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 اهميت آن در نگارش تاریخ شعر فارسی  تبيين الشعرای فضلی نمنگانی و مجموعة 

 1در ماوراءالنهر
 

 ابراهيم خدایار
 

 چکيده 

نویس ماوراءالنهري است که با تألیف  م( تذکره 1822عبدالکریم فضلی نمنگانی )فوت پس از  

ي اصلی  نقش بارزي در تاریخ شعر فارسی ایفا کرده است. مسئله الشعرا،  عةمجمو ي  تذکره 

ي وي چه اهمیتی در نگارش تاریخ شعر و ادب  پژوهش این است که فضلی کیست و تذکره 

یک از رویکردهاي سنتی  نویس در کدام هاي انتقادي تذکره فارسی در ماوراءالنهر دارد؟ دیدگاه 

هایی است؟ بررسی تذکره و اسناد مکتوب این  گیرد و داراي چه ویژگی نقد ادبی قرار می 

فضلی،   داد  نشان  ژانري،  دستاوردهاي  از  استفاده  با  و  محتوا  تحلیل  اساس  بر  دوره، 

ي  الشعراي درباِر امیر شاعر و هنردوسِت خوقند است که به فرمان وي، نخستین تذکره ملک 

وراءالنهر سروده است. این  ي فارسی و ترکی )ازبکی( را در ما اي دوزبانه ناحیه منظوم عصري 

منحصربه  منبع  تنها  که  تذکره  است  منطقه  در  فارسی  تحوالت شعر  تاریخ  در  تحقیق  فرد 

شاعر محیط ادبی خوقند و مناطق مرتبط با آن تدوین    93حال  نویس آن را در شرح تذکره 

اد  هاي انتقادي فضلی در تذکره، فرصتی براي پژوهشگران نقد ادبی ایج دیدگاه کرده است.  

ارزیابی  بتوانند  تا  است  سنجش کرده  رویکرد  گرانه هاي  چهار  ذیل  را  تذکره  صاحب  ي 

شناسانه« مطالعه کنند و در خالل  جمال اجتماعی و بالغی تحلیلی، اخالقی، سیاسی »تاریخی 

هاي نقد ادبی در این دوره آشنا شوند. این تذکره، سرشار از نکات ارزنده  آن، با شاخص 

 ي نوزدهم میالدي است.  عر و ادب فارسی در ماوراءالنهر سده ي تاریخ ش درباره 
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 . الشعرامجموعة، ماوراءالنهر، نویسی ادبی فارسی، فضلی نمنگانیتذکرههای کليدی: واژه 
 

 . مقدمه 1

ناآرام سیاسی در سده ادبی ماوراءالنهر و  ي دوازدهم هجري، کیان کانونوضعیت  هاي 

اي در این سده، گونهدستخوش زوال قرار داده بود. بهخوارزم را در معرض پریشانی و  

بخارا،   زبان و ادب فارسی در شهرهاي  تقویت و گسترش  براي  را  تقریباً هیچ کانونی 

سمرقند، خوارزم و خوقند سراغ نداریم که محل تجمع ادیبان و شاعران باشد. خوارزم  

ها  م( بود. آن1770- 1511هاي عربشاهیه )حک.ي خانها، در دست سلسلهدر این سال 

درپی تیمور وتاز مغوالن و حمالت پیهایی بودند که تاختحالیها و پریشانوارث ویرانی

براي کشورگشایی نصیبشان کرده بود. وقتی خود نیز قدرت را در دست گرفتند، پیوسته  

خان با  جدال  در  را  در  روزگار  کردند.  سپري  ایران  و  بخارا  با  1740ق/1153نشین  م، 

ومرج زیستند؛ تا  ي نادرشاه دودمانشان برچیده شد و نزدیک به سی سال در هرجحمله

خان )حک.اینکه  قنغرات  ع  1920-1770ق/  1338- 1184هاي  خیوه  ل م(  در  خانی  مِ 

سامان بود. اشترخانیان  (. در بخارا هم وضعیت نابه557-555:  1381برافراشتند )باسورث،  

سال 1753- 1601ق/  1166- 1009)حک. میهم(،  طی  را  بغرنجی  اینکه  اي  تا  کردند 

(. 554-550م( به حکومت رسیدند )همان،  1920- 1753ق/  1339- 1166ها )حک. منغیت

ي فرغانه، علم استقالل برکشید که بیش از دو نشینی دیگر در منطقهها خاندر این سال 

خان این  آورد.  دوام  منطقه  در  شاهرخسده  را  ماوراءالنهر  سوم  )حک.نشین  -1709بی 

نشین موسوم  هاي خانم(، با سرتافتن از تابعیت بخارا تأسیس کرد و نخستین پایه1721

خان )حک.به  مینگ  گذاشت  1876- 1793ق/  1293-1213هاي  بنیان  فرغانه  در  را  م( 

هاي  ي هجدهم در آتش اختالف و نزاعکه تمام منطقه در سده(. درحالی559-558)همان،  

سمت ثبات سیاسی در حال  در پایان این سده، به  نشین خوقندسوخت، خانداخلی می

ق/ 1225- 1213خان )حک.م، از سوي عالم1808م/  1223حرکت بود. با فتح تاشکند، در  

نشستن امیر عمرخان  تختنشینی قدرتمند تبدیل شد. با بهم(، خوقند به خان1798-1810
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خاطره1822- 1810ق/  1238- 1225)حک. هرات  م(،  تیموریان  دربارهاي  اذهان  ي  در 

هاي اخیر تجربه  ترین ادوار تاریخی خود را در سدهزنده شد و خوقند »یکی از درخشان

)خدایار،   دوره 73:  1384کرد«  در  نادره  (.  نامدارش  شاعرِ  همسر  و  شاعر  امیر  این  ي 

بار نه در بخارا و سمرقند،    هايم(، تمام زمینه1792-1842) این  رشد فرهنگ و ادب، 

اده شد و خیل عظیمی از شاعران مناطق مختلف ماوراءالنهر و دیگر  بلکه در خوقند آم

هاي همسایه به پایتخت فرهنگی جدید منطقه سرازیر شدند. این تغییر و تحوالت  سرزمین

 الشعراي دربار خوقند، دید.  فضلی نمنگانی، ملک  الشعرايعةمجموتوان در را می

 

 . بيان مسئله 1.1

نمنگانی  ي  دوزبانهنویس  م(، شاعر و مورخ و تذکره1822عبدالکریم فضلی )فوت پس از  

زبان و ادب فارسی در شهرهاي سمرقند و ي کانوناست. در روزگاري که شعله هاي 

بخت خوقند، امیر عمرخان،  هاي خانِ جواني حمایتفروغ بود، فرغانه در سایهبخارا بی

تجربه   را  پرفروغی  و  کردوران  هنردوست  امیر  به سفارش  دوره،  این  ادبی  میراث  و  د 

نقش  مسئله.  ثبت شدفضلی    الشعرايعةمجموشاعرپرور، در   تبیین  پژوهش،  این  ي اصلی 

ي نوزدهم میالدي  ي نخست سدهي وي در تاریخ شعر فارسی، در نیمهفضلی و تذکره

مسئله،   این  تبیین  براي  است. پس  آن  با  مرتبط  مناطق  و  به  در خوقند  پاسخ  دنبال  به 

وي چه نقشی    الشعراي عةمجمو ي منظوم  هاي زیر است: فضلی نمنگانی کیست و تذکرهسؤال 

هاي انتقادي وي  در نگارش تاریخ ادبیات فارسی، در منطقه و در این دوره دارد؟ دیدگاه

هایی  گیرد و داراي چه ویژگییک از رویکردهاي نقد ادبی قرار میدر تذکره، در کدام

از گروه شاعران درباري سدهاست این است که فضلی  بر  ي سیزدهم  ؟ فرض نگارنده 

هجري است که پس از یک دوره فترت نسبتاً طوالنی در منطقه، به سفارش امیرِ شاعر و  

ي منظوم دوزبانه، توانست بخشی از میراث  حمایت ارکان دربار، با تألیف نخستین تذکره

در حال فراموشی بود. او از این طریق، زمینه را براي  ادبی فارسی منطقه را احیا کند که  

تذکره  سال دیگر  در  منطقه  ادبی  مورخان  و  تألیف  نویسان  اگرچه  کند.  آماده  بعد  هاي 
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سابقه  ي نوزدهم، در نوع خود در ماوراءالنهر بی منظوم فضلی در ابتداي سده   الشعراي عة مجمو 

دلیل اکتفا به محیط ادبی  است و اهمیت فراوانی براي تاریخ ادبیات فارسی در منطقه دارد، به 

هاي خوارزم و بخارا را ثبت نکرده  نشین هاي ادبی ماوراءالنهر در خان خوقند، بسیاري از دارایی 

تحلیلی، اخالقی،  تاریخی » توان در چهار بخش  نویس را می هاي انتقادي تذکره است. دیدگاه 

بالغی سیاسی  و  دیدگاه جمال اجتماعی،  این  کرد.  بررسی  سایه شناسانه«  در  ایدئولوژي  ها  ي 

نویس ناگزیر است براي جلب رضایت امیر، گاهی حقایق شعري  درباري قرار دارد و تذکره 

فرد  ها، یگانه منبع منحصربه ي کاستی رغم همه به الشعرا  عة مجمو یان کند.  را فداي پسند امیر و دربار 

رود که  شمار می ي سیزدهم هجري به تاریخ ادبیات فارسی و ترکی )ازبکی( در آغاز سده 

ي نوزدهم  ي هیجدهم و آغاز سده تصویرکشیدن محیط ادبی خوقند، در پایان سده ضمن به 

 ن بعدي ماوراءالنهر را نیز در خود جمع کرده است.  نویسا میالدي، مصالح و مآخذ تذکره 

 

 ی پژوهش  . پيشينه2.1

 م(1924)پيش ازی پيشاشوری شناسی دوره. ادبيات1.2.1

تألیف  تاریخی  آثار  در  فضلی  سده نام  در  به شده  نوزدهم  می ي  میان،  چشم  این  در  خورد. 

