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 چکيده 
 اجتماعی رمانتیسم نمایندگان ترینبرجسته از یکی( م1947 تولد) اواصفی رخسارگل

 عظمت و شکوه یادآوري و مردم دردهاي به پرداختن با وي. است تاجیک معاصر

 پژوهش اصلی هايپرسش. کندمی تقویت وطنانشهم در را اعتراض يروحیه کشورش،

 و داشته نقش اجتماعی رمانتیسم به رخسارگل توجه عطف در عواملی چه که است این

 این از یک کدام اند؟کدام او دیوان در اجتماعی رمانتیسم يشدهبازنمایی هايمؤلفه

 بیشتري نقش شفردیت گیريشکل روند در و دارد بارزتري نمود شاعر اشعار در هامؤلفه

 و رمانتیسم مکتب نظري بنیادهاي میراث براساس شاعر اشعار تحلیل است؟ کرده ایفا

 بر حاکم فرهنگی و اقتصادي سیاسی، عوامل که داد نشان اجتماعی رمانتیسم جریان

 داشته نقش اجتماعی رمانتیسم به شاعر توجه عطف در شوراها، دوران در تاجیکستان

 و ناسیونالیستی مضامین او شعر در اجتماعی رمانتیسم يشدهبازنمایی هايمؤلفه. است

 اخالقی، هايارزش خودآگاهی، فرهنگی، و اجتماعی و سیاسی مسائل به اعتراض وطنی،

 پایان در و گراییآرمان و امید دینی، عقاید به پرداختن زنان، مشکالت و مسائل به توجه
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 و شکایت و سیاسی -اجتماعی وضعیت. است بیداري و خواهیآزادي مبارزه، به دعوت

 شاعر. دارد بارزتري نمود او اشعار در ناسیونالیستی مفاهیم به توجه ضمن آن، از انتقاد

 در عمیقی نوستالژیک حس ملی ـ قومی خاطرات به بردن پناه با اشعارش تمام در

 بر موضوع این بر تمرکز با و کندمی ایجاد آن ابعاد تمام با وطن به نسبت خود مخاطب

 شاعر» را او توانمی که ايگونهبه رسد،می فردیت به ملی خودشناسی و خودآگاهی لزوم

 .نامید «ملی دردهاي

 .اواصفی رخسارگل تاجیک، معاصر شعر اجتماعی، رمانتیسم: یديکل یهاواژه

 

 . مقدمه1

 دوره این در. داشتند مشترکی سرنوشت هجري دهم يسده آغاز تا فرارود و ایران

 این در تیموریان متصرفات از بخشی بر شیبانی محمد رهبري به نشینکوچ هايازبک

 ارتباطات شیبانیان، و صفویان بین سیاسی و مذهبی اختالفات دلیلبه. شدند چیره منطقه

 ها،منغیت حکومت دوران در. شد رنگکم فرارودان با ایران فرهنگی و اقتصادي سیاسی،

 که داد پیشنهاد بخارا مردم شرایط بهبود براي را اصالحاتی روسیه، به سفر با دانش احمد

 این روسیه تزاري حکومت ،دهمزنو يسده دوم ينیمه آغاز در. نشد واقع منغیتان مقبول

 سقوط میانه آسیاي هاينشینخان. م1920 در شوروي يحمله با. کرد اشغال را منطقه

. م1924 در ورارودان در شورایی مستقل هايجمهوري تشکیل با آن از بعد و کرد

 در. م1929 در جمهوري این. شد تأسیس ازبکستان جمهوري يمحدوده در تاجیکستان

 خدایار،. رک) گرفت قرار سابق شوروي جماهیر اتحاد مستقل هايجمهوري ردیف

 تشکیل با اما بود؛ فارسی این از پیش تا تاجیکستان رسمی خط و زبان(. 48: الف1398

 شد تبدیل التین به نیز آنان خط بعد سال چند و داد نام تغییر تاجیکی زبان به تاجیکستان

 سازيروسی جریان تأثیرتحت تاجیکی به فارسی زبان نام و خط تغییر يمسئله(. م1929)

 روسی تاجیکستان، دولتی و رسمی خط و زبان دوره این از بعد زیرا بود؛ تاجیکان فرهنگ

 جستندمی سود راهی هر از هابلشویک. کرد افول وبازارکوچه زبان به تاجیکی مقام و شد

 همراه تاجیکان فرهنگ نابودي جریان. کنند مقابله تاجیکان پرشکوه تمدن و فرهنگ با تا
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 افکنده سایه تاجیکستان شعر و ادبیات سراسر بر اختناق و بود زیادي هايسوزيکتاب با

( Stalin) استالین مرگ از بعد. بود کشانده پایین شعار حضیض تا را سرزمین این شعر و بود

 استالین، با او يم. و روند مبارزه1953( در Khrushchevکار آمدن خروشچف )و روي

 میان در آریایی پرشکوه تاریخ به بازگشت و حقیقی شعر شدن آشکار براي فضا کمکم

 مضامینی خودشناسی و خودآگاهی با شاعران دوره این از بعد. شد زنده تاجیکی شاعران

 مردم آگاهی و بیداري باعث و نداشت سابقه این از پیش که بردند کار به اشعارشان در را

 آمدن کارروي با روند این. شد آنان یابیهویت و شوراها هايظلم و هاستم به نسبت

 وي، سوي از ایجادشده اصالحات و هاآزادي و. م1985 در( Gorbachev) گورباچف

 حد تا شعر. م1991 در تاجیکستان استقالل و شوروي فروپاشی با تا گرفت بیشتري قّوت

 .شد آغاز تاجیکان واقعی شعر احیاي يدوره و آزاد حزبی دیکتاتوري از زیادي

 

 مسئله بيان. 1 .1

 این اصلی يهسته رخسار،گل شعري میراث در اجتماعی رمانتیسم بنديصورت و تحلیل

 عطف در عواملی چه که است این پژوهش این اصلی يمسئله. دهدمی تشکیل را پژوهش

 اشعارش در مکتب این بازنمود و اجتماعی رمانتیسم به تاجیک شاعر بانوي این توجه

 و اندکدام او اشعار در اجتماعی رمانتیسم يشده بازنمایی هايمؤلفه است؟ داشته نقش

 فرض است؟ داشته بارزتري نقش او فردیت گیريشکل در هامؤلفه این از یککدام

 که دارد وجود هاییویژگی تاجیک معاصر شعر و ادبیات در که است این بر نویسندگان

 باید. دارد همانندي اروپایی اجتماعی رمانتیسم گرایش و رمانتیسم جریان با زیادي حدّ تا

 زیادي فکري و اجتماعی عوامل و نیست ادبی اًصرف ايپدیده رمانتیسم که داشت نظر در

 و اقتصادي سیاسی، وضعیت در حدودي تا هم هازمینه و عوامل این. است مؤثر آن بر

 اجتماعی رمانتیسم و رمانتیسم جریان در. است شناساییقابل معاصر تاجیکستان فکري

 بعد و شوراها دوران در تاجیکستان پرآشوب جغرافیاي و تاریخ نیز تاجیک معاصر شعر

 شاعر این توجه عطف در پررنگی بسیار نقش شهروندي جنگ و استقالل دوران در آن از
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 بر سوسیالیستی رئالیسم حاکمیت و شدید سانسور. است داشته اجتماعی رمانتیسم به

 ترکیست،پان جریان و شوراها سمت از تاجیکان باشکوه تمدن و هویت به حمله شعر،

 يدهه در روسیه معاصر شعر اقتصادي، ازنظر شوراها دوران در مردم نامطلوب وضعیت

 است عواملی از استالین مرگ از بعد شاعران خودآگاهی و خودشناسی جریان شصت،

 بعد. است شده رخسارگل اشعار و تاجیک معاصر شعر در جریان این پیداشدن سبب که

 و خروشچف اصالحات دوران در که فضایی از تاجیک معاصر شاعران استالین، مرگ از

 و بردند را استفاده نهایت بود، شده ایجاد( Gorbachev) گورباچف دوران در بعدها

 مؤمن با جریان این داشتند؛ خود هویتی و ملی هايمیراث و هاسنت به نرم بازگشت

 شیرعلی الیق با آن از بعد و بود شده آغاز شصت يدهه اوایل در( م2018 -1932) قناعت

 و ترینعمده. یافت ادامه اواصفی و( م2018-1938) صابر بازار ،(م1941-2000)

