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محمدجان شکوري بخارايي
)(١
ادبيات فارسي تاجيکي ماوراءالنـهر در دو دهـه اول سـده بـيست بـيشتر در سـه مـرکز
فرهنگي رونق يافت .يکي از اين مرکزها خـجند بـود کـه آنـجا تـاش خـواجـه اسـيري
) (١٩١٦-١٨٦٤در ادبيات روشنگري نقش اساسي داشت .يکي از بزرگترين مرکزهاي
فرهنگ تاجيکان ٬چون عصرهاي گذشته ٬سمرقند بـوده کـه حـوزه روشـنگري آن بـه
سرعت دامن پهن ميکرد .در ادبيات جديده اين حوزه ٬بهخصوص سيد احمد خواجه
صديقي عجزي ) (١٩٢٧-١٨٨٨و داستانهاي منظوم او ٬مرآت عبرت ) (١٩١٣و انجمن ارواح

) ٬ (١٩١٣ايدئالهاي معارفپروري )روشنگري( را خيلي بـرجسـته افـاده نـمود .بـا ايـن
داستانهاي عجزي ٬در ادبيات تاجيکي ٬جريان رمانتيک رواج يافته برخي از سنتهاي
ادبيات ٬که کم و بيش به رمانتيسم نزديکي داشتند ٬مضمون و محتوي نو پيدا کردند و
خيالپروري اجتماعي و آرزوي آينده درخشان ٬که در آثار بسـيار انـديشهپروران شـرق
ميبينيم ٬در شعر عجزي ٬با واقعيت مشخص زمان بيشتر وابستگي يافت و به واقعيت
بيشتر نزديک شد .واقعيت اجتماعي دو دهه اول قرن ٬چنانچه انقالب يکم روسها در
سال  ٬١٩٠٥بيش از پيش موجب قوت گرفتن بنياد حياتي غايههاي معارفپروري گرديد
المـللي روشـنگران زمـينهاي بـه وجـود آورد ٬آرمـانهاي
و براي افزايش رابطههاي بين
ِ
*ــبراي حفظ صبغه تاجيکي زبان اين مقاله ٬از دخل و تصرف در تعبيرات نامأنوس آن خودداري و فـقط ٬در
قالب يا پارهاي اصالحات امالئي اـکتفا شد.
موارد ضروري ٬به افزودن توضيحي درون ّ
٥١
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شناختي روشنگري مشخصتر شد و در دايـره بـينش رمـانتيک هـم نشـانههاي
زيبايي
ِ
پروران فـداـکـاري ٬چـون عـبدالقـادر
مشخص را صاحب گـرديد .در سـمرقند ٬مـعارف
ِ
شکوري سمرقندي و مفتي محمود خواجه بهبودي و ابراهم جـرأت و ديگـران ٬عـمل
ـکردهاند.
بزرگترين مرکز ادبيات تاجيکي بخارا بود .در بخارا و سمرقند ٬بـيشترين صـاحبان
مکتبهاي اصول جديد و تبليغگران غايههاي روشنگري شاعر و نويسنده بودند .ايـن
فارسي تاجيکي بودند )و مکتب تاتاري نيز وجود داشت( و ادبيات
مکتبها همه مکتب
ِ
بيشتر در همين مکتبهاي تاجيکي ايجاد ميشد و با آموزش و پرورش ارتباط بيواسطه
داشت .از جمله ٬صدرالدين عيني ) (١٩٥٤-١٨٨٧از مؤسسان مکـتب اصـول جـديد در
بخارا بوده فعاليت ادبي او يک جز ِء فعاليت آموزگاري بود و ٬از اين رو ٬در نوشتههاي
آهنگ آموزگاري موقع کالن دارد.
وي ٬پند و حکمت و مثل و
ِ
ِ
ملي
روحيه وطندوستي ٬يکي از مهمترين پديدههاي ِنو زمان ٬محصول زمان مبارزه ِ
آز اديخواهي بود .بهخصوص ٬در نگاشتههاي ميرزا سراج حکيم سراجي و صدرالدين
عيني و عبدالرئوف فطرت ) (١٩٣٩-١٨٨٦و صديقي عجزي ٬روحيه ميهنپرستي بلندتر
صدا داده است .اين ميهنپروري ٬گاه ٬ظاهر ًا مضمون و محتوي محلي داشته هر نويسنده
در حق زادگاه خود ٬که به فهمشـِ ] ـ = مفهوم[ امروز »وطن کوچک« است ٬ترانه ميسرود؛
ولي سروده او ماهيتًا دامن گسترده اهميّ ت عمومي و جمع بستي پيدا مينمود .اينک شعر
عبدالرئوف فطرت درباره بخارا:

مــادر عــزيز مــن اي خــطه بُ ــخار
اي
ِ

بحر شهامت فضاي فـيض
اي کو ِه علم
ِ
بهشت عدل
سپهر سعادت
عرشـِ شرف
ِ
ِ
کـالبد مـرده مـاندهاي
روحــي چـرا چـو
ِ
ـک جهاني به چشم مـن
عرشي وليک خا ِ
ِ
آخـر نـه در بـناي عـدالت بُـدي اسـاس
اي آن کــه از تــو بــود قـراري زمـانه را

خلق جهان بودي حـال چـيست
ا ّميدگا ِه
ِ

اي بـا تـو افـتخارم و اي بـا تـو اعـتبار ـ
بـاغ هـنر سـاحه وقـار ـ
صحراي مـجد
ِ
بــرج اقـتدار ـ
لوح صــفا ســتاره عــز
ِ
ِ
دون نـابکار ـ
زيــر ُس ــم
ســتور دوـسـه ِ
ِ
ِ
ِ
امــــروز در زمـــينَت بــينم فــتاده زار ـ
مـروت بُـدي مـدار؟
آخر نـه در اسـاسـِ ّ
بــهر چـهات زمـانه چـنين کـرد بـيقرار ـ
ِ

از هر کسـي بـراي چـه گشـتي امـيدوار ـ

اين شعر شايد يکمين شعري باشد که در وصف بخارا گفته شده است .اين وصف
هم بيشتر عبارت از سؤال و خطاب است .در ادبيات روشنگري ٬واژه وطن بيشتر معناي
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»مادر وطن« پـيدا شـد کـه آن را از شـعر بـاال مـيبينيم .حس
اجتماعي گرفت و مفهوم
ِ

جـويي ضـد
مـلي آزادي
وطندوستي ٬در دوره معارفپروري ٬با شـدت يـافتن مـبارزه
ِ
ِ
تـرک َمـنْ غيت نـيز ٬بـلند مـيشد .سـوزـو گـداز
ضد مسـتبدان
امپراتوري روس و گاهي ِّ
ِ
ِ

مذکور فطرت خيلي پرتأثير شنيده ميشود .وصـف
زير يوغ استعمار از شعر
مظلومان
ِ
ِ ِ
بخارا و بـيان صـفتهاي عـالي آن در ايـن شـعر وظـيفه مـهم روشـنگري دارد :شـاعر
ميخواهد مهر وطن را در دلها به جنبش آورد و حس ميهندوستي در دلها مـحتوي
آبادي وطن خدمت ادا نمايد .براي اينکه اهميت اين
اجتماعي پيدا بکند ٬براي آزادي و
ِ
شعر و وصف بخارا معلوم شود ٬يک نظر به تاريخ بايد انداخت.
داشت بخارا در هزار سال تاريخ ادبيات فارسيــتاجيکي زياد بهنظر ميرسد.
بزرگ
ِ
اول تشکل آن ٬از دوران سامانيان که بخارا تختگاه ايشان بود٬
اين موضوع در ادبيات ٬از ِ
شروع شده است .ميتوان گفت که آن را استاد رودکي شروع کرده است .رودکي شکوه و

بزرگي دولت آل سامان ٬چون تجسم احياي ملي ايـران و
شوکت بخارا را ٬چون تجسم
ِ

شکوفايي تمدن باستاني آن ٬وصف کرده است .استاد رودکي آن حقيقت را ثبت کرده
ِ
است که بخارا ٬در عهد سامانيان ٬چون بغداد ٬مرکز سياسي و مذهبي و فرهنگي جهان

اسالم شد و گوي سبقت از بغداد برد:
مير خراسانست پيروزي آنجاست
امروز به هـر حـالي بـغداد بـخاراست
ـکجا ِ
در ديگر موردها ٬چنانچه در شعر مشهور استاد رودکي »بوي جوي موليان آيد همي« نيز٬

بزرگي بخارا با عظمت و شکوه دولت ملي عالقهمند است ] ـ = بستگي دارد[ ـ.
چون مير خراسان از بين رفت ٬بخارا آن نقش بزرگ سياسي خود را از دست داد ٬ولي
بزرگي آن هنوز باقي و ورد زبانها بود .چنانچه فرخي سيستاني به ممدوح چنين خطاب
ـکرده بود:
کندروزگار تو به تو زيراـک
فخر
ِ

اصل بخارا
اصل بزرگي
توئي و ِ
ِ
ّ

بزرگي بخارا با آن شکوه سياسياي که چندي پيش داشت
از اين بيت معلوم نيست که
ِ

نيز وابسته است يا نه؛ ولي ٬اـکنون ٬شهرت بخارا بيشتر با علم و دانش و دانشـمندانش
عالقهمندي داشت .در لغتنامهها نوشتهاند که معناي بخارا بسيار علم است ٬در بخارا
»علما و فضال و اهل علم بيشتر بودهاند«  .بزرگترين گـذشتگان مـا بـخارا را بـه صـفت مـرکز
فرهنگ که در شرق مشعلدار علم و دانش بوده است ستايش کردهاند .موالنا جاللالدين
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رومي بلخي گفته است:
بــود
آن بــخارا
مــخزن دانش َ
ِ

پس بخاراييست هرک آنش َبود

حضرت موالنا باز گفته:
اي بـــخارا دانشافــزا بــودهاي

ليک از من عقل و دين ِب ْربودهاي

اين صفت بخارا ٬که مخزن دانش و دانشافزا بوده است ٬براي معارفپروران سهـچهار
دهه اول قرن چهارده هجري قمري ٬يعني آخر سده نوزده و آغاز سده بيست عيسوي٬
تـاريخي روشـنگران تـاجيک قـرار
خيلي مهم بود .بخارا نقطه اساسي آرمـان و ايـدئال
ِ
ـگرفت .بعضي از جنبههاي اين آرمان را از آثار احمد دانشـــ که تخلص او نيز به غايههاي
معارفپروري و شايد به بخارا عالقهاي داشته باشدـــ و ميرزا سراج سراجي و عيني و
ديگران ميتوان ديد .گمان ميرود که علم و فرهنگ بخارا ٬به عـنوان ايـدئال تـاريخي٬
برجستهتر از همه ٬در سرودههاي فطرت ٬از جمله در شعر باال ٬افاده شده است .چند
بيت اين شعر مانندْ ] ـ = شبيه[ به صفتچيني بوده شاعر صفتهاي عـالي را بـه بـخارا
تاريخي آن را به خوبي نشان ميدهند .بخارا را نخست
نسبت داده است که موقع بزرگ
ِ

افتخار قهرمان غـنايي شـعر را بـلند
سر
ِ
ـکو ِه علم ناميده است .همه صفتها چناناند که ِ
شاعر بخارا
ميدارند .اين قهرمان ميهنپرور شعلهور و افتخار او افتخار ملي است .ايدئال
ْ
و علم و دانش و فرهنگ واالي آن است.
يکــي از مــهمترين خــصوصيتهاي روشــنگري تــاجيکي ايـن است کـه ايـدئال
معارفپروري را از تاريخ ملت ٬از تاريخ فـرهنگ و مـعنويت ويُ ٬ج ست و پـيدا کـرد.
موردهاي ي هم بود ک ه معارفپروران آرمانهاي اجتماع ي و سياس ي خـود را از کشـور
ـ

ـ

ــ

ـ

خود پيدا نکرده به ديگر سرزمينها ٬بيشتر به غرب ٬روـآوردهانـد .امـا ٬در جسـتجوي
جامعه آرماني  ٬ياد فرهنگي روشنگران ٬که به غايت فعال بود ٬گاه چشم دقت آنـها را بـه
پروري آنـها بـه تـاريخ مـلت وابسـتگي داشـته
تاريخ ملت ميبرد ٬آرزو و آمال مـعارف
ِ
هسـتي
خواست اساسي آنها روآوردن به َس ْرـگَ ه ] ـ = منشأ ٬آغـازگاه[ و سـرچشـمههاي
ِ
ِ
معنوي ملت بود .بخارا ٬که کوه علم و ستاره عز است ٬اصل ملت است کـه عـبدالرئـوف
ِ

فطرت ب ه اصل خود برگشتن را آرزو دارد و ضرور م يدان د .ب ه چگونگ ِي راه بازگشت
ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

