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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: in addition to the influence of Russian lit-
erature, traces of the Persian literature on the contemporary literature of 
Tajikestan is evident. This research tries to study the modern poetry of the 
contemporary poets of Tajikistan including Bazar Saber, Dara Nejat, Ali Mo-
hammad Moradi and Asgar Hakim from the fourth generation and Golrokh-
sar, Amohammad Ali Ajami and Nezam Ghasem from the fifth generation. It 
will also try to investigate the influence of Contemporary Iranian Poet like 
Nima Youshij, Akhavan Sales, Ahmad Shamloo, Forough Farrokhzad, Sohrab 
sepehri and Siavash Kasraei from the first generation and the contemporary 
Persian Literature on the poets of Tajikestan and their poetic innovation will 
then be categorized.
METHODOLOGY: the present research has been done through descrip-
tive-analytical method by using library resources. 
FINDINGS: in terms of imagery, the poetry of Tajikistan is more under influ-
ence of Persian poetry and uses the same literary and rhetorical figures of 
speech. Simile, metaphor, metonymy, pun, personification, paradox, allegory 
and suspense are among the most frequently used figures, among which the 
frequency of paradox or oxymoron is noteworthy. The content of the poems, 
also, include new phenomena, social problems, and familiarity with other 
cultures.
CONCLUSION: the results of the study show that the figures of speech used 
in the poetry of Tajikistan is not as many as those in the poetry of Iran and 
Afghanistan. This is due to the influence of the unadorned speeches on slo-
gan-like poetry of Soviet Union. Regarding the Imagery, the poetry of Tajiki-
stan is more under influence of Persian poetry and uses the old literary and 
rhetorical figures of speech. Because of the difference of the Tajiki Dialect 
with other Iranian Dialects, and lack of competence over Persian Metrical 
system of Persian poetry, some metrical flaws and interruptions can be seen 
in their poetry. In Tajiki Dialect, some short vowels are pronounced long and 
vice versa; thus, the features of their dialect must be considered in the scan-
sion of their poetry.
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چکیده
ــر تأثیرپذیــری از ادبیــات روس،  ــه و هــدف: در شــعر معاصــر تاجیــک، عــالوه ب زمین
ــت از  ــش عبارتس ــن پژوه ــدف ای ــود. ه ــده می ش ــی دی ــان ایران ــر ادیب ــی از تأثی ردپای
بررســی شــعر نــو شــاعران معاصــر تاجیــک نظیــر بــازار صابــر، دارا نجــات، علــی محمــد 
ــام  ــی، و نظ ــی عجم ــار، محمدعل ــارم، و گلرخس ــم از نســل چه ــرادی، و عســگر حکی م
قاســم از نســل پنجــم، و بررســی میــزان تأثیــر آنهــا از شــعرای معاصــر و پیشــگام ایــران 
نظیــر نیمــا یوشــیج، اخــوان ثالــث، احمــد شــاملو، فــروغ فرخــزاد، ســهراب ســپهری، و 
ســیاوش کســرایی از نســل اول و دوم ادبیــات معاصــر ایــران، بررســی ســبک شناســانه در 

ســطوح زبانــی، ادبــی و فکــری و طبقــه بنــدی نوآوریهــای آنهــا در اشعارشــان. 
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، و ب ــه: ایــن پژوهــش ب روش مطالع

ــه ای انجــام شــده اســت. کتابخان
یافتــه هــا: شــعر تاجیــک در تصویرســازی، بیشــتر بــه میــراث شعرفارســی نظــر دارد 
ــرد.  ــره میگی ــن به ــی که ــی و بدیع ــای بیان ــیوه ه ــی از ش ــای خیال ــاد صورته و در ایج
تشــخیص، اســتعاره، تشــبیه، تضــاد، جنــاس، ایهــام، ارســال المثــل، حســن و تعلیــل از 
جملــه صنایــع بیانــی و بدیعــی پربســامد در شــعر معاصــر تاجیکســتان اســت. تناقــض 
ــن  ــب توجهــی دارد. همچنی ــک بســامد جال ــز در شــعر معاصــر تاجی ــا پارادوکــس نی ی
محتــوای اشــعار شــامل تصویــر پدیــده هــای تــازه، توجــه بــه ملتهــای دیگــر، و پرداختــن 

بــه دردهــای اجتماعــی گویــای تحــوالت در مضمــون اســت. 
نتیجــه گیــری: نتیجــة ایــن جســتار گویــای ایــن اســت کــه اســتفاده از صنایــع ادبــی 
درشــعر تاجیــک کمتــر از شــعر افغانســتان و ایــران اســت و ایــن بــه ســبب تأثیرپذیــری 
ــخن  ــی س ــش و بدیع ــدون پیرای ــان و ب ــای عری ــه ه ــعارزدگی، خطاب ــعر از ش ــن ش ای
گفتــن شــعرای شــوروی ســابق اســت. شــعر تاجیــک در تصویرســازی، بیشــتر بــه میــراث 
ــی  ــی و بدیع ــای بیان ــی از شــیوه ه ــای خیال شعرفارســی نظــر دارد و در ایجــاد صورته
کهــن بهــره میگیــرد. شــعر تاجیکســتان بــه دلیــل تفــاوت گویشــی تاجیــکان بــا ایــران 
ــه وزن عروضــی، ســکته ها و اشــکاالتی بچشــم  ــاعران معاصــر ب ــدم تســلط ش ــز ع و نی
میخــورد. در تاجیکــی گاه مصوتــی کوتــاه، بلنــد تلفــظ می شــود و یــا برعکــس. از همیــن 
ــش  ــان گوی ــه هم ــا را ب ــد آنه ــک بای ــاعران تاجی ــار ش ــت آث ــع درس ــراي تقطی روي ب

بخوانیــم. 
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مقدمه 
ســال 1927 میــالدی را میتــوان آغــاز تحــوالت جدیــد در حــوزه ادبیــات نویــن تاجیــکان برشــمرد. محــور 
تــداوم ایــن تحــول را میتــوان شــعر »مــارش حریــت « صدرالدیــن عینــی در ســال 1918 دانســت. ایــن 
تحــول تــا ســال 1939 میــالدی - ســال تشــکیل جمهــوری مســتقل سوسیالیســتی تاجیکســتان - ادامــه 
مییابــد. »ادبیــات تاجیــکان در ایــن دوران، بــا ورود و حضــور شــاعران مشــهوری چــون ابوالقاســم الهوتــی، 

منظــم، حمــدی و پیــرو ســلیمانی بــه طــور اساســی متحــول میشــود« )شــکوری، 1382(.
خــدای نظــر عصــارزاده مینویســد: » اصطــالح شــعر نــو در ادبیــات فارســی زبــان قــرن بیســتم  - یعنــی 
شــعری کــه مضمــون و محتــوای نــو در خــود گنجانــد – ســالهای بیســتم میــالدی عــرض وجــود کــرده... 
ــارزاده،  ــت )عص ــوده اس ــر 1917 ب ــالب اکتب ــای انق ــعار رخداده ــه اش ــای اینگون ــه ه ــتر درون مای بیش

1999م(. 
شــعر معاصــر تاجیــک را بــه ســه مرحلــه میتــوان تقســیم کــرد: مرحلــه اول از ســال 1930  تــا 1960 
اســت و در پــی انقــالب کمونیســتی راه میافتــد و کســانی آن را دنبــال میکننــد؛ کــه هنــوز ارتباطشــان را 
بــا شــعر کالســیک حفــظ کــرده انــد و تحــول زبــان را در حــد وارد کــردن چنــد اصطــالح کمونیســتی و 
مترقــی میداننــد... ایــن اشــعار بیشــتر بــا محتــوای وطــن پرســتی و اســتقالل خواهــی ســروده شــده انــد 

)شــکورزاده، 1385(.
مرحلــه دوم شــعر معاصــر تاجیــک، از ســال 1960 شــروع میشــود و تــا ســال 1985 ادامــه مییابــد؛ ایــن 
ســالها دوره تحــرکات جدیــد و ظهــور اندیشــه هــای نــو در شــعر تاجیــک اســت. در همیــن دوره آکنــده 
ــو گلرخســار و  ــر، الیــق شــیرعلی و بان ــازار صاب از حســرت اســت؛ کــه جوانانــی چــون مؤمــن قناعــت، ب
بدنبــال آنهــا شــاعران دیگــر، وارد صحنــه ادبیــات تاجیــک میشــوند و مســیر جدیــدی بــرای تاریــخ زبــان 

