سير ادبي
صدرالدين عيني و مرحلههاي آن
محمدجان شکوري )م .شکوراف(

*

)عضو پيوسته غيرايراني فرهنگستان زبان و ادب فارسي(

صدرالدين سيد مرادزاده عيني )  ١٣٧٤-١٢٩٥ق ١٩٥٤-١٨٧٧ /م ( ٬نويسنده بزرگ تاجيکان
ماور اءالنهر ٬زندگيي پرجوش بهسر برده است .او در زماني زندگي کرده است که روند
تاريخ به غايت سرعت گرفته زياد پيچ و تاب خورد و در حـيات اجـتماعي و سـياسي٬
اقــتصادي و فــرهنگي کشـور ديگـرگونيهاي کـلي ٬يکـي از پس ديگـر ٬روي دادنـد.
رفت تاريخْ فعاالنه شرکت ورزيده و گاه در مرکز رويدادهاي اساسي
صدرالدين عيني به ِ
ديگ تاريخ چهطور جوشيده بود.
بوده است .از بعضي نوشتههاي او آشکار است که در ِ
نوشتههاي ويژهاي دارد که سرگذشت خود را ٬در آنها ٬به تفصيل بـيان کـرده است ٬از
جمله مختصر ترجمه حـال خـودم )  (١٩٤٠در  ٩٠صـحيفه و يـادداشتهـا )  (١٩٥٣-١٩٤٦در
متجاوز از  ١٠٠٠صحيفه .معنيدا ِد زنـدگينامه اسـتاد عـيني در نـوشتههاي بـرخـي از
پژوهشگران شوروي ٬مثًال در کتابهاي ايوسف بر اـگينسکي ٬صاحب تبروف ٬نگارنده
اين سطرها و ديگران آمده است .نقشي که آن همه تغييرات تاريخي در افکار اجتماعي و
ادبي عيني گذاشته بود نيز در نگاشتههاي پژوهشگران بررسي شده است .آخرين نتيجه
ِ
اين بررسيها کتاب بنده ٬به نام نويسنده ٬خلق و تاريخ ميباشد که سـال  ١٩٨٧در شـهر
تص رف در تعبيرات و شيوه امالي مقاله امساـک و
* ــبراي حفظ اصالت و ويژگيهاي زبان فارسي تاجيکي ٬از ّ
درون قالب اـکتفا شد.ـــ ويراستار
فقط ٬در چند مورد ٬به توضيح
ِ
ِ
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فکري استاد
بندي تحوالت
ِ
دوشنبه به چاپ رسيد .در اين کتاب ٬کوششي در را ِه دوره ِ
عيني پيش گرفته بوديم .اما تحقيق درباره خالقيت ايجادي او ادامه دارد و ٬بيشک ٬مِ نبعد
بيشتر گسترش خواهد يافت .بهويژه ٬پس از پاشخور ِد امپراتوري شوروي و فر اـرسيدن
استقالل ملي تاجيکستان ٬ضرور است که به نگاشتههاي ايـن اسـتاد بـزرگ بـا نـوبيني
نگاهي اندازيم و ٬از جمله ٬تحوالت ديد اجتماعي و ادبي او را از بينشگاه امروزي بـه
انديشه بگيريم .از اين رو ٬سال  ٬١٩٩٥با التماس سفير کبير آنوقته ايران در تاجيکستان٬
قدرشناس فرهنگ و ادب معاصر تاجيکي
جناب آقاي علياشرف ُم جتهد شبستري ٬که
ِ
است ٬کمينه مقالهاي طوالني به نام »صدرالدين عينيـــ روشنگر بزرگ تاجيک« نوشته
جست علمي که به شرافت اين
بودم که شايد اـکنون در تهران از چاپ برآمده باشد .باز
ِ
صميمي ملت تاجيک در آن مقاله کمينه صورت گرفت همچنان دوام دارد و ا ۤالن
دوست
ِ
ديد اجتماعي و ادبي استاد عيني باز يک بـار نـظر افکـنيم.
بنده ميخواهم به تحوالت ِ
تاجيکي نيمه اول قرن بيستم را
ميتوان گفت که ٬به اين منظور ٬تاريخچه ادبيات فارسي
ِ

از نظر خواهيم گذراند؛ زيرا صدرالدين عيني شخصيت اساسي در ادبيات اين دوره بود
مکم لتر از همه انعکاس کرده است.
ت روندهاي
و ماهيّ ِ
تاريخي زمان را افکار و آثار او ّ
ِ

١
صدرالدين عيني ٬چنانکه چندين بار تأـکيد کرده است ٬از سال  ١٣١٣هـق ١٨٩٥ /م به
ميدان ادبيات قدم گذاشته و فعاليتش را از شعر آغاز کرده است .فعاليت ايجادي او ٬از
پرداز بـزرگ تـاجيک ٬احـمد دانش
نخست ٬همبسته به تأثير
پرثمر آمـوزههاي انـديشه ِ
ِ
ادبي صدر ضياء )  ١٣٥١-١٢٨٣هـ ق ١٩٣٢-١٨٦٧ /م(
)وفات ١٣١٤ :هـ ق ١٨٩٧ /م ( ٬و مکتب ِ

فارسي ماوراءالنهر است که آن را در
ـگذار ادبيات روشنگري
بود .احمد مخدوم دانش پايه ِ
ِ
پروري تـاجيکي
تاجيکستان ادبيات معارفپروري مينامند .مهمترين خصوصيت معارف
ِ

تاريخي ملت پيدا شد ٬احمد
اين است که ٬چون در نيمه دوم قرن نُ زده اميد رستگاري
ِ

سياسي امارت بخارا و عقبماندگي فرهنگي آن را سخت زير
دانش ترتيبات اجتماعي و
ِ

معنويت
زماني کشور را جست و ٬با اين مقصد ٬تاريخ
رشد
تازيانه تنقيد گرفت و راههاي ِ
ِ
ِ
جهان اسالم را انديشمندانه مطالعه و جمعبست نمود ٬تجربه اجتماعي روسيه و اروپا را
تحقيق کرد و ٬بر اساس مقايسه دستآوردهـاي فـرهنگي شـرق و غـرب ٬بـرنامههاي
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اصالحات همه جانبه کشور را پيش گذاشت .احمد مخدوم دانش اين چنين در ادبيات
ـطـرفداري سـادهنويسي بـرخـاست .بـا تشـويق و تـرغيب او ٬بسـياري از شـاعران و
به
ِ
پيروي سبک عبدالقادر بيدل دست کشيدند و به سادهنويسي گذشتند.
نثرنويسان از
ِ

اـگرچه ٬در سدههاي يازده و دوازده هجري /هفت ده و هژد ِه عيسوي ٬از رابطههاي
دربسـتگي فـئودالي زيسـتن آن ٬کـه
شدن ماوراءالنـهر و در حـالت
بيروني کم بهرهمند
ِ
ِ

بهـنهايت درجه اوج گرفته بود ٬و جنگهاي داخلي و استيالي قبيلههاي ترک ٬که کشور را

به کلي خراب کرده بود )تا درجهاي که چند گاه سمرقند و بخارا به تمام بيآدم ماند ( ٬باعث اين شد
ـکه ادب و فرهنگ رو به انقراض آورد و در قرن سزده و چارده هجري /هـژده و نُـزده
بالغت سخن زيان ديد٬
سخن آب شسته بيشتر شد و
ميالدي ٬در ادبيات ٬پست طبعي و
ِ
ِ

کالس کي سخن را
با وجود اينها ٬به بعضي شاعران ٬به ويژه در بخارا ٬ميسر شد که
متانت ِ
ِ

حفظ کنند و يکي از آنها عيني بود.

شعر سادهـگويي پيشه کرد؛ ولي سادهسرايي
صدرالدين عيني ٬از نخستين قدمها ٬در
ْ
نـهايت
او باعث عاديگويي و کاستن متانت سخن نگـرديد .سـرودههاي او ٬بـا وجـود
ِ
سادگي ٬از لطافت و سالست سخن محروم نيست .چنانچه
بـند شـما
ا)ي( هـمه شـيرين لبـان افـتاده در ِ
دعـواي رعـنايي بـه بـاغ
از خرامـي دوش در
ِ
ا)ي( قد و رخسار و زلف و چشم و ابرو ٬ر حمتي!

دل غـمگين مـا
ـگــرچـه رفت از يـادتان يـا ِد ِ
ـکار صد خروار مشک و صد چمن سنبل کـند
ِ

ســرو آزاد از چـه رو هـرگز نـميجنبد ز جـا
ِ
ـکــي بــود از لطــفتان بــر آرزوي دل رســد

خـند شـما
لعـل شکـر
ِ
يــعني از جــان بـنده ِ

قـند شـما
ـمت
ِ
بــند کـرـدـه نـيشکر رـا قـا ِ
چـند شـما
دل مسکين چـه خـواهـد کـرد بـا ِ
يک ِ
خـرسند شـما
دور بــاد از غــم الهــي طـبع
ِ
ِ
ـگــند شـما
ـلف ســياـ ِه
ْ
تــاـرـي اـز ز ِ
مشک آ ِ
ـبـند شـما
ميـتـوـاـن فـهميد گـرـدـيـدـست پـا ِ
ـمــند شـما
عــيني بــيچاـرـه يــعني آـرـزـو ِ
ِ
) ١(٨ ٬ ٨

زمان شوروي٬
ـکثر نخستين شعرهاي عيني عاشقانه بود .خود او ٬پس از چندين سال ٬در ِ
ا ِ
آن شعرهاي خود را »تمامًا تقليد بيموفقيتانه اسلوب فئودالي« دانسته بود )  .(٣٢٨ ٬٩اين
عقيده او چندان به حقيقت راست نميآيد .درست است که برخي از آن شعرها ٬مـثًال
جلد کليات صدرالدين عيني و رقم سمت چپ صحيفه
١ـ(ــاز شمارههاي ميان قوس ٬رقم سمت راست شماره ِ
آن جلد را نشان ميدهد.
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غزل باال ٬گويا تازگيي ندارد ٬لکـن سـادگي و روانـي و طـبيعيت آنـها ٬کـه از اصـالت و
سالست سخن برخوردار است ٬مهم بود و در شعر فارسي تاجيکي راه نو ميگشاد .راه
مشـخص واقـعيت و
نو از آنجا باز شد که اين شعر طبيعي و صـميمي گـاه نشـانههاي
ِ