 مضامین رخسار،گل شعري میراث اجتماعی رمانتیسم هايجنبه و هاجلوه تریناصلی

 از یکی باشکوهش تمدن و تاریخ قالب در وطن بازنمود. است وطنی و ناسیونالیستی

 وضعیت به اعتراض و اجتماعی و سیاسی مسائل به توجه. است وي فکري هايمیراث

 هايمؤلفه و دین تعلیمی، و اخالقی مضامین آن، از بعد و شوراها دوران در جامعه

 بازنمایی هايمؤلفه دیگر از گراییآرمان و امید و خودآگاهی و خودشناسی اعتقادي،

 تحوالت با اجتماعی رمانتیسم ظهور. است رخسارگل شعر در اجتماعی رمانتیسم يشده

 به دارد؛ تنگاتنگی ارتباط معاصر يدوره در تاجیکستان سیاسی و اجتماعی تاریخی،

 عوامل و تحوالت این به پیوسته خود هايتحلیل در ندناگزیر نگارندگان که ايگونه

 شعري میراث و شناسایی را هامؤلفه این دقیق و علمی صورتبه بتوانند تا کنند رجوع

 .کنند بنديصورت اجتماعی رمانتیسم اساس بر را تاجیک بانوي این

 

 نوآورانه یجنبه و پژوهش یپيشينه .2 .1

 در استقالل از بعد تاجیکستان و ایران بین فرهنگی روابط ایجاد و شوروي فروپاشی با

 از تاجیک نویسندگان و شاعران شعري و ادبی آثار نشر و چاپ بر عالوه. م1991 سال
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 تاجیکستان معاصر شعر يدرباره نیز مستقل پژوهشی هايطرح و هامقاله. ش1372 سال

 و نیست مرتبط پژوهش این به مستقیمطوربه  آثار این بیشتر. است شده تألیف ایران در

. نیستند نیز علمی هستند، ايتذکره اطالعات حاوي تنها اینکه بر عالوه هاآن از بسیاري

 عبادیان و دوستهجران عبانژاد يترجمه بچکا، ينوشته ،تاجیکستان در فارسی ادبیات

 در. دارد مارکسیستی وبويرنگ و است شده تألیف شوروي فروپاشی از پیش ،(1372)

 در شکورزاده. شد چاپ شکورزاده میرزا ينوشته تاریخ مسیر در تاجیکان سال، همین

 خورشیدهاي. است پرداخته تاجیک قوم جغرافیاي و فرهنگ هویت، بررسی به کتاب این

 است؛ تاجیکستان معاصر شعر از ايگزیده هرچند( 1376) قزوه علیرضا ينوشته ،گمشده

 در فارسی ادب و زبان. کندمی صحبت معاصر شاعران هاينسل از که دارد ايمقدمه اما

 را تاجیکی نو ادبیات هايدوره و مراحل( 1376) قبادیانی مسلمانیان ينوشته فرارود

 شعردوست اصغرعلی ينوشته ،تاجیکستان معاصر شعر اندازچشم. است کرده بررسی

 زمان در کتاب این. کندمی آشنا تاجیکستان معاصر شعر با را ما حدودي تا( 1376)

 ،ایران معاصر ادبی هايجریان ها،لحظه جویبار. بود کرده عرضه را ايتازه مطالب خودش

 تاجیکستان معاصر شعر به را مجزایی بخش ،(1378) یاحقی محمدجعفر ينوشته

 ادبیات يدرباره هاییپژوهش اخیر هايسال در نیز خدایار ابراهیم. دهدمی اختصاص

 در دو هر که قند چو سمرقند از و آشنا هايغریبه او کتاب دو است؛ داده انجام فرارود

 ضمن قند چو سمرقند از کتاب در وي. اندنمونه این از اندرسیده چاپ به 1384 سال

 شاعران شعر از ايمجموعه بیستم، يسده در تاجیک ادبیات تحول تاریخ در ايمقدمه

 وضعیت بیان به نیر آشنا هايغریبه کتاب در. است کرده گردآوري را ازبکستان تاجیکی

 وضعیت ،«خوارزم» و «خوقند» ادبی محیط دو بر تکیه با بیستم، قرن در فرارود فارسی شعر

 ،باران گذشت زنانزنگوله. است پرداخته سرزمین این حال و گذشته تاریخی و فرهنگی

 در تاجیکستان معاصر شعر بر گذري (1390) اهللذبیح بهروز و مهرداد مجیب ينوشته

 به نگاهی همچنین و شعري هايجریان از بعضی به نگاهی کتاب این. است بیستم قرن

 در اخیر هايسال در نیز هایینامهپایان. است داشته تاجیک اثرگذار شاعران از بعضی آثار
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 شاعران شعر در يداریپا ادب یقیتطب یبررس: شده نوشته تاجیکستان معاصر شعر باب
 دکتري ينامهپایان ،1382 تا 1357 يهاسال کستانیتاج و افغانستان ران،یا معاصر

 پایداري مضامین و تاجیک معاصر وشعر ادبیات بررسی به( 1390) ارجمندي عبدالمجید

 شناسانهسبک یبررس. است پرداخته تاجیکی معاصر شاعران شعري آثار در مقاومت و

 منظر از را رخسارگل شعر که( 1391)نعمتی یاسمن ينوشته ،اوایصف رخسارگل اشعار

 مضامین يبارهدر وي. است کرده بررسی فکري و ادبی زبانی، سطح سه در شناسیسبک

 ينامهپایان. است کرده صحبت رخسارگل اشعار در فکري ياهمؤلف عنوانبه فقط وطنی

 از( 1394) اوایصف رخسارگل و یاعتصام نیپرو اشعار در يفکر يهامؤلفه يسهیمقا

 تحلیل و بررسی به نگارنده که است هاپژوهش این از دیگر یکی بیگیظهراب ناهید

 يرساله در. پرداخته اعتصامی پروین اشعار با مقایسه در اواصفی اشعار فکري هايویژگی

 از پس کستانیتاج معاصر شعر بر آن ریتأث و رانیا يشعر يهاانیجر شناخت و یبررس

 معاصر يشعر يهاانیجر تا شده تالش پورعیشف لیمحمداسماع ينوشته( 1397) انقالب

 معاصر شعر بنديدوره» يمقاله در خدایار. کند یبررس کستانیتاج معاصر شعر بر را رانیا

 تاجیک معاصر شعر براي دقیقی بنديدوره ،(1398) «استقالل تا روشنگري از: تاجیک

 در وطن نوستالژي تحلیل» يمقاله در همچنین وي. دهدمی قرار مخاطب روي پیش

 تحوالت و تغییر به ،(1398) «اواصفی رخسارگل تاجیک، معاصر بانوي شعري میراث

 از مقاله این. است پرداخته اششاعري مختلف هايدوران در شاعر اشعار در مفهوم این

 . دارد پیوند ما موضوع با زیادي حدود تا که است هاییپژوهش معدود

 مکتب این يدرباره. است رمانتیسم مکتب مبناي بر پژوهش این نظري بنیاد و اساس

 در رمانتیسم يدرباره 1.است شده تألیف زیادي هايمقاله و هاکتاب آن، هايدیدگاه و

 دانندمی نگارندگان که آنجا تا و نشده انجام مستقلی پژوهش تاکنون تاجیک معاصر شعر

 نیامده؛ یادشده آثار از یکهیچ در تاجیک معاصر شعر در اجتماعی رمانتیسم بررسی

 و است نوآورانه شاعر اشعار يمجموعه در آن کاربست هم و پژوهش عنوان هم بنابراین
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 حوزه این در تريگسترده نتایج به تاجیک معاصر شاعران دیگر اشعار بررسی در تسري با

 .انجامید خواهد

 

