر افتادنرا د بره همرتن
علت نمون کام بیدینی ه تنا .ر متشان د تدزی فراردد گرچه از نایت نصارا تحمتر
شا اما از نظر ف ر موجبا آن را ردیانتون فراهم آدردهانا .آنما به بمان فتنرهخترز امرر
برره معررردط د نمرری از منکررر را رهررا کررردهانررا ) ،(Фитрат, Муназири, 15در مقررام
کارگزاران یکومت اسالمی به منفعت خود فتواها دادنا د ناالیقان را به امرور مرردم م رلا
 .1ف ر در مناظره با اف و

به گاشت باشکوهش مینررد د مریگویرا« :بتچراره بخرارایی کره مثر بروعلی ،فرارابی

فرزناان رشتا پردریا  ،به چنتن ردز ستاه بیک ی نش ته .بخارایی که دمام کو
را به اررار شرافتش مدبور کرد  ،به این پای جم

شمر علرم د فضرلش بترانرران

د فالکت رستاه»)(Фитрат, Муназири, 16
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کردنا) .(Хамон,11آنگاه که نصارا دارد داراالسالم شاه د بخرشهرا دسرتعی از آن را
به تصرط درآدردنا ،ردیانتون جماد را رهرا کررده د امرر را بره مشرایخ مقرا ِ درگاشرته
داگرراار نمودنررا د بررا نمررایش شررایاترین نرروک مشررتتگرایرری برره دشررمنان یررار رسررانانا
).(Хамон,17
جامع اسالمی اکنون جامع پرارهپرارها اسرت کره دچرار اختالفرا داخلری شراه د اد
اف و

میخورد که اگر رو د متّحا بود میتوان ت اسالم عزیز را به آن سو کرة زمرتن

نتز ببرد .ف ر معتقا است این ردیانتون نه تنما جامع اسالمی را تضعتف کردهانا بلکه برا
اظمار تنفر ن بت به پتشرفت د ممنوکنمودن سالحهایی که برا دفاک از آن در برابر دشرمنِ
رو الزم بود ،به آن ختانت نموده د آن را بره اد تقرایم نمودنرا .در ابتراا کتراب منراظره
آدرده:
«جمعتت کفر از پریشانی ماست
آباد بتخانه ز دیرانی ماست
اسالم به کا خود همان است که بود
هر عتب که ه ت از م لمانی ماست
اسالم دین ماست ،اسالم شرط ماست ،اسالم سرعاد ماسرت ،اسرالم باعرث سررفراز
ماست .اسالم سبب آسایش ماست .اسالم را پتغمبر ما به مرا امانرت سرسردهانرا .بخرارا دطرن
مقا

ماست .بخارا مادر ممربان ماست .بخارا جا نشو د نما ماست .بخارا معشو عزیرز

ماست .بخارا محبوب به جان برابر ماست»). (Фитрат, Муназири, 3
اد از آن در اض راب است که اه جامعه به گررداب کفرر د جماورت غلتتراهانرا بره آن
سبب که دارعاً از یقتقت اسالم بیخبرنا د ک ی که یک آیه ررآن د یک یایث پترامبر را
به فکر د تأم درسرت بخوانرا د بره آنمرا بفممانرا ،دجرود نراارد Фитрат, Мухтасари

).)Тарих еслам, 5
اگر بخواهتم ردیکرد مقای ها اتخاک کرده د نظرا ف ر را با دیرر عراوم ردشرنفکر
بخارایی ،صاراواین عتنی ،رتا

کنتم خواهتم دیا که توجه به عاومان مرتدر در نظرر اد د

هم دیرر همم لکان جایراه مممی داشته است .عتنی که یکومت د امترر را بازیچر دسرت
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این گرده از علما میدانا ،در باب این طایفه میگویا :آنانی که فریاد «انا دایرا فری اوعلرم»
میزننا ،تمام تالششران مصرردط دیباچره د یواشری اسرت .اگرر طلبر بخرارا هرم همچرون
گاشته به م اوع کتب معتبر میپرداختنا ،هتچگاه از دین د دنترا بریخبرر نمریمانانرا .اگرر
ستر پتامبر د ایادیث شریف را به کار میبردنا ،میدان تنا که چرونره مریتواننرا دارث
انبتا شونا د با صفا یاضر دعو دراات پتامبر نمیکردنا .اگر به شأن نرزدا آیر کریمر
«فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللََّهِ لِنتَ لَهُم» دارف میشانا ،این ررار ن ربت بره بررادران م رلمان خرود
غلتظاوقلب نمیگردیانا د به مت خود گردهی را تکفتر نمیکردنا .علما متقام ،به خون
جرر ،زبان اجانب را آموخته ،یکمت یونان را به زبان عربی ترجمه کردهانا .اگر علما ما
این م ئله را میدان تنا به صرط آموختنِ زبان ردسی ک ی را تکفتر نمیکردنا .اگر علمرا
تدار کردن پتامبر د بزرگان دین د تأمتن معتشرت بره دسرت خرود را مریدان رتنا ،رز د
ردز خررود را از ادررراط د طریررا تحصررت آن را ،بنرراگی برره درِ راضرری خانرره گمرران
نمیکردنا(عتنی ،تاریخ انقالب فکر در بخارا.)57-9 ،
همانطور که گفته شا این ردیکرد انتقاد بره علمرا مرتدر در متران همر جایرایان
مشتر

