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 چکيده 
گراِي شعِر معاصر  ترین نمایندگان ملی م( یکی از برجسته 1947اوا )تولد  صفی رخسار  گل 

پناه  و  فرهنگی  ناسیونالیسم  فضاي  در  قرارگرفتن  با  وي  است.  خاطرات  تاجیک  به  بردن 
گ  به  نسبت  مخاطب  در  عمیقی  نوستالژیک  حِس  ملی،  ـ  ایجاد  شته ذ قومی  مشترک  ي 

در مسیر تحول اندیشگانی خود از دوران  کند. سوال اصلی پژوهش این است که شاعر  می 
م(، چه تعریفی از وطن در ذهن خود داشته و این مفهوم چگونه در  2016شوراها تاکنون ) 

دیوان وي منعکس شده است؟ تحلیل اشعار شاعر براساس میراث بنیادهاي نظري مکتب  
طن در دستگاه  تنیده از و حال درهم رمانتیسم نشان داد که شاعر سه مفهوم متفاوت و درعین 

اندیشگانی خود دارد: جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی. شاعر در وطن جغرافیایی دلبستگی  
تصویر کشیده است. این تلقی از »وطِن خرد«، جزئی جدانشدنی از  خود را به زادگاهش به 

نامیده  جهان  بزرگ«  »وطِن  که  بود  شوروي  جماهیر  اتحاد  قاب  در  سوسیالیستی  وطنی 
د می  شاعر  دهه شد.  در  که  تاریخی  وطن  سده ر  هفتاد  و  در  ي شصت  میالدي  بیستم  ي 

اي را  ادبیات تاجیک رواج یافت، به تاریخ پیدایش قوم خود مراجعه کرد و مفهوم گسترده 
که فرهنگ شورایی از آن گرفته بود، به وطن خود بازگرداند. شاعر در وطن فرهنگی، که  

شاعر دانست و نگارنده در هیچ اثر دیگري نمود  ي دستگاه اندیشگانی این  باید آن را ویژه 
یازد. در این تلقی  جدیدي از وطن دست می شاهنامه به تلقی  بر  آن را نیافته است، با تکیه  

فارسی  تمام  دارد،  تاریخی  وطن  با  وثیقی  ارتباط  نام که  به  جایی  در  جا    شاهنامه   زبانان 
 شوند. وطن می گیرند و هم می 

کليدی:  واژه  گل  ادبیات های  رمانتیسم،  تاجیکستان،  تاجیک،  صفیمعاصر  اوا،  رخسار 
 نوستالژي وطن. 
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 مقدمه .  1

تشکیل در  جمهوري  با  مرکزي  آسیاي  در  شورایی  مستقلِ  جمهوري  1924هايِ  م، 
جمهوري ازبکستان تأسیس شد. این   ير سوسیالیستی تاجیکستان در محدودهخودمختا

هاي مستقل اتحاد جماهیر شوروي سابق قرار  م در ردیف جمهوري1929جمهوري در  
این از  پیش  تا  که  جمهوري  این  مردم  زبان  زبان    ،گرفت.  نام  با  داشت،  نام  فارسی 

بعد،  به  تاریخ  این  از  یافت.  ارتقا  نوپا  این جمهوري  زبان رسمی و دولتی  به  تاجیکی، 
یتِ بومی، آنان را به  راندن زبان و هوروسی و هویتِ جدید، با به حاشیه  د زبانهرچن

اندیشه سوق  جهان  يسمتِ  سوسیالیستی  سوي  وطنیِ  از  تاجیکی  هویت  و  زبان  داد، 
این موضوع   مقامات دولتی در سطوحِ مختلفِ جامعه گسترش یافت. درست است که 

دامنه  هر روز ا  يبر  این منطقه  با فارسیدوري مردمان  ایران و هویت مشترک  زبانان  ز 
لیستی  وطنی سوسیاگرفته، به سمت جهانشکلآنان را در کنار ستایش وطن تازه افزود و  

ایران    هايِ تاریخیِ مردمانِ این منطقه بایگانگی  ،حال و ستایش شوروي سوق داد، بااین
فارسی بهو  به  ،گرفتههاي صورتتالش  يرغم همه زبانان  قططهرگز  با  ورکامل  نشد.  ع 

روي و  استالین  در  کارمرگ  خروشچف  استالین1953آمدن  روند  و  میلِ  م  وي،  زادیی 
هاي نیاکان و احیاي نمادهاي آن در میان روشنفکران منطقه زنده شد. بازگشت به سنت

سال  این  فر در  عرصه ها،  در  پیشتازي  با  تاجیک  نقش    يهیختگان  ادب،  و  فرهنگ 
گرفتند. آنان با درک اهمیت نزدیکی به  عهده ی به هویت جدید بهدهاي در شکلبرجسته

فار زبان  و  بهایران  خود  اشعار  در  را  موضوعاتی  از  کارسی،  پیش  تا  که  در  بردند  این 
دوره تاجیکان  ادبیِ  کم  يمیراثِ  بسیار  یا  نداشت  سابقه  جریان  شورایی  بود.  رنگ 

آمدن گورباچف  کارن منطقه با رويو دیگر بومیا  شناسی تاجیکانیابی و خویشتنهویت
آزادي1985  در و  ایجادهم  با  هاي  اینکه  تا  گرفت  بیشتري  قوتِ  وي،  سوي  از  شده 

ا و  شوروي  در  فروپاشی  کشورها  این  دوره1991ستقالل  فرهن  يم،  واقعی  گ  احیاي 
 گرفت.  زبانان در منطقه آغازیدنفارسی

 
 مسئله   . بيان1.1

بانويِ  رخسار،  اهِ اندیشگانیِ گلفرهنگی در دستگمثبت  گیري ناسیونالیسم  تحلیلِ شکل
ت تشکیل  اصلی    ياجیک، در قالب نوستالژيِ وطن، هستهشاعرِ معاصرِ  را  این پژوهش 
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اصلی پژوهش این است که شاعر در مسیر تحول اندیشگانی خود از    يدهد. مسئله می
م(، چه تعریفی از مفهوم وطن در ذهن خود داشته  2016-1924دوران شوراها تاکنون )

فرض نویسنده    منعکس شده است؟(  1395)نگاه،  و این مفهوم چگونه در دیوان شاعر  
باز ایجاداوا  گلرخسار صفی  بر این است که خروشچف    يشده در دورهپس از فضاي 

دورهم(  1953-1964) در  را  خود  نهایی  شکل  )  يکه  و 1991-1985گورباچف  م( 
( خود  1991استقالل  اندیشگی  دستگاه  در  وطن  از  متفاوتی  تلقیِ  کرد،  پیدا  بعد(  به  م 

بر شوراها در کنار سایر شاعران تاجیک عالوه  يیافته است. این بانوي شاعر که در دوره
مب  تاجیکستان،  جمهوري  قابِ  در  جغرافیایی  وطن  به  اندیشه توجه  وطنی  جهان  يلغِ 

دهه  سیالیستیسو از  پس  بود،  نیز  شوروي  قاب  سدهدر  هفتادِ  و  شصت  بیستم   يي 
میالدي در کنار عطف توجه به وطن جغرافیایی به ستایش وطن تاریخی و فرهنگی در  

نود و فروپاشی شوروي    يزبان پرداخت. این روند در دهه رسیقابِ سرنوشت اقوام فا
بر اطالق آن به زادگاه و کشور  الوهم شتاب گرفت و موجب شد مفهوم وطن ع1991در 

مختلفی در    هاي، تجلیکه امري کامالً بدیهی است و وابسته به نوع نگاه هر شاعر ،شاعر
می وي  در  شعر  ریشه  که  شاعر  تاریخی  و  فرهنگی  میراث  در  همه  از  بیش  یابد، 

واقعیاسطوره تاریخ  تا  و  دارد  وي  قوم  کندهاي  پیدا  نمود  است،  یافته  ادامه  هم    .اش 
بهایناز تاجیک  این شاعر، مردمان  دید  از  ازرو  اینکه  تاجیکستان  1924  رغم  م شهروند 
  يساله ا یکدیگر میراث مشترک هزاران زبانان جهان که بروند، با تمام فارسیمیشماربه

تاریخی آن نیز  وطنفرهنگی و تاریخی دارند، هم اند. تحلیل اشعار شاعر براساس سیر 
ک داد  شاعرنشان  درعین  ه  و  متفاوت  مفهوم  درهمسه  دستگاه حال  در  وطن  از  تنیده 

شاعر در وطن جغرافیایی    1اندیشگانی خود داشته است: جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی.
به کشورش  شهرهاي  و  زادگاه  به  را  خود  از  دلبستگی  تلقی  این  است.  کشیده  تصویر 

»وطنِ را  آن  تاجیک  ادبیات  منتقدان  که  نامیدهوطن  خرد«  دوره  در  و اند،  شوراها  ي 
وطنی سوسیالیستی در قاب  پیوسته جزئی جدانشدنی از جهان  ،شصت  يویژه تا دهه به

ي شصت  شاعر در وطن تاریخی که در دههشد. شوروي بود که »وطنِ بزرگ« نامیده می
ي بیستم میالدي در ادبیات تاجیک رواج یافته بود، به تاریخ پیدایش قوم  و هفتادِ سده

گسترده  خود مفهوم  و  کرد  آن مراجعه  به  بود،  گرفته  آن  از  شورایی  فرهنگ  که  را  اي 
کلی از  ي سنگین فرهنگ مسلطِ شورایی بهتوانست به دلیل سایهبازگرداند؛ هرچند نمی
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گراي تاجیک قرار  وي در این راه در دامن جریان شعر ملیمفهوم نخست کناره بگیرد.  
( قناعت  مؤمن  با  که  دهه2018-1932گرفت  اوایل  در  و    ي م(  بود  شده  آغاز  شصت 