زندگاني واقعي پيش
گفتار مردم عادي را در بر ميگيرد و منظرهاي را از
عنصرهاي خاصـِ
ِ
ِ

نظر ما به جلوه ميآرد .چنانچه به اين طرز:
جـاي بـجايي ٢بـودست
لب آمويه عـجب
ِ
ِ
جـوار جـيحون
ــر ـکـي بـه
ِ
ــرخا قــلعه کَ ْ
فَ ُّ

دلنشين منز ِـل خوـش آب و هوايي بودست
ـلب ـآـب ـتوـاـن ـگفت ـکه ـجايي بودست
بهـ ِ

طـرف قـير خـطب
شــمال
ســايه بــيد و
ِ
ِ

چه بال خوب چه خوش روحفزايي بودست

شهر طرب افزاست که در هر منزل
اين چه ِ

ـلي و رـباـب و دـف و نايي بودست
موـزـيکا ّ

پـيش هـر کس بـه دکـانهاي قـلندر خـانه

سـيـمـبــر مــاـه لـقـايي بودست
ـلـبــر
د
ِ
ِ
بـاـرـک اللّ ه عجب نغـمـهـسـرايي بودست

يک طرف نـغمه مـوزيک طـرفي نـاله نـي

بانگ رباب
هوش من از
برد افغان پسري
ِ
ِ
به کس از جور و جفاهاش مگـويم عـيني

هر کسي درر ِه خود خوش به هوايي بودست

تـا ـنگوـيند ــکـه ـبيـمهرـ وــوفـايي بودست
) (١٤ ٬ ٨

لوحهاي از زندگي روزمره عادي ٬در بعضي شعرهاي عيني ٬خيلي برجسته تصوير
شعر سال  ١٩٠١/١٣١٩که از سلسله بزمگردي است ٬يعني
شده است .از جمله در اين ِ
سالهايي که مالبچه مدرسه بود به »بزمهاي دايره خبر« ميرفت )يعني به بزمهاي بزرگ
ـکه صاحبان بزم از روي عادت در سر کوچه دف ميزدند و اهل محله و رهگذران را به
بزم دعـوت مـينمودند ٬شـرکت مـيورزيد( و تأثـرات ايـن بـزمهـا در شـعرش عکس
مييافت ٬چنانچه به اين طريق:
ـشب دوشينه که در گوشه صحنم ٣جا بـود
ــ ِ

بر مـن بـه نشست آمـده مـخدوم سـراج
ـ ــدر ِ

طـالب بـزمي بـرويم
ـ ــگـفت بـرخـيز اـگـر
ِ
 ...الغــرض هــردويمان خــيسته جــاي رفـتيم
 ...صد دو صد استول ٤و کت ٥بود مرتّب آنـجا

سر پر از غلغله و سينه پـر از غـوغا بـود ـ ـ
آن ـکه در ـهرـ ـبدي ـوـ ـنيکيـ ـمـن ـهـمرا بـود ـ ـ
اهل ـطـرب آنـجا بـود ـ ـ
به مکاني که ـ همه ـ ِ
ـکه ـهمه ـخانه ـمصفّا ـهمه ـجـا زيـبا بـود ـ ـ
بـود پـيدا بـود ـ ـ
غير
ـاسباب ـطرب ـهرچـه َ
ِ
ِ

٣ـ(ــصحن مدرسه در نظر است.
٢ـ(ــبجا ٬خوب
٥ـ( ـکَ ت = چارپايهاي بزرگ براي نشستن و خوابيدن
٤ـ( ـا ُْس تُول = کرسي ٬صندلي
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٦
ـبزم ـنکـو ـگـفته دهـانشان وا بـود ـ ـ
اين چه طو ِ
بزمکي ـ ــبودـ ــخنک ـ ــيـاـ ــکـورهـ ـسـرما بـود ـ ـ

تـنگ تـو
حجره
ِ

اولي بـود...
صـد بـار از ايـن
ٰ

)  ٨ـ(٥٦٤-٥٦٢ ٬

ـکلمه و عباره و جملههايي که بر آنها تأـکيد کرديم از گفتار َاوام ] ـ= وام[ گرفته شدهاند.
عادي معمولي ٬نه فقط از بعضي مصرعها و بيتها٬
گفتار
ولي ٬نه تنها از اين عنصرهاي
ِ
ِ
راني عرفي ] ـ= لحن محاوره[ شنيده ميشود .از همه مهم
بلکه از تمام اين ْ
شعر آهنگ سخن ِ

ت گفت و گوي معمولي يک وسيله نمودار کردن بعضي
] ـ = مهمتر[ اين است که اين
طبيعي ِ
ّ
خصلتهاي قهرمان شعر است .ما از اين شعر به خوبي ميبينيم که قهرمان يک جوان
سبک روح خوش طبعي است؛ اندک عياشي و ماجراجويي هم دارد )سرپر از غلغله و سينه

پر از غوغا بود (؛ از سخن هزل آميزش اندکي نيش زبان هم به نظر ميرسد .غير از ايـن٬
نشسـتن ] ـ= آمـدن و نشسـتن[ مـخدوم( و
بعضي
تفصيالت رفتار )در پـهلوي قـهرمان آمـده
ِ
ِ

جزئيات مکان نيز از اين شعر نمايان است و چگونگي بزم خانه را ميبينيم .يعني ٬در اين
جزئيات مشخص دارد .در نتيجه ٬نه تنها
تصوير پايه بر يک چند
شعر ٬تصوير هست و
ِ
ْ
انفرادي شخصيت
بعضي خصلتهاي
قهرمان اساسي بلکه منظرهاي ] ـ= منظره[ وضعيت
ِ
ِ
شـعر عـيني ٬از اول ٬بـعضي
موقعي تي را نيز ميبينيم .از اينجا مـيتوان گـفت کـه در
و
ّ
ِ
نشانههاي تصوير رئاليستي پيدا شده بود.

»س ْـي ِر شـير بـدن« ٬کـه سـال
ايــن نشـانهها را ] ـ= ايـن نشـانهها[ از داسـتانچه
مـنظوم َ
ِ
 ١٨٩٩/١٣١٦گفته بود ٬نيز ديده ميشود .شير بدن نام موضعي ] ـاست[ در بيرون بخارا در
جنوب و شرق ] ـ= جنوب شرقي[ آن که چارباغ و قصر شاهي ٬اين چنين جشنگاه نوروزي٬
شعر
رفتن خود را تصوير کرده است .اين جا نيز ْ
آنجا بود و عيني به تماشاي جشن نوروز ِ
تصوير بـعضي
سب ک و روان بوده عنصرهاي گفتار عادي را زياد در بر گرفته است .در
ُ
ِ
منظرهها ٬ح ّق انيت حياتي ] ـ=
تـاريخي سـيماي
واقعيات زندگي[ و ُم شخصات اجتماعي و
ِ
ِ

ـبـال
قهرمان اساسي بديد ] ـ= پـديد[ مـيآيد .قـهرمان اسـاسي يک جـوان الـو ِ
بيتکلّ ف بـوده ٬گـاه انـدک بـيپروا و هـنگامه جـوي مـينمايد .گـويا از مـعناي عـميق

] ـ=الاُبـالي[

حال فقيرانه خود کمي با نـظر
رويدادهاي اطراف چندان پروا ندارد و فقط گاهـگاهي به ِ
٦ـ(ــچهطو = چهطور

ـچاينِ ک = ظرفي که در آن چاي دم کنند ٬قوري
٧ـ(ـ ْ
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حزنآميز مينيگرد ] ـ= مينگرد[ ـ .بعضي پديدههاي َچ َپ ني ] ـ= اوباشي ٬التي[ و شوره پشتي

مذکور
شعر
] ـ= غوغاـگرانه[ ـ ٬عشرت جوييهاي درشت نماي اين قهرمان نيز ٬چون
ِ
ِ
قهرمان ِ
شب دوشينهـگاه  ٬پابرهنگان ب خ ارا را ٬آن جوانمرداني را که آلفـته ] ـ= درويش ٬بـينوا[ ـهـاي
ـ

ـ

بخارا ميناميدند و عيني در جواني با آنها نزديکي داشت ٬به ياد ميآرد.

٨

جامعه رسمي به پابرهنگان شهر و آلفتهها با چشم تحقير نگاه ميکرد .عيني ٬گـويا
نمايشکارانه ٬قهرمان شعرش را از اين طايفه گرفت و از طرف جامعه رسـمي اعـتراف
انساني آن مردم عادي را طلب کرد .چنين انتخاب قهرمان يکي از
اف[ ارزش
شدن ] ـ= اعتر ِ
ِ
رسـمي زمـان بـود.
اعتراض اجتماعي ٬اعتراض ضد مـقررات و عـقيدههاي
پديدههاي
ِ
ِ
قهرمان
اعتراض اجتماعي دارد
قهرماني را که چنين خصلتها ٬چنين روح و روان ٬چنين
ِ
ِ

نوي در ادبيات فارسي تاجيکي ميتوان دانست .اين قـهرمان نشـانهاي از آن است کـه
کار پيدا کردن خـصلت
ادبيات ٬با تأثير
افکار معارفپروري ٬دموکراسي شدن داشت ] ـ= در ِ
ِ

دموکراسي بود[ و کم و بيش خصوصيتهاي رئاليستي پيدا کرده استاده بود ] ـ= پيدا کرده بود[ ـ.

طريق گفتـوـگويي ] ـ=
اندکي پيشتر از عيني و همزمان با او ٬چند شاعر ديگر رو به
ِ

ـگفت و گوي[
زندگاني روزمره مـعمولي را
عادي مردم آورده بودند و بعضي مشخصات
ِ
ِ
ـکمـوـبيش به شعر داخل ميکردند .اين رويّ ه را در سرودههاي عبدالقادر خواجه سودا٬

عبدالمجيد مضطرب ٬قربانخان فـطرت ٬مـحمدصديق حـيرت ٬احـمدجان حـمدي و

گفتار عادي ٬اـگر خطا نکـنم ٬در شـعر
ديگران ميبينيم .ولي ٬سادهسرايي و عنصرهاي
ِ
هيچ يکي از آنها چنين نتيجههاي ] ـ= نتيجههايي[ که در شعر عيني داد نداده است ٬به آن
مشـخص انسـان ٬بـراي تـصوير
درجه نرسيده است که ٬براي پديد آوردن خصلتهاي
ِ
منظرهاي ٬وضعيتي و مکاني ٬زمينه کافي آماده ساخته باشد .به هر حـال ٬صـدرالديـن
فارسي تاجيکي يکي از آنهايي است کـه در شـعر آنـها
پروري
ادبيات معارف
عيني در
ِ
ِ
ِ
صـفت
ديـد شـاعرانـه و مـضمون آفـرينيهاي تـازه بـاعث پـيدايش
دموکراسي شدنِ ٬
ِ

نو ِا ْستِ تيک )هنري نو( گرديد و ادبيات را مضمونًا و شکًال ديگر کرد.