بود ،اما عاها از آنما یتی ترجت میدادنا که برا ازمترانبرداشرتن ایرن گررده،

رد ها به داد آنما برسنا .واا هنررامی کره ایرن علمرا در اندرام انرا
رد ها ،که در دار برا یفظ صحت اتباک رد

اررااما بمااشرتی

خود اندام میدادنا ،ساّ راه مریشرانا،

محما صایا یتر یکی از این ردشنفکران میگویا« :متکردبها یقتقی همتن علمرا
جاهر د همررتن یکومررتداران ترراراجگررر ه ررتنا .اگررر دانشررمناان رد

برررا برررهمدادن

متکردبها میخواهنا به اهاوی بخارا خامت کننا ،بایا ادا برا برهمدادنِ متکرردبهرا
آدمشررک یررار دهنررا زیرررا اینمررا در بررتن مررردم بتمررار هررا ردیرری را پمررن مرریکننررا»
(.)Рачаьов,C.260
ب :حکام مستبد

در مختصر تاریخ اسالم ،خلفرا دانرا ،عرادا ،رعترتپرردر ،عارر د باترابتر د علرمددسرت
بهرار توجه ف ر را به خرود متوجره سراختهانرا کره اد در بعضری موارر از بتران اصروا

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 13 /

ددوتدار آنما صرطنظر کرده د تنما بره تصرویر فعاوتّرت معرارطپرردر د خرامتهرا
تاریخی آنما در راه تررّی علم د معرفت پرداختره اسرت .د پادشراهان ظراوم را نکوهتراه د
فعاوتّت آنما را عام زداا علم د معرفت د نتکویی ایواا مردم دان ته است .در این اارر ،در
ارزیابی شرایا جایا ،ک ّ م ائ ممرم اجتمراعی ،ستاسری ،فرهنرری ،ارتصراد د اخالرری
جامعه را برمبنا ایرائوووژ اسرالم در معررض دادر د محاکمره گااشرته د بررا یر ّ د
فص آنما مری کوشرا .د اسرتقالا د آزاد اسرالم را یرانره راه ندرا خلرا از اسرار د
بابختی میدانا ،زیررا بر اارر جبرر د ظلرم چنرا صرا سراو چنرتزیران ،تتموریران د منغتتتران
خونخوار د غارترر د مخصوصاً ردست استتالگر ،ردزگرار مرردم تبراه د اخرال آنمرا فاسرا
گشت« :غارترران ماا د معرفت مردم ر منغتتتران د اسرتعمارگران رد

ر چشرم صرفابخش

خلا ررآن را زخمتن نمودنرا» ( .)Фитрат, Хамон, 5هراط ملورف از بتران عبرر هرا
تاریخ اسالم ،ندا جامع زمان منغتتته است ،جامعها که فرزنراانش گرفترار ظلرم د سرتم
امتران ظاوم منغتت د جبر د جفا استتالگران اجنبی گردیانا .اسالم اصت  ،ایکام شریعت
د علم د معرفرتخروار شراه اسرت .در چنرتن دضرعتتی برهدسرتآدردن آزاد د اسرتقالا،
برررار عااوت اجتماعی ،پایاار اخال د نظام شریعت ،ردنا ارتصاد د علم د فرهنرو د
آباد کشور ،یکم تاریخ د امر داجب برا ن

ها امردز است .ف ر در این اارر خرود

عقایا د تصورا نادرست را دربارة اسالم از بتن میبرد ،مردم را با اخال یمتاه د صفا
پ نایاه به شاهراه زناگی هاایت میکنا د معتقرا اسرت کره دیرن اسرالم مریتوانرا عامر
ندا بخش د استقالابخش م لمانان باشا (.)Хамон, 7-8
ف ر به سکو علما در برابرِ ظلرم امترران تاختره د مریگویرا :شررارة ظلرم د اسرتبااد
یاکمان دالیا  ،ر ع دستعی را به یاّ سروزانا کره بت رت هرزار نفرر از م رلمانان امرت
پتامبر از آندا به مماوک هم ایه هدر نمودنا ،اما ک ی نسرستا که چه برر سرشران آمراه،
چرا دطن خود را تر
جم را اسباب غلب رد

میکننا .اد همتن ظلمها د بیعااوتیهرا د سرکو در برابرر ظلرم د
مریدانرا د مریگویرا همرتن ظلرم اسرت کره بخرارا آبراد را از

خرابترین زمتن دیرران خراب تر گردانتراه اسرت .خ رر کره ف رر در ایندرا گوشرزد
می کنرا ایرن اسرت کره درتری مملکرت رد بره دیرانری ردد ،طبتعری اسرت کره از یمّراا ترا
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بزرگترین اعتان بخارا همری یکومت رد