( شیرعلی  الیق  با  ) 2000-1941سپس  صابر  بازار  در2018-1938م(،  و شاعر  مقام    م( 
گرفته در آسیاي  شکلضلع چهارم این جریان ادامه یافت. این سیر با تحوالت تاریخی  

گزیر است در  اي که پژوهشگر ناگونهمعاصر ارتباطِ تنگاتنگی دارد؛ به يمرکزي در دوره
گیري این نوع تلقی  هاي خود پیوسته به این تحوالت رجوع کند تا بتواند دالیل شکل تحلیل 

در وطن   شاعر  کند.  پیگیري  منطقه  این  نویسندگان  و  شاعران  ادبی  میراث  در  را  از وطن 
ي دستگاه اندیشگانی این شاعر دانست و نگارنده در هیچ اثر  فرهنگی که باید آن را ویژه 

جدیدي از وطن دست یافته  ي فردوسی به تلقی  شاهنامه بر  ي نمود آن را نیافته، با تکیه دیگر 
ي منطقی  است. در این تلقی از وطن که ارتباط وثیقی با وطن تاریخی دارد و درواقع ادامه 

آریایی  تمام  است،  فارسی آن  پیشینه نژادان  از  که  را  اسطوره زبان  مشترک  تاریخی  ي  و  اي 
 کند. وطن می دهد و هم جا می شاهنامه  ر جایی به نام  برخوردارند، د 

 
 آن  ی نوآورانه یجنبه  و  پژوهش ی . پيشينه2.1

 اواصفی رخسار گل و  تاجيک  معاصر   شعر یدرباره .1.2.1

در  تاجیکستان  و  ایران  بین  فرهنگی  روابط  ایجاد  و  سابق  شوروي  فروپاشی  از  پس 
عالوه1991 دهم،  چاپ  گزیدهبر  از  نمونه  سال  ي  ها  از  تاجیک  شاعران  نثر  و  شعر 
شعر معاصر تاجیک در ایران تألیف    يرخی آثار پژوهشی مستقل نیز دربارهش، ب1372

ها،  طور مستقیم به این پژوهش مرتبط نیست. بسیاري از آنشده است. بیشتر این آثار به
اوي  بر آنکه صرفاً حرغم تالش پژوهندگانشان که در جاي خود ستودنی است، عالوهبه

تذکره صبغهاطالعات  است،  ادبیاتی  تاریخ  و  ندارد.  اي  آکادمیک  در  ي  فارسی  ادبیات 
ترجمهنوشته  تاجیکستان، بچکا،  یرژي  عباي  س.  هج ي  عبادیان  راننژاد  م.  و  دوست 

بنابراین  پیش(،  1372) تألیف شده است؛  نق   از فروپاشی شوروي  بوي  د  کامالً رنگ و 
از منظر وطن تاریخی و فرهنگی   ،کمکی به این طرحچ مارکسیستی دارد و مطالب آن هی

تاجکستان  اندازچشمکند.  نمی معاصر  نوشته شعر  علی،  )ي  شعردوست  (  1376اصغر 
ببه آن در زمان خود  تازگی مطالب  بیسترغم  آنکه  دلیل  به  ایرانیان،  به  راي  پیش  سال 

نیز از   در    2دست داده است.نگارش درآمده، امروزه همان طراوت ژورنالیستی خود را 
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تا آنجا که نگارنده  ـ    از میان پژوهشگران تاجیکي تحلیل آثار شاعر به تاجیکی  زمینه
اي به بخش جداگانه  3بیستيادبیات تاجیک در سدهنظر عصازاده در  خبر دارد ـ خداي

صفیگل استرخسار  داده  اختصاص  هرچند  Асозода, 1999: 392-407)  .اوا   )
یادشده   معاصردربارهبخش  ادبیات  در  شاعر  جایگاه  از  اطالع  مهم    ي  بسیار  تاجیک 

ي موضع اختصاصی مقاله، مطلب شایان توجهی ندارد و عمدتاً به معرفی  درباره است،
   4کلی شاعر و آثار منظوم و منثور وي بسنده شده است.

 وطن مفهوم ی زمينه در پژوهشی  آثار .2.2.1

م(، در آثار  1905-1870پروري تاجیک )ادبیات معارفمفهوم وطن در معنی جدید در  
نشینی در  گرفت؛ اما به دلیل حاکمیت خانم( شکل1897-1827احمد دانش بخارایی )

دوره  در  وطن  نداشت.  ادبیات  در  آشکاري  نمود  جدیدانماوراءالنهر  تجددگرایان    /ي 
زبکستان امروز(، گذاران ادبیات نوین فارسی در بخارا )ام( از سوي بینان1905-1917)

 ( بخارایی  فطرت  )1938-1886یعنی  عینی  صدرالدین  و  دهه 1954-1878م(  از  ي  م(، 
در  آغازین سده  تاجیکستان  تشکیل جمهوري  تا  بیستم  از 1924ي  یکی  به  و  م، شروع 

نشینی و تشکیل  هاي اصلی ادبیات نوین تاجیک تبدیل شد. با فروپاشی نظام خانمایهبن
م در  شورایی  ) کشورهاي  قالب  1924نطقه  در  مشخص  فکري  چهارچوب  با  وطن  م(، 

ي ادبیات گذاشت و جایگاه نخست را  اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي پا به عرصه 
به مفاهیم  دیگر  میان  پررنگدر  اصلی  دالیل  از  آورد.  در  دست  موضوع  این  بودن 

ویرانه بر  مناطق  این  در  نوپا  جمهوري  پنج  تشکیل  ماوراتاجیکستان،  بود. هاي  ءالنهر 
بدین بدیهی   سامانیان  از  که  تاجیکان  از  است  بیش  نبودند،  مستقلی  دولت  سو صاحب 

-1924ي شوراها )دیگر کشورها به استقبال این موضوع رفتند؛ بنابراین وطن در دوره
م در  1953-1924هاي  م( یکی از مفاهیم پرتکرار در شعر تاجیکستان شد. در سال 1991

سوسیا وطن  ستایش  جایگاه  کنار  به  آن  ارتقاي  تا  آن  تقدس  و  وطن  ستایش  لیستی، 
برجسته نمودِ  تاجیک  ادبیات  در  یافت.ربوبیت  )  5اي  یوسفی  (  م1916-1945حبیب 

این جنبه از وطن سوسیالستی بود که با شرکت در    يدهندهترین شاعر انعکاسبرجسته
ي تاجیک  رجسته جنگ جهانی دوم جان خود را نیز از دست داد. بعدتر دیگر شاعران ب

تورسون )ازجمله  ) 1977-1911زاده  قناعت  مؤمن  و  آثار  2018  -1932م(  در  نیز  م(، 
هم که  سال خود  با  موضوع  زمان  این  به  بود،  شده  سروده  دوم  جهانی  جنگ  هاي 
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دوره در  وطن  وقوع جنگ شهروندي  پرداختند.  دلیل  به  تاجیکستان  در  پساشوروي  ي 
م( با حذف مفهوم سوسیالیستی آن، به وطن جغرافیایی و تاریخی عطف  1992-1997)

 توجه ویژه نشان داد. 
ایران درباره هاي صورت پژوهش  از  پذیرفته در  ي موضوع وطن در شعر فارسی، بیش 

( است. پس از تألیف  1352ّقِی ُقَدما از وطن« ) کدکنی با عنوان »تل ي شفیعی همه وامدار مقاله 
درباره  موضوع  این  با  مقاله  معتنابهی  ایرانی شمار  پژوهشگران  مقاله،  مشروطه  این  ي شعر 

 ها در این پژوهش احساس نشد.   ي تحریر درآوردند که نیازي به ذکر نام آن رشته به 
ها  نیادهاي نظري آن کتابمکتب رمانتیسم و ب  يدیدگاه نظري نیز در ایران درباره  از

دو    (1، ج1358)سیدحسینی،    هاي ادبیمکتبو مقاالت زیادي تألیف شده است که آثار  
اروپاکتاب   در  رمانتیسم  نیما  1387)  سیر  تا  مشروطه  از  ایران  در  رمانتیسم  سیر  و   )

توجه    جزي ي جعفرينوشته  (1386) در    است.درخور  هنري  و  ادبی  مکتبی  رمانتیسم 
سرعت در تمام  ي هجدهم نضج گرفت و بهاروپا بود که به دنبال انقالب فرانسه در سده

؛  177:  1، ج1387اروپا و بعدتر در سایر نقاط جهان گسترش یافت. )رک.سیدحسینی،  
اي که  گونهدوستی و رمانتسیم پیوند عمیقی با هم دارند؛ به( میهن246-244:  1392داد،  
دغدغهتوان  می رمانتسیم،  بستر  در    هاي در  را  نویسندگان  و  و وطنی شاعران  اجتماعی 

تا جایی نشست  تماشا  به  بهتر  احساس  و  هنر  »ناسیونالیسم که می  قاب  به  را  آن  توان 
عظمت و  ایران  به  شیفتگی  یعنی  بدون رمانتیک،  آن،  نیز    هاي  و  عقالنی  ارزیابی 

هاي اصلی این  یکی از ویژگی( تعبیر کرد.  44:  1386جزي،فرياز آن...« )جع  گرفتن الهام
»بازگویی است:  گذشته  خاطرات  بازسازي  گذشته  مکتب  یادهايِ  و  هايِ  خاطرات 

در لغت  نوستالژي   (262:« )همان.رت توأم استو حس رفته که با حس نوستالژيدستاز
و وطن  هواي  غربت،  غم  دلتنگی؛  گذشته،  یاد  گذشته،  »حسرت  معنی  غریبی«    به 