تاریخ  م( در  1891/ 1890- 1831/ 1830ق/  1308-1246محمدصالح خواجه ایشان تاشکندي ) 
تاشکند جدیده  سال )نوشته   ي  بین  مورد  1887- 1851- ق 1304- 1267هاي  شده  دو  در  م(، 

«  الشعراي امیر فرغانه جامع مجموع شاره و از وي درمقام » صریحًا به موالنا فضلی نمنگانی ا 

( به بزرگی یاد کرده  348فرغانه« )همان،    الشعراي مجموع ( و » 347:  1398)خواجه تاشکندي،  

عمرخان« در مجلس    الشعراي مجموع اي از قرائت »کتاب تاریخ  و در مورد سوم، به نقل خاطره 

پر سید نصرالدین  فرغانه،  واپسین خان  منبعی که  (.  598داخته است )همان،  خان،  نخستین 

ي  هاي ماورءالنهر اظهار نظرکرده، تذکره نشین ي خان فضلی در دوره   الشعراي عة مجمو ي  درباره 

م( است.  1894/ 1893- 1818ق/  1311-1233واضح بخارایی ) االصحاب  تذکرة االحباب فی  حتفة 

سال توقف    179نویسی در بخارا پس از  تبار که به احیاگر سنت تذکره نویس ایرانی این تذکره 

است   شهره  منطقه  این  در  ؛  Абдуллаев, 1967: 2/ 121  ؛ 558:  1345)میرزایف،  آن 
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Ҳодизода, 1968: 21  م در اثر خود نام پانزده شاعر محیط ادبی بخارا  1871ق/ 1288(، در

هایی بسیار کوتاه و غالبًا در حد نام و تخلص، ذکر  حال ازجمله فضلی نمنگانی را با شرح 

زندگی  دوره  یکی ي  نمونه و  آن دو  از  در  ها  ي شعر  را  نام فضلی  واضح  است.  درج کرده 

(. این اشتباه بعدها  137:  1977است )واضح،   الدین« ثبت کرده ي خود به اشتباه »فضل تذکره 

ي  تذکره با بررسی مآخذ    (. Ҳабибов, 1991: 402) در برخی منابع تاجیکی تکرار شده است  
ي فضلی  در سه نمونه با تذکره   تذکره شده در این  ي اشعار ثبت مشخص شد نمونه   واضح 

( و گلخنی )همان،  153- 152(، کثرت )همان،  137:  1977واضح،  کاماًل مطابقت دارد: فضلی ) 

با فضلی اشعار مشترک دارد؛    ي واضح تذکره ( از این گروه هستند. در برخی موارد  154- 153

ها بهره برده است: ادا سمرقندي )همان،  اما وي از منبع یا منابع دیگري نیز براي ثبت نمونه 

(، ذاکر نمنگانی )همان،  58- 55)همان، (، حاذق هراتی  25- 24(، امیر عمرخان )همان، 10- 9

گیرند. در هر  ( در این طیف قرار می 180- 179( و ناله )همان،  86(، رمزي )همان،  78- 77

    شمار آورد. ي خود به ي فضلی را یکی از منابع واضح در تذکره صورت باید تذکره 

یلین  م[ به صورت چاپ سنگی در انتشارات ا1902ق ]1320فضلی در    الشعرايعةمجمو

هاي خطی،  صفحه از روي یکی از نسخه  504تاشکند به سفارش مالرحیم بردي قاري، در  

نویسی و در همان سال منتشر شد. این چاپ را باید در گسترش شهرت فضلی و  خوش

خوانیم  ي پایانی این چاپ میي مهمی دانست. در صفحهوي حادثه  ي شاعرانمجموعه

دانش نکته»بر ضمائرِ  کتاب  سجاتخمیرِ  این  که  نماند  نهفته  بالغت  و  کتابِ فصاحت  نِ 

التجار مال  معدةمدار در والیت تاشکند بنابر فرمایش  از شعراي دربار معدلت  االشعارعةمجمو

:  1320نوشته شد« )فضلی،    1320ي  المبارک سنهرحیم بردي قاري در تاریخ سوم رمضان

ي کتاب جر آنچه  ي هویت نویسندهاي درباره(. در این کتاب هیچ مقدمه و مؤخره504

ي  ي هویت واقعی سرایندهشود. این موضوع بر ابهام بیشتر دربارهدر باال آوردیم، دیده نمی

ي مشارکت  هاي دیگري از پژوهشگران دربارهامن زده و باعث شده است روایتتذکره د 

 شمار بیشتري از شاعران دربار در تدوین تذکره به میان آید.  

 

 به بعد( 1924ی شوروی )شناسی دوره. ادبيات2.2.1
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اش  ، نخستین بار ذیل زندگی فضلی از این شاعر و تذکرهي ادبیات تاجیک نمونهعینی در  

(. عینی در این شرح حال چند سطري، فضلی را از  439:  1926نام برده است )عینی،  

بیتی را نقل کرده و  غزلی پنج  ي واضحتذکرهشعراي دربار عمرخان شماریده، به نقل از  

»فضلی   است:  اشعار    الشعراي ةتذکرنوشته  کتاب،  آن  در  و  نموده  تألیف  عمرخان  دربار 

جا(. با بررسی متن و فهرست منابع  تورکی و فارسی ایشان را درج کرده است« )همان

ي امیر عمرخان را به  مشخص شد وي این اثر را در اختیار نداشته و شاعران دوره   عینی

ال کوتاه جز مشخص  نقل قول کرده است. در این شرح ح  ي واضح تذکرهي مطالب  واسطه

ي سیزدهم« هیچ  هاي سدهي حیات وي، یعنی »میانهشدن تخلص نویسنده و حدود دوره 

ي فضلی ازجمله، نام، آبا و اجداد، تاریخ دقیق تولد و درگذشت،  آگاهی دیگري درباره

ي فضلی و منظوم یا منثور بودن و زبان آن تحصیالت و آثار شاعر حتی نام دقیق تذکره

 ت.  نیامده اس 

آهسته میراث ادبی اقوام ساکن در منطقه  هاي شورایی آهستهپس از تشکیل جمهوري

گرفت.  مایهدست قرار  پژوهشگران  تحقیق  پژوهش  الشعراي عةمجموي  در  هاي  فضلی 

،  1956ي روسی ي نوزدهم )نسخهي دوم سدهي ادبیات تاجیک در نیمهزاده دربارههادي

؛ چراکه وي بیشتر بر روي محیط ادبی بخارا تمرکز  ( جایی نداشت1968ي تاجیکی  نسخه

اف  داشت؛ اما این اثر در آثار پژوهشی در ازبکستان شورایی حضور پررنگی پیدا کرد. قیوم

را تحت تأثیر    ي قیومیتذکرهجلدي موسوم به  ي سهم تذکره1960م( در  1885-1964)

ي اشعار فضلی، میراث  ونهبر ذکر شرح حال و نممستقیم این تذکره تألیف کرد و عالوه 

ها  هاي مختصري از زندگی آنادبی غالب شاعران مندرج در این تذکره را همراه با روایت

گویا نخستین بار در (  Қайюмов, 1998: 1/ 127-132)  ي خود تکرار کرددر تذکره

اسفره  این مشرف  حال  شرح  ذیل  مؤلف  )فتذکره،  تألیف  1241اي    الشعراي عةمجموق( 

این روایت تاکنون در میان    . (Ibid, 1/ 134) فضلی را به مشارکت وي مرتبط کرده است  

که  کتاب محیط ادبی خوقند  اف در  برخی از پژوهشگران ازبکستان تکرار شده است. قیوم

ي فضلی نکرده  اي به مشارکت مشرف در تدوین تذکرهم منتشر کرد، هیچ اشاره1961در  

ه  ( تألیف تذکر Абдуллаев, 1967: 2/ 118)  تاریخ ادبیات ازبکی یف در  است؛ اما عبدالل 
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را »به سرپرستی فضلی و با مشارکت گروهی از مؤلفان« مرتبط دانسته است. در جلد جهارم  

ي پنج جلدي( مشارکت فکري، مشرف و خاطف هم در  )دوره   تاریخ ادبیات ازبکی کتاب  

حسنی در  .  (  Исхоқуф Ва бош, 1978: 4/ 173) تدوین این تذکره تأکید شده است  

فضلی را در تدوین    به ازبکی تنها مشرف و   ي شاعران مجموعه ي  م به هنگام ترجمه 2018

تذکره دخیل دانسته و یادآوري کرده است که نام مشرف به عنوان مؤلف در این تذکره  

 .(Фазлий, 2018: 4-5)نوشته نشده است 

 . منابع فارسی )در ایران(3.2.1

ي فضلی در ایران چاپ نشده است. هرچه هست  تاکنون هیچ پژوهش مستقلی درباره

نویس است که تألیف  ي این تذکرهاشارات کوتاه و غالباً همراه با خطاهاي آشکار درباره

مدخل برگردان  یا  تاجیک  دانشنامهپژوهشگران  آنهاي  این  اي  مشترک  فصل  هاست. 

