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دانشگاه تربیت مدرس تهران
چکيده
ي شع ِر معاصر
گلرخسار صفیاوا (تولد 1947م) یکی از برجستهترین نمایندگان ملیگرا ِ
تاجیک است .وي با قرارگرفتن در فضاي ناسیونالیسم فرهنگی و پناهبردن به خاطرات
س نوستالژیک عمیقی در مخاطب نسبت به گذشتهي مشترک ایجاد
قومی ـ ملی ،ح ِ
میکند .سوال اصلی پژوهش این است که شاعر در مسیر تحول اندیشگانی خود از دوران
شوراها تاکنون (2016م) ،چه تعریفی از وطن در ذهن خود داشته و این مفهوم چگونه در
دیوان وي منعکس شده است؟ تحلیل اشعار شاعر براساس میراث بنیادهاي نظري مکتب
رمانتیسم نشان داد که شاعر سه مفهوم متفاوت و درعینحال درهمتنیده از وطن در دستگاه
اندیشگانی خود دارد :جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگی .شاعر در وطن جغرافیایی دلبستگی
ن خرد» ،جزئی جدانشدنی از
خود را به زادگاهش بهتصویر کشیده است .این تلقی از «وط ِ
ن بزرگ» نامیده
جهانوطنی سوسیالیستی در قاب اتحاد جماهیر شوروي بود که «وط ِ
میشد .شاعر در وطن تاریخی که در دههي شصت و هفتاد سدهي بیستم میالدي در
ادبیات تاجیک رواج یافت ،به تاریخ پیدایش قوم خود مراجعه کرد و مفهوم گستردهاي را
که فرهنگ شورایی از آن گرفته بود ،به وطن خود بازگرداند .شاعر در وطن فرهنگی ،که
باید آن را ویژهي دستگاه اندیشگانی این شاعر دانست و نگارنده در هیچ اثر دیگري نمود
آن را نیافته است ،با تکیه بر شاهنامه به تلقی جدیدي از وطن دست مییازد .در این تلقی
که ارتباط وثیقی با وطن تاریخی دارد ،تمام فارسیزبانان در جایی به نام شاهنامه جا
میگیرند و هموطن میشوند.
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 .1مقدمه
با تشکیل جمهوريهايِ مستقلِ شورایی در آسیاي مرکزي در 1924م ،جمهوري
خودمختار سوسیالیستی تاجیکستان در محدودهي جمهوري ازبکستان تأسیس شد .این
جمهوري در 1929م در ردیف جمهوريهاي مستقل اتحاد جماهیر شوروي سابق قرار
گرفت .زبان مردم این جمهوري که تا پیش از این ،فارسی نام داشت ،با نام زبان
تاجیکی ،به زبان رسمی و دولتی این جمهوري نوپا ارتقا یافت .از این تاریخ به بعد،
هرچند زبان روسی و هویتِ جدید ،با به حاشیهراندن زبان و هویتِ بومی ،آنان را به
سمتِ اندیشهي جهانوطنیِ سوسیالیستی سوق داد ،زبان و هویت تاجیکی از سوي
مقامات دولتی در سطوحِ مختلفِ جامعه گسترش یافت .درست است که این موضوع
هر روز بر دامنهي دوري مردمان این منطقه از ایران و هویت مشترک با فارسیزبانان
افزود و آنان را در کنار ستایش وطن تازهشکلگرفته ،به سمت جهانوطنی سوسیالیستی
و ستایش شوروي سوق داد ،بااینحال ،یگانگیهايِ تاریخیِ مردمانِ این منطقه با ایران
و فارسیزبانان بهرغم همهي تالشهاي صورتگرفته ،هرگز بهطورکامل قطع نشد .با
مرگ استالین و رويکارآمدن خروشچف در 1953م و روند استالینزادیی وي ،میلِ
بازگشت به سنت هاي نیاکان و احیاي نمادهاي آن در میان روشنفکران منطقه زنده شد.
در این سالها ،فرهیختگان تاجیک با پیشتازي در عرصهي فرهنگ و ادب ،نقش
برجستهاي در شکلدهی به هویت جدید به عهدهگرفتند .آنان با درک اهمیت نزدیکی به
ایران و زبان فارسی ،موضوعاتی را در اشعار خود بهکاربردند که تا پیش از این در
میراثِ ادبیِ تاجیکان دورهي شورایی سابقه نداشت یا بسیار کمرنگ بود .جریان
هویتیابی و خویشتنشناسی تاجیکان و دیگر بومیان منطقه با رويکارآمدن گورباچف
در 1985م و آزاديهاي ایجادهشده از سوي وي ،قوتِ بیشتري گرفت تا اینکه با
فروپاشی شوروي و استقالل این کشورها در 1991م ،دورهي احیاي واقعی فرهنگ
فارسیزبانان در منطقه آغازیدنگرفت.
 .1.1بيان مسئله
تحلیلِ شکلگیري ناسیونالیسم مثبت فرهنگی در دستگاهِ اندیشگانیِ گلرخسار ،بانويِ
شاعرِ معاصرِ تاجیک ،در قالب نوستالژيِ وطن ،هستهي اصلی این پژوهش را تشکیل
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میدهد .مسئلهي اصلی پژوهش این است که شاعر در مسیر تحول اندیشگانی خود از
دوران شوراها تاکنون (1924-2016م) ،چه تعریفی از مفهوم وطن در ذهن خود داشته
و این مفهوم چگونه در دیوان شاعر (نگاه )1395 ،منعکس شده است؟ فرض نویسنده
بر این است که گلرخسار صفیاوا پس از فضاي باز ایجادشده در دورهي خروشچف
(1964-1953م) که شکل نهایی خود را در دورهي گورباچف (1985-1991م) و
استقالل (1991م به بعد) پیدا کرد ،تلقیِ متفاوتی از وطن در دستگاه اندیشگی خود
یافته است .این بانوي شاعر که در دورهي شوراها در کنار سایر شاعران تاجیک عالوهبر
توجه به وطن جغرافیایی در قابِ جمهوري تاجیکستان ،مبلغِ اندیشهي جهانوطنی
سوسیالیستی در قاب شوروي نیز بود ،پس از دههي شصت و هفتادِ سدهي بیستم
میالدي در کنار عطف توجه به وطن جغرافیایی به ستایش وطن تاریخی و فرهنگی در
قابِ سرنوشت اقوام فارسیزبان پرداخت .این روند در دههي نود و فروپاشی شوروي
در 1991م شتاب گرفت و موجب شد مفهوم وطن عالوهبر اطالق آن به زادگاه و کشور
شاعر ،که امري کامالً بدیهی است و وابسته به نوع نگاه هر شاعر ،تجلیهاي مختلفی در
شعر وي مییابد ،بیش از همه در میراث فرهنگی و تاریخی شاعر که ریشه در
اسطورههاي قوم وي دارد و تا تاریخ واقعیاش ادامه یافته است ،نمود پیدا کند .هم
ازاینرو از دید این شاعر ،مردمان تاجیک بهرغم اینکه از 1924م شهروند تاجیکستان
بهشمارمیروند ،با تمام فارسیزبانان جهان که با یکدیگر میراث مشترک هزارانسالهي
فرهنگی و تاریخی دارند ،هموطناند .تحلیل اشعار شاعر براساس سیر تاریخی آن نیز
نشان داد که شاعر سه مفهوم متفاوت و درعینحال درهمتنیده از وطن در دستگاه
اندیشگانی خود داشته است :جغرافیایی ،تاریخی و فرهنگی 1.شاعر در وطن جغرافیایی
دلبستگی خود را به زادگاه و شهرهاي کشورش بهتصویر کشیده است .این تلقی از
وطن که منتقدان ادبیات تاجیک آن را «وطنِ خرد» نامیدهاند ،در دورهي شوراها و
بهویژه تا دههي شصت ،پیوسته جزئی جدانشدنی از جهانوطنی سوسیالیستی در قاب
شوروي بود که «وطنِ بزرگ» نامیده میشد .شاعر در وطن تاریخی که در دههي شصت
و هفتادِ سده ي بیستم میالدي در ادبیات تاجیک رواج یافته بود ،به تاریخ پیدایش قوم
خود مراجعه کرد و مفهوم گستردهاي را که فرهنگ شورایی از آن گرفته بود ،به آن
بازگرداند؛ هرچند نمیتوانست به دلیل سایهي سنگین فرهنگ مسلطِ شورایی بهکلی از
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مفهوم نخست کناره بگیرد .وي در این راه در دامن جریان شعر ملیگراي تاجیک قرار
گرفت که با مؤمن قناعت (1932-2018م) در اوایل دههي شصت آغاز شده بود و
سپس با الیق شیرعلی (1941-2000م) ،بازار صابر (1938-2018م) و شاعر در مقام
ضلع چهارم این جریان ادامه یافت .این سیر با تحوالت تاریخی شکلگرفته در آسیاي
مرکزي در دورهي معاصر ارتباطِ تنگاتنگی دارد؛ بهگونهاي که پژوهشگر ناگزیر است در
تحلیلهاي خود پیوسته به این تحوالت رجوع کند تا بتواند دالیل شکلگیري این نوع تلقی
از وطن را در میراث ادبی شاعران و نویسندگان این منطقه پیگیري کند .شاعر در وطن
فرهنگی که باید آن را ویژهي دستگاه اندیشگانی این شاعر دانست و نگارنده در هیچ اثر
دیگري نمود آن را نیافته ،با تکیهبر شاهنامهي فردوسی به تلقی جدیدي از وطن دست یافته
است .در این تلقی از وطن که ارتباط وثیقی با وطن تاریخی دارد و درواقع ادامهي منطقی
آن است ،تمام آریایینژادان فارسیزبان را که از پیشینهي مشترک اسطورهاي و تاریخی
برخوردارند ،در جایی به نام شاهنامه جا میدهد و هموطن میکند.
 .2.1پيشينهی پژوهش و جنبهی نوآورانهی آن

