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 هچکید
ماندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این پسمتجددان و روشنگران امارت بخارا در واکنش به وا

دنبال تسلط روسیۀ تزاری بر منطقه آسیای مرکزی که منجر به آشنایی با مظاهر تجدد و فرهنگ امارت و سپس به
له ادبیات و نظام آموزش و پرورش های گوناگون از جمروسی و اروپایی شد، خواستار اصالحاتی در زمینه

 2203به رهبری احمد مخدوم دانش )« پرورینهضت معارف»گیری حرکتی با عنوان شدند. این تفکر به شکل
ماندگی جامعۀ خویش را دو نیروی حاکم م.( انجامید. احمد دانش عامل عقب 2196 – 2121هـ.ق./  2320 –

ت و خواستار اصالحات سیاسی، آموزشی، ادبی و فرهنگی در در بخارا؛ اربابان عرصه سیاست و مذهب دانس
های احمد دانش به این سؤال جامعۀ سنتی بخارا شد. نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با نگاهی به فعالیت

هایی پاسخ دهد، دانش با هدف اصالحات بخارا چه اقداماتی انجام داد و این اقدامات چه دستاوردها و واکنش
ماندگی پی داشت؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که او با انتقاد از استبداد حاکمان و جهل و عقبرا در 

-شدن آثار ادبی و نوشتاری و برگشت به سنتفهم شدن و به تعبیری مردمیکار و سعی درهمهروحانیون محافظه

ار تغییر نگاه به نقش صدد اصالح جامعه برآمد و خواستملی و تاریخی در امور فرهنگی، درهای اصیل 
کار بخارا او های احمد دانش، علمای محافطهحکومت، مردم و دین در جامعۀ بخارا شد؛ در واکنش به فعالیت

 گذاری متهم کردند.به کفر و بدعترا 
 پروری، احمد مخدوم دانشا، معارفنوگرایی، آسیای مرکزی، بخار های کلیدی:واژه
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 مقدمه
ر سمرقند که امروزه در جنوب غربی کشور جمهوری ازبکستان همراه شهشهر بخارا به

تاریخی شهره ینتردر منطقۀ آسیای مرکزی قرار دارد، در شمار مهم ای سرزمین 
به لنهر  این سرزمین  یهاها و دولتآید و در جریان حکومتمیشمارماوراءا بزرگ 

یان )به یژه دورۀ سامان  923 – 662موریان )م.( و تی 2330 – 129هـ.ق./  392 – 230و
های و چهره ندمرکز ثقل اندیشمندان مسلمان بود م.( 2236 – 2363هـ.ق./ 

این دو شهر برخاستند. درخشش و سرشناسی در زمینه های علوم نقلی و عقلی از 
پایان حکومت تیموریان ) با  م.( رو به افول نهاد  2236هـ.ق./ 923رونق این سرزمین 

 ,Hatunoğluقتصادی و فرهنگِی این منطقه آغاز شد. )و ایستایی و رکود سیاسی، ا
به139 :2011 با   – 2233هـ.ق./  2336 – 937رسیدن شیبانیان ) قدرت( در پی آن 

مداوم سیاسی و  یهام.( در آغاز قرن دهم هجری/ شانزدهم میالدی و جنگ 2299
یان ) با صفو با کشف ر 2637 – 2232هـ.ق./  2201 – 936مذهبی  یز  ه دریایی م.( و ن ا

یان )پرتغالی پای امید نیک، که نتیجۀ آن از هاجدید از سوی ارو ( و دور زدن دماغۀ 
لنهر بهاهمیت ابریشم که ماوراءا یژه بخارا یکی از گذرگاهافتادن جادۀ  های آن بود و و

این منطقه بیش از پیش در  آنان به علوم نقلی،  نیز توجه خاص شیبانیان و جانشینان 
)انزوای خود فر با دیگر نقاط جهان اسالم قطع شد؛   ,Beckerو رفت و ارتباط آن 

 0«آسیای مرکزی»که در قرن نوزدهم میالدی، این منطقه که ایگونه( به4 :1968
 ,Khalidترین مناطق جهان اسالم قرار داشت. )ماندهخوانده شد، در شمار عقب

1998: 19) 
ل منغیاوج واپس  – 2612هـ.ق./  2331 – 2299ت )ماندگی امارت بخارا در دورۀ آ

 .های تاریخ خود را سپری کردترین دورهم.( بود؛ در این دوره، این امارت سیاه 2923
پایبند دوره (971: م2996)غفورف،  ای که روز به روز به نفوذ و اعتبار روحانیان 

شد. این گروه خود را دشمن سرسخت هرگونه تجددخواهی روسی سنت نقل افزوده می
امور سیاسی و فرهنگی مملکت نفوذ داشته و دخالت غربی میو  دانستند و در 

                                                                 
م. اصطالح  2103دان پروسی، در سال (، جغرافیAlexander von Humboldt ) الکساندر فون هومبولت . برای نخستین بار،  0
 کار برد.ین منطقه بهرا برای نامیدن ا« آسیای مرکزی»

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D9%81%D9%88%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%AA
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
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تنها فراگیری فقه، تفسیر و 267: 2319کردند. )اسکرین و رأس، می ( در این دوره، 
ت و به علوم درسی دینی رواج داش یهااسالمی و شرح کتاب یهاخواندن کتاب

شد. توجه چندانی نمی –ن درخشان این سرزمیخالف تاریخ بر –کاربردی و عقلی 
با971: م2996؛ غفورف، 32: 2312)عینی،  ییهاهمه، بخارائیان خود را انساناین( 

: 2312ها ندارند. )عینی،انگاشتند که نیازی به فراگیری از سایر ملتسعادتمند می
اندیشه32 با  یانه قدم به عرصه ( در این شرایط بود که احمد مخدوم دانش  های نوگرا

 ت گذاشت.فعالی
برنگ تا  بر آن است  ای به سؤال اصلی؛ احمد اساس مطالعات کتابخانهارندۀ این مقاله 

فعالیت برابر شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم بر امارت بخارا چه  ها و دانش در 
برابر ارباب  اقداماتی انجام داد؟ و به سه سؤال فرعی؛ احمد دانش چه سیاستی را در 

مسلکان امارت بخارا بود، در ت؟ دانش که خود از روحانیسیاست بخارا در پیش گرف
با روحانیان سنت گرای این امارت چه سیاستی در پیش گرفت؟ اصالحات ادبی تقابل 

پاسخی مجمل  احمد دانش چه نقشی در بیداری جامعۀ بخارا داشت؟ پاسخ دهد. در 
باسؤال اصلی می و فرضی به د اسالمی و های موجوبر سنتتکیهتوان گفت؛ دانش 

تا تعریفی جدید از حکومت و ادارۀ جامعه  ارائه دهد نوگرایی روسی و غربی سعی کرد 
به ا استفاده از متون همهکارو تمام تالش خود را  ب ا  ت برابر انحصارطلبی برد  فهم در 

یان محافظه پاسخ به سؤاالت فرعی هم بهفرهنگی روحان بایستد. در  توان ترتیب میکار 
ا یان اد رأی حاکمان را خوش نداشت و آنستبدگفت؛ دانش  را به چالش کشید و روحان

نهایت گرا را عامل عقبنقل یابی ماندگی مردم دانست و در  با اصالحات ادبی، راه دست
به علوم مختلف گشود.   ۀهم  مردم را 

یران اثری درخور نگاشته دربارۀ احمد مخدوم دانش در میان فارسی انان ا زب
بر است، چه نشده آثار موجود در زمینۀ نوگرایی بخارا  متمرکز « نهضت جدیدیه»بیشتر 

د را تحتشکل گرفت و آن« پرورینهضت معارف»است که پس از  الشعاع خود قرار دا
بهو آن آثار موجود درباره احمد دانش و یا نهضت معارفچه  پروری صورت پراکنده در 

به واقع بخشی از یک کتاب است کشود در یافت می با موضوع آن  متناسب  یسنده،  ه نو
لهادی حائری در است؛ چنانکه فیهای وی پرداختهاحمد دانش و دیدگاه المثل عبدا
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اندیشه هاییکتاب آزاد های گران )گذری بر نوشتهسیاسی و اجتماعی از دیدگاه 
با آسیای میانه»پارسی در دو سدۀ واپسین(، فصلی با عنوان  پیوند  ه دارد ک« آزادی در 

