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خالﻖ ميرزازاده از منتقدين وپژوهشگران بزرگ ﮔشور تاجيﻜستان بهشمار مﻰآيد .اين
انديشنمد از دوران نوجوانﻰ با آثار سعدﻯ بهويژه ﮔلستان و بوستان انﺲ ﮔرفته است و در
رهگﺬر مطالعه زندﮔانﻰ شيﺦ اجﻞ سعدﻯ شيرازﻯ وكاوﺵ در آثار وﻯ پژوهﺶهايﻰ ارزنده
دربارﺓ سعدﻯ از خود بهجاﻯ ﮔﺬاشته است.
شايان ﺫكر است در تاجيﻜستان در رابطه با زندﮔﻰ پر ماجراﻯ سعدﻯ و ميراﺙ ادبﻰ اين
استاد سﺨن ،پژوهﺶهايﻰ ارزشمند ﺻورت ﮔرفته است كه با رسالﺔ استاد ﺻدرالدين عينﻰ
تﺤت عنوان »شيﺦ مﺼلﺢالدين شيرازﻯ« آﻏاز يافته و با پژوهﺶهاﻯ خالﻖ ميرزازاده
امتداد مﻰيابد.
مقاله پيﺶرو به بررسﻰ ديدﮔاههاﻯ استاد خالﻖ ميرزازاده نسبت به زندﮔانﻰ و آثار شيﺦ
اجﻞ سعدﻯ شيرازﻯ مﻰپردازد و انديشههاﻯ اين پژوهشگر را به خوانندﮔان ايرانﻰ عرﺿه
مﻰدارد.
كليدواژهﻫا :شيﺦ سعدﻱ شيرازﻱ ،خالﻖ ميرزازاده ،ﺻدرالدين عيني ،ايران ،فارﺱ،
تاجيﻚ.
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»در يونان ،سقراﻁ ،در ايران ،فردوسﻰ و ناﺻرخسرو ،در تاجيﻜستان ،احمد دانﺶ و خالﻖ

ميرزازاده به فهمﺶ فلسفﻰ وطن و ملت رسيده بودند( «.بيﮓزاده ،مه )1999

با ديد نو آموختن و به پژوهﺶ كشيدن تاريﺦ ادبيات تاجيﻚ و فارﺱ در تاجيﻜستان با

تﺬكرﺓ تاريﺨﻰ »نمونﺔ ادبيات تاجيﻚ« استاد ﺻدرالدين عينﻰ ( )1926آﻏاز شد .اين اثر ،به
اختﺼار ،تاريﺦ بيﺶ از هزار سالﺔ تاجيﻚ را در آسياﻯ مركزﻯ فرا ﮔرفته است.

شايان ﺫكر است كه ساﻝهاﻯ بيستم و سﻰام قرن بيستم ،دشمنان ملت تاجيﻚ -

پانتركيسم در مساﺋﻞ تقسيمات حدود ملﻰ ،منسوبيت اهﻞ علم و ادﺏ تاجيﻚ به اين يا
آن قوم و ملت تﺄثير ﮔﺬاشته بودند .استاد عينﻰ در ساﻝهاﻯ  1924-1926در مطبوعات آن

روز ﺿد ﭼنين افﻜار و رفتار نادرست يﻚ سلسله مقالههاﻯ ارزشمند ،مانند »قوم تاجيﻚ و
روزنامه«» ،قابليت تشﻜيالتﻰ در تاجيﻜان«» ،كتاﺏهاﻯ تاجيﻜﻰ« و بهويژه با تﺬكرﺓ »نمونﺔ

ادبيات تاجيﻚ« اثبات كرد كه تاجيﻚها مانند ملت بومﻰ در ورارود بودند ،هستند و تاريﺦ و

فرهنﮓ ملﻰ باﻯ (= واﻻ) دارند.