را که دشمن اسرالم اسرت برر ایرن یاکمران

بیدین ترجت دهنا ).(Хамон, 36
ج :مردم جاهل

گرچه ف ر ریش عقربمانراگی را در انایشره د عمر علمرا مقترار فرراردد ج رتدو

میکنا اما در جریان انتقاد از آنما با ک ّ نظرم اجتمراعی درگترر مریشرود .در بتانرا سرتاح
هنا  ،به دضوح بتان میکنا که اگرچه ردیانتون د رهبران بخرارا بره خراطر رربرانیکرردن
اسالم برا مناف خود گناهکار ه تنا ،مردم نتز که به تعبترر اد گوسرفنادار از آنمرا پتررد
نمودنا ،به همان اناازه گناهکار ه تنا (ف ر  ،بتانا ستاح هنا  .)98،در «رهبرر ندرا »
اد هم ر طبقررا جامعرره از جملرره خررانواده را برره تغتتررر فرامرریخوانررا د در پاسررخ برره علّ رت
عقبماناگی به ررآن مراجعه کرده د این آیا را مییابا:
«انَّ اللَّهَ لَا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»

1

«ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ یكُ مُغَیرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یغَیرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ»

2

اد سبب یقتقی این همه خوار د بیاعتبار م لمتن را به فرمرودة رررآن ،اعمراا خرود
آنما میدانا د میگویا :خودمان را م لمان میدانرتم ،ورتکن ایکرام ممرم اسرالمی را تمامراً
تر

نمودهایم .اگر ددباره به درگاه اومی رجوک کنتم د به اصالح ایرواا خرود بسرردازیم د

بعا از این ایکام صری ررآن را رهبر یران خود ررار دهتم ،امتادار ه رت .مرا خودمران
را م ررلمان مررینررامتم وررتکن درخصرروص ب ررتار از ادامررر اومرری دیرراه د دان ررته کوترراهی
میدرزیم د ختلی از نواهی را برا کمراا بریبراکی مرتکرب مریشرویم .اتفرا نرااریم ،تقروا
نااریم ،همکار در متانمان نت ت د برا اجرا یا رامی برنمیداریرم .ربرا مریخروریم،
شراب مینوشتم ،غتبت میکنرتم ،ی را مریدرزیرم ،تمرام منمترا شررعی را خریرااریم د
گرفتار هم رکای اخالری ه تتم ) . (Фитрат, Рахбари начот, 24ف ر با اف رو

از

ددر شان طایف م لمتن از معانی ررآن د یایث ،میگویا که شما تنما همرتن اوفراق رررآن
 . 1رعا11

 . 2انفاا 53
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را خواناه ،به ردح پاران خود میبخشتا .دیرر ختاا نمیکنتا که این مدموعر مبرار

را

خاادنا یکتم توسا مَلَکی بزرگوار به ادوتن عقال عاوم ،بتموده نبایا فرستاده باشرا .هرتچ
تالشی نمیکنتا تا اسرار آن را یافته د ادامر آن را بهکار بنایا .ف رر سرسس گرامی فراترر
نماده د پتشرفت د ترری مغرب زمتن را بهداس

آگاهی از علروم اسرالمی بتران مریکنرا .اد

میگویا که خصومت دینی فرنرتان تقاضا میکنا که ررآن د ایادیث شما را ب وزاننا امرا
جمت جلب مناف خود ،دشمنی را کنار گااشته ،به ررآن د ایادیث شما دررت نمروده د آن
را بهکار ب تنا د به ترری فو اوعاده رستانا .این در یاوی است که خود م لمانان به داسر
غفلت از ایکام ررآن د مضامتن یکمرتآمترز ایادیرث بره یضرت

کورت افترادهانرا .اگرر

ددی ت ساا پتش از این ،هزار نفر م لمان به یکمرتهرا ررآنری م ّلر مریشرانا ،یراال
مماوک ازدسترفت اسالمی از دست نمیرفت ،بلکره مرانتت د پتشررفتی را کره اکنرون در
فرنو میبتنتم د تعدب میکنتم ،بیشک از آن ما بود).(Муназири, 6-7
در علتشناسی د یافتن ریشهها انح را تفرادتی متران نظررا عتنری د ف رر دیراه
میشود که ناشی از ردیکرد متفاد آنما در باب اصالح جامعه است .همانطور کره گفترتم
ف ر اصالح ساختار یکومت را بررا ندرا جامعره در ادوویرت رررار مریدهرا د عتنری
اصالح جامعه د تودهها مردم را .واا اد پتش د بتش از یاکمان م تبا ،تودههرا مرردم را
هاط ررار میدها .اد میگویا آن رعایایی که ردشنفکران ،مظلومشان مریخواننرا د بررا
یفظ یقورشان این همه دو وز میکننا ،به رار نادان ه تنا که به یرک اشرارة علمرا
متعصب د به یک دالوت یکومت خائن ،بر سررِ اصرالحطلبران خواهنرا ریخرت د درصراد
اتالط ماا د جان ایشان برمیآینا(عتنی ،پتشتن.)98 ،
پاسخ به پرسش«چه باید یرد؟»

الف :اتحاد مسلمانان و مبارزه با بیعلمی

یکی از مواض ستاسی ف ر  ،هوشتار در برابر اختالطافکنی دشمن اسرت کره از نظرر اد

باعث خوار م لمانان میشود .واا اتحراد برا جمتر فرررههرا اسرالمی را م ررح نمروده د

میگویا هرک ی که کلم شمادتتن گویا ،بره هرر مراهب کره باشرا اد را م رلمان براانتم.
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اختالفا شتعه د سنی 1را از متان بررداریم :آنمرا کره شرما را از توسر بره ایرن اسرباب منر