دربا نادرست  و  ناقص  اطالعات  و  رهتحقیقات  تولد  تاریخ  زندگی،  سوانح  نام،  ي 

درگذشت، مکان و زمان چاپ تذکره، شمار شاعران و محتواي تذکره در این آثار است. 

ي فضلی در  روایت مشارکت مشرف یا دیگر شاعران محیط ادبی خوقند در تألیف تذکره

؛ زهیر،  557: 1345یک از آثار پژوهشگران ایران و افغانستان نیامده است )میرزایف، هیچ

:  1380؛ مال احمد،  Ҳабибов, 1991: 402-403؛  Бобоев, 1989: 2/ 231؛  84:  1352

قبادیانی،  397 مسلمانیان  آتشین789-788  :1ج  ،1380؛  ؛  704- 703  :1ج  ،1380جان،  ؛ 

: 1385؛ دادبه و مالاحمد،  268- 252،  180-167:  1384؛ خجندي،  289  :1ج:  1380کوتی،  

(. 347مصحح،    6؛ پانوشت ش 37مصحح،    ه: مقدم 1398؛ خواجه تاشکندي،  724  :14ج

  ، گفته تألیف شدهي منابع پیشي مقاله خواهد آمد با نگاه انتقادي به همهآنچه در ادامه

گفته و  تصحیح اطالعات منابع پیشتواند در هاي خاص خود است که میداراي نوآوري

 ها مفید واقع شود. رفع نواقص آن

 

 

 . بحث و بررسی 2
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 نویس ی تذکره. درباره1.2

از     پس  )فوت  نمنگانی  فضلی  و  1822عبدالکریم  مورخ  و  شاعر  فضلی،  به  متخلص  م(، 

حبیب ي  دوزبانه نویس  تذکره  وي  تبع  به  و  واضح  اینکه  است.  را  نمنگانی  وي  نام  اف 

 ,Ҳабибов؛  137:  1977اند، مستند به هیچ منبعی نیست  )واضح،  الدین« ثبت کرده »فضل 

  ي نمونه اف و دیگران، انتساب این نام را به عینی در حاق اف و بعدتر اس (. قیوم 402 :1991
 Исхоқуф Ва؛  :Қайюмов, 1961) اند که نادرست است ادبیات تاجیک مرتبط دانسته 

бош, 1978: 4/ 54 )  عینی در اثر خود، وي را فضلی نمنگانی معرفی کرده و به نام وي .

ي زهیر را  شهر سمنگان نیز در مقاله (. انتساب وي به  439:  1926متعرض نشده است )عینی،  

(. فضلی پس از اتمام تحصیالت در زادگاهش، به  84:  1352باید اشتباه چاپی دانست )زهیر،  

ي  نشین فرغانه، رفت و مالزم دربار امیر هنردوست و شاعر دوزبانه خوقند، پایتخت خان 

ي  هاي ما درباره ت. آگاهی الشعرایی ارتقا یاف فرغانه، عمرخان، شد و پس از چندي به مقام ملک 

است. گویا وي پیش از ورود به دربار   سوانح زندگی وي تا پیش از ورود به دربار محدود 

وري اشتغال داشته است  قورغان، صاحب مناصب رسمی بوده یا به پیشهدر نمنگان و توره

 ,Исхоқуф Ва бошو حتی تا پیوستن به امیر، دو بار از دربار رانده شده بوده است )

 :Фазлий, 2018؛  77:  1جي تاریخ و ادبیات خوقند،  تذکره  به نقل از  ،54 /4 :1978

نیز مشهور    عمرنامه و    ظفرنامههاي  که با نام  شاهنامه ي مترجم(. سرودن مثنوي  ، مقدمه3

است، نقش مهمی در پیوستن فضلی به دربار داشته است. وي در این مثنوي تاریخی، 

ها و سوانح دوران حکمرانی ممدوح خود را به فارسی سروده است.  ها و دالرويجنگ

نسخه نسخهیگانه  انستیتو  در  اثر،  این  خطی  پترزبورگي  سنت  در  شرقی  خطی    هاي 
می مشرف )فФазлий, 2018: 3)  شودنگهداري  تاریخی  1825(.  اثر  تدوین  در  م(، 

هاي زیادي از آن  از کتاب یادشده بسیار بهره برده و گویی بخش  پیام،ي نصرتشاهنامه

 Исхоқуф Ва؛  Қайюмов, 1961: 65را به نثر در کتاب خود تکرار کرده است )

бош, 1978: 4/ 54  محبوب امیر واقع    ظفرنامه،(. هرچه هست، فضلی پس از سرودن

از   و  شد  شد  مأمور  وي  فوت    الشعراي عة مجمو سوي  از  پس  فضلی  کند.  تدوین  را  دربار 

جا از دنیا رفت. از تاریخ درگذشت  م به نمنگان بازگشت و همان 1822ممدوحش در سال  
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  ی ارس ف   طی خ   خ س رست ن ه ف ه در  وي، همانند تولدش، هیچ اطالع موثقی در دست نیست. اینک 
اند، در هیچ  م نوشته 1822ق/  1237در    سال درگذشت وي را ،  ان ت س ک ی اج ت   طی ار خ آث   وي ت ی ت س ان 

 (.   205،  116:  1376مردان،  شود و قطع به یقین نادرست است )موجانی و علی منبعی دیده نمی 

هاي این دوره، در برخی منابع  ها و مجموعهي شاعر در بیاضبر اشعار پراکندهعالوه

و ترکی )ازبکی( به وي  تبع آن در منابع فارسی، دیوان شعري فارسی  ازبکی، تاجیکی و به

ي دانی و آثار فضلی، دربارهبدون اشاره به فارسی  ي قیومی،تذکرهصاحب    اند.نسبت داده

باشد« ) (.  Қайюмов, 1998: 1/ 129وي نوشته است که »باید دیوان ]ترکی[ داشته 

مؤلفان  قیوم و  ازبکی، اف  ادبیات  بی  تاریخ  اظهار  ]ترکی[  وي  دیوان  وجود  اطالعی  از 

حسنی (.  Исхоқуф Ва бош, 1978: 4/ 55-56؛  Қайюмов, 1961: 66اند )کرده

ي  با پذیرش وجود دیوان ترکی )ازبکی(، نسخه  ي شاعران،مجموعهدر پیشگفتار خود بر  

اي از دیوان فارسی شاعر در تاجیکستان خبر  آن را نامعلوم دانسته و از نگهداري نسخه

است   مقدمه3Фазлий :2018 ,)داده  در  ،  مترجم(.  نهفي    ی ارسف  طیخ  خسرست 

به فضلی منسوب شده    2/956ي  ي خطی شمارهنسخه  ان،تسکیاجت   طیار خآث  ويتیتسان

م کتابت شده است )موجانی  1811ق/ 1226باي در است که به خواهش مال محمد فیض

اطالع بوده است: »دیوانش  مال احمد از وجود دیوان فضلی بی(.  205:  1376مردان،  و علی

به )مالاحمد،  تاکنون  است«  نیامده  آتشین397:  1380دست  در(.  »فضلی    جان  مدخل 

نسخه دستنمنگانی«،  پیشي  بهنویس  را  فضلی  گفته  دیوان  است  عنوان  کرده  معرفی 

ي منظوم ازبکی، اثر دیگر  ، ترجمهشرح احادیث قدسی(.  704  :1ج  ،1380جان،  )آتشین

شناسی فرهنگستان علوم  ي خطی از آن در انستیتوي شرقنویس است که دو نسخهتذکره

 :Фазлий, 2018شود )نگهداري می  7597و    1083ي  مارهجمهوري ازبکستان، به ش

 ي مترجم(.، مقدمه3-12

 

 

 ی تذکره. درباره2.2
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حجم  

)ازنظر  

 حجم( 

 استقالل 

)ازنظر  

 شکل( 

وجه 

 ادبی

 صورت 

)مصور/  

 ساده(

ابداع و   لحن  شمول 

 اصالت 

محل  

 نگارش

ظوم من مستقل  کامل  ممدوحی عصري ساده   خوقند  تحقیقی  جدي  

حال  است که شاعر در آن، نام و شرح   الشعرا عة مجمو ي منظوم  ترین اثر فضلی، تذکره مهم 

دربار امیر عمرخان خوقندي را به شکل بیاض    2شاعر   93منظوم کوتاه و بعضًا نمونه شعرهاي  

زبان  ي عصري تذکره   الشعرا عة مجمو   االشعارگونه ثبت کرده است. ردایف  به  ممدوحی منظوم، 

به سفارش امیر عمرخان تألیف کرده است.    ترکی )ازبکی( است که فضلی آن را فارسی و  

ي  توان از یاد و نام یا نمونه ي منظومی است که با تکیه بر آن، می این تذکره، نخستین تذکره 

اشعار عالمان و شاعران محیط ادبی خوقند و برخی مناطق مرتبط با این منطقه از افغانستان،  

د  خوارزم،  و  نیمه بخارا  سده ر  نخست  آگاهی ي  هجري،  سیزدهم  به ي  و  هاي  مفید  نسبت 

مستندي حاصل کرد. تذکره در قالب مثنوي و در بحر متقارب مثمن مقصور/ محذوف سروده  

ي نامی  ي شاعران و نامه مجموعه طور صریح آن را  ي تذکره، به شده است. فضلی در مقدمه 
)خواجه   عمرخانی   الشعرای عة مجمو ، الشعرا مجموع (. :Фазлий, 2018 12 ,4نیز نامیده است ) 

 ,Фазлий؛  Абдуллаев, 1967: 2/ 118-120 ؛ 598،  348- 347:  1398تاشکندي،  

و  439:  1926عینی،    ؛ 137:  1977)واضح،    الشعرا ة تذکر   (، 4 :2018 عمرخان مجموعه (    ي 

هاي غیرمشهور این  ( دیگر نام 289  : 1ج   ، 1380؛ کوتی،  788  : 1ج   ، 1380)مسلمانیان قبادیانی،  

 تذکره هستند.  