و فرهنگشــان - خــالف جریــان ویرانگــر - ایجــاد میکننــد. 
مرحلــه ســوم: از ســال، 1985پــس از اعــالم پروســتاریکا )بازســازی( و گالسنوســت )آشــکار بیانــی( شــروع 
میشــود؛ در ایــن دوره، وضعیــت سیاســی جدیــدی ایجــاد شــد- نوعــی کنــاره گیــری از مرکزیــت مســکو، 
از میــان رفتــن سیاســت انحصارگرایــی حــزب کمونیســت و برچیــده شــدن دســتگاه تفتیــش عقایــد آغــاز 
شــد و اکثــر نویســندگان کوشــیدند تــا الگوهــای کهنــه را بشــکنند و بــه رمانتیســم و سورئالیســم روی 
آورنــد یــا بــه رئالیســم ادبیــات کالســیک فارســی توجــه کننــد )فیــروز، 1987م(. عســگر حکیــم- شــاعر 
ــت:  ــه نویســندگان تاجیکســتان داشــت گف ــره اتحادی ــن کنگ ــه در دهمی ــی ک ــی - دربحث ــد ادب و منتق
ــالن و  ــن س ــران، که ــدران و پس ــن پ ــی بی ــگ ادب ــا جن ــات م ــون در ادبی ــه اکن ــت ک ــیده نیس »... پوش
جوانــان جــای دارد« )الیــق، 1375(. در ایــن دوره، شــاعرانی چــون میرســعید میرشــکر، مؤمــن قناعــت، 
گلرخســار، الیــق شــیرعلی، بــازار صابــر، عبیــد رجــب، عســگر حکیــم، گلنظــر در کنــار گروهــی دیگــر از 
جملــه: محمــد غایــب، نظــام قاســم، فرزانــه خجنــدی، اســکندر ختالنــی، دارا نجــات، عجمــی، رحمــت 
نظــری و بســیاری دیگــر از آزادی بدســت آمــده، در خلــق آثــار ادبــی- از لحــاظ شــکل و محتــوا - بهــره 

میبرنــد؛ بــی آنکــه پیونــد خــود را بــا ســنت از دســت بدهنــد.
ــواع ادب ناشــناخته همچــون: نثــر رئالیســتی و  ــه مــوازات آن - رواج ان در ایــن دوره، ادبیــات ملــی و- ب
نمایشــنامه پــردازی- بطــور بــی ســابقه- پیشــرفت کــرده، روزنامــه نــگاری، علــم ادب و نقــد ادبــی جــا 

بــاز کــرد.
 »امــروز شــاعران تاجیکســتان بــا تحــوالت زبــان فارســی در ایــران و افغانســتان- بصــورت روزمــره- پیونــد 
دارنــد و شــعر جــوان تاجیکســتان در پیشــرفت ایــن جریــان ســهم بزرگــی را بــر دوش دارد« )شعردوســت، 

 .)1376
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پیشینه تحقیق
ــی و  ــق تاجیک ــدادی از محقی ــط تع ــمندی توس ــهای ارزش ــتان کوشش ــر تاجیکس ــعر معاص ــارة ش درب
ایرانــی صــورت پذیرفتــه اســت. از جملــه: »ایــران در شــعر معاصــر تاجیکســتان« شعردوســت )1389(، 
»شــعر معاصــر تاجیکســتان« مــرادی )1372(، »زنگولــه زنــان گذشــت بــاران: ســیری در شــعر معاصــر 
تاجیکســتان« مجیــب و ذبیــح الــه )1390(، »ســیر تحــول شــعر نــو در ادبیــات تاجیــک« بوندشــهریاری 
)2002(، »خورشــیدهای گمشــده« قــزوه )1376(، »شــعر تاجیــک، گرایشــهای فکــری و رونــد تحــوالت 
ادبــی« صابــر )1373( و ... اشــاره نمــود، لیکــن آثــار ذکــر شــده کمتــر بــه بررســی اشــعار ســپید و طبقــه 

بنــدی نوآوریهــا، همــراه بــا اشــعار مربوطــه پرداختــه اســت.

اهمیت و ضرورت تحقیق
امــروزه اکثــر شــاعران تاجیکســتان بــه شــعر نــو گراییــده  و آثــار ارزشــمندي آفریــده انــد. از اینــرو بررســی 
شــعر نــو شــاعران معاصــر تاجیکســتان و مقایســه تطبیقــی و ســبک شناســانه و نیــز نوجویــی هریــک از 
آنهــا در زیباییهــای شــعر و ســخن بســیار ضــروری بــوده و از اهمیــت ویــژه  ای در ســبک شناســی شــعر 

برخــوردار میباشــد.

بحث و بررسی
نوجویی در قالب شعر

شــعر معاصــر فارســی، در صــد ســال گذشــته تحــوالت بســیاري را از ســر گذرانــده و گونه هــاي مختلفــی 
از نــوآوري را تجربــه کــرده اســت. ایــن نوآوریهــا در عرصه هــاي مختلــف )اندیشــه، زبــان، شــکل شــعر، 

واژه هــاي جدیــد و . . .( پدیــد آمــده اســت.
نــو و معاصــر بــودن یــک اثــر )شــعر( مشــروط بــه درك موقعیتهــاي زمانی-مکانــی و اشــراف بــر پدیده هــا 
و عناصــري اســت کــه بــه ایــن زمــان و مــکان و بــه »اکنــون« و »اینجــا«، مربــوط میشــود )آریــن پــور، 
1372(. شــعر نــو راســتین حاصــل نگاهــی نــو اســت در همــه حــال و بــه همــه چیــز، حتــی آنچــه در 
گذشــته کــم یــا بیــش یــا بــه ایــن و آن صــورت وجــود داشــته اســت، نــه ِصــرف وزن و قافیــه و آهنــگ و 
لخــت بنــدِي نــو یــا کلماتــی تــازه و یــا نهایتــاً تصویــر مبتکرانــه و امثــال اینهــا... . شــعر زمــان نوعــی هــم 
نوایــی و پیونــد شــعر بــا تمامــی پدیدارهــاي نــو و همــة هنرهــاي عصــر جدیــد اســت )شــمس لنگــرودي، 

.)1378
» شــیوه هاي تقطیــع ســطرها در شــعر امــروز بســیار اهمیــت دارد. تقطیــع پلکانــی در شــعر نــو و ســپید 
چنانچــه بــا دقــت و آگاهــی الزم صــورت گیــرد، میتوانــد بســیاري از زیباییهــاي شــعر را بــه رخ خواننــده 
)و شــنونده ( بکشد.«)حســن لــی، 1391(. شــعر »بنیــاد رســتاخیز« بــازار صابــر از تقطیــع حســاب شــده 

اي برخــوردار اســت و ایــن تقطیــع در تکویــن تصویرهــا نقشــی حــذف ناپذیــر دارد:
»مــا همچــون خــون ملــک / از گــردن بوریــدة نظــام الملــک / جرعــه / جرعــه/ جرعــه/ مــا همچــون بــاران/ 
از شــاخة درخــت آســوریک/ قطــره/ قطــره/ قطــره/ چکیدیــم/ مــا همچــون ظــرف/ در ظــرف ســالها/ پــاره/ 
پــاره/ پــاره/ شکســتیم/ از تــار و پــود/ تکــه/ تکــه/ تکــه/ دریدیــم/ از حلقه هــاي خویــش/ حلقــه/ حلقــه/ 
حلقــه/ گسســتیم/ از هفــت شــهر عشــق گذشــتیم/ از هفــت کرســی نیــز/ در کرســیی ننشســتیم« )صابــر، 

.)1373
جرعــه جرعــه فــرو ریختــن، قطــره قطــره چکیــدن، پــاره پــاره شــدن، تکــه تکــه شــدن، حلقــه حلقــه از 
هــم گسســتن . . . را جــز بــا چنیــن تقطیعــی نمیتــوان نشــان داد؛ یعنــی ایســتها و شــکنها در ایــن شــعر 

بــار معنایــی و منطقــی میکشــند.
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»شــهرك اطلســی دخــت فرشــته / نــام خــدا در خــط بــال تــو نوشــته/ رقــص تــو گوینــده تــر از شــعر 
ــو راز الهــی اســت/  ــور اســت/ قســمت ســه روزه ت ــر از وســعت ن ــو/ ســوزنده ت و شــعور اســت/ عشــق ت
عصمــت خــود کشــتنت/ از زشــتی مــا نیســت؟!/ عمــر تــو/ کوتــاه تــر از آه نجــات اســت/ مــرگ تــو/ عمــر 

ابــد، عشــق حیــات اســت...« )صفــی آوا، 1373(.
بیشــتر شــعرهاي گلرخســار کــه بــه ظاهــر نیمایــی مینمایــد، در اصــل مثنــوي هســتند و تنهــا بــا تقطیــع 

پلکانــی فــرم شــعر نــو پیــدا کــرده انــد )شعردوســت، 1376(. 

