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        نورعلي نورزادنورعلي نورزادنورعلي نورزادنورعلي نورزاد
  ادبيات و سخنوران خجند

  
شهر خجند مقام و ارجي بس واال در طول تاريخ تاجيكان دارد شايد از نظر آن منزلت 

، »عروس دنيا«، »طراز جهان«زيبايي طبيعي و خرمي آب و هوا بوده كه به اسامي 
  در همين خاك و سرزمين خوش. صيف شده استو تهاو امثال اين» دلبرنده«، »لĤلما بهجت«

، اشخاص معتبر روحاني و عرفاني به سر برده و در شمار آب و هوا بود كه فضال و اديباني بي
 بشريت آباد كنار همين رود سيحون بود كه بزرگاني را در دامن خود پرورد و به شهرت

 عالم و - محمود خجندي هاي ارجمندي چون ابو  شخصيتدر كنار ظهور. گسيل نمود
الدين ابن محمد خجندي، عارف و متفكر  شناس معروف عهد ساماني، استاد طبيبان ناظر ستاره
الدين خجندي، حاجي يوسف ميرفياض منجم و امثال اينها از مشرق بزرگان  نظير شيخ مصلح بي

 را نمايندگان برجستة آنان توان ميينان اند كه ما امروز با اطم تودة بزرگ شعرا برخاسته
  .نيرومند علمي و ادبي معرفي كردحوزة ادبي اين ادبيات 

تا سالهاي اخير پژوهش و تحقيق و معرفي ادبيات اين حوزه و نمايندگان برجستة آن 
تني  زندگي و آثار حوزةدر  و از سوي ديگر، اكثر پژوهشها گرفت به طور مستقل صورت مي

يافته به تحقيق روزگار و آثار كمال خجندي،  اغلب كارهاي انجام. محدود بودچند از آنها 
 ميالدي كه ارادتمندان  شعر ميرزا 19هاي ادبي آل خجند و سلسله شعراي قرن  كارنامه

عبدالقادر بيدل بوده و در تقويت و تحول مكتب پيروان ابوالمعاني در حوزة فرارود نقش مؤثر 
اف كتابي  علي شادي ايرگششناس شادروان  هرچند از جانب ادبيات. ، مربوط بودنداند گذاشته
اما در اين اثر جمع سخنوران خجند و  ،به نشر رسيده بود» تذكرة شاعران خجند«با نام 
اند كه با همة ارزش وااليي كه اين كتاب دارد، نتوانست نيازهاي  اصل وارد نشده خجندي

  .زة خجند حاصل نمايدخوانندة تاجيك را در رابطه با شعراي حو
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كه به همت و اهتمام دانشمند فرزانه » تذكرة شعراي خجند«خوشبختانه تأليف 
پرفسور عبدالمنان نصرالدين به انجام رسيد، اين خالء را در رهگذر تاريخ ادبيات فارسي پر 

بايستي يادآور شد كه قبل از آنكه اين تذكره از جانب مركز اسناد و خدمات پژوهشي . كرد
» نور معرفت«هوري اسالمي ايران دو مرتبه با تجديد نظر به نشر رسد، از طريق انتشارات جم

 منتشر گرديده 2004در سال » دانشمندان و سخنسرايان خجند«دانشگاه دولتي خجند با نام 
نشر مجدد اين كتاب سودمند در جمهوري اسالمي ايران با حروف نياكان، قبل از همه . بود

زبانان  پژوهان فارسيگو و فارسي حوزة نيرومند ادبيات فارسي براي ساير ادببراي معرفي اين 
  .راه را هموار كردجهان 

نگاري فارس و  شود كه مؤلف آن مهمترين روشهاي سنتي تذكره با مطالعة اثر معلوم مي
 آميزش ادبيات فارسي، آشنايي با تاجيك را ادامه داده، با تكيه بر مطالب منابع معتمد،