مینماینا ،خائنان به اسالمنا ،فریب آنما را نخوریا .ف رر در براب فاجعر منازعر شرتعه د

سنی ساا 1910م 1328/معتقا برود کره ایرن یاداره برا دست ره د اغرواگر گماشرتران د
زرخریاان ردسته با هاط نزاک د فتنرهانرااختن در برتن م رلمانان د ضرعتفسراختن ررار

اسالم صور گرفته است .در وحظهها ی کنناة تقرایر م رلمانان ،ف رر ملمنران را بره
مبارزه بمر یمایت د ندا دین مبتن اسالم از شرّ دشمنان دعو میکنا د میگویا:
ا امت محما ،ا بناة خاا

دین تو ماناه است همه در دام بال

برختز تا من د تو ز بمر ندا اد

سازیم ماا د جان د سرِ خویش را فاا
یا جان دهتم در ره اسالم مرددار

یا مردهدار جا برتریم در مزار()Фитрати, Мавлуди шариф, 22-3

د دریاویکه بخارائتان را مخاطب خود ررار میدها به بتران اخرتالط ررایم د جایرا

(منظور علما سنتی د اصالحطلبان است) پرداخته د ریشرهاش را جرز خ را د ف رادانرتز

خائنان ملت چتز دیرر نمیدانا د میگویا« :جماعت متحرا اهراوی را برهعنروان جایرا د

رایم دد فرره د هرکاام را ناخشنود آن دیرر نمودهانا»( .)Муназири, 3اد در عتن آنکره
بر اعتقاد خود به نظام معنایی اصالحطلبی تأکتا دارد امرا سربب خروار د خرابری را همرتن

اختالط معنا میدانا د معتقا است هر که خود را خادم دین مبتن اسالم میدانا ،میکوشرا

تا این اختالط خانهبرانااز را از متان ما بخارائتان بردارد .د برا اکعران بره اینکره خرود را از
ساوکان این م لک مقا

میدانا ،هراط خرود از نررارش رسراو منراظره را آگراهنمرودن

هموطنان از یقتقت اختالفا  ،تر

آن د رستان به طریا یا میدانا ).(Хамон

عتنری نترز در ایرن موضر برا ف رر همنواسرت .اد پرس از نرزاک شرتعه د سرنی در سرراا

1910م 1328/در بخارا ،که خون ب تار ریخته شرا ،شرعر سرردد د در برتن دد طررط
پخش نمود .این منظومه نمونها از شعر اجتماعی است:

 . 1در منازع شتعه د سنی در بخارا در ساا  1910جم کثتر کشرته شرانا .اتقرا آراء برر ایرن اسرت کره ریشر ایرن
منازعه نه م ائ فررها بلکه فتنهبرانرتز رد

بوده که با معادنت علما متعصب به اجرا رستا.

دوفصلنامة علمی  -پژوهشی تاریخنگری و تاریخنگاری دانشگاه الزهرا(س) 17 /

تا به چناین ریختن خون برادر جا آب

تا کداها کوفتن بر فر مادر جا مار...

خون ملمن ریختن بر ملمنان کی شا ردا

ماا م لم تاختن بر م لمتن کی شا شعار

م لم از م لم سالمت باشا این روا رسوا

گفته است اوملمنون اخوه پردردگار
(صاراواین عتنی ،پتشتن ،ص

.)68-9

در کنار بحث اتحاد بهعنوان راه ندا  ،تحصت علوم جایا موضوک ممم دیرر اسرت

که مورد تأکتا ف ر است« :باهلل د داهلل نه تحصت علوم یاضر یرام است نه اتحاد اسرالم»
)« .(Хамонشما را الزم است علومی را که نصارا بهداس

داشرتن آن برر شرما غلبره کررده

میخواهنا نامتان را از صفحا عاوم براناازنا ،تحصت نمایتا .اگر این علوم را بره در هرا

یاویتان ضم کرده د با طریا رایم خوانتا بایا  60ساا ختم کنتا» ). (Хамон, 46

1

ریش هم بابختیها از نظر ف ر بیعلمی است .اد معتقا است علم باعث تررری ملرت

است ،دجودش دیشتان امریکا را باینپای تعاوی د بزرگی رسرانتاه اسرت .علرم اسرت کره
نبودش متمانان ایرانزمتن را به یضت

تنزا د کوت کشاناه اسرت .علرم اسرت کره مشرتی

جزیرهنشتنان انرلت ی را فرمانردا هنا د مصر کرده است .نامتمانان رد

را ماوکاورراب

م لمتن تاتار ،رررتز ،ترک تان د رفقاز نموده است .اگر همتن شتوه ادامه یابرا ترا چنرا سراا

دیرر از اسالم ترک تان غتر نام در صفحا تاریخ چتز نمیمانا .اگر ایکام رررآن را کره

به علم د دانش ترغتب میکنا ،نصباوعتن خود ن ازیم تا چنا ساا دیرر اسالم مرادراءاونمر