 .1.2.1دربارهی شعر معاصر تاجيک و گلرخسار صفیاوا
پس از فروپاشی شوروي سابق و ایجاد روابط فرهنگی بین ایران و تاجیکستان در

1991م ،عالوهبر چاپ دهها نمونه از گزیدهي شعر و نثر شاعران تاجیک از سال
1372ش ،برخی آثار پژوهشی مستقل نیز دربارهي شعر معاصر تاجیک در ایران تألیف
شده است .بیشتر این آثار بهطور مستقیم به این پژوهش مرتبط نیست .بسیاري از آنها،
بهرغم تالش پژوهندگانشان که در جاي خود ستودنی است ،عالوهبر آنکه صرفاً حاوي
اطالعات تذکرهاي و تاریخ ادبیاتی است ،صبغهي آکادمیک ندارد .ادبیات فارسی در
تاجیکستان ،نوشتهي یرژي بچکا ،ترجمهي س .عبانژاد هجراندوست و م .عبادیان
( ،)1372پیش از فروپاشی شوروي تألیف شده است؛ بنابراین کامالً رنگ و بوي نقد
مارکسیستی دارد و مطالب آن هیچ کمکی به این طرح ،از منظر وطن تاریخی و فرهنگی
نمیکند .چشمانداز شعر معاصر تاجکستان ،نوشتهي علیاصغر شعردوست ()1376
بهرغم تازگی مطالب آن در زمان خود براي ایرانیان ،به دلیل آنکه بیستسال پیش به
نگارش درآمده ،امروزه همان طراوت ژورنالیستی خود را نیز از دست داده است 2.در
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زمینهي تحلیل آثار شاعر به تاجیکی از میان پژوهشگران تاجیک ـ تا آنجا که نگارنده
خبر دارد ـ خداينظر عصازاده در ادبیات تاجیک در سدهيبیست 3بخش جداگانهاي به
گلرخسار صفیاوا اختصاص داده است )Асозода, 1999: 392-407( .هرچند

بخش یادشده دربارهي اطالع از جایگاه شاعر در ادبیات معاصر تاجیک بسیار مهم
است ،دربارهي موضع اختصاصی مقاله ،مطلب شایان توجهی ندارد و عمدتاً به معرفی
کلی شاعر و آثار منظوم و منثور وي بسنده شده است.

