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 39پاییز  تاریخ دریافت مقاله:

 39پاییز  تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

  چکیده
 ادبیپیشینة خاستگاه تاجیکان و ، با توجه به تاریخ كهنسال تاجیکستان، ابتدا به در مقالة حاضر

در شعر  عشق به وطن،مضمون سوال اصلی پژوهش، آن است كه؛ پرداخته شده است.  این سرزمین

اجتماعی، دچار  -( با توجه به دگرگونیهای سیاسیم به بعد1319از انقالب اكتبر) راین دیا معاصر

مضامین شعری از شاعران برجستة معاصر با بررسی  ،موضوع اخیرچگونه تحوالتی شده است؟ 

توصیفی فراهم  -نتایج بررسیهای این پژوهش، كه به شیوة تحلیلی است. شده ارزیابیتاجیک، 

 -و دگرگونیهای سیاسی مضمون مورد نظر، با توجه به سیر تاریخی درآمده، نشان میدهد، 

 عبارتی، به است، بسیاری ایجاد شده تحوالت ادبیات معاصر تاجیک، های متفاوت دوره اجتماعی در

در حوزة معنایی خاصی قابل بررسی است.  این سرزمین،مفهوم وطن در هر دوره از ادبیات معاصر 

تحت تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی، مقصود از وطن، سرزمین در دورة تسلط شوروی سابق، 

 به ویژه در دورة جنگ جهانی دوم ،است -اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی - بزرگ شوراها

و از بین رفتن م( 1331پس از فروپاشی شوروی )از ،مضمون فوق اما ،م (1351- م1354)

: ستایش مفاهیمی چونتری شده است.  ردهاندک اندک دارای مفاهیم گستسانسورهای حکومتی، 

همراه با اندوه و تاسف كه ناشی از سرخوردگیهای  ،ستایش وطن،  -ایران -سرزمین نیاكان

  سرگذشت تاریخی تاجیکان.انتقاد از  و نیز ست اجتماعی -سیاسی

 .عشق به وطن _تاجیکستانمعاصر شعر  کلمات کلیدی:

                                                           
 نام داده اند رییتغ یبه دستور وزارت علوم به مجالت علم 31سال  یكشور از ابتدا یپژِوهش یتمام مجالت علم - 1

 (H.yazdani@pnu.ac.ir)دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -2

 (badr@pnu.ac.ir)دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور -9

 (mak294@yahoo.com دانشجوی مقطع دكتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) -5
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  مقدمه -1

مقالة دو كشور فارسی زبان تاجیکستان و ایران، میان با توجه به مشتركات فرهنگی 

فراهم شده است و از آنجا كه  حاضر با هدف تحقیق در زمینة ادبیات فارسی برونمرزی

اند، چنین پژوهشگران ادبیات فارسی بسیار اندک به بررسی ادبیات در بیرون مرزها پرداخته

دب فارسی در سطح جهان و اعتال های گستردة اتحقیقاتی به منظور شناخت و درک دامنه

 سد.رو پاسداری از آن، ضروری به نظر می

زبان و ادبیات تاجیکستان، بیش از هفتاد سال تحت سیطرة مطلق افکار سوسیالیستی 

قرار داشت. بنابراین طبیعی ست كه مقولة وطن نیز تحت تاثیر این دیدگاه و البته 

در ای رخ نماید. و در هر زمان به گونه فشارهای سیاسی آن، به شدت دچار دگرگونی شود

ستگی لبعشق به وطن به عنوان یک د، طول تمامی اعصار و قرون و در سرتاسر جهان

ستگی و عشق به وطن خود، به بهست. چه بسیار ادبایی كه در دل مقدس مطرح بوده و

بسیاری اعم آثار ادبی  ،اند. پیوسته درجای جای این كرة خاكیآفرینش آثار ادبی پرداخته