نيز اشاره هست :بخارا خود »اميدگاه خلق جهان بود« و امروز نبايد »از هرـکس اميدوار« بـاشد
اسـتعمارگران
ب لکه خود ب اي د سرنوشت خود را عمل ي بکند .مراد از »هرکسي« شـايد
ِ
ـ

ـ

ـ

ــ
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راتوري روسيه ب اشد که بخارا خود را عاجزانه به دست آنها سپرده بود.
ام پ
ِ
ـ

ـ

ـ

از
شعر »اي خطه بخار« ) »اي مادر عزيز مـن ٬اي خـطه بـخار«( مـعلوم مـيشود کـه بـعضي
ِ

روندهاي مهمي کـه در ادبـيات روشـنگري فـارسي تـاجيکي جـريان داشـتند در آثـار
عبدالرئوف فطرت ٬از نخستين قدمهاي ايجادي او ٬خيلي برجسته ظاهر گرديدهاند .اين
را از ديگر نگاشتههاي او نيز ميبينيم.
)(٢
شعر »اي خطه بخار«  ٬که در باال آورديم ٬از کتاب صيحه گـرفته شـده است .صـيحه يگـانه
ِ

فارسي تاجيکي عبدالرئوف فطرت بوده ٬سال  ١٣٢٩هجري قمري
مجموعه شعرهاي
ِ
يعني  ١٩١٠ميالدي در اسالمبول چاپ شده بود .چنانکه استاد عيني ٬در تذکره نمونه
ادبيات تاجيک ) (١٩٢٦خبر ميدهد ٬صيحه »داراي  ١٦صفحه کوچک بوده مشتمل در پنج
غزل و شش بند ترکيببند« .١استاد عيني ٬در تاريخ انقالب بخارا  ٬گفته است ک ه »صيحه را
ـ

به بخارا پ نهاني آورده شهرـبهـشهر و دهـبهـده پنهاني پهن کرده بـودند« ٢شـايد از هـمين
ــ

سبب باشد که امروز اين کتاب را از هيچ کتابخانهاي نـميتوان بـهدست آورد .اسـتاد
عيني دو غزل و يک ترکيببند اين کتاب را در نمونه ادبيات تاجيک آورده بود و اين شعرها
شرافت او ] ـ = به
به
همت او[ امروز به دسترس ما قر ارـيافتهاند.
ِ
ِ
شرف وجود او ٬به يُمن ّ

اـگرچه صيحه کتابچه کيسگي ] ـ = در قطع جيبي ٬خُ ّف ي ٬وجيزه[ بود ٬استاد عيني درباره

تأثير آن گفته است» :اـگر بگوييم که اين اثر به خوانندگان چون قوه ِالِکْتر ] ـ=ـمغناطيس ٬کهربا[ تأثير سريع

و قوي داشت ٬هرگز مبالغه نکردهايم«  .يعني تأثير اجتماعي شعر فطرت به شعور مردم بخارا ٬که
به بيداري فکري رسيدن داشتند ] ـ = که داشتند به بيداري فکري مـيرسيدند[ ـ ٬خـيلي
بزرگ بوده است.
شعر عشقي فطرت نيز جالب است .نخستين شـعرهاي او کـه بـا تـخلص »مـجمر«
غـزل
سروده است گويا شعر عشقي بودند .شعرهاي بيتخلص نيز دارد .مخمس او بر
ِ
حسرت از همين جمله است .اينک دو بند آن:
َرک محبّت که و مـن کـه
دلباختهام ت ِ

فکر خود و پرواي مالمت که و من که
ِ

١ـ(ــصدرالدين عيني ٬نمونه ادبيات تاجيک ٬مسکو  ٬١٩٢٦ص٥٣٣ـ.
٢ـ(ــهمو ٬تاريخ انقالب بخارا ٬دوشنبه  ٬١٩٥٨ص.١٠٢
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ـکلفتزدهام باده عشرت که و من کـه

صحت که و من که
سودائي دردم
غم ّ
ِ
ِ
بستر راحت که و من که
غمم
بيمار
ِ
ِ
اثر من
پر من
در ِ
تن دردـ ِ
کوي مغان ريخت فرو بال و ِ
خاـک است در اينـکعبه ِ
نـظر مـن
هستي مـنما جـلوه دگـر در
ِ

سـر مـن
اي ِ
بال هما سايه ميفکن بـه ِ

شاهنش ِه فقرم غم دولت که و من که
ِ

در بند ديگر از عشق و محبت سخن رفته است:

نـبود ور ِد زبـانم
مي عشقم و فارغ ز جهانم
ِ
جـز ِ
درس مـح ّبت َ
سرمست ِ
دلـداده داغ غــم ليــليـ صــفتانم
ســـودازده غــمزه آهــوـنِگَ ــهانم
ِ
ِ
انديشه فرداي قيامت که و من که

قرن
اين ّ
سي ِ
مخم س ٬به واسطه تذکره عيني ) نمونه ادبيات تاجيک ( ٬سالهاي بيست و ِ
بيست ٬به غايت انـتشار پـيدا کـرد .سـالهاي سـيام آن را هـمه اديـبان تـاجيک از يـاد
ميدانستند ] ـ = از َب ر داشتند[ و شايد ٬نه به صفت يک شعر عشقي يا اجتماعي ٬بلکه به
مردم زمان ٬دوست
عنوان يک شعر بلند ٬چون نمونهاي از افاده پرتأثير حس و هيجان
ِ

شعر اجتماعي است ٬ولي جنبه اجتماعي
شعر عشقي و هم ِ
داشته بودند .در حقيقت ٬هم ِ
غنايي اين شعر از آن است که عشـق در دلش جـوش
گداز قهرمان
برتري دارد .سوز و
ِ
ِ
دل شعلهور او صفتهاي انسان
ـکار جانسپار استِ .
ميزند ٬اـگرچه ناـکام و نامراد ولي فدا ِ

اصيل زمان را نمايان ميآرد.
ِ

از اين مخمس ٬از مضمون عشقي به مضمون اجتماعي
گذشتن شعر ٬از در ِد عشق به
ِ
در ِد ملت
گذشتن شاعر ديده ميشود.
ِ

صدر ضيا ٬در تذکار اشعار  ٬سرودههاي فطرت را »اشعار ملي« ناميده است .صدر ضيا

ميگويد:
احکـام ديـن
اشعار مـلّ ي بـه
به
ِ
ِ
به اَعداي ملّت بسي قيل و قـال

رأي مـتين
به احـياي سـنّت بـه ِ
بدو حال
نمودي به صد جهد در ِ

اين است که فطرت را يکي از مبارزان راه آزادي ملي ميدانستند .تشکل ادبيات نوين
مـلي
فارسي ماور اءالنهر ٬يعني ادبيات ملي تاجيکي ٬يکي از نـتيجههاي هـمين مـبارزه
ِ
ِ
آز اديخواهي و جنبش معارفپروري بود .عبدالرئوف فطرت از آنهايي بود که در تشکل
حص ه گذاشتهاند.
ملي تاجيکي بيشتر ّ
ادبيات ِ
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)(٣
براي اين که ادبيات فارسي تاجيکي خصوصيتهاي ملي پيدا بکند ٬در دو دهه اول قرن
بيست رشد نثر نوين اهميت ويژه داشت .در نثر ٬بهخصوص در ايجاديات] ـ = آثار[ برخي
نمايندگان حوزه ادبي بخارا ٬رويهاي قوت گرفت کـه نـظير آن را ادبـياتشناسان روس
رئاليسم معارفپروري ناميدهاند .بعضي از مـحققان تـاجيک نـخست اثـر احـمد دانش
) (١٨٩٧-١٨٢٦ـ ٬نــوادرالوقــايع  ٬راــــ درستتـر آنـکـه بـخشهاي ادبـي آن را کـه جـدا از
بــخشهاي فــلسفي و گــاهي در داخـل قسـمتهاي فـلسفي آمـدهانـدـــ بـه رئـاليسم
پندار ما ٬آثار ديگري چون سفرنامه ميرزا سراج حکيم
معارفپروري نسبت دادهاند .به
ِ
سراجي ٬تحف اهل بخارا ) (١٩١٠را نيز متعلق به رئاليسم معارفپروري ميتوان دانست.
تحف اهل بخارا  ٬به اعتبار ويژگيهاي ادبي ٬از سفرنامههاي پيشين تفاوت دارد .چنانکه در
نوشتههاي بعضي سياحان غرب ٬از جمله در سفرنامههاي ادبـيات روسـي هست ٬در
ـکتاب سراجي نيز ٬عنصرهاي رئاليستي در نظام بديعي موقع کالن دارد .ما ٬الحال ٬از اين
ِ
بابت چيزي نميگوييم و به نثر فطرت دقت جلب ميکنيم.
زبان تاجيکي در نثر از عبدالرئوف فطرت
صدرالدين عيني عقيده دارد که »رنگ ادبيات نو
گرفتن ِ
ِ

آغاز مييابد« . ٣ميتوان گفت ٬در اين تأـکيد استاد عـيني ٬سـخن از قـدمهاي جـدياي در
شکلگيري زبان رئاليستي که به نثر يک صفت ويژه وارد آورد رفته است.
گفتار مناظره )اسالمبول  ٬ (١٩١٠که نخستين اثر نثري اوست ٬ميگويد که
فطرت ٬در پيش ِ

اين کتاب »بهطور محاوره بخاراييان« نوشته شده است .استاد عيني درباره دومين اثر نثر
فطرت ٬بيانات سياح هندي )اسالمبول  (١٩١١ميگويد که »به زباني که اهالي عادي بخارا و تاجيک به

نـثري
آساني ميفهمد« نگارش يافته است .٤اين گَپ ] ـ = سخن ٬قول[ را در حق ديگر آثار
ِ
فطرت که در دهه دوم سده بيست به چاپ داده است نيز ميتوان گفت.

آنچه درباره زبان نثر فطرت آمد چنين معني ندارد که او آثارش را به لهجه مردم بخارا
نوشته باشد و نمايندگان ديگر لهجههاي تاجيکي آن را نميفهميده بـاشند .نـه ٬چـنين
نيست .آثار فطرت به زبان ادبي َورارود نوشته شده است ٬ولي مؤلف اين زبان ادبي را در
اساس لهجه زادگاهش خيلي ساده کرده است .زبان مردم بـخارا در آغـاز سـده بـيست
ِ
٣ـ(ــهمو ٬نمونه ادبيات تاجيک ٬ص٥٣١ـ.

٤ـ(ــهمان ٬ص٥٣٩ـ.
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صاف و بيغبار و نزديک به زبان ادبي بود .فطرت همين نزديکي را قوت داد.
سادگي طبيعي حياتي مهمترين ويـژگي نـثر فـارسي تـاجيکي فـطرت است .ديگـر
خصوصيت زبان او اين است که براي تـصوير مشـخص امکـان فـراوان دارد .نـويسنده
چگونگي رويداد و منظره و شخص مورد تصوير را مشخصًا نشان ميدهد .منظرههاي
حيات که با اندک تفصيالت تصوير شدهاند و منظره با جزئيات مشخصش نمودار ميآيد
در تحقيق ادبي فطرت ٬که آميخته با سبک روزنامهنگاري است ٬موقع مهم دارد .تصوير
قابل ديد ٬آهنگ گفتار معمولي ٬جزئياتي که حالت روحي شخص را نشان مـيدهد در
سي اح هنديـــ زياد به نظر ميرسد .زبان ادبي ٬از همين
داستانهاي فطرتـــ مناظره و بيانات ّ

سـر خـود
راه ٬کمکم بهطور رئاليستي مشخص ميشد.
سادگي حـياتي زبـان نـهتنها بـه ِ
ِ

ضروري تصوير رئاليستي در
] ـ = ـفيـنفسه ٬في حدّ ذاته[ اهميت داشت بلکه يک عنصر
ِ
ادبيات راه تازه ميگشاد.
نوسازي
با نيت روشنگري روآوردن به دايره وسيع خوانندگان ٬قدم گذاشتن به راه
ِ
ادبـي فـارسي مـاوراءالنـهر دامـن
زبان
رئاليستي نثر چنين نتيجه داد که دموکراتي شدن ِ
ِ
ِ

فارسي َورارودي به
ـگسترده زبان نوشتار بيشتر خاصيت تاجيکي پيدا نمود .عنصرهاي
ِ

زبان ادبي بيش از پيش داخل شدن گرفت .به اين طريق هم ٬ادبيات رنگ ملي ميگرفت و
خاص فارسي تاجيکي ميشد.
ادبيات ِ
دموکراتي شدن زبان ٬به ويژه در نيمه دوم سده نوزده ٬با تشبّ ث احـمد دانش رواج

