
JSPPP, (15)78: 257-277, November 2022 

Journal of Stylistics of Persian Poetry and Prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: http://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 
A study of the stylistics of Golrokhsar Safiava poems 
 
Kh. Sahebkar Farkhani, M.A. Sharifian*, Sh. Shafiei Moghaddam 
Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Shirvan Branch, Islamic Azad University, 
Shirvan, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  One of the precise and scientific ways that 
bring the researcher closer to the world of poet and writer is the careful study 
of stylistic features. The present study examines the style of Golrokhsar 
Safiava's poems in the field of language, literature and thought. 
METHODOLOGY: This article is based on library studies and has been done in a 
descriptive-analytical manner. 
FINDINGS: Golrokhsar Safiyava is one of the leading poets in the contemporary 
history of Tajikistan, who has been nicknamed the "Mother of the Tajik Nation". 
In Golrokhsar Divan, out of a total of 369 poems, the formats of new poems, 
sonnets, quatrains and combined forms have the highest frequency, 
respectively. But most of Golrokhsar's poems, which seem to be half-hearted, 
are originally Masnavi and find the form of a new poem only by step-by-step 
fragmentation. 
CONCLUSION: At the linguistic level, Golrokhsar has composed most of his 
poems in the two seas of Raml and Hazj, but in his poems there are weight 
strokes. Repetition in its various forms, the use of ancient and Tajik words are 
other linguistic features of his poems. At the literary level, simile, contradiction 
and discernment are among the most prominent literary features. At the 
intellectual level, the most frequent themes are love, expression of the status 
of women, homeland, pain and sorrow, loneliness, death, and complaints. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 
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 مقاله پژوهشی
 آوابررسی سبک شناسی اشعار گلرخسار صفی

 
 مقدمشبنم شفیعی ، *محمدعلی شریفیان، صاحبکار فرخانی خدیجه

 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسالمی، شیروان، ایران.

 

 

 

 چکیده:
از جمله راههای دقیق و علمی كه پژوهشگر را به دنیای شاعر و نویسنده نزدیک  زمینه و هدف:

بررسی سبکی اشعار دلرخسار  میکند، بررسی دقیق ویژدیهای سبکی است. پژوهش حاضر به

 آوا در حوزۀ زبانی، ادبی و فکری پرداخته است.صفی

تحلیلی انجام شده -ای و به شیوۀ توصیفیاین مقاله براساس مطالعات كتابخانه روش مطالعه:

 است.

مادر »به آوا یکی از شعرای برجستج تاریخ معاصر تاجیکستان است كه دلرخسار صفی ها:یافته

قطعه شعر، بترتیب قالبهای  344ملقب شده است. در دیوان دلرخسار از مجموع  «ملت تاجیک

، غزل، چهارپاره و قالبهای تركیبی دارای بیشترین بسامد هستند. اما بیشتر اشعار نوسروده

دلرخسار، كه بظاهر نیمایی مینماید، در اصل مثنوی هستند و تنها با تقطیع پلکانی، فرم شعر نو 

 پیدا میکنند.

در سطح زبانی، دلرخسار بیشتر اشعارش را در دو بحر رمل و هزج سروده است،  گیری:تیجهن

های وزنی بچشم میخورد. تکرار در انواع مختلف آن، كاربرد لغات كهن و در اشعار وی سکتهاما 

تاجیکی نیز از دیگر ویژدیهای زبانی اشعار اوست. در سطح ادبی، تشبیه، تناقض و تشخیص از 

ترین ویژدیهای ادبی شعر او محسوب میشود. در سطح فکری پربسامدترین مضامین، برجسته

 عشق، مقام زن، وطن، درد و غم، تنهایی، مرگ، و شکوائیه است.

  

 4155شهریور  55 :دریافت تاریخ   

 4155مهر  57:  داوری تاریخ   

 4155مهر  66: اصالح تاریخ   

 4155آذر  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 شناسی، سبکآوا، دلرخسار صفی

 سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری

 
 :مسئول نویسنده * 

   masharifiyan47daa@yahoo.com

 34613455 (59 49)+  
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 مقدمه
خراسان بزرگ و ماوراءالنهر )فرارود(، كه امروز بخش اعظم آن در قالب دو كشور تاجیکستان و افغانستان ادامج 

 زبان»حیات میدهد، زادداه ادب فارسی و خاستگاه دانشمندان، نویسنددان و شاعران بزردی بوده است. درواقع 

ری از مردم افغانستان و تاجیکستان با آن سخن فارسی امروز در اصل ادامج همان زبان دری است كه امروزه بسیا

پس از مرزبندیهای (. 461)بررسی اشعار تعلیمی و غنایی در آثار شاعران معاصر تاجیکستان، نفیسی: ی « میگویند

زبان ایران، تاجیکستان و افغانستان، روابط فرهنگی كه قرنهای متمادی مردم این سیاسی، میان سه كشور فارسی

و از  زبانان جهانهای پیوندی كه زبان فارسی بین فارسیهم پیوند داده بود، ازهم دسست؛ اما ریشهسه كشور را ب

ی ایران های فرهنگی و ادبجمله تاجیکستان ایجاد كرده بود بسیار محکم بود. بخصوی با استقالل این كشور رابطه

های رابطه»اف و بنابه دفتج تورسون دبا آن دسترش یافت و فاصلج بین ادبیات تاجیکی و فارسی ایران كمتر ش

ی )تقدیر تاریخ« اندازه سست شد، ولی قطع نگردیدسینخرونی )همزمانی( دو شاخج ادبیات یگانه )فارسی( یک

آداهی از اوضاع زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزها، خصوصاً (. 44: ی اف فرهنگ ملتهای منقسم، تورسون،

اند، ضرورتی است كه غنای فرهنگ ایران و پویایی شعر و ادب ری جزو ایران بودهدر میان كشورهایی كه روزدا

های آوا را از منظر مؤلفهفارسی را درپی خواهد داشت. در راستای این ضرورت، این مقاله اشعار دلرخسار صفی

شیوۀ  ای و بهنهاین مقاله براساس مطالعات كتابخا سبکی در سه حیطج زبانی، ادبی و فکری بررسی نموده است.

 تحلیلی انجام شده است.-توصیفی

 

 سابقۀ پژوهش
ایران »كتب مختلفی دربارۀ شعر معاصر تاجیکستان توسط محققان چاپ شده است، از آن جمله میتوان به كتابهای 

زنگولج »(؛ 4376اثر بچکا )« ادبیات فارسی در تاجیکستان»(؛ 4394نوشتج شعردوست )« در شعر معاصر تاجیکستان

سیر تحول شعر نو در »(؛ و 4345اهلل )اثر مجیب و ذبیح« زنان دذشت باران، سیری در شعر معاصر تاجیکستان

( اشاره كرد كه در خالل این كتب مطالبی دربارۀ شیوۀ شاعری 6556نوشتج بوند شهریاری )« ادبیات تاجیک

چاپ شده است كه عمدتاً مفاهیم و مضامین آوا نیز آمده است. درمورد اشعار دلرخسار نیز مقاالتی دلرخسار صفی

ژی تحلیل نوستال»اند، بعنوان نمونه خدایار در مقالج فکری اشعار او )خصوصاً مضمون وطن( را مورد بررسی قرار داده

( به بررسی مفهوم وطن در شعر این شاعر الف 4349« )آواوطن در میراث شعری بانوی تاجیک؛ دلرخسار صفی

تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف پروری »همچنین در مقالج دیگری با عنوان پرداخته است؛ او 

پروری ( تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک را به چهار دورۀ معارفب 4349« )تا استقالل و خودآداهی ملی

(، و دورۀ استقالل م 4444-4447(، ادبیات شورایی )م 4447-4455(، تجدددرایی )م 4957 -4455)روشنگری / )

 بندی هویتتحلیل و صورت»تاكنون( تقسیم كرده است. همو در مقالج دیگری با عنوان  4444و خودآداهی ملی )

-4تباران را در پنج دروه: ج( هویت ملی آریایی4349« )آوازبانان در اندیشه و شعر دلرخسار صفیملی فارسی

زبان ملی )زبان -1تبار ملی )ایران و توران(، -3ملی )ملت خورشید(، ای نظام اسطوره-6سرزمین مادری )آریانا(، 

بندی كرده است. علیرضا قزوه نیز در كتب و مقاالت متعددی شاهکار ملی )شاهنامه و بازتولید آن( دسته-5مادری(، 

 ست.به بررسی شعر معاصر تاجیکستان پرداخته است كه در نگارش مقالج حاضر از آنها نیز استفاده شده ا
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 بحث و بررسی

 آوا و آثار ویمعرفی گلرخسار صفی

)از ناحیج كومسومول آباد: « یخچ»میالدی در روستای كوهستانی  4417آوا در هفدهم دسامبر سال دلرخسار صفی

و زنددینامه در سکرات دلرخسار،  735-731بدنیا آمد )دانشنامج زبان و ادب فارسی، انوشه: صص  (نورآباد كنونی

رشتج زبان و ادبیات فارسی تاجیکی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ب ایان  4449(. دلرخسار در سال 7شریفی: ی 

ی تحصیل در دانشگاه، رئیس تاجیکستان شد. وی در سالها« كومسومول»رساند. در همان سال كارمند روزنامج 

به عضویت كانون نویسنددان شوروی درآمد و یک سال بعد، سردبیر  4474محفل ادیبان جوان بود. او در سال 

جایزۀ شوروی كومسومول لنین را از آن خود كرد و در سال  4479تاجیکستان شد. در سال « پیانیر»روزنامج 

ریاست بنیاد فرهنگ تاجیکستان  4497منسوب شد و در سال  به دبیری اتحادیج نویسنددان تاجیکستان 4494

شوروی بچاپ رسانید )ادبیات « قراتگین»در روزنامج  4446را برعهده درفت. وی نخستین شعرش را در سال 

(. وی در صحنج سیاست نیز حضور فعال داشته و چندی عضو پارلمان شوروی 644فارسی در تاجیکستان، بچکا: ی 

ای دیگر دست به اعتصاب غذا زد. همچنین شکنیهای پارلمان همراه عدهدر اعتراض به قانون 4444بود و در سال 

 میالدی به ایران سفر نمود. 45او نخستین شاعر تاجیک بود كه در مقام عضو مؤثر پارلمان شوروی در اوایل دهج 

ست كه نقشی حیاتی در احیای آوا جزو شاعران دورۀ سوم ادبیات شوروی تاجیک است و از جمله افرادی اصفی

نسل پرتالش و نودرا، صاحب اعتبار -قزوه دلرخسار را از شاعران نسل پنجمهرچه بیشتر درّ دری ایفا كرده است. 