اندیشه بارۀ  آورده است و علیدر آن مطالبی در دوست در اصغر شعرهای احمد دانش 
به جنبش معارف تاجیکستان صفحاتی را  ین  پروری و احمد دانش تاریخ ادبیات نو

ما کم نیستند مقاالتی که به زبان فارسی نوشته شدهاختصاص داده اند؛ از است. ا
پروران بخارایی )مطالعه موردی؛ تفکر بازشناسی منطق عملی معارف»جمله مقالۀ 

تابستان  تاریخ اسالم سال دوازدهم   2399سیاسی احمد دانش( که در مجلۀ مطالعات 
دانشنامۀ جهان اسالم، زیر نظر  26چاپ شده است. همچنین در جلد  02شماره 

و به اختصار  به چاپ رسیده« احمد مخدوم دانش»غالمعلی حداد عادل مدخل 
ثزندگینامه و  ا اینآ ب از آنجاار مهم وی معرفی شده است؛  یسندگان همه  که هدف نو

پرداختن به احمد دانش و اندیشه چنانکه  -های وی نبوده مذکور در آثارشان صرف 
ز این نوع اقتضا می ایجاز نوشته شده است، پرداختن به  -کند مقاالتی ا به اختصار و 

ثار ترکاین موضوع ضروری می آ اندیشهنماید. در میان  های زبان نیز بیشتر به 
منابع انگلیسی هم  فرانسه و  پایۀ فرهنگ ترکی پرداخته شده و در روسیه،  بر  یانه  نوگرا

های پروران مورد توجه قرار گرفته است. مدخلتأثیرات جدیدیه، بیش از معارف
ئرة« احمد مخدوم دانش» نیکاالمعارفدر دا ایرا )چاپ لیدن(  1و اسالم0هایی همچون 
ثار او پرداختهه آ پروری و آثار دربارۀ معارف ترینیشاست. ب م به کلیاتی از زندگی و 

تاجیک نوشته شده است؛ که متعلق به  از جمله احمد دانش، توسط پژوهشگران 
آثار صدرضیاء و شاگردان بی  نان،  آ با واسطۀ احمد دانش است؛ از جملۀ  ا  واسطه ی

پژوهشگران تاجیک، همچون شکوری صدرالدین عینی درخور ذکرند. امروزه م قاالت 
این زمینه قابل توجه است. کتاب از  یان قبادیانی بیش از همه در  بخارایی و مسلمان
تاجیکان کمونیست  ز  فغانستان نوشتۀ محمد غایبف ا تاجیکستان و ا تاریخ روشنگری 
پرداخته  است که از نگاه سوسیالیستی به اصالحات سیاسی و مذهبی احمد دانش 

بااست تاجیک در دسترس نیست، که برخی از پژوهشبه اینتوجه.  یسندگان  های نو

                                                                 
1. Iranica 
2. encyclopaedia of Islam (EI2) 
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فارسینگارش این مقاله می زبان در این تواند راهگشا و نخستین گام برای محققان 
باشد.  حوزه 

اندیشه تا پس از نقل تاریخی کوتاه از ورود  بر آن است  های نگارنده در این مقاله، 
گانۀ سپس نظری به زندگی احمد دانش، محورهای سه و انوگرایی به امارت بخار

یان بخارا» فرمانروا با  با رهبران احمد دان»، «احمد دانش در چالش  ش در چالش 
فارسی»و (« مذهبی )علما اندیشه« اصالحات زبان و ادبیات  نتقادات به بررسی  ا و  ها 

یانۀ احمد دانشاحمد دانش، دستاوردهای اندیشه یبه – را های نوگرا ژه در زمینۀ و
فارسی   بررسی کند. –آموزش و زبان و ادبیات 

 
 های نوگرایی به امارت بخاراورود اندیشه

به منظور در نیمۀ دوم سدۀ چهاردهم هجری قمری/ نوزدهم میالدی، روسیۀ تزاری که 
بر سرزمدست یابییناندازی  برای دست ین و منابع های آسیای مرکزی  بازارهای نو به 

ا با اشغال این ها سال فعالیتز دهمواد خام، پس  های نظامی، جاسوسی و سیاسی 
نام منطقه، ناحیه به  آورده بود، در سال « ترکستان روس»ای  هـ.ق/ 2210به وجود 

به 2171 م، در جنگی امارت بخارا را شکست داده و طبق قرارداد صلح، این امارت 
دولت روسیه برخالف  چند در این دوره،لحمایگی این امپراتوری درآمد. هراتحت

یان، بر جریان روسیمبنیرفتار خود  با بخارائ تاتارهای ولگا، در مواجهه  سازی 
نادیده به حال خود سیاست  نهادهای سنتی بخارا را  انگاری در پیش گرفت و تمامی 

تأثیری از تحوالت اجتماعی و اقتصادی روسیه که رها کرد و امارت بخارا نیز بی هیچ 
ینی ییهاگام ی نو بودند، همچنان بهدر جهت تمدن نو برداشته  صورت ن غربی 

امیران بخارا اداره میخودکامه و تمامیت ( 239-202: 2360شد. )حائری، خواهانۀ 
ناخواسته تسلط روس ین، گسترش تجارت، ایجاد اما  بر بخارا رواج صنعت نو ها 

نهادهای نوگرایی را در پی  و ن نوگرای روسداشت. از یکسو نمایندگامدارس و دیگر 
با اقشار تحول بودند،  خواه متخصصان و تبعیدشدگان سیاسی که به این منطقه آمده 

با دستاوردهای فرهنگ روسیه  آنان را  آسیای مرکزی، ارتباطی نزدیک برقرار کرده و 
با رفتسوی( از33-32 :م2919آشنا ساختند. )غایبف،  به ودیگر،  یان  آمد بخارائ
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آشن با عقبشهرهای روسیه و  دنیای مدرن و مقایسه وضع آنجا  با  نان  آ ماندگی ایی 
کردگان مدارس سنتی بخارا و نظام اجتماعی و سیاسی بخارا، در میان تحصیل

افتاده، چارۀ کار  تغییر در جامعۀ خود  درباریان نواندیش، کسانی پیدا شدند که به فکر 
اینان مصمم شدند ا ها و های روسز تجربهرا در اصالحات فرهنگی و سیاسی دیدند. 

باور رسیده بودند که سنتغربی استفاده کنند؛ چه به این  پاسخگوی  یهاها  گذشته، 
 بسیاری از مسائل روز نیست.

 
ثار مکتوب احمد دانش آ  زندگی و 

ر اندیشۀ اصالحات و پدر پایه تاجیکان « پروریمعارف»گذا یا به اصطالح  در بخارا 
( احمد مخدوم، معروف 22: 2310کوری بخارایی، ، )ش«پروران بخاراسرور معارف»

ه ّل َک : 2366کرد، )صدرضیا، تخلص می« دانش»و مهندس که در اشعار خود  0به 
,Devlet؛ 222 ای م. در بخارا در خانواده 2121هـ.ق./  2203( در سال 39 :1999 

ناصر، در اصل از توماِن  یا آمد. پدر او؛ مأل میر  به دن یا  1تهیدست   3شافرکانشافیرکام 
به بخارا رفت و در همان برای تحصیل  جا ماندگار شد. پدر و مادر احمد، اهل بود که 

نان بود و مادر به فضل و ادب بودند و احمد آ فرزند  واسطۀ عالقۀ شدیدی که به یگانه 
به نقل گفتهپسرش داشت و به های پیشینیان توجه دلیل شرایط مدارس سنتی که تنها 

بازداشت و کردند و از علومی به مکتبخانۀ مسجد  م جدید خبری نبود، وی را از رفتن 
در عوض در صف شاگردان خانگی خود که بیشتر، دختران خردسال بودند، جای داد. 
به  به مکتب، درس خواند و از همین زمان  ترتیب احمد دانش بدون رفتن  به این 

نقاشی عالقه : 2927عینی،  ؛ رک:2: م2911مند شد. )دانش، سرودن شعر و هنر 
 (06: 2393؛ شعردوست، 211

                                                                 
 . به سبب داشتن سری بزرگ 0
شده شد و هر والیت به چند تومان تقسیم می. تومان: در اصطالحات تقسیمات سیاسی امارت بخارا، امارت به چند والیت تقسیم می1