استاد ﺹ .عينﻰ در نمونﺔ ادبيات تاجيﻚ در مسﺌلﺔ مناسبت ميراﺙ ادبﻰ ،ترﻏيﺐ آثار
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كالسيﻚ ،تشويﻖ جوانان در پژوهﺶ آثار معنوﻯ ملت در شرايﻂ پيﭽيدﺓ اواخر ساﻝهاﻱ
قرن بيستم ،بهويژه توفﻖ كرده ،نوشته بود كه »هرﭼه باشد ،آسان بود يا مشﻜﻞ ،نيﻚ بود يا
ِ
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بد« مواد و مطالﺐ مهم در يﻚ جا ﻏُن (ﮔردآورﻯ) شد (نشر نمونﺔ ادبيات تاجيﻚ را در نﻈر

نوشتن تاريﺦ ادبيات ،كتاﺏ ادبيات پديدآوردن ،به
دارد -ا.ﻯ .).از اين نمونهها فايده برده...
ِ

عبارت ديگر ،اين موﺿوﻉ را ﭼنانكه بايد و شايد تدوين و تﻜميﻞ كردن خدمت جوانان فعاﻝ
را ميطلبد .ما ﮔوشت ،روﻏن ،برنﺞ ،سبزﻯ ،پياز و ساير مواد ﻻزم آﺵ را آماده كرديم ،اكنون

جوان قابلﻰ دركار است تاكه قابلهپزﻯ كند( .عيني1926 ،م).

اين انديشﺔ استاد براﻯ ادبياتشناسان آيندﺓ تاجيﻚ يﻚ دستور راهنما شد .اين است كه

پژوهﺶ و آموزﺵ جنبههاﻱ ﮔوناﮔون ادبيات كالسيﻜﻰ فارسﻰ و تاجيﻚ و روندهاﻯ ادبﻰ،

پژوهﺶ آثار ﭼهرههاﻯ علمﻰ و ادبﻰ بﻰواسطه ،زير تﺄثير مﻜتﺐ علمﻰ و ادبﻰ استاد عينﻰ

و مﻜتﺐ خاورشناسﻰ روﺱ بهوجود آمد.
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در ساﻝهاﻯ سﻰام و ﭼهلم عدهاﻱ جوانان ﻻيﻖ ،مانند ﻉ .ميرزايﻒ ،ﻝ .بزرگزاده ،ﺵ.

حسينزاده ،ﺥ .ميرزازاده و كمﻰ بعدتر ن .معﺼومﻰ ،م .شﻜورﻯ ،ﺹ .تبراﻑ به ميدان ادبيات
وارد شدند كه هر يﻚ بعدتر مﻜتﺐ ادبياتشناسﻰ خود را بهوجود آوردند و بر مساﺋﻞ مهم

تاريﺦ ادبيات فارسﻰ و تاجيﻚ ،نﻈريﺔ ادبيات ،نقد ادبﻰ و متنشناسﻰ و ساير علوم مربوﻁ به

سﺨنشناسﻰ فارسﻰ و تاجيﻚ تﺄثير سزاوار ﮔﺬاشتند.

در اين ساﻝها ،يعنﻰ در آستانﺔ برقرار و مستﺤﻜم شدن جمهورﻯ تاجيﻜستان ،ايشان در

آمادهكردن برنامههاﻯ تعليمﻰ براﻯ مدارﺱ و دانشگاهها ،تهيﺔ كتاﺏهاﻯ درسﻰ ،دستورها و

بهويژه پژوهﺶ در آثار ﭼهرههاﻯ ادبﻰ ،رويه و روندها در ادبيات سهم داشتند ،رساله و آثار

پرمﺤتواﻯ ارزشمند انشا كرده ،منﻈور اهﻞ علم و ادﺏ و طالبان علم ساختهاند.

در ادبياتشناسﻰ تاجيﻚ ،دربارﺓ زندﮔﻰ پرماجراﻯ سعدﻯ تﺤقيقات ارزشمندﻱ انجام

ﮔرفته و اثر و رسالههاﻯ ﮔرانقدرﻱ تﺄليﻒ شدهاند .بررسي علمﻰ آثار شاعر اساس ًا با دو راه
انجام شده است :پژوهﺶ و آموزﺵ.