پررمز و راز ادبيات فارسي فرارود، معرفي هاي    در كشف صفحههاي ادبي تذكرهات معلوم
ها   شخصيتهاي ادبي كه تا امروز محيط ادبي تاجيكستان و بيرون از آن با اين شايستة چهره
هاي خاص  از اين رو در تذكره طبق شيوه.  نداشتند، همت تمام گمارندآشنايي كافي

هاي   و بعداً به نمونه سخنوران اطالعات شرح حالي داده شدهنويسي، نخست در بارة تذكره
 كه كوشد به تقاضاي اين روش تأليف، مؤلف مي. اشعار اين شاعران رجوع داده شده است

. هاي ديگر تأييد نمايد   و تذكرهمجموع اطالعات مذكور خويش را بر اساس معلومات منابع
 تاريخي آمده  و اصليين حوزه در كتب و منابعاين است كه هرجا راجع به نمايندگان ادبيات ا

از مهمترين توان اين پديده را  شود كه مي هاي علمي نقل مي ، با روش تحليل و بررسياست
اكثر مطالب توانند با  زيرا با مطالة تذكره، خوانندگان مي. هاي علمي اثر نامزد كرد ارزش

 بحث انتساب اشعاري فراوان به مثالً راجع به. مذكور در مأخذهاي ديگر آشنايي يابند
صدرالدين خجندي و تعيين دقيق شخصيت صدرالدين شاعر از خاندان آل خجند مالحظات 

به محور مباحث علمي گرفته براي مقرر نمودن شخصيت نويسان و دانشمندان را  ساير تذكره
ر معلومات چنانكه مؤلف تذكره در ابتداي ذك. اند واقعي صدر ادب خجند اهتمام وافر ورزيده
كنند و براي كشف حقيقت مالحظات جالبي اظهار  نخست به همين بحث دست ورود پيدا مي
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در صحت نسبت داشتن اشعاري كه در منابع گوناگون به صدرالدين خجندي «: نمايد مي
اصل اين مشكل از آن خواست كه چندين نفر از اين خاندان . منسوبند، ترديدهايي وجود دارد

اند و رياست مذهبي خجنديان اصفهان اين عنوان افتخاري  اري صدرالدين داشتههاي افتخ عنوان
  )17. (»را به چندين نفر از آنها عطا كرده است

تذكرة  هاي مؤلف نخست يابد و مؤلف انديشه بعداً بحث تعيين شخصيت صدرالدين شاعر ادامه مي
، سيد »هفت اقليم«مدي رازي در هاي امين اح محمد عوفي بخارايي، انديشه» االلباب لباب«فارسي 
گيريهاي علمي قرار داده، به دقيق  و ديگران را مورد بررسي و نتيجه» الغروب تذكره«الدين مهدوي در  مصلح

نمودن مجموعة اشعار و مراسالت موجود در ادبيات فارسي و منسوبيت آنها به صدرالدين عبداللطيف 
ز طريق تذكرة مذكور خوانندگان تاجيك به آخرين نقطة جالب آن است كه ا. خجندي موفق شده است

المختارات من «، كتاب رساند سرچشمة معتمد كه وجود مراسالتي از اين سخنور نامي را به ثبوت مي
 1378 كه به اهتمام دانشمندان ايراني ايرج افشار و غالمرضا طاهر در سال كنند آشنايي پيدا مي» الرسائل

 يا مراسالت حكماي اصفهان و عراق عجم را فرا ها ر اصالً مجموع نامهكتاب مذكو. منتشر گرديده است
تذكرة شعراي «چنان كه مؤلف . هاي صدرالدين خجندي هم مستثني نيستند گيرد كه در اين راستا نامه مي

صدرالدين اي كه   نامه.)ن.ن-»لئالرسا المختارات من«(خوشبختانه در اين كتاب «: نويسند مي» خجند
. نيز منتشر شده است... .)ن.ن -اميطهاي ظهيرالدين بس منظور در جواب نامه(جواب نوشته خجندي در 