پـيچيدگي
سبک بيدلي ٬بر ضـد طـمطراق و
يافت و با مبارزهاي که او ٬به مقابل پيروان
ِ
ِ
ـکاري ] ـ = تصنّ ع[ زبان سـنَ دهاي اداري ٬مـيبرد وابسـتگي
اسلوب نامهنگاران و ساخته ِ
ِ
دارد .پيروان احمد دانش ٬شاعراني چون سودا و شاهين و واضح و مضطرب ٬دعوت او

را پذيرفتند .استاد عيني ٬در کتاب مختصر ترجمه حال خودم  ٬ميگويد که »بـعد از احـمد کـله
)يعني دانشــ م.ش  ٬(.ميرزا عظيم سامي اين شيوه را )ساده نويسي راــ م.ش (.در نثر رواج داد و نسبت به
احمد کله باز هم سادهتر نوشت«  .استاد عيني ٬در ادامه سخن ٬گفته است» :شريف جان مخدوم
)صدر ضياــ م.ش  ٬(.که از انشانويسان مشهور زمان خود بود ٬از مخلصان احمد کله و سامي بوده انشـا٬

مکتوب و خاطرات خود را باز هم سادهتر و عامهفهمتر مينوشت«.٥
٥ـ(ــهمو ٬کليات ٬ج ٬١استالينآباد  ٬١٩٥٨ص٥٤ـ.
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به آنچه استاد فرموده است بايد عالوه کرد که سادهنويسي را ٬در بخارا ٬ميرزا سراج
سراجي و عبدالرئوف فطرت؛ در سمرقند ٬صديقي عجزي و محمود خواجه بهبودي و
معلم عبدالقادر شکوري سمرقندي؛ در خجند ٬تـاش خـواجـه اسـيري دوام دادنـد .از
فارسي َورارود خدمتي ارزنده کـرده است .چـون مـا از
شد
جمله ٬فطرت در دموکر اتي ِ
ِ
نقش فطرت در دموکر اتيشدن فارسي تاجيکي سخن ميرانيم ٬اثـرهايي چـون مـختصر
تاريخ اسالم )سمرقند  (١٩١٥در نظر نيست .اين کتاب براي مکـتبيان نـوشته شـده است و
سادگي بچگانه ٬سادگي مکتبي دارد .اهميت اين سادگي محدودتر
يکـنوع به اصطالح
ِ
سـادگي
معين شدن اصـول
است ٬دايره خردساالن و مکتب را فر اـميگيرد و بس .براي ّ
ِ
زبان ادبي ٬ديگر نگاشتههاي فطرت ٬پيش از همه مناظره و بيانات سياح هندي و رهبر نجات
)پترسبورگ  (١٩١٥و عائله )باـکو  (١٩١٦داراي اهميت ويژه ميباشند .در دهه دوم سده بيستم٬
فارسي تاجيکي متانت کـالسيک را از دست نـداده ٬فـصاحت و
براي اينکه زبان ادبي
ِ
بالغت و داراييهاي ارزشمند چندين عصر را مکمًال بهـکار گرفته ٬در عين زمان ] ـ = در
عين حال[ ـ ٬از دايره اهل سواد تا اندازهاي بيرون شده در بين عامه مردم بيشتر راه يابد٬
اين نگاشتههاي فطرت خدمت بهسزا ادا نمودند .در دهه دوم سده بيستم ٬بانثر فطرت٬
بالغت زبان آغاز شـد .ايـن رونـد ٬در سـالهاي
شکلگيري معيارهاي تازه فصاحت و
ِ

بيستم و سيام ٬در نثر استاد عيني تکامل پيدا کرد.

اينک پارهاي از مناظره  ٬سخن قهرمان اساسي آن:
شما خوب مرد دانشمند بودهايد ٬واقعًا تمام دردهاي وطن و ملت ما را يافته عالجش را هم
نقل و بيان نموديد .ما نيز درباره آن که »اولين نجاتدهنده ما علم است« مـخالفت نـداريـم.
اشتباه ما در مکتب جديد و علوم حاضر بود که اين را هم با کـمال خـوبي رفـع نـموديد .از
مصاحبت جناب شما زياده مسرور گرديدم ٬اـکنون مرخصي ميخواهم.

چنانکه ميبينيم ٬نـويسنده در ايـن پـاره ٬از گـفتگوي عـادي مـعمولي عـينًا نسـخه
نبرداشته است .نويسنده گـفتار عـادي را بـه طـلبات ] ـ = مـقتضيات ٬لوازم[ زبـان ادبـي
موافقت داده است .از اين پارچه ] =ـ پاره ٬پاساژ[ ـ ٬اينچنين آشکار است که زبان ادبي نيز
گذار عادي ] ـ = زبان محاوره ٬تداول عامه[ راه پيش گرفته است و آهنگ
به پيشواز گفت ِ
ـگفتار زنده را بهخوبي افاده ميکند .زبان فطرت ساده و روان و پرمغز است.
ِ
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)(٤
بديعي فطرت ٬که آهنگ بيان روزنامهنگاري را نيز دارد ٬براي تحليل چند روند
تحقيق
ِ
اجتماعي واقعيت بخاراي آغاز قرن بيست زمينه نو آماده ساخت .انتقاد تيز و تند احمد
ِ
دانش ٬که يکي از ويژگيهاي عمده ادبيات تاجيکي آخر سده نوزده را تشکيل ميکرد٬

در آغاز سده بيست ٬در نثر فطرت ادامه يافته شکل و مضمون تازه پيدا کرد .در مناظره و
بيانات سياح هندي  ٬تحقيق تصويري بيشتر آمده بـا مـالحظهرانـيهايي ] ـ = مـالحظاتي[ کـه
اروپايي تحليل اقتصادي را فـرا
مناسب مقاله روزنامهاي باشد آميخته است و طرزهاي
ِ
ـگرفته و ٬به اين طريق ٬نيروي بزرگ روشنگري را مالک گرديده است .تحقيق تصويري و
شـعور
بيني عميق َر ِو او به
ِ
ِ
تحليلي فطرت خيلي معتمد ] ـ = مطمئن ٬معتبر[ است و واقع ِ
خواننده تأثير سخت ميگذاشت .استاد عيني گواهي داده است که نثر فطرت ٬در دهه
دوم سده بيستم» ٬انقالبي در افکار آورد« .٦عيني چندبار قيد کرده است که ٬در آخرهاي سده
جوانان جوينده ٬از جمله خود عيني و مـنظم و
نوزده ٬نگاشتههاي احمد دانش در بين
ِ
حيرت و حمدي ٬انقالب فکري به وجود آورده بود .چنين نقشي را ٬در بخاراي ابتداي
قرن بيست ٬آثار فطرت اجرا کرد.
مناظره و بيانات سياح هندي  ٬همچون ميراث احمد دانش ٬آثار فلسفي نيستند .نـيروي
آنها نه در مالحظهراني و جمع بست فلسفي بلکه در تصوير تحليلي بوده ٬نويسنده وضع
ـکشور و عقبماندگي اجتماعي و اقتصادي آن را نمودارـآورده ٬راههاي اصالح وضعيت
را يکـيک نشان ميدهد .گويا ] ـ = گوئيا ٬انگار[ بـرنامه پـيشرفت جـامعه را طـرحريزي
ميکند .ازـبسکه سرنوشت ملت و کشور جدًا بررسي شده است انـديشهپردازيهـاي
مؤلف گاه رنگ فلسفي گرفته است.
عبدالرئوف فطرت آثار فلسفي نيز دارد .رسالههاي رهبر نجات ) (١٩١٥و عائله ) (١٩١٦از
همين جملهاند.
پروري تاجيکي را در
اهميت ويژه اين دو رساله در آن است که جوهر معنوي معارف
ِ

اولهاي قرن بيست در حدّ کمال نمايش دادنـد .از ايـن رسـالهها آن حـقيقت بـهخوبي
نمودار آمد که مقصود از روشنگري فقط فرهنگگستري ٬تنها سوادناـک کردن عامه ٬به
٦ـ(ــهمو ٬نمونه ادبيات تاجيک ٬ص٥٣٣ـ.
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هستي آدميزاد و بنياد
انساني
علم و فن ِنو زمان رسانيدن مردم نيست ٬بلکه درون مايه
ِ
ِ
انساني جامعه را به درجه بلند کماالت رسانيدن است .انسان نهتنها بايد خـوشسواد و
صاحب علم و دانش بلکه ٬پيش از همه ٬انسان اصـيل بـاشد ٬مـاهيت انسـاني خـود را
ِ
مکمًال ظاهر بکند .کمال معنوي از ما ّد ههاي اساسي برنامه معارفپروري بود.
رهبر نجات و عائـله از مسـئلههاي مـهم اخـالق و آداب شـخص و عـائلهداري بـحث
اخـالق فـرد و جـامعه بـررسي شـده است.
ميکند .در هر دو رسـاله ٬اصـول اسـاسي
ِ

وظيفههاي
انساني شخص ٬وظيفههاي خانوادگي و جمعيتي وي ٬پـهلو] ـ = جـنبه[ ـهـاي
ِ
ـگوناـگون تربيه اخالقي و فکري ٬انواع صفتهاي انسانيـــ همگي بيستـو هشت صفت
تحصيل آن را يادآور شده است.
ـيک آن و طرزهاي
آدمي را از نظر گذرانيده ماهيت هر ِ
ِ

وي درباره مقصد حيات ٬درباره اينکه آدميزاد در زندگي مقصدهاي وااليي بايد داشته
باشد ٬انديشههاي جالب بيان نموده ٬در نزد انسان ٬وظيفههايي که عبارت از وظايف نفسيّه

] ـ = ـشخصي ٬فردي[ و وظايف عائليه ] ـ = خانوادگي[ و وظايف نوعيه يعني انساني بودهاند
شدن صفتهاي
ـگذاشته است .اجراي اين وظيفهها و ٬در شخصيت هر فردي ٬حاصل
ِ
اصيل انساني را وابسته به رشد علم و استفاده دستآوردهاي آن دانسته و ٬در شانزده

باب رهبر نجات  ٬انواع علم را توصيف کرده است.
ِ

خالصه هر دو رساله ٬که در رهبر نجات آمده است ٬اين است» :رهبر سعادت دنـيا عـلم

است«  .اين نتيجهـگيري به اين طرز تکميل شده است» :رهبر سعادت دا َريْن عقل است«.
فقط عقل انسان را به سعادت دنيا و آخرت ٬به سعادت دنيوي و ديني ميرساند .به
فهم نويسنده ٬عقل يک رويدا ِد اجـتماعي است .آن را از مـحيط زيست ٬از آمـوزش و
پرورش ميتوان بهدست آورد .مقصد از آموزش و پرورش در خانواده و جامعه ٬از جمله
مقصد از جنبش معارفپروري يعني حرکت جديديه و روشنگري ٬اين است که سالح
عقل به دست انسان بدهد تا به سعادت دنيا و آخرت برسد.
نام رساله يکم ٬که رهبر نجات عنوان دارد ٬بازگوي مقصد مؤلف است که جستجوي
راههاي رستگاري ملي و احياي ملت بوده است .ملت و کشور در حال تـباهي است و
رستگاري آنها از آدميت و معنويت و دانش و عقل خواهد بودـــ همين است نتيجهـگيري
رستگاري ملي
فطرت در رسالههاي اخالقي او .فطرت از آن روشنگران است که نظريه
ِ

را طرحريزي کردن ميخواستند .اصل مقصد جنبش روشنگري )معارفپروري( همين
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بود و يکي از آنهايي که اين مقصد را عميقًا درک و مکمًال بيان نمودهانـد عـبدالرئـوف
فطرت است .و او در شکـلگيري انـديشه مـلي بـيشتر سـهم داشت .فـطرت است کـه
معنويت آدميت و صفتهاي اصلي انساني و اخالق پاـک را اساس جامعه نـو ٬اسـاس
صاحب
رستگاري و احياي ملي دانسته است .انسان ٬نهتنها بايد باسواد و بافرهنگ بلکه
ِ
معنويت واال باشد .فطرت چنين جامعهاي را که اهل آن انسان حقيقي بـاشند
آدميت و
ِ

آرزو داشت .وي ٬با چنين آرزو ٬به انديشه علمي و نظري ديگر معارفپروران عميقتر
سر فرو برده بود .وي بنياد علمي و نظري رستگاري ملي و احياي ملت ٬کـرسيبندي
معنوي جامعه آينده را ٬که روشنگران درـصدد بـرـپـا آوردن آن بـودند ٬اسـتوارـنـمودن
ِ
ميخواست .توان گفت که ٬با چنين جستجوها در معارفپروري تاجيکي سده بيست٬
بيشتر از همصنفان خود کامياب آمده است .ذاتًا مقصد و هدف معارفپروران بنا کردن
جامعه نو نبود ٬جامعه موجوده را زير و زبر کرده جـامعهاي خـالف آن بـرپا گـذاشـتن
خواست آنها اين بود که انسان
نميخواستند .آنها نه انقالبجو بلکه اصالحطلب بودند.
ِ