تحت سل

کفار نرابود د م راجا تبرای بره برتخانره د فرزنراانمان نصررانی خواهنرا شرا

).(Хамон,14

اد به عاومانی که مانتت پتشنماد جایایان را نمریپایرنرا ،مریگویرا کره اگرر دارعراً

عاومنا د میتواننا ،بکوشنا د اسالم را ترری دهنا د امّت پترامبر را از زیرر برار ظلرم د دیرن
اسررالم را از سررل

کفررار ندررا بخشررنا) . (Хамон,36اد در تررالش برررا همررراهنمررودن

تودهها مردم با نظام معنایی خود ،تأکتا مینمایا که اگر تعلتم علوم ،سبب خرابری دنترا د

 .1هر فرزنا م لمان که به سن  4ساا د  4ماه میرستا بایا به مکتب میرفت د پس از  5تا  10ساا اگر نصتبش میبرود

صایب خا د سواد می شا دگرنه کلما ایمان ،نتت نماز د یک دد سوره از ررآن مدتا را ازبر میکرد .بعا از آن بره
کار مشغوا میشود یا سفتالنه امرار یتا مینمود (عتنی ،تاریخ انقالب فکری در بخارا ،ص 28د .)19
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مع لی کارها میشا ،پتغمبر با ایادیث یکمتآمتز چون «اطلب وا العل م ول و بالص ینِ»،
«اطلبوا العلم منالمهد الي اللحد»« ،العلم عزّالدنیا و شرفاآلخ ر » عمروم امّرت خرود را بره
تحصت علم دعرو نمریکررد .اد کره ن رخ پتشرنماد خرود را یرانره راه رهرایی جامعره
میدانا ،به مخاطبان خود میگویا که اگر محبتی به دین ،به دطن ،به ماا ،به جان ،بره ادالد
خود دارنا ،اگر ندا دین ،رداج شریعت ،آباد دطن ،آسودگی ادالد ،بقا نام نترک را
میخواهنا ،عالجشان ادا ک ب معارط است .د در ادامه از آنما میخواهرا ترا م رتعاان
را برا تحصت به پایتخت خالفت اسالمی (یعنی ترکتره) بفرسرتنا د بره نام رتعاان کمرک

کننا تا در بخارا مکتبها اصوا نرو برشراینا ) .)Хамон, 6اد مریگویرا عرالج راه ایرن
است که مکتبها جایا گشاده شود د در عوض این آموزهها بیامر ،علوم تازه را کره
پرمنفعت اسرت د سرری نتتدره مریدهرا ،تحصرت نماینرا .از اسرتانبوا کره پایتخرت خلتفر
پتغمبر[منظور سالطتن عثمانی] است د امردزه در کثر علم د رداج صنای جایاه شرمر
دارد ،معلمان را جلب نموده د تالش کنتا تا شما نتز دارا چتز شویا که نصارا از دارایی
خود بر اسالم غلبه دارنا ). (Хамон, 25
ب :توجهدادن علما به جهاد با یفار

ازدسترفتن بخشهایی از دطن اسالمی برا ف ر ب تار گران اسرت د سرکو علمرا در
برابر آن ،سنرتنی درد را شاّ میبخشا .در کالم اد اشتتا به نبرد ترا آخررین نفرس بررا

یفظ دین ،موج میزنا 1.عدتب است که در این راه عاومان دین مران مریشرونا د یدتری
خ رنا

دارنا د آن توک مح

د تقایرگرایی است 1.واا اد فریاد برمیآدرد:

 .1اکثر آنمایی که چون عتنی ردیکرد فرهنری داشتنا به پترد از رهبرر جایرایان تاترار ،گاسرستراوی( ،بررخالط سرتا
جمراا) مبرارزة م رتقتم علتره کشرورها رارتمنرا غربری مخصوصراً ردسرته را در آن تراریخ غتررممکن د مصرتبتبرار

می دان تنا د معتقا بودنا که بایا به همزی تی دد دنتا شر د غرب که به نف شر است توجه کرد (معتمانژاد.)33 ،
آنما برتر رار رد

را پایرفته د اعتقاد داشتنا که با مث ددوت ردسی نمیتوان مقاب شرا .متررزا سرراج یکرتم از

ردشنفکران جایا با انتقاد از ددکچی ایشان ،رهبر رتام انایدان ،در باب اد چنتن میگویا« :یک نفر دردیشم رلک

د شتخ که مریا ب تار هم داشت جنون در مزاج اد راه یافته با عاها از مریاان ایما خود از خانقاه برآماه بره رصرا
جماد با رد

به شمر آماه دد سه نفر از سربازان د اجزاء ضب ته د غتره را کشته اعالن یرب داده بود د مردم را امرر بره

جماد نمود .این بتچارة سفته گمان کرده بود که رد ها فقا منحصر به همتن چنا نفر در انایدان میباشنا د میتوانرا
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«آخر عبرتی به سو مماوک ازدسترفت اسالم گشایتا ،غم م لمانی را هم خوریا ،بره
یاا فرزناانتان ریم کنتا») . (Фитрат, Муназири,22اد اف رو

