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 چکیده
تزاری ظهور  ۀنشین روسی مسلمان ۀنوزدهم/سیزدهم یک جنبش فکری در حوز ۀهای واپسین سد در دهه

کریمه و بنیانگذار آن  تاتارستان وکرد که بعدها به جدیدیه شهرت یافت. خاستگاه نخستین این جنبش، 
روشنفکری تاتار به نام اسماعیل گاسپرینسکی )گاسپیرالی/غصپری( بود. هدف اصلی جنبشی که او به 

روسیه به عنوان گام نخست و بنیادی برای اصالح   راه انداخت، اصالح نظام آموزش در جوامع مسلمان
 ۀنه خود را با نگارش مقاالتی در روزنامآرای نوگرایا ،فرهنگی و اجتماعی این جوامع بود. گاسپرینسکی

که خود تأسیس کرده بود و شماری رساله در میان جوامع مسلمان روسیه تزاری منتشر کرد.  ترجمان
 تارستان و آسیای مرکزی مواجه شد.طیفی از تجددگرایان مسلمان در تا ۀاین اقدام او با استقبال گسترد

، نقش مغفول جنبش جدیدیه های نسبتاً یکی از جنبه بر با تمرکزرو کوشش شده است  در پژوهش پیش
شوروی بررسی شود. به این  ۀتزاری به دور ۀاین جنبش در روند گذار فرهنگی آسیای مرکزی از دور

توسعه و شکوفایی جنبش جدیدیه در آسیای مرکزی و تاریخی روند منظور کوشش شده است 
این  ۀاولی ۀتحلیلی بررسی شود. نتیجـ  ش توصیفیبا رویکردی تاریخی و رو ،های نظری آن مایه بن

های  گسترش، با سیاست ۀتکوین و هم در مرحل ۀجدیدیه هم در مرحلۀ دهد که اندیش بررسی نشان می
 است.ه بودراستا  گردانی آسیای مرکزی هم روسی
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 مقدمه. 1

مسلمانان روسیه، »ای با نام  میالدی، اسماعیل گاسپرینسکی جزوه 1881در یکم ژوئن 

منتشر کرد که بیانی منسجم از تأمالت او به زبان روسی  1«ها، نکات و مالحظات اندیشه

توان بیانیه جنبشی  مسلمانان روسیه بود. این جزوه را می ۀدرباره وضعیت موجود و آیند

خصوص با انتشار  بعد، بهبه 1301-1883/1300فکری دانست که گاسپرینسکی از سال 

به دو زبان ترکی تاتاری و روسی به آن دامن زد و با تأسیس نخستین  ترجمان ۀروزنام

ای عملی به آن بخشید.  هسرای، جلو مدرسه به سبک جدید برای کودکان مسلمان باغچه

خیلی زود در میان تجددخواهان  ،ترتیب پا گرفت جنبش فکری جدیدیه که بدین

غالب  نگرشروسیه گسترش یافت و در عرض چند سال به  امپراتوری مسلمان

 تا سمرقند و بخارا بدل شد.  ،وسیعی از کریمه و قفقاز ۀروشنفکری در گستر

تأثیر ژرفی بر سپهر فکری و فرهنگی آن  هجدیدیجنبش هایی که  یکی از حوزه

محیط تاتارنشین  ۀای زاد جدیدیه پدیده ۀنهاد، آسیای مرکزی بود. در واقع، گرچه اندیش

ترکستان و ماوراءالنهر شکوفا شد و بالید. این سرزمین که نزدیک  ۀکریمه بود، در حوز

بعد روی در افول و  هبه هزار سال کانون پویا و پررونق تمدن اسالمی بود، از قرن دهم ب

به بعد  1282-1865/1281زوال نهاده و اخیراً به تصرف روسیه تزاری درآمده بود. از سال 

ها تسلیم یک در برابر تهاجم نظامی روسبهخوانین و امرای خیوه، خوقند و بخارا یک

 تسلط حکومت تزاری بر سرنوشت اتباع مسلمان خود را فراهم کرده بودند. ۀشده و زمین

ها به صرف تسلط نظامی نیز قانع نشده و از همان ابتدا دست به کار از سوی دیگر، روس

ها شدند. هایی برای تثبیت اقتدار حکومت تزاری در این سرزمین اجرا و پیشبرد برنامه

مشهور شده است ابعاد مختلف سیاسی،  2«گردانی روسی»ها که با اصطالح  این برنامه

اداری، اقتصادی و فرهنگی داشت و از سنتی کهن در روند گسترش تاریخی قلمرو 

وقت نیروهای  ۀکه چرنیایف فرماند 1285-1868/1284 گرفت. در تزاری مایه می ۀروسی

روسی مستقر در ترکستان تاشکند را تصرف کرد، آن شهر عمالً مرکز هدایت و پیشبرد 

نظر ژنرال فون  گردانی در ترکستان و ماوراءالنهر شد و این روند زیر های روسی نامهبر

 تحقق یافت.  یدر مقیاس محدود (Von Kaufmann) کاوفمان

رغم اهمیت آن در تغییر فرهنگی ماوراءالنهر و ترکستان و  به ،جنبش جدیدیه

مرکزی داشته جوامع آسیای گیری هویت فرهنگی جدید  ویژه، نقشی که در شکل به

معدودی کنون چندان توجه پژوهشگران ایرانی را جلب نکرده است. پژوهشگران است، تا
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و نخستین تحقیقات   بیشتر به معرفی آن پرداخته ،اند که به این موضوع عالقه نشان داده

که  (1386نیا،  )رئیس نهضت جدیدیه در تاتارستانآیند.  فارسی در این زمینه به شمار می