اصـلي اسـالمي٬
را به اصل خود برگردانند ٬جامعهاي بهـوجود بياورند که مانند جامعه
ِ
تاريخي استاد عيني سامانيان و دوران
ايدئال
چنانچه مثل جامعه دوران سامانيان ٬باشد.
ِ
ِ
آنها بود که به هر مناسبت ياد کرده است و مايه افتخار دانسته است .فطرت نيز ٬چنانکه
شعر »اي خطّه بخار« و ديگر نوشتههايش ٬شکوه تاريخي بخارا ٬علم و فرهنگ
ديديم ٬در ِ

و حيات بزرگان آن را نمونه عبرت دانسته است .فطرت ٬در رسالههاي رهبر نجات و عائله ٬
هميشه به آيات قرآن مجيد و احاديث نبويّ ه ٬به گفتههاي بزرگان جهان اسالم و بـزرگان

علم و ادب فارسيـ تاجيکي تکيه مـيکند ٬از مـهمترين آمـوزههاي فـلسفي و اخـالقي
ـگذشتگان به ياد ميآورد ٬در طرحريزي نظريات خود تکيه بر آنها دارد .در هر دو رساله٬
ـگاهـگاهي تأثير بعضي آموزههاي انديشهپردازان غرب نيز به نظر ميرسد .ولي ٬اين برنامه
رستگاري و احيا که فطرت ترتيبـدادن ميخواهد اساسًا پايه بر عنعنه ] ـ = سنّت[ ـهاي
فرهنگ معنوي شرق دارد .اصالحات معارفپروري بايد آن عنعنهها را اسـتوار بکـند.
تاريخي معارفپروري ٬از آرمانهاي بشردوستي
هرجا که انسان و جامعه از آرمانهاي
ِ
چـندين عـصر دور رفـته است ٬بـايد دوبـاره بـه اصـل خـود بـرگردد ٬بـاز بـه َسـرگَه و
هستي معنوي خود برسد و از آنها سيراب گردد.
صاف
سرچشمههاي
ِ
ِ
از آنچه فطرت در دهه دوم سده بيست نوشته است آشکار است که او ٬مانند ديگر
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معارفپروران تاجيک ٬با خرابکاري انقالبي ٬زيرـو زبرـکردن زندگي را در نظر نداشته
است ٬جامعه تازه ساختن و انسان نو بهوجود آوردن در برنامه معارفپروري او جا نداشته
است .برنامه بنيادکاري معارفپروري ٬نه اول سوختن و بعد ساختن بلکه تحول تدريجي
تاريخي ٬تحول فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي را هدف داشته است.
اين را بايد فراموش نکنيم تا اندکي پايينتر به ياد بياوريم.
)(٥
صدرالدين عيني درباره سرگذشت عجيب آثار عبدالرئوف فطرت اخبار جـالبي آورده
است .همه نگاشتههاي فطرت دور از خاـک بخارا چاپ شده و پنهاني به کشـور آورده
ميشدهاند .استاد عيني درباره مناظره ميگويد:
فطرت به تنگدستي خود نگاه نکرده اثر را در استنبول به خرج خود چاپ کـنانيده بـه
بخارا فرستاد .يکـمقدار نشر در راه به دست سينزار] ـ= سانسورچي[ ـهاي روس افتاده ٬نيست
شده باشد هم آنچه را که سالمت آمده به بخارا رسيده بود ترقيپروران ٬به تعليمات جمعيت
مخفي )سازمان تربيه اطفال ــ م.ش ٬(.به هر سوي مملکت پهن ] ـ= پخش[ کردند .از مدرسان
ترقيپرور عبدالقادر مخدوم )ـکه سال  ١٩١٨در تاشکند وفات کرد( صد و پنجاه نسخه اين اثر
را به خورجين انداخته تا شهر سبز ٬کتاب ٬چراغچي و يکه باغ برده ٬پهن کرده ٬به کساني که
خوانده نميتوانستند ] ـ= بيسوادان[ خودش خوانده ميداد.٧

فعاليت روشنگريـــ چه تأسيس مکتب اصول جديد و چه تأليف و طبع و نشر کتاب
تازهمضمون ٬نوعهاي گوناـگون تـبليغات و تشـويقات کـه بـاعث بـيداري فکـري مـردم
ميگرديدـــ فداـکاري و ازـخودـگذشتگي ميخواست و روشنگران در هيچ موردي از آن
خودداري نکردهاند.
با وجود آنکه تبليغات روشنگري به مانعههاي زيادي دچار ميآمد ٬به
شرافت ] ـ = به
ِ

پرتو[ فداـکاري معارفپروران در جامعه تأثير بزرگي اجرا ميکرد .نـوشتههاي
ُي من ٬در ِ
فطرت ٬نهتنها در بخارا و در ميان مردم تاجيک شهرتي داشتند ٬بلکه برخي از آنها دفعتًا
] ـ = برفور ٬بالفاصله[ به زبان ازبکي ترجمه شدند .محمود خواجه بهبودي ترجمه روسي
بيانات سياح هندي را چاپ کرد .اين اثر به فرانسوي نيز ترجمه شده بود .ادبيات فـارسي
٧ـ(ــهمو ٬تاريخ انقالب بخارا ٬دوشنبه  ٬١٩٥٨ص.١٠٢
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روشنگري َورارود ٬که از اول به کشورهاي شرق راه يافته بود ٬با آثار فطرت به
تاجيکي
ِ
رفت افکار معارفپروري تاجيکان
ميدان فرهنگ اروپايي نيز قدم گذاشت .اين از
ْ
عميق ِ
ـگواهي ميداد.
آنگاه که فطرت در بخارا تحصيل علم داشت ٬به ويژه سالهاي تـحصيل در تـرکيه
پرزور ديني و سياسي ٬که در بعضي دايرهها پانـاسالميسم
) ١٩١٠تا  ٬ (١٩١٤به يک جريان
ِ

نام گرفته است و خود فطرت نيز آن را چنين ناميده است ٬بگرويد .حس مذهبي او ٬که
در بخارا هم پست نبود ٬بهخصوص در ترکيه ٬با مشاهده اوضاع زمان ٬خيلي باال گرفت و
ور را ِه اسالم تبديل يافت.
او به يک مبارز شعله ِ
کـالن تـرکيببندي
در تذکار اشعارـــ تذکره منظوم صـدرـضـياـــ از فـطرت يک شـعر
ِ

عبارت از پانزده بند هست که در مورد »جنگ بالقان ] ـ = بالکان[ ـ« گفته بوده است .ايـن
شعر حس بلند اسالمپروري فطرت را نشان ميدهد .شعر چنين آغاز يافته است:
قرين مـن
اي خامه اي رفيق صداقت ِ

فشـان مـن
اي چشــم دردديـده آتش
ِ
ِ
ايـسينه ايـخزينه انـدوه و مـحنتم
دم غـمرسيدهام
ايـگــريه ايـانـيسـِ ِ
ــام بــيکسيام
اي
ِ
يـــاور يگــانه اـيّ ِ
تا من منم به دهر نبودست چون شما

يــار
اي
گــزين مــن ـ
يــاور گــزيده ِ
ِ
ِ
نشـين مـن ـ
قلب غـمرسيده آتش
اي ِ
ِ
هـنگام کُـلفتم ـ
اي صــبر اي تسـلّ ِي
ِ
ـرفــيق گـ ِه درد ديـدهام ـ
ايـنــاله اي
ِ
ـ

دلتـپيدگيام٨

شب
گسار ِ
يار غـم ِ
وي ِ
رفيق همآهنگ و غمزدا ـ
يک کس مرا ِ

در بند دوم ٬از عصيان دل شاعر سخن ميرود که شوري سخت است .وي در بند سهام
ميگويد:
ـگرديم هر يکي ز غضب پـارهاي شـرار
مـنحوس ارض را
ساحت
يکسر کنيم
ِ
ِ
در جـــنبش آوريــم بــناي حــيات را

دهر نابکار
سوزيم هرچه هست در اين ِ

سـخت پـياپي خـرابـهزار
از حملههاي
ِ
طــرف کــاينات را
آتش زنــــيم هــر
ِ

در بندهاي ديگر ٬سبب اين غضب قهرمان غنايي )ليريکي( ايضاح مييابد :دشمنان
اسالم از هرـسو سربرداشتهاند و اهل اسالم را زوال رسيده است .شاعر آن را به نظر دارد
ـکه ٬با شکست امپراتوري بزرگ ترکيه عثماني ٬چندين کشور اسالم به تصرف عيسويان
ـگذشت ٬در جنگ بالقان ٬که پيش از جنگ يکم جهان سرـزده بود ٬نيز مسلمانان شکست
٨ـ(ــوزن در دو مصرع اين بيت مختل است که با حذف »ام« يا به صورت »بيکسيم«» ٬دلتپيدگيم« )به اشـباع
ِ
»ي«( اصالح ميشود.ــ وير استار
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ديدند .فطرت عاقبتهاي اين شکست و احوال اهل اسالم را باحسرت و الم بيان کرده
است .ازجمله٬
هرچند صلحجوي شديم و وفاـشعار

مــا را زمـانه هـيچ نـياورد در شـمار

تا حشر اـگر زنيم دم از عدل و مردمي

ـگردون دون به ما ندهد هيچ اعـتبار
ِ
زيــن قــحبه مــفتّنه گــيريم انـتقام

وقت آنکـه تـيغ بـرآريـم از نـيام
شد ِ

شاعر مسلمانان را به مبارزه سخت دعوت ميکند تا که پايههاي ديـن مـبين اسـالم
مـلي
دين مـبين انـدکي بـه مسـئله مـبارزه
استوار شود .در يک مورد ٬مسئله مبارزه راه ِ
ِ
آز اديخواهي عالقه پيدا کرده است .اشارهاي هست که جهاد را تالش ضـد بـيگانگان
استعمارگي بايد بدانيم:
داور کبير
بر خاـک غلت و گوي ] ـکه[ اي ِ

مــا را مکــن بـه پـنجه بـيگانگان اسـير

در اين شعر ٬دفاع از اسالم دفاع از ملت است .آن حقيقت که مبارزه مذهبي و تالش
آزاديجويي ملي همبسته يکديگر است در برخي از نوشتههاي روشنگران بررسي شده
است .در اين شعر ٬فطرت نيز دعوت به مبارزه در راه اسالم بيشک تالش وطندوستانه
و ملتپرورانه را نيز در نظر دارد؛ چنانچه آخرين بند اين شعر:
ت ـمــــح ّمدي ايـبــندهـخــدا
ايـا ّم ِ
بـهر نـجات او
برخيز تـا مـن و تـو ز ِ

يا جـان دهـيم در ر ِه اسـالم مـردـوار

دم بـال
ِ
دين تو مانده است هـمي در ِ
سر خويشتن فدا
سازيم مال و جان و ِ
يــا مـردهوار جـاي بگـيريم در مـزار

بيگمان ٬چنين پرخاش پرخاشي در دفاع پدر و مادر ٬زن و فرزند ٬وطن و ملت نيز هست.
بستگي مبارزه راه دين مبين و ملت و وطن در هر مورد عيان است .اين تالش مقدس
هم
ِ

ذر هاي کراهت و نفرت نسبت به
است تا آنکه تعصب و خرافات به آن راه نيافته و چنانچه ّ

ملت ديگري پا به ميان نياورده باشد .همه خلقها بنده خدايند و بهخاطر يکي ديگري را
آزردن گناه است .فقط به سر خصم ٬به سر غاصب که حملهور شده است تيغ کشيدن
رواست .افسوس که عبدالرئوف فطرت به آن بزرگي نتوانست اين شرط را رعايه بکند.
وي يکباره از جاده اسالمگرايي بيرون شده به پـرستش يکـي از بـزرگترين نـيروهاي
سياسي که هميشه در هر جبهه حملهوري پيش ميگرفت شروع کرد .اين نيرو پانترکيسم
بود .شايد او قوه عظيم پانترکيسم را به دشمنان اسالم ضد گذاشتن ميخواست.