 بررسی و بحث. 2

 تاجيکستان معاصر شعر در اجتماعی رمانتيسم و رمانتيسم ظهور هایزمينه و عوامل .1. 2

 رخسارگل و

 متناقض هايجنبه که است معاصر ادبی و فلسفی هايمکتب ترینپیچیده از یکی رمانتیسم

 رمانتیسم»: معتقدند ايعده. شودمی آن از کاملی و جامع تعریف يارائه مانع آن، متضاد و

 تخیل و احساس رجحان به ادب يزمینه در که است ادبی و فلسفی نهضتی درواقع

 اصول ترینمهم(. 116: 1385 حیدري، و دادخواه) «دارد تأکید تعقّل و استدالل جايبه

 سنت از آزادي به دعوت طبیعت، به بازگشت گرایی،احساس در توانمی را مکتب این

 نیروي از گیريبهره و «من» به دادن اصالت اسطوره، و نماد از استفاده گذشتگان، ادبی

 رمانتیسم رمانتیسم، هايشاخه از یکی(. 277-274: 1375 الیوت،. رک) دانست تخیل

 داد؛ انجام رمانتیسم هايزیرمجموعه بین دقیقی مرزبندي تواننمی اگرچه. است اجتماعی

 رمانتیسم در. است مطرح فردگرا رمانتیسم مقابل در گراجامعه رمانتیسم معموالً ولی

 اجتماعی مسائل به و آیدمی بیرون گراییدرون و فردي هايدغدغه از هنرمند اجتماعی،

 از بسیاري در تاجیکستان معاصر ادبیات. پردازدمی فحشا و فساد فقر، عدالتی،بی مانند

 اروپایی ادبی مکتب یک که کنیم ادعا توانیمنمی و است متفاوت غرب ادبیات با موارد

 معاصر شعر اما است؛ گذاشته تأثیر تاجیکستان شعر از دوره یک بر وکاستکم بدون

 نویسندگان و شاعران و روسیه پربار ادبیات با آشنایی آن، تحوالت به توجه با تاجیکستان

( و Gogol(، گوگول )Pushkin(، پوشکین )Lermontovبزرگ آن مانند لرمانتوف )

 بعد ي هشتاد قرن نوزدهم وروس بر این منطقه از دهه(، استیالي Tolstoyتولستوي )

 مناسبی بستر آن، بر حاکم فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، سیاسی، عوامل و شوراها دوران

 در گرفتهشکل رمانتیسم درواقع. آورد پدید آن به شاعران گرایش و جریان این براي را
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 این گذاشته، سر پشت تاجیکستان که است عواملی و هاسیاست به واکنش در منطقه این

 و تحلیل فرهنگی -فکري و اجتماعی -اقتصادي سیاسی، عوامل ذیل توانمی را عوامل

 :کرد بررسی

 سياسی عوامل .1. 1. 2

  سوسياليستی رئاليسم جریان و شوراها .1. 1. 1. 2

 سوسیالیستی رئالیسم به واکنش در تاجیکستان معاصر شعر در گرفتهشکل رمانتیسم

. کردمی خود قواعد رعایت به موظف را ادبیات و هنر سوسیالیستی رئالیسم. بود شوراها

 قالبی ادبیاتی» تاجیکستان ازجمله شوروي اتحاد ادبیات سراسر در سیاست، این دنبالبه

: 1386 اهلل،ذبیح. رک) آمد پدید شعارزده و مشابه هاییمایهدرون و مضامین با «رنگیک و

 که گرفت شکل آرامی نسبتاً فضاي خروشچف، دوران در استالین مرگ از پس(. 21

 رخسارگل و صابر بازار شیرعلی، الیق قناعت، مؤمن رهبري به تاجیک معاصر شاعران

 به و کشیدند بیرون مارکسیستی و سوسیالیتی فضاي آن از را شعر اندک اندک اواصفی

 ؛93: 2002 ستارزاده،. رک) پرداختند ملی خودآگاهی و خودشناسی و جامعه مسائل

 (.40-39: ب1398 خدایار،

 (1945 -1939) دوم جهانی جنگ. 2. 1. 1. 2

 رمانتیک جریان ظهور يزمینهپیش بود، شده نوشته جهانی جنگ دوران در که آثاري و اشعار

 و نویسندگان به بار نخستین براي هابلشویک دوره، این در. است تاجیک معاصر شعر در

 ملی و قومی فرهنگی، اساطیر و قهرمانان نمادها، از تا دادند اجازه شوروي اتحاد شاعران

 ايزمینه کار این(. 24: 1386 اهلل،ذبیح. رک) کنند استفاده سربازان يروحیه تهییج براي خود

 .کنند مراجعه خود پرشکوه تاریخ و فرهنگ به تاجیک معاصر شاعران تا شد

 منطقه در جدید جغرافيای گيریشکل. 3. 1. 1. 2

 سال در شورایی يپنجگانه هايجمهوري گیريشکل و ورارود بنديتقسیم از پس

 روستایی دوشنبه، بندي،تقسیم این در. آمد پدید منطقه این در جدیدي جغرافیاي. م1924

 تاریخی شهرهاي ترک، گرایانملی و هابلشویک تالش با و شد تاجیکستان پایتخت خُرد،
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 قرار ازبکستان دل در و بازماند تاجیکستان يپیکره به ورود از بخارا و سمرقند فرهنگی و

 همچنین و شهرها این جدایی(. 32: الف1384 خدایار، ؛112: 1372 بچکا،. رک) گرفت

 در نویسندگان و شاعران تا شد سبب آنان هویت و هاتاجیک موجودیّت گرفتن نادیده

 این باشکوه تاریخ و کنند نگاه مسئله این به اعتراضی و رمانتیک لحنی با بعد هايدوره

 . بیاورند خاطر به است، خورده گره تبارانایرانی فرهنگ و فارسی زبان با که را هاسرزمین

 شهروندی جنگ. 4. 1. 1. 2

 رخسارگل وطن که بود نگذشته سال یک شوروي، فروپاشی و تاجیکستان استقالل از

 این اصلی مسببان داخلی، مدارانسیاست و خارجی دشمنان. شد شهروندي جنگ درگیر

 خرابی، و ویرانی جز اينتیجه که جنگی ؛(40: ب1397 خدایار،. رک) بودند جنگ

 رخسارگل و تاجیک معاصر شاعران. نداشت بدبختی و فقر و هجران و غربت کشی،نسل

 به بود؛ شده آنان وطن ویرانی باعث چون بودند؛ خشمگین بسیار جنگ این از اواصفی

 سرشار و اندوهگین بیانی با و زد زبانه شاعران این اشعار در دیگر بار رمانتیسم دلیل همین

 . تاخت وطن ویرانی عامالن و جنگ این به اعتراض، از

 اقتصادی و اجتماعی عوامل. 2. 1. 2

 شیبانی، امیران ظلم. بودند موردستم همواره ایران از جدایی از بعد فرارود مردمان

 در که وضعیت این. بود کشانده نابودي قهقراي به را سرزمین این منغیتی و اشترخانی

 شعارهاي با آنان زیرا کنند؛ اعتماد روسیه به مردم تا شد سبب داشت، ادامه منغیتیان دوران

 مردم به را فاضله يمدینه و شهرآرمان يوعده مظلوم، حقوق از دفاع و آزادي برابري،

 این از یکی شد؛ آشکار آنان شوم هايسیاست شوراها، کامل استقرار از بعد. دادندمی

 بود تاجیک فکرروشن صدها و گناهبی انسان هامیلیون قتل و سوزيکتاب هاسیاست

 تنهانه دوران این در مردم اقتصادي و اجتماعی وضعیت(. 341: 1390 ارجمندي،. رک)

 کشاورزي هايزمین کردن محصولیتک. شد هم بدتر گفت توانمی بلکه نکرد؛ تغییري

 دادن روسی، کاالهاي فروش براي بازاري به تاجیکستان تبدیل زارها،پنبه به هاآن تبدیل و
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... و مردم بین در اعتیاد و فقر افزایش نابرابري، ایجاد و خود مطیعان به فراوان امتیازات

 .گیردمی قرار شاعران موردتوجه استالین مرگ از بعد که است عواملی از

 فرهنگی و فکری عوامل .3. 1. 2

 جدیدان و پرورانمعارف .1. 3. 1. 2

. بود فرهنگی و آموزشی اصالحات جدیدان، و پرورانمعارف يبرنامه و هدف ترینمهم

. دادند ادامه را راهش طرفدارانش يحلقه او از بعد و شد آغاز دانش احمد با افکار این

 کارهایی ازجمله درباریان و منغیتی حاکمان به اعتراض و اجتماعی و سیاسی مسائل به توجه

 رانفکروشن اشعار و هانوشته در را اجتماعی رمانتیسم جریان. دادندمی انجام هاآن که بود