تاتارستان فراتر نرفته  ۀتنها پژوهش فارسی در این زمینه در مقیاس کتابی است، از حوز

را در  آنبستر در نوشتاری کوتاه به این موضوع پرداخته و  ،. مسلمانیان قبادیانیاست

ماوراءالنهر جستجو کرده و نقش تجددگرایان تاجیک را در این جنبش برجسته کرده 

خواهی در  رسد جنبش ترقی ل او چندان استوار نیست و به نظر میاستدال ۀاست، اما پای

. (32-22 صص)مسلمانیان قبادیانی،  میان تاجیکان را با جدیدیه یکسان انگاشته است

 تر یک، بیشی و اهمیتای در این زمینه نیز با وجود سودمند معدود مقاالت دانشنامه

؛ 740-758: 1385نیا،  رئیس :ک.)ن آیند به شمار میخالصه از موضوع توصیفی گزارش 

 تاتار، . در مقابل، پژوهشگران غیرایرانی اعم از غربی، روس،3(638-635صص آذرنگ، 

ترک و غیره توجه بیشتری به این موضوع نشان داده و آن را به مثابه یک جنبش مهم 

، (210-133 صص :1996) ، دودوانیون(407-374 صص) سااند. دانک فکری بررسی کرده

-53 صص) ، زرکُن(142-117 صص) کلکوژه-، لومرسیه(51-41 صص)و دودوانیون  کمفر

 ، ونبرگ(156-143 صص :1992؛ 277-245 صص :1975) ، الزرینی(1998) ، خالد(63

 از جمله این پژوهشگران (2013) عبدالرشیدفو ، (210-185 صص) ، آشورف(2013)

 ،اند. در میان آنها، ادیب خالد رساندهکه تحقیقاتی در پیوند با جدیدیه به انجام هستند 

جدیدیه انجام داده است و چنان که از  ۀترین پژوهش را دربار ترین و منسجم جدی

آید، جدیدیه را چونان یک جنبش اصالح فرهنگی در میان  عنوان پژوهش او برمی

متأخری است و ابعاد نسبتاً کار  ،مسلمانان روسیه بررسی کرده است. پژوهش خالد

جدیدیه را که در تحقیقات پیشین مغفول مانده، پوشش داده و برخی  جنبشع وسی

 ۀاین، تأکید اصلی پژوهش خالد نیز ارائ وجود های آنان را نیز نقد کرده است. با دیدگاه

 بوده است.  هجنبش جدیدی فرجامگیری و  گزارشی از خاستگاه، روند شکل

گسترش این جنبش در  گیری و دهد که شکل نشان می هبررسی جنبش جدیدی

ربط نبوده است. در واقع،  گردانی بی روسی ۀبا نفس برنام ،تزاری ۀمیان مسلمانان روسی

تاریخ آسیای  درمهم  رخدادمعرفی کرد که در میانه دو  جنبشیتوان  جدیدیه را می

. از این منظر، ظهور کرد نظام شوروی استقرارمرکزی، یعنی تسلط روسیه تزاری و 

ویژه از منظر نقشی که  های اصلی جنبش جدیدیه، به خاستگاه فکری و مشخصهبررسی 

در پیشبرد روند دگرگونی فرهنگی در آسیای مرکزی داشته است، ضروری به نظر 
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 چه ارتباطیکه  هیمبه این پرسش پاسخ د ایم شیدهکوحاضر رسد. در پژوهش  می

تشخیص تان و ماوراءالنهر ترکسدر گردانی  روسی روند وجدیدیه  جنبشمیان  توان می

به این منظور، تالش شده  توان توضیح داد. داد و این ارتباط احتمالی را به چه نحو می

بنیانگذار این جنبش و پیروان او در آسیای مرکزی در چهارچوب تحوالت  ۀاست اندیش

 تاریخی این حوزه بررسی و تحلیل شود.

 

 ظهور جدیدیه در آسیای مرکزی تاریخی ۀزمین. 2

 متغیر و پر  ۀدر زمین ،فرهنگی نوگرا و تجددخواه جنبشظهور جدیدیه به مثابه یک 

های  وجوشی اتفاق افتاد که تسلط نظامی و سیاسی روسیه بر سرزمین جنب

نشین آسیای مرکزی ایجاد کرده بود. زمانی که گاسپرینسکی نخستین  مسلمان

گرانه برداشت، نزدیک به پنجاه  اصالح ۀاندیشاین هایش را برای تحقق بخشیدن به  گام

گذشت. در این  مرکزی میآسیای  به تزاری ۀیروس های لشکرکشیسال از نخستین 

ویژه انگلستان، و  به ،رغم ناخرسندی رقبای اروپایی ها توانسته بودند بهپنجاه سال روس

بخش بزرگی از این  ،های محلی ترکستان و ماوراءالنهر حکومت ۀمقاومت شکنند

ها را هموار کرده سرزمین را اشغال کنند. طبعاً عوامل مختلفی راه پیشروی سریع روس

نوین نظامی، نبود یک اقتدار فراگیر و مشروع بومی   آوری دسترسی به دانش و فنبود؛ 

ها را داشته باشد، تفرقه و رقابت که توان بسیج مردمی و مقابله با پیشروی نظامی روس

های رقیب از مقابله با این  ویرانگر میان خانات آسیای مرکزی و نیز، ناتوانی قدرت

. طبعاً پیشروی یک قدرت مسیحی و تسلط آن بر 4بود، از جمله این عوامل پیشروی

واکنش نماند و  یکم در آغاز ب دست ،سرنوشت مردم مسلمان ترکستان و ماوراءالنهر

نصارای »ویژه علمای مسلمان صورت گرفت تا از تسلط  تکاپوهایی از سوی مردم و به

؛  8b/8aخ. دفتر ثانی،  )نک. تاشکندی، ن. بر سرنوشت مسلمانان جلوگیری شود« روس

 :Tashkandi, 2003؛ 1005-989 صص؛ غفورف، 194-182، 171-169 صصبوستانی بخارایی، 

xvii-lix ). اما این تکاپوهای محدود در نهایت راه به جایی نبرد.  

در قیاس با بخش بزرگی  ،ها در آسیای مرکزی با آن مواجه بودندای که روس جامعه

هایی که تا آن زمان تصرف کرده بودند، ساختار فرهنگی متمایزی داشت. تا  از سرزمین

اورال و دشت ـ  تاتارنشین ولگا ۀها با مسلمانان در حوزپیش از این، مواجهه اصلی روس

یعنی  های فرهنگی مطرح آن قپچاق اتفاق افتاده بود که در مقایسه با ماوراءالنهر و کانون

ۀ فرهنگی چندان شکوفایی نداشتند. در واقع، در سراسر دور ۀبخارا و سمرقند، پیشین
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مثابه یک کانون فرهنگی فعال عمل کرده بود  اسالمی ماوراءالنهر و کرسی آن، بخارا، به
 (.Kemper & Dudoignon, Pp. 41-43; Khalidi, Pp. 95-185؛ 316-321: 1/1908)رمزی، 