٩

٩ـ(ــيعني مرادش آن بود که پانترکيسم را در مقابل دشمنان اسالم قرار دهد.
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فطرت خود سبب رويگردانيدن از پاناسالميسم را ايضاح نداده است .وي فقط گفته
است )به ازبکي(:
پاناسالميسم غايهالري نينگ چـروگان بـير خـيال ايکـانيني کـون سـاين آچـه بـارديم.
پاناسالميسم نينگ بولماغور خيال ايکانين آنگلگچ پانترکيسم خياليگا بيرلديم.١٠
بودن غايههاي پاناسالميسم را روز تا روز کشف ميکردم .چون درک
»يک خيال پوسيده ِ

خيال پانترکيسم افتادم«.
خيال ناشُ د است به
ـکردم که پاناسالميسم يک
ِ
ِ

»خيال خام« بـوده است و چـرا بـه
از اين گفتهها معلوم نيست که چرا پاناسالميسم
ِ

پانترکيسم گرويدن الزم آمده است .به اين چون و چراها ٬از فـعاليت بـعدي فـطرت و
همدستهاي او پاسخ ميتوان يافت ٬در نوشتههايش پاسخ نيست.
دست کشيدن از آنچه پاناسالميسم نام گرفته است دست کشيدن از اسالم نبود .او از
مبارزه راه اسالم دست کشيد و پا به عرصه ترکپرستي گذاشت ٬پانترکيست شد.
بــايد گــفت کـه يکـي از سـببهاي روآوردن فـطرت بـه پـانترکيسم ايـن بـود کـه

تـبليغات
مــعارفپروري در فــعاليت اجــتماعي او يکـباره رنگ سـياسي گـرفت و در
ِ
زورآوري ترکانه که بر ضد ملتهاي غير تـرک روانـه گـرديده است
روشنگري او فکر
ِ
برتري يافت .آنگاه که معارفپرور و اسالمگرا بود ٬منفعتهاي همه ملتهاي اسالمي
را ٬از جمله مردم تاجيک را ٬حمايه ميکرد ٬دوستي هـمه اهـل بشـر را مـيخواست و
ميگفت» :بنيآدم اعضاي يکديگرند«  .ولي چون ترکگروي آغاز نهاد ماهيتًا خلقهاي ترک را
به ديگر خلقها و پيش از هـمه بـه ايـرانـيتباران ضـد گـذاشت .وي از بشـردوستي بـه
گرايي ناروا گذشت که پديدههاي دهشتانگيز آن را پايينتر خواهيم ديد.
ملت
ِ
زود آشکار گرديد که ترکپرستي فطرت را به روگردانـيدن از مـلت خـود ٬از مـردم
تاجيک ٬واداشت و او ٬بر خالف منفعتهاي تاجيکان ٬کار سرکرد.
پانترکيسم فطرت را به ادبيات ازبک آورد .تقريبًا از سال  ١٩١٦يا  ١٩١٧او از زبان
فارسي تاجيکي قطعًا دست کشيده کامًال به ادبيات ازبک گذشت و ٬در اندک مدت ٬در
اين ادبيات نوانگيزيهاي حيرتآور کرد.
١٠ـ(ــفطرت» ٬ياپشماـگان گجکالر .اورتاق بايبوالتاف گا آچيقخط« )»ـکجکهاي ناچسبان .نامه سرگشاده به
رفيق بايپوالد ُا ف«( ٬روزنامه قزيل ازبکستان  ٬١٩٢٩ ٬شماره  ٢١٥و ٢١٦؛ به نقل از :ازبک ادبياتي ) ١١صـنف
اوچون( ٬تاشکند  ٬١٩٩٣ص .٤٨به روسي Dialog :ـ ٬١٩٩١ ٬شماره  ٬٧ص.٧٥
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)(٦
عبدالرئوف فـطرت ٬در تـرکيه ٬سـالهاي  ١٩١٠تـا  ٬١٩١٤بـه مـدرسه واعـظيه شـهر
اسالمبول تحصيل کرد .او اينجا تاريخ شـرق و غـرب ٬ادبـيات کشـورهاي اروپـا ٬زبـان
فلسفي وقت بهخوبي آشـنايي پـيدا
فرانسوي را آموخت ٬از احوال جهان و عقيدههاي
ِ
ـکرد .چون به بخارا برگشت ٬يکي از مدنيترين روشنفکران تاجيک بود .در علم و دانش
ـکسي نميتوانست به او برابري بکند .سخنور و ن ّطاق بـود و ٬در بـحث ٬هـر عـالمه را
مغلوب ميکرد و آنچه تلقين ميکرد از انديشه ترکپرستي سر زده بود.
در ترکيه سازماني بود به نام توران نشر معارف و ياردم جمعيتي )جمعيت نشر معارف و
يارمندي توران( که آن را محرم فيضي)توغاي(ـنا ْم ـشخصي ٬در اسالمبول ٬تأسيس داده
است .اين جمعيت تبليغ پانترکيستي در بين طالب عـلمان مـاوراءالنـهر يـعني بـخارا و
ِ
ترکستان روسيه )سمرقند و تاشکند و فرغانه و غيره( را وظيفه خود قرار داده بود .يک
فعال اين سازمان فطرت بوده است .با کوشش اين سازمان ٬بسياري از جوانان تاجيک که
براي تحصيل به ترکيه فرستاده شده بودند ترکپرست شدند ٬خود را ترک گمان کردند.
برخي از آنها چون مب ّل غ ترکپرستي به بخارا برگشتند.
ِ
صدرالدين عيني ٬در کتاب مختصر ترجمه حال خودم  ٬هنگامي که از واقعههاي بخاراي
طلبي
ســال ) ١٩١٧يـعني پس از سـرنگون شـدن پـادشاه روس و اوج گـرفتن اصـالح ِ
معارفپروران در بخارا( حکايت ميکند ميگويد:
حـرکت اصـالحاتطلبي ٬مـثل فـطرت و
سـر
ِ
بـعد از ريـوالوسـيه ] ـ= انـقالب[ فـوريه ٬در ِ
عثمانـخواجه جديدهايي گذشتند که آنها در ترکيه خوانـده آمـده ] ـ= تـحصيل کـرده بـودند[
تشويقات پانترکيستي ميکردند .آنها ٬نهتنها در بين خود ٬بلکه به مردم شهر بخارا ٬که بيشترين
آنها زبان ازبکي را نميدانستند ٬به زبان ترکي عثماني گپ ميزدند.١١

روشـنگران تـاجيک در
سـروري سـازمان
چنانکه ميبينيم ٬در يک لحظه حساس٬
ِ
ِ
بخارا به دست فطرت و ديگر تندروان ترکپرست گذشته بود.
اندکي پيشتر از اين ٬تـقريبًا سـال  ٬١٩١٦فـطرت ٬در بـخارا ٬بـا فـيضاهلل خـواجـه
)خواجه ـ يوف(١٩٣٨ - ١٨٩٦ ٬ـــ که فـرزند يک مـيليونير بـخارا ٬جـوانـي زيـرک و نـيز
ـ

سياستگرايي افراطي ٬بودـــ شناس ] ـ = آشنا[ شد .آنها دوست يکعمري ] ـ = تا پـايان
١١ـ(ــعيني ٬کليات ٬ج ٬١ص ٧١و .٧٢
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عمر[ شدند .با القاي فيضاهلل خواجه ٬ميل فطرت به پانازبکيسم و ادبيات ازبکي زيادتر
شدن گرفت .فيضاهلل خواجه فطرت را تشويق کرد که ٬در ميدان ادبيات ازبکـي ٬بـراي
جوالن نوپردازي امکان بيشتر است .شعر ازبکي هنوز چندان خصوصيت مردمي ندارد
ِ
و به آن شکل ملي دادن الزم است و فطرت ٬که از ادبيات ترکي عثماني آـگاهي دارد و
قابليت فوقالعادهاي را مالک است ٬اين کار را بايد به عهده بگيرد.
چــون مــاه آوريــل ســال  ١٩١٧جــنبش اصـالحطلبي در بـخارا شکست خـورد٬
سـرمحرر
ترقيپروران هرـسو پر اـکنده شدند .فطرت به سمرقند آمد .او ٬در سـمرقند٬
ّ
حـر ّي ت شـد .آنگـاه پـانترکيسم او کـمکم رنگ پـانازبکـيسم
)سردبير( روزنامه ازبکـي ّ
پيداـکردن گرفت.
فطرت درباره آن سالها و تحول فکري خودش گفته است:
سونگراالري حيات مني پانترکيسمده قـاتيب قـاليشگا قـويمدي ٬مـن ازبـيک مـلتچيسيگا
آيالنديم ١٧ .و  ١٨يـلـالردا اوتـه آسـياـدا پـانترکيسم حـرکتي کـوچيماقدا ايـدي .ايـنيقسه
تاشکندـدا پانترکيسم فکري بيالن سوغارلگان تورلي تودهلر تشکيل بولدي.١٢
»بعدتر حيات نگذاشت که در پانترکيسم شخ و سخت ديرمانده باشم .من به ملتگرايي
ازبک تبديل يافتم .سالهاي  ١٩١٧و  ١٩١٨جنبش پانترکيسم در آسياي ميانه قوت يـافت.
بهخصوص ٬در تاشکند ٬تودههاي گوناـگون تشکيل شد که از فکر پانترکيسم غذا ميگرفت«.

و فطرت مفکورهبردار ] ـ = نظريهپرداز ٬تئوريسين[ پانترکيسم نوين )ازبکگرايي( در
َورارود گرديد.

ـبستن فطرت ٬براي رشـد زبـان و ادبـيات و عـلم و
به خدمت ِ
خلق برادر ازبک کمر ِ
فرهنگ ازبکي به جهد و جدل درآمدن او ٬به اين نيت سازماني چـون چـغاتايـگـرونگي

دادن وي البته گناه نيست و نبايد که باعث سرزنش باشد.
) (١٩٢٢تأسيس ِ

حمزه حکيمزاده نيازي ٬که تاجيک بود ٬شعر تاجيکي ميگفت بعد به ادبيات ازبک

خال قيتش در عهد شوروي اعتباري بلند داشت ٬و ما حـق نـداريـم کـه او را
ـگذشت و ّ
ـکـردن حـمزه يک نـتيجه هـمنزديکي و
مـردم ازبک را اخـتيار
نکوهش بکنيم .خـدمت
ِ
ِ
دوستي تاجيکان و ازبکان بوده دوستي آنها را استواري بـخشيد .پس از انـقالب سـال
 ١٩١٧در ترکستان روسيه و انقالب  ١٩٢٠در بخارا ٬زبان و ادبيات ازبک بينهايت فعال
١٢ـ(ــفطرت» ٬ياپشماـگان گجکالر« ٬در ازبک ادبياتي ) ١١صنف اوچون( ٬ص.٤٩
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شد و گسترش پيدا کرد و به يک نيروي بزرگ اجتماعي تبديل يافت .حمزه حکيمزاده
ادبيات قوتافزا بود .آنگاه صدرالدين عيني هم چند اثر ازبکي نـوشت٬
نماينده همين
ِ
چنانچه قصه او ٬جالّدان بخارا ) ٬ (١٩٢٢و رومان وي ٬غالمان ) ٬ (١٩٣٤اول به ازبکي نوشته
شده بعد خود مؤلف به تاجيکي گردانيده است .استاد عيني داستان ِ
مرگ سودخور )(١٩٣٩

اول يادداشتها ) (١٩٤٨و بعضي نوشتههاي ديگر خود را به ازبکي ترجمه کرده
و دو قسم ِ
است .وي ٬در بسيار موردها ٬به دو خلق برادر تاجيک و ازبک برابر خدمت کرده است.

ـزباني ادبي و کشف نوعهاي تازه دوـزباني از
همت
ِ
ايجادگري استاد عيني در عرصه دو ِ
طرف او ٬که در يک مقاله بنده بيان شده است ٬مايه افتخار مردم تاجيک است .اينچنين
ميدانيم که ٬در سدههاي هژده و نوزده ٬بسياري شاعران تاجيک کمـوـبيش به ازبکي نيز
شعر گفتهاند.
دوزباني ادبـي رويـداد مـهم تـاريخي بـوده بـراي رواج و رونـق
اين همه پديدههاي
ِ
روندهاي پرثمر اجتماعي و فرهنگي چنانچه براي افزايشـِ آشتي و صلح ميان دو خلق٬
دوزباني
براي پرنتيجه آمدن عمل متقابل ادبيات و فرهنگ آنها مساعدت کرده است .اما
ِ
ادبي عبدالرئوف فطرت رويدادي بهتمام ديگر و بهماهيت پرضرر بود.
ِ

چون فطرت پانترکيست و پانازبکيست شد ٬همه فعاليت فـرهنگي و اجـتماعي و

سياسي او بر ضد خلق تاجيک روانه گرديد .پس از انـقالب  ٬١٩٢٠جـمهوري خـلقي
شوروي بخارا تأسيس شد و بيشتر پانترکيستها به سر قدرت آمدند .ازجمله ٬فيضاهلل
ِ
خواجه مذکور ٬در سن بيستـو چهار ٬سرـوزير شد و فطرت عضو کميته مرکزي حزب
ـکمونيست بخارا و وزير کارهاي خارجي ) (١٩٢٢و وزير معارف ) (١٩٢٣شد و به ديگـر
ـساختن تاجيکان را يکي از مادههاي
زور ازبک
منصبهاي بلند رسيد .اين حکومت به ْ
ِ
اساسي سياست خود قرار داد و ٬با تشبث فيضاهلل خواجه و فطرت ٬در بخارا ٬تاجيکان
ترکي عثماني )تـا سـال ١٩٢٢
را ٬در اسناد رسمي ٬ازبک نوشتند .مکتبها نخست به
ِ
يعني تا کشتهـشدن انورپاشا ٬( ١٣بعد به زبان ازبکي گذرانيده شدند .زبان تـاجيکي را از
دولتداري نيز بيرون رانده زبان ازبکي را زبان رسمي دولت قرار دادند .با فرمان فطرت٬
١٣ـ(ــانورپاشا سابق وزير جنگ ترکيه عثماني بوده سال  ١٩٢١از وطن گريخت و به بخارا آمده سال  ١٩٢١در
ترک ضد
بخاراي شرقي ٬يعني در تاجيکستان کنوني٬
سرور دستههاي باسمچيان شد که بيشتر آنها شورشگران ِ
ِ
شوروي بودند .انورپاشا  ٤اوت  ٬١٩٢٢در بلجوان ٬هنگام جنگ ٬کشته شد .سال  ١٩٩٧جسدش را به ترکيه بردند.
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در دفتر او ٬هرـکس به فارسي تاجيکي گپ زند او را پنج روبل جريمه ميکردند .١٤اين هم
سازي تاجيکان بود که فطرت شخصًا خودش به عمل جاري
يک نمونه از سياست ازبک
ِ
ميکرد.