4

 .2.2.1آثار پژوهشی در زمينهی مفهوم وطن

مفهوم وطن در معنی جدید در ادبیات معارفپروري تاجیک (1870-1905م) ،در آثار
احمد دانش بخارایی (1827-1897م) شکلگرفت؛ اما به دلیل حاکمیت خاننشینی در
ماوراءالنهر نمود آشکاري در ادبیات نداشت .وطن در دورهي جدیدان /تجددگرایان
(1905-1917م) از سوي بینانگذاران ادبیات نوین فارسی در بخارا (ازبکستان امروز)،
یعنی فطرت بخارایی (1886-1938م) و صدرالدین عینی (1878-1954م) ،از دههي
آغازین سدهي بیستم تا تشکیل جمهوري تاجیکستان در 1924م ،شروع و به یکی از
بنمایههاي اصلی ادبیات نوین تاجیک تبدیل شد .با فروپاشی نظام خاننشینی و تشکیل
کشورهاي شورایی در منطقه (1924م) ،وطن با چهارچوب فکري مشخص در قالب
اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروي پا به عرصهي ادبیات گذاشت و جایگاه نخست را
در میان دیگر مفاهیم بهدست آورد .از دالیل اصلی پررنگبودن این موضوع در
تاجیکستان ،تشکیل پنج جمهوري نوپا در این مناطق بر ویرانههاي ماوراءالنهر بود.
بدیهی است تاجیکان که از سامانیان بدینسو صاحب دولت مستقلی نبودند ،بیش از
دیگر کشورها به استقبال این موضوع رفتند؛ بنابراین وطن در دورهي شوراها (-1924
 1991م) یکی از مفاهیم پرتکرار در شعر تاجیکستان شد .در سالهاي 1953-1924م در
کنار ستایش وطن سوسیا لیستی ،ستایش وطن و تقدس آن تا ارتقاي آن به جایگاه
ربوبیت در ادبیات تاجیک نمودِ برجستهاي یافت 5.حبیب یوسفی (1916-1945م)
برجستهترین شاعر انعکاسدهندهي این جنبه از وطن سوسیالستی بود که با شرکت در
جنگ جهانی دوم جان خود را نیز از دست داد .بعدتر دیگر شاعران برجستهي تاجیک
ازجمله تورسونزاده (1911-1977م) و مؤمن قناعت (2018 -1932م) ،نیز در آثار
خود که همزمان با سالهاي جنگ جهانی دوم سروده شده بود ،به این موضوع
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پرداختند .وطن در دورهي پساشوروي در تاجیکستان به دلیل وقوع جنگ شهروندي
(1992-1997م) با حذف مفهوم سوسیالیستی آن ،به وطن جغرافیایی و تاریخی عطف
توجه ویژه نشان داد.
پژوهشهاي صورتپذیرفته در ایران دربارهي موضوع وطن در شعر فارسی ،بیش از
ی ُقدَما از وطن» ( )1352است .پس از تألیف
همه وامدار مقالهي شفیعیکدکنی با عنوان «تل ّق ِ
این مقاله ،پژوهشگران ایرانی شمار معتنابهی مقاله با این موضوع دربارهي شعر مشروطه
بهرشتهي تحریر درآوردند که نیازي به ذکر نام آنها در این پژوهش احساس نشد.
از دیدگاه نظري نیز در ایران دربارهي مکتب رمانتیسم و بنیادهاي نظري آن کتابها
و مقاالت زیادي تألیف شده است که آثار مکتبهاي ادبی (سیدحسینی ،1358 ،ج )1دو
کتاب سیر رمانتیسم در اروپا ( )1387و سیر رمانتیسم در ایران از مشروطه تا نیما
( )1386نوشتهي جعفريجزي درخور توجه است .رمانتیسم مکتبی ادبی و هنري در
اروپا بود که به دنبال انقالب فرانسه در سدهي هجدهم نضج گرفت و بهسرعت در تمام
اروپا و بعدتر در سایر نقاط جهان گسترش یافت( .رک.سیدحسینی ،1387 ،ج177 :1؛
داد )246-244 :1392 ،میهندوستی و رمانتسیم پیوند عمیقی با هم دارند؛ بهگونهاي که
میتوان در بستر رمانتسیم ،دغدغههاي اجتماعی و وطنی شاعران و نویسندگان را در
قاب هنر و احساس بهتر به تماشا نشست تا جایی که میتوان آن را به «ناسیونالیسم
رمانتیک ،یعنی شیفتگی به ایران و عظمتهاي آن ،بدون ارزیابی عقالنی و نیز
الهامگرفتن از آن( »...جعفريجزي )44 :1386،تعبیر کرد .یکی از ویژگیهاي اصلی این
مکتب بازسازي خاطرات گذشته است« :بازگویی خاطرات و یادهايِ گذشتههايِ
ازدسترفته که با حس نوستالژي و حسرت توأم است( ».همان )262:نوستالژي در لغت
به معنی «حسرت گذشته ،یاد گذشته ،دلتنگی؛ غم غربت ،هواي وطن و غریبی»
(حقشناس :1384 ،ذیلِ « )»nostalgiaاست و در اصطالح به نوشتهاي اطالق میشود
که در آن «شاعر یا نویسنده در سرود یا نوشتهي خویش ،گذشتهاي را که در نظر دارد،
یا سرزمینی که یادهایش را در دل دارد ،حسرتآمیزانه و دردآلود ترسیم میکند».
(صفوي )1395 :1381 ،نوستالژيِ وطن در این پژوهش ،یادکردِ حسرتآمیزانه و
دردآلودِ خاطرات وطن مشترک تاریخی و فرهنگی اقوام آریایینژاد است که از دل
اندیشه و دغدغههاي اجتماعی شاعر نشئت گرفته و در شعر وي در بستر وطن بازنمود
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یافته است .این حسرتِ دردآلود نتیجهي مستقیم سرکوب سیاست دوران شوراها،
بهویژه حاکمیت سخت و خشن رئالیسم سوسیالیتی استالینیاي بود که تاریخ و فرهنگ
ملتهاي بومی ساکن در جهموريهاي شوروي را بهعمد به فراموشی میسپرد و با
ساختن دوگانه ي «وطن خرد (تاجیکستان) /وطن بزرگ (شوروي)» شاعران و ادیبان را
به ستایش شوروي و آن وطن رؤیایی سوق میداد و از وطن و فرهنگ گذشتهي خود
بیزار میکرد( .رک .شکوريبخارایی )22 :1384 ،این دوگانهسازي و تاریخزدایی
بهگونهاي در جامعه طرح و گسترش مییافت که گویی تنها تاریخی که شایستهي
یادکرد است ،تاریخ پس از لنین و استالین است .هدف اصلی آنها از این کار
«ملیتزدایی بود» (شکوريبخارایی)135 :1996 ،؛ به همین دلیل پس از مرگ استالین و
آغاز دوران خروشچف (1953م به بعد) بهیکباره با آزاديهاي نسبی ایجادشده در
کشور ،بازگشت نرم به سنتها آغاز شد و ادیبان این جمهوريها مجال یافتند ،هرچند
آرام ،با شکستن دوگانهي وطن خرد /وطن بزرگ ،به تاریخ پرافتخار خود رجوع کنند.
(همان )137-134 :در همینجا بود که نوستالژي وطن تاریخی و اشارههاي مکرر به
یگانگی اقوام آریایینژاد از سپیدهدم تاریخ تا زمانهي شاعر در زبانی رمانتیک و
پراحساس نمود یافت.
تاجیکها که از اقوام آریایینژاد ساکن در آسیاي مرکزي هستند ،پس از سقوط
سامانیان (204-389ق999-819/م) ،هیچگاه در این منطقه به تشکیل دولت موفق نشده
بودند و پیوسته در سایهي حکومتهاي ترکان میزیستند ،هرچند از نظر فرهنگی
پیوسته در رأس هرم قرار داشتند .با تشکیل حکومت صفویان در ایران و شیبانیان در
ماوراءالنهر در آغاز سدهي دهم قمري ،پشتوانهي مذهبی این قوم نیز از ایران جدا شد و
درنتیجه بیشتر در معرض هجوم فرهنگ و ایدئولوژي ترکان قرار گرفتند .برافتادن نظام
فئودالی خاننشینی در این منطقه و تشکیل جمهوريهاي سوسیالیستی در 1924م ،براي
نخستینبار پس از نزدیک به نهصدوبیستوپنج سال ،امکان تشیکل حکومت به
فارسیزبانان را در منطقه فراهم کرد .هرچند تا بیستونه سال پس از این واقعه،
کمترین امکانی براي احیاي هویت فارسیزبانان در سایهي دولت بهظاهر مستقل
شورایی نیز میسر نشد .با مرگ استالین در 1953م زمینهي بازگشت به سنتهاي نیاکان
در میان اقوام مختلف ساکن در آسیاي مرکزي ،از جمله تاجیکان فراهم شد .این روند
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در دورهي گورباچف (1985-1991م) سیر تکاملی خود را طی کرد و با فروپاشی شوروي
زمینهي واقعی بازگشت به سنتهاي نیاکان و خویشتنشناسی ملی تاجیکان در دورهي
استقالل (1991م) فراهم شد .طبیعی بود شاعران تاجیک در سایهي فضاي ایجادشده
بهسرعت به سمت بازسازي خاطرات ملی خود با هدف هویتیابی و عمقبخشی به
خویشتنشناسی حرکت کنند .گلرخسار یکی از پیشتازان این عرصه بود .پس از مؤمن
قناعت ،نقش وي در کنار الیق شیرعلی و بازار صابر در این زمینه ،بیش از دیگر شاعران
معاصر درخور توجه است .تا آنجا که نگارنده میداند ،بررسی موضوع وطن در قالب
نوستالژي برآمده از دل رمانتیک در هیچیک از آثار یادشده نیامده است؛ بنابراین هم عنوان
پژوهش و هم کاربست آن در مجموعهاشعار شاعر نوآورانه است و با تسري در بررسی
شعر دیگر شاعران معاصر تاجیک به نتایج گستردهتري در این حوزه خواهد انجامید.
 .2بحث و بررسی
 .1.2چشمانداز مفهوم وطن در ميراث شعری گلرخسار
نخستین شعر شاعر در پانزدهسالگیاش در روزنامهاي محلی با نام غَرم دربارهي
تاجیکستان بهچاپ رسیده است( .رک.صفیاوا )727 :1395 ،این شعر در مجموعهي
شعر شاعر دیده نمیشود .سالهاي چاپ شعر با «آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت
نرم به ارزشهاي سنتی (1953-1985م)» برابر است .ازآنجاکه شاعر از این دهه هیچ
شعري را در مجموعه اشعار خود نیاورده ،ما نمیتوانیم قضاوت دقیقی در این زمینه
داشته باشیم؛ بااینهمه ،اشارههاي شاعر در گفتوگوهایش با نشریات ،توجه شاعر را به
موضوعهاي «اجتماعی و میهن» از زمان نخستین شعر (1962م) و نخستین کتاب
(بنفشه )1970 ،نشان میدهد« :من از همان نخستین کتابم ،بنفشه ،هر دوي این
موضوعات را در شعر داشتم؛ هم وصف زیباییهاي طبیعت را و هم موضوعات
اجتماعی و میهنی را( ».صفیاوا )78 :1393 ،در این سالها وطن همواره در شبکهاي از
مفاهیم مرتبط با وطن تاریخی و فرهنگی قرارداشته است ،شبکهاي که یکسوي آن
ریشه در وطن سوسیالیستی داشت و سویهي دیگرش به اسطورهها و تاریخ و درنتیجه
سرگذشت آریایینژادان پیوند میخورد .این معادله هرچه به دورهي بازسازي
گورباچف نزدیک میشد ،به نفع وطن تاریخی و فرهنگی پرررنگتر و از غلظت
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سوسیالیستی آن کاسته میشد تا اینکه وطن سوسیالیستی یکسره محو و انتقاد از آن در
سالهاي منتهی به فروپاشی ،به یکی از بنمایههاي شاعر میهنپرست تبدیل شد.
عصازاده دربارهي این مطلب ،نوشته است« :پوشیده نیست که آن ایام شاعران
نمیتوانستند مستقالنه از تاجیکستان به صفت وطن اصلیشان بحث نمایند»
()Асозодa, 1999: 126
باري ،گلرخسار را باید به دلیل موضعگیريهاي وطنپرستانه از آغاز زندگی
شاعرياش در زمان شوراها تا پختگی در دورهي استقالل ،شاعري ملی نامید که وطن با
تمام ساحتهاي جغرافیایی ،سیاسی ،فرهنگی ،اسطورهاي و تاریخیاش یکی از
دغدغههاي همیشگی او بوده است:
جدول شمارهی  .1وطنسرودهها
قالبهای شعری و تعداد کل

