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 ملخص

 

 بخارى سادر

 

Садри Бухоро 

 

( و أعماله و مكانته و دوره في التاريخ األدبي الخاص ١٩٣٢-١٨٦٥يتناول هذا الكتاب حياة شريفجان مخدوم سادر زيا )

يهدف العمل إلى الوصول إلى جمهور واسع من القراء و يتوجه بشكل خاص و . «Tajik Farorud»بالفرارود الطاجيكي 

يبحثون في التاريخ األدبي لطاجكستان في بدايات الـعقد الثالث من القرن بالفائدة إلى المتخصصين بالمجال األدبي و الذين 

 العشرين.

  

يناقش المؤلف المواد المتعلقة بالعمل التنويري لسادر زيا و السياق التاريخي الذي ظهر فيه في مدينة بخارى. كما يتطرق 

طاجكستان بشكل أوسع. و يعتبر المؤلف أن الدور  للعوامل المؤثرة في عمله المبدع و كذلك في تطور التفكير التنويري في

الذي قام به سادر زيا في صياغة التفكير التنويري ذو أهمية خاصة و يؤكد افتقار االدعاءات المناقضة لذلك ألي سند 

 ترتكز عليه.

 

كستان و خصوصا لقد تم إنجاز هذا الكتاب بغية تقديم عمل مناقض لما تم إصداره مؤخرا من منشورات أكاديمية في طاج

و . «إرث حكم مانغيت»ككتاب اس. تاباروفا و كتاب آخر قام بتأليفه آر. ماسوف و يحمل اسم  ٢٠٠٣و  ٢٠٠١بين عامي 

حسب شاكوري فإن مؤلفي هذين الكتابين لم يكتفيا بانتقاد سادر زيا دون استناد إلى أي أساس مقنع و لم يقفا عند حد تشويه 

ي تاريخ األدب و التنوير الطاجيكي، بل قد ذهبا أبعد من ذلك أيضا في التعبير عن آراء تعسفية حقيقة الدور الذي قام به ف

إزاء هذا الباحث الذائع الصيت في بدايات القرن العشرين. و يؤكد أيضا أن سادر زيا كان باحثا طاجيكيا مرموقا قد قام 



إن الرغبة في إعادة االعتبار لهذا الباحث المشهور هي من بتكريس جّل حياته من أجل العدالة و التنوير في بخارى. لذلك ف

 أهم الدوافع الرئيسية لتأليف هذا الكتاب.

 

و يبين شاكوري أهمية مناظرات سادر زيا التي كانت تقام في بخارى و التي استقطبت العديد من المثقفين في طاجكستان 

يكية معاصرة ألدباء طاجيك من أمثال شاهين و أحمدي من فالسفة و شعراء و كتاب كانوا يقومون بدراسة أشعار طاج

دانيش. و قد برز من هذه الحلقات شعراء طاجيك شباب مثل أيني و منظم و حمدي الذين أكد بعضهم مثل سادرينام أيني و 

باسم  بشكل مستمر على أهمية هذه التجمعات. و نتيجة للدور الهام الذي لعبه هذا النوع من الحلقات فقد تمت تسميتها

و التي مكنت المفكرين و الشعراء الطاجيك من مناقشة المشاكل و الصعوبات الرئيسية  «مدرسة األدب الطاجيكي الحديث»

 التي كانت موجودة في زمنهم.

 

يناقش شاكوري الصعوبات التي كانت تواجه سادر زيا في ذلك الوقت بسبب ما قام به لمصلحة المجتمع، و يلحظ بشكل 

و لغيره من المصلحين الشباب الذين قاموا بمعارضة نظام الحكم القائم في بخارى « لجديد»ذي قدمه زيا خاص الدعم ال

 آنذاك. كما يذكر أيضا مساهمة سادر زيا في تطوير التعليم و الثقافة في بخارى و يصوره كمصلح اجتماعي و سياسي.

 

ل سادر زيا مع غيرها من التفاصيل عن الحلقة األوسع التي و مما يميز هذا الكتاب و بشكل بارز تقديمه وصفا شامال ألعما

ضمت الشعراء و الكتاب الطاجيك الذين عملوا على مواضيع مشابهة. إال أنه و لسوء الحظ لم يقم المؤلف بتقديم قائمة 

 مراجع للوثائق التاريخية التي تمت مناقشتها في الكتاب. 

 

 أسكارشو كالونوف

 ترجمة هالة عدرة

 

 

 