تاجيکي فطرت چنين معني داشت که او به خلق خود ٬به ملت تاجيک٬
فعاليت ضد
ِ

خيانت کرده است .در آخر سالهاي پنجا ِه قرن بيست ٬خواهر فطرت گويا نوشته بوده
است که پدر آنها ازبک بود و گويا از همين سبب فطرت عاقبت ازبکپرست شد .شايد
چنين باشد .شايد پدر فطرت يکي از آنهايي باشد که طبق سياست فيضاهلل خواجـه و
فطرت و همدستهاي آنها در سنَ دها ٬به زور و جور ٬ازبک نوشته بودند يعني ٬به زجر٬
فرزند و همکاران او ازبک شده بود .يا شايد پدر فطرت ٬درحقيقت ٬ازبک باشد .در اين
صورت ٬فطرت نيمتاجيک خواهد بود .در اينحال هم ٬گنا ِه خيانت ملي از گردن فطرت
ساقط نخواهد شد.
دوستي ترکي خود را چنين ابراز داشته است:
فطرت حس وطن
ِ

من سن اوچون تغولديم ٬سنينگ اوچون ياشر من ٬سنينگ اوچون اولر من اي ترکنينگ

مقدس اوچاقي!
»من براي تو به دنيا آمدهام ٬براي تو عمر بهسر ميبرم ٬براي تو خواهـم مـرد اي کـانون
مقدس ترک!«

حر ّي ت سمرقند ) ٬١٩١٧ش (٣١چاپ کرده
اين را فطرت در سمرقند نوشته در روزنامه ّ
بود .وي چنان وانمود ميکند که سمرقند و بخارا و ترکستان »ـکانون مقدس ترک« است؛
نميخواهد بهياد آورد که مردم ايراني ٬مردم تاجيک نـيز ايـن سـرزمين را خـاستگاه و
مکم ًال ] ـ = بهتمامي[ به ترکها ميدهد ٬با همه
زادگاه خود ميدانند .وي اين مرز و بوم را ّ
تاريخش ٬با همه بزرگان و افتخاراتش به ازبکها ميبخشد و ازجمله ميگويد:
دنيانينگ اينگ بويوک حکيمي ٬ابنسينا ٬ترک دور.١٥
»بزرگترين فيلسوف جهان ٬ابنسينا ٬ترک است«.

در کتابي که درباره تاريخ موسيقي نوشته است »ششـمقام« را کامًال به ازبکها نسبت
ترکي تاريخ و فرهنگ ٬با پانترکيسم ٬در ترکيه پيدا شده بود و بـا
کاري
ميدهد .غصب ِ
ِ
١٤ـ(ــروزنامه تاجيکستان سرخ ٬اول سپتامبر  ٬١٩٣٠شماره .١٩٦
١٥ـ(ــروزنامه اشتراـکيون ١٢ ٬ژوئن .١٩١٩
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ـکساني چون فطرت به َورارود آمد.
فرهنگي فطرت و همدستهاي او از انکار موجوديت خلق تاجيک
تاز تاريخي و
ترک ِ
ِ

سرـزده بود .موجوديت تاجيکان را انکـار کـرده دارايـيهاي تـاريخي آنـها را ٬کـه گـويا

بيصاحب مانده بود ٬به غارت برده به گنجينه خلق ديگري ميانداختند و با ُد ردانههاي
] ـ = ـارزشهاي
بزرگ[ تاريخْ آن خلق ديگر را آوا ميدادند.
ِ
آنچه فطرت پاناسالميسم ناميده است ٬يعني اسالمگرايي او ٬از معارفپروري دور
نبود .توان گفت از بعضي جهتها اينـهرـدو يک بـود .مـعارفپروري و اسـالمگرايـي٬
هردو ٬مسلک معنويتجويي است .در حديث رسول اـکرم آمده است کـه »ديـن عـقل
است« .معارفپروري ذاتًا عقلپروري از جمله دينپروري است .روشنگران در راه عقل
و خرد ٬علم و معرفت ٬خودجويي و خـداجـويي ٬ارزشهـاي بـزرگ اسـالمي مـبارزه
ـکردهاند .از اينرو ٬چون فطرت ميخواست بگويد که با اسالمگرايي گويا به يک جريان
ايدئولوژي ديگر ٬گذشته بود .اين انـديشه او چـندان بـه حـقيقت
ديگر مفکورهاي ٬به
ِ
راست نميآيد .ولي ٬چون به پانترکيسم گرويد و به پانازبکيسم رسيد ٬در حـقيقت از
ايدئولوژي ديگر گـذشت کـه خـالف مـعارفپروري بـود و
معارفپروري دور شد ٬به
ِ
خودشناسي تـاريخي٬
هست .معارفپروري جنبشي بود عميقًا معنوي و ملت را به راه
ِ
فرهنگي و معنوي ٬مذهبي و فلسفي ٬اجتماعي و ملي مـيبرد .امـا پـانترکيسم اسـاسًا

تاز تـاريخي و
محتوي سياسي داشت ٬بيشتر
ِ
ايدئولوژي غصبکاري ٬ايدئولوژي تـرک ِ
فرهنگ خلقهاي غيرـترک را به يغما ميبرد .اين است که
خوان تاريخ و
فرهنگي بود که
ِ
ِ
ـگرويدن به پانترکيسم بيگمان دورـشدن از آرمانهاي معارفپروري بود .فطرت ٬آنگاه
ـکه به پانترکيستها پيوست ٬ديگر از معارفپروري دورـشدن گرفت.
مـيدان
ســالهاي  ١٩١٧و  ١٩١٨و  ١٩١٩هـمچنين سـالهاي بـيستم ٬فـطرت در
ِ
ترکپرستي فعاليت فرهنگي داشت .چنانچه چغاتايـگرونگي بيشتر با نيتهاي فرهنگي
سازمان يافته بود و هکذا اين فعاليت بسيار خصوصيتهاي اصلي معارفپروري خود را
نيت نيستـکردن
از دست داده بود ٬فعاليتي بود که به انديشه غصبکاري و ترکتاز ٬به ِ
تـحريف مـعارفپروري٬
يک خلق و قوتـدادن خلق ديگر ٬اساس يافته بود .اين همانا
ِ
ملي مردم ازبک را به راه غلط ميبرد.
روشنگري گمر اهـکننده بود که
يکـنوع
ِ
خودشناسي ِ
ِ

ما از نثر و شعر فارسي تاجيکي فطرت در باال ديده بوديم که آنگاه که معارفپرور
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تاجيک بود معنويت عالي را ايدئال اجتماعي خود مـيدانست ٬عـلم و فـرهنگ واالي
بخاراي باستاني را ستايش کرده بود .ستايش معنويت در ديگر نـوشتههاي فـارسي او٬
بهويژه در رهبر نجات و عائله  ٬زياد است .ليکن ٬چون به پانترکيسم پيوست ٬ايدئال تاريخي
ايدئال تاريخي فطرت قرار يافتند .اـکنون
او ديگر شد .اـکنون چنگيز و چغاتاي و تيمور
ِ
فطرت ٬در نيايش ٬نه به درگاه خداوند متعال يا به روح پاـک ابنسينا و مولوي بلکه به روح

بعد
منحوس چنگيز و تيمور رو ميآورد .يکي از نخستين مقالههاي او ٬که سال ِ ١٩١٧
حر ّي ت چاپ شده بود ٬با اين جمله آغاز يافته است:
مهاجرتش به سمرقند در روزنامه ّ
اي چنگيزلرـنينگ ٬تيمورلرـنينگ ٬اوغوزلرـنينگ عائلهلريـنينگ شانلي بيشکلري.١٦
»اي گهواره پرشأن خاندان چنگيزها ٬تيمورها ٬اوغوزها«.

فطرت ٬در نمايشنامه تيمور سغانهسي ) ٬ (١٩٢١در نخستين شعرهاي ازبکي خـود کـه
سال  ١٩٢٢در مجموعه دسته
جمعي ازبک ياش شاعرلري )شاعران جوان ازبک( چاپ شده
ِ
تيمور خونخوار شفاعت خواسته براي پـيروزي
بودند و غيره ٬از روح ناپاـک چنگيز و
ِ
سر راه ترک
ازبکيه کمک طلبيده است و البته يک معناي اين دعا آن بود که تاجيک از ِ
برداشته شود .اين است که آرمان تاريخي فطرت با نام چنگيز و تيمور رابطه پيدا کرد .ببين

تفاوت ره از کجاست تا به کجا.

پانترکيسم فطرت را از معارفپروري به چنگيزپرستي آورد .با نام چنگيز و چغاتاي و
تيمور عالقه پيدا کردن ٬آرزو و آمال اجتماعي و تاريخي فطرت چنين معني داشت که او
از اصول اومانيسم به کلي روـگردانيده است .در نگاشتههاي برخي ديگر انديشهپردازان
آن زمان ٬ياد چنگيز و تيمور گاه شايد چنين معني نداشته باشدـــ بهويژه در اشعار عيني
شايد از چنين معنيها دور است؛ اما ٬در آثار فطرت ٬در سالهاي  ١٩١٧تا  ٬١٩٢٥نشانه
اين است که او از مقدسات معنوي روـگردانيده به مقصدهاي پست ٬که بـا زورآوري و
بيانصافي مربوطاند ٬روـآورده است.
خيانت
جاي تعجب نيست که فطرت به خلق خود ٬به ملت تاجيک ٬خيانت کرد .اين
ِ
ملّ ي با همان خيانت به آرمانهاي عالي معارفپروري عالقهمند است که يکي از پديدهها
و نتيجههاي آن است .اينها از مسلک گمـکردن بود و ٬عاقبت ٬فطرت از دين مبين اسالم
حر ّي ت ٢٨ ٬ژوئيه .١٩١٧
١٦ـ(ــفطرت» ٬يورت قيغوسي« )»غم کشور«( ٬روزنامه ّ
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ديني خود را با آواز بلند اعالن کرد .شايد فطرت از معارفپروران تاجيک
روتافت و بي ِ
يگانهـکسي باشد که از اسالم دستـکشيده است.

بيايماني از گزند معنوي است و مقدسات انساني را در نزد شخص خوار مـيکند.
اخالق فطرت فاسد شد و او به راه بدخلقي در آمد ٬سالهايي کـه در بـخارا وزيـر بـود
ِ
بيرحميها کرد )چنانچه ميليسه ٬يعني پـليس ٬تـابع وزارت مـعارف بـود و فـطرت در
ميليسهخانه جزاهاي سخت جاري کرده بود :گنهـکار را به

کرسي بيتگ ] ـ = بيکف ٬بيته[
ِ

نشانده ٬از زير ٬المپ نفتي فروزان ميکردند( ٬چندين بار به مال و مـلک دولت دست
دراز کرد .در نتيجه ٬سال  ٬١٩٢٣او را از کار و از حزب کمونيست راندند و از بخارا بيرون
عاقبت بيايماني رانده شدن از همه درهاست.
نمودند .الحق٬
ِ
شخصيت فطرت مردم را به حيرت ميآورد .از يکـسو ٬آنهـمه عـلم و
اختالفات
ِ

دانش و سخنپروري و معنيرسي؛ از سوي ديگر ٬اينهمه بيايماني و دوري از آداب
انساني! اينک چند نفر باري از قبلهـگاه من ٬صدرـضيا ٬پـرسيدند :بـه عـقيده شـما فـطرت
چهـکسي است که اينقدر بوقلمون مينمايد؟ قبلهـگاهم فرمودهاند :فطرت کسي است کـه او را بـايد
بکُشيم و بعد سر گورش بنشينيم و خون بگرييم .عجبسخني درخور حال او گفتهاند!