زادۀ مود، وی را از نسل شاعران نسل دوم )تأثیر شعر (، اما شریف44میداند )خورشیدهای دمشده، قزوه: ی -و نام

ترین نماینددان یکی از برجسته»( و خدایار وی را 453زادۀ مود: ی ن، شریفمعاصر ایران بر شعر تاجیکستا

ادر نمایندۀ تام و تمام شعر تاجیکستان نباشد، آوا صفیدرهرحال  معرفی میکند.« درای شعر معاصر تاجیکملی

ایرۀ رده است. دترین، زیباترین و هنریترین وجوه شعر تاجیک را بنمایش درآوهیچ تردید شعر او یکی از زندهبی

ر تنها دوسیع واهدان، اسلوب و ساخت زیبا، برخورداری از پشتوانج غنی فرهنگی و... موجب شده است كه وی را نه

ایران، بلکه در اكثر محافل فرهنگی جهان بعنوان سخنگوی شعر تاجیکستان بشناسند. صاحبنظران بزردی چون 

اده به شعر او و استعداد تابناک این ادیب برومند بهای زیادی زچنگیز آیتمت اف، رسول حمزه اف و میرزا ترسون

 (.45آوا، مقدمج شکورزاده: ی اند ) دیوان اشعار صفیداده

 4447در مسکو به سال « خورشید بدون مونی»دلرخسار به زبان روسی هم شعر میگوید و كتابی را نیز با عنوان 

و  نویس در ادبیات تاجیکستانبعنوان نخستین بانوی رمان« ارزبان سبز به»چاپ كرد. همچنین او با نوشتن رمان 

هایی برای كودكان نیز دارد و در این حیطه فعالیتهای وسیعی از آسیای مركزی مطرح دردید. دلرخسار سروده

خود نشان داده است. از جمله فعالیتهای دیگر فرهنگی وی، بردرداندن آثار شماری از سخنوران به فارسی تاجیکی 

(، 4476) شب دروهای (. منظومه735-731ت كه بسیار درخور توجه است )دانشنامج ادب فارسی، انوشه: صص اس

( 4443) من و شب(، 4443) سیاه و سفید(، 4445) هاكُن(، 4494) روح عریان(، 4496) س ر(، 4493) ماتم سفید

فولکور و وادی های اوست. آثار ذیل نیز از جمله آثار تحقیقاتی و منثور وی بشمار میروند: از مهمترین سروده
ای روایته، زن و جنگ، روزنامج بدون روز، زنان تاجیکستان، اشک قطرۀ باران، شناخت رباعیات عمر خیام، قراتگین
زن و »، «زنان سبزبهار»(. همچنین وی سه رمان با نامهای 574)از ساقه تا صدر، موسوی درمارودی: ی  نادفته

 در كارنامج خود بثبت رسانده است.« سکرات»و « جنگ
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 آوانگاهی به قالبهای شعری دیوان گلرخسار صفی
غزل، چهارپارۀ پیوسته، رباعی، دوبیتی، نیمایی، مثنوی و كمتر از همه مسمطهای ترجیع یا تضمین كه »قالبهای 

انداز شعر معاصر را رایجترین قالبهای رایج در شعر معاصر تاجیک معرفی میکنند )چشم« ستنداغلب مخمس ه

از مجموع  -همانطوركه در جدول ذیل مشاهده میشود–(. در دیوان دلرخسار نیز 443تاجیکستان، شعردوست: ی 

شترین بسامد هستند. قطعه شعر، بترتیب قالبهای نوسروده، غزل، چهارپاره و قالبهای تركیبی دارای بی 344

محققان بسیاری به رواج شعر نو در میان « عروض نو»ها یا به قول تاجیکیها درخصوی اشعار نیمایی یا نوسروده

اند )تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان، شاعران معاصر تاجیکستان و ضعف این نوع شعر سخن دفته

خورشیدهای دمشده،  / 355معاصر تاجیکستان، شعردوست: ی انداز شعر / چشم455 و 453زادۀ مود: ی شریف

برخی اشعار وی تنها اما آنچه درخصوی اشعار بظاهر نیمایی دلرخسار قابل ذكر است، این است كه  (61قزوه: ی 

در اصل مثنوی هستند و تنها با تقطیع پلکانی، فرم شعر نو را »از نظر تقطیع ظاهری به شعر نو شباهت دارند و 

میکنند. در این نوع اشعار، داه ساختار مثنوی ظاهر میشود. آوردن بیتی با قافیج مزدوج در برخی از اینگونه پیدا 

اشعار نشانگر آن است كه شاعر دویا نخست قصد سرودن مثنوی را داشته اما بعد شعر را بصورت آزاد ادامه داده 

انداز شعر معاصر تاجیکستان، شعردوست: )چشم« است. داه هم یک مثنوی كامل، برش خورده و هیئت نو یافته است

 (.449كه ابیات پایانی آن بشکل مثنوی آمده است )« شاعر فردا»(؛ مانند شعر 445ی 

در انواع مختلف آن، حرف »آباد معتقد است در شعر تاجیکستان این قالب عباسدرخصوی قالب چهارپاره، عالی

(. قزوه نیز دلیل اقبال شعرای تاجیک به این 444آباد: ی لی عباسشناسی شعر معاصر، عا)جریان« اول را میزند

 ذكر میکند )نسلها و جریانهای« الگوپذیری تاجیکها از ادبیات روس و توجه روسها به قالب چهارپاره»قالب شعری را 

یج شعری (. البته این موضوع را میتوان با درنظر درفتن مکتب را44شعری در شعر معاصر تاجیکستان، قزوه: ی 

 مینامند، توجیه نمود.« سرایانچهارپاره»شاعران رمانتیک را در اشعار معاصر تاجیکستان، كه رمانتیسم است و 

 

 آواجدول قالبهای شعری مورداستفاده در اشعار گلرخسار صفی

قالبهای  نوسروده دوبیتی رباعی مثنوی چهارپاره قطعه غزل قالب

 تركیبی

 16 465 7 44 65 75 47 77 تعداد

 3745 41 66 455 496 95 547 ابیات

 سطر

394 

 

 آواشناسی اشعار گلرخسار صفیسبک

 سطح زبانی

-)چشم میداند« پركاربردترین بحر عروضی در شعر تاجیکستان»شعردوست بحر رمل را  موسیقی بیرونی )وزن(:

بحر رمل و هزج بسامد بیشتری (. در اشعار دلرخسار نیز دو 616انداز شعر معاصر تاجیکستان، شعردوست: ی 

دارند. در برخی اشعار او ایراداتی در وزن دیده میشود. شعردوست درخصوی این ویژدی، كه آن را خای همج 

در شعر تاجیکستان بدلیل تفاوت دویشی تاجیکان با ایرانیان و نیز عدم تسلط »شاعران تاجیک میداند، مینویسد: 

ها و اشکاالتی بچشم میخورد. ... جدایی شعر تاجیکستان از شعر ایران کتهاكثر شاعران معاصر به وزن عروضی، س
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)در دورۀ سلطج روسها( باعث شد شاعران آن خطه تا حدودی با سنتهای ادبی بیگانه شوند. یکی از نمودهای این 

وتهای ابیگانگی، عدم آشنایی و تسلط بر وزن عروضی بود. خصوصاً اینکه شاعران تا جیکستان بدلیل برخی تف

 (.614)همان: ی  دویشی، به آموزش عروض سخت نیازمند بودند

 

 آواجدول اوزان مورداستفاده در اشعار گلرخسار صفی

 مقتضب منسرح رجز مجتث مضارع هزج رمل نام بحر

 %35/4 %35/4 %4/1 %4/46 %4/44 %67 %5/39 درصد

 

دلرخسار كم نیستند، امّا تمایل او به استفاده از ردیفهای ردیفهای اسمی در اشعار )قافیه و ردیف(:  موسیقی كناری

 ست.فعلی بیشتر از ردیفهای اسمی ا

 

 آواجدول ردیفهای مورداستفاده در اشعار گلرخسار صفی

نوع 

 ردیف

ردیف 

 فعلی

ردیف 

 اسمی

ردیف  ردیف تركیبی ردیف ضمیر ردیف طوالنی

 حرفی

 %36/5 %37/1 %56/4 %74/1 %41 %75 درصد

 

 موسیقی درونی

(، قلم و 653) یشخو-خویش :تام : جناسهای مذیل و مضارع بسامد بیشتری در اشعار دلرخسار دارند:تجنیس

-فره-(، فر34) چشمه-(، چشم39) شاهد-(، شاه67) بنده-(، بند65) رویه-(، روی61) ابرو-: ابرمذیل/ (،315قلم )

-(، نفس13) تخت-(، بخت64) عود -: دودمضارع( / 41) زهره -(، زهر99) زیبا-(، زیب13) سبزه-سبز (،34) فرح

 -كف؛ شور-دف (،437) سنگ-ناز؛ ننگ -(، راز41) نهان -(، جهان44) خراب-(، شراب54) یاد-(، باد54) قفس

مصحف(: ) خط(،/ 467) جم-(، جام44) شعور-شعر (،41) جهان -(، جان14) تب -تاب وسط:(، /444) جور

 (،454) نما-نام (،419) خیال-(، خالی34) س ند-: پسندقلب(، / 447م )خش-(، چشم95) نشکستن-بشکستن