شريفجان مخدوم صدر ضياء ٬در تذکره
منظوم تذکار اشعار  ٬که تحرير اول آن از سال
ِ

 ١٩٠٧/١٣٢٥تا  ١٩١٠/١٣٢٨انجام يافته بود ٬چون از سرودههاي سودا ٬مضطرب٬
استِتيک )عرفان ٬دوشنبه  ٬١٩٨٧صحيفه  ٢٣تا ٬(٢٩
کتاب کمينه ٬نثر رئاليستي و تحول شعور ْ
٨ـ(ــدر اين باره ٬در ِ
مفص ل سخن رفته است.
ّ
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عرفي ه و مضمونهاي نو
محاورات
شدن
عيني و مانند اينها سخن ميراند ٬به شعر داخل
ِ
ّ
ِ
را به نظر گرفته جاــ جا تأـکيد ميکند که ٬در ادبيات ٬طرز نوين ٬طرز جديد ٬اسلوب تازه
پيدا شده است ٬حتي ميگويد که شعر نو به وجود آمـده است .اصـطالح شـعر نـو  ٬در
ِ
شناسي تاجيکي ٬پس از پنجاه سال ديگرـــ از دهه ششم و هفتم قـرن بـيستـــ
ادبيات
ِ
رسم شد و از ايران و افغانستان آمد .ولي ٬پيدايش آن به دهه اول سده بيست تعلق دارد و

به پديدههاي ادبي چون نخستين شعرهاي صدرالدين عيني وابسته است.
بعضي از عالمتهاي
عرض وجود
ديگر شعر نو نيز از همان شعرهاي
نخستين عيني ِ
ِ
ِ

ـکردهاند .چنانچه گوناـگون
وزني شعر در نوشتههاي آن وقته او به ديد ] ـ= به نظر[ ميرسد؛
ِ

چنانچه در قطعه زيرين که به سال  ١٩٠٧/١٣٢٤تعلق دارد:
سبحان اهلل٬
امروز به ما حادثه صعب رسيد٬
ـگشتيم خراب
فلک دوالبي
خواهش
از
چرخ ِ
ِ
ِ
پرسند ز حال ٬آه بيپايان کش٬
بر گوي :بد حال
جنگيدن غجدواني ٩و

کوالبي٬ ١٠

اين است جواب ٨) .ـ(١٦٧ ٬

ات وي ٬در
تـوضيحات جـلد
خالِ ده عيني ٬دختر اسـتاد و تـرتيبدهنده
هشـتم کـلّ ّي ِ
ِ
ِ
توضيحات گفته است» :اين قطعه تاريخي يکي از نمونههاي کوشش مؤلف در را ِه يافتن
وزن نو ميباشد« )  ٨ـ .( ٤٧٦ ٬عبدالقادر منيازاف عقيده دارد که »وزن اساسي اين رباعي
ِ
مستزاد واقعًا هم بيسابقه مينمايد« )از نامه ا .منيازاف بـه نگـارنده ( .بـايد عـالوه کـنيم کـه
اينـجا ٬در قافيهبندي و از بعضي جهتهاي ديگر نيز ٬رعايه نشدن قاعدههاي موجوده
ديده ميشود.
اـگر اين قاعدهشکنيها را بازگويي از نوجويي و نوانگيزيها به شمار آوريـم ٬بـايد
٩ـ(ــغجدوان ٬نام تومني )ناحيهاي( در واليت بخارا و استاد عيني از اين تومن بود.
١٠ـ(ــکوالب ٬نام شهري در ختالن ٬کوهستان بخاراي شرقي و تاجيکستان کنوني ٬که جوانانش ٬براي تـحصيل٬
بهـمدرسههاي بخارا ميآمدند.
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روش نو آغازـنمود٬
بگوييم که استاد عيني از يکمين دوره
ِ
ايجادگري خود در ادبيات راه و ِ
ادبـيات روشـنگري
اسـاسي
افزايـي رونـدهاي
ـکه براي پيشبر ِد ادبيات ٬براي سرعت
ِ
ِ
ِ
اهميت بزرگ داشت.
رفت ] ـ= عـميق
شـدن[ دمـوکراسـيسم
جســتارهاي پــرثمر ادبــي ٬کـه بـاعث عـميق ِ
ِ
ِ
ات
اساسي دوره يکـم
فارسي تاجيکي گرديدند ٬محتوي
پروري ادبيات
معارف
ايـجادي ِ
ّ
ِ
ِ
ِ
ايجادي او از سنه  ١٨٩٥/١٣١٣تا
تحول
صدرالدين عيني را تشکيل ميکنند .دوره
ِ
يکم ّ
ِ
 ١٩٠٧-١٩٠٥ /١٣٢٥-١٣٢٣دوام يافت.

٢
از سالهاي  ٬١٩٠٧-١٩٠٥دوره تازهاي در تحوالت افکار استاد عيني آغاز يافت .اين
روسي سال  ١٩٠٥دارد که ٬پس از آن ٬در روسيه ٬مطبوعاتي
آغا ْز همبستگي به انقالب
ِ
ـکه نسبتًا آزاد باشد جان گرفت .روزنامه و مجلههاي ترکيي کـه در کـريمه ٬آذربـايجان٬
تاتارستان و باشقيرستان و غيره چاپ ميشدند .نشريههاي فارسي از ايران ٬افغانستان٬
هند ٬مصر و ديگر کشورها به بخارا راه يافتند و منتظمًا ميرسيدند .صدرالدين عـيني٬
براي اينکه به نشريههاي ترکي دسترس داشته باشد ٬به آموزش زبان ازبکي پرداخت.
ديوان  ...نوايي را در دست داشتم وي را خوانده به ياد گرفتن
او خود گفته است» :يک
ِ
زبان و شعر ترکي کوشش ميکردم« ١ ) .ـ(٤٥ ٬
جوانان
نشريههاي ] ـنشريههايي[ که رويّ ههاي متفاوت داشتند باعث گشاده شدن فکر
ِ
حميتمند ميگرديدند و اين جوانان ٬براي عملي کردن عقيدههاي احمد دانش ٬فعاليت
سر کردند ] ـ= آغاز کردند[ ـ .روشنگري از نظريّ ه به عمليّ ه گذشت و ] ـبانيان آن[ معارفپروران

جديد نام گرفتند؛ زيرا ٬در سمرقند ٬بخارا ٬خجند و بعضي شهرهاي ديگر ماور اءالنهر٬
اصول صوتيه«و يا »مکتب اصول جديد« بازـکردند.
مکتبهايي ] ـ= مدارسي[ به نام »مکتب
ِ

در بخارا ٬صدرالدين عيني ٬عبدالواحد منظم ٬حامد خواجه مهري و احمدجان حمدي٬
 ١٠شوال /١٣٢٦ـاـکتبر  ٬١٩٠٨چنين مکتبي تأسيس دادند و عيني ٬براي اين مکتبها٬به
نام تهذيب الصبيان و ضروريات دينيه و ترتيل القرآن  ٬کتابهاي درسي به طبع رسانيد .سال
جوانان غيرتمند
 ٬١٩١٠همين
جمعيت پنهانکاري به نام تربيه اطفال به وجود آوردند .اـگر
ِ
ِ

علماي سوء ٬مکتب جديدان را ميبستند ٬اين
چه حکومتداران ٬با تأثير شور و غوغاي
ِ
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فعاليت[ داشتند.
مکتبها ٬نهاني و آشکارا ٬هميشه عمل ] ـ= ّ
از اين وقت ٬يعني از سالهاي  ٬١٩٠٧-١٩٠٥محتوي شعر صدرالدين عيني ديگر
شعر عشق و عاشقي تنفر
گفت خودش ٬حتي »از
شعر عشقي دست کشيد .به ِ
ِ
شد .او از ِ
زماني وطن و م ّلت در سرودههاي او موضوع
ـکرد« ١١و مکتب و معارف ٬فرهنگ و ترقيات
ِ

عشقي هاي سرودهـباشد.
اساسي شد .البته ٬از احتمال دور نيست که ٬در اين دوره هم ٬گاه
ّ
به گمان قوي ٬غزل ذيل ٬که شعر اجتماعي نيست ٬در همين دوره گفته شده است:
ابـرش دلکش چـه بـال تـيز خـرام است
اين
ِ
آهـو بـه روش ايـن هـمه چـابک نـتوان بـود

طاووس به تابش نه چنين شـعبده فـام است

بــرقيست کــه از ابـر جـهيدست بـه جـوالن

بـچ ه شـيريست کـه بـيرون ز کـنام است
يـا ّ

آهــوي دونـدهست ولي سـخت غـيور است
ِ
ـکس ابر نديدست چـنين ُچ ست و سـبک َرو
يــال ســياه است و يــا دســته سـنبل
ايــن
ِ

چون شير غيور است ولي سست زمام است

عــيني چــو بـه ره ديـد ز تـيزيش نـدانست

بــاديست بـه رفــتـار ولي تـيز لگـام است

روي زمين جمله دو گـام است
جرئت او
ـکز
ِ
ِ
ـم سـفيد است و يـا نـقره خـام است
ايـن ُس ِّ
آيا بهچه رنگاست چه طرحاست و چه نـام است

)  ٨ـ(٤١ ٬

دل
از اين تصوير پيداست که او اـکنون طبع بلند و رنگين دارد .ولي چنين شعرها ديگر ِ
او را به خود نميکشيدند .اـکنون سرودههاي او عبارت از دو نوع سخن موزوناند که يکي
شعر اجتماعي است .اين دو نوع در يک جريان خالقيت بهـوجود
پند و حکمت و ديگري ِ
آمدهاند و به هم آميختهاند و جداي ] ـ= جدايي[ ــناپذيرند.
شعرهاي داراي پند و حکمت اساسًا در درسنامه تهذيب الصبيان آمدهاند ٬يعني براي
اساسي آنها
ـکودکان گفته شدهاند و به نهايت درجه ساده و صاف و بيغبارند .موضوع
ِ
مکتب ٬اخالق و آداب و علم و دانش است.