 تر از والیت بود. است. بنابراین تومان کوچک
3. Shofirkon\ Шофирком 

نشین را تاجیکان، شافیرکام و ازبکان ؛ شهری در ازبکستان امروزی که در والیت بخارا قرار دارد. این شهر تاجیکشافیرکام یا شافرکان
 بوده است که تغییر یافته است.« شاپورکند»احتمال بسیار نام این شهر در ابتدا کنند. بهشافرکان تلفظ می
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دانش در نوجوانی به مدارس سنتی بخارا رفت و علوم قرآنی، فقه، صرف و نحو عربی 
با کمک برخی از دانشمندان  یهاو حفظ اشعار را فرا گرفت؛ در مکان غیررسمی و 

به فراگیری هندسه، هیئت، نجوم، موسیقی، نقاشی، طب  یهاگمنام و کتاب کمیاب، 
تا آنجاکه بهپ آیات قرآن و مضامین رداخت. دانش زبان عربی را  او در فهم معانی  کار 

به بحث و جدل نبوی بیاید فراگرفت و از ورود  مورد که در مدارس بی یهااحادیث 
استادان خود را چندان پرمایه نمیسنتی رایج بود، پرهیز  برای درک کرد. دانش که  دید 

پایان مراجعه میمطالب به کتب اصیل گذشتگان  نهایت پس از به  رساندن کرد. در 
اساس سبک مدارس سنتی، از استادان خود جواز تدریس ها برآموزش برخی از کتاب

 (296 -291، 211: 2927در مدارس بخارا را گرفت. )عینی، 
عنوان معمار و نقاش به سالگی به 21م. در  2122هـ.ق./  2262احمد دانش در سال 

م.( راه یافت  2173 – 2127هـ.ق./  2267 – 2202راله منغیتی )حک: دربار امیر نص
هـ.ق./  2332 – 2267و پس از آن در دورۀ پسر و جانشین او، امیر مظفرالدین )حک: 

( جایگاه علمی و 322: 2312م.( نیز منجم دربار بود. )صدرضیاء،  2112 – 2173
به بار  به حدی رسید که سه  دۀ حکومت بخارا به روسیه عنوان فرستااجتماعی دانش 

های دولت روسیه به امیر بخارا ارائه کرد. سفر کرد و گزارش مفصلی از پیشرفت
( سفر اول او پس از شکست 36: م2919؛ غایبف، 322: 2312)صدرضیاء، 

او به روسیه ملحق شد و  امیرمظفر از قوای روسی بود که بخش اعظم قلمروی 
آینده، در برای اظهار دوستی و همکاری امیرمظفر پس از امضای معاهدۀ صلح، های 

ابوالقاسم« هیئت نمایندگان»م.  2121هـ.ق./ 2263سال   را به سرپرستی دایی خود، 
نه و در هیئت سفارت، احمد دانش را نیز در جایگاه مشاور سنتبی به  پترزبورگ روا

فرو این سفر، وزیران و مأموران امورخارجۀ روسیه فضل و  تنی دانش را تعیین کرد. در 
از سفیر امیر بخارا و مدبر در حل مسائل دیپلماتیک  ناتر  تحسین کرده، او را دا
با یکی از کارمندان وزارت امور خارجۀ روسیه که در هیأت سفارت را  شناختند. دانش 

کرد، طرح دوستی ریخت و از طریق او از اوضاع سیاسی و اجتماعی همراهی می
گاه شد. نت پایی آ ارو به کشورهای  ایج مثبت حضور احمد دانش در اولین سفرش 

به امیر  برد و  باال  بار  امیر و اهل در نزد  پاسخ خدماتش برای روسیه، منزلت او را در 
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او، منصبی را در دیوان پیشنهاد کرد، اما دانش که می به  دانست در شرایط امارت، 
برای جامعه سودی ندارد، از پذی این آشفتگی سیاسی، پذیرفتن هیچ منصبی  رفتن 

 (09- 23: 2393سمت خودداری کرد. )شعردوست، 
بت آخر در سال 2179هـ.ق./  2267احمد دانش بار دوم در سال   2219م. و در نو

به سنت 2163هـ.ق./  یان، م.  ( مالقات 222: 2367پترزبورگ سفر کرد. )مسلمان
تاجیکاحمد دانش در این سفرها با شرق ۀ االصل روسیه و رئیس دانشکدشناس 

ی )شرق قاسم ِب پترزبورگ،   2163-2132هـ.ق./  2217-2227شناسی در دانشگاه 
اندیشه تأثیر زیادی بر  قاسم م.(  نهاد. همچنین دانش از طریق  او  بی با پ. ای. های 

آشنا شد و  2192-2137هـ.ق./  2331-2222پاشین ) م.( انقالبی و دموکرات روس 
قرار گرفت. در رتأثی تحت او  این سفرها دایرۀ دید او را وسعت بخشید؛  واقع، افکار 

با دیدن نظام اجتماعی و سیاسی روس گاهی از برخی نظریهچه  آ های فلسفی ها و نیز 
رو اینتماعی و سیاسی بخارا پی برد و ازماندگی نظام اجغرب، بیش از پیش به عقب

برقراری روابط با روس ین و مدرن به مفهوم  ا نگاهی نو ب تا  ببرآن شد  نگرد )غایبف، ها 
باور برسد که نجات از ستم و 31-03و  30: م2919 این  ( و بر این اساس به 

پذیر خواهد شد. های روسیه امکانخودکامگی حاکمان بخارا تنها از طریق حمایت
 (2221: م2996)غفورف، 

تأثیرپذیری از اندیشهکه عالوهاستگفتنی ز بر  های روشنفکران روسی، احمد دانش ا
الدین اسدآبادی نیز غافل نبود، ان مسلمان زمان خود همچون سید جمالروشنفکر

با سید جمال، وجود ندارد؛ ولی احتمال  هرچند قرائن و شواهدی بر مالقات دانش 
ین و عرضۀ اندیشهمی یشرود، دانش در زمان تکو ، از افکار سید جمال های خو

قرابت فکری و مشادستاطالعاتی به باشد، چرا که  اندیشهآورده  های بهاتی در مورد 
توان خورد از آن جمله میمیچشمن دو متفکر و اندیشمند مسلمان بهطلبانۀ ایاصالح

استفاده از دستاوردهای علمی غرب و نیز گفتگوی دو تمدن  کید بر  تأ اعتقاد و  به 
 (39: 2393اسالمی و غربی اشاره کرد. )معتمدنژاد، 

به امیر بخارا که اصالحات بدبینی به افکار دانش در پی اقداما ت و پیشنهادهای وی 
داری را در نظر داشت، نارضایتی امیرمظفر از وی را در پی داشت و کلی نظام دولت
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این شکل که دانش را به عنوان  بگر! از بخارا گرفت. به  تصمیم به تبعید این عالم آشو
به  سال دوریای دور از بخارا فرستاد. دانش پس از سهقاضی به ناحیه با  از زادگاهش، 

باره به بخارا بازگشت و  2112هـ.ق./ 2332تخت نشستن امیرعبداالحد در سال  م. دو
یا به مرحمت امیر نو، کتابداری یکی از مدارس گمنام بخارا را عهده شد. احمد دار گو

به خدمت درباری و همراهی با درباریان نبود و در منزل دانش در این منصب مجبور
های مدرسۀ کوکلتاش که به رسم بخارائیان اجاره کرده در یکی از حجره خود و بعدها

 (22-22: 2393های سیاسی زندگی کرد. )شعردوست، مرج و دور از هرجبود، به
احمد مخدوم دانش میراث مکتوب ارزشمندی از خود به جای گذاشته است که 

نام دا ینترمهم او نوادرالوقایع  آثار و دستاورد فکری  این اثر که شامل این  رد؛ 
های صفحه، بین سال 623های علمی، فلسفی، سیاسی و اجتماعی است، در بخش

تا حدود  2162هـ.ق./  2292 شده است، )عینی، م. نوشته2193هـ.ق./ 2336م. 
با2226: م2996؛ غفورف، 219-293: م2927 ینکه در بخارای عصر احمد توجه(  به ا