 و شوراها يغلبه با اما دید؛ توانمی فطرت و عینی هاينوشته و اشعار مانند جدیدان و

 (.36-35: ب1397 خدایار،. رک) شد خفه نطفه در جریان این سوسیالیستی رئالیسم

 فارسی خط و زبان به حمله. 2. 3. 1. 2

 پیوند تاجیکان میان در هویت تغییر با عمیقاً بیستم يسده در تاجیکان خط تغییر داستان

. گرفت خود به بیشتري شدت تغییر این با خود يگذشته از تاجیکان جدایی. است خورده

 درصدد هاآن بلکه نکرد؛ بسنده خط تغییر به تنها هابلشویک شوم هايسیاست

 جايبه حکومتی زبان عنوانبه را روسی توانستند و بودند تاجیکان فرهنگ سازيروسی

 بودند واقف امر این بر تاجیک معاصر دوستوطن شاعران اما نشانند؛ کرسی بر فارسی

 ازطریق و بودند خود هویت بازیابی دنبالبه خروشچف زمان از ملی خودآگاهی با و

 دوباره را شدهفراموش فرهنگ و هویت این رمانتیکی ناسیونالیسم و اجتماعی رمانتیسم

 (.27: 1384 بخارایی، شکوري. رک) بازگرداندند تاجیکان به

 اعتقادی اصول و دین به حمله. 3. 3. 1. 2

 بخارایی شکوري. بود مردم اعتقادات و دین شوراها، يحمله هايهدف از دیگر یکی

 معنوي بنیاد از شوروي يجامعه هايباخت ترینجدي از یکی»: گویدمی بارهدراین

 شوروي ایدئولوژي... بود نویسندگان ادبی هايبازجست و انسان حیات گردیدن محروم

 این(. 30: 1382 بخارایی،شکوري) «بود یافته اساس دینیبی به صنفی، نظر و مادیت به
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 زیرا شد؛می نویسندگان و شاعران نبوغ و الهام معنوي و روحی بستبن باعث سیاست

 شوراها که نیست عرفان و دین جز چیزي روح آبشخور و است الهام و روح شعر، آبشخور

 (.1386 اهلل،ذبیح. رک) شدندمی آن مانع سانسور با و کردندمی قلمداد فئودالیته را آن

 روسيه ادبيات. 4. 3. 1. 2

 دالیل ترینمهم از یکی روس غنی ادبیات با آشنایی یادشده، عوامل و تحوالت با زمانهم

 تاجیک شاعران شوراها، از پیش تا. است رمانتیسم به تاجیک معاصر شاعران گرایش

 روسیه رمانتیک شاعران شک بدون داشتند، آشنایی روسیه غنی ادبیات با ترجمه ازطریق

 دنیا يهمه زدزبان اشعارشان و آثار که نوزدهم قرن در گوگول پوشکین، لرمانتوف، مانند

 رواج و شوراها دوران در. بودند اثرگذار نیز تاجیک شاعران ياندیشه و ذهن بر بود،

 رمانتیک، شاعري قامت در انقالبی انسان لیغبت با گورکی سوسیالیستی، رئالیسم ياندیشه

 نویسندگان براي الگویی به و گرفت دست به را انقالبی مردم نیافتنیدست آرزوهاي پرچم

 تبدیل شوروي جماهیر اتحاد عضو کشورهاي در رمانتیک، عمل در اما رئالیسیتی، شاعران و

: 1999 عصازاده، ؛66: 1978 بخارایی، شکوري ؛90-84: 1394 ،کورزوف و روسُّوا.رک) شد

ایدئولوژي سوسیالیستی  از اندکاندک روسیه شعري و ادبی فضاي استالین مرگ از بعد(. 61

(، پفتشنکو Andreyevna Anna) آخماتووا فاصله گرفت و شاعرانی چون آنا

(Yevtushenko( و آکوژوا )Okuzhavaدر دهه )رجوع رمانتیسم به دیگر بار شصت ي 

 که بود رمانتیکی و اجتماعی کامالً جریانی با شعري روسیه شصت يدهه شعر. کردند

 تصویرهاي و لطیف احساسات و طبیعت با همدلی قالب در را هایشاناعتراض و دردها

 نگاه(. 464-462: 1394 کورزوف، و رودایا روسُّوا،. رک) گذاشتمی نمایش به رمانتیکی

 تاجیک معاصر شعر بر جریان این و بود روسیه ادبی فضاي به نیز تاجیک معاصر شاعران

. رک) پرداختند مردمی و اجتماعی مسائل به بعد به دهه این از شاعران و گذاشت اثر

 (.39-37: ب1397 خدایار،
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 رخسارگل شعر در اجتماعی رمانتيسم هایجلوه. 2 .2

 رمانتیسم جریان از نویسندگان و شاعران گرفتن فاصله حاصل اجتماعی رمانتیسم درواقع

: 1384 چافی، پورحسین. رک) است سمبولیسم جریان به شدن نزدیک و عاشقانه و فردي

 وطن و انقالب آزادي، به عشق و سیاست با مبارزه براي را رمانتیسم گرایش، این(. 162

 این. کندمی عبور عاشقانه فردیت يمرحله از گرایش این در هنرمند. گیردمی کار به

 شعر مختص و شودمی پررنگ بعد به شصت يدهه از تاجیکستان معاصر شعر در جریان

 جریان به خروشچف آمدن کار روي و استالین مرگ از بعد بلکه نیست؛ رخسارگل

 تاجیکستان فرهنگی و اقتصادي سیاسی، وضعیت دل از که شد تبدیل شعر در فراگیري

 هادغدغه و وضعیت این. است گرفته نشئت شاعران اجتماعی هايدغدغه و اندیشه و

 دوران سوسیالیستی رئالیسم وچرايچونبی حاکمیت و هابلشویک سرکوب ينتیجه

 با و سپردمی فراموشی به را تاجیکان بزرگ و باشکوه تمدن و تاریخ که بود استالین

 و شوروي ستایش به را آن شاعران و کشور این مردم آزادي، و برابري شعارهاي

 نسبی هايآزادي با(. 22: 1384 بخارایی،شکوري. رک) دادمی سوق آن هايسیاست

 و شد آغاز هاسنت به آرامی و نرم بازگشت تاجیکستان، و شوروي اتحاد در ایجادشده

 بازتاب که بسرایند مردمی و حقیقی شعر تا آوردند دست به فرصتی ادیبان و شاعران

 جریان شاهد ما بعد به تاریخ این از درحقیقت باشد؛ مردم دردهاي و جامعه شرایط

 در و شد آغاز قناعت مؤمن با که هستیم تاجیکستان معاصر شعر در اجتماعی رمانتیسم

 يدوره در روند این. یافت ادامه اواصفی رخسارگل و صابر بازار شیرعلی، الیق با ادامه

 تاجیکستان استقالل و شوروي فروپاشی با و رسید تکامل به( 1991 -1985) گورباچف

 از استفاده با شاعران. یافت گسترش آنان بین در ملی خودآگاهی و خودشناسی ،(1991)

 هویت تقویت به و رفتند خود ملت يگذشته خاطرات بازسازي سمتبه ایجادشده فضاي

 و درد درگیر تاجیکستان دیگر بار که نکشید طولی البته پرداختند؛ خویش مردم ملیت و

 این از وطن از شاعران مهاجرت و غربت(. 1992) شد شهروندي جنگ از ناشی رنج

 در رمانتیک بیانی و زبان با شاعران. است آفریده را زیبایی رمانتیکی اشعار بعد، به تاریخ
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 پایان به امید و گراییآرمان جنگ، مسببان به اعتراض چون مضامینی طبیعت، با همدلی قالب