غزل ()77
قطعه ()17
مثنوی ()25
چهارپاره ()70
قالبهای دیگر ()42
رباعی ()11
دوبیتی ()7
نوسروده (نیمایی و سپید) ()120
جمع 369 :قطعه شعر

تعداد

شعرهای وطنی
و تعداد

فراوانی به
درصد

24/67
5/88
4
5/71
9/52
27/27
28/57
20/83

بیت
566/5
85
155
682
389
22
14
-

سطر
3715

19
1
1
4
4
3
2
25

1913/5

3715

 59قطعه

15/989

بيت

سطر

شعر

درصد

 .2.2تحليل مفهوم وطن در ميراث شعری گلرخسار
 .1.2.2غزل
 77غزل این مجموعه در بازهي زمانی 2003-1979م در شهرهاي دوشنبه ( 44غزل)،
مسکو ( 13غزل) ،بیشکک ]قرقیزستان[ ( 3غزل) ،پردلکینا (] )Peredelkinoروسیه[
( 3غزل) ،تهران ( 1غزل) و لندن ( 1غزل) داراي تاریخ 5 ،غزل بدون محل سرایش و 7
غزل بدون محل و تاریخ سرایش سروده شده است و در مجموع  566/5بیت (29/58

56

ـــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،11شمارهی  ،4زمستان ( 1398پياپی)42

درصد ادبیات کالسیک) را شامل میشود 21 .غزل از  77غزل مجموعه ( )27%/27در
خارج از زادگاه شاعر و طی سالهاي 1999-1992م سروده شده است .محتواي
غزلهاي سالهاي مهاجرت شاعر در دوران جنگ شهروندي عمدتاً اجتماعی و با
موضوع میهنپرستی و نکوهش دردها و رنجهایی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی
گریبانگیر مردمان وطن شده و شاعر و بسیاري دیگر از هموطنان وي را از خانه و
کاشانه ي خود آواره کرده بود .شاعر در این نوع شعرها ،گاهی از واژههایی مانند وطن،
میهن ،دیار و خانه نام برده و گاهی در سراسر شعر ،بدون آنکه مستقیماً به این نوع
واژهها اشارهاي داشته باشد ،یکسره در حالوهواي وطن تنفس کرده است .هرچند
مخاطب از تاریخ و محل سرایش شعرها به غربت شاعر از وطن پی میبرد ،معنی
مرکزي سروده بی هیچ راهنمایی ،مخاطب را از هر اشارهي دیگر بینیاز میکند.
شعرهاي «مادر» (صفیاوا98-97 :1395،؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو« ،)1994 ،غز ِل
تنهایی» (همان87-86:؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو« ،)1996 ،نبضِ گریان» (همان88:؛
مکان و تاریخ :مسکو« ،)1996 ،رقصِ شرر» (همان90-89:؛ مکان و تاریخ :مسکو،
« ،)1998سرشکِ خشک» (همان92-91:؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو )1996 ،از این
دست غزلهاست .در این میان غزلهاي «دستِ قضا» (همان93 :؛ مکان و تاریخ
سرایش :مسکو« ،)1995 ،دردم گذشت» (همان95-94:؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو،
 )1995و «جراحت» (همان96:؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو )1995 ،یکسره در حکم
سوگسرودههایی سوزناک و عاطفی است که در غم و رنج وطن در شکل شعر
بهتصویر کشیده شده است .وطنِ انعکاسیافته در این اشعار ،عموماً مصداق تاجیکستان
درگیر در جنگ هاي داخلی و وصف حال شاعر دورافتاده از آن است و اگر اشاراتی به
ایران باستان و نمادهاي آن یا داستانهاي شاهنامه در آنها دیده شود ،تغییري کلی در
برداشت شاعر از وطن خارج از تاجیکستان ایجاد نمیکند.
ي وطن» (همان122-121:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه،
ي وفا ِ
اما غزلی که نام «رسوا ِ
 )1991بر پیشانی دارد ،از نظر توجه شاعر به مفهوم وطن و گسترهي آن شایستهي دقت
است .شاعر در این غزل با طنزي گزنده ،زندگی در دوران شوراها را باتالقی گندیده
برشمرده که راهی به رودخانه ندارد و آنها را با سراب فریب داده است:
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ک 6گندیده به دریا 7نرسیدیم
از کَلمَ ِ

سرمستِ سرابیم ،زرافشانِ دگر نیست
(صفیاوا)122 :1395 ،

هم ازاینرو با رجوع به اسطورهها از طریق شاهنامه ،وطن خرد امروزین خود را از
ق گندیده» نجات داده به «ایران تاریخی» پیوند میزند .این شعر اهمیت فراوانی
دامان «باتال ِ
در برداشت شاعر از مفهوم وطن در دستگاه اندیشگانی خویش دارد و باید آن را در ردیف
شعرهاي تاریخدار شاعر در سالهاي همزمان با فروپاشی شوروي دانست که شاعر در آن
ضمن انتقاد شدید از وطن سوسیالیستی ،به دامان مادروطن تاریخی خزیده است.

 .2.2.2قطعه

 17قطعه با  85بیت در مجموعه اشعار جاي گرفته است که در بازهي زمانی -1982
2003م سروده شده است .حدیثنفس و زبان حال شاعر ،عاشقانهها و مسائل اجتماعی
از پربسامدترین موضوعهاي این قطعهها است .قطعهي «داستان اشک و خون» (همان:
142؛ مکان و تاریخ دوشنبه )1999 ،در وصف شاهنامه سروده شده است .مضمون
مرکزي این شعر ،که در حوزهي وطن فرهنگی شاعر میگنجد ،مبارزهي دائمی «خیر و
شر» است که شاعر آن را پیام اصلی شاهنامه دانسته:
شاهنامه داستان اشک و خون است
شاهنامه داستان صلح و جنگ است
(همان)
 .3.2.2مثنوی
 25مثنوي شاعر  85بیت دارد که در بازهي زمانی 2002-1973م سروده شده است،
عمدتاً در موضوعهاي وصف حال شاعر و شرح رنجهاي وي ،وصف زن و
تنهایی هایش ،وصف مادر ،ستایش عشق ،و دنیاي زودگذر است .مثنوي «بیوطن»
(همان168-167 :؛ مکان و تاریخ سرایش :لندن )1995 ،تنها شعر این بخش است که
در فراق وطن و رنجهایی که بر سر آن آمده ،سروده شده است .وطن جغرافیایی
انعکاسیافته در این شعر نیز همانند وطن بازنمودشده در غزلهاي شاعر ،درگیر جنگ
شهروندي است .موضوع این مثنوي که تاریخ سرایش آن به بحبوحهي جنگ داخلی
تاجیکستان و هجرت شاعر به خارج از کشور برمیگردد ،وطنی است که شهرها و
روستاهایش صدپاره شده و گویی خورشید آن مرده است .بر حال این وطن و این
شاعر باید گریست:
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خورشید مرده است از خشمِ زندگی
چون شهرِ و دیهِ تو صد پارهام وطن

زرداب میچکد از چشـــمِ زندگـی
بیچارهاي وطن! بیــــچارهام وطن!
(همان)