 افسانه -(، افسون15) نوش-(، نیش31) شعار-(، شعور69) راستان-راستی :اشتقاقاشتقاق و شبه(، 554) دناه-نگاه

حركتی(: ) ناقص/  (،461) آستان-آستین (،453) زمان-(، زمین93و  73) نار -(، نور43) دردان-(، دردون55)

 (.465) بهار-(، بهای45) یار -: یادمطرف(، / 55) آبِ رو-آبرو :/مركب(، 44و  31) دُل-(، دِل64) مُهر-مهر

اً تکرار های او خصوصتکرار: تکرار در اشعار دلرخسار با بسامد بسیار زیادی در اشکال مختلف دیده میشود اما تکرار

 سیقایی.كلمات و جمالت، بیشتر جنبج تأكید دارد تا مو

(، دود هزار دیده را 37) تو(، از تو سیمینتر تویی 34) استشیرینک ناز نازنینم/ در نام تو یک نواله قند تکرار واج: 

خواهم خویشتن را / پیش خویش و كیش  شیخو (،464) دیوانج ما دیو ز دیوان ددر نیست(، 34) یدنینددیده 

 (.333دارم )خال تبی (، لولوی لبی الال، تب354زر )نه به زوری نه به زاری نه با  (636) مردم

(، بیا بگو خدای من، 55) (، از آبرو و آب رو نماندست آب چشم16) تکرار كلمه: به راه آمد آمدت، ز آمدِ نیامدت

سی تار شو سی تار شو، من  (،57) (، حیف من، حیف همه منهای در من دمشده53)خدا كجا، خدا كجاست؟



 643/ آوابررسی سبک شناسی اشعار دلرخسار صفی

 

با كه  (،94) (، با سر تنهای تنها همسر تنهاییم91) (، من نام شما، ننگ شما، عار شمایم73) امام من آمدهآمده

چه دنیایی! چه  (،99)سبزناز و سبز راز و سبز اعجازم كجایی؟ (،99)دریم؟ با كه خندم؟ با كه نالم؟ با كه بالم؟

 (.545) (، عالمی در عالمی و آدمی در آدمی344) دنیایی! چه دنیا

کرار بند است، تبر بیت یا مصراعی كه در برخی اشعار وی تکرار میشود و یادآور ترجیععالوهبارت و جمله: تکرار ع

 عبارات و جمله در اشکال ردالمطلع، تصدیر و.. دیده میشود.

(، 156تو )(، برای 347نابرابر )(، 351) زهیدر(، 447)(، در پناه ترانه 416ردالمطلع: در اشعار داستان اشک و خون )

 (.175) دیخورشملت 

(، زنددیِ خالی از شور و شر/ در 444را )عاشقی را خواب دیدم/ خواب دیدم شوق عریان زلیخا رد الصدر الی العجز: 

(، از كجایم؟ تا كجایم؟ من سؤال اندر سؤالم/ ای كلید صد در پوشیده و بازم، 95است )شمار بیشمار زنددی 

 .(99)كجایی؟

(، وارثِ بارِ 75خودم )(، شاعر خون خود و نبض خود و درد 64خودم )چراغِ غمهای تتابع اضافات: من روغنِ شب

 (.444است )رقصِ سماعِ حضرتِ ساقی  نوبتِ (،434ددران )كجِ مركبِ جهلِ 

و بددهر پاک و (، باز حرام 347) (، تو از من بودی و من از تو بودم654) طرد و عکس: تو در غم او، او در غم تو

(، شبم روز است و روز 345) (، زنده مرده، مرده زنده355) حالل است/ باز حالل و پاک من زشت و حرام است

 (.165) انجامآغاز و صد آغاز بی(، ز یک انجام بی145) شب، خدایا

عدل را (، 31) ینبا ترصیع و موازنه: شعورم هرزه میبافد، شعار بینوا را بین/ غرورم خاک میبوسد سزای من جزا ر

(، زخمار دل رسیدم، نفس خزانه 16) (، دمید اختر نفس، پرید اخگر هوس37) داور تویی تو / فضل را یاور تویی تو

است/ زخمم شکفت، غنچج  دردم دذشت، حاجت ردمان نمانده(، 44) دارم/ به دیار دل رسیدم هوس بهانه دارم

 (.41است )هجران نمانده 

 

 هاواژهشناسی سبک

كلمات ذیل بسامد بسیاری در دیوان دلرخسار دارند كه با مضامین موجود در اشعار وی )سطح فکری( نیز همخوان 

ای هبعالوه دلرخسار از واههپرک، تنهایی، شید، حزن، دشنه، جهل، زعفرانی، ضیا. شه هستند: فصل پنجم عمر،

ز اكه در میان دیگر شاعران معاصر تاجیک نیز دیده میشود. تاجیکی( بسیار استفاده میکند ) یبومهای كهن و واهه

هایی كه داه ریشه در فرهنگ های بومی است؛ واههمهمترین ویژدیهای شعر امروز تاجیک، استفادۀ فراوان از واهه

 سالج آن سرزمین دارند و داه محصول همین چند دهج اخیرند.هزاران

 یسنا-فرنوشت(، 14) كنشت(، 17) پار(، 14 و 45) نقار(، 15) دیش(، 34) پرند-نواله -پتون (،69) شادون -كاه 

(، 73) سرسان(، 75) الهی (،47) چغانه(، 45) نهید(، 44) سره(، دل54) انیناع(، 51) ارغُشت(، 56) طاقه(، 55)

 جغز (،466) كلمک(، 445) سل (،451) آروان-لهیزنب (،44) خاوند(، 95) ارمان( 74) دانهزقوم-زوالنه-دریوزه

 شرشره (،474) ترباد(، 443) پشتاپشت (،455) پاتابه (،454) غفص (،414) پریشه (،434) ورزاب-رگ شه (،436)

 (،653) عابیده(، 654) سهیم(، 499) نول(، 496) ستون(، شه477) (، خودشکوف477) ریزدریان خنده(، 475)

 مَقَل-سرسان-(، نیچه665) (، جوبار661) (، عنتیقه661) (، دلخن666) (، پزمان664فند )-(، پرمه641) غوزه

(667.) 
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 (،61) نظرآتش (،63) دودرودیوان دلرخسار از نظر ساخت تركیبات دونادون و زیبا بسیار غنی است:  تركیبات: 

(، 15) غمستان (،15) رقص كمرشکسته (،35) سوز(، خزان33) سار(، خنده35) باز(، عرضه69) سرمابرده

(، 51) طاق خسته ارمان-كشان غم (،53) (، صباح نورزا55) پا(، ره13) سوزدناه -(، شررنما14) تیآشمحال

 (،74) فگار(، غم76) كاریار، دل(، دل49) خودخواری-(، خودنازی47) جوشی(، درم45) بوم(، ریشه41) پوشخم

 تبارپیر لولی (،47) سغدانه (،47) (، رخشانه41) آفر(، ترانه99) پرداز(، قله95) (، لب الل تمنا94) باران سخنهرزه

-بانمرده-بیزدل (،454) خونشار (،455) پرورخوسه (،451) دلکده (،451) دریج زعفرانی (،454) (، ترمرگ44)

 (،434) روشاد-رودستان (،467) پیریجوان (،463) فالنان (،466) سرپست (،465) مستانگی (،445) فریبغم

 (، خدانما664) شادجان-رهه(، بی664) بنیاد(، لرزه443) چج قاقو(، دكمه443) جانمرمین (،414) پیسهبرف

(، 654) خندهدل (،655) مردی(، سیه615) بیانحسرت-نهاد(، آتش634) بیزكاكل (،637) آبه(، خس631)

(، 693) خانه(، عدل679) بارانبخت(، 677) (، خیرباد644) ریز(، خزان645) غمآفر -نورد(، دردون644) اندازعکس

(، 444) كتاب(، شه443) پروریده(، قبح451) (، تاریکستان543) مردان(، غره599) (، دادران595) بنیادحزن

 (.491) چشم(، دشنه414) بند(، یخ415) سفیدفالی -نشین(، پاده434) طاقهطاقه

 

 بکارگیری مختصات زبانی سبکهای كهن
 خواهم(، همی346) (، همی بوسم646) میرم(، همی445) از فعل ماضی و مضارع: همی دنجد قبل« همی» كاربرد

 خندید(، همی456) دیدم(، همی593) پرسد(، همی514) باید(، همی194) زند(، همی114) دانم(، همی161)

(455 .) 

 (.547و  114و  114 و 344و  99) بکاردیری حرف اضافج اندر:

 (.373) رواندر جایگاه ادات نکره: یکی تخت  «یکی»كاربرد 

 نبگذار(، 36) دیرخش(، 61) امكاربرد فعل، مصدر و صفت، در شکل كهن و در مواردی بصورت اشتباه: سبزیده

(، 646) پزمانند(، 641) نتاند(، 654) دیسوز (،635) نَمُرم(، 664) یبودست (،445) هیچیدن (،71) دهیتفت(، 13)

 یبدیم(، 391) نامد( 394) ردایبم(، 374) دیا(، افتیده347) توانمیم(، بخشیده 351) دهیمرز(، 354) خواهما

 نتانم(، 414) فتانمیب(، 445) دهیچانیپ(، 594) دمیتول(، 574) دنیغرق(، 154) ساوندیم (،349) نست(، 395)

 (.446) نبشناسد(، 445)

 

 سطح ادبی
دیوان دلرخسار است. محققان نیز به ضعیف بودن سطح ادبی این سطح یکی از ضعیفترین سطوح موردبررسی در 

ان شعر امروز تاجیکست»و فقدان تصویرسازیهای بدیع و قوی در اشعار معاصر تاجیکستان اذعان دارند و معتقدند 

بسبب دور ماندن در سالهای دذشته از زبان رسمی فارسی، خو درفتن با تصویرهای محدود بومی و جدالی نفسگیر، 

مندی از فرهنگ روسی و كمونیستی داشته است، ضمن برخورداری از ساددیهای خای خود، در بهره كه با

زاده: )نگاهی به سبک شعر امروز تاجیکستان، مدرس« تصویرهای بکر و جالب توجه ادبی، كمتر توفیق داشته است