 ویژگیهای زبانی
1( واج آرایی

ــه رخ کوزه گــری اش/ کــوزه ام میکــرد/ و میشکســت کــوزه وار/ مــن/ ســفالینه های  ــاد/ پیــچ داده ب »گردب
کفیــدة حجمــم را/ بســته بــه ریشــه های خشــک گریــه/ پیمــودم« )نجــات، 1385(.

تکــرار د، ز، ش و س، موســیقی درونــی زیبایــی در ایــن قطعــه پدیــد آورده انــد. گاه نیــز بــا صنعــت تکــرار 
یــا تکریــر یــا صنعــت طردوعکــس یــا اعنــات، ایــن موســیقی را بوجــود آورده اســت:

»گریــه پیونــد بودیــم و/ خنــده پیونــد/ گریــه جــدا شــدیم و/ خنــده جــدا / مــرده پیونــد بودیــم و/ زنــده 
ــم و شــام  ــا پیوندی ــد/ صب ــاه پیون ــم و م ــوز/ مهــر پیوندی ــده جــدا / هن ــد /مــرده جــدا شــدیم و/ زن پیون

پیونــد« )همــان(.
صنعــت واج آرایــی، در حــروف »ص، س، ل« در بیــت زیــر از صحفــه 4 برگزیــده اشــعار قناعــت آشــکار 

اســت:
مادر خــــدای نســلها، مــادر خــــدای فصلهامــادر خــدا بــودی زمین، مــادر خــدای وصلها

ــاد  ــم ایج ــعار حکی ــدة اش ــه 49 برگزی ــر از صفح ــات زی ــروف »گ، س، ش، ج« در ابی ــداوم ح ــرار م تک
ــرده اســت:  ــی ک واج آرای

عـجــــبا،   دورة   کــــج  دار  و  مــریــز 
کج دل و کج رو و کج شـــین، کـج خــیز

این   همه   راست   طلب   کــج  نگهند
هر   کجــا   بیـنی   اگر،   کج   کلهند« 

ــات »بگذشــت، بشکســت، شــادی، خوشــتر، اشــک«  ــب«، کلم ــم فری ــی آوا در شــعر »غ گلرخســار صف
همــه دارای حــرف »ش« هســتند و حــرف »ت« نیــز در ســه کلمــه از آنهــا وجــود دارد. ضمــن اینکــه 
ــر از صفحــه 19کتــاب  ــات زی ــز در ابی ــار، آزار« نی ــار، اغی ــار، ی ــف« و »ر« در کلمــات »جویب حــروف »ال

ــی کــرده اســت: گلچینــی از اشــعار صفــی آوا ایجــاد واج آرای
آب  از  جــــویبار  ما  بگذشـــت  و  رفـت
خـــار  آزادی  به  دل  بشکســــت  و  ماند
غــــم فریبم/ شــــادی از غم خوشتر است

یار   با   اغــیار   مــا   بگذشت  و  رفت 
بخــت   بی آزار   ما   بگذشــت  و  رفت

درد  شادی،  اشــک  شادی  دیگر  است 
ــه اســتفاده از  ــر از صفحــه 17 کتــاب گلچینــی از اشــعار صفــی آوا نیــز مصــر ب گلرخســار در ابیــات زی

ــت: ــون »گ« و »خ« اس ــخت تلفظ چ ــن و س ــروف خش ح
»بــاغ گل افشــان تــرا / چنــگ خــزان بیگانــه اســت / گلبــرگ رخســار مــرا / یخپــارة گوهردانــه اســت / 

بی رنگی هایــم را ببخــش/ ببخــش!« 
2( ترکیبات واژگانی جدید

دارا نجــات در شــعر »رویــش« خــود از کلمــات و ترکیبــات جدیــدی چــون »حــروف رؤیایــی«، »لهجــة 
آب«، »روشــنی گلهــا« و »جانمــاز دریــا« بهــره بــرده اســت: »ای قســمت شــناور در آبهــای حیــرت/ چــه 
خواهــی گفــت؟.../ هنــوز منتظــرم/ تــا نســیم یــاد خــدا/ برگهــای پریشــانی ام را بیفشــاند / در آن ســوی 
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خــواب هــا« )نجــات، 1385(.
ــا اســتفاده از پســوند شــباهت »گونــه« و »ك« تحبیــب و تصغیــر و بــه تأثیــر از شــاملو ترکیبــات  وی ب
جدیــدی در شــعرش بــکار بــرده اســت: »گلگشــت / شــکوفه بار / از فکــرت مردانــی/ خــدای گونه«)همــان(؛ 

»ریــزه بــاران چراغــک نگاهــی/ از پنجرههــای بلنــد افــق بــه چشــمانم ریخــت« )همــان(.
آب اندامــی در بیــت »حیرتــم معطــر/ اشــتیاقم گالبــی/ و ســبوی حجمــم/ مهتابــی میشــود/ از تراوشــی 
آب اندامــی«، ترکیبــی برســاختة دارا اســت کــه البتــه بایدگفــت در شــعر او ایــن تعابیــر کــم نیســتند و گاه 
ــگاه، مویه بــاف مــوج، ُدردریــز،  بســیار دلنشــین؛ ماننــد: نورانورتریــن، نفســهای غم انــدوز، بوســه چیــن ن

غــزل ریــز نــگاه، عســل وار شــفق و... )شــریف زاده مــود، 1394(. 
دارا در محــدودة زبــان، کلمــات نــوی بســیاری ســاخته ترکیباتــی کــه بــر پایــة تشــبیه و اســتعاره اســت؛ 
ماننــد: ســپیده بــاران ازل، ســکوتواری، ســپیده پیــچ خورشــیدی ســیب، خیالریــز، کــوی بــی پــی پایــی، 
ــة  ــترش دامن ــه گس ــال آن، ب ــتاره جوش و امث ــبزارنگ، س ــن، س ــایی تری ــتة راز، نوش ــل بس ــش عس لبان
لغــات پارســی نیــز کمــک فراوانــی کــرده اســت. در ابیــات زیــر »ســی ســر ســال« ایجــاد ترکیــب واژگانــی 

جدیــد کــرده اســت: 
»ســی ســِر ســال اســت چــون صــدر زمیــن/ میرســی بــر قیمــت و قــدر زمیــن/ ســی ســر ســال اســت از 

پیــر و جــوان/ بشــنوی تنهــا کالم »آنجــان« )قناعــت، 1373(. 
از عســکر حکیــم ابیــات نیــز ترکیبــات »دورة کــج دار«، »کــج نگــه«، »کــج دل«، »کــج شــین«، »کــج 
خیــز« قابــل ذکرنــد: »عجبــا، دورة کــج دار و مریــز/ ایــن همــه راســت طلــب کــج نگهنــد/ کــج دل و کــج 

رو و کــج شــین، کــج خیــز/ هــر کجــا بینــی اگــر، کــج کلهنــد« )حکیــم، 1373(. 
ترکیــب »خیابــان زن تنهــا« در شــعری بــا همیــن عنــوان از گلرخســار صفــی آوا، نمونــة جالبــی اســت 
ــه  ــی خشــکیده / ب ــا / گل تنهای ــن تنه ــا / غمســتان ت ــان زن تنه ــا مختــص او میباشــد: »خیاب ــه تنه ک
گلــدان زن تنهــا« )صفــی آوا، 1373(؛ ایــن ترکیــب، مصــرع آغازیــن تمــام بندهــای ایــن شــعر اســت. 

3( اعنات
»آن زمانهــا/ در عــدم تــو/ بودنــم عبــارت بــود/ از خــواب یــک ســپیدار/ از نطفــة یــک گنجشــک/ از ذهــن 
یــک زمــاروغ/ از خواهــش یــک بــرگ/ و از آشــفتگی یــک جنــگل/ در عبــور ســبز بهــار« )نجــات، 1385(.