ايدئولوژي رستگاري ملي بود .جديدان با »انقالب علمي« ٬با علم و
معارفپروري
ِ
دان ] ـ=
منجالب[ عقبماندگي و خرابي ٬ملت را از
فن زماني ٬با بيرون کشيدن کشور از ْ
ِّ
الي ِ
ِ
حال تباه نجات دادن ميخواستند و به شاهراه پيشرفت و شکوفايي برآوردني بـودند.
هستي خود را وقف خدمت جامعه و ملت نمود و ديگران را نيز به اين
صدرالدين عيني
ِ

راه داللت کرد:

١١ـ(ــدر اين باره ٬مراجعت شود به نوشته مذکور کمينه ٬صحيفه .٤٢
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بخشاي به قدر اسـتطاعت

از عمر به خدمت جماعت
)  ٨ـ(٢٤٠ ٬

سوي
مضمون اجتماعي دارد ٬چون او خرد و کالن را به
مکتبي عيني
حکمت
پند و
ِ
ِ
ِ
ِ
زندگاني فعاالنه
حيات معنوي دعوت مينمايد .مقصود همانا
مکتب ٬علم و فرهنگ و
ِ
ِ

ِ
شعر
اجتماعي شخص است .اين مطلب در
بامداد بهاران )سروده سال  (١٩١٧/١٣٣٥خيلي
ِ
ِ
زيبا ادا شده است.
ايّ ــــام بــــهار و بــــامدادي

جــانب مــرغزار بــيني
بـــر
ِ
آب روان روان بههرسو
هست ِ

بــوي گــل و گـيا ِه نـوخيز
از
ِ
خـرم
خـرم و
ِ
بـرگ تـاـک ّ
ـگل ّ

سـرو ـگـل شکـفته
بــرخـاسته
ْ
کاهلي است و بيشعوري
زين
َ
زنــبورعسل کشــد ز هـرسو
سعي خويش دانه
ـگنجشک به
ِ

خواه مور است و خواه مار است

وقت فرح است و گا ِه شـادي
هــر سـو گـل و اللهزار بـيني
لبجـو
سـبز است ز سـبزهها ِ

بــا ِد سـحري است عـنبرآمـيز
خـرم
از ســبزه
تــمام خـاـک ّ
ِ
نــرگس لٰ کــن هــنوز خــفته
مشهور شدست او بـه کـوري
شيره ز شکـوفههاي خـوشبو
سـوي خـانه
از دشت برد بـه
ِ
محو کار است
ِ
غرق عمل است ِ

ـ ـ ـ ـ ــعيب است که آدمي در اين حال

بــيکار بـه گـوشهاي بـخوابـدـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــدنــــيا گـــرديده است فــ ّعال

او بــر کــاري نــه بــر شـتابدـ ـ ـ ـ ـ ـ

)  ٨ـ(٢٦٧ ٬

سـن بـهار
اين است که
شاعر ِ
ْ
بهار فرحفزا را با شوق و ذوقي به قـلم آورده استُ .ح ِ

زندگي و شادي و خرمي آن ٬که به دل هيجان ميآرد ٬از جوش و خروش ٬از نشو و نمو٬
کشور عزيز را تصوير کرده است که از جنب و جول٬
بهار
ِ
از جنبش و حرکت است .شاعر ِ

شدن زندگي
جد و جهد و کار و عمل ٬از جويندگي و يابندگي فرا خواهد رسيد و از نو
ِ
گرديدن دنيا« ٬که در بيت آخـر هست ٬مـفهوم تـازه
شادي و فرح خواهد افزود» .فعال
ِ
زماني ] ـ= روز ٬عصري[ و به
شعر معناي اجـتماعي بـخش مـيکند ] ـ= مـيبخشد[ ـ .مـعناي
ْ
آميز روشنگري
اجتماعي گرفتن مفهومهايي چون »ـکار« و »عمل« ٬خالصههاي حکمت ِ

تصوير رويدادهاي طبيعت نيز به بينش شـاعرانـه عـيني جـلوه تـازه زمـاني
برآوردن از
ِ
پـيشين
گـرفتن مـضمونهاي
ميبخشد .چنين مفهومهاي تازه زماني و معناي اجتماعي
ِ
ِ
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سنتي را ٬که در شعر بامداد بهاران و بعضي از ديگر شعرهاي درسنامه تـهذيب الصـبيان

تاجيکي دهه دوم قرن بيست باشند.
ميبينيم ٬شايد از نشانههاي شعر نو در ادبيات
ِ

چنانکه همه پند و حکمتهاي عيني در اين دوره آب و رنگ اجتماعي دارند ٬شعر

اجتماعي او نيز پندآموز و حکمتآميز است.
ِ

چون سال  ٬١٩١٠/١٣٢٨با اغواي کارمندان ايلچيخانه روس در بخارا ٬نزاع شيعه و

سنّ ي برخاست و به خونريزي آورد ٬عيني شعري گفته »در بين دو طرف نشر کرد« )٬ ١١

بيت حکمتآميز آغـاز
 .( ١٨٠-١اين منظومه يک نمونه شعر
اجتماعي اوست و با چند ِ
ِ
يافته است:
کـار روزگـار
دور چـرخ و ِ
انــقالب دهــر و ِ
ِ
ـگر بهنعمت گر بهمحنت گر بهعزت گر بهذ ُّل

درسـِ عبرت ميدهد هر کس که باشد هشيار
امـتحانگاه است مـا را صـحنه ليـل و نـهار

آخر اين شعر خطابه شعلهوري و معنيدا ِد اجتماعي آن فتنه خونين است:
ِ
خـون بـرادر جـاي آب
تـا بـه چـندين ريـختن
ِ

جـاي مـار ـ ـ ـ
فـرق مـادر
تـا کـجاها کـوفتن بـر
ِ
ِ
دوست آزاري چــرا از دشــمنان داريـم عـار ـ ـ ـ

خون مـؤمن ريـختن بـر مـؤمنان کـي شـد روا
ِ
قـول رسـول
مســلم از مســلم سـالمت بـاشد ايـن
ِ

مال مسلم تاختن بر مسلمين کي شـد شـعار ـ ـ ـ
ِ
ـگــــفته است المــــؤمنون اخــــو ٌة پــروردگار١٢
ِ

خودکشي بهر چه از بيگانگان داريم ] ـ= بداريم[ شرم

ديگر شعر او ٬که با سر لوحه »زمين را بايد نفروشيد!« در چاپ دوم تهذيب الصبيان

)چاپ يکم ٬١٩١٠ ٬چاپ دوم  ( ١٩١٧جاي داده شده است ٬نيز از سؤال و خطابههاي پرسوز٬
ات بلند سرشار است:
حس ّي ِ
از اضطراب دل و ّ
قـوت جسـم و قـوت جـانم
اي َّ
مفروش زمين که گوهر است اين

جــــان نــاتوانــم...
آســــايش
ِ
ِ
ـگو هرچه شفيقه مادر است اينـ ـ ـ

ـک سيه که مشک بيز است
اين خا ِ

مـادر عـزيز است...
مفروش کـه
ِ
بــيروزي و بــيقرار گــرديـ ـ ـ

مفروش زمين کـه خـوار گـردي

)  ٨ـ(٢٦٣ ٬

مصلحت »مفروش زمين!« سودمند نميآمد ٬زيرا عالج واقعه را
متأسفانه ٬دعوت و
ِ
١٢ـ(ــعيني ٬تاريخ انقالب بخارا ٬دوشنبه  ٬١٩٨٧صحيفه .٦٩-٦٨

٨٦
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جوانان
آمدن بعضي
نشان نداده بود .اـگر چه اينجا از حل مسئلههاي داغ اجتماعي عاجز
ِ
ِ
فکر ترقيخوا ِه زمان عيان است و
ناپختگي انديشه اجتماعي آنها هويداست  ٬بهـهرـحال٬
ِ
تازه ِ

گداز شاعر از آن سبب مهم است که در مسئله اين که روشنگران در غم
اين شعر و سوز و ِ
ـکدام طايفههاي جامعه بودند جاي شبهه نميماند .از اين شعر واضح است که ايـدئال
نوخيز ملي بلکه اينچنين بر
بورژوازي
پروري روشنگران نه تنها بر منفعتهاي
معارف
ِ
ِ
ِ
آرزو و آمال دهقانان و عامه زحمتکشان اساس يافته بود .اين ايدئال زمينه گستردهاي
معنوي اهل جامعه ٬آزادي و آبادي کشور و بـخت و سـعادت مـلت را
داشت و حيات
ِ
هدف اجتماعي قرار داده بود.
روشـنگر فـداـکـار را ايـن طـور
عيني ٬در مرثيه ميرزا سراج حکيم سراجي ٬جـديد
ِ
تعريف کرده است:
ت اسـالم سـراج دانش
خادم ملّ ِ
ِ
ِ

علم وطنخوا ْه معارفپرور
ناشر ْ
ِ
)  ٨ـ(٨٨ ٬

خالقيت او ٬چـنين شـخصي است٬
اشعار استاد عيني ٬در دوره دوم
غنائي
قهرمان
ِ
ِ
ِ
ِ
خادم ملت و وطنخوا ِه معارفپرور است .اين قهرمان از آن ] ـ= با آن[ قهرماني که در دورئ
ديگرگوني عبارت از آن است کـه
ايجادي ات عيني ديده بوديم خيلي فرق ميکند.
يکم
ّ
ِ
ِ
اجـتماعي روز بـه انـديشه
واقـعيت
مشخص
هاي
مسئله
ترين
مهم
سر
در
قهرمان
ـکنون
ا
ِ
ِ
ِ
ِ
اجتماعي ملي بررسي
رفتهـاست ٬ارزشهاي جاوداني بشري را نيز در پرتو مشخصات
ِ
ميکند.