 .4.2.2چهارپاره
 70چهارپارهي پیوسته درجمع  682بیت شعر شاعر در این بخش جا دارد .این شعرها
در این بازهي زمانی 2009-1972م سروده شده است .قریب به اتفاق مضامین طرحشده
در این چهارپارههاي پیوسته ،عاشقانهها ،حدیثنفس شاعر ،وصف احوال درونی وي،
و رنج و حسرت او از دنیاي ناپایدار است .این نوع شعرها غالباً تاریخ سرایش -1972
1985م را دارد :سالهاي زندگی شاعر در عصر شوراها و وطن سوسیالیستی.
شعر «وطن» (همان274:؛ تاریخ سرایش ،1979:مکان سرایش :نامشخص) که در
توصیف تاجیکستان و طبیعت کوهستانی این کشور زیباست ،از نظر موضوع با دیگر
اشعار تمایز دارد .از دو شعر دیگر این مجموعه شاملِ «نیکآیین» (همان238-237:؛
تاریخ سرایش ،1983:مکان سرایش :نامشخص) و «پندِ زند» (همان284-283:؛ تاریخ
سرایش ، 1978:مکان سرایش :نامشخص) که تحت تأثیر نمادهاي ایران باستان سروده
شده است ،بگذریم ،شعر «بانگِ خطر» (همان298-296:؛ تاریخ سرایش ،1976 :مکان
سرایش :نامشخص) در میان شعرهاي این بخش از مجموعه اشعار (با تاریخ سرایش
1972-1990م) کامالً یگانه است .بنا به اشارهي شاعر ،وي این چهارپارهها را در
خطاب به شاعر بلغار ،یوردان (ایردان) میلوف 8،مترجم شاهنامهي فردوسی به بلغاري،
سروده است .هستهي مرکزي شعر تبیین تقابل دوگانههاي «علم و جهل» و «زندگی و
مرگ» است که در بستر بازآفرینی و اشاره به داستانهاي شاهنامه دیده میشود.
شعرهاي «در د ِل شب» (همان207-206:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه،)1990 ،
«دردِ کامل» (همان209-208:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه )1990 ،از آغاز
ناآرامیهاي وطن شاعر در آستانهي فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي و استقالل کشور
تاجیکستان حکایت میکند .وطن مورد اشارهي شاعر در این دو قطعه شعر ،در د ِل
وطنِ تاریخیِ مشترک با فارسی زبانان آرام داده شده است .شاعر در این نوع شعرها بر
وطن جغرافیایی تمرکز دارد؛ اما با توجه به مصالح خام تصاویر که برگرفته از مادروطن
تاریخی و فرهنگی است ،شاعر را به یاد وطن تاریخی و فرهنگی میاندازد؛ هم از
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اینروست که درنهایت وطن جغرافیایی در دامن وطن تاریخی و فرهنگی آرام میگیرد.
 .5.2.2قالبهای دیگر

اشعاري که در این بخش از مجموعه اشعار شاعر جاي گرفته ،در بازهي زمانی –1972

2003م سروده شده ،شامل  42قطعه شعر کالسیکی است که در موضوعهاي متنوع
اجتماعی ،عاشقانه ،حدیثنفس ،سوگسروده ،ناپایداري دنیا ،زن و تنهاییاش و برخی
موضوعات منفرد دیگر از جمله نوروز دستهبندي میشود .قالبهاي آن عمدتاً با آزادي
موضوع و قافیه همراه است و میتوان آنها را با اندکی تسامح در زیرمجموعهي قطعه،
رباعی ،مستزاد ،ترجیح بند ،مخمس و ...گنجاند.
چهار شعر «افسانه» (همان377-376:؛ تاریخ سرایش ،1984:مکان سرایش:
نامشخص)« ،گویید به نوروز( »...همان355-353:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه،
مسکو« ،)1992–1990 ،عاشقانه» (همان348-347:؛ مکان و تاریخ سرایش :مسکو،
 )1995و «ایران» (همان346-344:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه )2003 ،با ایران و
نمادهاي مشترکِ فارسیزبانان پیوند دارد.
شعرهاي «افسانه» و «عاشقانه» در خطاب به تاجیکستان سروده شده و تکگویی
شاعر را با سرزمین مادري به تصویر کشیده است .شاعر در این دو شعر ،وطن خود را
به دامان تاریخ افکنده و پیوند آن را به وطن تاریخی و فرهنگی فراموش نکرده است.
شاعر در شعر «گویید به نوروز »...که آن را در پاسخ به شعري از خلیلاهلل خلیلی
(1907-1987م) ،شاعر شهیر فارسیگوي افغانستان ،سروده ،از نوروز خواسته است تا
براي ازبینبردن غمها و رنجهاي کهنهي مردمش ،هر روز میهمان آنها شود؛ این در
حالی است که خلیلی در سوگ وطن و شهیدانش از نوروز خواسته بود که سالی به
سرزمین شاعر پا نگذارد« :گویيد به نوروز که امسال نياید /در کشور خونينکفنان ره
نگشاید( »...صفیاوا)353 :1395 ،
شعر «ایران» (همان346-344:؛ مکان و تاریخ سرایش :دوشنبه )2003 ،همانگونه که
از نامش پیداست ،در ستایش ایران و تاریخ پرشکوه آن از دورهي اسطوره تا امروز آن
است .شعر در شش بخش مجزا در قالب قطعه ،در متفرعات بحر هزج (هزج مثمن
اخربب مسبَّغ /اخرب) سروده شده ،و با یک بیت «ایرانِ عزیزِ من! /اي جانِ عزیزِ من!»
که هربار پس از هر بخش در دو مصراع جداگانه ترجیعوار تکرار شده ،به یکدیگر
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پیوند خورده است .در همین تکبیت ترجیع ،عمق محبت شاعر را میتوان به «ایران» و
به «سرزمین نیاکان» پی برد؛ پیامی را که در بخش ششم با تمام وجود میتوان حس
کرد:
پیوندِ نیاکانی ،پیوندِ دل و جانی
پروردهي شیرِ شعر ،پروردهي عرفانی
اي عشق فلکپیچم! بهرِ تو اگر هیچم
بهرِ منِ ناقابل ،جایزهي یزدانی.

ایرانِ عزیز ِمن!
اي جانِ عزیزِ من!

شاعر در شعر «شاعر فردا» (همان )700-617:که آن را به سیمین بهبهانی (-1306
1393ش) بخشیده  ،یگانگی خود و برخی از نمادهاي مربوط به تاجیکستان معاصر را با
شاعر و ایران به نمایش گذاشته است .گویی گلرخسار ،شاعر تاجیکزبان داراي ملیت
تاجیکستانی ،در فضایی که خود ساخته ،با سیمین بهبهانی ،شاعر فارسیزبان با ملیت
ایرانی ،یگانه میشود و همهي داشتههاي آنها از افسانه تا تاریخ به یکدیگر تعلق
می یابد .شاعر در بخشی از بند نخست شعر ،سیمین را شاعر «فردايِ فردا» و «شاعر
فردايِ بی ما» خطاب میکند( .همان )699:در بند سوم شاعر از اینکه فرزندان جمشید
از «سوزِ آتشینِ» شاعر بیبهرهاند و «جامِ جم» خالی مانده است ،هیچ اندوهی به دل راه
نمیدهد؛ چراکه آینده را از آن وي میداند« :اي بلور! /اي سنگ! اي شعله! /گر ز سوزِ
ک تکیهدارِ عزتِ دارِ تمنا /همچنان
آتشینت /آلِ جم بیبهره است و جامِ جم خالیست /تاک ،تا ِ
ت رقصِ سماعِ حضرتِ
برجاست /شورِ دف در جورِ کفها /همچنان باالست /.نوب ِ