 (.69تأثیر شعر ایران بر شعر معاصر تاجیکستان، شعردوست: ی  و 446ی 

 پا های تشبیهی( است: مقراضغالب تشبیهات موجود در دیوان دلرخسار بصورت بلیغ )اضافهتشبیه و استعاره: 

 (، سرمج عصمت57) (، باغهای خستگی13) (، دیو تنهایی14) (، حور الم، دیو ستم65) (، چارسوی زنددی61)



 645/ آوابررسی سبک شناسی اشعار دلرخسار صفی

 

دفتر  (،434) شیر شوق (،435) ر عشقكشتزا (،445) (، مکتبخانج دریا446) دیو بال (،454) (، دردون تمنا74)

 (، شه ر امید664) مهد جان-(، مرغ هوس641) (، كاروان عمر645) (، رخش یاد653) (، سنگر امید444) اجل

سنگ  (،344) (، كوچج مراد346) (، پرستوی وصال334) (، دل هوس344) (، عسگر محبت641) (، تیر نگاه614)

(، 531) (، برف الم136) سیب دنه (،349) سنجج درد (،346) قاب ابرو(، ع394) (، سمند روزدار349) نامرادی

 (، ساز هستی546) (، دیگ حری و فتنه555) (، آسمان قسمت514) (، دلخن خودفروزی534) برف دیسوان

 (.411) (، دیگدان عشق543) (، مرغ الهام547)

استعارۀ مکنیه نیز در اكثر موارد بصورت  بیشتر استعارات در دیوان دلرخسار نیز در شکل استعارۀ مکنیه آمده و

 (،39) (، چشم حزن31) (، دیدۀ عقل64) (، خشم دهر64) اضافی و با استفاده از اعضای بدن است: پنجج بیچاردی

 (،444) دوش كوهساران (،455) (، چشم روح43) (، دست قضا53) (، چشم غم19) (، چشم مدارا34) دوش امید

 (.463) (، ریش آبشار594) (، پاشنج خواهش174) پنجج اندیشه -شیدخندۀ خور (،461) آستین عصمت

الیه های استعاری دیده شد، وجود یک كلمه مابین تركیب است كه داه تعیین مضافنکتج مهمی كه در برخی اضافه

 (، نگاه سرمج547) (، نبض طاقت تحقیر475) (، دوش سرد موج36) را با مشکل روبرو میسازد: عود وجود زنددی

 (.451) (، دست طفل روشنایی547) شب

ای دارد... درچه اندوه و تنهایی موضوع در اشعار دلرخسار تصویرسازی به یاری تشخیص، جای ویژه»تشخیص: 

 «بسیاری از شعرهای دلرخسار است، اما وی در دنیای خیال همنشین طبیعت ذیشعور است، همنشین دریا و باد

( باد با چنگال 635) ات مژدان بهم زد(. مانند: چراغ خانه36شعردوست: ی  انداز شعر معاصر تاجیکستان،)چشم

(، نسیم آه 551) ام بلند میخندندپاره(، كفشهای پاره153) (، شب خنده میکند634) لرزان/ دانه را از كَه جدا كرد

 (.445) (، شفق بیدرد میخندد/ غروب از درد میمیرد513) میکشد

جود در دیوان دلرخسار به دو دستج تركیب اضافی و جملج اسنادی قابل تقسیم پارادوكسهای موپارادوكس: 

 هستند:

 -(، الل صدزبان35) هزارِ فرد (،34) (، ثواب یک دنه35) غمستان فرح (،35) بیرنگیدر شکل تركیب اضافی: رنگ 

 (، نبود بوددان44) (، هشیار مست56) (، شادی محزون54) (، ظلمات نور14) نسب(، خندۀ دریان16) نالج الل

در (، كوزه315) (، نادارایی دارایی331) زرزركدۀ بی (،655مرده )(، محیط زنده 475) یشرمندد(، عزت 71)

(، دناهِ 115) (، نقدِ نسیه134) همه(، یکتای با133) (، خویشک بیگانه163) (، بهشت دوزخ314) شکستهكوزه

 زاد(، مرگ544) آباد(، ویرانه551) كجا(، وادی هیچ147) بیصداییی (، صدا154) هایم(، دفتج نادفته114) بیگناهی

 (.447) (، پیراهن عریانی436) (، آتشگه سردی466)

(، 55) شده، پیدا و دمشدهدشته و فزون(، كم69) امهای مرده(، از زنده65) امدر شکل جمله: یک روزه و صدساله

(، مرگ 76) (، از صد نهان پیدا شدم75) ی سکوتم پیکر آواز بین(، در بلند49) خواب من دویاترین بیداری است

(، زندانی 474) یگناه(، دنهکاری است اصل بی444است )(، صبر من حلوای زهرآلوده 95انجامهاست )آغاز همج 

(، 545) (، خندیده میگریم164) (، هوشیاری مست خواب است343) (، زندان تو آزادی است654) یشمخوآزاد 

 (.445) بودن هنر بودستبیهنر 

 (، هفت كوه روح را عطار دشت/ ما هنوز اندر خم نفس خودیم74) همگان خانه و من خانه خدا میبینم تضمین:

 خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای (،454) ایم(، عطر جوی مولیان و نکهتش/ ما ز شعر رودكی بوییده456)

(355.) 
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سرد (، روزرد و نگه79) (، مست و هشیار و خفته و بیدار71) بلوا چیده رفتمست و رسوا، شور و  الصفات:تنسیق

(، 661) بال و دونیمهدلش بیحال و بی (،47) پاک و پاكیزه و طفالنه برون خواهم رفت( 93) خواه چراییدو اجل

 (.357) زمن افسونگر و زیبا و برناست

د ها، خوی( در خالل اشعار دلرخسار، نام برخی سرودهبر وجود تلمیحات )خصوصاً تلمیحات اساطیرعالوه تلمیح:

اكثر اشعار دلرخسار دارای زمینج ذهنی هستند كه این زمینه میتواند »حاكی از كاربرد صنعت تلمیح هستند. 

)نقد و بررسی نوآوری در شعر « حوادث تاریخی زمان حال و دذشته و یا اشعار و داستانهایی از دذشتگان باشد

هایی چون شاهنامه، بر سر تربت حافظ، ایران و سروده (.665پور فومنی و وفایی: ی تان، شفیعمعاصر تاجیکس

 ها، عطار، نگاه شمس و...توران، نی موالنا، از غم تهمینه

اده ای است. اهداف و علل استفاما بیشترین نمونج تلمیح در اشعار دلرخسار مربوط به تلمیحات اساطیری و شاهنامه

ای حماسی در اشعار دلرخسار در دو حیطج ملی )وطنی( و سیاسی قابل تقسیم و بررسی است. در هاز اسطوره

وی همچون »ای، رسیدن به مقاصد ملی )وطنی( است. وحلج نخست هدف دلرخسار از كاربرد تلمیحات اسطوره

یشتر بات این مدعا بدیگر شاعران تاجیک، بیشتر درصدد اثبات هویت ملی، اجتماعی و فرهنگی خود است و برای اث

ه ب»بهمین علت  و« از شخصیتهای اساطیری ایرانی، كسانی مانند رستم، سهراب، حالج، مزدک و... یاد میکند

ای و باستانی مانند رستم، سهراب، سیاوش تبار بودن آنها توجه دارد و در پی زنده كردن شخصیتهای اسطورهایرانی

عر الگو در ش)بررسی تطبیقی كاربرد اسطوره و كهن« ر حالج استو یا شخصیتهای عرفانی مانند خضر و منصو

 تا دمی وارث بیچارۀ جمشید منم /(. »495و  471آوا، اكبری بیرق و اسدیان: صص فروغ فرخزاد و دلرخسار صفی

 (.467) «استدر لب ملت من جام جمی دریان 

 «زاری برای مبارزه با ظلم زمانج خود میداندوی شعر را اب»ای، سیاسی است. عامل دوم كاربرد شخصیتهای اسطوره

 آوا، اكبری بیرق و اسدیان: یالگو در شعر فروغ فرخزاد و دلرخسار صفی)بررسی تطبیقی كاربرد اسطوره و كهن

( و بعنوان نمونه از دو شخصیت هابیل و قابیل برای نشان دادن بیعدالتیهای حاكم بر جامعه استفاده میکند 471

 (.444) «پرستانبا زبان خود خواهد دفت:/ خون پاک هابیلیان/ در دردن قابیل»میسراید: « نهكا»و در شعر 

به احادیث و قرآن در اشعار اوست. موضوعی كه در اشعار دیگر شاعران  نکتج مهم در این زمینه، بسامد اندک تلمیح

را یکی از كاستیهای شعر « قرآنیدور افتادن از فرهنگ دینی و واهدان »تاجیکستان نیز مشهود است. قزوه نیز 

اصطالحات و اعتقادات دینی در اشعار شاعران آن دیار بسیار كمرنگ بچشم »تاجیک محسوب داشته و مینویسد: 

 (.15)خورشیدهای دمشده، قزوه: ی « اندمیخورد. بیشتر شاعران آنجا با معنای آیات قرآن و احادیث بیگانه

و « كفنبی»انند آدم و حوا و یوسف )بصورت محدود( اشاره دارد. در شعر دلرخسار تنها به داستانهای قرآنی م

 (.51) «میدذشتاز كربال دذشتیم، از صد بال »نیز به واقعج عاشورا اشاره كرده است: « ارغُشت نکهت دل»

و  647و  545 و 414) سهراب(، 179و  466 و 414و  545 و 649 و 647و  45) رستممورد(  36) اساطیری: 

و  45) رخش(، 466 و 179 و 557و  و 647) نهیتهم( و 147 و 311 و 467 و 354 و 444) جم(، 466 و 179

(، 559) دیدردآفر(، 314) دونیفر(، 654) زال(، 657) كاوه(، 4و  311) آرش(، 434 و 541) اوشیس ،(443و  336

(،/تلمیحات 117) میابراه(، 547) یمصطف(، 567 و 554) حوامورد(: / آدم و  1/ تلمیح به داستان پیامبران: )