او ًﻻ پژوهﺶ آثار سعدﻯ ،مانند آموزﮔار و تربيتﮔر مورد آموزﺵ قرار ﮔرفته است كه به

اين مساﺋﻞ عقايد آموزﮔارﻯ شيﺦ سعدﻯ دربارﺓ تشﻜﻞ و انﻜشاﻑ شﺨﺼيت ،ﮔوهردوستﻰ

در آثار سعدﻯ ،مساﺋﻞ تربيتﻰ انسان در مﺤيﻂ راستان و از ﮔلستان و بوستان را داخﻞ كردن
پژوهﺶ زندﮔﻰنامه و ميراﺙ ادبﻰ استاد سﺨن ،سعدﻯ شيرازﻯ ،در سﺨنشناسﻰ نوين

تاجيﻜﻰ با رسالﺔ استاد عينﻰ »شيﺦ مﺼلﺢالدين سعدﻯ شيرازﻯ« آﻏاز شده است .استاد

عينﻰ از روﻯ معلومات تﺬكرﺓ خزانﺔ عامره و روﺿهًْالﺼفاﻯ ميرخواند ،همﭽنين اسناد آثار

خود شاعر ،يعنﻰ از روﻯ كليات سعدﻯ ،بوستان و ﮔلستان به زمان سعدﻯ ،زندﮔﻰنامه،
فعاليت ادبﻰ شاعر ،سعدﻯ و شﻜﻞ شعرﻯ فارسﻰ  -تاجيﻚ ،موقﻊ نﺜر در آثار او ،هجو و

مطايبه در آثار شاعر ،سعدﻯ مانند شاعر واقﻊبين (رﺋاليست) ،پند و حﻜمت در آثار سعدﻯ

دقت مﺨﺼوﺹ داشت ،آنها را از روزنﺔ ﭼشم و دﻝ مﻰﮔﺬراند و با همين ،بنياد سعدﻯشناسﻰ
را مﻰﮔﺬارد .بهطورﻯكه رحيم هاشم در خاطراتﺶ ﺫكر كرده است :استاد ،پيﺶ از همه،
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ممﻜن است.
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آثار شيﺦ را در جستوجوﻯ اشارهها عايد به حيات و سرﮔﺬشتهايﺶ خيلﻰ بادقت از نﻈر
ﮔﺬرانده ،لﺤﻈههاﻯ عايد به حيات وﻯ را نﻜتهسنجانه مورد مطالعه قرار داده ،به ترجمﺔ حاﻝ
او نﻜتههاﻯ مهم اﺿافه كرده است.

در سعدﻯشناسﻰ ،بهطور كلي ،نقﺶ نوشتههاﻯ عالمان تاجيﻚ :ﺵ .حسينزاده ،ﻉ.

ميرزايﻒ ،ﺥ .ميرزازاده ،ن .معﺼومﻰ ،و .اسرارﻯ ،ﻉ .دهاتﻰ ،ﺥ .شريﻒاﻑ ،ر .مسلمانيان،
ن .قهاراوا ،ﺝ .عزيزقوﻝاﻑ ،و .ﺻمد ،شاكر مﺨتار ،سالم نوريان برونﻰ ،ﮔو نورالديناﻑ ،ن.

عرﺏزاده و از خاورشناسان روﺱ و آﺫرﻯ ،ﮔرجﻰ و ارمنﻰ و ازبﻚ و .بارتولد ،ا .برتلﺲ ،ا.
براﮔينسﻜﻰ ،ا .بالديراﻑ ،و .علﻰيﻒ ،ا .علﻰزاده ،ﺱ .نطرينﺲ ،و .رحماناﻑ ،ك .ﭼيﻜين،

ﺵ .مﺤمداﻑ ،ر .سلطاناﻑ ،ن .كامﻞاﻑ ،ﺡ .حميداﻑ و ديگران قابﻞ توجه بوده و جنبههاﻯ
ﮔوناﮔون آثار سعدﻯ را (هرﭼند پژوهﺶها يﻜسان نيستند) مورد آموزﺵ قرار دادهاند.