در ایــن ابیــات، صنعــت اعنــات یــا لــزوم ماالیلــزم در کلمــة »یــک«، بــرای تأکیــد بــر موصوفهــای عــددی 
بــکار رفتــه و جابه جایــی صفــت یــا در واقــع تقدیــم صفــت بــر موصــوف را میبینیــم: عبــور ســبز بهــار، 
بجــای عبــور بهــار ســبز کــه از خصوصیــات شــعر ســپید و نــو، خصوصــاً در زبــان اخــوان ثالــث و شــاملو 
اســت. ایــن موضــوع )تقدیــم صفــت بــر موصــوف( در بیــت زیــر از شــعر »دریــا«ی مؤمــن قناعــت نیــز 
صــدق میکنــد و شــاعر بجــای »آواز لبــان خشــکت«، »لبــان خشــک آوازت« گفتــه اســت: »آیــا مــادر/ 

شــنیدم از لبــان خشــک آوازت« )قناعــت، 1373(.
همچنیــن در بیــت زیــر از صفحــه 190 کتــاب گلچینــی از اشــعار صفــی آوا کــه »بــه خــاك زردرنــگ، 

آهســته و دردنــاك دل بســتم« اینگونــه بیــان شــده اســت:
خمارم را به رنگ آسمان بشکسـتم و رستمبــه رنــگ زرد خاك دردناك آهســته دل بســتم 

در واقــع شــاعر بــرای دل بســتن خــود قائــل بــه صفــت دردنــاك و قیــد آهســته شــده و چنــد اضافــه در 
پــی هــم آورده اســت. صنعــت »اعنــات« در مقــام تأکیــد بــر موصوفهــای عــددی، در شــعر »عالــم راز« 
از گلرخســار صفــی آوا آمــده اســت و صفــت شمارشــی »یــک« مقــدم بــر موصوفهــای »نفــس، لحظــه و 
ــه دار  ــا یــک قــرن/ مــرد آرزوی مــن/ ب قــرن« آورده شــده اســت: »بعــد از یــک نفــس/ یــک لحظــه/ ی

گــردن تــو عاقبــت خــود را بیاویــزم!« )صفــی آوا، 1388(. 
4( هنجارگریزی 
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پرویــن ســالجقه، هنجارگریــزی را بــه ایــن انواع تقســیم کــرده اســت: هنجارگریــزی زمانــی، هنجارگریزی 
ــتان  ــالجقه، 1384(. در تاجیکس ــی )س ــزی معنای ــوی و هنجارگری ــی و نح ــزی صرف ــبکی، هنجارگری س
امــروز، شــاعری کــه بیــش از همــه ایــن ویژگــی در اشــعارش دیــده میشــود؛ دارا نجــات اســت. شــاعر 
نــه تنهــا از زبــان معیــار فارســی کــه گاه حتــی از گویــش تاجیکــی نیــز هنجارگریزیهایــی داشــته اســت 
)شــریف زاده مــود، 1394(. هنجارگریزیهــای دارا را میتوانیــم بــه هنجارگریــزی در فعــل و اســم و حــرف 
ــرمید در  ــید و میش ــید، میآذرخش ــد: میآغوش ــی مانن ــای دارا افعال ــم. هنجارگریزیه ــدی کنی ــیم بن تقس
ــی/  ــات، 1385(؛ »نمای ــا را«)نج ــه ه ــوی بزغال ــی م ــر کاکوت ــید/ عط ــی ام میآغوش ــر: »زندگ ــاًت زی قطع
ــان(؛  ــید« )هم ــم را میآذرخش ــد/ و روح ــوام میتابی ــورت ت ــوق ازل/ در ص ــال معش ــز/ از جم ــنی ری روش

ــود / حتــی / از شــرم خــود میشــرمید« )همــان(. »شــرمین ب
او در اســمها نیــز کلماتــی ماننــد: جنگلســتان، گلجوشــه، ســرخیده و ماننــد آن در قطعــاً ت زیریــن: »یــا 
ــمان را«  ــادام چش ــه های رخ ب ــهپرك وار/ گلجوش ــیده ایم/ ش ــان(: »بوس ــتان« )هم ــیوخ جنگلس شیخ الش

)همــان(.
ــزی دارد: »خــون ســبزیدن  ــه ســرخ رنگ اســت، هنجارگری ــرای خــون ک ــر واژة ســبزیدن ب ــت زی در بی

ــی آوا، 1388(. ــان« )صف ــر/ در شــه رگ ســرد درخت نمیســوزد دگ
نمونــة زیــر هنجارگریــزی فعلــی دارد: »گفتــم کــه جوانیــم و بهــم میســبزیم/ دیــدم کــه ســر ســبز تــگ 

بــرف شــده« )حکیــم، 1373(.
شــاعر بــه ضــرورت حفــظ قافیــه و همینطــور برجســته ســازی کالم، فعــل »میســوزد« را بــه »آب« نیــز 
نســبت میدهــد: »خــدا را، آب میســوزد / رخ مهتــاب میســوزد / تفنــگ از تــاب میســوزد / و مــوی مــادر 

بیتــاب میســوزد« )قناعــت، 1373(.
5( کلمات بیگانه

ــاي  ــار واژ ه ــرود، در کن ــکار می ــروز ب ــان ام ــه در زب ــازه اي ک ــاي ت ــا اســتفاده از واژ ه شــاعران معاصــر ب
گذشــته، بگســترش و توســعة زبــان شــعر کمــک میکنــد. واژه هــا عــالوه بــر انتقــال معنــی و ایــده هــا 
حامــل نشــانه هاي متمایزکننــده هســتند. شــناخت نظــام واژه گزینــی و نــوع واژههــاي مســلط بــر متــن 
یــک ضــرورت ســبک شــناختی اســت. هــر طیــف واژگانــی تناســب خاصــی بــا نــوع اندیشــه و ســبک دارد 

)فتوحــی، 1390(.
»تــو آزادي مگــر اي زن؟ / ز خــود شــادي مگــر اي زن؟ / . . . / پــالن کار تــو هــر روز افزایــد / چــه ســان 

زهــدان تــو »فخــر زمــان« زایــد؟« )صفــر، 1376(. 
اســم »ماشــین« در شــعر »مؤمــن قناعــت« بوفــور دیــده میشــود: »یــک اســب و یــک گردونــه و زنگولــة 
یــک کاروان/ ماشــینهای تیــزرو از نــزد مــا هــر دم روان« )قناعــت، 1373(. امــا بــا اینحــال خیلــی کــم و 

بنــدرت در شــعر معاصــر تاجیکســتان میتــوان کلمــات بیگانــه را بچشــم دیــد.

• ویژگیهای ادبی
1( جاندار انگاری

»مــرادی« صبــح را ماننــد روشــنفکری پنداشــته کــه در قلعــة شــب زندانــی و در بنــد اســت: »ســیر از 
جانــم کــرد / غــم بدبختــی غفلــت زدگان خوشــبخت / خیســتم بــا زرده / آمــدم تــا پــس روزن بــه ســراغ 
صبحــی/ پــرده برکنــدم و دیــدم بیــرون / غیــر شــب چیــزی نیســت/ صبــح ماننــده روشــنفکری / انــدر 

آن قلعــة شــب زندانــی اســت / بــاد در کوچــة سربســته چــون مــن حیــران اســت« )مــرادی، 1998م(.
»فرزانــه« در بیــت زیــر از صفحــه 59 نبــض بــاران شــب را بــه زن عجــوزه ای ماننــد کــرده اســت کــه بــا 

خنــده ســیاه و ســرد خــود از شیشــه بــه شــاعر مینگــرد:
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        شب چون عجوزه ای است که با خندة سـیاه          از چشــمهای شیشــه به من میکند نگاه 
»دارا نجــات« قــدرت شــاعران تاجیــک را در گفتــن اشــعاری بــا پیچیدگــی معنــی و تخیــل و حس آمیــزی 
و شخصیت بخشــی کــه در ســبک ســهراب ســپهری هویــدا اســت، بخوبــی نشــان داده اســت؛ او تأکیــد دارد 
کــه »در شــعر مــدرن یــا ســپید، اشــیاء و تمــام موجــودات و مفاهیــم ماننــد انســان، فکــر و عمــل میکننــد. 
یعنــی مثــاًل یــک ســنگ میتوانــد بگریــد، بشــنود، ببینــد، ببخشــد، برقصــد و...« )نجــات، 2003م(.  مثــل: 
»هندســه عــرض و طــول تخیلــم را گام میزد«)نجــات، 1385(؛ »درك مورچه هــا را/ بتــکان بــه حواســم«؛ 

»ســکوت/ درون درون میگرید«)نجات، 1385(.
ــدار  ــه و غصــه جان ــرار دادن بوس ــا مخاطــب ق ــوس«، ب ــارة »ســنگ ه ــی« در چهارپ ــی عجم »محمدعل
انــگاری نمــوده اســت: »ای بــاغ دل،  ای داغ دل/ دیــر آمــدی، دیــر آمــدم/ ای بوســه ها  ای غصه هــا/ ســیر 

آمــدی، ســیر آمــدم« )شعردوســت، 1389(.
بازارصابر در ابیات زیر از صفحه 304 کتاب شعر تاجیک به »دل« جان بخشیده است: 

چشــمان دل پوشیده شــد از من نشد از من نشدصــد درد دل پیموده شــد از من نشــد از من نشــد
ــدار  ــر از گلرخســار صفــی آوا توصیفــات جان ــران( در ابیــات زی ــا )ســرزمین کهــن ای ــا آریان در ارتبــاط ب
ــا! / پیــر  انــگاری بوضــوح مشــخص اســت؛ مثــل: قائــل بــه پیــر شــدن و داشــتن فرزنــد میشــود: »آریان
ــوان و خســته میبینــی و خاموشــی« )صفــی آوا،  ــدان خــود را / نات ــی متــکا / مــرگ فرزن ــدة ب برجــا مان