ادبیات سده تاریخ  به  مربوط  منابع  دربارهدر  ازبکستان،  نوزدهم  و  ي  نویسندگان  ي 

میتدوین دیده  متناقضی  بعضاً  اطالعات  تذکره  این  قیومکنندگان  در  شود.  ي  تذکرهاف 
  الشعراعةمجمولیلی تدوین  ي هیچ دحال فضلی و مشرف، بدون ارائهم(، در شرح1960)   قیومی

اف در  (. قیومҚайюмов, 1998: 1/ 127, 234را به این دو شاعر نسبت داده است )

اي به  دهد، هیچ اشارهارجاع می الشعراعةمجموحال شاعران به موارد دیگر نیز وقتی در شرح

نمی در مشرف  ازجمله  است؛  کرده  بسنده  کتاب  مؤلف  مقام  در  فضلی  به  فقط  و  کند 

اي  هیچ اشاره  محیط ادبی خوقند،اف در کتاب  . قیوم(Ibid, 1/ 156) حال محزونه  شرح
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-Қайюмов, 1961: 64به مشارکت مشرف و دیگران در تألیف تذکره نکرده است )

با استناد به این بیت »منم یک تن از جامع این    تاریخ ادبیات ازبکی، (. مؤلفان کتاب  70

دارد درین عصر فضلی خطاب« )فضلی،   که  (، فضلی را سرپرست  196:  1320کتاب/ 

اند  عهده داشتهاند که تدوین تذکره را بهشرف و خاطف دانستهگروهی از مؤلفان، ازجمله م

(Исхоқуф Ва бош, 1978: 4/ 137ارائه بدون  نیز  حسنی  در  (.  خاصی،  دلیل  ي 

ي اثر به ازبکی، مشرف و فضلی را مؤلفان اثر دانسته و یادآور شده است  ي ترجمهمقدمه

تذکره نوشته نشده است ) تألیف  در  نام مشرف  منابع  Фазлий, 2018: 4-5که  (. در 

( که نخستین آثار 91:  1926( و عینی )عینی،  137:  1977تاجیکی، ازجمله واضح )واضح،  

اي به  اند، هیچ اشارهباره اظهارنظر کردهروند که دراینشمار میفارسی در ماوراءالنهر به

نمی دیده  تذکره  تألیف  در  فضلی  عینیهمکاران  از  بعد  تاجیکی  منابع  تمام  در    شود. 

اند؛ بنابراین، ما  دانستهشده در ایران نیز فضلی را مؤلف تذکره  تاجیکستان و منابع تألیف

تاریخ    در  آوریم.شمار میبه  الشعراعةمجموي  ي تذکرهکنندهنیز تنها فضلی را مؤلف و تدوین
امیر فرغانه دانسته شده    الشعرايمجموعنیز موالنا فضلی نمنگانی جامع  ي تاشکند  جدیده

تاشکندي،   ایشان  )خواجه  باتوجه598،  348-347:  1398است  ابهام  این  هرچند  به  (. 

قول برخی از پژوهشگران تاریخ ادبیات ازبکی، همچنان باقی خواهد  محتواي تذکره و نقل

م، بدون ثبت نام مؤلف در روي جلد، بر این  1902ق/  1320ماند. چاپ سنگی تذکره در 

برخی مثنوي  ابهام بههاي واسط غزل دامن زده است. در  نیز  دیده  ها  نام مشرف  ندرت 

 (. 217-214: 1320شود )فضلی، می

نیمه  الشعراعةمجمو در  ادبی خوقند،  محیط  براي  تحقیق  منبع  سدهیگانه  نخست  ي  ي 

تاجیکی در سده ازبکی، فارسی و  ادبیات  پژوهشگران  است.  بیستم سیزدهم هجري  ي 

 ,Қайюмовهمگی مدیون همین اثر براي تحقیق در ادبیات این دوره هستند )تاکنون نیز  

میرزایف،  Абдуллаев, 1967: 2/ 118-120؛  64-73 :1961 ؛  558:  1345؛ 

Қайюмов, 1998: 1/ 127-132  ؛Бобоев, 1989: 2/ 231   ،167:  1384؛ خجندي -

دربار خوارزم  252-268،  180 پذیرفته، شاعر  تأثیر  تذکره  این  از  که  از کسانی  یکی   .)

تبار  نویس ایرانیشاعر و تذکرهطبیب،  الشعرا،  م(، ملک1910-1868است. احمد طبیبی ) 
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ترکی  و دوزبانه به زبان  تذکره، دو تذکره  تأثیرپذیري از این  با  ادبی خوارزم،  ي محیط 

خان  نشین خوارزم و به سفارش محمدرحیمي بیستم میالدي در خانبکی، در آغاز سدهاز

ها هرچند به  م( تدوین کرده است. این تذکره1910-1864ثانی، متخلص به فیروز )حک.

ي فارسی و ازبکی  ي شاعران دوزبانهزبان ترکی ازبکی است، از منابع اصلی تحقیق درباره

این محیط است )خدایار،   تذکره310-221:  1384در  این  از  الشعراي  مجمعها،  (. یکی 
تذکره،    3099م و شامل  1908ق/1326)  پیرو فیروزشاهی غزل ترکی ازبکی( است. نام 

شاعر    29هاي امیر خوارزم و  ي غزل شکل منظوم آن، مثنوهاي کوتاه واسط پیونددهنده

 Исхоқуф Ваدهد )دربار و وزن عروضی آن، تأثیرپذیري طبیبی را از فضلی نشان می

бош, 1978: 4/ 20-23  جز آنکه اثر طبیبی به ترکی ازبکی است و هیچ شعر فارسی ،)

 در آن نیامده است:  
کند ترتیب است که وي ابتدا یک غزل فیروز را ثبت میروش کار طبیبی در تألیف اثر، بدین

آن  و سپس به تتبعی،    29دنبال  که در همان    29غزل  پیرو را  قافیه و ردیف و وزن  شاعر 

شاعر   29غزل از    29دنبال آن  کند. پس از آن غزل دوم فیروز و بهاند، ذکر میعروضی سروده

بیتی ترکی ازبکی طبیبی،    3-1هاي کوتاه  هاي مجموعه، مثنويي اتصال غزلپیرو و الخ. رشته

معرفی تناسب وزن شعر و محدویت حجم، به  ها بهدر بحر متقارب است که مؤلف در آن 

شود.  ها پرداخته است. این کار در هر غزل تکرار میکوتاه هر شاعر، قبل از آوردن غزل آن 

بیتی، به معرفی غزل فیروز پرداخته است    9-8طبیبی در پایان هر دور تتبع، طی یک مثنوي  

 (. 136-135: 1384)خدایار، 

طبیبی، مخمسات  تذکره فیروزشاهیعةمجموي دوم  م( و در  1909ق/  1327)  الشعراي 

شاعر    30مسدس از    58مخمس و    190ي نخست است. در این اثر،  ي تذکرهواقع، ادامه

م( ثبت شده است.  1874هاي فیروز و محمدرضا آگهی )ف دربار خان خوارزم بر غزل 

ي شاعر و شعر وي به نظم پیش از هر مخمس یا مسدس نیز اطالعات کوتاهی درباره

 (. Исхоқуф Ва бош, 1978: 4/ 22-23آورده شده است )

شود. عینی تاریخ  ي فضلی، اقوال نسبتاً متفاوتی دیده میي تاریخ تألیف تذکرهدرباره

به را  تذکره  تذکرهتألیف  از  نقل  به  و  است:    واضحي  طور دقیق مشخص نکرده  نوشته 
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(. 91:  1926به ذکر شعراي دربار عمرخان تألیف نموده« )عینی،    الشعراییةتذکر»فضلی،  

ي فضلی را در دست نداشته و به قول واضح بسنده آید، وي تذکرهقول بر میاز این نقل

قیوم است.  در  کرده  قیومی،تذکرهاف  است  اشاره  ي  نکرده  تذکره  تألیف  تاریخ  به  اي 

(Қайюмов, 1998: 1/ 127-132عزیز قیوم .)  ،دانسته    1821تاریخ اتمام تذکره را  اف

( عبداللҚайюмов, 1961: 66است  اسحاق(.  و  تألیف  یف  تاریخ  نیز  دیگران  و  اف 

را   نوشته1821تذکره  )م   ,Исхоқуф Ва бош؛  Абдуллаев, 1967: 2/ 118اند 

م، در منابع  1822ق/ 1237(. این تاریخ عیناً یا با یک سال اختالف، یعنی 173 /4 :1978