شامل: شعر، داستان، نمایشنامه ... در موضوع اخیر آفریده شده است. در  ،از نظم و نثر

ای كه از نظر سبک شناسی، در دوره ادبیات تاجیکستان نیز بسیاری از شاعران تاجیک

، گلشن افروخته) سهیلی جوهری زادهمکتب رئالیسم سوسیالیستی شناخته شده، همچون؛ 

در آثار  حبیب یوسفیو  (123 ،شاخة ریحان و سیبهای شکفته)شکوهی  امین جان ، (99

اند و از آن میان، موضوع پرداختهو شیفتگی به سرزمین خود  خود به موضوع عشق به وطن

( آنچنان از بسامد باالیی برخوردار است 11، سطرهای ناتمامیاد شده در آثار شاعر اخیر )

تاریخ ادبیات   1آچریک) اند.نامیده« شاعر وطنیه » كه او را در تاریخ ادبیات تاجیک، 

دارد كه اغلب اشعار او « ترانة وطن » ( او همچنین كتابی با عنوان231تاجیک،   2سوویتی

البته  (94 و 64در این مجموعه شعر، به موضوع عشق به وطن اشاراتی دارد.)ترانة وطن، 

است رگونیهای بسیاری شده دستخوش دگ طول تاریخ معاصر تاجیک،موضوع یاد شده در 

، پاسخ این پرسش را بکاویم كه؛ موضوع عشق به وطن، در اجمالی یصورتبهبرآنیم  و اكنون

از انقالب اكتبر اجتماعی، در شعر معاصر این سرزمین ) -جریان دگرگونیهای سیاسی

دا ابت دچار چگونه تحوالتی شده است؟ البته آغاز دورة ادبیات معاصر این كشور( م1319

 ایست بدانیم مقصود از وطن، نزد تاجیکان چیست؟یبم

                                                           
 طرح -9
 شوروی -2
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و به ویژه با توجه به پیوندهای تاریخی و  تاجیکستانبا توجه به تاریخ چند هزار سالة 

كه این سرزمین هزاران سال بخشی از ایران به شمار -فرهنگی میان ایران و تاجیکستان

بوده مورد توجه تاجیکان « نیاكان سرزمین » به عنواندر این رهگذر، ایران نیز  ،میرفته

پروستاریکا و »اجتماعی، پس از  -یهای سیاسیددر واقع با ایجاد برخی آزا است.

ویژه پس از استقالل تاجیکستان، ملت تاجیک، فرصت خویشتن و به  1«گالسنوست 

كه پیش از این به جهت فشارهای  -ایران  -شناسی ملی یافت و توانست به خاستگاه خود

 سی، اجازة سخن گفتن از  آن را نداشت نیز بپردازد.سیا

 شیوۀ پژوهش -2

های مختلف معاصر، درشعر شاعران این سرزمین موضوع مورد نظر، در دوره

به شیوة  ،های ایران و تاجیکستان)با توجه به اقامت نگارنده در كشور مورد نظر(دركتابخانه

مد نظر بوده است:  ،، آثار شاعران ذیلاست. به لحاظ منابع شدهتحقیق تحلیلی،  -توصیفی

م(، حبیب 1311-م 1399) تورسون زاده میرزا، م(1333-م1365) سهیلی جوهری زاده

 تهالدین فرم(، محی1329 -م1393جان شکوهی )امین(، م1316 -م1354) یوسفی

 بازار ،م(1392-م 1334) م(، قطبی كرام1392-م2311) م(، مومن قناعت1325-م1315)

-)... صفی آوا م(، گلرخسار1351 -م2333) علیالیق شیر ،م(1391-م2311صابر )

ای درج شدة تولد و وفات شاعران در مقالة لهم(، سا1365-)... فرزانه خجندی، م(1359

شعر و زندگی  از ساقه تا صدر،"حاضر، كه در كنار نام  هر شاعر ذكر شده، برگرفته از: 

الزم به ذكر است كه  میباشد. "ابه ترتیب الفب موسوی: ،شعرای تاجیکستان در قرن بیستم

های تاریخی متفاوت انتخاب در محدوده حضوراین شاعران با توجه به اهمیت شاعری و 

های شعری شاعران فوق، ذكر فقط برخی از نمونه ،اند و البته به جهت رعایت اختصارشده

 شده است. 