.)1388
بیــت زیــر از شــعر »آبــک شــوخ« در صفحــه 66 برگزیــده اشــعار قناعــت، کــه بــا نســبت دادن صفــات 
ــه آب جــان  ــب« ب ــردن »کاف تحبی ــه ک ــه »آب« و همینطــور اضاف ــرار« و »شــتافتن« ب »شــوخ«، »بیق

بخشــیده اســت. 
میشــتابـد    از    میـــان    کوهســـار آبک شوخـــی   چو   طـــــفل   بیقــــرار

2( ایهام
»حیرتــم معطــر/ اشــتیاقم گالبــی/ و ســبوی حجمــم/ مهتابــی می شــود/ از تراوشــی آب اندامی«)نجــات، 

.)1385
گالبــی در ایــن بیــت، بــا دو تعبیــر رنــگ و عطــر ایهامــی جالــب میســازد، چراکــه در تاجیکســتان گالبــی 
بمعنــی رنگارنــگ یــا ارغوانــی اســت و در ایــران بــه معنــی »از جنــس گالب« میتوانــد باشــد )شــریف زاده 

مــود، 1394(. 
»در غنچــة لبم/صــد بوســة خــزان/در بــرف دیده ام/بــرق اســت گلفشــان/در چشــم ســوزنم/گنجیده یــک 

جهان/خوابــم نمیبــرد!« )صفــی آوا، 1373(.
در ایــن ابیــات شــاهد دو نمونــه ایهــام هســتیم یکــی در بــرف دیــده کــه آیــا شــاعر بــا اســتفاده از صنعــت 
تشــبیه دیــد خــود را در روشــنی بــه بــرف تشــبیه کــرده اســت یــا چشــمش را در اثــر ســفیدی بــه آن 
تشــبیه کــرده اســت )یعنــی کــور شــده اســت(؛ نمونــة دیگــر در چشــم ســوزنم میباشــد کــه اگــر آن را 
بصــورت اضافــی تلفــظ کنیــم اضافــة تشــبیهی میشــود کــه موهــم تشــبیه چشــم در کوچکــی و ریــزی، 
ــا مکثــی در واژة »چشــم« ادامــه  ــه ســوراخ ســوزن اســت کــه جهانــی در آن گنجیــده اســت و اگــر ب ب

دهیــم موهــم ســوزن فــرو رفتــه در چشــم میباشــد.
»آب جویــی« در ابیــات زیــر بــا توجــه بــه آب و مــرداب و چشــمه در ابیــات بعــدی ایهــام تناســب بــه »آب 
حیــات« دارد چــرا کــه در اســاطیر »در پــی آب حیــات بــودن« در داســتان خضــر و اســکندر وجــود دارد. 
ضمــن اینکــه در مصــرع قبــل از آن نیــز واژة »حیــات« آمــده اســت؛ امــا اگــر آن را بــه صــورت اضافــی 

)آِب جویــی( بخوانیــم موهــم آب روان در جــوی میباشــد:
»عشــق مــن/ عشــق حیــات / تــا دمــی کــه میــروم چــون آب جویــی، زنــده ام / مــن اگــر در محفلــی جــا 
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میشــوم/ آن زمــان چــون آب در مــرداب مــن گندیــده ام« )حکیــم، 1373(.
3( تکرار

در جــای جــای شــعر فرزانــه نمــود آشــکار دارد و یــادآور شــعر فــروغ فرخــزاد اســت: »ای صبــح، صبــح، 
صبــح/... ای یــار، یــار، یــار/ بگــذار در قلمــرو ظلمــت، صــدای مــن/ خورشــیدهای گمشــده را جســت و جــو 
کنــد« )خجنــدي، 1390(؛ »ُگشــنه بــه گشــنگی و/ تشــنه بــه تشــنگی«)نجات، 1385(؛ »بارانــی آمــدی،/ 

طوفانــی رفتــی./ بارانــی آمــدی/ از دریچــة ســبز آیه ها«)نجــات، 1385(.
ــم  ــن غ ــرع »م ــه در آن دو مص ــت ک ــی اس ــر از تنهای ــه 125 تنهات ــزن« از صفح ــة ح ــعر »تران در ش

ــوند: ــرار میش ــدام تک ــرا« م ــورد م ــم میخ نمیخورم/غ
امــروز   هــم   گذشــت،   مانند   یک نفس 
گـــریان  خــــنده  ریز،  خوشــروی  بیبقا

نوروز  من  گذشت،  بی عشق  هیچکس
 من  غـم  نمیخورم،  غــم  میخورد  مرا!

صنعــت تکــرار در اشــعار مؤمــن قناعــت و در شــعر »دعــا بــر خرابــات قنیطــره« کــه واژة »یــاد« در آغــاز 
چهــار مصــرع تکــرار شــده اســت: »بــه یــاد / یــاد غریبــان در وطــن مــرده / بــه یادبــود شــهیدان بیکفــن 

مــرده / بــه یــاد زنــده دل و زنــده جــان تنمــرده« )قناعــت، 1373(.
4( تشبیه

»تشــبیه« از جملــه صنایعــی اســت کــه نبــود آن در شــعر، آن را از هویــت شــعری ســاقط میکنــد؛ ایــن 
صنعــت در اشــعار شــعرای تاجیــک، هنرمندانــه بــکار گرفتــه شــده اســت. از جملــه »دارا نجــات« میباشــد 
کــه اضافه هــای تشــبیهی زیبایــی در اشــعارش وجــود دارد: »... شــکراب ســپیده و/ کلیچــة مهتاب،/کــه 

تکــه ای از آن/ بــه شــما خواهــم ماند«)نجــات، 1385(.
تشــبیهات او، چــون نیمــا، نــو، عاطفــی و در یکــی شــدن بــا طبیعــت اســت: »قمقمــه ای از کدویــم بــود / و 
پیالــه ای از اللــه« )همــان(؛ »زمینــی چــون زمــرد در بیابــان / بــه سرســبزی و ســبزی بــود تابان«)قناعــت، 

.)1373
اکثر تشبیهات مؤمن قناعت دارای حداقل سه رکن تشبیه میباشد.

ایــن بــاد مگــر کــه   در  ســــتیز   اســت
این   رودك   شــوخ   موج   خـــیز   اســت 
این   چشــــمه   که   تازه   میکند   روح
کـــول   است   مگر   به   حوضـــة   کــوه

یا   با   چمــنش   به   گفـتگویـیســت
یا   دخـــترك   فتـــیله   مـویـیســت  
نی   چشمه   کی   آب   جـاودان   است 
یا   چشـــم   کبود   کوهســتان   است

در ابیــات بــاال از صفحــه 168 برگزیــده اشــعار حکیــم، شــاعر بــا اســتفاده از حــرف ربــط »یــا«، »رود« را 
بترتیــب بــه »دختــرك«، »آب جــاودان« و »چشــم کبــود« تشــبیه کــرده اســت. 

»قســمتم را / چــون نصیبــه، چــون جــزا، چــون جایــزه/ میبــرم بــر شــانة شــان زنانــه/ عاشــقانه« )صفــی 
آوا، 1388(. 

»قســمت« بــه ترتیــب بــه »نصیبــه«، »جــزا« و »جایــزه« تشــبیه شــده اســت. نمونــه قابــل ذکــر دیگــر 
ابیاتــی اســت مبنــی بــر تشــبیه شــاعر از خــود در صفحــه 219 تنهاتــر از تنهایــی:

بــاز   زمیــن   لــرزه  و  من   تیــــر   زمینم
باز  بهار  است  و  خمــــار  دمن  عشــــق

سرحـد   حیرتم   بود   چــین   جبینم 
من   گــل   سرمـازدة   گلشــن   کینم 

5( تلمیح
ــا و  ــه اســطوره ه ــزرگان شــعر تاجیــک، اشــارات و تلمیحــات بســیاری ب در شــعر دارا نجــات و دیگــر ب
ــوش از  ــبز ژنده پ ــز و س ــا و نوحه ری ــون آریان ــعاری چ ــود؛ اش ــاهده میش ــی مش ــن فارس ــتانهای که داس
ــة بســیاری از اشــعار دیگــر نیــز ایــن تلمیحــات و اشــارات بچشــم میخــورد؛  اینگونه انــد و البتــه در میان
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ماننــد »مــادرم گل ریــواج«، کــه گل ریــواج یــا همــان ریــواس، اشــاره دارد بــه اســاطیر کــه طبــق عقیــدة 
قدمــا »چهــل ســال بعــد از مــرگ کیومــرث، از نطفــة او دو ســاقة بهــم چســبیدة ریــواس روییــد؛ یکــی 
مشــی )آدم( و دیگــری مشــیانه )حــوا( شــد؛ لــذا اصــل بشــر از گیــاه ریــواس اســت )شمیســا، 1383(؛ و 