میالدی، سپهر اجتماعی و فرهنگی آسیای  1920تا  1900های  سال ۀدر فاصلاما 

متأثر از مجموعه تحوالت سیاسی روسیه و نیز ظهور انقالبات سیاسی و فرهنگی  ،مرکزی

مساعدی برای فعالیت  ۀزمین ،وجوش بود. این موقعیت در کشورهای اسالمی پرجنب

جدیدیه و دفاع از اصالحات اساسی  ۀبه هواداری از اندیش ،روشنفکران ازبک و تاجیک

انقالب بلشویکی در روسیه، فضای فکری آسیای مرکزی در  ۀفراهم آورد. در آستان

 ،1918/1336 نوگرای جدیدیه بود و با سقوط امارت منغیتیه بخارا در ۀاندیش ۀسیطر

ها که اکنون دل در گرو یگرایان نیز از هم پاشید و جدید آخرین سنگر استوار سنت

-144: 1381)همان،  ام سیاسی نوظهور در روسیه داشتند، بر این موقعیت مسلط شدندنظ

158).  
برخالف ایرانیان که جنبش جدیدیه را به رغم پیوند آن با روشنفکری معاصر  

ویژه  اند، پژوهشگران غربی به اسالمی، موضوع چندان جذابی برای پژوهش نیافته

اند. البته در مقایسه با دیگر  زمینه انجام دادهها تحقیقات چشمگیری در این فرانسوی

رفته موضوع متأخری بوده  هم گرا در کشورهای اسالمی، جدیدیه روی های اصالح جنبش

 ،شوروی ۀو محدودیت دسترسی به منابع پژوهش راجع به این موضوع در سراسر دور

ه شد، ادیب خالد از این اشار  که پیش های اصلی این تأخیر بوده است. چنانیکی از علت

 جدیدیه به انجام رسانده ۀترین تحقیق را دربار که در مقایسه با همتایان خود، جامع

 کند معرفی می ان روسیهمثابه یک جنبش اصالح فرهنگی در میان مسلمان، آن را بهاست

(Khalid, Pp.1-17.) خالف دانکاس و شماری دیگر از محققان فرانسوی که خالد بر

اند، این جنبش را از  ای و آبشخورهای فکری جدیدیه توجه کرده ماهیت آموزهعمدتاً به 

سیاسی و اجتماعی ظهور  ۀانداز فراگیرتری نگریسته و کوشیده است آن را در زمین چشم

کانون جنبش جدیدیه را آسیای مرکزی قرار داده و نشان  اواش بررسی کند.  و توسعه

شدند و  جنبش فکریو ماوراءالنهر جذب این  داده است که چگونه روشنفکران ترکستان

ترین نیروهای تغییر فرهنگی و اجتماعی  بیستم در مقام فعال ۀنخست سد ۀدر دو ده

 عمل کردند. 

های  طور که خالد تأکید دارد، جدیدیه وجوه اشتراک بسیاری با دیگر جنبش همان

بود؛ در برخورد با اصالحی آن روزگار داشت که بیشتر جوامع اسالمی را درگیر کرده 

تمدن غربی شکل گرفته بود، نگاهی انتقادی به سنت داشت و هدف اصلی آن اصالح 



 1394 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ  ،7 دورۀ تاریخی، علوم / پژوهشهای 110

نظام آموزشی و مآالً، فرهنگ جامعه بومی بود. گاسپرینسکی نیز مانند همتایان روشنفکر 

« انحطاط»یافتن پاسخی برای پرسش بنیادین  ۀخود در مصر، عثمانی و ایران دغدغ

را در اصالح نظام آموزشی، هم در محتوا و هم در الگوی تدریس،  داشت و این پاسخ

پیش از این در استانبول و  ،مدارس سبک نوالبته،  (.Gasprinskii, Pp.8-9) یافته بود

ها در اندازی شده بود و گاسپرینسکی مبدع نخستین آن نبود. نخستین تالش قاهره راه

(. Berkes, Pp.106-107, 173-174) بود گرفتهها قبل در عثمانی صورت  دهه ،این زمینه

خانف در  نیز معلمی تاتار به نام حسین فیض غازانحتی در همسایگی کریمه یعنی 

یعنی بیش از دو دهه قبل از طرح آن از سوی گاسپرینسکی،  ،1277-1860/1276سال

بررسی ای که در  نکته (.Abdirashidov, p.226) هایی در این زمینه برداشته بود گام

ای دارد نسبت آن با سیاست فرهنگی روسیه در قبال  جنبش جدیدیه اهمیت ویژه

ویژه مردم آسیای مرکزی و نقش احتمالی آن در های اشغالی به مسلمانان سرزمین

رسد تحقیقات  ای که به نظر می گردانی آسیای مرکزی است؛ نکته پیشبرد روند روسی

 اند.  ن ندادهیادشده در باال توجه مشخصی به آن نشا

های اصالحی در زمان  هایی که به دیگر جنبش شباهت ۀرغم هم واقع، جدیدیه به در

تاتارستان و  ،خود داشت، از جهات معینی با آنها متفاوت بود. خاستگاه این جنبش

گذار آن  آمد و بنیان کریمه بود که در آن زمان بخشی از خاک روسیه به حساب می

تمدن غربی و به حکومت روسیه وفادار بود.  ۀمی روس، شیفتیک کالج نظا ۀکردتحصیل

گاسپرینسکی را بیانی رسمی و منسجم از آرمان او بدانیم، « مسلمانان روسیه» ۀاگر جزو

گردانی مسلمانان روسیه با توسل به  در این جزوه او آشکارا بیان کرده بود که روسی

شده بود، راه به جایی نخواهد برد. های سنتی که در دیگر نقاط امپراتوری آزموده  شیوه

رغم گذشت چند سده از الحاق آن  مسلمان لیتوانی را مثال آورده بود که به ۀاو جامع

جانبه برای تغییر فرهنگی مردم آن، همچنان به سرزمین به امپراتوری و تالش همه

شتار بند مانده بودند. پیشنهاد گاسپرینسکی در این نوفرهنگ آبا و اجدادی خود پای

توانست  اصالح نظام آموزشی در جوامع مسلمان روسیه بود که به نوشته او، می ،انتقادی

ذهن مسلمانان را از چنبره اقتدار علمای سنتی رهانیده و آنان را مستعد پذیرش فرهنگ 

کم بر اساس محتوای این رساله  دست (.Gasprinskii, Pp.13-14) روسی کند متجدد

توانست زمینه را برای  آشکار است که مخاطب گاسپرینسکی دولت روسیه بود که می

 این الگوی فرهنگی بدیع فراهم آورد.  ۀتوسع
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ها از ابتدای هایی بود که روس ها و سیاست گاسپرینسکی به مجموعه تالش ۀاشار