 پیشینۀ پژوهش -3

ات اندكی صورت گرفته است، اما هیچ یک نیز، به در خصوص ادبیات تاجیکستان تحقیق

 ایرژی اند. از جمله برخی محققان مانند؛طور مستقل، به موضوع پژوهش حاضر نپرداخته

تاریخ ادبیات "در كتاب  شعـردوستو  "ادبیات فارسی در تاجیکستان " بچکا، در كتاب

ادبیات معاصر تاجیک ، به ترتیب، یکی به ادبیات و دیگری به تاریخ "نوین تاجیکستان

اند و موضوع عشق به وطن، مطمح نظر ایشان نبوده است. به طور كلی، در تمامی پرداخته

                                                           
 بازسازی و آزادی بیان -9
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تحقیقاتی كه راجع به ادبیات معاصر صورت پذیرفته است، مسالة عشق به وطن و تاثیر 

 اجتماعی بر آن، مطرح نشده است. -تحوالت سیاسی

 پیشینۀ تاریخی تاجیکستاننگاهی به  -1

ایست اندكی به پیشینة بمی مقالة حاضر،سد، پیش از پرداختن به موضوع رنظر می به

ید كه ورارود در آیاز متون اساطیری و شاهنامه برم .تاریخی این سرزمین پرداخته شود

 ،-سغد-)تاریخ شهرهای خراسان دورة كیانی منطقة كشمکش ایرانیان و تورانیان بوده است.

فته، در واقع  شامل تاجیکستان رای باستانی به شمار میسغد كه یکی از شهره ( »196

كنونی و بخش خاوری ازبکستان كنونی است. سغدیان از هزارة دوم پیش از میالد در 

نواحی میانة سمرقند و رود زرافشان نشیمن داشتند و در هزارة یکم پیش از میالد بر جلگة 

 ،سغدی ةامتن)معرفی كتاب دس «ای در میان سیردریا و آمودریا چیرگی یافتند.گسترده

 :ای از شاهنامهنمونه. ( در سراسر شاهنامه از سغد سخن رفته است239

 آب   روی  نـای  بر  بدــسپه و   پاهــس             راسیابـاف کر ــلش با  است  د ــسغ به 

 (2162 ، بیت9، ج ژول مول) شاهنامة 

های اهورامزدا واقع در ناحیه جزء آفریدهاز شانزده  ،اوستااز وندیداد در فرگرد یکم 

چهارمین  ،یا بلخ  2یا سغد دومین و باخذی 1كه نام سوغده ،ایرانشهر نام برده شده است

های ( به شهادت سنگ نبشته43اوستا، ) سرزمین از شانزده سرزمین یاد شده است.

خاور شناس  -بیستون و تخت جمشید و بر اساس تحقیقات پژوهشگران از جمله بارتولومه 

تاجیکستان جزئی از امپراطوری عظیم هخامنشی بوده  -آلمانی و استاد زبانهای آریایی

یا سغذ را  9سوگدا ،بیستون، داریوش شاه هخامنشی ةكتیب ششم ازاست. در متون اول بند 

كه به خواست اهورامزدا او پادشاه آنان بوده. )فرهنگ ایران  ،جزء كشورهایی برمیشمارد

  (1412 ،باستان

اشکانیان سرزمین سغد، جزء دولت پارتیان یا اشکانیان نبوده است، زیرا  ةدر دور

 ،خراسان بزرگ)« رده است.کرود جیحون را امپراطوری كوشان اداره می ةای كنارنهسرزمی»

زرتشت در نقش  ةمعروف شاپور بر دیوار كعب ةامپراطوری ساسانیان در كتیب ة( در دور51

                                                           
1- Sugda 
2- Buxazi 
3- Suguda 



 383/در شعر معاصر تاجیکستان «وطنعشق به » مضمونتحول 

 

)ایران و تركان در روزگار . ای ایران یاد شده استهنوان یکی از والیتبه ع ،رستم از سغد