نامه كه با نثر خاص سبك مراسالت با حفظ بالغت و فصاحت به قلم آمده، از نثر شيواي صدرالدين 
شار اين  بيت شعر فارسي نيز استفاده شده كه به اعتقاد ايرج اف14در اين نامه از . كند خجندي حكايت مي

  ).21-20(» اشعار متعلق به صدرالدين خجندي است
 كه باشد هاي خاصي برخوردار مي هاي علمي در تذكره از ويژگي بدين ترتيب، بررسي

نگاه موشكافانة مؤلف را در تعيين حقيقت زندگي و ايجادي اديبان حوزة ادبي خجند و 
  .كنند   مي، بازگواند فرهيختگاني كه از آب و خاك اين ديار برخاسته

تذكرة «اند، مؤلف  شده تدوين ي حروف الفبايكه بر اساسها  بر خالف اكثر تذكره
بيشتر معيار تاريخي را اولويت داده و شعرا را بر مبناي زمان زندگي » شاعران خجند

اين است كه تذكره با ذكر اطالع راجع به صدرالدين خجندي آغاز . بندي نموده است دسته
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رسد كه در مجموع تعداد عمومي شعراي مذكور در آن به  الدين خجندي مي انيافته، تا به بره
  .رسد  مي76

 ، در روش كار پرفسورنگاري است  مهم تذكرهشيوة نقد و بررسي كه از ويژگيهاي
 شعري زيرا در اكثر موارد هنگام تأكيد خصوصيتهاي. عبدالمنان نصرالدين نيز ادامه يافته است

 به مقام آن سخنور و جايگاه تأليفات وي در ادب فارسي مشاهده  دادن شعرا، نوعي ارزش
مثالً ضمن ذكر گزارش در بارة شاعري به نام احمد خجندي در كنار وجود معلومات . شود مي

از «: سازد  نقد و نظر خويش را اين گونه بيان مي،هاي ديوان وي در بارة روزگار و آثار و نسخه
در شعر دست توانايي داشته از سخنوران خوب شعر  كه شود اشعار احمد خجندي معلوم مي

سازي و ابداعات عجيب شاعري او به طبع سالم و  مضمون. فارسي به سبك هندي بوده است
  ).122 (»دهد ذوق بااليش گواهي مي

 كه اين امر نيز دنا نيز بر سبيل سند آوردهان ديگر را سنوي گاهي نيز نقد و نظر تذكره
مثالً ضمن ذكر گزارش در بارة .  انتقادي تذكره نقش مؤثر گذاشته استهاي بر تقويت جنبه

ها با  در پيوستگيرا » االلباب تحفه«اهللا واضح، مؤلف تذكرة  هاتف خجندي بهاي قاري رحمت
نويس آورده است  همين تذكره» .از جملة شعراي نوجو و نوآور بود«: نظر خويش چنين آورده

 ).258(...  نمودهوار جديدطرفات خاص در اصكه تَ
هاي مورد استفاده در روش كار تأليف تذكره نشان  ها و سرچشمه توجه به آثار مرجع

در كنار زحمات زياد، مطالعات فراخ و  مندي چنين اثر ارزشتدويندهد كه مؤلف براي  مي
 آميزش كنارگردد كه در  از جمله از فهرست تذكره معلوم مي. گسترده انجام داده است

 خطي و  نسخة20، آثار تاريخي و پژوهشي، مؤلف توانسته است از مواد بيش از ها تذكره
هاي بزرگ تاجيكستان و بيرون از آن قرار   كه در كتابخانهاستفاده نمايدچاپي بياض شعرا 

  آثار دست اول100 مواد بيش از نيز در همين راستا توانسته است ازاف  استاد نصرالدين. دارند
  .ستفاده نمايدتاريخي و پژوهشي ا