شــعر هــم بــه مــادر شــاعر و هــم بــه ایــن داســتان اشــاره دارد.
گلرخســار صفــی آوا اکثــر شــعرهایش یــک زمینــة ذهنــی داشــته اســت؛ ایــن زمینــه میتوانــد حــوادث 
ــی چــون  ــتانهایی از گذشــتگان باشــد. ســروده های ــعار و داس ــا اش ــال و گذشــته و ی ــان ح تاریخــی زم
»شــاهنامه«، »بــر ســر تربــت حافــظ«، »ایــران و تــوران«، »نــی موالنــا«، »از غــم تهمینه هــا«، »عطــار«، 

ــگاه شــمس«، »بیکفــن«. »ن
از ضـــیا و از سـیا »شـهنامه« باید خـواند
عشــق میهـــن هدیة جـاوید یزدان است
بــا ســیاوش پــاك و پاك آمــــوز باید ســوخت
از عـــدالت، از صــداقــت، از وطــن داری
عکـــس سهراب اســت در چشم پدر بی فر
تا بشــــر خنیاگر ارغشــت شـیطان است

از کــیا و از نیـا »شهــنامه« باید خـواند
از  خداوند  سخا  »شهنامه«  باید  خواند
از جفــا و از ریا »شهــنامه« باید خـواند
از حقیقـت، از صـفا »شهنامه« باید خواند
بهــر رســتم چــون جــزا »شــهنامه« بایــد خوانــد

ــد  ــد خوان ــنامه« بای ــا »شهـ ــم تهمینه ه از غــ

وجــود کلمــات »شــهنامه، ســیاوش، ســهراب و تهمینــه« در ابیــات بــاال از صفحــه 46 تنهاتــر از تنهایــی، 
تلمیــح بــه داســتان های رســتم، پهلــوان ایرانــی در شــاهنامه فردوســی دارد. ابیــات زیــر از شــعر »پیونــد« 
عســکر حکیــم، بــه داســتان اســکندر و جســتجوی آب حیــات تلمیــح دارد: »چشــمهایم همچــو چشــم 
کــول اســکندر پــرآب اســت/ گویــی ایــن تــاالب سنگســتان/ انــدرون کاســة ســنگین چشــمم اشــک نــاب 

اســت/ مــن کــه بــودم عصرهــا ختــالن و درواز« )حکیــم، 1373(.
در ابیــات زیــر نیــز اگرچــه منظــور، درخــت »بیــد مجنــون« اســت امــا تلمیــح بــه داســتان قیــس بنــی 
عامــر یــا همــان مجنــون لیلــی دارد: »آمــدم در نــزد مجنــون بیــد و دانســتم/ تــو نمیآیــی/ زیــر زلفــان 
درازش بــا امیــد وصــل کوتاهــی/ مــرا دیگــر نمیپایــی/ بــس کــه مجنــون بیــد از بــار گــران انتظــاری زار 

و ســر خــم بــود« )همــان(.
پشیمان نیستم گر زنده کردم عشــق مجنون را         

درون سـینه پنهان داشتم صحــرا و  هامــون را 
فرو بردم ز چشم خویش پنهان اشک گلگـون را     

گشادم، پاش دادم پیــش پایت گنج قــارون را 
در ابیــات بــاال از صفحــه 103 برگزیــده اشــعار قناعــت، شــاعر در ادامــة ایــن ســروده بــه داســتان »دارا، 

جمشــید، کاوه آهنگــر، زردشــت، پیامبــر، ســروش و اســکندر« اشــاره دارد.
حضــرت ابراهیــم و بــت شــکنی و گلســتان شــدن آتــش بــر او، در ابیــات زیــر از صفحــه 112 برگزیــده 

اشــعار قناعــت:
ندانـــم   بـــت  گــــرم   یا   بـت  پرســتم
ز   آب   تیــــغ   تیـــز   و   آتش   لعــــل
در    بتخـــــانه    را    روزی    ببســــتم
چو   آتش   در   نهــــاد   من   نهــــادی

ندانم   خود   کشــم   یا   خود پرســتم
چشــیدم،   تا   کجــا   آمد   به   دستم
در   دل   را   بـه   روی   تو   شکســتم
تو   آتشـدار   و   من   آتـش   پرســتم

6( ارسال المثل
ــر از  ــت پ ــود دارد: »...  ای کوچه های ــدی – نم ــی تقلی ــه وجه ــه ب ــات - اگرچ ــعر دارا نج ــل در ش تمثی
پرســش/ یــک کشــکول چشــم/ شــبنم آورده ام از شــاخة رکوع«)نجــات، 1385(؛ »بــرگ دعایــم ســبز بــود 

ــان(. ــاخ آیه ها«)هم / در ش
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همچنیــن »تیــر از کمــان جســته« در ابیــات زیــر از صفحــه 103 برگزیــدة اشــعار قناعــت، بــه معنــای 
»اتفــاق غیرقابــل جبــران«، جنبــة ارســال المثلــی دارد:

 ز بند آهنین رســتی چو ابر و باد در دشــتیزمســتان یــک صبــا، مانند تیــری از کمان جســتی
مصــرع دوم بیــت زیــر از صفحــه 96 گلچیــن اشــعار صفــر جنبــه ارســال المثلــی دارد بــه ایــن موضــوع 
ــل  ــن موضــوع، طــاووس را مث ــان ای ــرای بی ــی دارد و ب ــر کســی عیب ــل نیســت و ه ــه هیچکــس کام ک

ــا همــه زیبایــی، صــدای زشــتی دارد: میزنــد کــه ب
طاووس   به   زیبایی   آواز   خنک  دارد حسنت ســــره و بر کس لفـظ تو نمیفارد 

میــرزا شــکورزاده نیــز در بیــت زیــر از صفحــه 59 کتــاب تاجیکســتان در مســیر تاریــخ، مصــرع دوم را 
ــرای توضیــح مصــرع اول آن آورده اســت: ارســال المثلــی از ب

در  شــعلة  آتش  چه  گذر  پلة  خس  را آســان نبــود  در  محــل  عشــق  مقامــت
ــه ارســال  ــا اســت، جنب ــدن ســختیها و تحمــل رنجه ــه گذران ــوط ب ــی من ــه خوشــی و راحت رســیدن ب
المثلــی دارد و در واقــع معــادل مثــل »هــر کــه را طــاووس خواهــد جــور هندوســتان کشــد« میباشــد؛ از 

جملــه در بیــت زیــر از صفحــه 63 تاجیکســتان در مســیر تاریــخ:
ــو  بیرنجــی ــب  ت ــر  ل ــد  ب ــام  شــیرین  ز  اب هـــر که را میل گل اســت زحمتــی از خار گرفت کـ

ــنگ آس  ــر س ــی آوا، »دم زی ــعار صف ــی از اش ــاب گلچین ــه 67 کت ــنگین« در صفح ــت س ــعر »تخ در ش
ــی دارد: ــة ارســال المثل ــار کســی شــدن، جنب ــای گرفت ــودن« بمعن ب

ســوز جان حزن نــگاه بیپناهم خاص توســت خلق من، دانی مرا دم زیر ســنگ آس توســت
7( محاکات

»محــاکات همــان اســت کــه هنرمنــدان بــا تقلیــد از طبیعــت و عجینــی از ذهن خــود و جهــان میآفرینند؛ 
بعبــارت دیگــر، محــاکات شــبیه ســازی طبیعــت بیــرون و یــا درون انســانها اســت بــا زاویــة دیــدی نــو کــه 

در نــگاه و درون هنرمنــد اســت« )برزگر کشــتلی و دیگــران، 1381(. 
»ارواح آبهــا/ پرنــده وار از ســیر ملکــوت میآینــد/ کــه بیضــه / بــه النه هــای زمینــی بگذارنــد.../ ســم/ لبریــز 
گل افشــان گل بالهــای ســپید اســت/ خورشــید/ ایــن همــای آتشــین بــال/ بیضه هــا را زیــر پــر میگیــرد/ تــا 
جوجه هــای آبــی/ بــه در آینــد و پــرآور شــوند/ ُســِو آبشــار چکاوکهــا / و کفتــران بیشــة امــواج« )نجــات، 

.)1385
البتــه روح آب حتــی اگــر ریشــه در اســاطیر هــم داشــته باشــد، بســیار تــازه، عجیــب و نــادر بنظــر میآیــد 
ــرف اســت کــه  ــر و محــاکات بینظیــری از ب ــة زمیــن بگــذارد، تصوی ــه الن و اینکــه آب تخــم ســپیدی ب
ســابقة آن در ادبیــات موجــود نیســت. شــاعر بــا اســتفاده از عناصــر طبیعــت، جدایــی خــود و یــارش را 