(،/ تلمیحات غیراسالمی و 455) ازیا(، محمود و 313 و 599و  444و  445) وسفمورد(: زلیخا و ی 5غنایی: )

 و 157و  و 377و  464) یمان (،91 و 311 و 444 و 546 و 533 و 444 و 95و  45) منصورمورد(:  34)تاریخی: 

 محمود(، / 477و  444) موریت(، 444و  444و  47) اسکندر (،477و  449و  444) خانیزچنگ، (173و  315



 647/ آوابررسی سبک شناسی اشعار دلرخسار صفی

 

(، 455) سنکا(، 46) دلدل(، 56) قارون(، 444و  14) باربد(، 39) بادآور(، دنج 449) دارا(، 55) زددرد(، ی654)

د(: مور 9(،/ تلمیح به شخصیتهای دینی: )549) صنعان(، 157) نایس(، 147) ساینک(، 377) بهزاد(، 631) بودا

 (.464) خضر(، 444و  354) لیهاب(، قابیل و 447 و 134 وو 557) یسیع( 144و  447) میمر
 

احادیث و  نوع تلمیح

 قرآن

غیراسالمی و  اساطیری

 تاریخی

سایر شخصیتهای  غنایی پیامبران

 دینی

 9 5 1 34 36 - تعداد

 

 سطح فکری
تعیین سبک دوره و حتی سبک شخصی برساند و شناس را به كندوكاو در سطح فکری اثر راحتتر میتواند سبک

سا: ی شناسی، شمیبرای درک و دریافت اندیشج حاكم بر اثر، دقت در جزئیات بستگی به متن دارد )كلیات سبک

666.) 

اجتماعی مثل آبادانی -مضامین زمان مشروطه مانند وطن، مادر، زمین و نهایتاً تعداد كمی از مضامین سیاسی

را از مضامین عمدۀ شعر معاصر « های معروف تاجیکستانها و كوهالل آن و یا وصف رودخانهمناطق كشور و استق

 (.454زادۀ مود: ی تاجیک میدانند )تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان، شریف

 

مقام  عشق موضوعات

 زن

 تقدیرگرایی نوستالژی شکوائیه مرگ تنهایی اندوه وطن

 %6 %6 %3 %1 %4 %43 %43 %41 %34 درصد

 

پیش  هایهای فکری در اشعار دلرخسار، عشق است، اما به دو نوع كلی عاشقانهیکی از پربسامدترین مؤلفهعشق: 

ای مکتب های پس از استقالل )بر مبناز استقالل تاجیکستان )و بر مبنای مکتب رئالیسم سوسیالیستی(، و عاشقانه

از عشق و  ( دارد. در نوع اول، سخن%49) یشتریبرمانتیسم فردی( تقسیم میشود كه نوع دوم بسامد بسیار 

معموالً معشوق در شعر معاصر تاجیکستان »وبوی سیاسی دارد. معشوق، مورد تأیید حزب سوسیالیسم است و رنگ

ه تا قبل از بویژ-كه به آن ادبیات شوروی تاجیک یا مکتب رئالیسم سوسیالیستی دویند-در دورۀ تسلط شوروی 

وردتأیید حزب حاكم. یعنی در دلش مهر لنینی ( معشوقی است مم 4453مرگ استالین و آغاز دورۀ خروشچف )

جایگیر است، به عنصر صنعت و كار، كه از اصول سوسیالیسم بشمار میرود، اهمیت میدهد و بدون توجه به 

پوششهای سنتی و مذهبی در جامعه حضور فعالی دارد. زنی كه اغلب از سوی شاعر این دوره مورد ستایش عاشقانه 

اجتماعی -وبوی سیاسیشمار نمیرود، بلکه او معشوقی حزبی است و عشق به او كامالً رنگقرار میگیرد، زنی سنتی ب

« یاسیهای سای است برای بیان افکار و اندیشههای این دوره تنها بهانهدارد. حتی میتوان دفت بسیاری از عاشقانه

 (.443اكبرزاده: ی اجتماعی در شعر معاصر تاجیکستان، علی-های سیاسی )عاشقانه

زمین الجوردی میت د از عشق / ولیکن/ در قفس روزدار سرخ خویش/ ای وای / دیگ سیاه میشویم/ شعر سفید »

 (.443« )میگویم

اند، های دلرخسار، كه مطابق با مکتب رمانتیسم و پس از استقالل تاجیکستان سروده شدهدر نوع دوم عاشقانه

ق در رمانتیسم فردی، كلمج كلیدی عش»یان میشود، همچنانکه دونه بعشق خارج از دید سیاسی و با نگرشی تقدس
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 «انگیز فرورفته استای غلیظ از احساسات فوق رقیق و البته وسوسهاست: عشق زمینی و غریزی كه در هاله

الهام »( و 44« )پیام قدسی»ها، دلرخسار عشق را در این نوع عاشقانه(. 635)مکتبهای ادبی، سیدحسینی: ی 

( 474« )مذهبانمذهب بی»( و 194)« اولین مذهب و دین( »497) «خوددین »و آن را  ( میداند465)« الهی

« دنیا همه غمخانه است»( كه بدون آن 444)میداند « پیغام»و « مستی» ،«هستی»معرفی میکند. او عشق را 

از عشق بگو كه بجز این حرف كهن/ حرف همه  در نظر او سخن از هر موضوعی غیر از عشق تکراری است: (.675)

 (.145است )مردم جهان تکرار 

نکتج بسیار مهم، نوع نگاه دلرخسار به مردان است، كه با موضوع عشق در تضاد قرار میگیرد. او از طرفی از عشق 

ین مرد عاشق بهترین مرد عاشق من بود / بهتر»خود سخن میگوید و عاشقِ خود را بهترین مرد در عالم میداند: 

او مسحور حجب و حیای زنانه است »از طرف دیگر دید مثبتی به جنس مردانه ندارد؛ زیرا  (، اما447) «هستمن 

و مسائل زنان در سطح دیگری برایش قابل طرحند. نگاه به مرد در سراسر اشعار او بسیار محتاطانه است. از یک 

یگر انزجار و نفرتش را هم از مردان پنهان نمیکند و مرد را ارزش میداند از سوی دسو زنددی را بدون معشوق بی

زنگوله زنان دذشت باران، قدیانی و بهروز: ی )« با اوصافی چون نامرد، سرد و حتی پست مورد لعن قرار میدهد

 گذارمیمبه یاد دلشن پژمردۀ زن / به یاد معبد افسردۀ زن / ز سنگ مردها افکنده سویم / برای خویش هیکل  (.79

داهی چون تو دارد / غم و درد زنی زن تو شعر پردردم نخواند/ زنی كه تکیه سر دهوارۀ طفل تو ای مرد / (.454)

 (.655) پروای آزادز تو ای مرد بی (. تو با من نیستی و عالمی پر /664) تنها نداند

مقام واالی زن در كنار آنچه در اشعار دلرخسار برجستگی خاصی دارد، توجه به زنان و بیان مشکالت آنان: 

این خانه درم و روشن است » بیان مشکالت زنان و نوع نگاه و زبان خاصی است كه وی به زنان جامعج خویش دارد:

 (.496) «از عشق زن، از سحر زن / بگذار روشنتر شود از آفتاب مهر زن

ای مردساالر و دلرخسار سعی دارد موقعیت دردآلود زن در جامعهاو نگاهی خاصی به زنان جامعج خویش دارد. 

تنهاییها و سختیهای بیشمار و العالج وی را، كه از نظر شاعر تقدیر زنان جامعج وی محسوب میشود، توصیف كند. 

ار ساختترین اشعشعر نجات او كه یکی از بهترین شعرهای تمام دورۀ شاعری اوست، یکی از منسجمترین و خوش»

دلرخسار بازدوكنندۀ (. 74)زنگوله زنان دذشت باران، قدیانی و بهروز: ی « اوست كه به مسئلج زنان پرداخته است

شرایط و دشواریهای موجود بر سر راه زنان میهنش است. او زنان جامعج خویش را دچار ظلم و بیمهری و بیعدالتی 

های دردآلود موجود در اشعارش بردرفته از بیان لهكنندۀ صدای مظلومیت آنهاست و بخشی از نامیداند و منعکس

همین مشکالت است. او بیان كنندۀ واقعیتها و دردهای جامعج خویش است و از مشکالت، خصوصاً كار زنان در 

 (.74« )پنبج مهر به پای همگان میکارم»مزارع پنبه سخن دفته است: 

ا مظلومیت زنددی میکند و آماج تیرهای تقدیر قرار درفته زن در اشعار او با وجود تحمل رنج و سختی و وفاداری، ب

از دلشن »(، 57) «دمشدهحیف من، حیف همه زنهای با من »(، 36) «کشمیمپاكی  درد رودم،دختر زاینده» است:

آسمان دل، زور عاقل را به جاهل داده است / ( »451) «پژمرده، پری دریان رفت / افسانج سبز عشق زن آخر شد

بگویی جنس زن از مرد » (،645) «غرور من به صد نامرد كافی است» (،465) «یمردانگچارۀ بیچاردی زن بود 

 (.334) «ام/ تو را دوباره جادو میکنمبه صبر مردافکن زنانه»(، 645) «بیش است

دران، داغدار فرزندان خویش در در اشعار او بعلت جنایت سلطههمچنین دلرخسار توجه خاصی به مقام مادر دارد. ما

ام با مادری خسته»(؛ 695) «زادهمادرم مرا با درد/ پیش از خطا زاده / مادرت تو را ای مرد/ خوشترین بال » است:

 (.475) «یحالاند / در دم دروازه/ در آسودهاش را كشتهكه بچه



 644/ آوابررسی سبک شناسی اشعار دلرخسار صفی

 

زمین است و بر همین اساس شعرا و ادبای تاجیک، عالقه به ایران و ایراناز موضوعات موردعالقج دوستی: وطن

پژوهشگران مفهوم وطن (. 37ایران را خانج دوم مردم تاجیک میدانند )تاجیکستان در مسیر تاریخ، شکورزاده: ی 