د وش اي اطالق میدر اصطالح به نوشتهو  است    («nostalgia»: ذیلِ  1384  ، شناس)حق
اي را که در نظر دارد، خویش، گذشته  يشاعر یا نویسنده در سرود یا نوشته که در آن »

حسرت دارد،  دل  در  را  یادهایش  که  سرزمینی  مییا  ترسیم  دردآلود  و  «  .کندآمیزانه 
حسرت(  1395:  1381  ،)صفوي یادکردِ  پژوهش،  این  در  وطن  و نوستالژيِ  آمیزانه 

آریایی اقوام  فرهنگی  و  تاریخی  مشترک  وطن  خاطرات  دل  دردآلودِ  از  که  است  نژاد 
هاي اجتماعی شاعر نشئت گرفته و در شعر وي در بستر وطن بازنمود یشه و دغدغهاند
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نتیجه دردآلود  حسرتِ  این  است.  شوراها،  یافته  دوران  سیاست  سرکوب  مستقیم  ي 
اي بود که تاریخ و فرهنگ  استالینیویژه حاکمیت سخت و خشن رئالیسم سوسیالیتی  به

جهموريملت در  ساکن  بومی  شورويهاي  به  هاي  فرارا  به  میعمد  با موشی  و  سپرد 
ي »وطن خرد )تاجیکستان(/ وطن بزرگ )شوروي(« شاعران و ادیبان را  ساختن دوگانه 

ي خود داد و از وطن و فرهنگ گذشته به ستایش شوروي و آن وطن رؤیایی سوق می
می شکوريبیزار  )رک.  دوگانه22:  1384بخارایی،  کرد.  این  و  (  زدایی  تاریخسازي 

میگونهبه گسترش  و  طرح  جامعه  در  شایستهاي  که  تاریخی  تنها  گویی  که  ي  یافت 
آن اصلی  هدف  است.  استالین  و  لنین  از  پس  تاریخ  است،  کار  یادکرد  این  از  ها 

به همین دلیل پس از مرگ استالین و    (؛ 135:  1996بخارایی،  زدایی بود« )شکوري»ملیت
( خروشچف  دوران  به  م1953آغاز  بعد(  آزاديبه  با  در  یکباره  ایجادشده  نسبی  هاي 

ها مجال یافتند، هرچند  ها آغاز شد و ادیبان این جمهوريکشور، بازگشت نرم به سنت
ي وطن خرد/ وطن بزرگ، به تاریخ پرافتخار خود رجوع کنند.  آرام، با شکستن دوگانه

در همین137-134)همان:   تاریخی  (  نوستالژي وطن  که  بود  اشارهجا  به  و  مکرر  هاي 
آریایی  یگانگی سپیدهاقوام  از  زمانه نژاد  تا  تاریخ  و  دم  رمانتیک  زبانی  در  شاعر  ي 

 پراحساس نمود یافت.  

آریاییتاجیک اقوام  از  که  سقوط  ها  از  پس  هستند،  مرکزي  آسیاي  در  ساکن  نژاد 
موفق نشده    دولتگاه در این منطقه به تشکیل  م(، هیچ999-819ق/389-204سامانیان ) 

سایه در  پیوسته  و  میحکومت  يبودند  ترکان  فرهنگی  هاي  نظر  از  هرچند  زیستند، 
با تشکیل حکومت صفویان در ایران و شیب انیان در  پیوسته در رأس هرم قرار داشتند. 

مذهبی این قوم نیز از ایران جدا شد و    يي دهم قمري، پشتوانه ماوراءالنهر در آغاز سده
معرض هجوم فرهنگ و ایدئولوژي ترکان قرار گرفتند. برافتادن نظام    درنتیجه بیشتر در

م، براي  1924در  هاي سوسیالیستی  و تشکیل جمهوري  نشینی در این منطقهفئودالی خان
نهصدوبیستنخستین به  نزدیک  از  پس  به  وبار  حکومت  تشیکل  امکان  سال،  پنج 
تا  فارسی هرچند  کرد.  فراهم  منطقه  در  را  واقعه،  وبیستزبانان  این  از  پس  سال  نه 

برايکم امکانی  فارسی  ترین  هویت  سایه احیاي  در  به  يزبانان  مستقل  دولت  ظاهر 
هاي نیاکان  بازگشت به سنت  يم زمینه 1953ر  شورایی نیز میسر نشد. با مرگ استالین د

جیکان فراهم شد. این روند  جمله تا  از   ، در میان اقوام مختلف ساکن در آسیاي مرکزي
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م( سیر تکاملی خود را طی کرد و با فروپاشی شوروي  1991-1985ي گورباچف ) ه در دور 
سنت زمینه  به  بازگشت  واقعی  خویشتن ي  و  نیاکان  دوره هاي  در  تاجیکان  ملی  ي  شناسی 

 ( سایه 1991استقالل  در  تاجیک  شاعران  بود  طبیعی  شد.  فراهم  ایجادشده  م(  فضاي  ي 
خود  به  ملی  خاطرات  بازسازي  سمت  به  هویت سرعت  هدف  عمق با  و  به  یابی  بخشی 

گل خویشتن  کنند.  مؤمن  شناسی حرکت  از  پس  بود.  عرصه  این  پیشتازان  از  یکی  رخسار 
شیرعلی و بازار صابر در این زمینه، بیش از دیگر شاعران  قناعت، نقش وي در کنار الیق  

می  نگارنده  که  آنجا  تا  است.  توجه  درخور  قالب  معاصر  در  وطن  موضوع  بررسی  داند، 
یک از آثار یادشده نیامده است؛ بنابراین هم عنوان  در هیچ نوستالژي برآمده از دل رمانتیک  
با تسري در بررسی  ن اشعار شاعر  مجموعه پژوهش و هم کاربست آن در   وآورانه است و 

 تري در این حوزه خواهد انجامید.  شعر دیگر شاعران معاصر تاجیک به نتایج گسترده 
 

 بحث و بررسی . 2
 رخسار گل شعری  ميراث در وطن  مفهوم انداز. چشم 1.2

پانزده در  شاعر  شعر  روسالگینخستین  در  نام  زنامهاش  با  محلی    ي دربارهغَرم  اي 
به استتاجیکستان  رسیده  مجموعه  (727  :1395اوا،  .صفیرک)  .چاپ  در  شعر    ي این 
آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت  هاي چاپ شعر با »شود. سال ه نمیشعر شاعر دید
ارزش به  این دهه هیچ  1985-1953نتی )هاي سنرم  از  ازآنجاکه شاعر  برابر است.  م(« 

نیاو خود  اشعار  مجموعه  در  را  نمیشعري  ما  دقیرده،  قضاوت  زمینه  توانیم  این  در  قی 
نشریات، توجه شاعر را به   وگوهایش باشاعر در گفت هايهمه، اشارهاینداشته باشیم؛ با

)   هايموضوع شعر  نخستین  زمان  از  میهن«  و  کتاب  1962»اجتماعی  نخستین  و  م( 
می1970  ،بنفشه) نشان  کتابم،  (  نخستین  همان  از  »من  این   بنفشه،دهد:  دوي  هر 

زیبایی وصف  هم  داشتم؛  شعر  در  را  موضوعات  موضوعات  هم  و  را  طبیعت  هاي 
اي از  ها وطن همواره در شبکه( در این سال 78:  1393اوا،  « )صفی.اجتماعی و میهنی را

مر  امفاهیم  قرارداشته  فرهنگی  و  تاریخی  وطن  با  شبکهتبط  یکست،  که  آن  اي  سوي 
ها و تاریخ و درنتیجه  دیگرش به اسطوره  يشه در وطن سوسیالیستی داشت و سویهری

آریایی پیوند  سرگذشت  دورهمینژادان  به  هرچه  معادله  این  بازسازي    يخورد. 
می نزدیک  پرررنگگورباچف  فرهنگی  و  تاریخی  وطن  نفع  به  غلظت  شد،  از  و  تر 
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و انتقاد از آن در  که وطن سوسیالیستی یکسره محو  شد تا این ه میسوسیالیستی آن کاست 
فروپاشیسال  به  منتهی  بن   ، هاي  از  یکی  میهنمایهبه  شاعر  شد. هاي  تبدیل  پرست 

مطلب،دربارهعصازاده   این  شاعران    ي  ایام  آن  که  نیست  »پوشیده  است:  نوشته 
اصلینمی وطن  صفت  به  تاجیکستان  از  مستقالنه  نمایند«  شاتوانستند  بحث  ن 

(Асозодa, 1999: 126) 
گل موضعباري،  دلیل  به  باید  را  وطنگیريرخسار  زندگی  هاي  آغاز  از  پرستانه 

با   استقالل، شاعري ملی نامید که وطن يتا پختگی در دورهاش در زمان شوراها  شاعري
ساحت فرهنگیتمام  سیاسی،  جغرافیایی،  اسطورههاي  تاریخی،  و  از  اي  یکی  اش 

 بوده است:  اوهاي همیشگی  غدغهد
 ها  سروده. وطن1ی جدول شماره

 
 رخسار گل شعری  ميراث  در وطن  مفهوم تحليل . 2.2

 . غزل 1.2.2
بازهغزل این    77 غزل(،   44م در شهرهاي دوشنبه )2003-1979ي زمانی  مجموعه در 

( بیشکک    13مسکو  پردلک  3) ]قرقیزستان [غزل(،  )غزل(،    ]روسیه[(  Peredelkinoینا 
  7  و  غزل بدون محل سرایش  5غزل( داراي تاریخ،    1لندن )  و  غزل(  1غزل(، تهران )  3)

  29/ 58بیت )  5/566مجموع  غزل بدون محل و تاریخ سرایش سروده شده است و در  

 های شعری و تعداد کل قالب 
شعرهای وطنی  تعداد 

 و تعداد 
فراوانی به 

 سطر بیت درصد 

 67/24 19 - 5/566 (77غزل )
 88/5 1 - 85 (17قطعه )
 4 1 - 155 (25مثنوی )

 71/5 4 - 682 ( 70چهارپاره )
 52/9 4 - 389 (42دیگر )های قالب

 27/27 3 - 22 ( 11رباعی )
 57/28 2 - 14 ( 7دوبیتی )

 83/20 25 3715 - (120نوسروده )نیمایی و سپید( )

 قطعه شعر   369جمع: 
5/1913  

 بيت 
3715  
 سطر

قطعه  59
 شعر

989 /15  
 درصد 
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( در  %27/ 27غزل مجموعه )   77غزل از    21شود.  درصد ادبیات کالسیک( را شامل می
سال  طی  و  شاعر  زادگاه  از  شده1999-1992هاي  خارج  سروده  محتواي    م  است. 