؛ مسلمانیان قبادیانی،  Бобоев, 1989: 2/ 231تاجیکی و فارسی هم تکرار شده است )

ج1380 آتشین788  :1،  ج1380جان،  ؛  کوتی،  704:  1،  ج1380؛  احمد،  289  :1:  مال  ؛ 

دادبه و397:  1380 تألیف  724:  14، ج1385مال احمد،    ؛  (. عبدالغنی میرزایف، شروع 

دانسته است )میرزایف،    1823ق/  1239م آن را  م و تاریخ اتما1812ق/  1227تذکره را  

پایان تألیف    ،انتسکیاجت   طیار خآث  ويتیتسان  یارسف  طیخ  خسرست نهف(. در  557:  1345

:  1376مردان،  م دانسته شده که قطعاً نادرست است )موجانی و علی1812ق/1227تذکره،  

مقدمه(.  116 در  ترجمهحسنی  یي  خود،  را سال  ي  تذکره  تألیف  تاریخ  ق/ 1237کجا 

ي  ، مقدمۀ مترجم( و در ادامه، با استناد به نسخهФазлий, 2018: 6م دانسته است )1821

انستیتوي ابوریحان بیرونی فرهنگستان علوم جمهوري ازبکستان، تاریخ    7515ي  شماره

یافته است. این    1820ق ثبت کرده و معادل میالدي آن را  1236الثانی  کتابت آن را ربیع

ژانویه یادشده،  تاریخ  معادل میالدي  در    (.Ibid, 8) م است  1821ي  در حالی است که 

  الشعرا ةعمجموق(، سه قطعه تاریخ براي تألیف  1320ي چاپ سنگی تذکره )تاشکند،  نسخه
م( و یک قطعه  1870- 69ق/  1286اي )ف  شود؛ دو قطعه تاریخ از بهجت اسفرهدیده می

الغزل  تاریخ یکم بهجت )مجموع  (. قطعه504ـ  503:  1320تاریخ از فضلی است )فضلی،  

 م(:1812 /ق1227= 
 اـــبني رنگینهــــ طالبانِ شعر را این نسخ

 

 ل ــ هر غزل سرخط بود، هر بیت دستورالعم 

 

 

 

 خواستم تاریخ این مجموعه از رويِ طرب

 

 

                              زل« ـــ الغمطربِ اندیشه ناخن زد که »مجموع 

 (503)همان،                                        
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 م(:1821ق/ 1236قطعه تاریخ دوم بهجت )مجموعه شاعران دربار جم = 

 این نسخه کـــه نیست مثلش ار هست

از خامه  ي بهجت رقم است تاریخِ وي 

 

سبحانی  استعانـــتِ  بـــه  شکــر   صد 

 گفت:  ]و[فضلی سرِ خود فکنده درجیبی

 

 

 

 

 

او مـــدحِ شــهِ محترم است   سرتاســـر 

 ي شاعــرانِ دربـــارِ جم« است »مجموعه

 (503)همان،                                  

 ي سلطانی... گردیـــد تمــــام، نسخـــه

ربیع مــــاهِ  و  سمـــک   الثانی  »ســــال 

 (504)همان،                                    

 

 

 

   

 

 

 

 

م؟(، قطعاً نادرست است؛  1725ق/  1137الثانی =  تاریخ فضلی )سال سمک و ماه ربیع

را   آشکاري  اشتباه  بعید است فضلی چنین  باشد،  داده  متن شعر رخ  در  تحریفی  شاید 

ماده دو  یکی  باشد.  شده  به  مرتکب  که  دارد  وجود  نیز  تذکره  متن  در  مندرج  تاریخ 

اتمام  روشن تاریخ  تاریخ شهر شعبان:  کندتذکره کمک میشدن  ق، 1237المبارک  الف. 

می  با  نوروزي  1822برابر  سیر  به  خود  نهمین سال حکومت  در  امیر  تاریخ،  این  در  م. 

آراید. شاعران به  رود و جشن بزرگی به مناسبت مفتخرشدن به لقب »خان خانان« میمی

بود. در    1237المبارک  بان: »در شهر شعاندهمین مناسبت، قصایدي در مدح وي سروده

مآب »خان  ایام بهار و فصل سیر گل... جشن طوي ]جشن، شادیانه[ جهت القاب خجسته

در این سال کانالی بزرگ، با هدف    ق.1237(. ب. سال  29خانان« مهیا گشت...« )همان،  

یادآوري  گونه که فضلی  شود و امیر آنهاي اطراف آن حفر میآبیاري شهر خوقند و زمین

 ق« یافته است:1237کرده، سال تاریخ آن را »منظور ما = 

 رِ زمان ـــ ریاران، امیـــشـــــهِ شــه

 

 

خــــب  دورانِ  کامرانــــه   ود، خســروِ 

 

 

 

 

 

حشم شــکارــبه  عزمِ  به  برآمد   ت 

 

 

 اي آن جویبـــار...ــــا تماشــــ کنــد ت  

 

 

 رسا  مِـــــ فه  ]و[امیر از رهِ طبـــــع  

 

تاریــــب  او گفــــه   ت »منظورِ ما«  ـــخِ 

 (    481)همان،                                    

تاریخ  باتوجه  اساس  بر  را  تذکره  تألیف  شروع  سال  بتوان  شاید  موجود،  شواهد  به 

با   برابر  را  1812ق/  1227بهجت،  آن  اتمام  باید  1821ق/  1236م و سال  اما  دانست؛  م 

م میالدي به تذکره افزوده شده است. مصحح  1822م/  1237اضافه کرد، اشعاري در سال  
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پانوشت شماره  بدون ذکر هیچ  ي تاشکند،تاریخ جدیده ،  347ي  صفحه  6ي  منبعی در 

 (.1398ق دانسته است )خواجه تاشکندي،  1239- 1227هاي  تألیف این اثر را بین سال 
در هر صورت، سال آغاز تألیف تذکره و پیوستن فضلی به دربار، در ابهام باقی خواهد  

راه یافته است  هاي حکومت امیر به دربار  ماند؛ مگر آنکه بپذیریم فضلی در نخستین سال 

ي  مجموعهدر اواخر حکومت امیر فرغانه و پس از تألیف  ظفرنامه و این با سال سرایش 
 (.  Қайюмов, 1961: 66در تناقض خواهد بود ) شاعران

ي محتوا، گزینش و چینش شاعران و  ي ارائه توان بر اساس شیوه ي فضلی را می تذکره 

.  2 ؛ ( 14- 2:  1320. مقدمه )فضلی،  1 بندي کرد: تقسیم ها در دو بخش کلی  ي اشعار آن نمونه 

، غزل،  ( 161  - 20، قصاید )همان،  ( 19  - 14؛ شامل بحر طویل )همان،  ( 504  - 14متن )همان،  

قالب مخمس، ماده  این  مقدمه  شاعر در   (. 504  - 162هاي شعري )همان،  تاریخ و دیگر  ي 

بیت و سیزده    299است، در  الل الرحمن الرحیم« شروع شده  ي »بسمبخش که با سرلوحه

)همان،   خلفاي  14-2صفحه  )ص(،  اسالم  پیامبر  خداوند،  ستایش  و  حمد  از  پس   ،)

است.   پرداخته  عمرخان  زمان،  پادشاه  ستایش  به  خداوند،  با  مناجات  و  چهارگانه 

توصیف دو طبقهتذکره از  ادامه پس  در  بانفوذ دربار، عالمان و شاعران، مطابق    نویس، 

فرهنگ اسالم و ایران، با اذعان به اینکه شاعري دون مقام علماست، به   سنتی قدیمی در

  77به بعد، در ضمن عباراتی کوتاه،    71(. از بیت  4ها نپرداخته است )همان،  احوال آن

ي  (؛ با مقایسه14-4شاعر را حداکثر در پنج بیت به مخاطب معرفی کرده است )همان،  

ها یاد و اشعارشان ثبت شده است.  تذکره از آنکه در متن  نام شاعران مقدمه و کسانی

  62شاعر یادکرده در مقدمه، تنها به معرفی و ذکر شعرهاي    77مشخص شد فضلی از  

شاعر، بدون درنظرگفتن نام امیر عمرخان، بسنده کرده است؛ اما در مقابل حذف نام پانزده 

ها آورده است که  وتاه آنشاعر مقدمه، از پانزده شاعر دیگر، نمونه اشعاري را با معرفی ک

 رسد.تن می 93در مجموع، شاعران تذکره به 

هاي  ي ماوراءالنهري که در الیههاي لهجهرغم ویژگیبه  ،الشعراعةمجموزبان فضلی در  

بهگانهسه نحوي  و  واژگانی  آوایی،  ما  ي  است.  فارسی  شاعر،  گواه  به  پیداست،  خوبی 

هاي دوتایی »ترک و تاجیک«، »ترک و عجم« و »ترکی و فارسی«  حضور آن را در تقابل
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ها نیست و شاعر تنها براي  لکنیم و صدالبته، هیچ خصومتی در پشت این تقابمشاهده می

ها استفاده کرده است. وي وقتی دوتایی »ترک و تاجیک«  بیان دو امر متفاوت از این واژه

   برد، صرفاً قصد دارد به دو هویت قومیتی متمایز و مشخص اشاره کند:را به کار می

 همه ترک و تاجیک، خواص و عوام 

 

     
 