ساقیست( »...همان).
شاعر در بند چهارم ،سیمین بهبهانی را «نورِ دیدهي پیرِ سمرقندي» ،رودکی ،میداند
که در تاجیکستان جدید به نماد استقالل و نشانهي قدمت فرهنگ و زبان تاجیکان
ساکن در آسیاي مرکزي تبدیل شده است .وي در ادامهي همین بند با رجوع به بند
نخست شعر که ممدوح خود را متعلق به فردا دانسته بود ،جاودانگی وي را بشارت
می دهد؛ اما این جاودانگی تنها متعلق به «منِ شخصی» شاعر نیست ،بلکه در این
جاودانگی ،من شخصی شاعر به «منِ قومی» وي پیوند میخورد و در قالب «آریانا»
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جلوه میکند .در این فرایند تأویل «من شخصی» به «من قومی» ،ناخودآگاه مخاطب «م ِ
ن
شخصیِ گلرخسار» شاعر نیز را با «منِ شخصیِ» سیمین بهبهانی شاعر «یکی» میکند و
این دو را در یک قاب« ،آریانا» ،به تماشا مینشیند« :زندگیِ آفتابِ بیغروبِ آریانا/

زندگیِ زندهدارِ شاعرِ فردا( »...همان.)700:

9

عالوه بر شعرهاي مستقلی که شاعر در وصف ایران معاصر یا شاعران آن از جمله
براي فروغ فرخزاد (همان« ،509-506:زبان بیزبانی») ،محمدرضا شفیعیکدکنی (همان:
« ،687پژواک») و قیصر امینپور (همان« ،697-695:خواب») سروده است ،بخش
زیادي از دیوان شاعر از احساس یگانگی وي از تاریخ افسانهاي تا سرنوشت مشترک
قومش در بستر تاریخ با ایرانیان حکایت میکند .اشارات تاریخی ،تصویرسازي با
آدابورسوم مشترک آریایینژادان ،شاهنامه و داستانها و شخصیتهاي آن ،شاعران
بزرگ بالیده در دامان فرهنگ و زبان ایران هیچ تردیدي را در نادیدهانگاشتن تأیید این
یگانگی باقی نمیگذارد.
 .6.2.2رباعی و دوبيتی
شاعر در این بخش  11رباعی و  7دوبیتی را از سرودههاي خود ،جمعاً  26بیت،
گنجانده است .تمام شعرها بدون تاریخ و بدون محل سرایش است .موضوعهاي
عاشقانه ،وطنی ،وصف بهار و نوروز ،وصف حال شاعر و بیان مسائل اجتماعی در این
شعرها درج شدهاند .یکی از زیباترین شعرهاي وطنی و میهنپرستانهي شاعر ،رباعی
زیر است که میتوان آن را «هستیِ میهن» نامید:
باال ز همه بلند و پستــــــی ،میهن
هستی میهن! هستیِ هستی ،میهن!
حزبِ منِ بیحزب ،تو هستی ،میهن!
هر کذب در این دیار حزبــی دارد
(همان)410:
شاعر در این رباعی به دور از هیاهوي احزاب سیاسی ،که غالباً منافع ملی را
دستاویز مطامع حزبی و شخصی قرار میدهند ،در خطاب به میهن ،آن را با «هستی»
پیوند میزند و با نگاهی وجودشناسانه به آن ،جهان بدون وطن را به هیچ میانگارد و
«هستیِ هستی» را در وجودي به نام «میهن» خالصه میکند .این تبیین کامالً ذوقی است
و در هستیشناسیِ فلسفی جایگاهی ندارد و به عبارتی از یکسو به «تقلیل هستی به
وطن» میانجامد و از سوي دیگر آن را تا جایگاه ربوبیت باال میبرد؛ اما از اهمیت
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بسیار زیاد وطن در منظومهي فکري شاعر حکایت دارد .شاعر در مصراع پایانی رباعی
با انتقاد آشکار از احزاب سیاسی و دروغ برشمردن شعارهاي آنها ،خود را از
حزبپرستی مبرا و به «میهنپرستی» میآراید.
گلرخسار در قطعهشعري به نام «غزل عصیان» از نگاهی دیگر به «حزب ،سیاست و
دین» نگریسته است .به قول موسويگرمارودي «بسیار نادر بودند کسانی مثل خانم
گلرخسار که همان زمان جرئت کنند و بگویند :حزبِ من دینِ من نشد ،اي واي!/
کفرگو ،کافرانه میمیرم( ».موسويگرمارودي 32 :1384 ،و )574
یکی از شگردهاي شاعر در رباعیها و دوبیتیها براي ژرفابخشیدن به وقایع زندگی
و مسائل فرهنگی هر روزینهي قوم خود ،ورود به داالن تاریخ افسانهاي و اسطورهاي
ایرانیتباران و فارسیزبانان و پیوند آن به تاریخ امروز آنها است .شاعر در این راه
همواره مسیري مشخص را طی میکند و با تکرار آن از مخاطب نیز میخواهد تا با وي
همعقیده شود« .آریان یا آریانا» برجستهترین نمادي است که شاعر از آن براي تبیین
یگانگی ایرانیتباران در گذشتههاي ناپیداکردن تاریخ بهره میبرد .شاعر با این کار ،در
گذشته متوقف نمیشود و تالش میکند آن را به زندگی امروز و آیندهي مردم خود
پیوند بزند؛ براي مثال وي در استقبال نوروز و بهار وطن ،مخاطب را به «شکوه بزم
آریان» ارجاع میدهد و تا «دوران کیان» ،جمشید و جام جم عقب میبرد و سپس
می کوشد از نام «مردم دیروز» براي «ملت فردا» پیام عشق را در «ساز نکیسا» به صدا
درآورد .شاعر با این شگرد عالوهبر آنکه ریشهي آدابورسوم جاري در قوم خویش را
تا تاریخ اسطورهاي گسترش میدهد ،آنها را با دیگر ایرانیتباران جهان بر سر یک
سفره مینشاند و همتبار و همفرهنگ میکند و از این راه به یگانگی آنها در تاریخ
پیدایش تأکید ورزیده ،به یکدلی و اتحاد در آینده نیز امیدوار میکند؛ گویی با این کار
دست آنها را میگیرد و از گذشتهي دور تا آیندهي بیانتها پرواز میدهد:
شـــهِ نوروز مـــن از کشورِ امید میآید
ت صبرِ من از عشق حلوايِ ثمر دارد
درخ ِ