سال غزل  با هاي  و  اجتماعی  عمدتاً  شهروندي  جنگ  دوران  در  شاعر  مهاجرت  هاي 
هایی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی  دردها و رنجپرستی و نکوهش  موضوع میهن

همگریبان از  دیگر  بسیاري  و  شاعر  و  شده  وطن  مردمان  و گیر  خانه  از  را  وي  وطنان 
هایی مانند وطن، ي خود آواره کرده بود. شاعر در این نوع شعرها، گاهی از واژهکاشانه 

خانه   و  دیار  بردهمیهن،  در سراسر شعر  نام  گاهی  ابدون    ،و  به  مستقیماً  نوع  آنکه  ین 
اشارهواژه حال ها  در  یکسره  باشد،  داشته  هرچند  اي  است.  کرده  تنفس  وطن  وهواي 

می پی  وطن  از  شاعر  غربت  به  شعرها  سرایش  محل  و  تاریخ  از  معنی  مخاطب  برد، 
اشاره  هر  از  را  مخاطب  راهنمایی،  هیچ  بی  سروده  بیمرکزي  دیگر  میي  کند. نیاز 

(، »غزِل  1994؛ مکان و تاریخ سرایش: مسکو،  98-97:  1395،اوافیشعرهاي »مادر« )ص
؛  88:(، »نبضِ گریان« )همان1996؛ مکان و تاریخ سرایش: مسکو، 87-86:تنهایی« )همان

مسکو،   تاریخ:  و  )همان1996مکان  شرر«  »رقصِ  مسکو،  89-90:(،  تاریخ:  و  مکان  ؛ 
( از این  1996ش: مسکو،  ؛ مکان و تاریخ سرای92-91:(، »سرشکِ خشک« )همان1998

غزل  غزل دست  میان  این  در  )همان:  هاست.  قضا«  »دستِ  تاریخ  93هاي  و  مکان  ؛ 
؛ مکان و تاریخ سرایش: مسکو،  95-94:(، »دردم گذشت« )همان1995سرایش: مسکو،  

( یکسره در حکم 1995؛ مکان و تاریخ سرایش: مسکو،  96:( و »جراحت« )همان1995
شعر سرودهسوگ شکل  در  وطن  رنج  و  غم  در  که  است  عاطفی  و  سوزناک  هایی 

یافته در این اشعار، عموماً مصداق تاجیکستان  تصویر کشیده شده است. وطنِ انعکاسبه
هاي داخلی و وصف حال شاعر دورافتاده از آن است و اگر اشاراتی به  درگیر در جنگ

ها دیده شود، تغییري کلی در  در آن  شاهنامه  يهاایران باستان و نمادهاي آن یا داستان
 کند. برداشت شاعر از وطن خارج از تاجیکستان ایجاد نمی

؛ مکان و تاریخ سرایش: دوشنبه،  122-121اما غزلی که نام »رسواِي وفاِي وطن« )همان: 
ي دقت  ي آن شایسته ( بر پیشانی دارد، از نظر توجه شاعر به مفهوم وطن و گستره 1991
گندیده    است.  باتالقی  را  شوراها  دوران  در  زندگی  گزنده،  طنزي  با  غزل  این  در  شاعر 

 ها را با سراب فریب داده است:  برشمرده که راهی به رودخانه ندارد و آن 
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کَلمَکِ دریا  6از  به   نرسیدیم  7گندیده 
 

 سرمستِ سرابیم، زرافشانِ دگر نیست   
 ( 122: 1395اوا،  صفی)                 

اسطوره ازاین هم   به  رجوع  با  طریق  رو  از  از  شاهنامه ها  را  امروزین خود  وطن خرد   ،
زند. این شعر اهمیت فراوانی  دامان »باتالِق گندیده« نجات داده به »ایران تاریخی« پیوند می 

در برداشت شاعر از مفهوم وطن در دستگاه اندیشگانی خویش دارد و باید آن را در ردیف  
زمان با فروپاشی شوروي دانست که شاعر در آن  هاي هم شاعر در سال دار  شعرهاي تاریخ 

 ضمن انتقاد شدید از وطن سوسیالیستی، به دامان مادروطن تاریخی خزیده است.  
 قطعه .2.2.2

با    17 بازه  مجموعه اشعار بیت در    85قطعه  -1982ي زمانی  جاي گرفته است که در 
ها و مسائل اجتماعی  شاعر، عاشقانهنفس و زبان حال  است. حدیث  شده  م سروده2003

  ي »داستان اشک و خون« )همان: ها است. قطعههاي این قطعهاز پربسامدترین موضوع
دوشنبه،  142 تاریخ  و  مکان  وصف  (  1999؛  مضمون  شاهنامه  در  است.  شده  سروده 

ي دائمی »خیر و  گنجد، مبارزهي وطن فرهنگی شاعر میمرکزي این شعر، که در حوزه 
 دانسته:   شاهنامهاست که شاعر آن را پیام اصلی شر«  

است  جنگ  و  صلح  داستان   شاهنامه 
 

 شاهنامه داستان اشک و خون است  
 )همان(                                

 مثنوی .  3.2.2
شاعر  مث  25 بازه  85نوي  در  که  دارد  است،  م  2002-1973زمانی    يبیت  شده  سروده 

موضوع  در  رنجوصف    هاي عمدتاً  شرح  و  شاعر  و  حال  زن  وصف  وي،  هاي 
»بیتنهایی مثنوي  است.  زودگذر  دنیاي  و  عشق،  ستایش  مادر،  وصف  وطن«  هایش، 
تاریخ سرایش: لندن،  168-167  :)همان شعر این بخش است که  ( تنها  1995؛ مکان و 

رنج و  وطن  فراق  ادر  شده  سروده  آمده،  آن  سر  بر  که  جغرافیایی  هایی  وطن  ست. 
درگیر جنگ    ،هاي شاعرشده در غزل این شعر نیز همانند وطن بازنمود  فته دریاانعکاس

است.   مموضوع  شهروندي  بحبوحهاین  به  آن  تاریخ سرایش  که  داخلی    يثنوي  جنگ 
برمی کشور  از  خارج  به  شاعر  هجرت  و  وتاجیکستان  و  گردد،  شهرها  که  است  طنی 

شدهروستاهایش صد ب  پاره  است.  مرده  آن  خورشید  گویی  این    رو  و  وطن  این  حال 
 شاعر باید گریست: 



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  58

 

زندگی  خشمِ  از  است  مرده   خورشید 
پاره صد  تو  دیهِ  و  شهرِ  وطن چون   ام 

 

 ی ـچکد از چشـــمِ زندگزرداب می 
بیــــچارهبیچاره وطن!  وطن!اي   ام 

  ()همان                                  

 چهارپاره . 4.2.2
ش جا دارد. این شعرها  بیت شعر شاعر در این بخ  682پیوسته درجمع    يچهارپاره  70

شده  ه است. قریب به اتفاق مضامین طرحم سروده شد2009-1972زمانی  ي  در این بازه
نفس شاعر، وصف احوال درونی وي،  ها، حدیثهاي پیوسته، عاشقانهدر این چهارپاره

-1972نوع شعرها غالباً تاریخ سرایش  و رنج و حسرت او از دنیاي ناپایدار است. این  
 هاي زندگی شاعر در عصر شوراها و وطن سوسیالیستی.م را دارد: سال 1985

»وطن«   سرایش:274)همان:شعر  تاریخ  در 1979؛  که  نامشخص(  سرایش:  مکان   ،
دیگر   با  نظر موضوع  از  زیباست،  کشور  این  و طبیعت کوهستانی  تاجیکستان  توصیف 

از دارد.  تمایز  »نیک  اشعار  شاملِ  مجموعه  این  دیگر  شعر  )همان:دو  ؛  238-237آیین« 
سرایش:  )همان:1983تاریخ  زند«  »پندِ  و  نامشخص(  سرایش:  مکان  تاریخ  283-284،  ؛ 

باستان سروده  1978سرایش: ایران  نمادهاي  تأثیر  نامشخص( که تحت  ، مکان سرایش: 
»بانگِ خطر« )همان: بگذریم، شعر  تاریخ سر 298-296شده است،  ، مکان  1976  ایش:؛ 

نامشخص(   از  سرایش:  بخش  این  میان شعرهاي  تاریخ سرایش  )با    اشعار  مجموعهدر 
اشاره1972-1990 به  بنا  است.  یگانه  کامالً  چهارپاره  يم(  این  وي  در  شاعر،  را  ها 

فردوسی به بلغاري،    يشاهنامهمترجم    8خطاب به شاعر بلغار، یوردان )ایردان( میلوف،
هاي »علم و جهل« و »زندگی و  مرکزي شعر تبیین تقابل دوگانه  يهستهسروده است.  