 د شه را غالم  ــ ه، گشتنـــر بستــــکم  

   (328)همان،                                 

 

 

برد، به هویت اما آن هنگام که از دوتایی »ترکی و عجم« و »ترکی و فارسی« بهره می

تاجیک،   و  ترک  دوتایی،  از  بار  یک  فقط  تذکره،  تمام  در  مؤلف  اگر  دارد.  نظر  زبانی 

ي موارد که تعدادشان به بیش از ده بار  ههاي قومی را در نظر گرفته باشد، در بقیهویت

هاي زبانی« تأکید داشته است. گویا شاعر در دربار امیر خوقند،  شود، به »هویتبالغ می

اند.  گفتههاي ترکی و فارسی سخن میدو قوم ترک و تاجیک را توصیف کرده که به زبان

رش را به دو زبان گویان، امیر شاعري حاکم بوده است که دیوان شعدر رأس این سخن

القضات گرفته تا امرا و لشکریان،  چاپ کرده بود. ارکان حکومتی او نیز از وزیر و قاضی

م(، به دو  1842ي پادشاه، حتی همسر شاعرش، نادره )ف.قاضیان، مفتیان و دبیران خاصه

ط  آفریدند. تسلزبان فارسی و ترکی تسلط کامل داشتند و با این زبان اثر هنري و ادبی می

ي شعرهاي ترکی و فارسی  امیر به زبان فارسی تا جایی است که فضلی یک بار در مقایسه

 امیر، حکم به برتري شعر فارسی وي داده است:

 پرور است بخشِ جانرحــــ کالمش ف

 

     
 

            تر است ه در فارسی شعرِ او خوشـــک  

   (207)همان،                                

 

 

بندي کلی از شعرهاي فارسی و ترکی )ازبکی( مندرج در  در پایان این بخش، جمع

 کنیم: تذکره ارائه می

 

  

 ها: . مثنوي1

(؛  %  7/ 81بیت ترکی )  237(،  %  92/ 18بیت فارسی )  2795بیت )  3032. مثنوي فضلی:  1- 1

 بیت فارسی؛ 29. مثنوي مشرف:  1-2
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 بیت(؛   5/5بند فارسی،   11بحر طویل ) 2. بحر طویل: 2

(،  %  1/ 40ترکی )   39(،  %  98/ 25بیت فارسی )  2741قصیده(، )   68بیت )  2784ها:  . قصیده 3

 (؛% 14/0بیت عربی ) 4

 (؛% 53/42ترکی، ) 1573(،  % 47/7فارسی ) 2126غزل(، ) 472بیت ) 3699ها: . غزل 4

  5/632)  1265(،  %  59/3بیت( عربی )   5/27مصراع )  55مصراع )  1545ها:  . مخمس5

(، جمع  %  56/14بیت( ترکی )  5/112مصراع )  225(،  %  87/81بیت( مصراع فارسی، )

 بیت؛  5/772

 بیت(؛  42مصراع ترکی )  84ها:  . مسدس6

 بیت(؛ 45مصراع ترکی ) 90ها: . متسع7

 بیت فارسی؛  19. مستزاد: 8

 (؛ %  6/7ترکی )  19(، ٪ 30/92ارسی )ف  228بیت ) 247. قطعه: 9

 (؛ % 57/28ترکی )  10(،  ٪42/71فارسی ) 25بیت، ) 35مفردات:  .10

 بیت فارسی. 64. رباعی معما: 11

(،  %  4۷/19ترکی )  2۰۷۷/ ۵(،  %  42/۸۰فارسی )  ۵/۸۶۶4بيت )  ۵/1۰۷۷3جمع نهایی:  

 (.% 29/۰بيت عربی ) ۵/31

 

 ی فضلی    . رویکردهای انتقادی در تذکره3 .2

نگري عام شاعر، نسبت به نظام خلقت و هستیِ  هاي انتقادي فضلی در ذیل جهاندیدگاه

دارند. سلسله پیامبرانش، شاعران قرار  و  از خداوند  نظام، پس  این  در  آن است.  مراتبی 

اوند در دل شاعران  ي خداوند است. شعر سري از اسرار الهی است که خد سلطان نیز سایه

ها درکنار  همه، شاعري دون شأن عالمان است و ذکرنام آنبه ودیعت نهاده است. بااین

 (.  4- 3: 1320هاست )فضلی، ادبی به آننام شاعران بی

چراي تقلید بر  وچوني فضلی، به سه دلیل »وابستگی به دربار و حاکمیت بیتذکره

به دیگر تذکره  آن، فشردگی بیش از حد مطالب، و تدوین هاي  در قالب شعر«، نسبت 
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ي فضلی، بنا بر  تکلیف مخاطب با تذکره  فارسی این منطقه، روح انتقادي کمتري دارد.

اش، هم در نوع انتخاب شعرها و هم در نمایش عالیق شاعران، از همان  ماهیت درباري

آن  آغاز روشن است و ما هیچ باشد، در  از خواست دربار  را که خارج  بینیم. نمیچیز 

جز تعدادي  نویس داشته باشد؛ بهبنابراین، مخاطب نباید هیچ انتظاري از تذکره و تذکره

زبان  هاي امیر و احیاناً شاعران مشهور فارسیي مدحی، غزل تتبعی، مخمس بر غزل قصیده

ماده و  معما  تعدادي  و  بیاید. فضلی ملکسبک هندي  آن  در  امیر  تاریخ  دربار  الشعراي 

ا مأمور جمعخوقند  امیر،  مستقیم  دستور  به  وي  تذکرهست.  تألیف  و  تدوین  ي  آوري، 

مبناي  منظومی می بنابراین،  نهاده است؛  بنا  »پیروي«  »تقلید« و  بر  را  آن  اساس  شود که 

فکري فضلی و تمام شاعران دربار، خالقیت آزادانه نیست. غالب شعرهاي مندرج در این  

به پیرتذکره،  و  تقلید  برچسب  مناسب  نوعی  به  یا  تمام قصاید  دارند:  پیشانی  بر  را  وي 

اند یا براي توصیف سیر نوروزي  پیروزي امیر بر دشمن داخلی یا خارجی سروده شده

ي غزل  ها اغلب نظیرهاند. غزل هاي وي سمت ظهور پذیرفتهها و شادیانهامیر یا جشن

هستند. سرنوشت امیر  ترکی  یا  قالب  فارسی  سایر  و  شبی مخمس  نیز  هاي  به مخمس  ه 

تاریخ  گونه است. تکلیف قطعات، مفردات و معماها هم از پیش معلوم است؛ یا مادههمین

دربار، معماها هم قدرت   وابستگان  از  یا درگذشت یکی  ساخت عمارتی شاهانه است 

در سرگرمی را  به رخ مخاطب میشاعران  آن  و ساکنان  دربار  بخواهیم    کشد.هاي  اگر 

این زمینه اظهارنظر کنیم، باید گفت مبانی حاکم بر ذوق شاعران این  تر در  طور دقیقبه

فارسی در  فارسی  منطقه  بدیهی شعر  مسلمات  و  اصول  با  را  آنکه خود  از  بعد  سرایی، 

شد،  ي رایج تبدیل میکرد و سپس با »پیروي« از خواست امیر، شاعر به سکههماهنگ می

ي شاعري  سري کند. روي دوم سکهدوست داشت با بالغت حاکم بر میراث بیدل، هم

ي آن از دامن شعر علیشیر  سرایی هم در تقلید امیر، پایبندي به اصولی بود که قلهدر ترکی

نوایی در سده نهم و دهم هجري سربرآوده بود و پس از آن، در مناطق گوناگون ماوراءالنهر  

هاي تحلیلی  دیدگاه   هاي خوقند، خوارزم و بخارا گسترده شده بود.نشینو در دربار خان

توان در رویکردهاي کلی زیر که بیشتر ناظر به نقد  نویس خوقند را میو انتقادي تذکره

 بندي کرد:  ها، صورتشاعران است تا شعر آن
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 .(اي و تطبیقیهاي مقایسهمفاخرات شاعرانه، ارزیابیتحليلی ). رویکرد تاریخی1.3.2

درست است که محیط خوقند در این دوره شاعر درخشانی ندارد و میراث ادبی آن را  

توان با امثال ظهیر فاریابی، خاقانی، انوري و سلمان ساوجی، از منظر ارزش هنري مقایسه  نمی 

کند و براي کسی که  کرد، اما مفاخرات برخی شاعران این محیط، گاهی گوش فلک را کر می 

   ي خودش: نماید. درباره انگیز می منطقه آشنا نباشد، شگفت با میراث ادبی این  
 ايِ دل ــــ رون ز دریـــرد بیــ گهر ک

 

 منــــم فضــــلیِ نامــــور در زمن

 بـــــه گفتــــار دارم ز جامی نشان 

 

 
 

 

 

 د خجـــل                                     ـ که سلمان ز گفتار خود ش 

 (78)همان،                                 

 نظامــیِ عصــر خــودم در سخــــن 

 بیــــان  بــه اشعــار ترکــی نوایــی  

 ( 276)همان،                                

   

 

 

 

هاي بلهوسانه و بعضاً خودخواهانه و مفاخرتهاي  گونه قضاوتدلیل اصلی بروز این

نشین خوقند را از جهان بیرون جدا کرده بود. شاعران  اي بود که خاناساس، فضاي بستهبی

تیمور و سلطان حسین  دربار، همان با جمشید، انوشیروان، امیر  گونه که امیر خوقند را 

می مقایسه  بر  بایقرا  اینان  از  باالتر  حتی  را  او  و  محق  میکردند  نیز  را  خود  کشیدند، 