 و هاجلوه تریناصلی و ترینعمده. اندکشیده تصویر به را صلح ،بهار آمدن و جنگ یافتن

 :شودمی بررسی زیر بخش هفت در رخسارگل شعري میراث اجتماعی، رمانتیسم هايجنبه

 وطنی مضامين و ناسيوناليسم: خورشيد ملت و افتخار ميهن. 1. 2. 2

 نخستین همان از من». است اواصفی شعر اصلی و پرتکرار مضمون دو ملت و وطن

 طبیعت هايزیبایی وصف هم داشتم؛ شعر در را موضوعات این دوي هر بنفشه، کتابم،

 شعر در وطنی مضامین(. 78: 1393 اوا،صفی)« .را میهنی و اجتماعی موضوعات هم و را

 زداییفارسی سیاست و خط تغییر از بعد. دارد فرهنگی و شناسانههویت يصبغه او

 و تاریخ شوراها، بزرگ سرزمین از بخشی قالب در تاجیکستان گرفتن قرار و هاروس

 يدوره در. شد سانسور زداییملیت هدف با و عمدبه تاجیکان يهزارساله فرهنگ

 جریان شاهد گورباچف، هايبازسازي آن ترکامل شکل و خروشچف اصالحات

 به رخسارگل جمله از نویسندگان و شاعران که هستیم تاجیکان بیداري و خودآگاهی

 مادري سرزمین و بومی وطن ستایش به و بازگشتند خود میهنی باشکوه تمدن و هاسنت

   -تاریخی و بومی -جغرافیایی) ابعادش يهمه با وطن اوا،صفی اشعار در. پرداختند خود

 گل شعري هايقالب میان از(. 55: الف1398 خدایار،. رک) کشدمی نفس( فرهنگی

 از یکی غزل. است وطنی مضامین عمیق بازتاب او هاينوسروده و غزل رخسار،

 بیشتر. است گرفته کار به وطنی و اجتماعی مضامین براي اواصفی که است هاییقالب

 وطن بزرگ غم در هاییسرودهسوگ و هامرثیه رخسار،گل مهاجرت هايسال هايغزل

 هاییرنج و دردها نکوهش و پرستیمیهن و اجتماعی هاغزل این بیشتر مضمون و است

 از را میهنانشهم از دیگر بسیاري و شاعر و آمده مردم سر بر داخلی جنگ براثر که است

-89: همان) «شرر رقص» ،(88: 1395 اوا،یصف) «گریان نبض». است کرده دور وطن

 و کرده تنفس وطن وهوايحال در یکسره... و( 92-91: همان) «خشک سرشک» ،(90

 به را وطنانشهم و او رنج و درد رمانتیک، قالبی در که است هاییسرودهسوگ حکم در

 :کشدمی تصویر
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 کرد پر و بالبی وطن رـــهج راــم

 

 خواستارم فر و شادي وصلش ز 

 (101: همان)                        

 کالسیکی شعرهاي به نسبت اشعار این حجم از نو شعر به را رخسارگل يعالقه میزان

 اشعار يمجموعه از نیمی تقریباً  رخسارگل( سپید و نیمایی) نو اشعار. سنجید توانمی او

 اشعار همین در باید را پرستانهوطن و ناسیونالیستی مفاهیم ترینعمیق و اوست

 يآستانه در و هابلشویک نابودي به منتهی هايسال در او هاينوسروده. کرد وجوجست

 دریغ و حسرت و پرستانهوطن مضامین حاوي شهروندي، جنگ و تاجیکستان استقالل

 اشپارهپاره میهن و بیفکند تاریخ دامان به را وطنش که کرده سعی شاعر و است وطن بر

 تا که باشد ملیتی و هویت بر مرهمی طریق این از تا بزند پیوند باستانی قهرمانان با را

. است شهروندي جنگ درگیر اکنون و بود گرفته قرار هابلشویک يموردحمله این از پیش

 فروپاشی يآستانه در را آن رخسارگل که است شعري( 454-453: همان) «شبخند»

 مظلومش میهن و وطن غم در ايمرثیه و نامهسوگ شعر این درحقیقت. سروده شوروي

 آشنا آمده، تاجیکستان سر بر که هاییرنج و دردها عمق با ما آن آخر بند در که است

 ،(479-478: همان) «سنگر» ،(477-475: همان) «خورشید ملت» شعرهاي. شویممی

 برخی. دهدمی نشان را شهروندي جنگ درگیر وطن... و( 483-482: همان) «آتش زبان»

 شعر در نمونه براي زند؛می پیوند اشهزارساله تمدن و تاریخ به را وطن ،اشعار این از

 و شکوه نابودي میزان به را شهروندي جنگ يلهیوسبه وطن نابودي «عشق مزار در»

-435: همان) «توران و ایران» شعرهاي .داندمی دردناک تاجیکان براي سامانیان عظمت

 «آریانا» و( 477-475: همان) «خورشید ملت» ،(464-463: همان) «شاهنامه» ،(437

 باشکوهش و پرافتخار تمدن و تاریخ با تاجیکستان پیوند يدرباره( 515-512: همان)

 شعر. کندمی روایت را آریان سرزمین تاریخی قهرمانان و هااسطوره اشعار این. است

 لحنی شاهنامه همانند شعر این. است تاجیکان شیرین و تلخ سرنوشت بازنمود «ژکان»

 و تاریخی وطن با را آن اما است؛ تاجیکستان ،شاعر وطن. دارد حماسی و خطابی

 . است زده پیوند اشفرهنگی
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 اجتماعی و اقتصادی سياسی، وضعيت به اعتراض: ملی دردهای شاعر. 2 .2 .2

 ياندیشه. شده منعکس اشعارش جايِجاي در رخسارگل انتقادي و اجتماعی شخصیت

 دردهاي شاعر» را او دلیل همین به و ملت و میهن: است استوار چیز دو بر او شعري

 تاجیکان، بدبختی و فقر آنان، استعماري هايسیاست و شوراها. نامیممی «ملی

 مردم بین وحدت نبود آن، يکنندهویران عواقب و شهروندي جنگ داخلی، مدارانسیاست

 اشعارش در انتقادي لحنی با شاعر که است مضامینی ،یحزب متملق شاعران از انتقاد و

 هايغزل توانمی را اواصفی هايغزل که ايگونهبه گذارد،می نمایش به هایشغزل ویژهبه

 جنگ هايسال در که اواصفی هايغزل پررنگ مضامین از یکی. نامید اجتماعی-انتقادي

 عواقب و جنگ این از انتقاد شده، سروده او مهاجرت و تاجیکستان شهروندي

 از که بینیممی را رمانتیک و اندوهگین رنگی و فرم هاغزل این در. است آن يکنندهویران

 مکتب قالب و فرم. کندمی حکایت طبیعت با همدلی قالب در وطن و مردم دردهاي

 شاعري با دریا. کنیممی مشاهده( 77: همان) «باران سطر» غزل در خوبیبه را رمانتیسم

 در شاعر احساس کامل ياستحاله و کندمی همدلی است، شده پارهپاره دیارش که وطنی

 آمدن از دیگر شاعر( 62: همان) «هاغنچه ناز بزم» غزل در. کنیممی مشاهده را طبیعت

 سراسر شعر این. کرده نابود را کشورش بهار شهروندي جنگ زیرا نیست؛ شادمان بهار

 .است آن عواقب و شهروندي جنگ از شکایت و اعتراض

 يواسطهبه را وطن تا اندشده دشمن پنجم ستون که مدارانیسیاست از انتقاد و شکایت

 ايویژه توجه آن به رخسارگل که است مضامینی از کنند، نابود شهروندي جنگ باتالقِ

 ندارد؛ باکی هاخارجی دشمنی از شاعر( 106-105: همان) «ناجور ينغمه» غزل در .دارد

 مضمون این اواصفی. داندمی وطن ویرانی عامل را آن او که هاستخودي خیانت این بلکه

 :دهدمی نشان «ایاز و محمود» نمادآفرینی قالب در زیباییبه را

 مرا بخشـــد، خدا را بدخو خصـــم

 

صمِ  شدمی سازمسفله خویشِ خ  ک
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ــــت از آگــهــم  مــحــمــودهــا وحش

 

ــــدمی ایــازم پنــدار و خشـــم   کش

 (106-105: همان)                    

 و وحدت. است شاعر بزرگ هايغم از یکی «گیردست صدايهم» و وحدت نبود

 نبود از هایشغزل در همواره وي. است رخسارگل شعر واالي بسیار مفاهیم از همدلی

. داندمی دشمنان يسوءاستفاده عامل را آن و کندمی شکایت مردم بین یگانگی و وحدت

. کندمی شکایت مردم بین وحدت نبود از( 56-55: همان) «قفس آزادي» غزل در

 و داندمی هابلشویک را تاجیکان تمدن و فرهنگ نابودي اصلی مسببان از یکی رخسار،گل

 شاعر. دهدمی نمایش اشعارش در را اعتراض و نارضایتی این کند،می پیدا فرصتی هروقت

 را تاجیکان احوال و اوضاع تند طنزي با( 122-121: همان) «وطن وفاي رسواي» غزل در

 سرابی و ندارد رودخانه به گریزي راه هیچ که داندمی گندیده باتالقی ها،بلشویک دوران در

 با آن در رخسارگل که است غزلی( 125: همان) «نار گل». داده فریب را هاآن که است

 و کندمی یاد «عاربی» و «اغیار» ،«خار» عنوان با هابلشویک از آمیز،کنایه و استعاري زبانی