ش خود، برای جذب آنها به درون سپهر مواجهه با مسلمانان در قلمرو رو به گستر

اجتماعی روسی و تبدیل آنها به اتباعی وفادار به انجام رسانده بودند. این ـ  فرهنگی

برخوردهای نخستین که با  ۀتوان بررسی کرد؛ دورها را در سه مقطع متمایز میسیاست

آمدن کاترین کارآغاز شد و تا روی (1556/963)و آستاراخان  (1552/959)تصرف غازان 

ها در قبال هایی ادامه داشت. ویژگی بارز این مقطع از سیاست روسدوم با فراز و نشیب

انگاری مسلمانان و تالش آشکار برای تغییر دین آنها و  مسلمانان برخورد قهرآمیز، دشمن

 ،مقطع دوم در .(254: 2/1908)رمزی،  گرواندنشان به مسیحیت ارتدکس روسی بود

تر در پیش گرفت و کوشید ضمن به رسمیت  گرایانه نسبت واقع سیاستی به ،کاترین دوم

شناختن هویت اسالمی تاتارها و دیگر اقوام مسلمان قلمرو خود، با حمایت از تشکیل 

اعمال اقتدار بر مسلمانان  ۀکم زمین نهادهای اسالمی تحت نظارت حکومت روسیه، دست

ورد؛ دستور تشکیل دو مجمع روحانی یا شورای ویژه نخبگان فرهنگی آنها را فراهم آو به

 ,Frank) یکی در اورنبورگ و دیگر در اوفا در راستای تحقق این سیاست بود ءعالی افتا

Pp.100-104.)  
با اشغال و تصرف تاشکند و سمرقند که دو مرکز مهم و راهبردی ماوراءالنهر و 

تماعی بود، مقطع نوینی از ترکستان هم به لحاظ سیاسی و فرهنگی و هم اقتصادی و اج

ماوراءالنهر و ترکستان  ۀگردانی جوامع مسلمان آغاز شد. تفاوت بارز حوز سیاست روسی

پانزدهم به بعد به  ۀسد ۀنشین دیگری که از نیم های مسلمان در مقایسه با سرزمین

ها درآمده بود در بافت نسبتاً یکدست فرهنگی آن بود. این تفاوت حتی با تصرف روس

سوی دریای مازندران نیز آشکار بود، زیرا در اراضی تصرف شده در قفقاز جمعیت  آن

ها، مزیت بسیار کردند که این واقعیت از نظر روس چشمگیری غیرمسلمان زندگی می

 گردانی قفقاز بود.  مهمی برای پیشبرد روسی

جا هیچ جمعیت  وضعیت ترکستان و ماوراءالنهر اساساً متفاوت بود، در این

گردانی آسیای  روسی ۀای انسانی برای مدیریت برنام رمسلمان مؤثری که بتواند شالودهغی

جا اکثریت مطلق را مسلمانان ورد، وجود نداشت. برعکس، در اینمرکزی فراهم آ

کیشی تشکیل می دادند که از امیر و وزیر و عالم و عامی همگی باورمند به دین  راست

مبین اسالم بودند. شمار چشمگیر مدارس و مساجد در تاشکند و سمرقند و بخارا و 

ای از این سیمای همگون فرهنگی بود. با وجود این، تسلط  خیوه و غیره تنها جلوه

آیین، چندان دشوار و پرمشقت جلوه نکرد و جز در  تزار بر این مسلمانان پاک نظامی
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در همان ابتدای کار و آن هم در مقیاسی محدود، واکنش اجتماعی و فرهنگی کارسازی 

 . پی نداشت

گام بسیار یک این همه، تسلط نظامی و سیاسی تنها گامی ابتدایی بود، گرچه  با

انضمام قطعی  ۀلط فرهنگی بود که به سهم خود زمینمهم و ضروری؛ کار دشوارتر تس

ها بر مردم و منابع این سرزمین به درون ساختار امپراتوری تزاری و سلطه پایدار روس

راهبرد « ترکستان روس»کرد. در این راستا، کاوفمان، نخستین فرماندار  آن را فراهم می

 (ignorirovanie) «اعتنایی یب»گرفت که از آن با عنوان سیاست پیشفرهنگی معینی در

محور این سیاست نادیده انگاشتن واقعیت غالب  (.d'Encausse, p.374) اند تعبیر کرده

آن یعنی علما در معماری  ۀفرهنگی و اجتماعی این حوزه یعنی اسالم و نخبگان نمایند

علما و مراکز نفوذ و  ،از همان ابتدای امر ،نظام سیاسی و اجتماعی جدید بود. کاوفمان

قدرت آنها را هدف قرار داد و آگاهانه در جهت از میان بردن نفوذ فرهنگی و اجتماعی 

های سال ۀدر فاصل (.Morrison, Pp.51-83; Crews, Pp.244-245) آنان کوشید

که کاوفمان در رأس حکومت ترکستان بود این سیاست با  1884/1301تا  1867/1284

پس از کاوفمان جانشینان او تا حدی از این نگرش عبور کردند و  اقتدار دنبال شد.

حال، هم کاوفمان و هم   ل بنگرند. در عینئتری به مسا گرایانه کوشیدند با نگاه واقع

ای که در قفقاز آموخته بودند جانب احتیاط را در  خصوص با تجربه به ویجانشینان 

ند. این واقعیت که امارت بخارا و مواجهه با جوامع اسالمی آسیای مرکزی نگه داشت

ای از همین  خود نشانه ۀحیات دادند به نوب ۀتزاری ادام ۀخوقند تا پایان دور

گردانی  روسیۀ اندیشی بود. در واقع، در نبود استیالی سیاسی پیشبرد برنام احتیاط

تزاری  ۀفرهنگی میسر نبود و باقی ماندن بخارا در زیر فرمان امارت منغیتیه تا پایان دور

آسیای مرکزی بود، عمالً به معنای  ۀدر حالی که این شهر پایگاه اصلی اسالم در حوز

 دشواری تسلط فرهنگی روسیه بر این حوزه بود. 