اندیشه ین و ادبیادانش،  توان چنین برداشت کرد که ت جدید رواج نداشت، میهای نو
یش را از تدبر و تفکر آورده است. دستدر مسائل و مشکالت زمانه به او افکار خو

( 323: 2312؛ صدرضیاء، 2221: م2996؛ غفورف، 219-293: م2927)عینی، 
ماندگی فرهنگ و آموزش امارت بخارا سخن رانده و از دانش در این کتاب از عقب

انتق فور حاکم بر امارت بخارا )علماهای منهرهچ اد کرده است. و ارباب سیاست( 
بهارزش فوق برنوادرالوقایع عالوه تاریخی خود،  فاصله دلیل سادهالعادۀ  یسی و  نو

یی )پیچیدهگرفتن از مغلق بهترین نمونهگو ز  یسی( ادبیات سنتی بخارا، یکی ا های نو
تاجیک محسوب می های ادبی کهن ش که خود آشنا به فنون و مهارتشود. دانادبیات 

این اثر  استفاده کرده است. دانش در  این اثر  ین علوم بود، از مهارت خود در خلق  و نو
انتقادی و مترقی خود را تمثیل یان کرده است؛ چه افکار  نثری شیوا و روان ب ا  ب وار 

متنوع کتاب دانش را در بخش توانایی و استعداد یافت. قایع مینوادر الوهای  توان 
تأثیر شگرفی در میان روشنگران 207: 2393)شعردوست،  ( همین کتاب بود که 

نهاد؛ صدرالدین عینی در بخارایی و غیر تأثیر افکار دانش و اثر بخارایی  خصوص 
ید: بزرگ او نوادرالوقایع چنین می از مخلصان احمد مخدوم و از علمای »گو
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اشاره  پرور معاصر، قاضی شریف جانترقی به کتابت نوادرالوقایع  مخدوم صدرضیاء 
به من و شریک درسم  یس خود احمد دانش،  کرده و تصحیح و مقابله آن را با دستنو
به  پا  تا  مناسبت تصحیح، من این کتاب را سر  یل نمود. به  م تحو نِظ ُم میرزا عبدالواحد 

فراوانی اهدا نمود. به اینجانب لذت  تکرار به تکرار  دقت خواندم. مطالعۀ این کتاب 
اند. احمد مخدوم در این کتاب مالیان خواندم و فهمیدم که چرا مالیان او را کافر گفته

انتقاد نموده، فساد علما را و امرا را فاش کرده، نقصانرسمی را بی اصول  یهارحمانه 
انتقاد تدریس و از منفعت جامعه دور تام  بودن علوم متداولۀ زمان را با جسارت 

اند. پس از این من زکی بودن احمد گفتهست. از این سبب، مالها او را کافر میانموده
نغز فهمیدم، نظر من به درس کلی تغییر یافت. خالصه در مدرسه به یهامخدوم را 

انقالبی در فکر من به وجود سایۀ مطالعۀ این کتاب عقیده های من به جنبش آمد و 
نقل از شعردوست،  «.آمد  (22: 2393)به 

ا  ب آثار مهم و قابل ذکر احمد دانش، تحت عنوان رساله در نظم تمدن و تعاون  ز  یکی ا
هـ.ق/   2217 -2219های موضوع اصالحات نظام حکومتی و اداری، در میان سال

ز تاریخ سلطنت خاندان  2163– 2163 یا مختصری ا له  م. نوشته شده است. کتاب رسا
یه، نیز کتابی تحلیلی  با –منغیت آیندۀ امیر  انتقادی  تاریخ امیران و سرنوشت  موضوع 

او  تألیف این اثر خبر نداشت، ولی پس از مرگ  است. در دورۀ زندگی دانش کسی از 
به 2196هـ.ق/ 2320در بهار  ز آن  مخفیانه نوشته و چاپ و بعدها  طورم چند نسخه ا

یه شناخته شد. دانش تاریخ سلطنت خاندان منغیت نام رساله یا مختصری از  کتاب  با 
نوادرالوقامعیارالتدین را پس از ضد اسالمی خوانده تهام ارتداد شدن کتاب  یع و ا

یسندۀ آن از ادعاها در سال نو پاسخ به این  هـ.ق/ 2322سوی علمای بخارا، در 
اعتقادات اهل سنت، نوشت و منتشر کرد. 2190 با موضوع کالم اسالمی، مطابق  م، 

ثار ( عالوه33-09: م2323)دانش،  آ مذکور، احمد دانش دربارۀ موضوعات سطحی بر 
با یکدیگر، اصول خانهها، پیشهجامعه و خانواده همچون کسب داری، ها، روابط مردم 

یز قلم زد. )عینی، روابط عروس و داماد، مناقشه : م2927های عروس و مادر شوهر ن
قالب( به219-211 رباعی، غزل، قطعه و  یهاظاهر، احمد دانش منظوماتی در 

ما ازقصیده نی یش را گردآوری نکردهکه نسخهآنجاز داشته، ا بود، امروز  های خو
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آثار منظومۀ او در دست نیست. )عینی،  ( احمد دانش 219-293: م2927مجموعۀ 
م درگذشت و پس از مرگ وی بود که صدرضیاء به  2196هـ.ق/ 2320در سال 

تا از آسیب رسیدن به آنجمع ثار او پرداخت  آ از سوی مخالفانش جلوگیری  هاآوری 
 ( 323: 2312شود. )صدرضیاء، 

لقادر خواجه سودا )  2293-2231احمد دانش شاگردان بسیاری را همچون عبدا
 – 2172هـ.ق/ 2322-2212الدین مخدوم شاهین )م(، شمس2163 – 2123هـ.ق/ 
م(، صدرالدین 2932 – 2161هـ.ق/  2329-2292م(، محمد صدیق حیرت )2192

م )2920– 2161هـ.ق/ 2363 -2292عینی ) نِظ ُم هـ.ق/  2322-2292م(، عبدالواحد 
تربیت کرد که همواره در خدمت او و مروج 2930 – 2162 م( و دیگران در مکتب خود 
: 2919؛ غایبف، 211: 2927های او در سراسر آسیای مرکزی بودند. )عینی، اندیشه

به مسائل مربوطاو داشتند  های هفتگی که در خانۀ( دانش و شاگردانش در نشست12
آنان عالوهد بحث قرار میروشنگری دینی، اجتماعی و حکومتی را مور انتقاد دادند.  بر 

پرورش(  تعلیم و تربیت )آموزش و  از حکومت در مورد ضرورت اصالحات در نظام 
بهبود وضع 13-12: م2919کردند. )غایبف، نیز صحبت می افراد، خواستار  ( این 

داران م و ستم حکومت و زمیناجتماعی شدند و تصمیم گرفتند با ظل مردم و عدالت
برای رسیدننسبت آنان تصمیم به حمایت از  به مردم مقابله کنند.  به این هدف، 

پرورش به منظور بیداری مردم از خواب غفلت، داشتن یک زندگی گسترش آموزش و 
نه و رسیدن به رفاه و سعادتشرافت ) مندا  (02: 2393شعردوست،حقیقی گرفتند. 