در آموزﺵ ،پژوهﺶ و ترﻏيﺐ و معرفﻰ سعدﻯ ،خدمت يﻜﻰ از بنيادﮔزاران علم

ادبياتشناسﻰ تاجيﻚ ،پروفسور خالﻖ ميرزازاده بزرگ است» .اﮔر ﮔوييم كه هريﻚ تاجيﻚ
باسواد -نوشته است پروفسور روانشاد اعالخان افﺼﺢزاد -،به واسطهاﻯ به خالﻖ ميرزازاده
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نسبت شاﮔردﻯ دارد ،خطا نﺨواهيم كرد( «.افﺼﺢزاد ،مجلّﺔ مﻜتﺐ ساويتي .)19 ،ادبياتشناﺱ

ديگر ولﻰ ﺻمد نوشته است كه »ما سﺨن حﻖ ﮔفتن را از استاد خالﻖ ميرزازاده آموختهايم«.
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(ﺻمد.)1969 ،

بهراستي استاد ﺥ .ميرزازاده يﻜﻰ از اولين مﺆلفان كتاﺏهاﻯ درسﻰ ادبيات تاجيﻚ براﻯ

ﺻنﻒهاﻯ (كالﺱهاﻯ)  10 ،9 ،8 ،6 ،5و منتﺨبات ادبيات براﻯ ﺻنﻒهاﻯ 9 ،8 ،5
مﺤسوﺏ ميشود ،بعد از ﮔردآوردن معلومات مشﺨﺺ و جالﺐ از روﻯ سرﭼشمه و منابﻊ،

تﺬكره و آثار تاريﺨﻰ و نوشتههاﻯ خود ادبا باتوجه به شرﺡحاﻝ ،ميراﺙ ادبﻰ ايشان ،جهانبينﻰ
آنها را در دايرﺓ انديشه و افﻜار خويﺶ تﺤليﻞ ،و پﺲ از آن به خواننده پيشﻜﺶ مﻰكرد.

مالحﻈه و خالﺻﺔ استاد عايد به شرﺡحاﻝ و ميراﺙ باقيماندﺓ استاد رودكﻰ ،نقﺶ فردوسﻰ و
شاهنامﺔ او در ادبيات فارسﻰ ،ميراﺙ علمﻰ و ادبﻰ ابوعلﻰسينا و ناﺻرخسرو ،تﺄثير نوشتههاﻯ

شعراﻯ متﺼوﻑ ،بهويژه رومﻰ و عطار به ادبيات سدههاﻯ بعد ،آﮔاهيهاﻱ مربوﻁ به خمسﺔ
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نﻈامﻰ ،مقام شيﺦ سعدﻯ بهعنوان استاد ﻏزﻝ ،انديشههاﻯ اجتماعﻰ حافﻆ و كماﻝ ،انديشهها
عايد احواﻝ و آثار و جهانبينﻰ احمد دانﺶ و شاهين ،عجزﻯ و ميرزا سراﺝ ،همﭽنين

پژوهﺶهاﻯ جدﻯ استاد عايد به رويه و روند رندﻯ در ادبيات تاجيﻚ ،رويﺔ اسماعيليه و
بهويژه ادبيات جديد تاجيﻚ در ابتداﻯ سدﺓ بيستم در ادبياتشناسﻰ تاجيﻚ ،سﺨن تازه

مﺤسوﺏ مﻰشوند.

استاد ﺥ .ميرزازاده از زمانيكه خواندن و نوشتن را ياد ﮔرفت ،با آثار سعدﻯ ،بهويژه

ﮔلستان و بوستان سعدﻯ پيوند ناﮔسستنﻰ يافت .او در يادداشتهاﻯ خود در اينباره نوشته

است كه طي ﭼند ساﻝ در مﻜتﺐ ابتدايﻰ كهنه خواندنم (انديشههاﻯ استاد مﻀمون ًا (مﺨتﺼر)

آورده مﻰشوند -ا.ﻯ ).به ﻏير از هفت يﻚ و ﭼهار كتاﺏ به آثار پندآموز سعدﻯ ﮔلستان و

بوستان توسﻂ نقﻞهاﻯ بﻰبﻰ و پدرم كه به ادبيات كالسيﻜﻰ بهويژه ﻏرليات حافﻆ و آثار

سعدﻯ كه حتﻰ بسيار پارﭼههاﻯ نﺜرﻯ و نﻈمﻰ را از اشعار آنها از ياد مﻰﮔفتند ،مهر پيدا
كردم .پﺲ معلوم ميشود كه ﻏزليات شورانگيز حافﻆ ،پند و حﻜمت زندﮔﻰبﺨﺶ سعدﻯ

و كالسيﻚهاﻱ تاجيﻚ در نهاد و فطرت ميرزازاده ازلﻰ بوده ،آن را بعدها هنگام تﺤﺼيﻞ
در مﻜاتﺐ ميانﺔ شوروﻯ ،ايام دانشجويﻰ در دانشگاه و دورﺓ فوﻕليسانﺲ ﺻيقﻞ و انﻜشاﻑ

داده است.