ر دمفهوم وطن  اند و معتقدندرا در اشعار تاجیکستان با توجه به ادوار تاریخی این كشور مورد بررسی قرار داده

در چهارچوب حزب  ، تحت تأثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی و«دورۀ شوراها»دورۀ تسلط شوروی سابق یا 

وطن »، «وطن یک ارچه»، «وطنی سوسیالیستیجهان»منظور از آن  و« بار ایدئولوهیکی به خود درفته» ستیكمون

اما پس از است. « جماهیر شوروی سوسیالیستیاتحاد »یا « سرزمین بزرگ شوراها»، «وطن بزرگ»، «شورایی

ی تراندک دارای مفاهیم دستردهم( و ازبین رفتن سانسورهای حکومتی، مفهوم وطن اندک 4444فروپاشی شوروی )

 یدلبستگ عالقه و کستان،یتاج یبه شهرها یمستقل، عالقه و دلبستگ کستانیتاج شیستامیشود. مفاهیمی چون 

خود به اجبار از  یو باستان یمل تیاز هو کانیتاج یجداساز یبرا یه در زمان شوروك ینینشکیتاج یبه شهرها

-ستایش وطن همراه با اندوه و تأسف كه ناشی از سرخورددیهای سیاسی شدند )بخارا و سمرقند(، کستان جدایتاج

تاجیک خدایار: ی )تحول مفهوم وطن در ادب معاصر « اجتماعی است و نیز انتقاد از سردذشت تاریخی تاجیکان

 (.374محمدی بدر و دیگران: ی تحول مضمون عشق به وطن در شعر معاصر تاجیکستان،  ؛35

ای ازآنجاكه اغلب اشعار دلرخسار در مکتب رمانتیسم سروده شده است، مفهوم وطن در دیوان او بسامد دسترده

های میتوان در بستر رمانتیسم، دغدغه ای كهدوستی و رمانتیسم پیوند عمیقی با هم دارند؛ بگونهدارد. میهن

ر بچکا نیز دو ویژدی اصلی داجتماعی و وطنی شاعران و نویسنددان را در قاب هنر و احساس بهتر بتماشا نشست. 

معرفی میکند )ادبیات فارسی در تاجیکستان، بچکا: ی « پرستانهفروغ میهن»و « عفت دخترانه»اشعار دلرخسار را 

در برخی اشعارش به ذكر و ستایش ایران پرداخته است و ایران را نیمج دمشدۀ دلرخسار (. بر همین اساس 644

بعالوه، مفهوم وطن در اشعار دلرخسار، با بررسیهای فوق )تأثیر ادوار تاریخی در مفهوم وطن( وطنش میداند. 

 دیشگانی خود دارد:تنیده از وطن در دستگاه انسه مفهوم متفاوت و درعینحال درهم»دلرخسار مطابقت دارد. 

وطنی وطن جغرافیایی: در مفهوم وطن جغرافیایی منظور از وطن، وطن خرد یا جزئی جدانشدنی از جهان-الف

سوسیالیستی در قاب اتحاد جماهیر شوروی بود كه وطن بزرگ نامیده میشد. در همین نگرش مفهوم وطن در 

شست و در آثار اغلب شاعران شوروی تاجیک، مشهود است: كنار مادر تا جایگاه خدا، ارتقا یافت و بل به جای او ن

زبان كشورم/ بی  زبان مادری، بیزبان مادری، بی میهنم/ بی  بی(. »466) «ستینتهمینج ما مادر ایران ددر »

 روز مادرم،خوش(. »497) «جهانای دختر زمین! ای مادر (. »453« )مادرم! زبان مادری، بیملتم/ بی  مادری، بی

بارِ خدا بودم وطن! /در چنگ دشمنت/ از تو جدا بودم وطن!/ » (.497) «خاورمام، خورشید دلسوز مادرم /دنج یگانه

 («.499) غمتاما نه از 

ای را كه فرهنگ وطن تاریخی: در این مفهوم، شاعر به تاریخ پیدایش قوم خود مراجعه كرده و مفهوم دسترده -ب

ن خود بازمیگرداند. اشعاری كه در آنها از دذشتج مردم تاجیک و فرهنگ و زبان شورایی از آن درفته بود، به وط

آید. شاعر در برخی از این شعرها به مدد حافظج تاریخی به جستجوی هویت مادری و پیوند با ایران سخن بمیان می

ایران سروده  دمشدۀ خود برمیخیزد. آن دسته از شعرهای میهنی هم كه در ستایش و تعریف از تاجیکستان یا

دوی را بوی را فصل جزا در باغ كشت/ دست میهنیاس میهن»شده نیز زیرمجموعج همین دروه موضوعی است: 

 «شدهآلود میهن دم عشق من پشت در بیگانه مینالد خموش / بی منِ در چشم غم(. »54) «امدر آستین دم كرده

به جان نزدیک! / ای نور دل و دیده! / ای هر ورق  رگ نبض شعر! / ای دورای میهن سبز مهر! / ای شه(. »59)

 (. 311)« سنگت، شعری است اهورایی/ از هر وجب خاكت، یک نابغه روییده/ ایران عزیز من، ای جان عزیز من!
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دلرخسار در در این مفهوم، دذشتج كشورش و زمان شوراها را به تمسخر درفته و خود را نه اهل حزب سوسیالیستی 

حزب، تو هستی حزبِ من بی»وطن بزرگ باشد، بلکه خود را اهل حزب دل یاس معرفی میکند: كه معتقد به 

 «ستایسریا و منی كه از تبار زنبور عسلم...آری من عضو سرس ردۀ حزب دل یاسم... عضو حزب بی»(، 145) «هنیم

(156.) 

گ تاجیکستان سر هر سن»میکند:  همچنین در مفهوم وطن تاریخی، شاعر آزادانه به نام كشورش تاجیکستان اشاره

هان! »(، 671) «كالنمیدان مردان تو بر من وطن است... كوهساران تو از نقره و طالست بلند... وطنم ای وطن 

دزدان حقیر خاک تاجیک! هان! /از دیار من نمانده/ جز غم و اندوه حسرت.../ سنگهای تاجیکستان را/ برای من 

 (.547) «خواهمینمدذارید/ در سر دور حقیرم/ مادر دیگر 

؛ ستمظلومیت وطن در سراسر دیوان وی بتصویر كشیده شده است اما سخن او درمورد وطن همراه با نوعی غرور ا

ای وطن/ »او از دردو رنج مردم و ملت خویش صحبت میکند اما سخنش نوعی صالبت و استواری در خود دارد: 

 «ستاین وطن/ این لنگر كشتی طوفانها / مركز تجربج اهریمنان بود» (،546) «یفانواالترین، زیباترین عشقِ منِ 

(444.) 

خسار دیده میشود، با تکیه بر شاهنامه به تلقی جدیدی از وطن فرهنگی: در این مفهوم كه تنها در اشعار دلر -ج

زبانان در جایی به نام شاهنامه، جا وطن میرسیم. در این تلقی كه ارتباط وثیقی با وطن تاریخی دارد، تمام فارسی

 نهای اخیر، معیار درستی برای تعییوطن میشوند. از نظر شاعر، مرزهای تصنعی ایجادشده در سدهمیگیرند و هم

، ملیت امهدذرن مرز،-حدود وطن نیست و نمیتواند باشد؛ بنابراین باید بدنبال وطنی رفت كه نتوان با ابزار معمول 

این سرزمین را « شاهنامه به وطن» لیتأوشهروندان آن را از هم جدا كرد؛ از همین روی وی با  -و زبان جدید

ای به یکی از كشورهای دنیا بتوانند به وابستگی دذرنامه زبان جهان از هر نوعآفریند تا همج شهروندان فارسیمی

مردی.../ شاهنامه وطن است / وطن بی»آرام دیرند. « مام مهربان»وارد شوند و در آغوش این « وطن نامیرا»این 

 (.143)« آری، آری، شاهنامه وطن است/ وطنی كز من و تو / نتوانند به شمشیر و به تزویر ربودن

دلرخسار عشقی شورانگیز به ایران و ادب فارسی دارد و به شاعران ران و بزرگان و اماكن ایران: یادكرد نام شاع

باوجود اینکه تأثیرپذیری زیاد دلرخسار »ایران همچون رودكی و فردوسی و خیام و حافظ و سعدی ارادت میورزد. 

)شعر تاجیکستان، عجمی: « خود میداند از شاعران روس، غیرقابل انکار است، او حافظ و بیدل را استادان درجج اول

و ادرحقیقت میتوان دفت این مفهوم با مضمون عشق به وطن در اشعار دلرخسار درهم تنیده شده است. (. 41ی 

 «راخیام تو افشا كرد اسرار محبت »آورد: نام وطن و نیاكان )خصوصاً شاعران( وطن را عموماً در كنار هم می

 (.377) «توخوانیهای نامهیاد كردم حافظ و شه»(، 319) «بودمان تو عاشق پیش از تو به خراس»(، 311)

باید دفت شاعران و ادیبان تاجیکستان در  -و دیگر شاعران تاجیک -در بیان علت این یادكرد در اشعار دلرخسار

 ثار كسانی چونسالهای جدایی تاجیکستان از ایران، دو وظیفج مهم داشتند: یکی زنده نگه داشتن نام و یاد و آ

فردوسی، حافظ، مولوی و بیدل، و دیگر سرودن اشعاری كه نبض زبان فارسی را در سرزمین زنده و پویا دارد. 

بهمین دلیل است كه امروز یکی از بهترین سرفصلهای اندیشج شاعران تاجیکستان، ستایش ایران و نکوداشت 

 زبان است.فردوسی و مولوی و دیگر شاعران فارسی

درایی بیشتر اشعار دلرخسار بر پایج مکتب رمانتیسم سروده شده و مهمترین شاخصج این مکتب دروندرونگرایی: 

یر )س« درایی در هنر رمانتیک، یک ویژدی بنیادین و سبکی آن محسوب میشوددرایی و ذهنیتدرون»است. 