به دستش جامجم با نامهي جمشید میآید
سفیرِ عشقِ من با پرچ ِم خورشید میآید

(صفیاوا)417 :1395 ،
 .7.2.2نوسرودهها
اگر نوسرودههاي شاعر را از نظر حجم صفحهها (279صفحه ،حدود  )%42/79نسبت به
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باقیماندهي اشعار در قالبهاي دیگر (373صفحه )%57/21 ،در نظر بگیریم ،عالقهي
شاعر را به شعر نیمایی و سپید خواهیم دانست .شاعر در این بخش  120قطعهشعر
عمدتاً نیمایی ( 94قطعه) و کمتر سپید ( 26قطعه) را در حدود  3715سطر شعر
گنجانده است .باري عمیقترین ،زیباترین و دردمندانهترین تأمالت شاعر را دربارهي
وطن باید در شعرهایی جست که در سالهاي منتهی به فروپاشی شوروي و بعدتر در
دورهي استقالل و جنگ داخلی سروده شده است؛ در بازهي زمانی 2001-1990م.
شاعر در  25قطعه شعر ( )20%/83از  120شعر این بخش به «وطن» و گسترهي مفهومی
آن از زادگاه خود تا کشورش تاجیکستان و از آنجا تا وطن تاریخی و فرهنگی
فارسیزبانان پرداخته و ساحتهاي گوناگون آن را به تصویر کشیده است .مخاطب
بیشترین نمود نوستالژي وطن در مفهوم تاریخی و فرهنگی آن را در همین نوع شعرها
میبیند .جایی که روحِ میهنپرستانهي شاعر با دغدغههاي رمانتیسم اجتماعی وي پیوند
خورده ،مخاطب را همراه با خود به گذشتهي پرافتخار مشترک میبرد .اینکه گفتهاند:
«ناسیونالیسم و رومانتیسم خواهران توأماناند» (شفیعیکدکنی ،)110 :1380،مصداق
بارز خود را در این نوع شعرها یافته است .از تحلیل محتواي شعرها براساس تاریخ
سرایش از  1990تا 2001م این نتایج به دست آمد:
 .1شعرهاي تاریخدار شاعر در بخش نوسروده با موضوع وطن در بازهي زمانی -1990
2001م سروده شده است.
 .2شعرهاي «توت تلخ» (صفیاوا )423 :1395،و «جام بلور» (همان )567-565:تاریخ و
محل سرایش ندارد .شعر «نقش در سنگ» (همان )571-568:در مسکو سروده شده،
ولی بدون تاریخ سرایش است .شاعر در «توت تلخ» آشکارا با اشاره به تبعات جنگ
جهانی دوم و معلولیت بسیاري از هموطنان شاعر در این جنگ ،اندیشهي وطن
سوسیالیستی و جنگ بزرگ میهنی را به سخره گرفته است .او خود و هموطنانش را در
این دوره ،فریبخوردهي جهنمی بهشتنما میداند که در زندگانی دروغینی که سران
شوراها برایشان ساخته بودند ،گرفتار آمده است .شاعر در «جام بلور» و «نقش در
سنگ» داستان غمانگیز وطن را در گرداب جنگ شهروندي (1992-1997م) روایت
میکند .شاعر در «جام بلور» سرشار از امید به آیندهي وطن است .وي در «نقش در
سنگ» دشمنان وطن را از طایفهي دیو و دد میشمارد و حاضر نیست چیزي از آنها
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حتی در خاطرههایش به یادگار بگذارد.
 .3شعر «ژکان» (1990م) بلندترین شعر مجموعه است (همان )681-660:و شاعر در آن
شیپور جنگ داخلی را در آستانهي فروپاشی شوروي و استقالل کشورش میشنود و
هشدار میدهد« .ژکان» آیینهاي است که می توان در آن سرنوشت تلخ و شیرین قوم
تاجیک را در قامت ایرانی تباران به تماشا نشست .لحن حماسی شعر تحت تأثیر
شاهنامه است .وطن تصویرشده در این شعر در تاجیکستان خالصه میشود؛ اما شاعر
آشکارا آن را با وطن تاریخی و فرهنگی ایرانیتباران پیوند زده است .شاعر در بندهاي
 26-27تنها راه نجات وطن را در «حاکمیتِ فرهنگ» جستجو میکند( .همان)680:
 .4شاعر در «پیکر فرسوده» (1991م) تاریخ شکستهاي وطن خود را در قاب وطن
تاریخی و فرهنگی از پیش از اسالم تا دورهي معاصر بهتصویر کشیده است و در آن به
اشغال ماوراءالنهر از سوي ارتش تزار و قرارگرفتن وطن خرد در وطن بزرگ ،شوراها،
در کنار ایلغار اسکندر و چنگیز تاخته و به باد انتقاد گرفته است( .همان)620-618:
 .5شعرهاي 1993م شامل «بهار سرمازده» (همان« ،)593-592:خستگی» (همان)587-585:
و «بعد از هزارسال» (همان )595-594:در دورهي جنگ شهروندي سروده شده است« .بهار
سرمازده» و «خستگی» روایت تقالي بیسرانجام شاعر در نجات وطن از فاجعهي جنگ
است .شاعر در «بعد از هزارسال» از اینکه «تندیس فردوسی» آماج تیرباران طرفهاي درگیر
در جنگ شهروندي میشود ،بهشدت انتقاد میکند .بخش پایانی شعر را که در آن
تیرخوردن تندیس فردوسی طی درگیريهاي جنگ شهروندي با «مرگ تاجیک» برابر
دانسته شده است ،میتوان تأییدي بر یگانگی تاجیک با ایرانی دانست.
 .6شعرهاي 1994م شامل «چهار ضرب» (همان )578-575:و «جنگل» (همان-572:
 )573در ادامه ي شعرهاي پیشین شاعر در موضوع نکوهش جنگ داخلی و مسببان آن
است .این دو شعر از غمانگیزترین شعرهاي شاعر دربارهي وطن ویران از جنگ
برادرکشی است.
 .7در شعرهاي وطنی 1995م شاعر شامل «ظلمت» (همان )518:و «شهر بیفرشته»
(همان )561-560 :تغییري در اندیشهي وي نسبتبه شعرهاي پیشین ایجاد نشده است.
 .8شاعر در 1996م پنجمین سال جنگ داخلی و آوارگی خود را تجربه میکند .دوري
شاعر از وطن ،دستمایهي سرایش «آیینه سرشک» (همان )686:و «بیمتکا» (همان:
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 )688است .در «روز محشر» (همان )517-516:و «تمنا» (همان )520-519:دشمنان
وطن با استعارهي «گاو و دزدان حقیر خاک» نکوهیده شدهاند .باز هم جهل علت اصلی
ادامهي ویرانی و جنگ برشمرده شده و نداشتن «قهرمان و رهبر» به بیسروسامانی آن دامن
زده است« .رگ آتش» (همان )503-501:بیانهي اخالقی و سیاسی شاعر در نکوهش
طرفهاي درگیر (دشمنان خارجی ،دوستان فریبخوردهي داخلی) جنگ داخلی است.
«آریانا» بنیاد نظري و چهارچوب اندیشگانی شاعر را در مورد وطن تاریخی و یگانگی اقوام
ایرانیتبار و فارسیزبان را از اسطوره تا تاریخ به نمایش میگذارد( .همان )515-512:شاعر
در این سالها در این زمینه به پختگی کامل دست یافته است.
 .9تحول نهایی اندیشهي شاعر در زمینهي مفهوم وطن را میتوان در شعرهاي سالهاي
1997م شاعر دید .جنگ داخلی در این سال به پایان رسید و طرفهاي جنگ معاهده
صلح را امضا کردند .حالوهواي شعرهاي «زبان آتش» (همان« ،)483-482:زمستان»
(همان )485-484:و «سنگر» (همان )479-478:داستان جنگ داخلی است؛ بنابراین
آنها را باید در ردیف شعرهاي سالهاي جنگ قراردارد .شعر «ملت خورشید» (همان:
 )475-477روایتگر تاریخ اسطورهاي آریایی تباران است؛ بنابراین از نظر موضوع با
شعرایی مانند «آریانا» یک هدف مشترک را دنبال میکند.
شعر کوتاه «شاهنامه» (همان )464-463:از منظر احتواي آن به مفهوم وطن با تمام
ش عرهاي دیگر شاعر با موضوع وطن تاریخی و فرهنگی و با تمام میراث شعري دیگر
شاعران تاجیک متفاوت است .این شعر را باید محصول بلوغ اندیشهي شاعر در نمایش
مفهوم وطن بهشمارآورد .شاعر در این شعر با پشتِسرنهادن تمام مفاهیم ممکن از وطن
در قالب ده ،شهر ،کشور و وطن تاریخی ،طی تأویلی ذهنی به اینهمانی کتاب شاهنامه
به «وطن» دست مییابد و مفهوم جدیدي از وطن را در قامت شاهنامه به مخاطبان خود
تقدیم میکند .از نظر شاعر مرزهاي تصنعی ایجادشده در سدههاي اخیر معیار درست و
دقیقی براي تعیین حدود وطن نیست و نمیتواند باشد؛ بنابراین باید به دنبال سرزمینی بود
که نتوان با مرز ،گذرنامه ،ملیت و زبا ِن جدید ،شهروندان آن را از هم جدا کرد .این وطن از
نظر شاعر جایی نیست جز شاهنامه .این مفهوم در تبیین هموطنی ،همنژادي و همخونی
آریایینژادان با ترکان ماوراءالنهر که خود را میراثدار تورا ِن دورهي افسانهاي میدانند نیز
بسیار مغتنم است و میتواند در اتحاد مناطق مشترک فرهنگی با ایران مفید واقع شود.
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 .10شعر «ایران و توران» (همان )437-435:را که شاعر در سال 2001م سروده ،باید به
نوعی پیگیري اندیشهي شاعر دربارهي مفهوم وطن در شعرهاي «آریانا»« ،ملت
خورشید» و «شاهنامه» بهشمارآورد .این شعر بخشی از اندیشههاي آریایی شاعر است
که وي آن را در دستگاه اندیشگانی خود زایانده ،و در جايجاي دیوان شعرش ،بهویژه
در سه شعر یادشده ،تکرار کرده و درنهایت به صورت «کلی منسجم» پرورانده است.
 .3نتيجهگيری
دستگاه اندیشگانی شاعر دربارهي وطن براساس تحلیل محتواي  59قطعهي
وطنسرودهي شاعر از مجموع  369قطعهشعر ،سیر تحولی و تکاملی سهگانهي زیر را
طی کرده است .1 :جغرافیایی (وطن در قاب جغرافیا) :در دامان طبیعت؛  .2تاریخی
(مادروطن در قاب تاریخ) :در دامان اسطوره؛  .3فرهنگی (وطن در قاب فرهنگ) :در
دامان شاهنامه.
در جدول زیر میزان پراکندگی توجه شاعر به موضوعهاي سهگانهي یادهشده در
وطنسرودههاي او دیده میشود:
جدول شمارهی  .2مفهوم وطن در چشمانداز شاعر
مفهوم وطن در چشمانداز شاعر
جغرافيایی