 

  جدیدیه ۀو اندیش گردانی روسی. 3

برآورد موفقیت یا ناکامی سیاستی که کاوفمان و جانشنیان او در تغییر فرهنگی 

های جدی است و در  پیش گرفتند، نیازمند انجام پژوهشهای اشغال شده در سرزمین

این پژوهش نه مجال پرداختن به این موضوع هست و نه چنین قصد و نیتی در میان 

مدت ممکن  ای در کوتاه ست این که اصوالً تغییر فرهنگی هیچ جامعهاست. آنچه بدیهی
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هایی که  موعه دگرگونیشود در کنار مج اما تدابیری که به این منظور اتخاذ می ،نیست

پذیرد، پیامدهای معینی  ها یعنی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی انجام می در دیگر ساحت

های پس از اشغال ها در ترکستان و ماوراءالنهر در سالدارد. طبعاً مجموعه اقدامات روس

پیامدهای معینی داشت. برقراری امنیت نسبی، تأسیس نیز ها این سرزمین

کشت وسیع پنبه، حمایت  و کشاورزی نظام در اصالحات روسی، سبک به هایی مهاجرنشین

و این  (russko-tuzemnye školy) بومیـ  به سبک روسی  از تجارت، تأسیس آموزشگاه

عطفی در نوسازی استعماری این منطقه و  آهن آسیای مرکزی که نقطه اواخر تأسیس راه

همگی بازخورد معینی در ذهن مردم این سرزمین  تثبیت استیالی روسیه بر آن بود،

این، آنچه نقشی اساسی در تغییر  وجود  با .(52-33 صصمیرزاسراج حکیم،  :ک.)ن داشت

بلکه ظهور  ،هاسیاست فرهنگی روسنه سپهر فرهنگی آسیای مرکزی ایفا کرد، 

 .سربرآورد این امپراتوریمسلمان  ۀجامعاز  ای گوشه بود که درای تجددگرا  اندیشه

مسلمانان »یعنی های پرشمار گاسپرینسکی، محتوای سه رساله  میان نوشته از

بیان « مبادی تمدن اسالمیان روس»و « سیاست اسالمی روسیه»، «روسیه...

ها  محتوای این رساله بررسیدهد.  های آن به دست می مایه او و بن ۀاز اندیش تری منسجم

ماهیت جنبش جدیدیه و نسبت آن  بهتردرک به  از چند واقعیت ظریف حکایت دارد که

گاسپرینسکی نگاه رسد  می نظر به ،کند؛ نخست گردانی کمک می روسی ۀبرنامبا 

فارغ از  ،مسلمان قلمرو تزاریجوامع ای به هویت فرهنگی  کننده فروکاهنده و یکدست

با محوریت دادن ها،  به سبک روسموقعیت جغرافیایی و بافت قومی و ملی آنها داشت و 

ای که  جوهر اندیشه ،دومذیل همین عنوان گنجانده بود. نیز اقوام را  باقیبه تاتارها 

تعارض نداشت  کرد با استیالی استعماری نظام تزاری گاسپرینسکی آن را نمایندگی می

ها در قبال مسلمانان نگرش  های فرهنگی روس و منتقد اصل آن نبود، اگرچه به سیاست

در ذهن « تمدن»مفهوم ، سومکرد.  اشت و الگوی جدیدی را پیشنهاد میانتقادی د

گرفت که خاستگاه آن را غرب و  مایه می یشناس شرقنیز از گفتمان  گاسپرینسکی

های اصیل تاریخی آن  شناخت. البته گاسپرینسکی با تمدن اسالمی و جلوه روسیه می

ر روزگار خود را در مقایسه با این کم حیات فرهنگی مسلمانان تاتا ناآشنا نبود، اما دست

 دید. زوال می به عقب مانده و رو« تمدن»جلوه از 

گردانی و الگوهای  های روسی گاسپرینسکی نسبت به سیاستچنان که اشاره شد  

ها در نهایت در جذب  ل به آن بود که این سیاستئسنتی آن آگاهی داشت و قا



 1394 زمستان و پاییز ،2 شمارۀ  ،7 دورۀ تاریخی، علوم / پژوهشهای 114

های خود به دنبال پیشنهاد  اس، در نوشتهمسلمانان کامیاب نبوده است و بر همین اس

یک الگوی بدیل و کارآمد برای اصالح فرهنگی مسلمانان روسیه بود. در کنه این الگوی 

پیشنهادی، حفظ جوامع اسالمی درون امپراتوری تزاری و کانون آن، اصالح نظام آموزش 

در تفسیر جدیدیه به  کولکوژه-ی چون دودوانیون و لومرسیهمحققان شرغم تال به بود.

-Lemercier) مبتنی بر سنت اسالمی تاتارهادینی تجددگرای  ۀاندیشیک  مثابه

Quelquejay, 1963: 119-121; Dudoignon, 1996: 141-142 ،) آشکار در  ۀنکت

های گاسپرینسکی نگرش انتقادی او به مقوله سنت و نمایندگان آن و نگاه  نوشته

آموزشی غربی بود. در الگوی پیشنهادی گاسپرینسکی  آمیزش به فرنگ و نظام ستایش

نظام آموزشی از اساس  ۀجایی برای علما و نظام آموزش سنتی آنها نبود و شالود

 ۀ، نظام آموزش سنتی که شالودوالگچهارچوب این در همچنین  شد. دگرگون می

و نمایندگان و  اعتبار ، بیفرهنگی جوامع اسالمی قلمرو امپراتوری تزاری بر آن استوار بود

نظام بدیل پیشنهادی نیز  .معرفی شده بودند« چی قدیم»گرا و  بانیان و حامیان آن کهنه

های  بیش از آن که مبتنی بر یک خوانش انتقادی از سنت اسالمی باشد، از نظام

 .   5آموزشی غربی و روسی الگو گرفته بود

به مدت بیش از دو دهه با نگارش  ،بعدبه 1301-1883/1300گاسپرینسکی از سال 

که به دو زبان ترکی تاتاری و  ترجمانای از مقاالت و انتشار آن در روزنامه  مجموعه

ها، آرای نوگرایانه خود را در میان هایی به همین زبان شد در کنار رساله روسی منتشر می

اند،  شان دادهکلکوژه ن-طور که بنیگسن و لومرسیه مسلمانان روسیه انتشار داد. همان

 عطفی در روند تجدد فکری و فرهنگی مسلمانان روسیه بود نقطه ترجمانانتشار 
(Bennigsen&Lemercier-Quelquejay, 1964: 35-41;Lazzerini, 1992: 154-156)6. 