 .ندارد بیم چیزي از و است برحق هایشاعتراض تمامی که کندمی بیان

 وي هاينوسروده اصلی هايمایهجان از سیاسی و اجتماعی مضامین غزل، بر عالوه

 دوران در «بیان آزادي» و «بازسازي» سیاست از بعد هابلشویک از انتقاد و شکایت. است

. شد تبدیل اواصفی شعري مضامین ترینپررنگ از یکی به ،(Gorbachev) گورباچف

 نشسته هارنج و دردها این يهمه سوگ به شاعر که است وطن دردهاي روایتگر «شبخند»

 چشمه چون /کوه، ربندیزنج در زنمیم باد چون»: است عزادار شاعر با چشمه و طبیعت و
 يبرا هم خواب در /کش،خنده هانیک ينهیس به سر بنهاده./ کنمیم هیگر وطن سنگ ریز

 تاجیکستان(. 454-453: همان) «.کنمیم هیگر من /کند،یم خنده شب /کنمیم هیگر /وطن

 دوم جهانی جنگ اصلی طرفین از یکی يجبهه در شوروي اتحاد کشورهاي دیگر همانند

 معلولیت و جنگ این تبعات به آشکارا( 423: همان) «تلخ توت» شعر در رخسارگل. بود

 و سوسیالیستی وطن ياندیشه شعر این در وي. است پرداخته وطنانشهم از بسیاري

 دوزخی يخوردهفریب را مردمش و وطن و گیردمی تمسخر به را میهنی بزرگ جنگ
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 اوضاع ترسیم به رخسارگل. بودند ساخته برایشان هابلشویک که داندمی نمافردوس

 ايویژه توجه هایشنوسروده ویژهبه اشعارش در آن عواقب بیان و شهروندي جنگ دوران

 پسرهایی و پدر را درگیر طرفین و شناسدمی کشیسهراب جنگ به را جنگ این وي. دارد

 زنان شدن بیوه کودکان، شدن یتیم مردم، رنج و درد باعث خودشان دستان با که داندمی

 است جنگ این مسببان به خطاب( 450: همان) «کفتار و کفتر» شعر. اندشده کشینسل و

 نشان «کفتار» و «روسیه» ،«هنربی» چون تصاویري با هاآن به نسبت را خود اعتراض و

 از شهروندي جنگ دوران در که است تاجیکستانی تصویرپرداز «اسرار عالم». دهدمی

 را شهروندي جنگ دوران در تاجیکستان نابودي شاعر. است محروم «خورشید يخنده»

 همدرد شاعر با غم این در نیز خورشید گویی و کندمی تشبیه «خورشید شدن غرق» به

 عشق که /تکرار کندیم غروب سرد خون /را شفق يهاپنجه زیرلخچه فغان چرا»: است
 .(472-471: همان)« ...ردیمیم آفتاب که /مرد

 پنجم ستون که است مدارانیسیاست از نفرت( 492-490: همان) «خاطره خاطر» شعر

 پرمحتواي بسیار اشعار از یکی .کنندمی ورترشعله را جنگ آتش و اندشده وطن دشمنان

 آموزاندست» را میهنش خائنان وي. است  «ضرب چهار» شعر بخش این در رخسارگل

 /مردن الم سوز از /ترکیدن خود آه اندر /غرقیدن خود اشک در قسمت» :داندمی «شیطان

 بزم به نه /موشان میر حضور در نه ولی./ بیگانه نیست برایم /ویرانه دنیاي این در
 (.578-575: همان) «!نه فروشان،میهن يگشنه دید به نه /شیطان آموزاندست

 به اعتراض و انتقاد شود،می دیده رخسارگل هاينوسروده در که مضامینی از دیگر یکی

 اواصفی( 470-467: همان) «صداییبی صداي» شعر در. است رنگیک و قالبی اشعار

. نامدمی «دربار و درگه سرایانمدیحه» را حزبی شاعران و هااشک و دردها شاعر را خودش
 در ابتدا همان از که گویدمی شاعر( 591-588: همان) «سرنوشت» نام با دیگري شعر در

 .است سرودهمی شعر رها و آزاد و نبوده سوسیالیستی رئالیسم قالبی اشعار يمحدوده
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 اخالقی هایارزش و اصول: صفا و محبت آیين. 3. 2. 2

 دوستی و محبت به دعوت. است بوده رخسارگل موردتأکید همواره اخالقی هايارزش

. بینیممی او هايغزل در ما که است مضامینی ازجمله اخالقی هايضدارزش از دوري و

 و پردازدمی «بدي» نکوهش به شاعر که است تعلیمی و اخالقی شعري«تکانیخانه» شعر

 :دهدمی قرار اصل را دوستی و محبت و کندمی تشویق «نکوخواهی» به

 نروید بد جز بدي کـــز بــد مکـــن

 تکانــدن را خــود يخانـــه ببایـــد

 

 کن نکو و بین نکــو و خــواه نکـــو 

 کن دودرو را دلـــت امــا نخســـت

 (23 -22: همان)                       

 

 نشان نفاق و آز از را اشبیزاري و نفرت( 87-86: همان) «تنهایی غزل» در اواصفی 

 ،(117-116: همان) «گریان شادي» هايغزل. دهدمی ترجیح ریا به را تنهایی و دهدمی

 از اواصفی نارضایتی گربیان( 131: همان) «اندخواب همه» و( 124-123: همان) «توفان»

 .است جامعه هاياخالقیبی و هاضدارزش

 ،دارد پررنگی نمود آن در اخالقی واالي مضامین و مفاهیم که هاییقالب از دیگر یکی

 -572: همان) «جنگل» و( 503 -501: 1996 ،همان) «آتش رگ». است وي هاينوسروده

 شهروندي جنگ درگیر هايطرف هاياخالقیبی نکوهش در شاعر اخالقی يبیانیه( 573

 دعوت محبت و مهر و مردانگی به را مردم( 581-579: همان) «توفان اشک» در. است

 سرماي که کندیم انیب را هاییارزش و اصول( 593-592: همان) «سرمازده بهار». کندمی

 .است شده اشنابودي سبب بیگانگان دخالت و جنگ
 اعتقادات و دین: مذهبیبی غم. 4. 2. 2

 تاجیک مردم بین در دینی خودآگاهی تقویت براي رخسارگل که هاییروش از یکی

 از شاعر. است شعر در عرفانی و دینی هاياسطوره و قهرمانان از استفاده کند،می استفاده

 شده واقع موردحمله هابلشویک ازسمت که را دینی و عرفان تا کندمی تالش طریق این

 منصور آن قهرمان (21: همان) «حالج منصور». بازگرداند مردمش و کشور به دوباره بود،

 براي شعر این ازطریق شاعر تالش دهد؛می را سرش حق، راه در که است حالج
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 در تکرارشونده موتیفی حالج منصور. شودمی مشخص تاجیکان دینی خودآگاهی

. کندمی مشخص شاعر این نزد را عرفان و دین اهمیت امر این و است اواصفی شعرهاي

 از یکی. است تاجیکان دینی خودباختگی داستان روایتگر( 51: همان) «سرد پیکر» غزل

 -75: همان) «ضیا ذکر» ،غزل توحید و دینی هویت موضوع در اواصفی زیباي هايغزل

 خدا تصویر که کندمی بیان و اقرار خدا یگانگی و توحید به غزل این در شاعر. است( 76

 .بیندمی چیزهمه در را

 شهروندي جنگ يورطه در شاعر غم و درد انگیزغم داستان «صداییبی صداي» 

 تفسیده هايمیخ من»: بینیممی را شاعر اعتقادي و دینی هویت شعر هايمیانه در. است
 هايذره انبر با /تحقیر طاقت چارمیخ جسم ز /خداي پسر تابناک جان ز /امکشیده /را

 /تابوت و گاهواره سر در /اندقدسی مریم اللی فغان /من هايترانه./ سوزان و خسته خون
 حاصل را شهروندي جنگ گویی .(470-467 همان) «.انسان حضرت سور و عزا در