بتصویــر میکشــد؛ ماننــد ابیــات زیــر از صفحــه 87 برگزیــده اشــعار قناعــت:
روزی که چون دو ســاحل دریا جدا شــدیم
در  تارهای  شـــرشره  هر  دو  نوا  شــدیم

دریا   صدا   نموده  و  ما   بیصدا   شدیم 
آن لحظه هــای بیبدل گویا در خـــواب رفت

ــود از عناصــر  ــف عشــق خ ــرای توصی ــاعر ب ــم، ش ــعار حکی ــده اش ــر از صفحــه 152 برگزی ــات زی در ابی
ــت، ســود جســته اســت: طبیع

بوی  دریـــا   داشت   زلفـــان   تو،   یــــار
بـــوی   تو   با   بـــوی   دریــــا  و  بهـــار

جوش   میزد   خون   خورشید   بهـــــار 

قامتت   لرزان   ز   مـوج   خــنده   بود
در   تـــن   من   لـــرزه ها   افکــنده   بود
در   رگ   شــریان   من،   در   پیکــرم
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برده   بود   عشـــــق  و  جوانیهای   یـــار
چشـــــم   من   از   اللــــة   لبهـــای   تو

خـــــانه ام   در   آســمـانهـــای   عــــلو 

سـرگــرانی   جهـــان   را   از   ســـرم
خــــانه ام   را   اللــــه  زاران   دیده   بود
یا   به   روی   موجــــها   افــــتیده   بود

گلرخســار صفــی آوا در ســوگ پــدرش بــه عناصــر طبیعــت متوســل گشــته اســت: »پــدرم نیــز نمانــد/ 
چشــمه ای خشــک شــد و تشــنگی مــرگ / دریغــا نشکســت« )صفــی آوا، 1388(.

 محتوا و مضمون
ــا در کل میتــوان گفت:»شــعر معاصــر  ــد، ام ــه تصویرآفرینــی گرایــش دارن برخــی از شــاعران تاجیــک ب
ــه گاه در آثارشــان  ــی شــاعرانی ک ــرا نیســت. حت ــران شــعري تصویرگ ــر خــالف شــعر ای تاجیکســتان ب
بــه تصاویــر بکــر و بدیــع بــر میخوریــم، بــا احتیــاط عمــل میکننــد« )شعردوســت، 1376(. تحــوالت در 

محتــوا و مضمــون شــعر ایــن دوره شــامل مــوارد زیــر میباشــد:
1( تصویر پدیده هاي تازه 

مضامینــی اســت کــه از پدیده هــاي جامعــة معاصــر گرفتــه شــده اســت، مثــاًل بیــزاري از شــهر و عــوارض 
آن و روي آوردن بــه روســتا و طبیعــت، یکــی از مضامیــن فراگیــر شــعر دورة معاصــر اســت.

ــر  ــاً ب ــت و عمدت ــاه اس ــل و پنج ــاي چه ــی دهه ه ــی اجتماع ــعر سیاس ــرو ش ــروز پی ــعر ام ــی از ش بخش
ــوع« رو  ــا »ورود ممن ــا ب ــه واژه ه ــی ک ــد دارد. هنگام ــز و تأکی ــعر، تمرک ــام ش ــوا و پی ــا، محت روي معن
بــه رو نباشــند و شــعر بخواهــد بــه زبــان طبیعــی مــردم نزدیــک شــود، بســیاري از واژه هــاي معمولــی 
اجــازة ورود مییابنــد )حســن لــی، 1391(. از جملــه ترکیــب »اعصــاب خــراب« کــه در ادبیــات عامیانــه و 
گفتگوهــای معمولــی مــردم بســیار بــکار میــرود؛ از جملــه در ابیــات زیــر از صفحــه 236 برگزیــده اشــعار 

حکیــم:
هر چند  شــوی  به  زندگی خون، دل من
می بـــاش  درین  دورة  اعصـــاب  خــراب

صد  بار  شود  رنــج  تو  افزون  دل  من
آبادترین   جزو   من   اکنون،   دل   من

اســتفاده از اصــوات معمــول در زبــان عامــه: »در پشــت پنجــره/ دنیــای بیکــران/ گلبــن مانیــان/ صحــرای 
بیکــران/ از چــک چــک خــزان/ از اك اك ســگان/ خوابــم نمی بــرد« )صفــی آوا، 1373(. 

شــاعر معاصــر تاجیکســتان »کمــال نصــراهلل« در یکــی از شــعرهاي عاشــقانة تصویــري بــر اســاس زندگــی 
مــدرن میســازد. چنیــن تصویــري نــه تنهــا فضــاي لطیــف و غنایــی شــعر را برهــم نمیزنــد بلکــه روحــی 
دیگــر در کالبــد شــعر میدمــد« )کرکوتــی، 1394(. ابیــات زیــر بــه ترتیــب از صفحــه 4 کتــاب ســرزمین 

پــاك نیاکانــم، و صفحــه 170 برگزیــدة اشــعار قناعــت بــرای نمونــه ذکــر میشــود:
همــی خواهــم  کــه  هر  یک  تار  موي  تو
همـــی  خـــواهـــم    کـــه    دیــدارت

چو  ســیم  برق  آرد  روشــنایی  نگاهت  را
ز  ابر  ناامیدي  مثل  مه  ناگه  شود  پیدا

****
ســالح هسته اي در قبضــة دسـتان لرزان است      سالح هسته اي شیطان و شیطان یار انسان است

بازار صابر در شعري از صفحه 72 برگزیده اشعارش خود را به زنگ اخبار مانند میکند:
من تگمه صدایم در پشــت این در تنگ            هر قــدر میفشـارند، آن قـدر میزنم زنگ

تصویرپــردازی غــروب بــا اســتفاده از مظاهــر تکنولــوژی، در ابیــات زیــر از صفحــه 119 برگزیــدة اشــعار 
حکیــم:

ســـبزه هــــا    از    نســـــیم    میلــرزد 
همچو   مرجــــان   جمیل   گنجشــــکان

مــوج   هــم   ســیم   ســیم   میلرزد 
در    هـــوا    روی    ســیم    میلــرزد
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2( ملتهاي دیگر 
یکــی دیگــر از مســائلی کــه از دورة بیــداري )مشــروطه( وارد حــوزة شــعر فارســی شــد، توجــه بــه ملتهــاي 
ــر  ــات زی ــر اســت. ابی ــاي کشــورهاي دیگ ــی و دیکتاتوره ــارزان انقالب ــی، مب ــان مل ــژه قهرمان ــر، بوی دیگ

نمونــه ای از صفحــه 27 گلچیــن اشــعار تورســون زاده هســتند:
چنان   قصري   که   مشــهور   جهان بود
در   آنجــــا   جمــــع   بودنـد   آدمــانی

یکی   نقاش   چـــین   را   مــــات   کرده 

قلم   هم   عاجز   از   تصـویر   آن   بود 
کــه   هــر   الیــق   فخـــر   زمـــانی 
به   مــردم   صـنعـتش   اثبـات   کرده

ــیاهی  ــیه داد / روس ــد داد / داد، داد از روس ــر نخواه ــانی، س ــه آس ــا را ب ــن م ــیه / دام »داد، داد از روس
ــک: ص 61(. ــعر تاجی ــیاه!« )ش ــش س ــد، روی میکن

توجــه بــه ملــت ایــران، در اشــعار اکثــر شــعرای تاجیــک آشــکار اســت: »ای میهــن ســبز مهر/ ای شــهرگ 
نبــض شــعر/ ای دور بــه جــان نزدیــک/ ای نــور دل و دیــده/ در هــر ورق ســنگت/ شــعری اســت اهورایــی/ 

از هــر وجــب خاکــت/ یــک نابغــه روییــده/ ایــران عزیــز مــن/ ای جــان عزیــز مــن!« )صفــی آوا، 1388(.
3( پرداختن به دردهاي اجتماعی

بــازار صابــر در شــعري بــا عنــوان »آرد را بــا خــون میشــوید« کــه در ســال 1992 م. در پــی میانجیگــري 
روســیه بــراي جنگهــاي داخلــی تاجیکســتان پــس از اســتقالل، ســروده از روســیه و نیرنگهــاي او، لــب 
بــه اعتــراض پــر درد میگشــاید و آنــان را ریاکارانــی برمیشــمارد کــه تاجیکســتان را بــه بردگــی و اســارت 