 (19 ،ساسانیان

فت. در این رمی روزگار طالیی وپر افتخار ایرانیان به شمار ،پس از اسالم، عصر سامانیان

دوران بخارا پایتخت این حکومت، مهد شکوفایی تمدن و فرهنگ بود و ماوراءالنهر و 

به كانون دانش و ادبیات و هنر ، مرو و چون: سمرقند، بخارا، خجندتاجیکستان با مناطقی 

مبدل گشت و مشاهیری چون: رودكی، دقیقی، ابن سینا، بیرونی و بسیاری دیگر حاصل 

تاجیکستان جزیی از ایران به  ،د. در دوران حکومت غزنویان و سلجوقیان نیزنهمین روزگار

میالدی، مدتی بدخشان تحت حکومت  سیزدهم/ فت. پیش از قرن هفتم هجریرشمار می

ای ایرانی االصل غوریان بود و در قرن هفتم هجری/سیزدهم میالدی، چنگیز به نهدودما

ماوراءالنهر حمله كرد و هرچند كه در خجند )از شهرهای تاجیکستان كنونی( با مقاومت 

( در 991 ،ایران)تاریخ  اما سر انجام آنجا را نیز ویران كرد. ،به رو شد مردم رو ةسرسختان

شهر سمرقند مقر حکومت قرار گرفت و تیمور بر خالف ویرانگری در دیگر  ،تیمور ةدور

جزئی  ،مناطق، آنجا را مهد تمدن و آبادانی ساخت. بدین ترتیب تا روزگار فوق، تاجیکستان

 فت.راز سرزمین پهناور ایران به شمار می

درگیریهای شدید سیاسی و ی در پشانزدهم میالدی،  سرانجام در قرن دهم هجری/

، مذهبی میان صفویان شیعی مذهب و از سویی دیگر شیبانیان ازبک و سنی مذهب

 ،در قرن هفدهم میالدیسیاسی تحت اختیار ازبکان درآمد.  و از نظر فرهنگیماوراءالنهر 

حکومت امیر نشین بدخشان تاسیس شد و در اواخر قرن هفدهم میالدی/ دوازدهم هجری، 

ای بخارا و خیوه لشکر كشید و بخارا مجددا به بخش خاوری ینهشن ه افشار به خاننادر شا

 "آخال "، تا اینکه سرانجام در دورة قاجار بر اساس عهدنامة ننگینایران ملحق شد

 (539)همان:  ق( رسما از ایران جدا شد.1233م/ 1111)

 رو تحوالت شعر معاصر این دیا تاجیکستان در آستانۀ قرن بیستم -5

 ةمیالدی این كشور رسما تحت سیطر 23با ظهور امپراطوری عظیم شوروی در قرن 

آنگاه برای جداسازی هویت ایرانی تاجیکان، آنان را از داشتن شهرهای  .شوروی قرار گرفت

ساز بخارا وسمرقند محروم كردند. در واقع با چنین ترفندی تاجیکان را از تاریخی و تمدن

 جدا ساختند.  ،های پیشین خودهای معنوی سدهگهواره

م خط 1323در سال  ،ایرانی خود -در رهگذر جداسازی تاجیکان از فرهنگ فارسی

به خط التین تغییر یافت و ده سال بعد از  ،كه خط رایج در كل آسیای مركزی بود ،فارسی
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 تبدیل شد! این امر ارتباط فرهنگی ایران و تاجیکستان را سیریلیک() التین به خط روسی

این دیوار آهنین بلند و مخوفی بود میان فارسی زبانانی كه از  .به طور كامل قطع كرد

. همچنین در همین راستا نام بسیاری از بودند تاریخ، فرهنگ و زبان مشتركی برخوردار

 شهرهای تاریخی را نیز تغییر دادند )مثال خجند به لنین آباد(. 