 شود.  دیده می شاهنامههاي  مرگ« است که در بستر بازآفرینی و اشاره به داستان
تاریخ سرایش: دوشنبه،  207-206)همان:شب«    شعرهاي »در دِل و  (، 1990؛ مکان 
)همان: کامل«  دوشنبه،  209-208»دردِ  سرایش:  تاریخ  و  مکان  آغا(  1990؛  ز  از 

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و استقالل کشور    ي هاي وطن شاعر در آستانهناآرامی
می حکایت  وطنتاجیکستان  اشاره  کند.  قطعه    يمورد  دو  این  در  دِل  ،شعرشاعر   در 

زبانان آرام داده شده است. شاعر در این نوع شعرها بر  مشترک با فارسی  تاریخیِ   وطنِ
وطن جغرافیایی تمرکز دارد؛ اما با توجه به مصالح خام تصاویر که برگرفته از مادروطن  

ت وطن  یاد  به  را  شاعر  است،  فرهنگی  و  میتاریخی  فرهنگی  و  از  اریخی  هم  اندازد؛ 
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 گیرد.درنهایت وطن جغرافیایی در دامن وطن تاریخی و فرهنگی آرام میروست که این
 های دیگر قالب .5.2.2

–1972زمانی    يشاعر جاي گرفته، در بازه  مجموعه اشعاراشعاري که در این بخش از  

شامل  2003 شده،  سروده  موضوعقط  42م  در  که  است  کالسیکی  شعر  متنوع    هايعه 
اش و برخی  سروده، ناپایداري دنیا، زن و تنهایینفس، سوگاجتماعی، عاشقانه، حدیث

هاي آن عمدتاً با آزادي  شود. قالببندي میموضوعات منفرد دیگر از جمله نوروز دسته
قطعه،   يرا با اندکی تسامح در زیرمجموعه   هاتوان آنموضوع و قافیه همراه است و می

 ترجیح بند، مخمس و... گنجاند. رباعی، مستزاد،
شعر   )همان:»چهار  سرایش: 377-376افسانه«  تاریخ  سرایش:  1984؛  مکان   ،

)همان: نوروز...«  به  »گویید  دوشنبه،  355-353نامشخص(،  سرایش:  تاریخ  و  مکان  ؛ 
)همان:1992–1990مسکو،   »عاشقانه«  مسکو،  347-348(،  سرایش:  تاریخ  و  مکان  ؛ 

»ایران« )همان:1995 و  تاریخ سرایش: دوشنبه،  344-346(  و  ایران  2003؛ مکان  با  و  ( 
 زبانان پیوند دارد.  فارسی نمادهاي مشترکِ

تک و  شده  سروده  تاجیکستان  به  خطاب  در  »عاشقانه«  و  »افسانه«  گویی  شعرهاي 
تصویر کشیده است. شاعر در این دو شعر، وطن خود را  شاعر را با سرزمین مادري به

 کنده و پیوند آن را به وطن تاریخی و فرهنگی فراموش نکرده است.  به دامان تاریخ اف
از خلیل به نوروز...« که آن را در پاسخ به شعري  اهلل خلیلی  شاعر در شعر »گویید 

گوي افغانستان، سروده، از نوروز خواسته است تا  م(، شاعر شهیر فارسی1907-1987)
ا رنجبردن غمزبینبراي  و  کهنه ها  آنمردمش  يهاي  میهمان  روز  هر  در  ،  این  ها شود؛ 

ک به  ه  حالی است  بود که سالی  نوروز خواسته  از  و شهیدانش  در سوگ وطن  خلیلی 
نگذارد:   پا  شاعر  خونين»سرزمین  کشور  در  نياید/  امسال  که  نوروز  به  ره  گویيد  کفنان 

 (353: 1395اوا، )صفی نگشاید...«
گونه که  همان(  2003؛ مکان و تاریخ سرایش: دوشنبه،  346-344« )همان:شعر »ایران

اسطوره تا امروز آن   يایران و تاریخ پرشکوه آن از دوره  از نامش پیداست، در ستایش
مثمن   )هزج  هزج  بحر  متفرعات  در  قطعه،  قالب  در  مجزا  بخش  در شش  شعر  است. 

 من!/ اي جانِ عزیزِ من!«  انِ عزیزِ اخربب مسبَّغ/ اخرب( سروده شده، و با یک بیت »ایر
هر هکه  از  پس  ترجیعبار  جداگانه  مصراع  دو  در  بخش  یکدیگر  ر  به  شده،  تکرار  وار 



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  60

 

توان به »ایران« و  بیت ترجیع، عمق محبت شاعر را میپیوند خورده است. در همین تک
تمام وجود می با  برد؛ پیامی را که در بخش ششم   حس  توان  به »سرزمین نیاکان« پی 

 کرد:
 پیوندِ نیاکانی، پیوندِ دل و جانی 

 ي عرفانیي شیرِ شعر، پرورده پرورده
 پیچم! بهرِ تو اگر هیچم اي عشق فلک

 ي یزدانی. بهرِ منِ ناقابل، جایزه 
 

 ایرانِ عزیز ِمن! 
 اي جانِ عزیزِ من! 

)همان فردا«  »شاعر  شعر  در  ) 700-617:شاعر  بهبهانی  سیمین  به  را  آن  که   )1306-
، یگانگی خود و برخی از نمادهاي مربوط به تاجیکستان معاصر را با  بخشیدهش(  1393

زبان داراي ملیت  رخسار، شاعر تاجیکشاعر و ایران به نمایش گذاشته است. گویی گل
بهبهانی، شاعر فارسی  ساخته،تاجیکستانی، در فضایی که خود   ملیت    بازبان  با سیمین 

می یگانه  همه شوایرانی،  و  آنداشته  يد  تعلق  هاي  یکدیگر  به  تاریخ  تا  افسانه  از  ها 
»شاعر  می و  فردا«  »فردايِ  را شاعر  سیمین  نخست شعر،  بند  از  بخشی  در  شاعر  یابد. 

در بند سوم شاعر از اینکه فرزندان جمشید  (  699همان:)   .کندمیفردايِ بی ما« خطاب  
خالی مانده است، هیچ اندوهی به دل راه    «جم  جامِ »اند و  بهرهینِ« شاعر بیآتش  از »سوزِ

مینمی آن وي  از  را  آینده  چراکه  سوزِ  »:  دانددهد؛  ز  گر  شعله!/  اي  سنگ!  اي  بلور!/  اي 
دارِ عزتِ دارِ تمنا/ همچنان  ست/ تاک، تاِک تکیهبهره است و جامِ جم خالیآتشینت/ آلِ جم بی

دف شورِ  کف  برجاست/  جورِ  حضرتِ در  سماعِ  رقصِ  نوبِت  باالست./  همچنان  ها/ 
 (.همان) ست...«ساقی

داند  سمرقندي«، رودکی، می  پیرِ   يهارم، سیمین بهبهانی را »نورِ دیدهشاعر در بند چ 
تاجیکس در  نشانهکه  و  استقالل  نماد  به  جدید  تاجیکان    يتان  زبان  و  فرهنگ  قدمت 

تبدیل مرکزي  آسیاي  در  ادامه  ساکن  در  وي  است.  بند    يشده  به  رجوع  با  بند  همین 
بشارت   را  وي  جاودانگی  بود،  دانسته  فردا  به  متعلق  را  خود  ممدوح  که  نخست شعر 

این  می در  بلکه  نیست،  شاعر  شخصی«  »منِ  به  متعلق  تنها  جاودانگی  این  اما  دهد؛ 
م میجاودانگی،  پیوند  وي  قومی«  »منِ  به  شاعر  »آریانا«  ن شخصی  قالب  در  و  خورد 
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  کند. در این فرایند تأویل »من شخصی« به »من قومی«، ناخودآگاه مخاطب »منِ جلوه می
کند و  « سیمین بهبهانی شاعر »یکی« میرخسار« شاعر نیز را با »منِ شخصیِگل  شخصیِ 

تماشا  به  »آریانا«،  قاب،  یک  در  را  دو  بی»نشیند:  می  این  آفتابِ  آریانا/  زندگیِ  غروبِ 
  9(.700همان:) دارِ شاعرِ فردا...«زندگیِ زنده

ایران معاصر یا شاعران آن از عالوه جمله    بر شعرهاي مستقلی که شاعر در وصف 
:  کدکنی )همانزبانی«(، محمدرضا شفیعی»زبان بی،  509-506:زاد )همانبراي فروغ فرخ

امین،  687 قیصر  و  )همان»پژواک«(  بخش  697-695:پور  است،  سروده  »خواب«(   ،
افسانه تاریخ  از احساس یگانگی وي از  تا سرنوشت مشترک  زیادي از دیوان شاعر  اي 

می حکایت  ایرانیان  با  تاریخ  بستر  در  با  قومش  تصویرسازي  تاریخی،  اشارات  کند. 
آریاییوابآد مشترک  داست   شاهنامه نژادان،  رسوم  شخصیتانو  و  شاعران ها  آن،  هاي 

انگاشتن تأیید این  ن ایران هیچ تردیدي را در نادیدهبزرگ بالیده در دامان فرهنگ و زبا
  گذارد.یگانگی باقی نمی

 رباعی و دوبيتی . 6.2.2
بخش   این  در  و    11شاعر  سروده  7رباعی  از  را  جمعاً  دوبیتی  خود،  بیت،    26هاي 

شعرها   تمام  است.  تارگنجانده  موضوعبدون  است.  سرایش  محل  بدون  و    هاي یخ 
عاشقانه، وطنی، وصف بهار و نوروز، وصف حال شاعر و بیان مسائل اجتماعی در این  

شده درج  زیبشعرها  از  یکی  میهناند.  و  وطنی  شعرهاي  رباعی    يپرستانه اترین  شاعر، 
 توان آن را »هستیِ میهن« نامید: زیر است که می