گیري امیر نیز در بروز  دانستند تا از شاعران دربارهاي پیشین، برتر و باالتر نهند. جهتمی

 تأثیر نبوده است: این رفتارها بی

تی  قلمروِ  باشد ــجهان  من  زبان   غ 

 

 
 

     
 

 مِ معنی شدم سخن باعث  ـــامیر عال   

  ( 212  )همان،                                 

 

 

دادند  داستند، به خود حق می بنابراین، شاعران دربار نیز که خود را پیرو و مقلد امیر می 

از   گذشته  است«.  هنر  بپسندد  سلطان  که  عیب  »هر  چراکه  باشند؛  داشته  ادعاهایی  چنین 

برانگیز  هاي فضلی بین شاعران محیط ادبی خوقند هم دقت چنینی، داوري هاي این مفاخرت 

گاهی صادقانه و بدون ترس از شکوه درباریان ـ و البته شخص امیر از  نویس،  است. تذکره 

دهد. وي در  منصبان قرار می این قاعده مسثتثنی است ـ  شعر شاعري را برتر از نظم صاحب 

 وصف شاعري با تخلص ناله، از اهالی استروشن، گفته است:  
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 خیال فهــــمِ رنگینبـود نالــه خوش

نظیردقــــتبـــــه   نـــدارد   ادایی 

 

 
 

 

 

 بود همه شعر او هست سحرِ حالل 

 که خواهی وزیر است، خواهی دبیــر   

 ( 193)همان،                              

   

 

 

 کند:  و گاهی صادقانه نسبت به ماهیت شعر شاعران این محیط اظهار عقیده می

 رمــــوزِ کالمـــــش بدین محکمی

 مشقـــــی و مفلسیولیکـــــن ز کم

 

 
 
 
 

 

 

 ز شعــر حریفان نــــدارد کمـــــی 

 بـــــود در خیالــــش تأمــل بسی 

 (318)همان،                             

   

 

 

 . رویکرد اخالقی2.3.2

ي هاي فضلی از شاعران، میزان پایبندي وي را به اخالق عرفی و دینی در دورهگزینش

دهد. در تمام تذکره، حتی یک بیت خالف ادب عرفی در کتاب ثبت نشده  خود نشان می

هاي فضلی، به  هاي وي نیز همین رویکرد را دارند. مخاطب در میان مثنوياست. قضاوت

ها  ي حاذق هراتی به این نکتهخورد. وي دربارهعران بر میي اخالقی زندگی شاها نکتهده

کند، محشر به پا  مزاج. هرگاه سخن ساز میوش است و مخالفاشاره کرده است: »دیوانه

شود و »من و مشرف« مبهوت  وگو در جمع آغاز میخواند، گفتشود. وقتی غزل میمی

معرفی گلخنی شاعر که گویا    (. فضلی در203گوییم« )همان،  شویم و چیزي نمیاو می

 مدتی از سپاهیان امیر بوده، سروده است: 

کاري مـــــردانِ  در روز جنگز   ست 

 تمسخــــر بــــه شعر وي آکنده است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالحـش به کف، تیغ و تیر و تفنگ... 

 کــــه گفتــــار او موجب خنده است  

 ( 353)همان،                               

 

 

 

   

 

 

 

 

 (گرایی، تمایالت جنسیتی و مذهبیگرایی، محلقوماجتماعی ). رویکرد سياسی3.3.2
اگر دیدگاه وي را در پرداختن به مسائل مربوط به هویت دینی، قومی و جنسی بسیار پیشروانه  

زبان  ترین اهانتی نه به  که کوچک   گونه ي انصاف گام زده است، آن بدانیم که همواره در جاده 
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به  اي کرده است،  دارانه دلیل جنسیت شاعر، قضاوت جانب و مذهب کسی روا داشته و نه 

ي شاعر  زده و به دور از انصاف در اندیشه هاي شتاب گرایی و درنتیجه ارزیابی درمقابل، محل 

 زند. موج می 

آن  ي ما، محیطی کامالً دوزبانه بود و در  ي مورد مطالعهمحیط ادبی خوقند، در دوره 

جویی نژادي و  زبان، به دور از هرگونه برتريزبان در کنار ترکان ازبکیتاجیکان فارسی

هاي فضلی، هویت دینی و قومی و زبانی،  یک از داوريکردند. در هیچزبانی زندگی می

ي شعر امیر قضاوت  نویس آزادانه حتی دربارههمین دلیل، تذکرهترین نقشی ندارد و بهکم

گونه که گاهی  نهد؛ هماناش برتر میایی شعر فارسی وي را بر شعر ترکیکند و در جمی

رغم اینکه  دهد. درمجموع و بهاش ترجیح میشعر ترکی شاعري دوزبانه را بر شعر فارسی

ترین احساسی  شده در تذکره فارسی است، مخاطب کوچکاشعار گزینش  % 80/ 42بیش از  

داوريدرزمینه دوي  به  نسبت  نادرست،  نمی  هاي  احساس  قومی  و  زبانی  کند.  هویت 

هاي بخارا و خوارزم، گرفتار نزاع شیعه  نشینویژه خاني مذهب هم که منطقه، بهدرباره

هاي  ي دهم هجري بدین سو بودند و ما انبوهی از اسناد آن را در تذکرهو سنی از سده

د. آنچه در این زمینه شوي هیچ شاعري دیده نمیاي دربارهبینیم، هیچ اشارهاین منطقه می

گفتنی است، ارزش اجتماعی بسیار زیادي است که در کنار احترام به پیامبر اسالم )ص(  

شود.  می بندیه« دیده  عرفانی نقش  ي »سادات و طریقتو خلفاي چهارگانه، براي طبقه

   طور ویژه به این امتیاز اشاره کرده است: فضلی در توصیف خود از شاعران تذکره، به 

فضلی در انتخاب اشعار متن نیز به این موضوع توجه داشته است. در این میان، اشعار  

بندي است،  االسالم دربار، که از بزرگان طریقت نقشانتخابی وي از ادا سمرقندي، شیخ

درخور توجه است؛ مخاطب در متن تذکره، در بستر شعرهاي این شاعر، عالوه بر آنکه  

کالنسر خـــواجه  ســـادات،   افـــرازِ 

 ادا باشـــــــــد    رارــــــــ احز اوالدِ  

خواجه  قـــعاشبـــود   کامکار آن   ي 

پـــاک سیـــدِ  آن  نالـــــه   زاددگـــر 

  

 
 

 کــــــه مخــــدومِ اعظم بود جدِ آن...  
 نوا...بــــه بـــاغِ سخـــن، بلبلِ خوش

اوالدِ   عالـــیز   تبــــــار احـــــرارِ 
عالی ســـاداتِ  فخــــرِ   نژاد  بــــود 

 ( 5-4)همان،                                  
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ي این طریقت در  العادهشود، از نفوذ فوقر این دوره آشنا میبندیه دهاي نقشبا اندیشه

 شود: ي مردم نیز باخبر میارکان حکومت و قاطبه

 به خلوت انجمن شد به یک نفس در دم 

 

 

 

 

 

     

 

      بندیان مخلص از آن شدم به همین نقش 

 3(285)همان،                                

نگاه فضلی به زنان در تذکره، کامالً مثبت و سزاوار دقت است؛ در نگاه شاعر، زن  

(. در 478پارسا و عابد از مرد، مقامی باالتر دارد: »که باشد زن عابده به ز مرد« )همان،  

بانوي شاعر در محیط ادبی خوقند زندگی میعصر زندگی تذکره کردند که  نویس، سه 

امنادره فاضل  همسر  پایگاه  بیگم،  و  جایگاه  ازنظر  هم  و  شاعري  قدرت  ازنظر  هم  یر، 

اجتماعی، مقامی ویژه داشته است. دو شاعر دیگر این محیط، اویسی و محزونه، از زنان  

بستگی خاصی داشته و برخی از  اند. فضلی به محزونه دل ي خود بودهي دورهفرهیخته

ي خویش آورده ی(، در تذکرههاي خود را با وي، در زبان فارسی و ترکی )ازبکمشاعره

(. وي در آغاز تذکره نیز از او به نیکی یاد کرده است؛ اما گویا  503- 501است )همان،  

دل خوشی از اویسی نداشته و فقط همانند چهارده شاعر دیگر این محیط که به ذکر نام  

 ها در مقدمه بسنده کرده، حتی یک بیت شعر هم از وي در متن ثبت نکرده است:  آن 

نساست  گروهِ  از  هم  ویســـه   دگـــر 

برنخاســـت  او  توصیـــفِ  به   خیالم 

محزونـــه خوقنـــد  شاعـــره ز   ي 

صواب  رأيِ  بــه  موافـــق   خیالـــش 

 

 

 

 

رساست  و  فهیم  محــــــزون  مانند   نه 

راست گاه  و  شد  کج  گـــه  روي  آن   از 

فاخره نـــادره،  نســـا  خیـــلِ   بـــه 

دسخن او  کتــــــاب  هـــايِ  اخیـــرِ   ر 

 ( 11)همان،                                    

 

 

 

 

 

 

 
بیگم اي به نادرهاما کار شگفت فضلی آنجاست که نه در مقدمه و نه در متن، هیچ اشاره

این اثر را ناقص ارزیابی کرده،   تاریخ ادبیات ازبکی،همین دلیل، مؤلفان  نکرده است. به