مریخرورد کره بخرارا

چنا پتش از این یک ددوت م تق ِ م تعا د دارا ده متلتون نفو

بود .بعرا از شک رت

امتر بخارا در برابر سساهتان رد  ،استقالا این سرزمتن برباد رفرت ،نفرو

رعایرا بره الرث،

م ایت اراضی به عشر مباا گردیا .از آن ردز تاکنون دست بترانرران در کنرار غفلرت د
نادانی علما د مردم ،بتش از پتش موجبا مالوت را در این امرار فرراهم آدرد .اد هشراار
میدها اگر باز هم ردزگار را به غفلت برارانتا د غم دین د ملت خود را نخوریا ،به فکرر
یفظ شرط د نامو

خود نباشتا ،این سرزمتن به فراموشی سسرده میشود(Хамон, 22).

اد در برابر توک د تقایرگرایی عاومان که یفظ دطرن را بره مقاسرتن سررزمتن محروا

میکردنا ،میگویا :سااهاست یقو اسرالمی کره هرزاران بماءاوراین 2د از اد برزرگترر،
برا نرمبانیاش جران سرسردنا ،پایمراا تدرادز ج روران ددا م رتحی مریشرود ،امرا شرما
ساکتتا! اگر این دو وز د طرفاار را که در یاّ بماءاواین داریرا ،ن ربت بره اسرالم هرم
داشتتا ،سه د نتم متلتون تن از م لمانان دست به دست یکایرر داده ،اعالم مریکردیرا کره
تا یک تن از ما رمقی دارد ،ک ی موفا نمیشود تا بر داراالسرالم عزیرز سرل ه یابرا .در آن
صور بیشک هماینان خود را از این ردز ستاه خالص مینمودیا ). (Хамон

د در ادامه با طعنه به این گرده از علما میگویا پتامبر شما هتچ کار را بره خراا کره
بزرگتر از بماءاواین است یواوه نمیکرد ،خود رنج سفر میکشتا د در متاان نبرد یاضرر
میشا .اما اکنون که کفّار از هر طرط صامه به دجرود عزیرز اسرالم مریزننرا ،شرما مشرتی
با چنا نفر مریا یا پابرهنه کار از پتش ببرد د با مث رد

ددوتی مقاب شود د اد باعث شا که پس از اد تا سرااهرا در

انایدان رانون نظامی برررار باشا» (مترزا سراج یکتم.)41-2 ،

 . 1این گرده از علما سنتگرا معتقا بودنا که رد ها توان اشغاا بخارا را ناارنا زیرا« :در ایندا یضر بماءاوراین

ه تنا ،دشمن را چنان میزننا کره ر عره ر عره شرونا» آیناه 12 ،ربتر االدا  ،1332ش 14در پاسرخ بره علرت شررایا

پتشآماه در جامع اسالمی این گرده چنا پاسخ میدهنا .1 :پریشانی د خرابی ما سببی ناارد د خواهش اومی اسرت .2
خاا دنتا را جنت کافران د ددزش م لمانان آفریاه است  .3رتامرت نزدیرک اسرت د م رلمانی کرمکرم از دنترا برداشرته

مرریشررود  .4یضررر پتغمبررر فرمودنررا «ک ر یررومر بتررر» بنررابراین هررر ردز م ررلمان از ردز دیررررش برراتر خواهررا شررا
()Фитрати Бухорои, Рахбари начот, C. 23

 . 2بماءاواین نقشبنا بخارائی که مزارش در رصر عارفان در نزدیکی بخاراست.
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علما آسایشطلرب بره فکرر ندرا دیرن گرانبمرا اد برنتامراه بلکره ایرن کرار را دظتفر
بماءاواین نقشبنا(که مزار اد در یواوی بخارا از مکانها مرورد ایتررام فرارددیران بروده د
ه ت) دان تهایا د خودتان با اه د عتاا با کماا آسرودگی ردزگرار مریگارانترا .اد کره
معتقا است تودهها مردم از یقتقت دین ناآگاهنا ،با برشمردن آیا جماد تالش دارد ترا
جرراهالن د خفتررران را بترراار کنررا« :خاادنررا بررا یکررم آی ر «تُجاهِ دوَُ َ فددب لَددبل ِ اللََّ دهِ
بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُدمْ ََلْد ل لَکُدمْ ِْ ْ ُْنْد ُمْ تَمْلَمُدو َ»« ،قَداتِلُوا الْمُْْد ِِْلنَ َْافََّدةَ َْمَدا

يُقَاتِلُونَکُمْ َْافََّةَ»َ« ،قَاتِلُوا الََّذِينَ لَا يُؤْمِنُو َ بِاللََّهِ» د آیرههرا دیررر ،جمراد د رتراا را کره
مقصا از آنما یفظ بتض اسالم د اوقاء کلمةاهلل است بره زنراگان فررض کررده یرا مردگران؟
محافظت از اسالم کار زناگان اسرت نره مردگران .آنمرا بره تکلترف خرود عمر کرردهانرا»