ملي تاجيکي تشکل مييافت .سليمي ٬در عالوه ] ـ=
با ايجاد جديدان ٬ادبيات ِ

ضميمه[

تذکره تحفة االحباب گفته بود» :عيني الحال ...اشعارهاي ملي مينويسد« .١٣شعر عـيني٬
مشخص تاريخي سنجيده
جاودان بشري را در زمينه
ديگر جديدان ٬غايههاي
شعر
ِ
ِ
ِ
ْ
مانند ِ
اساسي
مضمون ملّ ِي ادبيات را نشانه
رستگاري ملي به کار انداخته بود.
در راه
نـو
ِ
ِ
شعر ِ
ِ
ِ
تاجيکي ميتوان دانست.

ملي ادبـيات فـارسي
شعري که محتويي ِنو زماني ٬از جمله مضمون ِنو اجتماعي و ِ
شعر نو
شکلي نظم را در خود عکس داده است
تاجيکي را افاده کرده ٬صفتهاي تازه
ِ
ِ
١٣ـ(ــواضح ٬تحفة االحباب في تذکرة االصحاب  ٬با اهتمام سليمي ٬تاشکند ٬١٩١٤/١٣٣٢ ٬صحيفه .٣٣٣
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ادبي او ٬نمونه شعر نو
دوم تحوالت ِ
است .سرودههاي صدرالدين عيني ٬در دوره يکم و ِ

تاجيکي است.

ادبي استاد عيني تا سال  ١٩١٧/١٣٣٥ادامه يافت.
دوم
ِ
فعاليت ِ
دوره ِ

٣
ماه فوريه سال  ١٣٣٥ق ١٩١٧/م ٬در روسيه ٬انقالب دوم روي داد و پادشاه را سرنگون
جـديدان آسـياي مـيانه ٬تـرکستان
ـکرده جمهوري تأسيس دادنـد .بـا تأثـير ايـن واقـعه٬
ِ
جـديدان بـخارا از
)سمرقند ٬خجند ٬استروشن ٬تاشکند( و بخارا نـيز فـعالتر شـدند.
ِ

امـير
انديشه انقالب اجتماعي دور و فقط با فـعاليت فـرهنگي مشـغول بـودند .آنـها از
ْ
مکـتسب
اجـازت
اصالحات درخواست کردند .اصالحاتي که آنها ميخواستند بـيشتر
ِ
ِ

اصول نو ] ـ= مدارس جديد[ ـ ٬که آنجا حساب ٬جغرافيا ٬تاريخ و ديگـر عـلوم دنـيوي نـيز

اجازت چاپ روزنامه و مجله ٬کتاب درسي و غـيره را
بهـبرنامه آموزش درآمده است٬
ِ

درـنظر داشت .امير بخارا  ٧آوريل  ١٩١٧فرمان اصالحات صادر کرد .جديدان  ٨ ٬آوريل٬
نمايش شاديانه و شکرانه برپا نمودند .از اينکه مردم پرچم برداشته به کوچهها بر آمـدند٬
ِ
امير ترسيد و عکسالحرکت آغاز نمود ٬نمايش را پر اـکنده و مردم زيادي را زنداني کرد.
نمايش جديدان راضي نبود و به نمايش نه برآمد .با وجـو ِد
صدرالدين عيني به تشکيل
ِ
اين ٩ ٬آوريل او را از حجره مدرسه دستگير کرده ِ ٧٥د ّر ه زدند .حکم ِ ٧٥د ّر ه برابر
ِ
عـيني جـان سـخت ٬پس از  ٥٢روز مـعالجه پـزشکان بـيمارستان
حکم قتل بود ٬ولي
ِ
روسيه ٬صحت يافت ٬به سمرقند )ـکه تابع ترکستان روسيه بود( پناه برد و ديگر ٬تا آخر
عمر ٬آنجا زندگي کرد.
پس از يک سال ٬سال  ٬١٩١٨در بخارا باز ارتجاع قوت گرفت و در معرکه جديد کُشي

)برادر خُ ـرد او( ٬حـاجي سـراج ٬بـه قـتل
برادر عيني
هزاران تن کشته شدند .از جمله٬
ِ
ِ
رسيد .عيني ٬در کشته شدن او ٬مرثيهاي گفت که يکي از مشهورترين سرودههاي اوست.
آخرين بند آن مرثيه ترجيعبند اين است:
يا رب آن خـانه بـيداد و سـتم ويـران بـاد
بدبختي مـا
يا رب آن تخت که شد باعث
ِ
سر خونخواري شد
يا رب آن تاج که ِ
زيب ِ

يـا رب آن مـحکمه جـو ْر مـزارسـتان بـاد
ـک سـيه يکسـان بـاد
ريزهريزه شده بـا خـا ِ
صـاحب خـود زيبد ِه زنـدان بـاد
سـر
ِ
بـا ِ

٨٨

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
سير ادبي صدرالدين عيني و مرحلههاي آن

مقاله

جـالدان است
يا رب آن قصر که عشرتگ ِه ّ
يارب آن مفتي و اَن قاضي و اَن شاه و وزير

زيـر زمين پنهان باد
پـاره پـاره شـده در
ِ
در محکمهـهـا حيران باد
دست بسته به ِ
خون خودشان غلتان باد
سرنگون گشته به ِ

ـ ـ ـ ــکاين همه ظلم به دوران که بدين وحشت رفت

عشـرت آن حـضرت رفت ـ ـ ـ ـ
آمــادگي
بــهر
ِ
ِ

يــا رب آ ن زمـره کـه امـروز تـحکّم دارد

اصالحات جوي نيست ٬ديگر نه انقالب علمي بلکه انـقالب
پيداست که اـکنون عيني
ْ

سـبب چـنين
جهان ظلم را زيرـوـرو و آغشـته بـه خـون بـبيند.
اجتماعي ميخواهد تا که
ِ
ِ
اجتماعي عيني نه تنها واقعههاي بخاراي سال  ١٩١٧و هفتاد و
ديگرگوني کلي در افکار
ِ
ِ

پنج ] ـضربه[ چوب خوردن او ٬واقعههاي بخاراي سـال  ١٩١٨و کشـته شـدن بـرادرش
عـالم شـمولـــ سـومين
بزرگ
حاجي سراج ٬بلکه باز يک واقعه ديگر است که رويدا ِد
ِ
ْ
جديدان
انقالب روسيه ٬انقالب بلشويکان در ماه اـکتبر سال ١٩١٧ـــ ميباشد .بعضي
ِ

جديدان بـخارا آن را پـذيرفتند .از
ـکثر
ترکستان
ِ
ِ
انقالب بلشويکي را قبول نداشتند؛ اما ا ِ
جمله ٬عيني سال  ١٩١٨به پيشواز يکمين سالگرد انقالب اـکتبر شعري به عنوان ِ
مارش

ِ
حر يت يا
آموزگار يکي از نخستين مکتبهاي
سرود آزادي گفت .او ٬آنگاه ٬در سمرقند٬
ِ
ّ
شعر استا ِد خود را سروده به جشنگاه رفتند .بند اول
شوروي بود و شاـگردان اين مکتب ِ

اين سرود اين است.

اي ستمديدگان اي اسيران
آزادي مــا رســيد
وقت
ِ
مژدگاني دميد اي فـقيران
در جهان صبح شادي دميد
ِ
)  ٨ـ(٢٨٥ ٬
اين سرود به هواي ] ـ= به
مارسيز  ٬که سرود ملي فرانسه
انقالبي فرانسويان٬
تقليد[ سرود
ِ
ّ
ِ

است ٬گفته شده است و ٬بنابر اين ٬وزن مصرع دوم بيت از ] ـ= با[ مصرع يکم فرق دارد.

تـرکي
بعضي آنها به زبـان
عيني سالهاي اول انقالب چندين شعر انقالبي گفت که
ِ
ِ
ازبکي است ) او سال  ١٩١٤/١٣٣٣يک شعر ترکي گفته بود و پس از سال  ٬١٩١٧/١٣٣٥در ترکيگويي٬
دعوت
انقالبي او پر از خطاب و دعوتاند .خطاب و
زياد قلم سنجيده است ( .همه شعرهاي
ِ
ِ
اين شعرهاي انقالبي از ] ـ= با[ خطاب و دعوتي که در شعرهاي چند سال پيش ٬يعني در
روشنگري عيني
شعر
پروري او ٬ديده بوديم تفاوت دارد .دعوتهاي
شعرهاي معارف
ِ
ِ
ِ
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يات نوازشْ کار داشتند؛ اما شعرهاي انقالبي ٬به ويـژه
آميز نرم و
ِ
پرحس ِ
ّ
آهنگ اضطراب ِ
سخت حکم قطعي و خشمآلود گفته شـدهانـد .مـبارزه
ازبکي وي ٬به آهنگ
شعرهاي
ِ
ِ
ِ
الزم ذات آن است ٬آهـنگهاي درشت٬
شديد انقالبي ٬که خـونريزي و خـرابکـاري ِ
صداي توپ و تفنگ و زدـوـخورد را به ادبيات آورد .دو تاريخنامه استاد عيني ٬که يکي٬
به نام تاريخ اميران مغنيتيه بخارا  ٬سال  ١٩٢٠و ديگري ٬به عنوان تاريخ انقالب بخارا  ٬سـال
ـمـانند[
 ١٩٢١نوشته شـده بـود ٬ايـنچنين ]
داسـتان جـالدان بـخارا )  ٬( ١٩٢٢/١٣٤٠کـه از
ِ
ِ
دهشتهاي اميري ] ـ= امارت[ بخاراي سال  ١٩١٨حکايه مـيکند ٬هـمه پـر از خشـم و

غضب و نفرت است .انقالب  ٢سپتامبر سال ١٣٣٨ ) ١٩٢٠ـق( امارت بخارا را بر باد فنا
آخـر
داد؛ ولي فاش کردن استبدا ِد اميران و اميريان و قباحت و جهالت علماي سوء ٬تا
ِ
عمر عيني ٬موضوع
اساسي نوشتههاي او بود .داستان آدينه )  ٬( ١٩٢٤/١٣٤٢نخستين ُر مان
ِ

ِ
داسـتان
تــاجيکي داخـوندهُ ٬( ١٩٣٠/١٣٤٨ ) ١٤ر مـان غـالمان ) ٬( ١٩٣٥/١٣٥٣
مـرگ سـودخور
ِ
ِ