آثار او در مقالهها ،ﮔزارﺵ و سﺨنرانﻰها و رسالههاﻯ علمﻰ و كتاﺏهاﻯ درسﻰ خويﺶ

انديشههاﻯ تازه و مه ّمي بيان كرده است.

از فهرست ترجمﺔ حاﻝ ﺥ .ميرزازاده ( )1989معلوم ميشود كه او پيﺶ از همه براﻯ وارد

كردن موﺿوﻉ سعدﻯ در برنامههاﻯ مﻜتﺐ ميانه نقﺶ مهم داشته است؛ زيرا در بين اهﻞ
علم و ادﺏ ﻏيرتاجيﻚ ،بهويژه خاورشناسان خارجﻰ با عيﺐ بعﻀﻰ ﮔروههاﻯ افراﻁكار سعدﻯ
و حافﻆ و ساير شاعرانﻰ كه در ايران به دنيا آمدهاند ،ايجاد كردهاند به ايرانيان منسوﺏ دانسته

به هر وسيله نمﻰخواستند كه ايجاديات آنها به برنامه و كتاﺏهاﻯ درسﻰ و خوانﺶ تاجيﻜﻰ
وارد شود .نسبت اين مسﺌله از يﻚ مالحﻈﺔ استاد عينﻰ نيز كه ساﻝ  1945به سرسﺨن
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استاد ميرزازاده دربارﺓ شرﺡ حاﻝ ،ميراﺙ ادبﻰ ،شهرت جهانﻰ مقام و منزلت سعدﻯ و
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بوستان عالوه شده است (اين عالوه در رساله »شيﺦ مﺼلﺢالدين سعدﻯ شيرازﻯ« و نشر

اوﻝ بوستان كه عين ًا رسالهاﻯ فوﻕالﺬكر همﭽون سرسﺨن به نشر اوﻝ و دوم »بوسان«

داخﻞ شده است ،موجود نيست) قابﻞ درك است .او نوشته است كه »در آخر كتاﺏ همين
را قيد كردن ﻻزم است كه بعﻀﻰ شرﻕشناسان راﺿﻰ نمﻰشوند كه سعدﻯ شاعر فارﺱ و
تاجيﻚ ناميده شود .آنها سعدﻯ را در انﺤﺼار ايران مﻰخواهند .آنها مﻰترسند مبادا آن نﻈريﺔ

استادهاشان (شايد پانتركيستها و پاناسالميستها را در نﻈر داشته باشند -ا.ﻯ ).كه به
اساﺱ آن »نﻈريه« همﺔ كالسيﻜان تا قرن  16ﮔﺬشته فارﺱ و تاجيﻚ (حتﻰ آنهايﻰ هم كه

مﺜﻞ رودكﻰ و ناﺻرخسرو در ورارود رسيدهاند) به انﺤﺼار ايران داده مﻰشدند ،ويران شود.

اما خود سعدﻯ از شاعر فارﺱ و تاجيﻚ بودن نمﻰترسيد ،بلﻜه »بﻰابا« خود را تاجيﻚ

مﻰشمارد .سبﺐ آن است كه او در ميان فارﺱ و تاجيﻚ هيﭻ فرقﻰ نميﮔﺬاشت.

ﭼنانﭽه او در يﻚ بند از ترجيﻊبند خود كه با مﺼرﻉ »ﮔفتار خوﺵ و لبان باريﻚ« شروﻉ

مﻰشود ،بعد از به مﺤبوﺏ با يﻚ دو مﺼرﻉ عربﻰ »تو مرا با شمشير كشتﻰ« نوشته است:

130

از بهر خدا كه مالﻜان جور
شايد كه به پادشه بگويند

ﭼندان نﻜنند بر ممالﻚ...
ترك تو بريﺨت خون تاجيﻚ...