 شاعر که است ايسرودهسوگ( 527-526: همان) «دروغین صبح»! داندمی هااعتقاديبی

. است سروده شهروندي جنگ يبحبوحه در وطنش مجروح و خسته تن براي غربت در

 و عناصر از استفاده نیهمچن. بینیممی را اواصفی دینی اشارات نیز شعر این اثناي در

: همان) «سرنوشت» ،(557-556: همان) «آرزو سبز» شعرهاي در عرفانی و دینی تلمیحات

 .شودیم مشاهده نیز( 599-596: همان) «صنعان شیخ» و( 588-591

 خودآگاهی و خودشناسی: خود جویوجست در. 5. 2. 2

. است تاجیک معاصر شعر يتکرارشونده هايموتیف از خودآگاهی و خودشناسی

 نمایش به اشعارش در را آن اهمیت و کرده توجه مضمون این به بسیار نیز رخسارگل

 شاعر و است خود وجويجست شعرِ( 23-22: همان) «تکانیخانه» غزل .است گذاشته

. باشیم خودآگاه و خودشناس باید اند،کرده گم را خود هویت همه که ايدوره در گویدمی

 زیبا خیلی شاعر. است خویش درون به اواصفی سفر داستان( 40-39: همان) «هنر ناز»

 بخشد اعجاز هم را مرده خاک تواندمی حتی که کندمی صحبت خودشناسی يمعجزه از

 را خودآگاهی لزوم است، «خودم» آن ردیف که( 50: همان) «کفنبی». دهد زندگی و
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 است زده پیوند تاجیک قوم تاریخ با را فردي خودشناسی شعر این در اواصفی. رساندمی

 «جنون راز» غزل در. شودمی یادآور تاجیکان يهمه براي را ملی خودآگاهی لزوم و

 قدريبه خودشناسی مضمون. است خودساختگی وي، نزد معماري ترینعالی( 68: همان)

: همان) «ضیا ذکر» ،(48: همان) «بیداري کتاب» شعرهاي در که است مهم اواصفی نزد

 .بینیممی گوناگون هايشکل به را مایهجان و مضمون این( 75-76

 مهم از نشان که پردازدمی یخودشناس مفهوم به نیز اشعاشقانه اشعار در اواصفی

 نشان خوبیبه را امر این( 203ن: هما) «زن انتقام» يچهارپاره. دارد شاعر نزد آن بودن

 «خودشناس» يچهارپاره شک بدون. «را خویشتن یابم خویش کز روممی»: دهدمی

 شاعر يبیانیه شعر این. است خودشناسی يدرباره اواصفی شعر ترینعمیق و ترینمهم

 است شناختن را خود زندگی هدف گویدمی که است خودآگاهی و خودشناسی يدرباره

 : دیگري چیز نه

 اســگوهرناشن دنیايِ این به من اهــپنعالی درگهِ رــب گدا چون

 دمـــآم اسیــخودشن رايِــب از دم؟ـــآم پالسی بهرِ رــمگ من

 (214 -213ن: هما)              

 زنان مشکالت و مسائل: گمشده هایزن. 6. 2. 2

 هايقالب میان در. است رخسارگل شعري مضامین از زنان مشکالت و مسائل به توجه

. است پررنگ شهاینوسروده و هاچهارپاره ها،مثنوي در بیشتر مضمون این او، شعري

 در اواصفی. است زنان اندوه و غم داستان( 159: همان) «پرتاپ سنگ از هیکل» مثنوي

 روایت( 169: همان) «پرکشه». گویدمی اشدلمردگی از و زن پناهیبی درد از شعر این

 گونههمان( 174: همان) «تنها زن خیابان» مثنوي. است تاجیک زنان خودسوزي انگیزغم

 .گذاردمی نمایش به را زنان دردهاي و تنهایی پیداست، نامش از که

 خسته موجود وضع از دیگر( 203: همان) «زن انتقام» يچهارپاره در نمودیافته زن

( 205 -204: همان) «نهان فریاد». بگیرد انتقام همه از رفتن با خواهدمی و است شده

: همان) «میزان» در. است تاجیک زنان نارضایتی و اعتراض صداي و زنان کسیبی فریاد
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: همان) «پیرزن». است محبت و عشق دارد، نیاز زن که چیزي تنها که گویدمی( 219 -218

 . کشیده زیادي دردهاي و هارنج عمرش طول در که است تاجیکی پیرزنی داستان( 224 -223

 جنگ درگیر تاجیکستان داستان که است اينوسروده( 517-516: همان) «محشر روز» 

 اشاره زنان شدن کشته به اواصفی شعر، این پایانی بند در. کندمی روایت را شهروندي

 تا ایدنگذاشته باقی مادري دیگر که گویدمی جنگ این درگیر طرفین به خطاب و کندمی

 و بدبختی( 578-575: همان) «چهارضرب» شعر پایانی بند. بریزد اشک مزارم روي

: همان) «تنها جمعیت». دهدمی نشان شهروندي جنگ مرداب در را تاجیک زنان گورکاوي

 ندارد؛ پایانی رنجش و درد که دهدمی نشان را تاجیک غمگین زن تصویر( 627 -625

 به همه دیدگان برابر در را هاستم و هاظلم از خستگی و تنهایی نگرانی، که تصویري

 به توجه. کندمی اشاره نیز تاجیک زنان رفتگري يمسئله به شعر این. گذاردمی نمایش

 ،(642-640ن: هما) «مرد آزادي» شعرهاي در توانیم را زنان مشکالت و مسائل

 .دید... و( 613 -612: همان) «سپید شعر و سیاه دیگ» ،(647 -646: همان) «بنديیخ»

 گراییآرمان و اميد: بهار پيک. 7. 2. 2

 مضامین از روشن و سبز يآینده به امید و گراییآرمان اوا،صفی جنگ از بعد اشعار در

 :است نمونه این از «هنر ناز» غزل. است برجسته

 خود نبض شید با ودـخ سبز آرمان با

 

 کنم ثمر باغ را مرده خاک مشــت یک  

 (40 -39: همان)                       

: همان) «شعله زبان» ،(60: همان) «بهار» ،(41: همان) «کالم گل فصل» هايغزل در

 و امید رنگ اند،شده سروده تاجیکستان داخلی جنگ حوادث از بعد که... و( 65

 قیام و پیام با دوباره بود، مرده و شده غرق که خورشیدي و بینیممی را شاعر گراییآرمان

 جنگ و شوروي حکومت) طوالنی زمستانی از بعد و تابدمی تاجیکستان به روشنایی

 «گریان شادي» و( 98-97: همان) «ناز گل» هايغزل. رسدمی راه از بهار( شهروندي

 اشعار این در شاعر و است شده سروده شهروندي جنگ هايسال در( 117-116: همان)

 .کند آرام را جنگ طرفین روشن ايآینده ترسیم با تا کندمی سعی
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 هم هنوز که است شاعر امید و رؤیا زیباي تصویر( 426-424: همان) «عشق خمار»

 شاعر انتظاريچشم( 431-429: همان) «بهارانه». دارد را بهار و سرسبزي امید دلش در

 آمدنش با تا است «آفرینانسان روح» و «برین چرخ قاصد» انتظارچشم او. دهدمی نشان را

 دارآیینه». بخشد التیام است، کشیده شهروندي جنگ طول در که را هاییرنج و درد تمام

 تصویر به را امید طبیعت همدلی با و رمانتیک لحنی با و زیباییبه( 434: همان) «خورشید

 امیدوار( شهروندي جنگ)اشرسیدهخزان دیار به هنوز «نار يزبانه» شعر در. کشدمی

 پر نهالک /رسیده،خزان بهار این در»: برویند هاجوانه دیگر بار تا دارد امید هنوز او. است

 را رخسارگل سبز دیام(. 443-442: همان) «زیستنم خمار در است شکفتنی /اي،جوانه از

 ،(477-475: همان) «خورشید ملت» ،(445-444: همان) «!بدرود! درود» يشعرها در

 خودسوز نسل با /را تو دیروز چه اگر»: بینیممی نیز... و( 481-480: همان) «شکوفستاره»
 (476: همان) «.بینممی آینده يدیده در /را تو احیاي نور /کشتند، تو

 

 گيرینتيجه. 3

 اجتماعی، رمانتیسم میراث براساس شاعر اندیشگانی دستگاه و شعر بررسی يپایه بر

 شعر جریان این در که است شاعرانی ترینبرجسته از یکی رخسارگل که شد مشخص

 طبیعت: است استوار پایه دو بر وي شعر. دارد مؤثري و پررنگ حضور تاجیک، معاصر

 هم و باشد رمانتیک هم اشعارش تا است شده سبب امر همین و درون جهان و برون

 يمجموعه در اجتماعی رمانتیسم بنديصورت و تحلیل براساس. جامعه و مردم به متعهد

 : شودمی ارائه زیر جدول در مکتب این هايمؤلفه به شاعر توجه فروانی وي، شعر
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 رخسارگل شعری ميراث در اجتماعی رمانتيسم اندازچشم. 1 یشماره جدول