ز  فته بود که بخارای آن زمان چنان ا احمد دانش، از طریق ارتباط با جهان خارج دریا
یر به بن ناگز فتاده است که  ا راه رسد و تنها راه نجات آن بهبست میروند جهانی عقب 

یانه است، جریانی که هدف آن باسواد کردن مردم، ارتقای سطح  انداختن جریانی نوگرا
المللی از جمله زبان روسی، گسترش روابط های بینجامعه، آموزش زبان فرهنگی

یج کشاورزی،  ترو آبیاری و  بازرگانی و اقتصادی با دیگر کشورها، توسعۀ  فرهنگی و 
تعیین حقوق کارکنان ادارات دولتی بود. دانش و شاگردانش سعی  تنظیم امور اداری و 

ون منظوم )شعر(، حکایات و سفرنامه، کردند، افکار و عقاید خود را از طریق متمی
یان،  تألیفات علمی بیان کنند. )مسلمان  (222: 2367مکاتبات و 



 بخارا یو علم یمذهب یاسی،س یهااحمد مخدوم دانش در تقابل با سنت یو واکنشها هایشهاند

 
      

10 
 

 
یان بخارا    با فرمانروا  احمد دانش در چالش 

بار منغیتی بود، علل واپس ییهااحمد دانش در طی سال ماندگی که در خدمت در
یش را بررسی کرد؛ در این بررس همۀ  ه رسید که سرمنشأاین نتیج به هایجامعۀ خو

داری امیران های اجتماعی و سیاسی کشور، شیوۀ حکومتماندگیها و عقبنابسامانی
نتقاد گرفت و ادامۀ حیات آن را به سود جامعه و  ا امارت بخارا است و آن را به باد 

انتقادات 12: م2919؛ غایبف، 211: م2927مردم ندانست. )عینی،  تنها به  ( دانش 
آثار مکتوب خود، علل  زبانی بسنده با طرح جدید اصالحی در  بلکه سعی کرد  نکرده، 

تا در  فقر و نداری مردم بخارا را در شخصیت امیر و ندیمان نشان دهد و سعی داشت 
اشرایط  اندیشهخفقان  یا دفاع از حقوق مردم را در  و ساالرانههای مردمستبداد امیر، 

 ( 13- 12 :م2919زنده نگاه دارد. )غایبف، شان بین
برگیرندۀ همۀ امور  طرح جدید اصالحی احمد دانش، در مورد رهبری دولت که در

با کشور بود، به تفسیر سیاسی مطرح شده است که  بی در نوادرالوقایع در بخش  خو
تعیین میروشنی کامل نقش علوم و روشنگری را در نظام رهبری  کند، )غایبف، دولت 

با 69:م2919 تاریخی ( دانش در این کتاب  گردآوری دستاوردهای بزرگان علمی شرق 
تا قرون  باستان و زمان زرتشت  منظور های غرب معاصر، بهنزدیک و تجربهاز عصر 

آینده به سمت  خود را در  هاییای روشن، نوآورهموار کردن مسیر کشور در حرکت 
با هدف  گاه ( از دید293: م2927مطرح کرد. )عینی، « نجات ملی»مورد ادارۀ کشور 

این « عدالت»و « آزادی»دانش بحث  در نجات ملی از اهمیت فراوانی برخوردار بود، 
یکرد که در جهان  سوی دانش مطرح شد و سنتی بخارائیان مفهومی نداشت، ازدو رو

آبادی جهان آن ید همانگونهوار میدانش تمثیلدانست. ها را سبب  که آب مایۀ گو
مایۀ و بی« حیات» آبادانی کشور و « عدالت» است،« ممات»آبی  مایۀ « ظلم»مایۀ 

یرانی خواهد شد طلبانۀ رو، وی اساس تفکر اصالحاین( از0-2: م2973)دانش،  .و
استبداد حاکم بر بخارا و سایر نواحی آسیای مرکزی و  ا  ب خود را بر ضرورت مقابله 

یکی  طرد افکار تحجرآمیز مذهبی، استوار ساخت؛ چه از نظر او، خودکامگی امیران
آنان به ماندگی تودهاز علل اساسی در عقب بود. « عدالت»و « زادیآ»ها و نرسیدن 
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اول رهبری هر حکومتی است، « عدالت»بر دانش عالوه و « آسایش ملت»که شرط 
داری دانست، چه در سدۀ بیستم در عصر را نیز از شرایط حکومت« حفظ وطن»

ارتباط تنگاتنگی « حفظ وطن»ئلۀ و مس« آسایش ملت»استعمار و مستعمرات مسئلۀ 
 ( 27-26: 2313باهم داشتند. )شکوری بخارایی، 

ثار  آ آنان موضوع دایمی  دغدغۀ مشکالت و فقر مردم زحمتکش و آرزوی بهبود حیات 
او تنهااحمد دانش  این مشکالت،  تاجیک بود و در حل  تکامل و پیشرفت جامعۀ  به 

باور داشت، شناخت جهان، برمی انسان الزم است، و اندیشید، و  به نفع  تغییر آن  ای 
یج می تبلیغ و ترو باور را  این امر سبب شد 69و  66: م2919کرد. )غایبف، همین   )

ین، مخالف تا دانش را در آسیای مرکزی، مدافع توده های مردم، حامی دانش نو
فعال راه عرفیدار و حاکمیت روحانیت محافظهاشرافیت زمین کردن کار و مبارز 

د دانش راستی که احم( به37-36: م2919دگی اجتماعی بشناسند. )غایبف، زن
بههبه خواستپردازی توجهپیشگام نظریه پایههای مردم و  گذار جریان عبارتی 

اواخر قرن نوزدهم وکردن اندیشهمردمی اوایل قرن  های اجتماعی آسیای مرکزی در 
بهباور دانش؛ هیچ اهمیتی ندبیستم میالدی است. به دست ارد، ادارۀ دولت و جامعه 

یا  فرد مذهبی  بلکه آنچهیک  که اهمیت دارد این است که آن غیر مذهبی انجام گیرد، 
نایی ادارۀ جامعه و دفاع از مردم آن جامعه در برابر آس باید توا لی و داخ هاییبحاکم 

باشد. عالوه برای رهبری امور دبرخارجی را داشته  کید داشت؛  تأ ولتی، دو این، دانش 
برای رهبری احکام و مناسک شرعی و دیگری  مرد موظف یا دو رهبر الزم است: یکی 

 (66-13: م2919برای اداره و رهبری امور معارف )آموزش و پرورش(. )غایبف، 
انتقادهای احمد دانش و پیروانش از حکومت و عدم توجه امیران بخارا  با وجود تمام 

پاییان و روسیبه پیشرفت ه، روشنگران بخارا به شدت به دین و فرهنگ ملتشان های ارو
پروری و اهداف نوگرایی را در معارف هاییتکردند واقعتوجه داشتند و سعی می

این هتاریخ ملت خود جست را مان چیزی است که شاگردان دانش آنوجو کنند و 
یشتن» برای مسائل رورو تنها زمانی ایننامیدند. ازمی« برگشت به خو ز تاریخ که  ز، ا

یافتند، تنها در آن صورت به خارج از مرز و بوم ملی و حلی نمیملت خود، راه
( از همین رو 20: 2313شدند، )شکوری بخارایی، تاریخی خود متوسل می
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یان بود که همزمان حفظ خاک و موجودیت  0«پرستیوطن» مفهومی مهم برای نوگرا
بKhalid, 1998: 209گرفت. )شاه را دربر می سیاری از ( و سبب شد که 

بهمعارف با وجود همپروران تاجیک،  یان،  یژه بخارائ اعتراض ۀو به انتقادها و  ها 
های اجتماعی و سیاسی خود، داری امیر بخارا، همچنان در عقیدهحکومت
اعتراضی هم سلطنت طلب بوده و خواستار حفظ نظام پادشاهی در جامعه بودند. اگر 

، هدفشان ایجاد تغییرات در ساختار اجتماعی و سیاسی کشور به نظام سیاسی داشتند
تنظیم و اصالحات سیاسی بود. یعنی نوگرایان تنها  تنها به معنای تکمیل،  نبود، بلکه 

بازسازی کلی فرهنگی در حد زمینه اخالقی، خواستار  –علمی و معنوی  –سازی برای 
را مشروطه خواند؛ توان آنمیتغییرات اجتماعی و سیاسی بودند. یعنی آنچه امروز 

رضیاء، طلبان که شاگردان احمد دانش بودند، مانند صدچنانکه بیشتر اصالح
رو احمد دانش به مبارزۀ آزادی بخش ملی فرا خواند و اند. ازهمینخواه بودهمشروطه

 ( 322-323، 79: 2312خود آغازگر این مبارزه بود. )صدرضیاء، 
ب چند احمد دانش همواره در پیهر نهایت اصالحات تدریجی امارت  ما در  خارا بود، ا

آورده همانگونه یز  ز تاریخ سلطنت خاندان منغیتیه ن که در کتاب رساله یا مختصری ا
کند که جامعۀ کهنه و واماندۀ امارت بخارا را بدون خشونت است، اعتراف می

به گفته او: نمی  شنونده وحیف و افسوس که در این عصر، گوش »توان سرنگون کرد. 
به صحیفۀ نقشکه هردیدۀ نگرنده نیست، جز این یش گردد،  کردن و خود چه معلوم خو

ز این مقوله در معرض بیان آورده ود گریستن، دیگر عالجی ندارد. هرخواندن و خ چه ا
به جنون و تخیالت بنگ و افیون می ز این مقوله که از شود، حمل  بارها من ا کنند. 