را در موارد ذیل برشمرده است: (. سیدحسینی نیز ویژدیهای این مکتب 674رمانتیسم در اروپا، جعفری: ی 
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یان كشف ها، بتأكید شعر بر فردیت، اهمیت تخیل و تاكید بر بُعد شهودی و توجه به دریافت درونی شاعر از پدیده»

و شهود شاعر بوسیلج تصاویر و درنتیجه اهمیت یافتن صور خیال، تفوق و اقتدار تخیل خالق، كاربرد رمزی و 

س و هیجان به جای خرد در كار شاعری و البته تا حد امکان در قلمور اخالق، سمبلیک صورخیال، اهمیت احسا

دست یافتن به نوعی آزادی از قیود سنتی، نرمش، انعطاف، شور و هیجان، عالقه به شعری شبیه به نثر كه ازلحاظ 

پایج همین (. اشعار دلرخسار نیز بر95)مکتبهای ادبی، سیدحسینی: ی « آهنگ و مضمون و تصاویر متنوع است

های فوق خصوصاً درونگرایی است كه شامل سه مضمون عمدۀ غم و اندوه، تنهایی و مکتب، دارای برخی مشخصه

 مرگ میشود:

غم و اندوه: درونمایج بیشتر اشعار تاجیکی، غم و اندوه است كه بیانگر سختیهایی است كه مردم این سرزمین در 

د. از این جهت شعرشان سوزناک است و دردآلود. غم و اندوه در اشعار انطول تاریخ مخصوصاً در قرون اخیر كشیده

 دوستای كه شعردلرخسار نمود بسیاری دارد، و حتی در اشعاری كه اوزانی شاد دارند نیز دیده میشود، بگونه

یک مینامد. ادرچه شعردوست رنج و غم موجود در دیوان وی را ناشی از روحیج تراه« ترانج حزن»دیوان وی را 

به جای »است و معتقد است وی های شعریش را به رنگ غم درآورده شادترین لحظه»شاعر میداند كه « دردآلود

ریشه در  -بجای واكنش سیاسی-هایش پناه میبرد و شاید این بازتاب عاطفی سرودهشعر اعتراض، بیشتر به اندوه

(. این امر معلول 444اجیکستان، شعردوست: ی داشته باشد )تأثیر شعر ایران بر شعر معاصر ت« زن بودن»اصل 

شده، تبعیض و نبود عدالت اجتماعی، نادانی و جهل مردم، وضعیت زنان عوامل مختلفی مانند آرزوهای سركوب

دیگر نه یار » (45) «اممن آن دلم كه در خزان خود شکفته»جامعه و دوری از وطن )ایران( و دودمان ایرانی است: 

ملت من! ملت باران... ملت من! ملت خاكی! (. »45) «شنواز عشق خوار و زاریم شعر جگر  ار/دارم و نه عزت دی

در جهان، بی یار، تنها زیستن/ زنددانی نیست/ اما مرگ نیست/ با كس ناآشنایی »(، 175) «دردزبان مهربان درد، هم

 (.435) «استزیستن / خودفریبی/ روسیاهی/ خودكشی 

 نمبر وجود این لغت در نامهای اشعار و ساخت تركیبات فراوان با آن )تنهایی تنهای عالوه دلتنگی شاعر از تنهایی:

« مادر تنهایی»بلکه « مادر ملت»، دلرخسار در موارد فراوان از تنهایی دله كرده است. او خود را نه (...و( 56)

شاعری را نیز زدودن تنهایی میداند: (. او حتی علت پرداختن به 97) «ممادر ملت نیم من، مادر تنهایی»مینامد: 

 (.647) «رسكه غم تنهایی خود را شوم فریاد خوانی كنممن از آن با ساز دیگرها غزل»

من همان تنهایم/ »(، 195) «پنهانمن سر تنهایی خود را/ این زمستان/ در كجای عالم غربت كنم »مواردی دیگر: 

 (.535) «كرش همه را كردم شادیِ تنهایی خود/ به جهان نامده/ دوكه ز غم
بر درد و رنج و دریه و مویه، شاهد موضوع مرگ نیز هستیم. او زنددی را در رنج و سختی در اشعار دلرخسار عالوه

الیق! راز مرگ افشا كن... عمر و لحظه یکسان است در ردیف ای بهار بی»میبیند، بنابراین آرزوی مرگ دارد: 

یک بار به دنیا آمده، اما مجبور به تحمل سختیهای فراوان است، كه در نظر او (. او از این كه 315) «یمردبی

 (.351) «رمیمچرا خواهی كه من صدبار  به دنیا آمدم یک بار ای دل»مساوی با مرگِ صدباره است، ناراضی است: 

ر، زنددی سخت علل پرداختن به موضوع مرگ در اشعار دلرخسار را میتوان در عواملی چون تنهایی و اندوه شاع

مادر زنددی/ زاییدۀ مرگ »، (514) «دارمیمپرور/ زنددی را زنده من در محیط مرده»زنان و دوری از وطن دانست: 

 .(474) «ستزبانی خموشان و خموشیزنددانی نیز مرگ است/ در زبان بی»(، 464) «است

دیوان  مفهوم نوستالژی دریکی از ویژدیهای اصلی مکتب رمانتیسم بازسازی خاطرات دذشته است. اما نوستالژی: 

دیده میشود. طبیعی است كه این مفهوم نیز پس از « عشق به وطن با اندوهی غریبانه»دلرخسار، تنها در شکل 
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« های سیاسیآزادی یبرخ جادیاو با  یستیالیسوس سمیرئال یكمرنگ شدن نفوذ مکتب ادب»استقالل تاجیکستان و 

با یاد آوردن دذشتج »اغلب شاعران معاصر تاجیک در اشعار دلرخسار و دیگر شاعران تاجیک وارد شده است. 

اند، حسرت میخورند و ارزشمند خویش در روزدار خراسان بزرگ و برای آنچه در این مدت جدایی ازدست داده

نوستالژی( در شعر چهار شاعر معاصر تاجیک نفیسی و دیگران: ) ادیدله و شکایت از سرنوشت خویش دارند )دریغ

نتیجج مستقیم سركوب سیاست دوران شوراها، بویژه »(. شکوری بخارایی نیز این حسرت دردآلود را 655ی 

اكن در بومی س تاریخ و فرهنگ ملتهای»میداند كه « حاكمیت سخت و خشن رئالیسم سوسیالیستی استالینی

وطن خرد )تاجیکستان(/ وطن بزرگ »وی را بعمد به فراموشی میس رد و با ساختن دودانج جمهوریهای شور

شاعران و ادیبان را به ستایش شوروی و آن وطن رؤیایی سوق میداد و از وطن و فرهنگ دذشتج خود « )شوروی(

 یهاهیزبان به دالک در این دوره است كه شاعر تاجی(. 66)پاره ای از تاریخ، شکوری بخارایی: ی « بیزار میکرد

 تان،کسیبه تاج یفتگیخود سخن راند و ضمن اظهار ش نیسرزم یدشود و با افسوس از مصائب اجتماع یاجتماع

( و کی)نوستالژ بانهیغر انیب یی. دودیكش ریبتصو زیمردمان را ن یخود، دردها ارید یجا یشهرها، روستاها و جا

خسار اما سیر روح دلر. انددشته دیناام ش،یخو نیسرزم طیداشت كه از بهبود شرا یناز رنج مردما تیپراندوه او، حکا

در میان خاطرات وطن و دوری از آن، در اكثر موارد منجر به غم و اندوه شده است. به عبارت دیگر، جدای مضمون 

مزرع اندوه »همراه است: جانکاه اندوه و غم، كه در اكثر اشعار وی دیده میشود، یادكرد شاعر از وطن نیز با غمی

منما/ كه در عالم، تخم غم، ارزانی خواهد شد/ درچه دیروز تو را / با نسلِ خودسوز تو  كشت خود را/كشت منما...

 (.174) «نمیبیمكشتند/ نور احیای تو را / در دیدۀ آینده 

تماعی، تبعیض و نابرابریهای اجموضوع شکوائیه و اعتراض نیز بسامد قابل توجهی در اشعار دلرخسار دارد. شکوائیه: 

جهل و نادانی مردم و سرنوشت زنان در جامعج خویش سه عاملی هستند كه باعث ایجاد این مضمون در اشعار وی 

اره دلم بیچ» شده است. او از ظلم، تبعیض، نبود عدالت اجتماعی و نابرابریهای اجتماعی اینگونه شکوه سرمیدهد: 

جوجج آزاد را  بگذار عمری در قفس نالند / مرغکان. »(469) «دیگریممانه بینشان از زخم ز جدا ز جان میگرید /

 (.645) «كشتآزادی خواهد 

همچنین سرنوشت اجتماعی زن تاجیک كه هم در نظام كمونیستی و هم پس از استقالل تاجیکستان، كارهای 

بر زمین » تراض وی شده است:سخت و دشواری مانند چیدن پنبه و رفتگری خیابانها به دوش اوست، باعث اع

ورزی زمین خواهد/ عشقاین زن این نالندۀ درد هزاران... خضر پاكی را همی (.555) «کارندیمخاطره/ سرب پنبه 

دوز المها/ بیهنرها را ندارد چشم دیدن/ این زن، این جمعیت و آسمان را خواستار است/ این زن، این بانوی دل

 (.467-464) «تنهای تنها

لت اصلی و پربسامدترین عامل شکوائیه در دیوان دلرخسار جهل و نادانی مردم است. او از جهل و نادانی مردم اما ع

 زبان آمد؛ جهل،فضل، بی»شکوه سرمیدهد و ریشج همج درفتاریها و بدبختیهای ملتش را در درو جهل میبیند: 

این دنیا ز نامردان جاهل/ زنی را مخزنی را پاسبان  در»(، 96« )كامران آمد /دور فاضالن بگذشت، دور جاهالن آمد

ستیزی (. درواقع فقر فرهنگی موجود در جامعج تاجیکستان باعث شده دلرخسار در اشعارش به جهل649) «شو

 ب ردازد.