 
 

 هایادداشت

 و رودمی شمار به غرب جهان اجتماعی و اقتصادي سیاسی، تحوالت پیامد رمانتیسم، مکتب. 1

 رخ میالدي هجدهم قرن در سیاسی و اجتماعی عوامل و فکر اندیشه، اصول در که است انقالبی

 به توانمی است، شده نوشته ایران در و حوزه این در که هاییتحقیق و هاکتاب ترینمهم از. داد

 از( 1386) ماین تا مشروطه از رانیا در سمیرمانت ریس ،(1378) اروپا در سمیرمانت ریس هايکتاب

 .کرد اشاره سیدحسینی رضا از یادب يهامکتب و جزي جعفري مسعود

 

 منابع

 معاصر شاعران شعر در يداریپا ادب یقیتطب یبررس(. 1390) .دیعبدالمج ،يارجمند

 دانشگاه يدکتري نامهپایان. 1382 تا 1357 يهاسال کستانیتاج و افغانستان ران،یا

 .یطباطبائ عالمه

 دامادي، سیدمحمد يترجمه .ادبی نقد قلمرو در آزاد يبرگزیده(. 1375. )اس. تی الیوت،

 .گسترده: تهران



 (54پياپی ) 1401، زمستان 4ی شماره ،14 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــ  48

 

 دوستهجران عبانژاد سعید يترجمه. تاجیکستان در فارسی ادبیات(. 1372. )یرژي بچکا،

 .المللیبین فرهنگی تحقیقات و مطالعات مرکز: تهران عبادیان، محمود و

نشر : تهران. نیما تا مشروطه از ایران در رمانتیسم سیر (.1386. )مسعود جزي، جعفري

 .مرکز

 .مرکزنشر : تهران .اروپا در رمانتیسم سیر(. 1387) ـــــــــــــــــــــ.

( تا 1332از کودتا ) یفارس معاصر يشعر يهاانیجر(. 1384. )یعل ،یچاف پورنیحس
 .ریرکبیتهران: ام (.1357انقالب )

 تاجیکی فارسی معاصر شعر يگزینه: قند چو سمرقند از(. الف1384. )ابراهیم خدایار،
 .مدرس تربیت دانشگاه فارسی ادبیات و زبان تحقیقات مرکز و اشاره: تهران. ازبکستان

 بر تکیه با بیست قرن ماوراءالنهر فارسی شعر: آشنا هايغریبه(. ب1384) ــــــــــــــ
 .ملی مطالعات يمؤسسه: تهران .خوارزم و خوقند ادبی هايمحیط

 .6 ص ،27058 يشماره ،93سال اطالعات،. «رودزاینده دختر»(. الف1397) ــــــــــــــ

 .«استقالل تا روشنگري از: تاجیک معاصر شعر بنديدوره»(. ب1397) ــــــــــــــ

 .45-21صص ،5يشماره ،3سال ،ادبی ينظریه و نقد

 تاجیک، بانوي شعري میراث در وطن نوستالژي تحلیل»(. الف1398) ــــــــــــــ

 .70-47صص ،4 يشماره ،11سال ،شعرپژوهی .«اواصفی رخسارگل

 تا پروريمعارف از: تاجیک معاصر ادب در وطن مفهوم تحول»(. ب1398) .ــــــــــــــ

 .60-35 صص ،82 يشماره ،23 سال ،ادبی پژوهیمتن. «ملی خودآگاهی و استقالل

 ادب. «السّیّاب الشاکر بدر شعر در رمانتیسم»(. 1385. )محسن حیدري، حسن؛ دادخواه،

 .129-115صص ،19 يشماره زبان، و

 برگرفته .«استقالل دوران شعر: تاجیکستان شعر تحوالت بررسی»(. 1386. )بهروز اهلل،ذبیح

 http://www.Persianblog.daryo.tag.ir اسفند 18 از

 بیستم قرن ادبیات تاریخ در «گورکی ماکسیم» (.1394) کورزوف. ا. ي و. ن. س روسُّوا،

 .چشمه: تهران ،گلکار آبتین يترجمه. روسیه

http://www.persianblog.daryo.tag.ir/
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 -1950 يدهه اواسط اتیادب. (1394. )کورزوف. ا. ي رودایا؛. پ. ت. ن. س روسُّوا،
 .چشمه: تهران ،گلکار آبتین يترجمه. روسیه بیستم قرن ادبیات تاریخ در 1960يدهه

: دوشنبه. نو و کهنه در «تاجیکی نوین شعر و قناعت مؤمن»(. 2002. )عبدالنبی ستارزاده،

 .95-86 صص. 1384 تاجیکی،-فارسی فرهنگ پژوهشگاه

 .نگاه: تهران ،1ج. ادبی هايمکتب(. 1387. )رضا سیدحسینی،

 .يالهد: تهران. کستانیتاج معاصر شعر اندازچشم(. 1376. )اصغر یعل شعردوست،

 و ایران شعري هايجریان شناخت و بررسی(. 1397. )محمداسماعیل فومنی، پورشفیع

 عالمه دانشگاهي دکتري نامهپایان .انقالب از پس تاجیکستان معاصر شعر بر آن تأثیر

 .طباطبائی

 .الهدي: تهران. تاریخ مسیر در تاجیکان(. 1373. )میرزا شکورزاده،

 فرهنگ و ادب زبان، يدرباره جستارها .(1382) .محمدجان بخارایی، شکوري

 .اساطیر: تهران .تاجیکستان

 . دوشنبه: عرفانینیع نیصدرالد(. 1978) ــــــــــــــــــــــــــــ.

 بیست يسده در فرارود تاجیکی فارسی سرنوشت(. 1384) ـ.ــــــــــــــــــــــــــــ
 .تاجیکستان در ایران اسالمی جمهوري سفارت فرهنگی رایزنی: دوشنبه .میالدي

 با آسمان محمدجواد وگويگفت: تاجیک ملت مادر»(. 1393آبان. )رخسارگل اوا،صفی

 . 87-54صص ،72يشماره ،22سال ،شعر .«صفی رخسارگل

 .نگاه: تهران، بهبهانی سیمین مقدمه با .اشعار مجموعه .(1395) ــــــــــــــــــ.

 و یاعتصام نیپرو اشعار در يفکر يهامؤلفه يهمقایس(. 1394. )ناهید بیگی،ظهراب

 .لرستان دانشگاه ارشد کارشناسی ينامهانیپا. اوایصف رخسارگل

 معاصر شعر در واجتماعی سیاسی هايعاشقانه» .(1392) .مرجان اکبرزاده،علی

 .196-181 صص ،20يشماره ،11سال ،غنایی ادب يپژوهشنامه .«تاجیکستان

 .سخن: تهران. تصویر بالغت(. 1385. )محمود فتوحی،

 .مهر سوره: تهران. گمشده خورشیدهاي(. 1376) .علیرضا قزوه،
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 امور وزارت: تهران. فرارود در فارسی ادب و زبان(. 1376. )رحیم قبادیانی، مسلمانیان

 .انتشارات و چاپ مرکز خارجه،

 معاصر شعر در سیري: باران گذشت زنان زنگوله(. 1390. )بهروز اهلل،ذبیح مجیب؛ مهرداد،

 .شهرآرمان: کابل. تاجیکستان

 ينامهپایان. اواصفی رخسارگل اشعار يشناسانهسبک بررسی(. 1391. )یاسمن نعمتی،

 .یئطباطبا عالمه دانشگاه ارشد کارشناسی

 .اواصفی رخسارگل و بهبهانی سیمین اشعار مضامین بررسی(. 1398. )اعظم نکوئیان،

 .عصرولی دانشگاه ارشد کارشناسی ينامهپایان

 انشاعر انجمن: تهران .تاجیک معاصر شعر مولیان، جوي بوي .(1393. )رستم وهاب،

 .ایران

: تهران. ایران معاصر ادبی هايجریان: هالحظه جویبار(. 1378. )محمدجعفر یاحقی،

 .جامی
Асозода, Худойназар. )1999(. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ. Ҷ3. 

Душанбе: Маориф. 

 