) .(Хамон,23اگر ررار بر عم مردگان بود چرا شاهزناه 1که پ ر عمو پتغمبرنا رد ها
را از سمررنا دف نمیکننا؟) (Хамон, 44اد در انتقاد به علمایی که بره جرا پررداختن بره
یفظ اسالم به دعوا با جایایان د تکفتر آنما پرداختهانا میگویا ،علما بخارا م ئل جماد
د یفررظ اسررالم را کرره خاادنررا بررا آیررا مکرررر داجررب گردانترراه ،تنمررا برره دوتر تنبلرری د
رایررتطلبرری خررود چشررم پوشررتانا ،داراالسررالم را از تص ررط یاکمرران اسررالمی بتررردن
انااختهانا ،اسالم عزیرز را کوتر  ،اسرالم غاورب را مغلروب ،اسرالم جزیرهبرترر را جزیرهبراه
نمودنا ،اسالمی که کافران از عظمتش میورزیانا ،بره انرواک تزورزا دچرار سراختنا د مرادر
ممربان دطن را در آغوش بترانران افکنانا .با هم این تفاستر آنما خود را کافر نمریداننرا
اما معتقانا که جایایان با اصوا نو آموزش ،کره در آن چمرار یررط از اوفبرا کرم شراه د
بچهها بر رد صناوی نش تنا ،کافر شانا» ).(Хамон
اد در ردیکرد انتقاد خود استقالا بخارا را نتز زیر سلاا برده د میگویا :اگر بخارا را
رد ها نررفتهانا چرا هر ردز یک تکلتف تازه از طرط امسراتور به امتر یرا از کن رواخانره
 .1در سمررنا مدموع شاهزناه رایمیترین بنا یادبود ،مدموعه ا از  25مقبره برود کره اغلرب مربرو بره شراهان د
شاهزادگان تتمور میشا د یک م ردا مربرو بره رررن  15د  14کره در نزدیکری مرزار ررثم برن عبرا

(مشرمور بره

شاهزناه) بنا شاه است )Bregel, 80,82( .توجه داشته باشرتم کره سرمررنا در ایرن زمران تحرت رلمررد فرمانراار کر
ترک تان ضمتم متصرفا ردسته شاه بود.
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به دزیراعظم میشود؟ اگر این ایکرام ددسرتانه اسرت پرس چررا در مقابر آن ،از امترر هرم
تکلتفی به ددوت رد

نمیشود؟ )(Хамон

1

ف ر در عتن انتقادها تنرا بره اسرتعمارگران رد  ،برترر مرانتت رد هرا را برادر
دارد ،اما این بادر با یفظ هم شئون دین اسالم همراه است .اد میگویا« :برا ترریکرردن
نتاز به انایشه د ختاا نت ت تنما الزم است به راه رفت مل مترری رام گرااریم .دررت کنترا
نمی گویم که دین آنما را ربوا کنتم ،یاشا ،ارم یاشرا ...مرا م رلمانتم د اوری االبرا م رلمان
خواهتم مانا .بلکه در باب تربتت امور دنتویه به راهی که آنما رفتهانرا برردیم .رفرتن مرا هرم
ضردر است» ).(Фитрат, Рахбари начот, 79
توسل به حکومت و مردم برای یافتن راه نجات
ف ر جامع بخارا را به سه گرده امرا ،فقرا د علما (ف ر  ،بتانا ستاح هنرا  )2 ،تق رتم
نمود د در هر یک از آاارش به ارائ ن خها رهاییبخرش بررا هرکراام از آنمرا مبرادر

درزیا .اد در مخاطب ررار دادن امتر هرگز صرایت ایما دانش(پار جریان اصرالحطلبری
فراردد) را ناارد .علیرغم ج ارتی که در کاوباشکافی منظوم فکر علما ررایمی دارد

در برابر یکومت رلم متفادتی دارد .توجه به ادبترا برهکارگرفترهشراه در «مختصرر تراریخ

اسالم» گویا این نکته است که گرچه اد توفتقرا م رلمانان د یکومرتهرا اسرالمی را
منو به یاکمانی عادا د معارطپردر میدانا اما بتش از تاختن به یکومت بخرارا بره ارائره

اورو ایائاا میپردازد .ف ر از آندا که میدانا اصالیا از راعاة هرم ممکرن نت رت،
به امتر متوس میشود د ضمن هشاار به اد د پتشبتنی آیناه از اد درخواست اصرالح امرور

د انتظام مملکت را دارد تا بایندستله بتوان آنچره از چنرراا اجانرب بترردن مانراه را یفرظ

نمود .اد در خاتم مناظره خ اب به امتر میگویا« :به ادوتا ددوتت معلوم است کره امرردز
یا فردا دشمنان دین اسالم ما م لمتن را به ردز ستاه استر مینشاننا .عنقریب است که ایرن

خبتثان که خصومت دین اسالم ادوتن دظتفهشان است از ما م اوب تر

دین نماینا ،چترز

 .1صاراواین عتنی در اعتراض به یکومت بخارا که در این یا ناتوان شاه بود ،میگویا« :تخت بخارا به نام صرایب
مشردک اما یقتقتاً به کام ددوت رد

بود .بیرضا د صوابایا ددوت رد

چه رسا به تخت»( .عتنی ،تاریخ انقالب فکری در بخارا)52 ،

مأموریت مممتر به ک ی یواوه نمییافرت
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نماناه که امام ما پاپ ،اکان ما نارو  ،م دا ما به کلت ا مباا شود .در این صرور عرالج