ای مركزی، تاجیکستان و دیگر سال بر تمامی آسی 93حکومت شوروی بیش از 

كامل داشت و زبان و ادبیات آن نواحی از جمله  ةجمهوریهای سابق شوروی سیطر

های نبسیار تالش نمود كه زبا» وش تغییرات جدی ساخت. از جمله، ختاجیکستان را دست

تا اندک اندک  ،خود را هر چه بیشتر با زبان روسی بیامیزد ةملی كشورهای تحت سیطر

ا در زبان روسی شود. این امر ناصواب، كه زیر نقاب به هم نزدیک نهحلیل آن زباموجب ت

ای سوسیالیستی صورت گرفت، گویا برای منفعت همگان بود و از طرف عامالن تهشدن مل

ا و صلهپیوند ا ،زبان« ) د!میشای ملی اعالم هلغوی زبان ةان رسمی شوروی، عامل توسعندزبا

های مربوط به اضمحالل و حل كردن فت، بسیاری از نقشهالبته باید گ( 533 ،اهنسل

-م1345) مردانی چون صدرالدین عینیبزرگ فرهنگ تاجیک در فرهنگ روسی، توسط

 .در تاجیکستان به شکست انجامید م(1191

 زبان مردم خراسان و مشرق ایران و بلخ و بخارا و ،با استناد به برهان قاطع، پارسی دری

شوروی،  ةپیش ازین اشاره شد كه سیطر (13 ،1ج نثر، شناسی )سبک بوده است.مرو 

وش خنیز دست اجتماعی بر تاجیکستان، زبان فارسی آن مناطق را -درپی تبعات سیاسی

ة خوشبختانه در عرص ،دوستی تاجیکانتغییراتی نمود كه بر اثر همت بلند و فارسی

گیری ه میدانیم روند شکلموفقیتی حاصل نشد. اما از آنجا ك ،سازی زبان فارسینابود

اجتماعی بر ادبیات و اصوال هنر، تاثیر بسزایی دارد، باید گفت ادبیات این  -مسائل سیاسی 

به ویژه تحت تاثیر مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی،  از دیدگاه سبک شناسی، نیز،  دیار

 دستخوش تغییراتی جدی شد.

م شکل 1323انقالب خلقی بخارا در م روسیه كه در تاجیکستان با 1319انقالب اكتبر 

سال سیطرة فکری،  93تاثیر بسیار زیادی بر ادبیات تاجیکستان نهاد. حدود  ،گرفت

تاجیک را پدید آورد، كه به  - ادبیات شوروی ،سیاسی، اقتصادی و...روسیه بر تاجیکستان

رخی هرچند از زمان پیدایش ب بود.عبارتی همان رئالیسم سوسیالیستی در تاجیکستان 

كمرنگ شد اما همچنان تا حدود  م با روی كار آمدن خروشچف(1349) ای سیاسیهآزادی

م با 1331م به طور جدی ادامه یافت، تا اینکه با استقالل تاجیکستان در 1313ای هسال



 385/در شعر معاصر تاجیکستان «وطنعشق به » مضمونتحول 

 

رئالیسم سوسیالیستی را هنوز مکتب های اما رد پای تفکرات و اندیشه ،اینکه از میان رفت

ای هم تا آخر سال1311از سال در واقع اجیکستان مشاهده كرد. هم میتوان در شعر ت

شعر رئالیسم  .شکل گرفت -رئالیسم سوسیالیستی-م ادبیات شوروی تاجیک1313

گرایانه سوسیالیستی چنین ادعا میکند كه نسبت به امور اجتماعی دارای دیدگاهی واقع

) از روسیه  .ر میرودبه شماحزبی و سوسیالیستی  فقط ،دیدگاه چنین شعری ، امااست

بندی در تقسیم ( این مکتب،9پرستی تا روسیه گریزی در شعر معاصر تاجیکستان، 

گذر به ادبیات شوروی  ةمرحلم؛ 1323تا   م1311از  (الف :است مرحله 9 دارایدقیقتر، 

ادبیات خشک و قالبی شوروی  ةمرحل ؛م1343ای هم تا آخر سال1393ایهسال( ب تاجیک.