گرفتــه انــد:
»داد، داد از روســیه داد / دامــن مــا را بــه آســانی، ســر نخواهــد داد داد / داد از روســیه، داد / روســیاهی 
میکنــد، رویــش ســیاه . . . / مــن »بــرادر« گفتنــش را یــاد دارم/ »بــرده« گفتــن بــود / مــا غــالم وریدکــش 
ــا َکــه پوســت میدوشــید مــا االغــش / او ســوار گــردة مــا بــود / دوســت  بودیــم / گاو دوشــایش / کــه ب
میداشــت/ دوســت میــدارد / دوســت خواهــد داشــت / پختــة مــا / پیلــة مــا را / معــدن و طــالي مــا را / نــه 
مــا را / دوســت میداشــت / دوســت میــدارد / دوســت خواهــد داشــت خــواب خرگوشــی مــا را / خصلــت 

موشــی مــا را / نــه مــا را« )صابــر، 1373(.
ــر  ــه و دیگ ــدن پنب ــروز چی ــم ام ــتی و ه ــام کمونیس ــم در نظ ــه ه ــک ک ــی زن تاجی ــت اجتماع سرنوش
کارهایــی مثــل رفتگــري خیابانهــا بــه دوش اوســت، باعــث اعتــراض شــاعران گردیــده اســت:  »انقالبــی 
کــه تــو را آزاد کــرد/ یــا مگــر تنهــا بــراي کوچــه روبــی کــرد آزاد/ از ســرت چــادر گرفــت و داد جاروبــت 

بــه دســت / تــا نهــال قامتــت در کوچــه خــم گشــت و شکســت« )حکیــم، 1373(.
یکــی دیگــر از دردهــای اجتماعــی نبــود عدالــت اجتماعــی اســت: »زندگــی پــر تضــاد اســت / گــر یکــی 
را ســبز میــدارد بــرای دلخوشــیها / دیگــری را ســر ببــرد / کــو نشــان عــدل و داد؟!« )همــان(؛ یــک ســو 
غــم بــی مرقــدی / یــک ســو غــم بــی مذهبــی یــک ســو غــم قــوم یتیــم / یــک ســو غــم بــی مکتبــی 

)صفــی آوا، 1388(.

 قالبهای رایج
ــداز:  ــداول عبارتن ــب ت ــت بترتی ــوان گف ــد و میت ــوع ان ــک متن ــر تاجی ــعر معاص ــداول در ش ــای مت قالبه
غــزل، چهارپــارة پیوســته، رباعــی، دو بیتــی، نیمایــی، مثنــوی و کمتــر از همــه، مســمط های ترجیــع یــا 
تضمیــن، کــه اغلــب مخمــس هســتند. قصیــده، قطعــه، شــعر آزاد و ســپید نیــز غالبــاً در آثــار متأخریــن 
دیــده میشــود. امــروزه تضمیــن غزلهــای حافــظ و ســعدی و بیــدل و چــون آنهــا، چنــدان متــدوال نیســت، 
امــروز قطعــه قالــب چنــدان متداولــی نیســت، امــا بهتریــن نمونه هــاي قطعــه در شــعر تاجیکســتان در 

میــان شــعرهاي مؤمــن قناعــت بچشــم میخــورد )شعردوســت، 1389(.
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چهارپــارة پیوســته، از دیگــر قالبهایــی اســت کــه بســیار رواج دارد. اگــر شــعر معاصــر تاجیــک را بلحــاظ 
مضمــون نیــز بســنجیم بایــد بــه شــعر کــودك و طنــز نیــز اشــاره کنیــم. البتــه از حیــث فراوانــی شــعر 
ــدة  ــه شــعر کــودك عبیــد رجــب برن طنــز بســیار محــدود و انــدك اســت. از میــان شــعرای مشــغول ب
ــب شــعری  ــن قال ــال ای ــن خــود در اقب ــس کریســتین اندرســن« شــده اســت و ای ــی  »هان ــزة جهان جای
مؤثــر بــوده اســت. شــاید بتــوان گفــت شــاعران کــودك از بهتریــن شــعرای تاجیــک محســوب میشــوند 
و نعمــان رازق، گلچهــره  ســلیمانی و حبیــب فقیــر از آن دســته هســتند« )موســوی گرمــارودی، 1392(.

ــلیمانی،  ــرو س ــی، پی ــن عین ــون صدرالدی ــوتی چ ــاعران پیشکس ــالش ش ــا ت ــتان ب ــزل در تاجیکس غ
ــع  ــاعران را درواق ــن ش ــرد. ای ــاز ک ــازه را آغ ــه اي ت ــی، مرحل ــالم دهات ــی و عبدالس ــان رحیم محمدج

ــت. ــرزمین دانس ــر آن س ــزل معاص ــتازان غ ــوان پیش میت
یکــی از ویژگیهــاي آثــار نســل اول غزلســرایان تاجیــک توجــه آنهــا بــه موضوعــات سیاســی- اجتماعــی و 
ســوق دادن غــزل از فضاهــاي انتزاعــی عارفانــه- عاشــقانه بــه فضــاي عینــی و اشــیاء ملمــوس میباشــد« 

)شعردوســت، 1389(.
شــاعران نوپــرداز تاجیــک هــم بــه تجربه هــاي نوگرایانــة شــاعران ایــران )پــس از دورة مشــروطیت( نظــر 
داشــته انــد و هــم از شــعر نــو اثــر پذیرفتــه انــد و شــاعرانی چــون اســکندر ختالنــی و عســکر حکیــم و 
ــه شــعر ســپید  ــا ب ــی، 1394(.  ام ــو ســروده اند )کرکوت ــا شــعر ن ــه تأســی از نیم ــرادی ب ــد م علی محم
اقبــال چندانــی نشــان نــداده انــد ولــی بــا ایــن حــال کســانی هــم بوده انــد کــه بــه ایــن قالــب روی آورده 
انــد؛ از جملــه آنهــا فرزانــه خجنــدی و دارا نجــات میباشــند کــه بترتیــب بــه تأســی از فــروغ و شــاملو 

شــعر ســپید ســروده اند )شــریف زاده مــود، 1394(. 
دارا نجــات بعنــوان بزرگتریــن شــاعر سپیدســرای معاصــر تاجیکســتان، در شــیوة ســرودن شــعر از احمــد 
شــاملو، شــاعر بــزرگ سپیدســرای ایــران پیــروی کــرده و تأثیــر پذیرفتــه و همچنیــن، از ســهراب ســپهری 
و تاحــدودی فــروغ فرخــزاد نیــز تأثیــر پذیرفتــه اســت؛ هــر چنــد او دارای ســبکی خــاص نیــز هســت کــه 

او را بــر دیگــر همــاالن و خصوصــاً همتایــان تاجیــک خــود برتــری میدهــد.

نتیجه گیری
انقــالب اکتبــر 1917روســیه عــالوه بــر آغــاز تحــوالت سیاســی و اجتماعــی در روســیه و آســیای مرکــزی، 
ــرارودان شــد. در شــعر  ــژه در شــعر فارســی ف ــات و بوی ــوای ادبی ــی در شــکل و محت ســبب دگرگونیهای
معاصــر تاجیــک، عــالوه بــر تأثیرپذیــری از ادبیــات روس- بعــد از ســال 1985 و رواج اندیشــه پرســترویکا 
و گالسنوســت- ردپایــی از تأثیــر ادیبــان ایرانــی دیــده میشــود. اســتفاده از صنایــع ادبــی درشــعر تاجیــک 
کمتــر از شــعر افغانســتان و ایــران اســت و ایــن بــه ســبب تأثیرپذیــری ایــن شــعر از شــعارزدگی، خطابــه 
ــدون پیرایــش و بدیعــی ســخن گفتــن شــعرای شــوروی ســابق اســت. شــعر تاجیــک  ــان و ب هــای عری
در تصویرســازی، بیشــتر بــه میــراث شعرفارســی نظــر دارد و در ایجــاد صورتهــای خیالــی از شــیوه هــای 
بیانــی و بدیعــی کهــن بهــره میگیــرد. شــعر تاجیکســتان بــه دلیــل تفــاوت گویشــی تاجیــکان بــا ایــران و 
نیــز عــدم تســلط شــاعران معاصــر بــه وزن عروضــی، ســکته ها و اشــکاالتی بچشــم میخــورد. در تاجیکــی 
ــار  ــت آث ــع درس ــراي تقطی ــن روي ب ــس. از همی ــا برعک ــود و ی ــظ میش ــد تلف ــاه، بلن ــی کوت گاه مصوت

شــاعران تاجیــک بایــد آنهــا را بــه همــان گویــش بخوانیــم.

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده ادبیــات و علــوم 
انســانی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر وفایــی راهنمایــی ایــن پایــان 
نامــه را بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای شــفیع پــور فومنــی بــه عنــوان 
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پژوهشــگر ایــن رســاله در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته انــد. در نهایــت تحلیــل 
محتــوای ایــن مقالــه حاصــل تــالش و مشــارکت هــر چهــار پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، و هیئــت داوران پایــان نامه کــه نویســندگان را در 

انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــالم نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخالقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.
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