این روزنامه خیلی زود جایگاه برجسته و محبوبیت چشمگیری در میان مسلمانان قلمرو 

)نک.  ن یافت و به سهم خود الگویی برای دیگر جراید فراهم آوردزبانا ویژه ترکتزاری به

 . 7(139-129، صص1385نیا،  رئیس

چندین روزنامه دیگر با  ترجماننوزدهم به تأسی از  ۀهای واپسین سد در دهه

خواه روسیه تأسیس شد که شمار  رویکرد و محتوایی مشابه توسط مسلمانان ترقی

؛ حائری، 826 و 830 : صص1362)عینی، یافت توجهی از آنها در آسیای مرکزی انتشار می قابل

ترین  از جمله مهم(. Bennigsen&Lemercier-Quelquejay, 1964: 156-169؛ 257 ص

بود که در سراسر قلمرو تزاری از قفقاز  مالنصرالدینانتقادی ـ  فکاهی ۀد، روزناماین جرای

ای داشت. نگاهی به درونمایه تصاویر و  تا آسیای مرکزی و تاتارستان محبوبیت یگانه
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جدیدیه بر سپهر پویای فرهنگی  نگرشهای فکاهی این روزنامه به خوبی از تسلط  نگاره

ها در  ها و نگاره . سویه انتقادی این نوشته8قفقاز و آسیای مرکزی این مقطع حکایت دارد

متوجه نظام آموزش سنتی و علما به عنوان نمایندگان و حامیان آن بود.  ،نخست ۀمرتب

ست؛ باریک بسیار اهمیت داشت که کمتر به آن توجه شده ا ۀدر این میان، دو نکت

ها و هموار کردن راه انتشار آنها در  نخست حمایت مؤثر نظام تزاری از چاپ این روزنامه

 ها و گسترش آن بود.  سراسر قلمرو تزاری و دیگری زبانی که ابزار بیان این اندیشه

 

 جدیدیه بر سپهر فکری ترکستان و ماوراءالنهرنگرش غلبه . 4

 ۀاز رهگذر مطالع هجدیدی  ۀاءالنهر با اندیشگویا نخستین آشنایی مردم ترکستان و ماور

این  ۀبا این که در ابتدای امر مطالع .(17: 1381)عینی،  اتفاق افتاد ترجمان ۀمقاالت روزنام

گری بودند، چندان  روزنامه ممنوع و خوانندگان آن در معرض اتهام به بددینی و بابی

آن در بخارا فراگیر شد و شمار چشمگیری از تجددخواهان آن  ۀطول نکشید که آواز

وآمد داشت؛ همچون  سامان هواخواه آن شدند. اما خود گاسپرینسکی نیز به بخارا رفت

جهان اسالم آن روز را سراسر سیدجمال اسدآبادی که در جستجوی آرمانشهر خود 

جوامع اسالمی روسیه را از سرای محدود نماند و  ، گاسپرینسکی نیز به باغچهه بودپیمود

خود را در این   نوگرای اندیشه بذر ازان تا بخارا و سمرقند و تاشکند درنوردید وغ

 ;Gaspirali, 3/2008: 351-440; Lazzerini, 1984: 77-86) پراکندها سرزمین

Abdirashidov, Pp.113-120 .)  ،به همان اندازه که گاسپرینسکی در از سوی دیگر

، بخارا شعف 9ای به ترکستان و ماوراءالنهر داشت خود توجه و عنایت ویژههای  نوشته

های آسیای  نکشید که جدیدی یهای او نشان داد و طول بیشتری برای استقبال از اندیشه

برخی پژوهشگران مانند البته یک نیروی توانمند اجتماعی ظاهر شدند.  در قامتمرکزی 

اسپرینسکی را در تحول فرهنگی آسیای نقش گ ،عبدالرشیدف و تا حدی الزرینی

نبود  ۀای نتیج آمیز تا اندازه این برداشت اغراقگویا اند.  مرکزی بسیار پررنگ نشان داده

شناخت کافی از فضای فکری بخارا در این دوره و جایگاه اندیشمندان متجدد تاجیک 

 بوده است. 

اصالح مکاتب و » ۀطور که عینی به ظرافت اشاره کرده است، اندیش هماناما 

گری سپهر فرهنگی بخارا را درنوردد، در  پیش از آن که در قالب جدیدی« مدارس

نیز دغدغه چنین اصالحی را  ویهای احمد دانش تبلور یافته بود و امثال خود  نوشته
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: 1362؛ همو، 289-288 ، صص1925؛ همو، 19-17 بخارا، صص فکری انقالب تاریخ)عینی،  داشتند

را در اوایل « رساله در نظم تمدن و تعاون»اثر انتقادی معروف خود یعنی دانش . (657

حدود بیست سال پیش از ظهور جدیدیه در بخارا نوشته بود و در آن ، .م 1870 ۀده

اصالحی به امیر مظفرخان منغیت  ۀخویش را بیان کرده و یک برنام ۀهای نوآوران اندیشه

های انتقادی  اندیشه ۀنیز که دربرگیرند قایعنوادرالوپیشنهاد کرده بود. تألیف کتاب 

به پایان رسیده بود، یعنی  1310-1893/1305تا  1888های  سال ۀدانش بود، در فاصل

جدیدیه در بخارا گسترش یابد. در پیرامون دانش محفلی از  ۀپیش از آن که اندیش

شاعران و ادیبان همفکر و همدل او نیز حضور داشتند؛ کسانی چون جنیداهلل مخدوم 

، مالکرامت دلکش، محمدصدیق حیرت، (1311)م. الدین مخدوم شاهین  حاذق، شمس

)م. اهلل واضح  متو قاضی رح( 1325)م. عبدالقادر خواجه سودا، میرزاعظیم بوستانی 

خواجه اسیری، سیداحمد عجزی و  . نسل بعدی شاعران تاجیک نیز امثال تاش10(1311

پیش از این که جدیدیه  به عبارت دیگر، صدرالدین عینی آشکارا از دانش متأثر بودند.