فارسي تاجيکي او را ٬که
ملي فطرت ٬يعني شعرهاي
ِ
صدر ضيا ٬در تذکار اشعار  ٬اشعار ِ

نمونه برجستهاي از ادبيات معارفپروري و پديدهاي از مبارزه ملي آز اديخواهي است٬
ايماني او ٬رفتار خالف آرمانهاي معارفپروري٬
خيلي ارزش بلند قايل است؛ ولي بي
ِ
بهويژه از دين گشتن او را سخت محکوم کرده است:
پس آنگــه ز را ِه صـالح و سـداد
فـــرو رفت انــدر خــطا و ز َل ــل

بــــرآمــد درآمــد بــه را ِه فســاد
از ايــن راه آمـد بـه ديـنش خـ َلل

داور بـــينياز
پــــي حکــــمتي ِ
به يک لحظه عالم بههم زد چنان

ـکه داراي جـان است و دانـاي راز

اساسـِ حکومت به شوراي خـلق

حـيران او گشت پـير و جـوان
ـکه
ِ

بدل شد لباسـِ شهي هـم بـه دلق

چو شد اندرين سـرزمين انـقالب

بــه عــاليمراتب بشــد کـامياب

تکـميل زر
تحصيل مـال و بـه
به
ِ
ِ
چو فرعون و قارون به مال و منال

هميـکـرد جـهد و هـميـبـرد بـر
نــميديد کس را قــرين و هـمال

چنانچه از اين بيتها ميبينيم ٬از سالهاي بيستم آشکار بود کـه انـقالبخواهـي٬
پرستي کساني چون فطرت چندان به هـدفهاي عـالي وابسـتگي
سياستگرايي و ترک
ِ
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اختيار زمان را بهدست گرفتن و حکـمرانـي
سر قدرت آمدن و عنان
ِ
نداشت .مقصد به ِ
مطلق را صاحب شدن بود و بس .از اين سـبب ٬چـهرههاي پـليدي ٬از قـبيل چـنگيز و
چغاتاي و تيمور ٬بخشي از آرمانهاي زيباييشناخت را تشکيل کردند.
شايد آشکارا عقيده اظهار کردن صدرـضيا باشد که فطرت در کتاب دوره حکمرانـي

اميرـعالمخان )دوشنبه  (١٩٣٠درباره صدرـضيا خيلي کاهشآميز سخن رانده است.
)(٧
چــون فــطرت از ســياستگرايـي و حکـومترانـيها بـه مـراد نـرسيد و بـرعکس بـه
شرمندگيها دچار آمد ٬ديگر فقط با کارهاي فـرهنگي ٬آمـوزگاري ٬پـژوهش مشـغول
ـگرديد.
عملي عبدالقادر محيالديناف
سروري معنوي صدرالدين عيني و جهدو جدل
در اثر
ِ
ِ
و چنار امامزاده و شاهتيمور و ديگران ٬با وجود آنکه پـانترکيستها چـنانچه فـيضاهلل
خواجه و عبداهلل رحيم بايوف سخت مقابلت کردند ٬سال  ٬١٩٢٤جمهوري تاجيکستان
نامکم ليها داشت ٬ضربه
تأسيس شد .تأسيس تاجيکستان ٬اـگرچه خيلي نارساييها و
ّ

سختي به پانترکيسم َو رارود ٬ازجمله به پانازبکيسم فطرت و هممسلکان او ٬بود.
ِ
پروران تاجيک ٬که با تشويق شخصاني چون فطرت به ترکپرستي
معارف
چندي از
ِ
ـقول ذهني و
ـگرويده بودند چنانچه عبدالقادر محيالديناف و عبدالواحد منظم و توره ُ

ديگران ٬با کـوششهاي عـيني ٬سـهو و خـطاهاي خـود را فـهميدند .بـرخـي ٬ازجـمله
محيالديناف و منظم ٬هرکدامي به مـناسبتي ٬تـوبهنامهها نـوشتند و مـهمتر آنکـه بـه
تاجيکستان نوبنياد کمر همت بستند.
خدمت مردم تاجيک و
ِ
آن نامه سرگشاده فطرت ٬که به نام »ـکجکهاي ناچسبان« سال  ١٩٢٩چاپ شده بودـــ و
در باال از آن اقتباسهايي آورديمـــ نيز ٬در بعضي موردها ٬توبهنامهاي بود .وي ٬در اينجا٬
به پانترکسيم و مـلت
گرايـي ازبکـي خـود اقـرار ] ـ = مُ ق ّر[ شـده است .البـته ٬بـه گـناه
ِ
تاجيک سابق گناههايي را
سر خود چنين معني داشت که اين
پانازبکيسم اقرار
ِ
ِ
شدن او به ِ
ـــ

ـ

قبال[ ملت خود ٬در پيش مردم تاجيک ٬صادر کرده بود به گردن گرفته
ـکه در پيش ] ـ = در ِ
است .ولي ٬چنين اقرار در آن توبهنامه و ديگر نوشتههاي او نيست .از نـيمه سـالهاي
حق مردم تاجيک
بيست ٬عقيدههاي فطرت خيلي ديگر شدند؛ اما هيچ معلوم نگرديد که ِ
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را به بخارا و سمرقند اعتراف کرده است يا نه .ليکن ٬با باور تا ّم  ٬ميتوان گفت که فطرت٬
از نيمه سالهاي بيست ٬يعني پس از تأسيس تاجيکستان ٬موجوديت خـلق تـاجيک را
اعتراف کرد و کوشش نمود که به تاجيکستان خدمت بکند.
تقريبًا از سال  ١٩١٦تا نيمه سالهاي بيست ٬يعني ده دوازده سال ٬فطرت در ادبيات
فارسي تاجيکي شرکت نداشت .شايد ٬به مناسبتي و به سببي ٬بعضي چيزها به تاجيکي
ِ
نوشته باشد ولي از آنها درکي ] ـ = خبري[ نيست.
تاجيکي او پيداـشدن گرفتند .به ازبکي خـيلي زيـاد ٬بـه
از سال  ٬١٩٢٥باز اثرهاي
ِ
نـوشتن او بـه تـاجيکي ايـن بـود کـه کـارمندان
سبب کم
تاجيکي کمتر مينوشت .يک
ِ
ِ

تاجيکستان از فطرت ٬از باعث ترکپرستيهاي او ٬سخت رنجيده بودند و نوشتههاي او

ابتدايي تاجيکي نوشت ٬ولي
را چاپ نميکردند .چنانچه يک کتاب درسي براي مکتب
ِ
درسـي
نشريات تاجيکستان آن را رد کرد و فقط بعضي پـارههاي شـعري آن در کـتاب
ِ
تُ وره ُق ول ذهني و ودود محمودي به چاپ رسيد .شعرهاي زيبايي دربـاره چـهار فـصل
سال ٬که در مجموعه دستهجمعي سبزه نوخيز ) (١٩٣٠نيز داخل شدهاند ٬از همين جملهاند.
اول سالهاي سي ٬فطرت خواهشي اظهار کرد کـه دربـاره عـروض فـارسي کـتابي
بنويسد .اداره انتشارات تاجيکستان اين پيشنهاد او را نيز نپذيرفت و چنين کتابي مـهم
نانوشته ماند .همان سالها ٬فطرت درباره عروض ترکي کتابي انشا کرد که چاپ شد.
نپذيرفتن کارمندان تاجيکستان باز يک سبب دارد .فطرت ٬که در
خدمت فطرت را
ِ
انقالب کمونيست و وزير شوروي شده بود ٬بعدتر از زمـان شـوروي ٬نـاراضـيگي
اول
ْ
] ـ = ـنارضايي[ پيدا کرد .استاد الهوتي چند بارـــ و يکـدفعه با شعريـــ کوشش کرد که
فــطرت را بـه راه شـوروي آورد؛ ولي فـطرت قـبول نکـرد .روحـيه نـاراضـيگي بـاعث
ـشنيدن او از هرـسو گرديد .در تاجيکستان هم ٬يک بهانه خودداري از چاپ آثار او
تنقيد
ِ

همين بود .با وجود اينها ٬به فطرت ميسر شد که براي تاجيکستان بعضي کارها را انجام
بدهد .از جمله ٬سال  ٬١٩٢٧نمايشنامه شورشـِ واسع را به طبع رسانيد که يکمين نمونه

نويسي تاجيکي است و ٬اـگرچه اثر سست است ٬به موضوع خلق و جنبشهاي
نمايشنامه
ِ
کردن فطرت باعث
آوردن نويسنده مهم بود .از ادبيات فارسي تاجيکي گريز
خلقي روي
ِ
ِ

رويآوردن او به روح چنگيز و تيمور )چنانچه نمايشنامه تيمورـسغانهسي( گرديده بود .به

هستي خلق خود
برگشتن او ٬شايد از اينرو که ادبيات تاجيکي بخشي از
ادبيات تاجيکي
ِ
ِ
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او بود ٬موضوع خلق را در خالّقيتش اندکي قوت داد .شرافت ادبيات فارسيـ تاجيکي
معنويت بنيا ِد خود نجابت انديشه و حس را افـزون
عميق
گرايي
همين است که با انسان
ْ
ِ
ِ
ميسازد.
سال  ٬١٩٢٥به ازبکي ٬بهنام قيامت  ٬قصهاي )داستاني( نوشته بود؛ سال  ١٩٣٤آن را
به تاجيکي گرداند .در اين اثر ٬تصوير خواب و پـندارهـايي دربـاره عـذاب گـور و روز
قيامت ٬هجوآميز ٬آمده است .اثري است ظاهرًا ضدديني و باطنًا عبارت از تنقيد سخت
زمان شوروي که مشقتهاي زندگي مردم شوروي کم از عذاب گور و قيامت نيست ٬گويا
تاجيکي اين داستان زيبا و شيواست.
قيامت قائم شده است .زبان فارسيـ
ِ
پيش از انقالب ٬در دهه دوم قرن بيست ٬در آثار فطرت ٬چنانچه در مناظره و بـيانات
سياح هندي  ٬انتقا ِد از زمان بيشتر آشکارا صورت مـيگرفت .امـا ٬در عـهد شـوروي ٬در
سالهاي بيست و سي ٬اعتراض او خيلي پردهپوش ظاهر گرديده است .به ويژه ٬از آخر
دهه بيست ٬ديگر هيچ امکان نماند که کسي آواز اعتراض بلند بکند .اما ٬فطرت در نيمه
درسي تاجيکي که در باال ديديم ٬شکلهايي براي
دوم سالهاي بيستم ٬در همان کتاب
ِ
فاشگويي يافته بود .در بين شعرهايي که از اين کتاب باقي مانده است ٬يکي »تيرهـمـاه«
)»پاييز«( نام داشته ٬شعر زيبايي است و انتقاد سختي را داراست:
فصل خزان است درختان همه زردند
اين
ِ
بـود مـا ِه خـزان را
از چنگ و غباري که َ
مــرغان غـزلخوان کـه ز گـلزار پـريدند
ِ
هر غ ّل ه و هر دانه و هر ميوه کـه ديـديم

ـکو سبزه کجا الله بـه گـلزار چـه کـردند
بـــيچاره درخــتان هــمه آلوده َگــردند
بــهاران دگــر هـيچ نگـردند
فــصل
تــا
ِ
ِ
بــردند ز صــحرا و بـه انـبار سـپردند١٧

دسـتب ردها ٬از ايـن يک شـعر
آميز فصل خزان و ايام پژمردگي و
از اين
ُ
تصوير حزن ِ
ِ
دل ميهندوستي ٬يک جهان دردي که در
ـکوچک ٬منظره خزان کشور بهنظر ميآيد ٬درد ِ
مغز جان نهان است احساس ميشود و اين درد کسي است که حتي نميتواند آشکارا
آهي بکشد ٬نالهاي برآورد.
اـگر اين شعر را با ديگر شعرهاي فطرت ٬که در اول اين مقاله آورديم ٬مثًال با شعري
ـکه درباره شکست اسالم گفته است ٬از بعضي جهتها مقايسه بکنيم ٬ميبينيم که در آن
شعر نيز درد و الم ٬شکايت ٬اعتراض هست و اين همه با آواز بلند گفته شده است .نهتنها
١٧ـ(ــسبزه نوخيزُ ٬غ نکننده عابد عصمتي ٬تاشکندــ استالينآباد  ٬١٩٣٠ص.٣٨

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
از معارفپروري تا به چنگيزپرستي

٧٧

قهرمان
دعوتها ٬فغان شاعر هم ٬با همه قوت ٬صدا ميدهد .اما ٬در شعر »تيرهـماه«  ٬آواز
ِ
دم او را خيلي پست
غنايي پست و ضعيف است ٬صداي يک شخص ناتوان است .زمان ِ
ـکرده است.