ما بتچارگان چت ت؟ اگر رعتت کوشش ناارنا عتبی نت ت ،بتچارگان غاف انا»(Фитрат,

.)Муназири, 52

ف ر همچون دانش برا یفظ دطن ،دجود ارتش منظم ،ررو د آمروزشدیراه را از

ضردریا میشمرد د از دض موجود شکایت نموده د میگویرا« :دریراویکره خردتررین
امتران نصارا یک وک سرباز منتظم دارد ،ما ده هزار دزد را به ددرمران جمر کررده بازیچر

اطفاومان ررار دادیم» (.)Хамон

اد هموطنان خود را نتز در درکی که از ادضاک دارد شریک میکنا د آنما را از استعمار

ستاسرری د خ ررر انحررالا سرررزمتن اسررالمی آگرراه مررینمایررا .اد بررار دیرررر برره انفعرراوی کرره
تقایرگرایان بر جان مردم دمتاهانا انتقاد د بر وزدم عم تأکتا مینمایرا د مریگویرا همر

شما میدانتا که نصارا از هر طرفی به تاخت د تاز اسالم سر برآدردهانرا د هرر وحظره بررا

نابود کردن ما ،برهمزدن دین ما بمانها به دست میآدرنرا .سرسس از مرردم مریپرسرا آیرا

شای ته است که در چنتن صورتی به آسودگی نش ته ،به هرتچ دجمری دسرت د پرا نرزنتم ترا

کفار بر ما غلبه نماینا ،دین ما را از متان بردارنرا ،دطرن مقرا

مرا را پایمراا سرازنا .اد در

تالشی دیرر برا بتاارساز آنما میگویا ،اگر دستل بیتحرکی شما این اسرت کره دیرن

اسالم یا است ،خاا یافظ د نرماار ادست ،من هم در این عقتاه با شرما شرریکم .امرا آن

هم به کوشش شماست .خاا د رسوا به ما جماد را فرض کردهانا اگر خاا مریخواسرت برا
س تی ما همچنان نصر کنا چرا تا به یاا نصر نکرد؟ (.)Хамон

نتیجهگیری
آنچه گاشت ،تتبعی بود در چنا اار فارسی(که اوبته به خا ستریلتک موجرود اسرت) یکری
از اصالحطلبان فراردد در باب ادضاک جامع اسالمی ددرة ترزار  .هراط ایرن برود ترا برا
خوانش این آاار به عل انح ا جامع فراردد از منظر یکی از اصالحطلبان ررن بت رت پری

ببریم د راهی هایی را که اد به آنما دست یافته برشماریم .گرچه این عقبمانراگی برتش از
پنداه ساا بود که به شتوة خودانتقاد از جانب ک انی چرون ایمرا دانرش بره تلخری بتران

میشا اما جامعها که ف ر در آن به تووتا آاار خود پرداخته ،زمرانی را تدربره مریکنرا
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که رد ها بر تمامی شئون م لمانان سل ه دارنا .در تاریخنرر ف ر تصویر از جامعره

ارائه میگردد که در همر ابعراد خرود دچرار آسرتب گشرته اسرت .در گرام نخ رت اد سرتر

تاریخی این عقبماناگی را بهدیژه در عرصهها علمی د دینری بتران مریدارد .خراجررزار
شان بخارا د تمایا به انحالا آن موجب میگردد تا اد به دنباا راهی برا تورف این سرتر

تاریخی باشا .هژمونبودن انایش علما سنتی سبب میگرردد کره پرایرش ن ربت بره ایرن
شرایا دجود نااشته باشا ،واا اد بخشی از آاار خود همچرون «بتانرا سرتاح هنرا » را بره

ردایت ادضاک ناب امان د منحا جامعه اختصاص میدها .آنچه اد در این م رتر از آن بمرره

میگترد ،ابتاا تشری ادضاک م لمانان بهدیژه در بخشها تحت سل

رد ها در فرراردد

اسررت .پررس از آنکرره برره رررار نترراز برررا بادرانران انح ررا د عقرربمانرراگی رلررم فرسررود،

پرسشهایی را از عل آن م رح میسازد .از نظر اد دزن اصرلی در علر انح را برر ددش
رهبران دینی د علما سنتی است .در تالش برا شکافتن منظوم فکر آنران ،بره خروانش

مداد ررآن د تاریخ میپردازد د از دا آنما علّت را ج تدو میکنا .در گامی دیرر با مراد

از مناب فو د تأکتا بر وزدم تدربهآمروز از ملر دیررر د ک رب مرانتت جایرا ،طریرا
ندا را مکرر در آاار گوناگون خود بتان مریدارد .آنچره در نتتدره یاصر مریشرود ایرن

است که ریش انح ا جامعه د در نمایت خراجرزار شانش بره دسرت رد هرا بره ترتترب

اهمتت ،در انایشه د عم علما مرتد  ،یاکمان د توده ها مردم نمفته است د یرانه راه ندا
دیا م لمانان د رهایی آنان از جم ن بت به ایکام شریعت د نتز علوم جایا است.
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