بار نوشتم، در جواب قرانات کواکب معلومم گر اکثر حکام و متصدیان در با  دیده بود، 
بناء علیه  یا سخنی که در سؤالم اصاًل جواب شدن ندارد.  چیزی نشنیدم اال سکوت 

ناکردن را الزم گردان ز این مقوله چیزی به کسی اظهار  ز این، ا  «است. یدهبعد ا
کید م263-260: م2973)دانش،  فرمان»کند ی( دانش در مورد حاکمان بخارا تأ -این 

امیر و جناب وزیرش م "اولئک کاالنعام، بل هم  خوانیمیفرمایان که حاال ما حضرت 
گردد، و اضل" اند، به دلیل احکام شرعیه، هر ساعتی چند مرتبه عزل ایشان ظاهر می

                                                                 
1. Patriotism 
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انقیاد حکم ایشان الزم هم نی ]نیست[، و باغی و طاغی نخواهد گردید؛ چون  کسی را 
الفت کرده است و اگر بر سبیل ظلم بود، بیکه امارت بر س الفت بیل عدل ِخ واسطه َخ

  (260: 2973)دانش، « .اللعنه استهابلیس علی
 

با رهبران مذهبی )علما(   احمد دانش در چالش 
یا نزدیک به این جریان در اتحاد جماهیر شوروی،  یسندگان مارکسیست و  هرچند نو

ت –همچون محمد غایبف که  یم گذشته، رنگ بر آن بودند  به تمام اعتراضات به رژ ا 
/ کردند احمد دانش را یک مادهسعی می –کمونیستی و سوسیالیستی بدهند  گرا

توانست در محیط ایمانی و کردند که چون نمینشان دهند و استدالل می 0ماتریالیست
را بر اساس مبانی ماده ماتریالیستیمذهبی بخارا، مسائل روز  حل کند،  1گرایی/ 

یش را در مورد حاکم جامعه و نقش علوم در حیات  تا نظریات و آرای خو مجبور بود 
ما دانش مردی سخت 13: م2919جامعه، در پوشش مذهبی ارائه دهد؛ )غایبف،  ( ا

تأل بود.  آیین اسالم  به کیش و  ناموس االعظم و معیارالتدین یفپایبند   آثاری همچون 
او دیاهسر در زمینۀ مذهب اسالم بود، شکه یک پایبندی  بر این مدعاست. همچنین 

ینی همچون  او را با عناو در جایگاه « امام»و « میرزا»به مذهب سبب شده بود، 
قرار دهند. )حائری،  نماینده امارات بخارا در سفرهای خود به روسیه مورد خطاب 

2360 :202 ) 
به روسیه، باحمد دانش پس از سفرهای سه بی برتری علوم رایجهگانه   –در روسیه  خو

ا پایی بود که همان علوم  فارغرا احساس کرد. چرا  –رو التحصیالن مدارس سنتی که او 
به دن عمر خود در این مدارس و رسیدنکرد که پس از بیست سال گذرانرا مشاهده می
باره مطالعۀ کتابمنصب مفتی فارسی فقهی، در  یهاعربی و کتاب یهاگری و دو

کردند. روحانیان، بر بخارا تسلط پیدا می«! جلیل روحانیتمقام »عنوان نهایت به
تفسیر کرده و اوامر الهی را تابع ر أی و نظر خود دانسته، قرآن را براساس منافع خود 

که خودشان حالیپرداختند. همین گروه در اساس همان منافع، به جعل حدیث میبر

                                                                 
1. Materialist  
2. Materialism  
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تا از عوام و مردم شدند، همیشه مترصد این بومرتکب هرگونه ظلم و گناه می دند 
بر  یان از طرفی  او را به زیر لگد بگیرند. روحان بیچاره اندکی گناه مشاهده شود، سریعًا 

ز  دانش »اوقاف بخارا دست داشتند و از طرف دیگر مردم بیچارۀ بخارا که اسمی ا
نام « سودمند به  آنان می 0«شاگردی»نشنیده بودند، دار و ندار خود را  ساختند. فدای 

 (237-236: م2927ینی، )ع
با جامعه آن روز امارت بخارا، این امکان را مشاهدۀ پیشرفت های روسیه و مقایسه آن 

ا قاطعیت در مقابل روحانیت مدرسی )اسکوالستیک(،  ب ا  ت به احمد دانش داده بود 
باشد، )غایبف، ای سازشروحیه ز اینکه 66-61: م2919ناپذیر داشته  ( دانش ا

به مردم معرفی میای عقبخارا، چهرهگرای بعلمای سنت کردند، مانده از دین اسالم 
دینی )آموزش سنتی( که  یهارضایت نداشت و از روش نادرست وغیر اصولی آموزش

بهروحانیان حامی آن بو انتقاد میدند  خالف دانش و پیروانش که کرد؛ چه برشدت 
با فن ین و تالش خود را در راه وفق دادن اسالم  تحوالت اجتماعی صرف آوری نو

اع یان  یامبر سخنی مبنیکردند، روحان پ بر اخذ فرهنگ بیگانگان تقاد داشتند که 
مایۀ گمرا آنان علوم غیر دینی را  -دانستند، بههی و عدم رستگاری مینفرموده است. 

اواخر سالگونه نفتی حرام و ای که در  استفاده از چراغ روشنایی  های قرن نوزدهم، 
انتقاد از این ازاین (07: 2393)شعردوست، منع شده بود.  به مخالفت و  رو دانش 

پرداخت و به قصد افشای فساد حاکم بر علوم، روحانیون و شیوه نان  آ های تدریس 
به مجالس علما مکاتب و مدارس رفته، عاقبت کارهای بیهودۀ  این سرزمین، مدتی 

 (2226: م2996کرد. )غفورف، زد میها را گوشآن
برا تدانش  کار شد و برای شروع، هموطنانش بهغییر و اصالح در نظام آموزشی دستی 

که به عقیده وی خصوصًا زبان روسی دعوت کرد، زیراهای خارجی را به آموزش زبان
با فرهنگ و علوم غنی مردمان  آموزش زبان امکانات وسیعی را جهت معرفت و آشنایی 

فراهم م به گفته وی: ساختیدیگر  دشوارترین وضع برای فردی که در  در حقیقت». 
ایشان را نداند. در این حالت او  او زبان  باشد، این است که  میان دیگران قرار داشته 

پایتخت امپراتوری یعنی  ماندآور و کشنده میدر وضع رنج اکثراً  و من نیز زمانی که در 

                                                                 
 کردند.  ها به عنوان شهریه به استادان یا مدارس خود پرداخت می. شاگردی؛ عنوان مبلغی بود، که طالب یا خانوادۀ آن0
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دامه ( در ا66 -61: م2919)غایبف،  «.در پترزبورگ بودم، چنین احساسی داشتم
تغییر و اصالح شیوه تعلیم و تدریسبرای   اقدام کرد؛ دغدغۀ احمد دانش، نو های 

 کردن نظام اداری و  آموزش و پرورش بود.
باید خود موضوع آموزش خود را  باور بود که طالب و فراگیران علوم  بر این  دانش 

انتخاب کنند، چه آموزش اجبا ا استعدادشان،  نتیجهمتناسب ب -باربه ای جز زیانری 

پایهنمی باید دانش را  ر نقد سبک آموزش سنتی و پیآورد. در حقیقت  ریزی گذا
آموزش به سبک جدید آن دانست. از نظر وی هدف از علم آن است که در خدمت 

به  بهبود سطح زندگی تکامل فرهنگ ملی یاری کرده، منجرمردم باشد و  به رشد و 
که از استادان سنتی خود رو هنگامیاین( از61 - 69: م2919مردم گردد. )غایبف، 

نان تدریس جواز تدریس دریافت کرد، خود را ملزم نمی آ دانست که به شیوۀ سنتی 
کند؛ و به شیوۀ خود، که همان پرسشگری میان آموزنده و آموزگار در آموزش بود، 

استادان سنتتدریس می نه تنها از  پیروی نمیکرد. دانش  سبک کرد، بلکه گرای بخارا 
به سبک طنز و فکاهی به نقد می یش،  ثار خو آ آنان را در  کشید. )عینی، تدریس 