)  ٬( ١٩٣٧/١٣٥٥و يادداشتها ي چهار جلده او )  ٬( ١٩٥٣-١٩٤٦/١٣٧٣-١٣٦٥همه ٬حاـکي از
ـگر جور و ظلم صنف )طبقه(هاي
زندگاني پرمشقت زحمت ِ
کشان پيش از انقالب ٬افشا ِ
ِ
زمان اميرند؛ همه به وصف انقالباند .عيني به خدمت انقالب در آمده بود و
حکمران ِ
ِ

انقالبي زندگي خدمت ميکردند.
ديگرسازي
آثار هنري )بديعي (ي او براي
ِ
ِ
در آثار هنري عيني ٬در داستانها و رمانهاي او ٬در شعرش )ـکه پس از انقالب خيلي
ـکم نوشته است( هميشه ٬کم و بيش ٬نقشـِ روشنگري هست .لکن مقالههاي او بـيشتر
روشنگري معارفپروري دارند.
مضمون
ِ

او ٬پس از انقالب ٬زياد مقاله نوشت .از بسکه در اداره بعضي روزنـامه و مـجلهها

ـکارـميکرد ٬الزم ميآمد که زياد مقاله نويسد .از بسکه با انقالب سرعت تاريخ به يکبار
حيات
افزود و هر روز چند مسئله مهم اجتماعي و فرهنگي پيش ميآمد ٬چون عيني در
ِ
اجتماعي به غايت فعال بود ٬نميتوانست آن مسئلهها را بيپاسخ بگذارد .اين است که
اول انقالب ٬چنانچه سالهاي
در سه چهار سال ِ
مجلّ ه تاجيکي شعله انقالب  ٦٧ ٬مقاله چاپ کرده است و ٬در اين سالها ٬در نشريههاي

 ٬ ١٩٢١-١٩١٩/١٣٤٠-١٣٣٧در نخستين

سر قدرت آمدند٬
ترکي ازبکي هم مقاله زياد دارد .پانترکيستها ٬که در نتيجه انقالب به ِ
ِ
تاجيکستان
کوهسار
محر ِف[ »دادر خوانده« به معناي »برادر خواند« است و مردم
١٤ـ(ــداخونده ٬ويران شده ]ـ= ّ
ِ
ِ
ـکنوني يکديگر را چنين خطاب ميکردند.
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عاقبت به قطع نشريههاي تاجيکي موفق شدند .چون ٬سال  ٬١٩٢٤جمهوري خودمختار
ِ
تاجيکستان تأسيس يافته مطبوعات و نشريات تاجيکي بهـکار در آمد ٬باز عيني فعال شد
فارسي تاجيکي  ٢٧مقاله او به
و ٬در طول سالهاي  ٬١٩٣٠-١٩٢٤/١٣٤٨-١٣٤٢به
ِ
فـارسي
طبع رسيد .به اين طريق ٬ميتوان گفت کـه ٬بـين سـالهاي  ٬١٩٣٠-١٩١٩بـه
ِ
تاجيکي ٬نه کمتر از  ٩٤مقاله از چاپ برآورده است .در اين مدت ٬از او  ٩کتاب چاپ

شد .از اين رقمها ميتوان پي برد که عيني ٬پس از انقالب ٬در جامعه ٬به نهايت درجه
ف ّعال شد.

ّـل
مقالههايي که عـيني ٬پس از انـقالب تـا سـالهاي  ٬١٩٣٣-١٩٣٠نـوشت در تشک ِ
ملي آنها ميتوان گفت نه کمتر از داستان و
اجتماعي تاجيکان و
شعور ِنو
ِ
خودشناسي ِ
ِ
ِ
هنري او اهميت پيدا
ُر مانهاي او اهميت داشتند و ٬در بعضي موردها ٬حتي بيشتر از آثار
ِ
ـکردند.
اهميت مقالههاي عيني در دهه دوم قرن بيستم ميالدي از چه عبارت بود؟ چرا آنها
ِ
تاجيکان ماوراءالنهر رويدادي مهم بودهاند؟
در تاريخ معاصر
ِ
امپراتـوري بـلشويکي سـرنوشتساز آمـد و
زيردست
انقالب براي همه ملتهاي
ِ
ِ
نيستي آنها را دخل ميکرد ] ـ= در هستي و نيستي آنها تأثير
مسئلههايي پيش آورد که هستي و
ِ

داشت[ ـ .اين مسئلهها را با فوريّ تي بررسي نمودن ٬ماهيت آنها را به فهم ملت رسـانيدن٬
جامعه را براي حل آنها سفر بر کردن ] ـ= [ الزم بود .عيني به اجراي اين وظيفه ميان بست

روشنگري خود را با محتويي تازه ادامه داد.
و فعاليت
ِ

انقالب ٬جنگ خانگي و مبارزه صنفي خرابيهاي زيادي آورد و خرابي معنوي بيشتر

از
خرابي ما ّد ي بود .بلشويسم به ما ّديّت و صـنفيّت ] ـ= مـبارزه طـبقاتي[ اسـاس يـافته از
ِ
ارزشهاي بشـري و مـعنويّ ت مـنکر شـد .نـيهيليسم بـلشويکي اـکـثريت انـدوختههاي
ِ
مـعنويت
فرهنگي عصرهاي گذشته را انکار کرد .بهويژه ٬دين را منع نـمود .در نـتيجه٬
ِ
ِ
جامعه به سرعت پست رفتن ] ـ= تن ّزل[ گرفت.
فعاليت معارفپروري در اين شرايط بيشتر ضرور آمد و حال آنکه ٬با فـرا رسـيدن
ِ
جديدان سابق محکوم و
انقالب ٬دوره روشنگري به پايان رسيده بود و ٬از نيمه دهه دوم٬
ِ

ميس ر گرديد که از دشواريها
به تعقيبات دچار شدند .با وجود اين ٬به بعضي روشنگران ّ

قطع نظر نموده خود را به شرايط تازه زمان موافق کنند و معارفپروري را به شکل نوي
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درآرند تا محتويي تازهاي داشته باشد.
جـديدان
عيني ٬پيش از انقالب ٬تنوير افکار مـردم را يکـي از وظـيفههاي اسـاسي
ِ
معارفپرور ميدانست .وي معارفپروران را تنويرگر به شمار مـيآورد .چـنانچه سـال
 ٬١٩١٤/١٣٣٢در مرثيه ياد شده که به فوت ميرزا سراج سراجي گفته بود ٬اين روشنگر
را به همين سبب ارج گذاشته است:
آن که ميکرد به تنوير بخارا خدمت

رفت مانديم تمام اهل بخارا به کـدر
)  ٨ـ(٨٨ ٬

تنوير پس از انقالب بيشتر اهميت پيدا کرد .اين است که دومين مقاله عيني ٬که در
مجله شعله انقالب سال  ١٩١٩/١٣٣٧چاپ شد» ٬تنوير افکار« سرلوحه ] ـ= عنوان[ دارد.
»انقالب مقدس را به حالتي استقبال
عيني ٬در اين مقاله ٬با درد و حسرت گفته است:
ِ

ـکرديم که نه علم داريم نه ادر اـک ٬نه خط داريم نه سواد ٬نه فکر داريم نه خيال ٬نه آرزو
مکتب
داريم نه آمال« )  .( ١٢ ٬ ٩اـگرچه ٬پيش از انقالب ٬در شهرها و دهات ماور اءالنهر٬
ِ
پسران و دختران زياد بود ٬بهخصوص بخارا مدرسه زياد داشت ٬آنچه عيني اينجا گفتهـاست
چندان پرمبالغه نيست؛ زيرا او خط و سوا ِد زماني ٬ايدئالهاي عالي اجتماعي و شعور
ملي را در نظر دارد که ٬در حقيقت ٬بلند نبود .از اين رو ٬وي گفته است که »بدبختانه ما
فارسيان هنوز در کوچه بيخبري تماشاـگري ميکنيم« )  .( ١٣ ٬ ٩وي در نزد ملّت وظيفه
ـگذاشته است که »از هر چه بيشتر و از همه پيشتر ٬به تنوير افکار و تـزييد مـعلومات
ـکوشيدنمان الزم است«(١٣ ٬ ٩ ) .

اين مقاله عيني  ٧دسامبر  ١٩١٩چاپ شده بود ١٥ .دسامبر همان سال ٬در همان
مجله شعله انقالب  ٬ديگر مقاله او انتشار يافت که گفته است» :براي زندگي يک قوم ٬لزوم
»قـوم بـيعلم امـروز يـا فـردا
علم و معارف مثل لزوم آب و هواست« .و افزوده است:
ِ
محکوم زوالاند«(١٤ ٬ ٩ ) .
چنانکه ميبينيم  ٬پس از دو سال انقالب بلشويکي  ٬اـگرچه دايرههاي رسمي ٬درـرستگاري

آدم و عالم ٬اميد به شعور صنفي )طبقاتي( و انقالب پرولتري بسته بودند و اـگرچه استاد
اجتماعي صنفي در آمده بود ٬هنوز اساسًا اميد از ] ـ= به[ علم و
عيني به خدمت انقالب
ِ

معارف دارد ٬هنوز شعور معنوي و انقالب عـلمي را
کـار ] ـ= نـجات دهـنده[ مـلت
ْ
خـالص ِ
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روشنگران تاجيک ٬بهويژه در بخارا ٬بهغايت استوار بود
معنوي آموزههاي
ميداند .بنياد
ِ
ِ
و آنها کوشيدهاند انقالب اجتماعي حتي انقالب پرولتري را براي پياده کردن برنامههاي
معنويبنيا ِد خود بهـکـار بگـيرند .ولي ٬انـقالب بـلشويکي از حـد زيـاد ] ـ= زيـاده از

حـد[

سر کار
معنويتزداي آمد و نگذاشت که آن نيتها عملي شود :معارفپروران را کمکم از ِ

کار مکتب و معارف ٬مطبوعات و نشريات ٬علم و
دور ساختند ٬تعقيب و نيست کردندِ .
عـيني
نوسوادان ناآـگا ِه تنگنظر و بيدينهاي جـنگجو گـذشت .امـا
فرهنگ به دست
ِ
ِ
زمانهشناس و زمانهساز سازش جسـته ٬گـذشت کـرده ٬بـا راههـاي گـوناـگـون عـالجي

مييافت تا فرهنگـگستري کند.
پرشور معارفپروري ٬بهـثبوت
پس از دوـــ سه سال ديگر ٬استاد عيني ٬با يک فعاليت
ِ
کار ملت است.
رسانيد که علم و دانش در حقيقت رها ِ