ردیف

قالب شعری و تعداد آن

1

غزل 19

17

تعداد

فراوانی

تاریخی
تعداد

2 89٪/47

فرهنگی
فراوانی

تعداد

- 10٪/53

فراوانی

-

2

قطعه1 ،

-

-

-

-

1

100٪

3

مثنوي1 ،

1

100٪

-

-

-

-

4

چهارپاره4 ،

3

75٪

-

-

1

25٪

5

قالبهاي دیگر4 ،

2

50٪

2

50٪

-

-

6

رباعی3 ،

2

- 33٪/33

-

1 66٪/66

7

دوبیتی2 ،

-

-

2

100٪

-

-

8

نوسروده25 ،

18

72٪

6

24٪

1

4٪

جمع

59

43

22/03

3

5/08

13 72٪/88

نخستین شعر شاعر را دربارهي وطن باید در قاب تاجیکستان سوسیالیستی (1962م)
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تماشا کرد .این خطِ سیر تا سالهاي استقالل نیز ادامه دارد ،با این تفاوت که در
سالهاي منتهی به فروپاشی شوروي ،ستایش میراث سوسیالیستی جاي خود را به انتقاد
آشکار از رنگ و بوي سرخ آن میدهد %72/88 .از شعرهاي وطنی شاعر ( 43قطعه
شعر) همین مفهوم از وطن را در خود منعکس کرده است.
شاعر در حدود  %22/03از شعرهاي وطنی خود با عبور از وطن جغرافیایی ،خود،
ملت و وطنش را به دامان تاریخ میکشاند .در این نوع شعرها آنچه براي شاعر اهمیت
دارد ،جستوجوي تاریخ ملت خود در سینهي تاریک تاریخ است .این جستجوها
عموماً به زمان ناپیداکرانِ آغاز تاریخ قوم شاعر پیوند میخورد .این موضوع ،زمینهي
ذهنی شاعر را در آفرینش مفهوم جدیدي از «وطن» در مرحلهي سوم تحول و تکامل
اندیشگیاش آماده میکند :وطن فرهنگی .شاعر در پنجاهسالگی خود و در اوج پختگی،
پس از عبور از وطن جغرافیایی و تاریخی به مفهوم جدیدي از وطن در شعر «شاهنامه»
(1997م) میرسد« :شاهنامه وطن است( ».همان )463:مفهومسازي جدید شاعر از
اینهمانیِ «شاهنامه و وطن» را براي اقوام آریایینژاد ،باید نتیجهي ژرفاندیشی شاعر
در تاریخ زندگی قوم تاجیک و پیوند آن را با دیگر فارسیزبانان جهان دانست که تأمل
در آن ،تاریخی پرشکوه از سپیده دم تاریخ تا ظهور اسالم و پس از آن ،از ورود اسالم تا
اکنون شاعر را براي این اقوام به ارمغان آورده است .شاعر در شعر «شاهنامه» به این
مهم دست یافته است .درهمتنیدگی وطن تاریخی با فرهنگی بسیار عمیقتر است تا
جایی که جداکردن این دو از یکدیگر در برخی موارد ناممکن مینماید؛ بااینهمه ،براي
نشاندادن سیر تکامل «وطن» از جغرافیا به فرهنگ ناگزیر شدیم به صورتبندي
سهگانهي جغرافیا ،تاریخ و فرهنگ رضایت بدهیم .در تصویر زیر پیوستگی سه مفهوم
یادشده تا حدودي نشان داده شده است.
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یادداشتها
 .1مرز دوگانهي تاریخی و فرهنگی در این تقسیمبندي بسیار باریک است .نگارنده در مفهوم
تاریخی ،به گذشته نظر داشته است؛ یعنی هرجا شاعر گذشتهي خود و ملتش را کاویده و به
تاریخ ایران و اقوام آریایینژاد رسیده ،آن را در وطن تاریخی جا داده است و آنجا که شاعر،
گذشتهي تاریخی را به زمان اکنون کشانده ،و زندگی در دایرهي آن را در زمان حال به مخاطب
توصیه کرده ،در وطن فرهنگی گنجانده است .در مفهوم تاریخی رگ و ریشهي ملت شاعر به
جوهري ثابت در «تاریخ» پیوند میخورد؛ اما در مفهوم فرهنگی ،تاریخ گذشته در «اکنون»
بازسازي میشود .این مفهوم لزوماً بهتنهایی متعلق به قوم شاعر نیست و تمام اقوام آریایینژاد
را نیز دربرمیگیرد.
 .2در دانشنامهي ادب فارسی (ج :1ادب فارسی در آسیاي مرکزي) به سرپرستی حسن انوشه
( )1380و تذکرهي از ساقه تا صدر :شعر و زندگی شعراي تاجیکستان در قرن بیستم تألیف
علی موسويگرمارودي ( )1384اطالعات زندگینامهاي شاعران معاصر تاجیک دیده میشود.
براي اطالع از نگاه شاعران معاصر تاجیک به ایران کتاب ایران در شعر معاصر تاجیک به
کوشش علیاصغر شعردوست ( )1389و گزیدهي شعر شاعران معاصر تاجیک اثر بوي جوي
مولیان :شعر معاصر تاجیک به کوشش رستم وهاب ( )1392درخور توجه است.
Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ .3
 .4یاسمن نعمتی در بررسی سبکشناسانهي اشعار گلرخسار صفیاوا ( )1391و ناهید
ظهراببیگی در مقایسهي مؤلفههاي فکري در اشعار پروین اعتصامی و گلرخسار صفیاوا
( )1394دربارهي موضوعهاي شعري گلرخسار از جمله مفهوم وطن جغرافیایی و تاریخی
مطالبی بیان کردهاند.
 .5شاعر در شعر «وارث» (بدون تاریخ و محل سرایش) ،در خطاب به تاجیکستان اینگونه
سروده است« :ذرهي خورشیدِ سوزانِ توام /اللهاي در مرز ِدامانِ توام /اي وطن! /اي روح! /اي
مادر ،خدا!» (صفیاوا )1 :1373،این شعر بعدها براي مجموعه اشعار شاعر که در ایران و با
مقدمهي سیمین بهبهانی چاپ شد ،حذف شده است.
 .6کلمک ) :(kalmakباتالق؛ گودال.
 .7دریا :رودخانه؛ آمودریا :رودخانهی آمو ،جیحون.
 .8یوردان میلف (به سیریلیک ،Йордон Милов :به انگلیسی)Yordan Milev :
(1933-2019م) ،شاعر ،نویسنده و مترجم نامدار بلغاری ،از شخصیتهای سرشناس ادبیات
شوروی و مترجم شاهکارهای ادبیات فارسی به بلغاری است .دربارهی زندگینامه و آثار این
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نویسنده رک ،https://literaturensviat.com/?p=93787 .تاریخ مشاهده  3خرداد
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