با211: م2927 یسندگان دورۀ شوروی همچون محمد غایبف این(  همه برخی از نو
تا گراخواسته پرستانۀ احمد مذهبی در تحوالت آموزش و پرورش و میهن هاییشاند 

اکراهآنرنگ کنند و دانش را کم ند علما و سران ت یهاو به دلیل واکنش را از سر 
نند )نک. حکومت امارت و به عنوان تالشی برای کاستن این فشارها بدا

 نماید.( که چندان درست نمی13: م2919غایبف،
نه، آزادیاندیشه نتقادی احمد مخدوم دانش سبب شد های روشنگرا ا خواهانه و عقاید 

او،  هایت( در واکنش به فعال)روحانیان سنتی اتا امیر، درباریان و علم بات  و مکتو
ها و دستورات اسالم خواندند و خود او را به های دانش را مایۀ تضعیف آموزهنوشته

؛ غفورف، 293: م2927خواندند. )عینی، « کافر»متهم کرده، « کفر»و « حماقت»
به این ادعاها در سال 62-63: 2362؛ بچکا، 2226: م2996 ( احمد دانش در پاسخ 
اعتقادات 2190هـ.ق./  2322 با موضوع کالم اسالمی، مطابق  م، کتاب معیارالتدین را 

این کتاب چناناهل سنت، نوشت و منتشر کرد تألیف  که در مقدمه کتابش . هدف او از 
اشاره کرده، معرفی و شناساندن دین راستین  ه او مذهب اهل سنت  –به آن  از نگا که 
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اول بر سه وی مشتملبود. کتاب  –است  در تحقیق »فصل و یک خاتمه است:  فصل 
با عنوان «. تدین و دینداری راه راست، که صراط مستقیم است در تحقیق »فصل دوم؛ 

یا نومسیحیان و اهل تشیع ؛ فصل سوم «دین حق مبین چهار گروه از اهل اسالم و یهود 
باع به مسلک متوسطه و تبری و تحاشی از »باعنوان  ّت ا « راه بود.چه مخالف این هردر 

در صدق و امانت و عالمت دینداری و دیانت و »ای تحت عنوان این کتاب با خاتمه
لنگی رفتار پایان می« اعتزار مؤلف در شوخی گفتار و  :  م2323رسد. )دانش، به 

این کتاب را در قالب حکایات و تمثیل بیان کرده است. 231-33 ( دانش همۀ موارد 
پایندی احمد دانش به دین راستین اسالم پی میبا نگاهی اجمالی به این کتاب  توان به 

نبود.  برد، در واقع وی در دوره خود از نظر علوم دینی کمتر از علمای مخالف زمانش 
 

 اصالح زبان و ادبیات فارسی 
کنان امارت بخارا، بهدر سدۀ نوزدهم میال دلیل چیرگی فرهنگ ترکی، به دی، اغلب سا

ترکی ازبکی سخن می یش گزبان  با گو فارسی  فتند، ولی زبان رسمی امارت بخارا زبان 
قراردادها حتی با روس ها به این زبان فاتح و همچنین فرمان یهاتاجیکی بود و همۀ 

بر سکهنوشته می کردند. همچنین فارسی حک می یهاها عبارتها و مدالشد و 
طبقۀ روشنفکر شد و فارسی، زبان ادبی سنتی، در تمامی مدارس مذهبی تدریس می

مطلوب  ،دوره سبک هندی این گفتند. درزی به این زبان سخن میترک آسیای مرک
فغانستان، انجمن مانند ا رواج داشت. « خوانیبیدل» یهاشاعران آن سرزمین بود و 

نثری متکلفانه را پدید  نثر شد و  اما سبک بیدل تنها در منظومات باقی نماند و وارد 
 آورد. 

با مغلقاحمد دانش در  ییعصر خود، اولین کسی است که به مخالفت  های پیروان گو
تقلید از سبک 232 :2313سبک بیدل دهلوی پرداخت؛ )شکوری بخارایی، ( چه 

به دستش ثر بسیار رواج گرفته بود، و هرکسآمیز بیدل در نظم و نتکلف که قلم 
از بیدل را از جملۀ می شمرد. احمد یخود م« تتمۀ کمال»گرفت تقلید در نگارش 

با وجود کمال اخالص و عقیده ا این سبک دانش  ب اش دربارۀ بیدل، در مخالفت 
ثار منظومه و منثوره آ نبود  ش را در کمال سادگی و انگارش که در سطح فهم عامه مردم 
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یسندگان را به  روانی نوشت ز تقلید بیدل، منع و ادیبان و نو یز ا و همراهان خود را ن
یسی دعوت کرساده ( 23: 2310شکوری بخارایی، ؛219: م2927د. )عینی، نو

ید: باره میصدرالدین عینی یکی از شاگردان دانش دراین چه از احمد دانش اگر»گو
هایش دیده حامیان سبک بیدل بود و حمایت او از سبک بیدل، در بسیاری از نوشته

نتقاد کرده، آنمی ا ها را به ترک شود، ولی از پیروان و مقلدان این سبک به شدت 
یق میاستفاده از پیچیدگی اساس همین دعوت بود که بر «نمود.های نثر بیدالنه تشو

تاجیک در به یان ادبی  اول سدۀ بیستم نوگرا اواخر سدۀ نوزدهم و دو دهۀ  یژه در  و
یت سادهکناره« پروریمعارف»جریان  یسی را پذیرفتند. گیری از تکلف بیدل و تقو نو

( دانش مکتب 23-22: 2310؛ شکوری بخارایی، 232: 2313)شکوری بخارایی، 
تأث نهاد که  پایه  تاجیکی  فارسی  ینی در نگارش و ادبیات  ماندگاری در  یرنو عمیق و 

گذاشت؛ در جایهای بعدی بخارا و آسیای مرکزی بررشد فرهنگ تاجیکی و پیشرفت
تاجیک از قرن نهم هجر ینترتوان بزرگواقع او را می پانزدهم متفکر ادبیات  ی قمری/ 

 (62-63: 2362میالدی دانست. )بچکا، 
اندیشهب به بخا، های نو از روسیها ورود  یران   تدریج توجهرا و ماوراءالنهر  بهترکیه و ا

افتاد. احمد دانش در  به شعر اجتماعی رونق گرفت و سبک هندی از رواج و اعتبار 
به تکامل  تاجیک نمود، بهفرهنگ و زباچهرۀ یک روشنفکر، خدمت زیادی  -ن قوم 

بایگونه به گفتۀ  به مطالعۀ ادبیات زمانی»شناس بزرگ شوروی رتلس شرقکه  که 
به تاجیک در قرن نوزده می ادبیات جدید  «پدر»پردازیم، قبل از همه رجال برجسته،  

یش را بر تمام جریانات ادبی میتاجیک، احمد کله بر خوریم که فعالیت او مهر خو
او بر تشکل ادبیات شوروی  بعدی گذاشته و تأثیر مؤثر  اکتبر  ز انقالب  بعد ا حتی 

 (69و  36: م2919)غایبف،  «.تاجیک مشهود است
بر که هرکس بخواهد در هر استتاریخ اجتماعی آسیای مرکزی چنان تأثیر احمد دانش 

یا ادبیات در نیمۀ دوم قرن  اعم از فلسفه، تاریخ اقتصاد، اخالق، جغرافیا  موضوعی 
قرن بیستم مطالعه کند، نمینوز تواند احمد دانش را نادیده بگیرد. دهم و نیمۀ اول 

از جمله کسانی03-00: م2919)غایبف،  یسی از احمد دانش که در زمینۀ ساده(  نو
م.( مورخ و 2931هـ.ق./ 2327توان به میرزا عظیم سامی )د. پیروی کردند می
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یسندۀ کتاب تحفۀ شاهی، شریف جان مخدوم صد هـ.ق/  2323-2212ر ضیاء )نو
لرئوف فطرت م( قاضی2932 – 2172 یسندۀ کتاب روزنامه و عبدا القضات بخارا و نو

یسندۀ کتاب نوگرایان بخارا بعد از احمد  یهانو مناظره و بیانات سیاح هندی و رهبر 
اشاره کرد. )شکوری بخارایی،   (22 - 22: 2310دانش، 