ه هستیِ  میهن!  میهن!هستی   ستی، 
دارد  حزبــی  دیار  این  در  کذب   هر 

 

 باال ز همه بلند و پستــــــی، میهن 
 حزب، تو هستی، میهن!  حزبِ منِ بی

 ( 410)همان:                             
 

را   ملی  منافع  غالباً  که  سیاسی،  احزاب  هیاهوي  از  دور  به  رباعی  این  در  شاعر 
قرار می مطامع حزبی و شخصی  »هستی«  دستاویز  با  را  آن  میهن،  به  در خطاب  دهند، 

انگارد و زند و با نگاهی وجودشناسانه به آن، جهان بدون وطن را به هیچ میپیوند می
کند. این تبیین کامالً ذوقی است  میهن« خالصه می»هستیِ هستی« را در وجودي به نام »

به عبارتی  و در هستی  و  ندارد  به  از یکشناسیِ فلسفی جایگاهی  »تقلیل هستی  به  سو 
می میوطن«  باال  ربوبیت  جایگاه  تا  را  آن  دیگر  سوي  از  و  امابردانجامد  اهمیت  ا  ؛  ز 
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مصراع پایانی رباعی    فکري شاعر حکایت دارد. شاعر در  يبسیار زیاد وطن در منظومه 
انتقاد بر  با  دروغ  و  سیاسی  احزاب  از  آنآشکار  شعارهاي  از  شمردن  را  خود  ها، 

 آراید.  « میپرستیپرستی مبرا و به »میهنحزب
، سیاست و  زل عصیان« از نگاهی دیگر به »حزبشعري به نام »غ رخسار در قطعهگل

موسوي  دین« قول  به  است.  خانم  نگریسته  مثل  کسانی  بودند  نادر  »بسیار  گرمارودي 
بگویند:  گل و  کنند  جرئت  زمان  همان  که  دینِرخسار  من  واي!/   حزبِ  اي  نشد،  من 

 (574 و 32: 1384گرمارودي، )موسوي« .میرمکفرگو، کافرانه می
ع زندگی  دن به وقایبخشیها براي ژرفاها و دوبیتیرباعییکی از شگردهاي شاعر در  

فرهنگی هر روزینه  افسانه  ي و مسائل  تاریخ  به داالن  اي  اي و اسطورهقوم خود، ورود 
فارسیایرانی و  آن تباران  امروز  تاریخ  به  آن  پیوند  و  راه  زبانان  این  در  شاعر  است.  ها 

خواهد تا با وي مخاطب نیز می  کند و با تکرار آن ازمشخص را طی می  يهمواره مسیر
برجستههم آریانا«  یا  »آریان  نمعقیده شود.  تبیین  ترین  براي  آن  از  شاعر  که  است  ادي 

ایران در    ،برد. شاعر با این کارتاریخ بهره می  هاي ناپیداکردنتباران در گذشتهییگانگی 
نمی متوقف  میگذشته  تالش  و  آیندهشود  و  امروز  زندگی  به  را  آن  مردم خود کند  ي 

بزند؛ به  پیوند  را  مخاطب  وطن،  بهار  و  نوروز  استقبال  در  وي  مثال  بزم    براي  »شکوه 
می ارجاع  میآریان«  عقب  جم  جام  و  جمشید  کیان«،  »دوران  تا  و  سپس  دهد  و  برد 

به صدا  می نکیسا«  را در »ساز  پیام عشق  براي »ملت فردا«  نام »مردم دیروز«  از  کوشد 
رسوم جاري در قوم خویش را  وي آدابکه ریشه بر آندرآورد. شاعر با این شگرد عالوه 

اسطوره تاریخ  میاي  تا  آنگسترش  ایرانیدهد،  دیگر  با  را  یک  ها  سر  بر  جهان  تباران 
می و همسفره  و همنشاند  میتبار  آنفرهنگ  یگانگی  به  راه  این  از  و  تاریخ  کند  در  ها 

  کند؛ گویی با این کار پیدایش تأکید ورزیده، به یکدلی و اتحاد در آینده نیز امیدوار می
 دهد: انتها پرواز میبی يدور تا آیندهي گیرد و از گذشتهها را میدست آن

مـــ ش نوروز  میـــ هِ  امید  کشورِ  از   آیدن 
دارد  ثمر  حلوايِ  عشق  از  من  صبرِ   درخِت 

 

جام دستش  نامهبه  با  میجم  جمشید   آید ي 
می خورشید  پرچمِ  با  من  عشقِ   آید سفیرِ 

 ( 417: 1395اوا، )صفی                    

 ها نوسروده.  7.2.2
به  ( نسبت %42/ 79حدود ،  فحهص 279) ها نظر حجم صفحه هاي شاعر را ازاگر نوسروده
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قالب  يماندهباقی در  )اشعار  دیگر  بگیریم،  %21/57،  فحهص373هاي  نظر  در    ي عالقه( 
خواهیم   سپید  و  نیمایی  شعر  به  را  بخش  شاعر  این  در  شاعر  شعر  قطعه  120دانست. 

نیمایی   ) هقطع  94) عمدتاً  سپید  کمتر  و  را  قطعه  26(  شعر    3715حدود    در (  سطر 
عمیق باري  است.  دردمگنجانده  و  زیباترین  دربارهندانهترین،  را  شاعر  تأمالت    ي ترین 

به فروپاشی شوروي و بعدتر در  هاي منتهی  وطن باید در شعرهایی جست که در سال 
و    يدوره بازهاستقالل  در  است؛  شده  سروده  داخلی  م.  2001-1990زمانی    يجنگ 

مفهومی    يو گستره شعر این بخش به »وطن« 120( از %83/20قطعه شعر ) 25شاعر در  
وطن تا  آنجا  از  و  تاجیکستان  کشورش  تا  خود  زادگاه  از  و  آن  فرهنگی    تاریخی 

ساحتفارسی و  پرداخته  استزبانان  کشیده  تصویر  به  را  آن  گوناگون  مخاطب  هاي   .
وطن در مفهوم تاریخی و فرهنگی آن را در همین نوع شعرها  بیشترین نمود نوستالژي  

رمانتیسم اجتماعی وي پیوند  هاي  شاعر با دغدغه  يپرستانه یهنبیند. جایی که روحِ ممی
به گذشته با خود  را همراه  اینکه گفتهپرافتخار مشترک می  ي خورده، مخاطب  اند: برد. 

رومان و  توأمان»ناسیونالیسم  خواهران  )شفیعیاند تیسم  مصداق  110:  1380،کدکنی«   ،)
از   است.  یافته  نوع شعرها  این  در  را  تاریخ  بارز خود  براساس  تحلیل محتواي شعرها 

 م این نتایج به دست آمد:2001تا    1990سرایش از 
-1990زمانی    يهدار شاعر در بخش نوسروده با موضوع وطن در بازشعرهاي تاریخ  .1

 م سروده شده است.  2001
( تاریخ و  567-565( و »جام بلور« )همان:423:  1395اوا،. شعرهاي »توت تلخ« )صفی2

)همان: سنگ«  در  »نقش  شعر  ندارد.  سرایش  در  571-568محل  شده،  (  سروده  مسکو 
تاریخ سرایش است. شاعر در   بدون  تلخ» ولی  تبعات جنگ    «توت  به  اشاره  با  آشکارا 

از    جهانی  بسیاري  معلولیت  و  اندیشههمدوم  جنگ،  این  در  شاعر  وطن    ي وطنان 
طنانش را در  وسوسیالیستی و جنگ بزرگ میهنی را به سخره گرفته است. او خود و هم

داند که در زندگانی دروغینی که سران  نما میجهنمی بهشت  يخوردهاین دوره، فریب
ساخته برایشان  آمده    شوراها  گرفتار  در  بودند،  شاعر  بلور»است.  در   «جام  »نقش  و 

غم  «سنگ )داستان  شهروندي  جنگ  گرداب  در  را  وطن  روایت  1997-1992انگیز  م( 
»می در  شاعر  آیندهکند.  به  امید  از  بلور« سرشار  در  يجام  »نقش  در  وي  است.   وطن 

ها  شمارد و حاضر نیست چیزي از آندیو و دد می  يسنگ« دشمنان وطن را از طایفه
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 یادگار بگذارد. هایش به ر خاطرهحتی د
( و شاعر در آن  681-660م( بلندترین شعر مجموعه است )همان:1990. شعر »ژکان« )3

آستانه در  را  داخلی  استقالل کشورش میشیپور جنگ  و  فروپاشی شوروي  و  ي  شنود 
می آیینههشدار  »ژکان«  میدهد.  که  است  قوم  اي  شیرین  و  تلخ  سرنوشت  آن  در  توان 

ایرانی  تاجیک  قامت  در  تأثیر  را  تحت  شعر  حماسی  لحن  نشست.  تماشا  به  تباران 
شود؛ اما شاعر  است. وطن تصویرشده در این شعر در تاجیکستان خالصه می  شاهنامه 

تباران پیوند زده است. شاعر در بندهاي  آشکارا آن را با وطن تاریخی و فرهنگی ایرانی
 ( 680)همان: .کندفرهنگ« جستجو می تنها راه نجات وطن را در »حاکمیتِ  26-27

4.  ( فرسوده«  »پیکر  در  تاریخ شکست1991شاعر  در قاب وطن  م(  را  هاي وطن خود 
تصویر کشیده است و در آن به  معاصر به  يو فرهنگی از پیش از اسالم تا دورهتاریخی  

ن خرد در وطن بزرگ، شوراها، گرفتن وطاءالنهر از سوي ارتش تزار و قراراشغال ماور
 ( 620-618)همان: .استباد انتقاد گرفته   در کنار ایلغار اسکندر و چنگیز تاخته و به