پانترکيستها ٬که با انقالب به سر قدرت آمده بودند ٬دعوا ] ـ= دعوي[ کردند که ملتي

به نام تاجيک وجود ندارد ٬و آنهايي که خود را تاجيک مينامند ٬در اصل ترکاند که ٬با
زبان ترکي خود را از دست داده زبان فارسي را پذرفتهاند و اـکنون آنها را باز
تأثير مدرسهِ ٬
تاجيکان ماوراءالنهر بهخصوص بخارا و
به النه ترکيّ ت بايد برگرداند .آنها ٬با اين دعوا٬
ِ
سمرقند را ٬با زور و زجر ٬در سندهاي رسمي ٬ازبک نويساندند و سال /١٣٤٣-١٣٤٢
 ٬١٩٢٤که شورويان در ماور اءالنهر ٬به نام تقسيم حدود ملّي  ٬مرزبندي آغاز کردند و تبر
تقسيمي پيش گـرفتند ٬پـانترکِ ستهاي بـلشويک بسـيار کـوشيدند کـه بـراي تـاجيکان
سرو ِر آنهايي شد که ٬براي اثبات کردن
جمهوري تأسيس نشود .آنگاه ٬صدرالدين عيني َ
موجوديت تاجيکان ٬براي تأسيس جمهوري تاجيکستان ٬به تالش و پرخاش در آمدند.
ِ

دار اسـتاد عـيني ٬کـه مـوجوديت تـاجيکان ٬مـوجوديت زبـان و ادبـيات
ِ
پژوهش دامنه ِ
باستاني آنها را اثبات نمود ٬نخست در کتاب او٬
هزارساله و علم و فرهنگ شکوهمند
ِ

علمي او ٬با چند
جستار
نمونه ادبيات تاجيک )  (١٩٢٦/١٣٤٤جمع بست گرديده است .اين
ِ
ِ
فـارسي
فارسي تاجيکي و خصوصيتهاي آن ٬درباره اينکه زبـان
مقالهاي درباره زبان
ِ
ِ
تاجيکي امروز بايد چهـگونه باشد ٬با چند کتابي که درباره رودکي ٬فردوسي ٬ابنسينا٬
ِ

سعدي ٬کمال ٬نوايي ٬واصفي ٬بيدل نوشت ادامه يافته ٬عاقبت ٬يک نظريه مکملي در

علمي تاريخ تاجيکان ٬تاريخ زبان و ادبيات و علم و فرهنگ
تاجيکشناسي ٬در شناخت
ِ
علمي همبسته با مبارزه سختي در راه دفاع از
جستار
آنها به ميان آمد .اين نظريه نتيجه
ِ
ِ
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حقوق ملت تاجيک بود .علم ] ـ= از علم[ به صفت سالحي در مبارزه اجتماعي و سياسي
استفاده گرديد.
تاريخي ملت ٬براي پيروزي به دست آوردن
هستي
علم و دانش ٬در تحکيم پايههاي
ِ
ِ
زمـاني
نـو
در مبارزه آزاديجويي و استقالل
خواهي ملي ٬خدمت کرد .ادبـياتشناسي ِ
ِ
ِ
تاجيکان ماوراءالنهر در درون آتشـِ همين مبارزههاي ملّ ِي آز اديخواهي در دهه دوم و
ِ
شناسي ِنو
سوم قرن بيست تشکل يافت .تاريخ
زماني تاجيکستان نيز با اين تـالشهاي
ِ
ِ
ِ

بستي آـکادميسين باباجان غفوراف ٬تـاريخ
کتاب جمع
علمي عيني آغاز يافته ٬بعدتر ٬با ِ
ِ
ِ
مختصرِ ِ
خلق تاجيک )  ٬( ١٩٤٧/١٣٦٦تشکل پذيرفت که نيز پايه بر کـانسپسيون ] ـ= دريـافت٬

تاريخي عيني دارد و در مبارزه ضد پانترکِ سم آب و تاب يافته است.
استنباط[
ِ
ِ
بعضي تفصيالت اين مبارزه طوالني را بنده در مقالهاي به عنوان »صدرالدين عيني٬
روشنگر بزرگ تـاجيک« و کـتاب خـراسـان است ايـنجا بـيان کـردهام .ايـنجا مـيخواهـم
پروري تاجيکي ٬از نخست ٬فقط جنبشي در راه فرهنگ گستري٬
تأـکيدـبدهم که معارف
ِ
احوالي
در راه بلند بردن ] ـ= اعتالي[ سوا ِد جامعه و سويه فرهنگي آن ٬در راه تأمين نيکو
ِ

مردم نبوده بلکه چيزي زيادتر از اين بوده است .روشنگران ٬که »براي گشـادن درهـاي

بـاتالق عـقبماندگي مـبارزه
علم و فن به روي مردم« ٬بـراي بـيرون کشـيدن کشـور از
ِ
ساختن
مقصد آنها اجراي يک برنامه رستگاري ملي ٬يک برنامه استوار
ميکردند ٬اصل
ِ
ِ

هستي ملت بوده؛ هرچند انقالب امکان نداد که چنين برنامهاي عملي
معنوي
پايههاي
ِ
ِ
ميس ر شد
شود ٬بههر حال ٬به يکي از نمايندگان برجسته معارفپروري ٬به استاد عينيّ ٬

نابودي ملت استفاده نمود و ٬براي
خوف
ـکه علم را ] ـ = از علم[ مانند سالحي براي دفع
ِ
ِ
ِ
اينکه الاقل  ٬در يک گوشه
هستي ملت استوار گردد ٬براي اينکه
دوردست وطن ٬ريشههاي
ِ
ِ
خودشناسي ملي و يا ِد تاريخي و فرهنگي ملّ ت به درستي شکل بگيرد ٬پرخاش ] ـ= مبارزه[
ِ
ِ
پروري تـاجيکي
را با موفقيت به پايان رسانيد .در اين صورت ٬ميتوان گفت که معارف
ِ
آنچنان قوت داشت که ٬اـگرچه انقالب آن را جوانمرگ کردن خواست ٬آخراالمر وظيفه

پروري تـاجيکي و
تاريخي خود را قسمًا ] ـ= بعضًا[ اجرا نمود .بزرگواري که بنياد معارف
ِ
رستگاري ملي را طرحريزي کرد ٬احمد دانش بوده و بزرگوار ديگري که
اساس برنامه
ِ
معارفپروري را ٬قسمًا هم باشد ٬به سر منزل مقصو ِد تاريخي رسانيد صدرالدين عيني بود.
مسـلک مـعارفپروري دوره
به پندار ما ٬قسمًا هم باشد ٬به پيروزي رسيدن مرام و
ِ
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اساسي فعاليت او در اين
مضمون
ايجادي استاد عيني را تشکيل مينمايد.
فعاليت
سوم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
دوره ٬با تکيه به معنويتگرايي ٬مبارزه در راه دفاع از حقوق ملت بود و اين مبارزه براي
معين شدن بعضي
خودشناسي اجتماعي و
تشکل
ـگاهي م ّل ي ٬براي ّ
تاريخي ملت و خودآ ِ
ِ
ِ
ِ

از عمدهترين پـهلوهاي ] ـ= جـنبههاي[ ايـن خـودشناسي و خـودآـگـاهي نـقشي اسـاسي
ـگذاشت.
جوان تاجيک ٬مسرور عبداهلل ٬سـالهاي  ١٩٤١-١٩٢٣را دوره تشکـل
پژوهشگر
ِ
١٥
ملي
دنيوي
ملي
ِ
ِ
تاجيکان ماوراءالنهر ناميده است .به عقيده او ٬خودآـگاهي ِ
ـگاهي ِ
خودآ ِ

پروري آخر سده نُ زده و آغاز سده بيست تـا انـقالب بـلشويکي
دوران معارف
تاجيکي
ِ
ِ
ِ
ايراني اسالمي بوده پس از انقالب ٬بنابر حکمراني آتئيسم شوروي ٬جـنبه
ـگاهي
ِ
خودآ ِ
ِ
مـلي آز اديخـواهـي ٬در
خـودشناسي مـلي کـاهش يـافت و مـبارزه
فـلسفي
مذهبي و
ِ
ِ
ِ
موقعيت اساسي پيدا کرد .به فکر ما ٬اين عقيده مسـرور
خودرسي ملت٬
خودجويي و
ِ
ِ
خـودشناسي مـ ّل ِي
معين کردن خصوصيتهاي يک دوره
عبداهلل حقيقت دارد و ٬براي ّ
ِ

نقش عيني در اين خودشناسي ٬از اهميت خالي نيست.
ِ
تاجيکان ماوراءالنهر براي تعيين ِ
خــودشناسي مــ ّل ِي دنـيوي را در فـعاليت اجـتماعي عـيني ٬نـه از سـال
اـگــر دوره
ِ

 ٬١٩٢٤-١٩٢٣بلکه از اول انقالب ٬از سال  ٬١٩١٨-١٩١٧بگيريم ٬شايد به حـقيقت

نزديکتر بياييم .زيرا اميد اسـتقالل مـلي ٬پس از انـقالب دوم روسـيه ٬انـقالب فـوريه
ت تـمام٬
 ٬١٩١٧قوت يافت و ٬از همين سبب ٬همه
ْ
جديدان اين انقالب را ٬با مـمنونيّ ِ

پيشواز گرفتند و مبارزه آنها خصوصيتهاي نو پيدا کرد .از اين رو ٬بهتر است بگوييم که

فعاليت عيني از سالهاي  ١٩١٨-١٩١٧تا آخر دهه سوم دوام کرده است.
سوم
دوره
ِ
ِ
هرچند که ٬پس از انقالب شوروي ٬نظر صنفي و طبقاتي در جامعه برتري يافت و همه
فرهنگي روز و زمانهاي گذشته فقط با صنفيّ تجويي
مسئلههاي اجتماعي و سياسي و
ِ

طرز
حل ميشدند ٬چنانکه در باال ديديم ٬به عيني ّ
ميس ر گرديد که معنويتگرايي را به ِ
تازه ادامه بدهد و گسترش آنرا افزون سازد .وي مسئلههاي حقوق ملت و خودشناسي و
جويي ملي را با فعاليت علمي ٬با جستارهاي معنوي حل نمود.
هويت
ِ

لکن ٬از اول انقالب ٬طبيعي است که در نوشتههاي او نظر صنفي نيز پـيدا شـد و٬

15) M. Abdollayev. Problemy natsionalno uo samosoznaniya u literaturovedcheskikh trudakh S. Ayni
1996, s. 5-9.