بنابراين ما هم سعدﻯ را شاعر و نويسندﺓ تاجيﻚ و يﻜﻰ از استادان ﮔﺬشتﺔ خود مﻰشماريم
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و از وﻯ مﻰآموزيم(( .)7سعدﻱ)1961 ،

اين بود كه در برنامههاﻯ تعليمﻰ مﻜاتﺐ ميانه (از ساﻝ  )1937با كوشﺶ ،زحمت و

فداكارﻱهاﻱ ميرزازاده و هممسلﻜانﺶ ،موﺿوﻉ سعدﻯ و حافﻆ داخﻞ شده تا به امروز به
آموزﺵ آثار ايشان ساعتهاﻯ تدريسﻰ زيادﻯ اختﺼاﺹ يافته است .در آن ساﻝها (از ساﻝ

 1937تا وفات استالين ،اوﺝ كشتار و تبعيد بود) نه هركﺲ نيرو و توان به ميان ﮔﺬاشتن
مساﺋﻞ ملﻰ و به خلﻖ تاجيﻚ نيز منسوﺏبودن سعدﻯ و حافﻆ و ديگر كالسيﻚها را داشت.
ﺥ .ميرزازاده توسﻂ دانﺶ ﻏنﻰ و انديشه و اسناد قاطﻊ خود توانست موﺿوﻉ سعدﻯ و حافﻆ و
مساﺋﻞ ديگر مربوﻁ به ادبيات تاجيﻚ را به برنامههاﻯ تدريسﻰ و كتاﺏهاﻯ درسﻰ و خوانﺶ

وارد سازد.
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مقالﺔ بسيار پرمﺤتوا و ارزشمند استاد ميرزازاده با نام »شيﺦ سعدﻯ« ( )1956ﭼون مواد

يارﻯرسان براﻯ استادان و خوانندﮔان مﻜاتﺐ ميانه انشا شده در روزنامﺔ  Pioneerساﻝ

 1958ﭼاپ شده است .مقالﺔ شرﺡ مﺨتﺼر زندﮔﻰنامه و نامگوﻯ ناپره (= ناكامﻞ) آثار

سعدﻯ ،اينﭽنين تﺤليﻞ ﭼندحﻜايه از ﮔلستان را فرا ﮔرفته است.

مقالﺔ ديگر استاد ميرزازاده با نام »ﮔلستان  700ساله شد« ( )17-16 ،:1958اساس ًا به

مسﺌله نقﺶ تعليم و تربيه در نهاد جوانان ،مقام پند و اندرزهاﻯ سعدﻯ براﻯ كودكان و

خوانندﮔان مﻜتﺐهاﻯ ميانه بﺨشيده شده است .بهطور اجماﻝ شرﺡحاﻝ شاعر و دانشمند در
مقاله بررسﻰ شده از ﮔلستان ﭼند حﻜايت پندآموز سعدﻯ تﺤليﻞ شده است.

استاد ﺥ .ميرزازاده در مقالﺔ »ﮔلستان هميشه بهار« (21ـ )1958كه در روزنامﺔ »كامساموﻝ

تاجيﻜستان« به ﭼاپ رسيده است ،از بزرﮔﻰ شيﺦ سعدﻯ سﺨن ﮔفته و نقﺶ ﮔلستان را در

تربيت نسﻞ نورﺱ ﺫكر كرده است و تﺄكيد كرده كه اين كتاﺏ دوست داشتنيترين اثر مورد
عالقه مردم تاجيﻚ است .به خوانندﮔان توﺻيه كرده است كه از اين اثر پند و حﻜمت بهطور

فراوان استفاده برند.

ﺥ .ميرزازاده در كتاﺏ منتﺨبات براﻯ ﺻنﻒهاﻯ  5و  )1961( 8در موﺿوﻉ سعدﻯ

شيرازﻯ ،متنهايﻰ را انتﺨاﺏ كرده است كه واقع ًا ازلﺤاﻅ مﻀمون و مﺤتوا و بهﻏايت
پارههاﻯ شعرﻯ آوردهشده ،معلوم مﻰشود كه آن متنها با وجود يﻚ نوﻉ زمانهسازﻯ تهيهﮔر،

از دردهاﻯ جامعﺔ آن روز نيز آﮔهﻰ مﻰدهد.