(  587-585(، »خستگی« )همان: 593-592م شامل »بهار سرمازده« )همان: 1993. شعرهاي  5
ر  ي جنگ شهروندي سروده شده است. »بها ( در دوره 595-594و »بعد از هزارسال« )همان: 

تقالي بی  از فاجعه سرمازده« و »خستگی« روایت  ي جنگ  سرانجام شاعر در نجات وطن 
هاي درگیر  است. شاعر در »بعد از هزارسال« از اینکه »تندیس فردوسی« آماج تیرباران طرف 

می  شهروندي  جنگ  به در  می شود،  انتقاد  آن  شدت  در  که  را  شعر  پایانی  بخش  کند. 
د  طی  فردوسی  تندیس  برابر  رگیري تیرخوردن  تاجیک«  »مرگ  با  شهروندي  جنگ  هاي 

 توان تأییدي بر یگانگی تاجیک با ایرانی دانست. دانسته شده است، می 
ش1994شعرهاي    .6 ضربم  »چهار  )همان:امل  )همان:575-578«  »جنگل«  و   )572-

ي شعرهاي پیشین شاعر در موضوع نکوهش جنگ داخلی و مسببان آن ( در ادامه 573
این   غماست.  از  شعر  درباره دو  شاعر  شعرهاي  جنگ  انگیزترین  از  ویران  وطن  ي 

 برادرکشی است.  
وطنی  7 شعرهاي  در  )همان:1995.  »ظلمت«  شامل  شاعر  بی518م  »شهر  و  فرشته«  ( 

 به شعرهاي پیشین ایجاد نشده است. ي وي نسبت( تغییري در اندیشه561-560 )همان:
کند. دوري  لی و آوارگی خود را تجربه میم پنجمین سال جنگ داخ1996. شاعر در  8

دست وطن،  از  )همان:مایهشاعر  سرشک«  »آیینه  سرایش  »بی686ي  و  )همان:(   متکا« 
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)همان:688 محشر«  »روز  در  است.  )همان:516-517(  »تمنا«  و  دشمنان  (  519-520( 
استعاره  با  اصل ي »گاو و دزدان حقیر خاک« نکوهیده شده وطن  باز هم جهل علت  ی  اند. 

سروسامانی آن دامن  ي ویرانی و جنگ برشمرده شده و نداشتن »قهرمان و رهبر« به بی ادامه 
)همان:  آتش«  »رگ  است.  بیانه 503-501زده  نکوهش  (  در  شاعر  سیاسی  و  اخالقی  ي 

فریب طرف  دوستان  خارجی،  )دشمنان  درگیر  است.  خورده هاي  داخلی  جنگ  داخلی(  ي 
ندیشگانی شاعر را در مورد وطن تاریخی و یگانگی اقوام  »آریانا« بنیاد نظري و چهارچوب ا 

( شاعر  515-512)همان:   . گذارد تا تاریخ به نمایش می   زبان را از اسطوره تبار و فارسی ایرانی 
 ها در این زمینه به پختگی کامل دست یافته است.  در این سال 

هاي  ر شعرهاي سال توان دمفهوم وطن را می  يي شاعر در زمینه. تحول نهایی اندیشه9
هاي جنگ معاهده  این سال به پایان رسید و طرفم شاعر دید. جنگ داخلی در  1997

حال  کردند.  امضا  را  )همان:وصلح  آتش«  »زبان  شعرهاي  »زمستان«  483-482هواي   ،)
)همان:485-484)همان: »سنگر«  و  بنابراین  478-479(  است؛  داخلی  جنگ  داستان   )

 هاي جنگ قراردارد. شعر »ملت خورشید« )همان:رهاي سال ها را باید در ردیف شعآن 
اسطوره475-477 تاریخ  روایتگر  آریایی(  با  اي  موضوع  نظر  از  بنابراین  است؛  تباران 

 کند.  شعرایی مانند »آریانا« یک هدف مشترک را دنبال می
با تمام    از(  464-463« )همان:شاهنامهشعر کوتاه » به مفهوم وطن  منظر احتواي آن 

عرهاي دیگر شاعر با موضوع وطن تاریخی و فرهنگی و با تمام میراث شعري دیگر  ش
ي شاعر در نمایش  بلوغ اندیشهمحصول  است. این شعر را باید  شاعران تاجیک متفاوت  

نهادن تمام مفاهیم ممکن از وطن  سرشمارآورد. شاعر در این شعر با پشتِمفهوم وطن به
  شاهنامه همانی کتاب  در قالب ده، شهر، کشور و وطن تاریخی، طی تأویلی ذهنی به این

به مخاطبان خود    شاهنامهیابد و مفهوم جدیدي از وطن را در قامت  به »وطن« دست می
ت و  هاي اخیر معیار درس شده در سدهاز نظر شاعر مرزهاي تصنعی ایجاد   کند.تقدیم می

تواند باشد؛ بنابراین باید به دنبال سرزمینی بود  دقیقی براي تعیین حدود وطن نیست و نمی 
که نتوان با مرز، گذرنامه، ملیت و زباِن جدید، شهروندان آن را از هم جدا کرد. این وطن از  

نیست جز   تبیین هم شاهنامه نظر شاعر جایی  در  مفهوم  این  خونی  نژادي و هم وطنی، هم . 
نیز  اي می ي افسانه دار توراِن دوره نژادان با ترکان ماوراءالنهر که خود را میراث یی آریا  دانند 

 تواند در اتحاد مناطق مشترک فرهنگی با ایران مفید واقع شود.  بسیار مغتنم است و می 



 ( 42پياپی) 1398 زمستان، 4ی شماره  ،11 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان ی مجله  ـــــــــــــ  66

 

روده، باید به م س 2001را که شاعر در سال  (  437-435« )همان:شعر »ایران و توران  .10
پیگیر اندیشهنوعی  دربارهي  شاعر  »   يي  »آریانا«،  شعرهاي  در  وطن  ملت  مفهوم 

اندیشهشمارخورشید« و »شاهنامه« به هاي آریایی شاعر است  آورد. این شعر بخشی از 
ویژه  وان شعرش، بهجاي دیدر دستگاه اندیشگانی خود زایانده، و در جايرا  که وي آن  

 صورت »کلی منسجم« پرورانده است.  شده، تکرار کرده و درنهایت به  در سه شعر یاد
 

 گيری نتيجه .3

درباره شاعر  اندیشگانی  محتواي    يدستگاه  تحلیل  براساس    ي قطعه  59وطن 
زیر را    يگانه شعر، سیر تحولی و تکاملی سهقطعه  369از مجموع    شاعر  يودهسروطن

است: کرده  جغرافیا(:  1  طی  قاب  در  )وطن  جغرافیایی  طبیعت.  دامان  تاریخی  2؛  در   .
دامان اسطوره؛   تاریخ(: در  . فرهنگی )وطن در قاب فرهنگ(: در 3)مادروطن در قاب 

 .  شاهنامهدامان 
موضوع به  شاعر  توجه  پراکندگی  میزان  زیر  جدول  سهدر  یادهگانههاي  در  ي  شده 

 شود: هاي او دیده میسرودهوطن
 انداز شاعر . مفهوم وطن در چشم2ی جدول شماره

 قالب شعری و تعداد آن ردیف
 انداز شاعر مفهوم وطن در چشم

 فرهنگی تاریخی جغرافيایی
 فراوانی تعداد فراوانی تعداد فراوانی تعداد

 - - 10٪/53 2 89٪/47 17 19غزل  1
 ٪100 1 - - - - 1قطعه،  2
 - - - - ٪100 1 1مثنوي،  3
 ٪25 1 - - ٪75 3 4چهارپاره،  4
 - - ٪50 2 ٪50 2 4هاي دیگر، قالب  5
 - - 33٪/33 1 66٪/66 2 3رباعی،  6
 - - ٪100 2 - - 2دوبیتی،  7
 ٪4 1 ٪24 6 ٪72 18 25نوسروده،  8

 08/5 3 03/22 13 72٪/88 43 59 جمع 

م(  1962وطن باید در قاب تاجیکستان سوسیالیستی )  ينخستین شعر شاعر را درباره
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سال  تا  سیر  خطِ  این  کرد.  در تماشا  که  تفاوت  این  با  دارد،  ادامه  نیز  استقالل  هاي 
هاي منتهی به فروپاشی شوروي، ستایش میراث سوسیالیستی جاي خود را به انتقاد  سال 

رنگ   از  میآشکار  آن  بوي سرخ  وطنی    %88/72دهد.  و  )از شعرهاي  قطعه    43شاعر 
 شعر( همین مفهوم از وطن را در خود منعکس کرده است. 

از شعرهاي وطنی خود با عبور از وطن جغرافیایی، خود،   %22/ 03شاعر در حدود  
کشاند. در این نوع شعرها آنچه براي شاعر اهمیت  ملت و وطنش را به دامان تاریخ می

جستدارد سینه،  در  خود  ملت  تاریخ  جستجوها  تاریک    يوجوي  این  است.  تاریخ 
شاع قوم  تاریخ  آغاز  ناپیداکرانِ  زمان  به  میعموماً  پیوند  زمینهر  موضوع،  این    ي خورد. 