اصالح در میان طیفی از شاعران و  فکرماوراءالنهر غالب شود، فکری بر سپهر 

همین واقعیت برخی پژوهشگران را  گویااجیک جریان داشت. فرهیختگان ازبک و ت

 ,Becka, p.524; Dudoignon) برانگیخته است تا دانش را پیشوای جدیدیه معرفی کنند

1967: 142)11. 

از قرار اتفاق افتاد.  1310/1893نخستین حضور گاسپرینسکی در بخارا در سال 

بیگی، دو مقام اصلی حکومت  و قوش بخارا کالن در این نوبت او به دیدار قاضیمعلوم 

. در همین دیدار او به ه بودنهاد خود را با آنان درمیانهای  و دیدگاه هبخارا رفت

را پیشنهاد کرد که به « اصول صوتیه»ای از کتاب نوشته شده طبق  کالن نمونه قاضی

کتاب به زبان فارسی آن کالن این بود که  پیشنهاد قاضی .تار تألیف شده بودزبان تا

که اکثر جمعیت  لاستدالبا این گاسپرینسکی  اما ،که زبان رسمی بخارا بودترجمه شود 

. (Lazzerini, Pp.77-78) پیشنهاد مذکور را رد کرده بوداند،  زبان کبخارا تر

نیز دیدار دیگری از بخارا داشت که در این  (1910/1328)در  چند سال بعدگاسپرینسکی 

سنگ بنای نخستین مدرسه نوبت شماری از تجددخواهان تاجیک گرد او جمع شدند و 

؛ صدرضیاء، 20، ص بخارا فکری انقالب تاریخ)عینی،  به سبک جدید در بخارا گذاشته شد

 .(Gaspirali, 3/2008: 421-430؛ 331ص
فارغ از کیفیت حضور گاسپرینسکی در ماوراءالنهر و ترکستان و نقشی که وی در 

کسی که سهم بارزی در این جریان ظهور جنبش جدیدیه در آن سامان ایفا کرد، 
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 1919-1874) داشت، خود زاده و پرورده محیط ماوراءالنهر بود؛ محمودخواجه بهبودی

وپنج سالگی این  یک قاضی که در بیستاهل روستایی از توابع سمرقند و فرزند ، (م.

به سفر حج رود و به این  ماورای خزر ۀآهن نوگشوداز طریق راهبخت را یافته بود تا 

داشته باشد. بهبودی در بازگشت از این سفر به  بهانه، دیداری هم از استانبول و قاهره

در  هپیوست و دست به کار تبلیغ اندیشه جدیدی ترجمانو هواداران سلک خوانندگان 

سمرقند شد. در کنار او شماری دیگر از متجددان سمرقند از جمله سیداحمد صدیقی 

 نیز حضور داشتند. عجزی، شاعر مشهور، حاجی معین، منور قاری و سیداحمد وصلی 

 رب تسلط شانهای مشترک ترین ویژگیو یکی از بارزخاستگاه مشترکی داشتند  افراداین 

را  ی ترکیها دیگر روزنامهو  ترجمان مقاالتگیری از  زبان ترکی بود که امکان بهره

 ۀدر ماوراءالنهر و ترکستان در ده هآورد. در واقع، کانون اصلی جنبش جدیدی فراهم می

ل شده بود که در مقایسه با بخارای آن زمان دوم قرن بیستم از بخارا به سمرقند منتق

 بود.  )قدیمچی(« قدیمی»گرا و به اصطالح  علمای سنت ۀکمتر در سیطر

یعنی  ،دو انقالب روسیه ۀهمفکر و همداستان او در فاصلهای  بهبودی و جدیدی

کوشیدند. آنها در این  هجدیدی ۀفعاالنه در تبلیغ اندیش میالدی 1917تا  1905های  سال

به زبان مقاله  چندین گرفتند وبهره کاملی چون روزنامه  نوینیای  راه از ابزارهای رسانه

 & Bennigsen) نوشتند آیینه و صدای فرغانه، صدای شرقی مانند های ترکی در روزنامه

Lemercier- Quelquejay, 1964, Pp. 156-169).  حجم چشمگیر از تکاپوهایاین 

یک  ۀدر آستانفضای فکری و فرهنگی پرتالطم آسیای مرکزی باعث شد که  ها جدیدی

یالی گاه مهم تاریخی در تاریخ آسیای مرکزی، یعنی انقالب بلشویکی و است چرخش

عینی که به خوبی این . قرار گیردجدیدیه  ۀاندیش ۀسیطر در نظام شوروی بر این حوزه، 

یکی از خود به تصویر کشیده است،  تاریخ انقالب فکری بخارارا در  ی پویا و متالطمفضا

عینی و برخی همتایان ازبک و تاجیک با خاستگاه تاجیک بود.  هکنشگران اصلی جدیدی

« بخارای شریف»ای به زبان فارسی و با مشی روشنگرانه با نام  او توانسته بودند روزنامه

 ترجمانبخت و اقبال  ،آسیای مرکزی به زبان فارسی ۀتأسیس کنند. اما این تنها روزنام

ماندار روس کاگان چند ماه انتشار به اشاره فر نیافت و پس از را برای تأثیرگذاری پایدار

که عینی،  چنان. (77ص  1381 ،)عینی توقیف شد کالن بخارا و قاضی خان و سعی امیرعالم

جدیدی با  ۀاند، اندیش صدر ضیاء، شکوری و دیگر نویسندگان تاجیک روایت کرده

و « خواه ترقی»ان استقبال طیف چشمگیری از تجددگرایان تاجیک مواجه شد که با عنو
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انقالب  ۀنه از تجددخواهان تاجیک در آستا. این گروشدند ه میشناخت « پرور معارف»

و مشخصی بر فضای سیاسی و اجتماعی بخارا نیز داشت و به  بلشویکی که تأثیر معین

کار  گرا و محافظه منغیت انجامید، به شدت از طرف نیروهای سنتخاندان سقوط امارت 

بازار انقالب از  فشار و هجمه قرار گرفتند و برخی از آنان همچون بهبودی در آشفته تحتِ

: 1362عینی، ) مرگ شکنجه شدند ۀمیان رفتند و برخی دیگر چون عینی تا آستان

 .(297-284 ، صص؛ صدر ضیاء109-101 صص؛ بلجوانی، 832-825صص
در مصدر امور قرار  ها با موفقیت انقالب بلشویکی، مجالی فراهم شد تا جدیدی 

راستا بود  ند. این روند همزمان و همست به کار تحقق اهداف جنبش خود شوگیرند و د

ملت به خود ـ  نوپدیدی که به تدریج شکل و شمایل کشورسیاسی های  هویت ظهوربا 

نیز همچون بسیاری از دیگر گران جدیدی  کنش ی متالطمدر این فضاگرفتند. 