 /Исхоқуф Ва бош, 1978: 4اند )نماي حیات ادبی این دوره ندانستهي تمامآیینه

بسیار غیرعادي می40 اثر  این  در  نادره  نام  تاکنون هیچ(. ذکرنشدن  منابع  نماید.  از  یک 

به محیط ادبی خوقند  اند. باتوجهي این موضوع دلیلی بیان نکردهي ما، دربارهشدهمطالعه
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و محبوبیت امیر شاعر و همسرش در این محیط از یک سو و نگاه مثبت فضلی به زنان  

ست پنهانی امیر یا بانوي دربار براي واردنشدن به این تذکره، فعالً  از سوي دیگر، جز خوا 

 توان براي این کار اقامه کرد. دلیل دیگري نمی

دیدگاه فضلی در نقد اشعار شاعران بخارایی مقیم خوقند، یکسره سیاسی و براساس  

محل جانبتعصبات  این  علت  است.  دشمنانهگرایانه  روابط  در  باید  را  دو  داري  ي 

ي دهم  نشین بخارا از سدهدانیم که خانوجو کرد. مینشین خوقند و بخارا جستنخا

کردن فرزندان تیمور از  دانست و با بیرون هجري، خود را مالک بالمنازع ماوراءالنهر می

ي  ي دهم، با تأسیس سلسله افزود؛ اما از همان سدهاین منطقه، هر روز بر قدرت خود می

دعی دیگري در ماوراءالنهر پیدا شد و اعالم استقالل کرد. سپس  عربشاهیه در خوارزم، م 

نشین سوم ماوراءالنهر را بنیان گذاشتند  ي دوازدهم در خوقند خانها در سدهخاندان مینگ

یافتند، به این دو امارت یورش  (. بخاراییان هرگاه که فرصت می74-68:  1384)خدایار،  

ي نقد شعر یکی دو شاعر  جا که توانسته، به بهانهي خود، تا آن بردند. فضلی در تذکرهمی

بخارایی مقیم خوقند، به تمام بخاراییان تاخته و در بیشتر موارد کار را از نقد منصفانه به 

 فحش و ناسزا کشانده است:  

 ور ــــشعفِ بیـــود کاشــاري بـــبخ

ـ ارا ز اهـــ در بخـــ م انـــک  ر ـــلِ هنــ

 ن ـــد رموزِ سخـــ ه دانـــاري چـــبخ

 لِ معنی هزار ـــزم از اهـــ ر بـــه هـــب

 

 

 

 ار دورــــ ـوبِ اشعــــــونِ اسلـــز قان 

 ر ـــرد بیشتـــ خی بیـــا ولـــجــدر آن

 وه فن...ـــن شیـــبه خوقندیان است ای

 ار  ــــود اعتبـــه را بــر سفـــا هـــ کج

 ( 301: 1320)فضلی،                      

 

 

 

 

 

 

 
خصومت فضلی نسبت به بخاراییان تا آنجاست که حتی ترابی خوارزمی را که مدتی  

 کند: ي کاشف میکاسهدر بخارا متوطن بوده، در نقد هم

 زبان ف بود همـــه کاشـــی بـــ تراب

 خوارزمیانلِ  ـــلِ او نســـود اصـــب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ن این همان، آن همان ـــه فهمِ سخ ـــب 

 ارا کالن...  ـــده در بخـــ ن شـــولیک

 ( 301)همان،                                
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گرایانه  هاي فضلی چنان غرق در تعصبات محلدر هر صورت، این بخش از ارزیابی

توان براي آن متصور شد. این موارد، بیشتر به  عقلی را نمیاست که هیچ مبناي ذوقی و  

 آید تا ادیبان. شناسان و مورخان تاریخ اجتماعی میکار مردم

 شناسانه  جمال. رویکردهای بالغی4.3.2

دیدگاه است.  کرده  پیدا  ورود  کمتر  فضلی  رویکرد،  این  مانند  در  وي  هاي  دیدگاههاي 

مخاطب  بنیاد و گاه ناروشمند است.  گویی، ذوقیها، عموماً کلیدر تذکره  شدهانتقادي طرح

شود و در  رومیآمیز از شاعران روبههاي گاه اغراقهاي بسیار زیادي، با ستایشدر نمونه

پردازد. وي وقتی شعري  ها با عبارات کلی، به نقد و ارزیابی شعر شاعران میمواردي نیز تن

ي  تر با استفاده از استعاره کند، پیشکار خوقند در تذکره ثبت میاز یک شاعر گمنام و تازه

 خواهد:  گل و خار از مخاطب فرضی تذکره پوزش می

 انـــومِ بیـــاهِ علـــگمـــه تعلیـــب

 ش رقمـــ ت نظمـــام یافمجموعهبه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تختهـــودکِ طبـــود کـــب   خوان عِ او 

 ار هم ـــل دارد و خـــه گُلزار گـــک

 ( 353)همان،                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي انصاف نهاده، از نظم پریشان  هاي ترکی، پا در جادهفضلی در یکی از معدود مثنوي

  خویشتن یاد کرده است:  
 ب و نقصانینی ـــی اوز عیــبیلور فضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م پریشاننی  ـــوب، نظـــ اس خـــدیم 

 4(417)همان،                              

 

 

ي ترابی  ي شاعران جوان تذکره همیشه نگاه مثبت دارد؛ در جایی دربارهدربارهوي 

گیرد، آرزوي  دلیل توطن در بخارا، مورد شماتت و هجمه قرار میخوارزمی که غالباً به

 ي پیشرفت در شعر کرده است: موفقیت در جاده

نوآمـــ تراب خـــی  است ـــ وز   وارزمی 

بـــنی  ان رموز ـــ ف عن ـــ ر کـــاورده 

 ه رزمی است ـــه بزمی و ن ـــن نـــولیک 

  ف هنوز ـــود نامزلـــار خـــو اشعـــچ
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کمــــــش البت ـــکود  پاکیزهـــم   خو ه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایـــب  غـــود  مشـــن  اول  او  ـــزل   ق 

 ( 286)همان،                                    

 

 
 

 گيری نتيجه.  3

هاي مناطق مختلف ماوراءالنهر،  حالی ها و پریشان رغم ناآرامی نشین خوقند، به فرغانه و خان 

تري را  تر و درخشان تر و آرام سامان ي سیزدهم هجري روزگار به ي دوازدهم و سده در سده 

دربار  ي شکوه امیِر شاعر و هنردوست خود، عمرخان، تجربه کرد. محفلی ادبی که در  در سایه 

سمت  ایجاد شده بود، شاعران مناطق مختلف ماوراءالنهر و برخی نقاط این سوي جیحون را به 

نویسی ادبی، برخالف توقف آن در مناطق  گونه بود که ژانر تذکره خود جلب کرده بود. این 

ي هستی نهاد. در پاسخ به  سنتی خود در سمرقند و بخارا، این بار در خوقند پا به عرصه 

ي وي و نقش آن در  نگارش  کیستی فضلی نمنگانی، تذکره بر » ي پژوهش، مبنی ها پرسش 

«، باید گفت  هایی آن نویس و ویژگی هاي انتقادي تذکره تاریخ ادبیات فارسی در منطقه، دیدگاه 

ي نمنگانی است  بر اساس نتایج پژوهش، مشخص شد فضلی، مورخ و شاعر و ادیب دوزبانه 

ي فارسی و ترکی )ازبکی( ماوراءالنهر  ي منظوم دوبانه خستین تذکره که به دستور مستقیم امیر، ن 

ي  حال کوتاه منظوم و ذکر نمونه ي سیزدهم هجري، با درج شرح ي سوم سده را در آغاز دهه 

تن از شاعران محیط ادبی خوقند و مناطق مرتبط با آن سرود و با این کار، نقش    93اشعار  

اي که باید این  گونه ریخ ادبیات این منطقه ثبت کرد. به زبان را در تا پررنگ شاعران فارسی 

درباره  تحقیقی  اثر  یگانه  را  آورد.  تذکره  شمار  به  دوره  این  در  منطقه  ادبی  تحوالت  ي 

هاي انتقادي فضلی در تذکره، فرصتی براي پژوهشگران نقد ادبی سنتی ایجاد کرده  دیدگاه 

ارزیابی  بتوانند  که  سنجش است  صاحب گرانه هاي  رویکرد    ي  چهار  ذیل  را  تذکره 

شناسانه« مطالعه کنند و در خالل  جمال اجتماعی، و بالغی تحلیلی، اخالقی، سیاسی »تاریخی 

الشعراي وي در این دوره آشنا شوند. این تذکره هرچند  آن، با پسندهاي امیر دربار، ملک 

ن تاریخ شعر  ي تدوی مطابق پسنِد شخص امیر شکل گرفته است، خالی از نکات مهم درباره 

ي  ي رایگان که از میراث شعر فارسی در سینه و ادب فارسی در منطقه نیست. با صدها نکته 
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توان تاریخ تحوالت ادبیات فارسی را در منطقه ترسیم  خود ثبت کرده است، با استناد به آن می 

وم  ي منظ ي فضلی نمنگانی و تذکره زبانان درباره هاي فارسی کرد. تصحیح و تکمیل آگاهی 

 از دستاوردهاي این پژوهش است.   الشعرا، عة مجمو وي،  
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