به جریان نوگرایی در آسیای مرکزی که پس  افتاد و  جنبش »از احمد دانش به راه 
او و شاگردانش در نهضت  یهاشهره شد، بدون شک محصول تالش« جدیدیه

بتدای پیدایش و ظهور خود یک « پروریمعارف» ا ز  بخارا بود. جنبش جدیدیه که ا
اواسط دورۀ عالم خان )حک:  هـ.ق/  2331 -2329جریان آموزشی و فرهنگی بود، در 

تب2922-2923 به یک حرکت سیاسی شد و نام جوانم(  یان دیل  یا بخارائ بخارائیان و 
اشاره داشت؛ چرا جوان به خود گرفت، این نام بیشتر رف به مفهوم سیاسی  که ِص

به نتیجهحرکت آموزشی و فرهنگی در دورۀ عالم ای نرسید و وقوع یک جریان خان 
ترکستان را بررهبری نوگرا سیاسی اجتناب ناپذیر بود. این جریان توانست  عهدهیی در 

او نه تنها ( برHatunoğlu, 2011: 154-155گیرد. ) آثار  اساس این ایدئولوژی 
بهبرای پیدایش نظریات و اندیشه نا  تاجیکان زیرب آید، بلکه در میشمارهای پیشروانۀ 
تأثیراتی عمیق بهبین مردمان ازبک، قزاق، ترک یز  قرقیز ن جای گذاشته است. من و 

 (69و  66: م2919، )غایبف
 

  گیرینتیجه
ت ین و  باید أبراساس مطالعات کالسیک و نو کید این مقاله، احمد مخدوم دانش را 

پایه قالب نهضت نخستین نوگرا و  در « پروریمعارف»گذار جریان نوگرایی در 
آورد. احمد شمارو ادبی در منطقۀ آسیای مرکزی به های سیاسی، مذهبی، علمیزمینه

اساتید سنتدانش خود  با  در جرگۀ  گرای بخارا آموزش دید ودر مدارس سنتی 
از قرار گرفت؛  نابسامان فرهنگی و سیاسی از دل ایندرباریان  اعتراض به اوضاع  رو 

پایگاه و حامیان سنت آغاز شد. دانش، فرهنگ اسالم سنتی رایج در ماوراءالنهر و 
ها و تفکر در ت و با مقایسه آنشناخرا میها آنروستمدن غرب که از طریق دیدگاه 

ماندگی جامعه خود پرداخت. وی خودکامگی بین جوامع به بررسی عوامل عقب
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یان بخا گاهی رهبران مذهبی )علمافرمانروا ناآ عوامل این عقب  ینتر( را مهمرا و 
انتقادهای سیاسی از امارت بخارا و تالش برای  با  افتادگی دانست و سعی کرد 

ین کردن جام استبداد، اصالحات و تغییرات در نظام عه مردمجایگز ساالرانه به جای 
برای به با جهان های تدریس و مواد دروز کردن شیوهآموزش و پرورش  رسی متناسب 

یادگیری زبانامروزی، توجه زبان فارسی برای فهم عموم های خارجی، سادهبه  سازی 
یج و توضیح عقاید خود جه یفمردم و تأل ثار برای ترو ا آزادی و آ ب ین همراه  انی نو

اندیشه انش فراتر های احمد دنوگرایی را پیش چشم ملت خود باز کند. هرچند افکار و 
یش بود و از به حکومت رو همواره به کفر، غربایناز زمان خو پایبندی  زدگی و عدم 

ثمر نشست و او  یهاشد، اما اندکی نگذشت که حرکتمحکوم می یانۀ او به  نوگرا
یانه را در آسیای مرکزی راهی شد که به کمک شاگردانش اندیشه آغازگر های نوگرا

ساز ورود و پذیرش جریان پروری احمد دانش، زمینههای معارفرواج داد. اندیشه
تاتارهای مسلمان روسیه، ظهور یافت و در « جدیدیه»نوگرایی نهضت  شد که در میان 

بر اسآسیای مرکزی و بخارا، نهضت مدرسه اس اصول صوتیه و سبک جدید را سازی 
 گسترش داد. 

 
نامه ب  کتا

ادوارد دنیس رأس )اسکرین، فرانسی تاریخ ماوراءالنهر )در قرون  .(2319س هنری و 
عبانی و صمد ، ترجمۀ میرزا احمدخان سرتیپ، به کوشش احمد شجدید(

تهراناسماعیل یاد موقوفات افشار. :زاده،   بن
سعید  ، ترجمۀ محمود عبادیان وی در تاجیکستانادبیات فارس .(2362) بچکا، یرژی

تهرانعبانژاد هجران  المللی.مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین :دوست، 
لهادی ) گران سیاسی و اجتماعی از دیدگاه اندیشه هاییآزاد  .(2360حائری، عبدا

پارسی در دو سدۀ واپسین()گذری بر نوشته  هی. انتشارات جهاد دانشگا :، مشهدهای 
تاریخ سلطنت خاندان منغیتیهیا  رساله .(م2973دانش، احمد مخدوم ) ، مختصری از 

 نا. )سیریلیک(.بی :آباد )دوشنبه(استالین
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 :زاده، دوشنبهبه کوشش رسول هادی ،نوادرالوقایع .(م2911) دانش، احمد مخدوم
 نشریات دانش. )سیریلیک(

ن کوشش سعید نورالدین، شهاب الدیبه  معیارالتدین، .(م2323) دانش، احمد مخدوم
 نا. )سیریلیک(بی :اف و نورمحمد امیرشاهی. دوشنبه

تاجیکستان .(2393شعردوست، علی اصغر ) ین  تهرانتاریخ ادبیات نو شرکت  :، 
 انتشارات علمی و فرهنگی.

 در تحوالت شتینگا صدر بخارا، تک .(2313) شکوری بخارایی، محمدجان
 سبراسا منغیت تناخا راتاما نییاپا نیمه طی رای شریفخاب عیاجتما -سیسیا
انتشارات  :، تهرانرابخا کالن ضیقا " آخرینءصدر ضیا مخدوم نجا ر "شریفآثا

اسنا رجهامور خا وزارت تا)مرکز   سی(. دیپلما ریخد و 
تا باز معارف» .(2313) شکوری بخارایی، محمدجان نامۀ « پرستیه چنگیزپروری 

 ، تابستان.23 ش فرهنگستان،
فارسی تاجیکی فرارود در سدۀ  .(2310) شکوری بخارایی، محمدجان سرنوشت 

تاجیکستان. :، دوشنبهبیست میالدی یران در   رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ا
، به کوشش میرزا نوادر ضیائیه .(2366جان مخدوم )یاء، محمد شریفصدرض
 سروش.  :ده، تهرانشکورزا

نگاری تحوالت )وقایع روزنامۀ صدرضیاء .(2312صدر ضیاء، محمدجان مخدوم )
پایانی امارت خانات منغیث براجتماعی بخارای شریف( طی ن –سیاسی  اساس یمۀ 

، آخرین قاضی کالن بخارا، «شریف جان مخدوم صدرضیاء»های روزانۀ یادداشت
تهرانهش محمدجان شکوری بخاراتحقیق و پژو اسناد و خدمات پژوهشی. :یی،   مرکز 

ابوالقاسم الهوتی، ، نمونۀ ادبیات تاجیک .(م2927عینی، صدرالدین ) با مقدمۀ 
 چاپخانۀ نشریات مرکزی خلق اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. :مسکو

الدین ی از کمالا، با مقدمهتاریخ انقالب فکری در بخارا .(2312) عینی، صدرالدین
تهران صدرالدین  انتشارات سروش. :زادۀ عینی، 

فغانستان(، م2919غایبف، محمد ) تاجیکستان و ا  :، دوشنبهاز تاریخ روشنگری 
 انتشارات عرفان. 
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تاجیکان )تاریخ قدیم، قرون وسطی و دورۀ  .(م2996/ 2366غفورف، باباجان )
ین( فارسی نو یازاف، عربی( ع. محم –، برگردان به خط نیاکان )رسم الخط  ن. خال د ن

نتشارات عرفان.  :محمداف، دوشنبه  ا
یان قبادیانی، رحیم ) فارسی در فرارود .(2367مسلمان تهرانزبان و ادب  مؤسسۀ  :، 
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