انديشه و خالﺻههاﻯ ﺥ .ميرزازاده عايد به شيﺦ سعدﻯ در كتاﺏ تدريسﻰ تاريﺦ ادبيات

تاجيﻚ ( )1977بهنوعي جمﻊبندﻱ شده است.

ﺥ .ميرزازاده در اين بﺨﺶ كه مﺤتواﻯ رسالﺔ عليﺤده را مﻰماند ،عايد به ترجمﺔ حاﻝ،

ميراﺙ ادبﻰ ،جهانبينﻰ ،عقايد اجتماعﻰ ،تنقيد روحانيان ،عقيدههاﻯ انساندوستﻰ ،پند و

حﻜمت ،توﺻيﻒ عشﻖ و جوانﻰ ،مﺜنوﻯ ،بوستان ،ﮔلستان و تركيﺐ آن ،ﻏزليات شاعر،

رﺋاليسم در ايجاديات سعدﻯ ،موقﻊ هجو و مطايبه در ايجاديات نويسنده ،زبان و اسلوﺏ
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متناسﺐ با زمان ،به درك خوانندﮔان اين ﺻنﻒها سازﮔار افتاده است .از انتﺨاﺏ حﻜايات و
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ﮔلستان و بوستان را به دايرﺓ انديشههاﻯ خويﺶ كشيده ،هر يﻚ از اين موﺿوﻉها را

پره(=كامﻞ) تﺤليﻞ كرده است.

همانﮔونه كه اشاره شد ،در سعدﻯشناسﻰ تاجيﻚ ،ﺥ .ميرزازاده ،انديشه و عقايد استاد

عينﻰ را از يﻚ طرﻑ انﻜشاﻑ داده است ،از سوﻱ ديگر ،آن انديشه و مساﺋلﻰ كه ﺹ.

عينﻰ به آن اشاره كرده و آنها را به دوﺵ پژوهشگران بعدﻯ ﮔﺬاشته بود ،بررسﻰ كرده

است .وابسته به ﮔزارﺵ مسﺌله اينجا از يﻚ انديشﺔ ﺥ .ميرزازاده كه در ساﻝ  1953در مقالﺔ

»مالحﻈهها دربارﺓ ﻏايههاﻯ اساسﻰ ادبيات تا انقالبﻰ تاجيﻚ« ( )1982به ميان ﮔﺬاشته بود،
يادآور مﻰشويم :او نوشته است:
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...حاﻻ وقت آن رسيده است كه ادبياتشناسﻰ ما دربرابر تدقيقات حيات و ايجاديات
نمايندﮔان جداﮔانه ادبيات كالسيﻜﻰ از متنشناسﻰ ،سرﭼشمهكابﻰ و نسﺨهبينﻰ به
مﺤاكمﺔ مساﺋﻞ و قوانين عمومﻰ انﻜشاﻑ ادبيات تاجيﻚ ،به نوشتن تاريﺦ ﭼندجلده
ادبياتشناسﻰ آﻏاز نمايند.
ادبياتشناسان تاجيﻚ در راه ايجاد اين وﻇيفﺔ مهم با مباحﺜه و مناﻇرههاﻯ علمﻰ ايجادﻯ
تشﻜيﻞ دهند ،مساﺋﻞ مهم تاريﺦ ادبيات تاجيﻚ و مسﺌلههاﻯ جداﮔانﺔ آن را جسورانه به
ميان ﮔﺬارند و حﻞ كنند .زيرا هريﻚ فن بﻰمالحﻈه افﻜار ،بدون مباحﺜه و مناﻇرههاﻯ
ايجادﻯ پيﺶ نمﻰرود( .ميرزازاده)1982 ،
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استاد با متانت و شجاعت به ّ
حﻞ قﻀيههاﻯ مطرﺡشده كمر بست .بعد از ساﻝهاﻯ شﺼت

قرن بيستم ،ﭼند جلد اثر ادبياتشناسﻰ آفريدند كه در آن انديشههاﻯ مﺬكور عملﻰ شدهاند.