شناسي عيني(
ِ
خودآـگاهي ملي در آثار ادبيات
ِ
 , Dushanbeـ) مسئلههاي

مقاله

نامه فرهنگستان ٣/ ٣
سير ادبي صدرالدين عيني و مرحلههاي آن

٩٥

رفتهرفته ٬در برخي از آثارش برتري يافت .او ٬از نيمه دهه دوم ٬در ايجاد بديعي )هنري(
اساسًا به نثر گذشت ] ـ= روآورد[ ـ .خود گفته است» :پس از انقالب اـکتبر ...٬چارچوبه وزن و
قافيه ٬براي افاده مضمونهايي که انقالب الهام ميکرد ٬تنگي نمود و يا ايـنکه قـابليت
شعري من از افاده آن مضمونها در لباس شعر عاجز آمد و درآمدم به نثرنويسي« .١٦البته٬
ِ

دار يک دوره پرتالطم تاريخ در
نه از سبب کمقابليتي بلکه به سبب اينکه
تصوير دامنه ِ
ِ
نوشتن ُپ ِو ْست | ) b`FLfhداستان
ميدان وسيع نثر به جوالن آمدن را ميخواست ٬عيني به
ِ
ِ
ِ
ـکوتاه ٬گزارش داستاني ( و رمان آغاز کرد .اـگر مقالههايش در عهد شوروي مضمونًا بـيشتر
الهام
ادامه همان فعاليت معارفپروري او بوده باشند ٬اين ُپ ِو ْس تها و رمانها بيشتر از ِ
انقالب به حاصل آمدهاند و ٬از اين رو ٬بنياد آنها بر نگا ِه صنفي است.
جال دان بخارا نوشته بود ٬ميتوان گفت که نثر بديعي
اـگرچه سال  ١٩٢٣پُ ِو ْس تي به نام ّ

)هنري( او از سال  ١٣٤٣ ) ١٩٢٤ق ( ٬از تأليف قـصه آدينه رواج يـافت .بـعد ٬رمـانهاي

ت ِ
مرگ سودخور و ديگر آثار او به وجود آمدند .عيني ٬در اين اثرها٬
داخونده و غالمان  ٬پُ ِو ْس ِ

نوايان زحمتکش
منسوبيت صنفي او معيّن کرده است :همه بي
ارزش انسان را از روي
ِ
ِ
آدمـان خـوبانـد؛ امـا ٬از »اسـتثمارگران« ٬فـقط آنـهايي را بـه تـصوير گـرفته است کـه
زمـان پـيش از
داران
ِ
خصلتهاي بد داشتهاند .از اين جـاست کـه دولتـمندان و مـنصب ِ

اجتماعي شخص نگاه ميکند٬
هستي
مال يان فقط بدکردارند .نويسنده تنها به
انقالب و ّ
ِ
ِ
ترکيبي  ٬پيچيدگيهاي[
بهـمعنويت انسان ٬به مرکّ بيهاي ] ـ= به عناصر
جهان باطني او اهميت
ِ
ِ
نميدهد و فقط گاهي اندک نظر ميافکند.
بينش صنفي اندکي ديگر
از آخر دهه سيوم ٬در کشور شورويِ ٬

شد .از بس که ] ـ = هرچه[

جنگ دوم جهان نزديک ميآمد و فاشيسم آلمان براي مـبارزه ضـد کـمونيسم آمـادگي
دوستي مردم شوروي به جنبش آورده شود .شورويان٬
ميديد ٬الزم آمد که حس وطن
ِ
مکتب ميانه ] ـ= دبيرستان ٬مدرسه
باـاين مقصد ٬از تاريخ نيز مثالهاي برجسته بجستند .در
ِ
متوسطه[ ـ ٬درس تاريخ روسيه جاري شد .شخصيتهايي چون پـوشکين ٬شـاعر بـزرگ
قرن نُ زده ٬عليشير نوايي ٬از بزرگان عالم سخن ولي امير و
روس ولي از اشراف زادگان ِ
وزير ٬بعضي سرلشکران ] ـ= سرداران[ عصرهاي گذشته که با استيالـگران مبارزه کردهاند
١٦ـ(ــعيني ٬يادگاري ٬مجموعه شعرها ٬١٩٣٥ ٬صحيفه .٧
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شخصيتهاي مثبت و سزاوار احترام دانسته شدند .آنگـاه ٬عـيني ٬در پـژوهش تـاريخ
ادبيات ٬يکباره فعال شد .در اندک مدت ٬بين سالهاي  ١٩٣٩تا  ٬١٩٤١يکباره پنج
ـکتاب عيني درباره ابنسينا ٬فردوسي ٬سعدي ٬رودکي و نـوايـي بـهدست خـوانـندگان
ِ
ادبيات دوست رسيد .بنده در ياد دارم که ٬چون تشنهاي که به چشمه رسد ٬هـمه ايـن
ـکتابها را به حرص ميخواندند .چون جنگ شوروي با آلمان شروع شد ٬عيني کتاب
قهرمان ِ
خلق تاجيک٬تيمور ملک )  (١٩٤٤/١٣٦٣را نوشت که درباره حاـکم خجند و جنگ او با
ِ
استيالـگران مغول است.

بيني عيني در آثار هنري بديعي نيز تا اندازهاي
صنفي ت
به اين طريق ٬جنبه
ّ
گرايي جهان ِ
ِ

ديد ادبي و بديعي
معنوي آن افزودن گرفت .کمکم ديگر
سست شده جنبه ملي و
شدن ِ
ِ
ِ
باعث
ديگرگوني کلي در خالقي ّت او گرديد.
ِ
ـ

عاقبت ٬در يادداشتها ي چارجلده ٬که آخرين و بزرگترين اثر اوست )چاپ جلد يکم

بهـسال  ١٩٤٨/١٣٦٧و جلد چارم  ٬( ١٩٥٤/١٣٧٤فرديّ ت انسان در مرکز دقت گذاشته شـد و

سيماي
اساسي
امکان فراهم آمد که شخصيتهاي برجستهاي تصوير گردند ٬صفتهاي
ِ
ِ
زاري خـلق ٬نـه تـنها
معنوي ملت عـميقتر پـديد آيـد ٬نـه فـقط مـظلومي و خـواري و
ِ
ِ

رنگي زنـدگاني مـردم ٬خـصوصيتهاي
عدالت
جويي جفاديدگان بلکه هـمه گـوناـگـون ِ
ِ
اثر
ِ
معنويت ملت ٬عقل و خرد و دل شاعرانه تاجيکان نشان داده شود .اـکنون عيني ٬در ِ
زمان پيش از انقالب را فقط تيره و تار و پر از دهشت و وحشت نـميبيند٬
بديعي هم٬
ِ

نجابتمند او را نيز باـمشاهده
توانايي انسان و دل
بين نازکرو دارد که قوه و
ِ
بلکه چشم همه ِ
ِ
ميگيرد.

در اثرهاي بديعيي که عيني پيش از يادداشتها نـوشته بـود ٬خـلق مـعناي اجـتماعي
صنفي
مضمون اجتماعي
صنفي داشت .تنها
هستي خلق پديد آمده بود .در يادداشتها ٬
ِ
ِ
ِ
تـحقيق ادبـي
خلق معناي ِاتْنِ کي ) = قومي( گرفت و بسياري از صفتهاي مهم مـلت بـه
ِ
ِ
ـکشيده شد .نشانههاي صنفيّ تگرايي در يادداشتها نيز کم نيست ٬ولي اينجا نـويسنده
هستي مـلت را ٬بـا
دل مردم مينگرد و
جوي پنهانخانههاي ِ
اساسًا از بينشگا ِه انسانيت ِ
ِ
همه نيک و بدش ٬نمايان ميآرد.

)هنري( عيني هم بـرتري
بديعي
ديد معنوي در نگاشتههاي
اين است که ٬عاقبتِ ٬
ِ
ِ
قوي معنوي به فعاليت اجتماعي و ادبيات آمده بـود ٬بـا
يافت .استاد ٬چنانکه با بينش ِ
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نظر
همان بينش و فه ِمش را ِه ايجادگري خود را به آخر رسانيد و ٬بيشبهه ٬در آخر عمرِ ٬
تـاريخي مـلت در نـيمه اول قـرن بـيستم
او نازکتر ] ـ= ظـريفتر ٬بـاريکتر[ شـده تـجربه
ِ
بيني او را غنا بخشيده بود.
جهان ِ

سير
ديد معنوي در آثار
ـکمينه بر اينم که
پيروزي ِ
ِ
بديعي عيني يک دوره جداـگانه در ِ
ِ
تاجيکي
فارسي
ادبي او ٬دوره چارم ٬بايد دانسته شود؛ زيرا حادثه مهمي بود که ادبيات
ِ
ِ

قرن بيستم را يک قدم پيش برد ١٧.به نظر ميرسد که حـدود ايـن دوره را از آغـاز دهـه

ديد تازه ِا ْستِ تيک از
چهارم قرن بيست تا آخر عمر او ميتوان دانست .بعضي نشانههاي ِ

رواني
تصوير روحي و
گرفتن
داستان مرگ سودخور )  (١٩٣٧/١٣٥٦مشاهده ميشود .قوت
ِ
ِ
ِ
ِ
مرکّب ٬دقت کردن به چهره اهل هنر و غيره ٬در
داستان قهرمان خلق تاجيک  ٬تيمور مـلک
ِ
باعث دست کشيدن از صنفيتگرايي در انـتخاب قـهرمان مـثبت گـرديد و ٬نـهايت ٬در
يادداشتها  ٬خيلي مکمل و همه جانبه عرض وجود کرد.
به پندار ما ٬از آنچه ذـکرش گذشت عيان است که مرحلههاي رشد و تکامل اجتماعي

ادبي صدرالدين عيني مهمترين مرحلههاي تاريخ تاجيکان آسياي ميانه را در نيمه اول
و ِ
قرن بيست به خود عکس داده است ] ـ= منعکس ساخته است[ ـ .وي ٬برابر مـلت ٬تـاريخ را
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