آن اعتراضـِ المآميز که در شعر »تيرهـماه« هست يک پديده همان روحيه ضد استعمار
ايجاديات فطرت ٬از يکمين قدمهاي او ٬نمايان شده بود .استاد عيني ٬درباره
است که در
ِ
مجموعه صيحه گفته بود» :شاعر ٬در اين مجموعه ٬از جور و ظلمتي سخن ميراند که عالم جهانگيران
در حق عالم شرق و اسالم ميکردند« .يعني آز اديخواهي موضوع
اساسي صيحه بـوده است.
ِ
ِ
ازبکي فطرت ٬بيشتر گسترش يافت .نويسنده مبارزه
جويي ملي ٬در درامنويسي
آزادي
ِ
ِ

ضد مستملکهداران و ظلم ملي را تا آخر عمر دوام داد .او يکي از مـبارزان تـوانـاي راه
آزادي م ّل ي است.
ِ

ليکــن فـطرت در مـبارزه مـليآزاديـخواهـي نـيز نـتوانست ثـابتقدم بـاشد .چـون

پرستي او از راه راستين بيرون و به پانترکيسم تبديل شد ٬او به آرمانهاي مـبارزه
ملت
ِ

خيانت او باز هم از همان خـيانت بـه خـلق تـاجيک
ملي آزاديجويي خيانت کرد .اين
ِ
ِ

سرشده بود .اـگرچه از تاريخ تالشهاي ترک و تاجيک که در طول چـندين قـرن ادامـه

مـظلوم جـفاديده٬
داشت شايد بهتر از ديگر معارفپروران آـگاهي داشت ٬طرف ملت
ِ
مردم تاجيک را نگرفت بلکه به طرف غاصبان گذشته؛ زياده از ايـن ٬نسـبت بـه
طرف
ِ

مغلوبان زيردست سياست نژادکشي را پيش گرفت .کسي که به ملت خود نژادکشـي را
ِ
آزادي ديگر ملتها جان بسوزاند؟ نژادکشي در حق يک ملت
روا ديد آيا ميتواند براي
ِ
آزادي ملّ تي ديگر )چنانچه براي آزادي مردم ازبک و يا مظلومان هند
و جدّ و جهد براي
ِ
ـکه در يک نمايشنامه ازبکي او ميبينيم( آيا ميتوانند بههم آمده باشند ] ـ = جمع شده
نژادکشي ملي بدترين پديده ظلم ملي است .آنکه به بدترين پديده ظلم مـلي
باشند[ ـ؟
ِ
شريک حتي سردار است مگر ممکن است که او را مبارز ضد ظلم ملي بدانيم؟ نه ٬آنچه
فعاليت فطرت مبارزه راه آزادي و ضد استعمار وانمود ميشود سخني است کـه بـا
در
ِ
نامکم ل ٬يکطرفه و
نوک زبان گفته شده است نه از دل و جان و يا مبارزهاي است ناروا و
ّ
پرنقصان ٬واسطهاي است براي رسيدن به قدرت.

دل
همين است حال کسي که از ملت خـود روگـردانـيده است :نـجيبترين طـغيان ِ
پرشورش هم آلودگياي به زهر بيايماني و خيانت دارد.
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خدمتي که فطرت ٬در آخر دهه بيست و در دهه سي ٬براي خلق تاجيک ادا کرد کم
نيست .از بين پژوهشهاي او ٬بهويژه مقالهاي درباره فردوسي ٬که متن سخنراني او در
هزاره اين شاعر بزرگ ) (١٩٣٤ميباشد ٬مهم است .بزرگترين خـدمت او تـرتيب دادن
خط التيني براي تاجيکان در آخر سالهاي بيست بود .درباره اينکه دستـکشيدن از خط
فارسي و گذشتن به خط التيني کار درست بود يانه ٬الحال چيزي نميگوييم .چون ٬در
تاجيکان ورارود ناـگـزير آمـد٬
پذيرفتن
آخر سالهاي بيست قرن بيست ٬خط التيني را
ِ
ِ
مکم ل و قاعدههاي نوشت تا حد امکان پختهتر ترتيب داده شود.
ضرور بود که خطي ّ
استاد عيني با سرلوحه »دنياي نوــ الفباي نو« ) (١٩٢٧مقالهاي نوشت و ٬براي اينکه خط نو

تــاجيکي مکــمل بـاشد ٬چـند مـصلحت داد .ديگـران نـيز در مـجلسها و مـطبوعات
بررسي
انديشههايي پيشنهاد کردند .اما اجراي وظيفه اساسًا به فطرت دست داد .براي
ِ
اهل کار ] ـ = کارشناسان[ ـ ٬دو اليحه خط التيني تاجيکان پيشنهاد شد که يکـي بـه قـلم
فطرت و ديگري به قلم خاورشناس روس ٬پروفسور آلکساندر سيميانوف ٬تعلق داشت.
خط تاجيکي
پس از بررسي ٬اليحه فطرت قبول شد و سال  ١٩٢٩به عمل درآمد .اين ِ
التيني از خط تاجيکي سيريليک سال  ١٩٤٠مکملتر و به طبيعت زبان تاجيکي موافقتر
بود .بعضي اصول اساسي خط آوايي تاجيکي همانوقت ٬بـا پـيشنهاد فـطرت ٬تـعيين
ـگرديد که تاـامروز عمل دارد.
خط و امالي تازه التيني تاجيکي ٬برخي مقالههاي علمي عايد ] ـ = مربوط[ به زبان و
ادبيات فارسيـ تاجيکي ٬درس و سخنرانيهاي فطرت که همه محصول پژوهش جدي
بودند به مردم پسند آمدند و حسن توجه نسبت به او افزودن گـرفت و اعـتبارش بـلند
ميشد .رفتهـرفته ٬مردم گويا گناههاي او را فراموش کردند و از گناههايش گذشتند.
مناسبت دوستانه استاد الهوتي )عبدالقاسم احمدزاده الهوتي کرمانشاهي( ٬کوشش
او براي درآوردن فطرت به راه شوروي ٬يعني کوشش او براي تأمين امنيت فطرت ٬براي
خوف نابودي ٬گواهي ميدهد که استاد او را
خالص کردن فطرت از تعقيبات سياسي و
ِ
عزيز ميداشت و از او براي تاجيکستان خدمتهايي چشم داشت.
اـگرچه استاد عيني در بسيار مسـئلههاي اجـتماعي و سـياسي بـا فـيضاهلل خـواجـه
)خواجهيوف( و فطرت سازگاري نداشت بهويژه در آخر جـنبش اصـالحطلبي هـنگام
بحران آوريل  ١٩١٧موقع عيني و فطرت به کلي از هم فرق کرد و خالف يکديگر آمد٬
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باوجود اينها ٬چون سخن از ادبيات و علم شروع ميشد ٬عيني درباره فطرت با احترام
بلند سخن ميراند .در نمونه ادبيات تاجيک ) ٬ (١٩٢٦او را »بر ادرـفطرت« خوانده است ٬به
تاجيکي او بهاي بلند داده است .اين گفتههاي عيني و ديگر سخنان
فارسي
نگاشتههاي
ِ
ِ
او را ٬که درباره فطرت با وجد گفته است ٬ما ٬در باالها ٬جاـجا ٬آورديم .آشکار است که
استاد عيني ٬در هنگام آن قلمر انيها ٬يک لحظه از گناههاي فطرت چشم پوشيده است و
خدمتهاي او را بيشتر ارزش داده است.
ليکن ٬گويا سهو نميشود بگوييم که استاد عيني درباره فيضاهلل خواجه ٬در هيچيک
لشکـر
نوشتهاش ٬يک سخن نيک نگـفته است .فـيضاهلل خـواجـه ٬چـون سـال ١٩١٨
ِ
ُليس ف را و سال  ١٩٢٠لشکر فرماند ِه بلشويکان ٬ميخائل فرونزه ٬را به
بلشويکي فئودر ک ُ

سر قدرت آمد.
سر بخارا آورد ٬ميتوان گفت ميهن را به فروش گذاشت و به نرخ ميهن ِ
چون به قدرت رسيد ٬نسبت به مردم تاجيک ٬يـعني نسـبت بـه مـلت خـود ٬سـياست
نژادکشي را پيشه کرد و سرور اين سياست بود .چون سال  ١٩٢٤بخارا را به ازبکستان

فروشي سال ١٩١٨
شوروي يعني به امپراتوري بلشويکي روسيه الحاق نمود ٬همان وطن
ِ
و  ١٩٢٠را به نهايت رسانيد .يعني فيضاهلل خواجه ٬در مـبارزه سـياسي ٬هـم مـيهن را
فروخت هم ملت را .آنگاه به گردن او طوق لعنت افتاده بود .چون شـورويان فـيضاهلل
خواجه را سال  ١٩٣٧زنداني و سال  ١٩٣٨قتل کردند ٬با همان طوق لعنت بـه جـهنم
رفت .مردم تاجيک از او تنها خيانت ديدند ٬خدمتي نديدند.
استاليني سالهاي  ١٩٣٧و  ٬١٩٣٨تلف شد و عاقبت
ترور
فطرت نيز ٬در
ِ
وحشانيت ِ
ِ
قبر او از يخزارهاي سيبريه يافت نشد؛ ولي ٬شخصيت او ٬به پندار ما ٬نـبايد کـه چـون
شخصيت فيضاهلل خواجه ارزيابي شود .وجود فيضاهلل خواجه سراپا گناه بود؛ فـطرت
خدمت خلق هم نصيبه
ثواب
ِ
نهـتنها زياد گناه دارد بلکه کار ثواب هم کرده است .او از ِ
برده است.
در جهانبيني فطرت ٬سـخت بـهـهـم پـيچيدن نـيک و بـد نـتيجه رونـدهاي مـرکب
زمان پرشور انقالبات اجتماعي
ديگرگونيهاي بزرگ در خاور و باختر است .اختالفات ِ

تفحص ات[ فلسفي و اجـتماعي و
ملي آز اديخواهي در بازجوييهاي ] ـ =
ّ
و مبارزههاي ِ

سياسي وي بهطور خاصي عکس انداخته است .در زماني که خلقها را از گرفتاريها به

آزادي ميرسانيد و گاه آزادي بيشتر از گرفتاريهاي نکبتبار ثمر ميآورد ٬در دورهاي

٨٠

نامه فرهنگستان ٣/ ٦
از معارفپروري تا به چنگيزپرستي

مقاله

گرايي بدبنياد حدودي نميماند ٬در ايامي که
ـکه گاه ميان مبارزه آز اديطلبي ملي و ملت
ِ
ـکاري خارجي و انقالب خلقي بههم آمده گويا بين آنها يک موي فرق نميگنجيد٬
ضبط ِ
در اواني که دولتها و خلقها با هم به جنگ در آمدند و جهان را زير و زبر کرده هرکدامي
بهطور خود جهان نوين برـپا کردن ميخواست و هکذا ضديتهاي گوشناشنيدي بههم
در افتادند ٬وضعيتهاي غيرعادي و ناشناس و نامفهوم بهميان آوردندـــ در چنين دوره
تاريخي جاي تعجب نيست که شخصيت انـديشهمندان و پـرخـاشگران چـندي از ايـن
هسـتي خـود بـا قـوه
اختالفات را فر اـبگيرد .شخصيت بـزرگْ ضـديتهاي زمـان را در
ِ

عظيمي پديدار ميآورد .به عقيده ما ٬عبدالرئوف فطرت از جمله بزرگاني بود که بسيار
بيني خـود مـاهيت رونـدهاي
ضديتهاي زمان را در شخص خود گرد آورده در جهان ِ
سرنوشتساز و سرنوشتسوز را برجسته افاده کرده است.
سـرگذشت عـبدالرئـوف فـطرت بسـي عـبرتآموز است .يک حـقيقت کـه چشـم
عبرتجوي از سرگذشت او ميبيند ايـن است :آنکـه بـه آرمـانهاي بشـردوستي ٬بـه
تاريخي ملت خيانت کرد از بلندترين پايههاي شأن و شرف به پستترين پايه
آرمانهاي
ِ

بيشرفي سرنگون ميرود .صداقت به آرمانهاي انساني ٬تالش و پرخاش در راه آرزو و

تاريخي ملت شخص را به بلندترين پايههاي عظمت ميبرآرد.
آمال
ِ
©