همﭽنين در كتاﺏهاﻯ درسﻰ مﻜاتﺐ ميانه و عالﻰ نيز ﺿمن تﺤليﻞ آثار شعرا و نويسندﮔان

كالسيﻚ ،جاﻯجاﻯ اين انديشهها بررسﻰ شدهاند ،مﺜ ً
ال هنگام پژوهﺶ »جهانبينﻰ سعدﻯ«
(ميرزازاده ،)66 :1977 ،به مسﺌلهاﻯ مهم ،يعنﻰ مسلمان ثابتقدم تﺄكيد كرده و نوشته است

كه سعدﻯ ،سيستم يگانﺔ عقيدههاﻯ فلسفﻰ ،اجتماعﻰ و اخالقﻰ ندارد و بابت اين مسﺌلهها
بﻰواسطه مﺤاكمه نرانده است ...در عقيدﺓ فلسفﻰ مسلمان ثابتقدم و در موقﻊ فلسفهاﻯ

»كالم« است .سعدﻯ همﭽون پيرو فلسفﺔ كالم به عقيدﺓ زندهﮔردانيدن بعد از ميرانيدن

»باور دارد« (همان).

اين قﻀيه ،هرﭼند در فلسفﺔ نو وجود ندارد ،در ارتباﻁ با انديشه و آماﻝ شاعر آن را
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درميانﮔﺬاشتن بررسﻰ كردن ،در كﻞ مالحﻈﺔ نو است .ﺥ .ميرزازاده دربارﺓ جهانبينﻰ سعدﻯ
و يﻜسان كردن آنها انديشههايشان را دوام داده ،مﻰنويسد:

 ...هيﭻﮔاه سعدﻯ را شﺨﺺ تنها ﺻوفﻰ ﮔفتن ممﻜن نيست ،زيرا سيستم فلسفﻰ تﺼوﻑ
(وحدت وجود) زنده ﮔردانيدن بعد ميرانيدن را اعتراﻑ نمﻰكند .ازبﺲكه سعدﻯ فرزند
زمان خود است ،از تﺄثير بعﻀﻰ عنﺼرهاﻯ تﺼوﻑ ،از قبيﻞ قناعت ،كه در بوستان و
ﮔلستان ﺫكر شده است ،بيرون بوده نمﻰتواند( ...همان)

خالﺻه ،انديشههاﻯ استاد زندهياد ﺥ .ميرزازاده در بارﺓ ﻏايت اساسﻰ عامﺔ زحمتكﺶ

و ادبيات خلقﻰ كه ﻏايت دهقانﻰ عدالتخواهﻰ است و اين مسﺌله را در ﭼندين مقاله و

رسالههايﺶ به ميان ﮔﺬاشته بود ،در فﺼﻞ سعدﻯ شيرازﻯ كتاﺏ مﺬكور انﻜشاﻑ يافته
است .استاد اينجا تﺄكيد مﻰكند كه اساﺱ ادبيات ميﻞهاﻯ خلقﻰ را حمايت ﮔرم و جوشان

منفعت دهاقين ،هنرمندان ،اهﻞ علم و ادﺏ و بهويژه طلﺐهاﻯ علمدوستﻰ ،خلﻖپرورﻯ،
وطندوستﻰ ،عدالتخواهﻰ و عدالتپرورﻯ تشﻜيﻞ مﻰدهد .همين جهت مسﺌله را در آثار

سعدﻯ با مسﺌلههاﻯ مشﺨﺺ بهپژوهﺶكشيدن استاد ﺥ .ميرزازاده در ادبياتشناسﻰ تاجيﻚ
قﻀيهاﻯ نو مﺤسوﺏ ميشود كه استفادﺓ جدﻯ آن براﻯ بهطور علمﻰ نوشتن و بهوجودآوردن
تاريﺦ كامﻞ ادبيات فارسﻰ تاجيﻜﻰ باعﺚ مﻰشود و سيماﻯ اين دانشمند بينﻈير تاجيﻚ را
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براﻯ ما و بازآيندﮔان درخشان به جلوه مﻰآورد.
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