ترکیستی  های پان یر اختالف و تفرقه شدند؛ برخی به گرایشدرگ بران انقالب میراث

 برخی کوشیدند در عین تغییر و نوگرایی هویت کهن خود را پاس بدارند متمایل شدند و

تر و  های ازبک فعال در این میان، جدیدی. (Khalid, 1998: 254 ؛811ص: 1362 عینی،)

بردند. زبان  آنپس از انقالب، سهم بیشتری از میراث تر ظاهر شدند و در بزنگاه  کامیاب

ترکی ازبکی، زبان رسمی جمهوری نوبنیاد ازبکستان شد و بخارا و سمرقند کهن نیز 

شد. صدرالدین عینی که از آغاز این  جدید بخشیدهپس از چندی به خاک این جمهوری 

فارسی  ۀنوشت پ دستوقتی برای چا نگریست، نگرانی و دودلی به آن میبا دل ،تغییرات

و اکنون بانفوذ خود در میان انقالبیون به دوستان جدیدی  تاریخ انقالب فکری در بخارا

زبان رجوع کرد شنید که در بخارا امکان چاپ آن نیست و ناچار شد آن را به  ازبک

چندی بعد که هویت تاجیکی را در برابر . (10ص ،1381)عینی،  بازنویسی کند ترکی ازبکی

دست زد تا از اصالت  نمونه ادبیات تاجیک وری و تدوینآبه گرد ،تهدیدی جدی دید

جمهوری نوبنیاد تاجیکستان بدون  فرهنگی و ملی تاجیکان دفاع کند. اما در نهایت

ها و  فارغ از اختالف ها مدعی آن بودند شکل گرفت. شهرهای تاریخی که تاجیک

پس از گذشت سه دهه از ها و دیگر اقوام آسیای مرکزی،  ها و ازبک مجادالت تاجیک

جدیدیه درون نظام جدید منحل شد و نمایندگان و وفاداران  جنبش ،انقالب بلشویکی

یا خود از میان رفتند یا گرفتار ترورهای استالینی شدند. از هر قومیت و ملیت به آن 

پیش برده شد و به مراتب بیشتری  گستره و عمق با سرعت،گردانی  روند روسی

شکلی از تجدد بومی باشد  ۀدهند نشانکه را ها نتوانستند نظام سیاسی بدیلی  جدیدی
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های  گیری هویت جدیدیه سهم آشکار و معینی در شکل ۀاندیشاین، وجودبامحقق کنند. 

  فرهنگی نوین در آسیای مرکزی داشت. 

 

 نتیجه. 5

های گاسپرینسکی شکل گرفت در فضای مساعدی که  جنبشی که بر محور آرا و اندیشه

سنخ و  استعمار روسی و تغییرخواهی در آسیای مرکزی فراهم آورده بود، نتایجی هم

آن به بار آورد. در چارچوب این نگرش، استعمار روسی نیرویی گذار  همنوا با نگرش بنیان

ده بود و ضرورتی برای ستیز با آن وجود نداشت، اقوام مترقی و هواخواه تغییر معرفی ش

مسلمان امپراتوری تزاری نیازمند یک زبان واحد بودند که امکان گفتگو برای آنان فراهم 

محور نوسازی این جوامع بود.  ،د و نوسازی نظام آموزش به سبک غربی/روسیشو

م در مقطع مورد بحث ک دست ،سربرآوردگاسپرینسکی  ۀبستر اندیشترکیسمی که از  پان

بخش عمل  شتاب اهرمگردانی آسیای مرکزی و به مثابه یک  روسیبرنامه راستا با  هم

 ۀبا وجود سابق تاجیک نیز حاکی از آن است که خواهان ترقی های مروری بر نوشته کرد.

ویژه تأثیرپذیری آنها از احمد دانش، تجددگرایی در میان فرهیختگان تاجیک به

جدیدیه تأثیر پذیرفته بود. به  اندیشههای انتقادی و نوگرای آنها عمیقاً از  نوشته ۀدرونمای

ای را  نویس نیز اندیشه تر این طیف از تجددخواهان تاجیک یا فارسی بیان روشن

غالب یعنی جدیدیه بود. در چارچوب  نگرش اصالحیکردند که بیانی از  نمایندگی می

گرا،  کردند واپس ار و نگرشی که نمایندگی میگرا و گفت علمای سنت ،این اندیشه

ها و امرای بخارا و خیوه و  بخش استبداد رو به زوال خان تجددستیز و حامی و مشروعیت

لی اقتدار این قشر آموزش سنتی نیز پایگاه اص ۀ. مدارس و شیوشدند معرفی میخوقند 

تجددگرا و  ،دندکر ها نمایندگی می که جدیدی ای اندیشهدر مقابل  تجددستیز بود.

این نگرش تضاد و  در عین حال،داد.  تری را نوید می خواه بود و آینده بهتر و روشن ترقی

 عمالً تعارضی با نوسازی استعماری به سبک روسی نداشت و سرشت نظام مذکور نیز

آسیای  خواهانهای تجدد در نوشته ،. از این منظرتجدد معرفی شده بودممترقی و 

ها فرهنگ  آماج نقد جدیدی برعکس، ی نبود.استعمارنظام  برای نقد مرکزی، مجالی

ای که استعمار روسی فرانهاده بود،  سنتی اسالمی بود که در این زمان و در برابر آیینه

زمانی که با باال گرفتن تب ترتیب،  بدینکرد.  گرا و تجددستیز جلوه می مانده، واپس عقب

کنش سیاسی  ۀها به مرحلجدیدی ،ن و ماوراءالنهرتغییر و تجددخواهی در سپهر ترکستا
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کار برانداختن ساختار سیاسی و فرهنگی کهنی شدند بهو اجتماعی روی آوردند، دست

راه تسلط اقتدار  ،که در این زمان اعتبار و مشروعیت خود را عمالً باخته بود. اما همزمان

گردانی در قالب  برنامه روسینفسی را هموار کردند که تحقق آن به معنای پیشبرد  تازه

 بود. یعنی نظام شوروی بندی بدیل  یک صورت
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