ي سوم تحول و تکامل  از »وطن« در مرحله  ذهنی شاعر را در آفرینش مفهوم جدیدي
سالگی خود و در اوج پختگی،  شاعر در پنجاه  کند: وطن فرهنگی.آماده میاش  اندیشگی 

«  شاهنامه از عبور از وطن جغرافیایی و تاریخی به مفهوم جدیدي از وطن در شعر »پس  
می1997) »م(  استرسد:  وطن  )همان.شاهنامه  مفهوم463:«  از  (  شاعر  جدید  سازي 

اقوام آریاییاین براي  نتیجهنژاد، بهمانیِ »شاهنامه و وطن« را  اندیشی شاعر  ژرف  ياید 
زبانان جهان دانست که تأمل  ند آن را با دیگر فارسیدر تاریخ زندگی قوم تاجیک و پیو

دم تاریخ تا ظهور اسالم و پس از آن، از ورود اسالم تا  در آن، تاریخی پرشکوه از سپیده
 « در شعر  آورده است. شاعر  ارمغان  به  اقوام  این  براي  را  این  شاهنامهاکنون شاعر  به   »

دست درهم  مهم  است.  با  یافته  تاریخی  وطن  بتنیدگی  عمیقفرهنگی  تا  سیار  است  تر 
همه، براي  نماید؛ بااینمیکردن این دو از یکدیگر در برخی موارد ناممکن  جایی که جدا

فرهنگ  نشان به  جغرافیا  از  »وطن«  تکامل  سیر  صورتدادن  به  شدیم  بندي  ناگزیر 
جغرافیا، تاریخ و فرهنگ رضایت بدهیم. در تصویر زیر پیوستگی سه مفهوم    يگانه سه

 دشده تا حدودي نشان داده شده است.ای
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 ها یادداشت
بندي بسیار باریک است. نگارنده در مفهوم تاریخی و فرهنگی در این تقسیم  ي. مرز دوگانه1

خود و ملتش را کاویده و به    يداشته است؛ یعنی هرجا شاعر گذشته  تاریخی، به گذشته نظر
داده است و آنجا که شاعر،    نژاد رسیده، آن را در وطن تاریخی جاتاریخ ایران و اقوام آریایی

آن را در زمان حال به مخاطب   ين اکنون کشانده، و زندگی در دایرهتاریخی را به زما يگذشته
ملت شاعر به  ي  گ و ریشهاست. در مفهوم تاریخی ر   توصیه کرده، در وطن فرهنگی گنجانده

می پیوند  »تاریخ«  در  ثابت  »اکنون«  جوهري  در  گذشته  تاریخ  فرهنگی،  مفهوم  در  اما  خورد؛ 
نژاد  م اقوام آریاییتنهایی متعلق به قوم شاعر نیست و تماشود. این مفهوم لزوماً بهبازسازي می

 گیرد. میرا نیز دربر

: ادب فارسی در آسیاي مرکزي( به سرپرستی حسن انوشه  1)ج   ادب فارسی  يدانشنامهدر  .  2
تا صدر: شعر و زندگی شعراي تاجیکست  ي( و تذکره 1380) تألیف از ساقه  بیستم  ان در قرن 

شود.  اي شاعران معاصر تاجیک دیده مینامه( اطالعات زندگی1384)گرمارودي  علی موسوي 
ای به  تاجیک  معاصر  شاعران  نگاه  از  اطالع  کتاب  براي  تاجیک  ران  معاصر  شعر  در  به ایران 

بوي جوي  شعر شاعران معاصر تاجیک اثر    ي( و گزیده1389وست )اصغر شعردکوشش علی
 .( درخور توجه است 1392: شعر معاصر تاجیک به کوشش رستم وهاب )مولیان

3. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ  
در  .  4 نعمتی  سبکیاسمن  گل  يشناسانهبررسی  صفیاشعار  ناهید 1391)  اوارخسار  و   )

در  ظهراب گللفهؤ م  يهمقایسبیگی  و  اعتصامی  پروین  اشعار  در  فکري  صفیهاي    اوارخسار 
درباره 1394) موضوع(  گل  هايي  ازشعري  تاریخی    رخسار  و  جغرافیایی  وطن  مفهوم  جمله 

   اند.مطالبی بیان کرده

)بدون  .  5 »وارث«  شعر  در  اینشاعر  تاجیکستان  به  در خطاب  محل سرایش(،  و  گونه تاریخ 
اي در مرز ِدامانِ توام/ اي وطن!/ اي روح!/ اي  ي خورشیدِ سوزانِ توام/ الله »ذره  سروده است:
براي  1:  1373،اوا)صفیمادر، خدا!«   بعدها  این شعر  اشعار(  با    مجموعه  و  ایران  در  که  شاعر 

 سیمین بهبهانی چاپ شد، حذف شده است.  يمقدمه
 باتالق؛ گودال. (kalmak): کلمک . 6
 ی آمو، جیحون. . دریا: رودخانه؛ آمودریا: رودخانه7

)به8 میلف  یوردان  انگلیسی:  Йордон Миловسیریلیک:    .  به   ،Yordan Milev )   
از شخصیت 1933-2019) بلغاری،  نامدار  مترجم  و  نویسنده  ادبیات  م(، شاعر،  های سرشناس 

نامه و آثار این ی زندگیدربارهشوروی و مترجم شاهکارهای ادبیات فارسی به بلغاری است.  
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رک.   مشاهده  p=93787/https://literaturensviat.com?نویسنده  تاریخ    خرداد   3، 
 . 50-47: 1367 گشا،؛ چهره1397

بادگل.  9 »استاد سیمین  (38-37:  1395،اواآورده« )صفیرخسار در شعر »گنج  آن را براي  که 
بی فصلِ  شاعر  سروده«،  بهبهانی،  و  خزانی  آریانا  قاب  در  را  ملت  دو  یگانگی  مضمون  همین 

پیکِ بخت  دماوند/  پامیر و  »رمزِ  است:  کرده  تکرار  تصاویر  تو  دیگر  تویی  از خلیجِ    / ]...[آور 
 (.38)همان: «]... [فارسی تا من/ آریانافر تویی تو 

 
 منابع 

فارسی در آسیای  ی زبان و ادب فارسی: ادب  دانشنامه (.  1380.) ]به سرپرستِی[انوشه، حسن  
 ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 2و ج   1ج   میانه. 

و    ت دوس ران ج ه    ژاد ان ب د ع ی ع ی س . ترجمه ادبیات فارسی در تاجیکستان (. 1372بچکا، یرژی.) 
 المللی.  ان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین ادی ب ود ع م ح م 

جو تاجیکبوی  معاصر  شعر  مولیان،  رستم  1393).  ی  گردآورنده:  تهران: (.  وهاب، 
 انجمن شاعران ایران. 

 مرکز. ان: . تهر سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما(.  1386جزی، مسعود.)جعفری

 مرکز. تهران: سیر رمانتیسم در اروپا. (.  1387).ــــــــــــــــــــ

میلف(«.  1367)سیمیندخت.گشا،  چهره )یوردان  امروزی  شاعر  یک  »معرفی  ،  چیستا(. 
 .50-47، صص 51ی شماره

فارسی(. (.  1384محمد و همکاران.)شناس، علیحق ـ  )انگلیسی  فرهنگ معاصر هزاره 
 ، تهران: فرهنگ معاصر.  2ج

 . تهران: مروارید.  فرهنگ اصطالحات ادبی(. 1392داد، سیما.)
 ، تهران: نگاه. 1ج های ادبی.مکتب(. 1387سیدحسینی، رضا.)

 . تهران: الهدی.  انداز شعر معاصر تاجیکچشم(. 1376اصغر.)شعردوست، علی
تاجیک.(.  1389) ـــــــــــــــــــــــــــ معاصر  شعر  در  و   ایران  علمی  تهران: 

 فرهنگی. 

 . 26-1، صص 2، ج 1ی . دوره الفبا (. »تلّقِی ُقدَما از وطن«.  1352شفیعی کدکنی، محمدرضا.) 
سقوط    (.1380.)ـــــــــــــــــــــــــــ تا  مشروطیت  از  فارسی  شعر  ادوار 

   تهران: سخن.سلطنت. 

https://literaturensviat.com/?p=93787
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 ی پیوند.  . دوشنبه: چاپخانهخراسان است اینجا(. 1996بخارایی، محمدجان.)شکوری

ی بیستم سرنوشت فارس تاجیکی فرارود در سده (.  1384ــــ.)ـــــــــــــــــــــــ
 . دوشنبه: رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان.  میالدی

کوروش.) »نوستالژی«.  1381صفوی،  فارسینامه فرهنگ(.  ادبی  به سرپرستی حسن ی   ،
ج  انتشا2انوشه،  و  چاپ  سازمان  تهران:  اسالمی.  ،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  رات 

 . 1396-1395صص
گلصفی گل(.  1373رخسار.)اوا،  اشعار  از  صفیگلچینی  الفبای  اوارخسار  از  برگردان   .

 کریل به فارسی، میرزا شکورزاده، تهران: الهدی.  
گفت1393.)ـــــــــــــــــــ تاجیک:  ملت  »مادر  با  (.  آسمان  محمدجواد  وگوی 

 . 87-54، صص 72ی ، شمارهشعررخسار صفی«. گل
گل(.  1395.)ـــــــــــــــــــ اشعار  مقدمه   خسار.مجموعه  بهبهانی،  با  سیمین  ی 

 تهران: نگاه.  
ناهید.)ظهراب مؤلفهمقایسه(.  1394بیگی،  اعتصامی ی  پروین  اشعار  در  فکری  و   های 
 ارشد دانشگاه لرستان.ی کارشناسی نامهپایاناوا. رخسار صفیگل

سیدعلی.)موسوی شعرای  (.  1384گرمارودی،  زندگی  و  شعر  صدر:  تا  ساقه  از 
 تهران: قدیانی.  تاجیکستان در قرن بیستم. 

یاسمن.) سبک(.  1391نعمتی،  گلشناسانهبررسی  اشعار  صفیی  ی  نامهپایاناوا.  رخسار 
 ارشد دانشگاه عالمه طباطبائی. کارشناسی 

( میلوف«.  )ایردان(  ام(.  2014»یوردان  شورویددر  تاریخ  بیات  در  مشاهده  خرداد    3، 
 https://literaturensviat.com/?p=93787، از1397
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