بسامد كلماتی مانند بخت، قسمت، قضا و قدر و تقدیر در اشعار دلرخسار باالست و همین امر موضوع تقدیرگرایی: 

دلرخسار جبردراست و به بخت و اقبالش كه تیره است بارها در »قاد وی به تقدیر و سرنوشت را تأیید میکند. اعت

شاید بتوان دفت او با افکندن (. 74)زنگوله زنان دذشت باران، قدیانی و بهروز: ی « شعرهایش اشاره كرده است
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 بر سر ننگ و عار من»خود را تسکین میدهد: نامرادیها، شکستها و سختیهای موجود در كشورش به دردن تقدیر، 

 (. 565)« سرور تاجیک؟خدایا! تا كجا تقدیر بازد/ با سر بی(. »449) «بشکست/ سنگ تقدیر با همه سختی

وبوی عرفانی میگیرد و پرتکرارترین مضمون عرفانی در اشعار وی، رهایی از اشعار دلرخسار داهی رنگعرفان: 

 (.354) «امام از خودنمایی خستهخسته»(، 355) «ش ز هر دیو هراسانماز خود خود بی»منیت است: 

 

 گیرینتیجه

های وزنی بنحو بارزی بچشم میخورد. در سطح زبانی، دو بحر رمل و هزج بیشترین بسامد را دارا هستند و سکته

ت زبان پایبندی به اصال بر طبیعت زبان تاجیکستان، نوعیدرایی موجود در كاربرد لغات اشعار دلرخسار عالوهكهن

دری و شعر دذشتج ایران است. تکرار در اشکال مختلف آن نیز برجستگی خاصی در اشعار وی دارد. در سطح ادبی 

ترین ویژدیها در اشعار وی محسوب میشود. وطن و موضوعات مربوط به آن مانند تشخیص و تناقض از برجسته

های فکری مربوط به وطن در اشعار هنگ بومی از مهمترین مؤلفهسرزمین مادری، زبان مادری، تاریخ ملی، و فر

دلرخسار است. در نظر دلرخسار، وطن تنها شامل محدودۀ جغرافیایی نمیشود بلکه مفهوم وطن در نظر او بسیار 

عارش او در اشوسیعتر است و شامل جغرافیای فکری و فرهنگی نیز میشود؛ بهمین دلیل شاهنامه را وطن میخواند. 

درایانه بروز اند، می ردازد و احساسات ملیهای حماسی، كه اغلب از پهلوانان شاهنامه انتخاب شدهاه به مفاخرهد

مضمون نوستالژی در اشعار دلرخسار، تنها در شکل یاد وطن كه پس از استقالل تاجیکستان و ایجاد میدهد. 

م و غیستی حاصل شده است، دیده میشود. آزادیهای سیاسی ناشی از كمرنگ شدن نفوذ مکتب رئالیسم سوسیال

های اشعار دلرخسار است. بخشی از این حزن بدلیل وطن و ملتی است كه از اصل و تاریخ و فرهنگ درد از بنمایه

مقام زن در خود جدا شده و بخش دیگر مربوط به وضعیت فعلی مردم خصوصاً زنان جامعه و نبود عدالت است. 

 ی دارد واقعیات و دردها و مشکالت زنان جامعج خویش را معرفی كند.اشعار دلرخسار واالست و سع

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 یاصل طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی آقای دكتر محمدعلی شریفیان. است شده استخراج شیروان

 و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان بهفرخانی  سركار خانم خدیجه صاحبکار. اندبوده مطالعه این

 تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  سركار خانم دكتر شبنم شفیعی مقدم. اندداشته نقش نهایی متن تنظیم

 و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی راهنماییهای و هاداده

 .است پژوهشگر سه هر مشاركت

 

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 ند،داد یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهرساله  داوران هیئت و شیروانآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم
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 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فارسی منابعفهرست 
دوست و محمود عبادیان، تهران: مركز ( ترجمج سعید عبانژاد هجران4376ادبیات فارسی در تاجیکستان، بچکا، یرهی )

 المللی.مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین

 ( تهران: قدیانی.4399سیدعلی )از ساقه تا صدر، زنددی و شعر شعرای تاجیکستان در قرن بیستم، موسوی درمارودی، 

 .1یج اتفاق نویسنددان تاجیکستان، شمارۀ نشر( 4497) بهرام ایامی كه در انتظار بودیم، فیروز،
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( فصلنامج تحقیقات تعلیمی 4344بررسی اشعار تعلیمی و غنایی در آثار شاعران معاصر تاجیکستان، نفیسی، غالمعباس )

 .434-463، صص 46 ۀشمارو غنایی زبان و ادبیات فارسی، 

م آوا، اكبری بیرق، حسن و اسدیان، مریالگو در شعر فروغ فرخزاد و دلرخسار صفیبررسی تطبیقی كاربرد اسطوره و كهن

 .446-444، صص 6( 4( دوفصلنامج پژوهشهای ادبیات تطبیقی، )4343)

 بی جا: بی نا. (4395پاره ای از تاریخ؛ تاجیکستان در مسیر تاریخ، شکوری بخارایی، محمدجان )

 .51-34، صص 1شناخت، شمارۀ ( ایران4374) اصغرتأثیر شعر ایران بر شعر معاصر تاجیکستان، شعردوست، علی

-414، صص 7( 43( نشریج ادبیات تطبیقی، )4341زاده مود، میترا )تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان، شریف

473. 

 ( تهران: الهدی.4395میرزا )تاجیکستان در مسیر تاریخ، شکورزاده، 

( مجلج شعرپژوهی الف 4349خدایار، ابراهیم ) آوا،صفی دلرخسار تحلیل نوستالژی وطن در میراث شعری بانوی تاجیک

 .75-17، صص 44( 1)بوستان ادب( دانشگاه شیراز، )

ج( فصلنامج  4349ابراهیم ) آوا، خدایار،زبانان در اندیشه و شعر دلرخسار صفیبندی هویت ملی فارسیتحلیل و صورت

 .46-73 ص، ص65( 1مطالعات ملی، )

، صص 3شناخت، شمارۀ ( نشریج علوم انسانی، ایران4375) اصغرتحول تصویر در شعر معاصر تاجیک، شعردوست، علی

414-414. 

اكبرزاده، مرجان تحول مضمون عشق به وطن در شعر معاصر تاجیکستان، محمدی بدر، نردس؛ یزدانی، حسین و علی

 .347-374، صص 46( 3( بهار ادب، )4349)

( ب 4349پروری تا استقالل و خودآداهی ملی، خدایار، ابراهیم )تحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاجیک: از معارف

 .45-35، صص 63( 96پژوهی ادبی، )متن

ات آكادمی علوم جمهوری تاجیکستان، ( مجلج اخبار4444اف، اكبر )تقدیر تاریخی فرهنگ ملتهای منقسم، تورسون

 .66-45، صص 3شمارۀ 

 ( تهران: سخن.4344آباد، یوسف )عباسشناسی شعر معاصر، عالیجریان

 ( تهران: الهدی.4394) اصغرانداز شعر معاصر تاجیکستان، شعردوست، علیچشم

 پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی.( دزیدۀ شعر امروز تاجیک، تهران: 4374خورشیدهای دمشده، قزوه، علیرضا )

؛ تهران: سازمان چاپ و 4( جلد 4375دانشنامج زبان و ادب فارسی: ادب فارسی در آسیای مركزی، انوشه، حسن )

 انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

( 4155، رقیه )زادنوستالژی( در شعر چهار شاعر معاصر تاجیک؛ نفیسی، فروغ؛ اسماعیلی، حسین و ابراهیمی) ادیدریغ

 .669-655، صص 43( 17دهخدا( )) یفارسفصلنامج علمی تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات 

-64، صص 3( 5( نقد و نظریج ادبی، )4347بندی شعر معاصر تاجیک، از روشنگری تا استقالل، خدایار، ابراهیم )دوره

15. 

 اطالعات. ( تهران:4345زنددینامه در سکرات دلرخسار، شریفی، هدیه )

 ( تهران: آرمانشهر.4345اهلل )زنگوله زنان دذشت باران: سیری در شعر معاصر تاجیکستان، قدیانی، مهرداد و بهروز، ذبیح

 ( تهران: نشر مركز.4379سیر رمانتیسم در اروپا، جعفری، مسعود )

 .41، ی 57( منشور ادبیات، شمارۀ 4397شعر تاجیکستان، عجمی، رستم )

( پژوهشنامج ادب غنایی دانشگاه 4346اكبرزاده، مرجان )اجتماعی در شعر معاصر تاجیکستان، علی-سیاسی های عاشقانه

 .444-494، صص 44( 65سیستان و بلوچستان، )
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 ( تهران: دفتر مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه.4371فارسی ایران و تاجیکستان، كلباسی، ایران )

 ( تهران: میترا.4391شناسی، شمیسا، سیروس )كلیات سبک

 ( به سعی میرزا شکورزاده، تهران: الهدی.4373آوا، دلرخسار )دلچینی از اشعار، صفی

 ( با مقدمج سیمین بهبهانی، تهران: نگاه.4345آوا، دلرخسار )مجموعه اشعار، صفی

 .44-45، صص 63الف( مجلج شعر، شمارۀ  4377ای بر شعر امروز تاجیک، قزوه، علیرضا )مقدمه

 ( تهران: نگاه.4374کتبهای ادبی، سیدحسینی، رضا )م

 .47-41، صص 66مجلج شعر، شمارۀ  ب( 4377نسلها و جریانهای شعری در شعر معاصر تاجیکستان، قزوه، علیرضا )

( بهار ادب، 4344پور فومنی، محمداسماعیل و وفایی، عباسعلی )نقد و بررسی نوآوری در شعر معاصر تاجیکستان، شفیع

 .669-654، صص 43( 6)

، 4شناسی، شمارۀ ( پژوهشهای نقد ادبی و سبک4344زاده، عبدالرضا )نگاهی به سبک شعر امروز تاجیکستان؛ مدرس

 .654-494، صص 4 یاپیپ
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