جهش از ادبیات خشک و  ةم مرحل1313ای هم تا آخر سال1343ایهر سالآخ( جتاجیک. 

 (29 ،سیر تحول شعر نو در نظم تاجیک)قالبی. 

 اجتماعی -تحوالت سیاسی در گذر عشق به وطن مضمون -7

اجتماعی در تاجیکستان، دستخوش  -مورد نظر، در پی تحوالت سیاسی مضمون

 ود:شرین موارد آن تحلیل و بررسی میتمهم برخی از ،ای بسیار گشت، كه در ذیلیهدگرگون

 در دورۀ تسلط شوروی سابق عشق به وطن مضمون -1 -7

ر مستقیم مسائل سیاسی قرار یدر دورة تسلط شوروی سابق، شعر تاجیکستان، تحت تاث

داشت، زیرا بر اساس نظر تئوریسینهای مکتب رئالیسم سوسیالیستی هیچ كس بهتر از 

را نمیتواند به تصویر بکشد. برای رسیدن به این هدف، حزب  ی اوخود كارگر، واقعیت زندگ

م در انجمن هشتم خویش به طور آشکارا سیاستهای خود، دربارة 1325كمونیست در سال 

آماده كردن لشکر جدید ادیبان از طبقه  ادبیات را اعالم و دستور الزم را برای كمک و

های ادبی از آن ز فعاالن بحث و مناظرهیکی ا "ل. لیوین "به شهادت » .كارگر صادر كرد

سالها به بعد، فعالیت دیگر انجمنهای ادبی، ممنوع اعالم شد! بدین ترتیب تعدادی قواعد 

ثابت وضع شد، كه محتوای رئالیسم سوسیالیستی را یک بار برای همیشه تعریف كرد. 

خارجی  نفوذ بورژوازی یا بازتاب 1بورژوازی ةكمترین انحراف از این قواعد را بازماندة گذشت

ای موجود تا قبل از وقوع انقالب تههمة ارزشها و سن 2میشمردند. به نظر بولشویکها

                                                           
 سرمایه داری -9
ت. بلشویکها یکی از دو شاخۀ اصلی حزب سوسیال دموکرات کارگری در زبان روسی به معنی اکثریت اس -2

)اقلیت( جدا شدند و  م به رهبری لنین از دستۀ منشویکها9113روسیه بودند. آنان در دومین کنگرۀ حزب در سال 
 سرانجام حزب کمونیست شوروی را تشکیل دادند. )فرهنگ سیاسی،آشوری1 ذیل لغت(
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كلی دست كشید. ادبیات شوروی هو واپسگرا بوده، باید از آنها ب 1كارگری عناصر فئودالی

نها باید، هم در صورت و هم در معنا، با ادبیات گذشته كامالً فرق داشته باشد. به نظر آ

( 259-255 ،تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان) .«داشتجامعة نو نیاز به ادبیات و فرهنگ نو 

اجتماعی این سرزمین، بركنار نماند و ازین  -نیز از تحوالت سیاسی عشق به وطنایة نمدرو

تاثیر مکتب رئالیسم سوسیالیستی خواهیم  شاهدبیان شیفتگی نسبت به وطن، در پس، 

 بود.

 در مفهوم وطن یکپارچه )اتحاد جماهیر شوروی سابق( وطن -1- 1-7

رئالیسم سوسیالیستی و پس از آن،  با توجه به اینکه  در كشورهای ادبی در  مکتب 

تحت سلطة شوروی سابق سعی بر اشاعة تفکر كشوری واحد و یکپارچه میرفت، بنابراین به 

ون وطن در معنای مضم ،هویت ملی و باستانی كشورها توجهی نمیشد و بدین ترتیب

یادكرد و  و نیز بودتاجیکستان مستقل، بدون در نظر گرفتن اینکه یکی از جماهیر شوروی 

. به شمار میرفت كامال متحجرانه و منفور ،و نظایر آن -ایران - نکوداشت سرزمین نیاكان

تایید نمیشد. پارچگی نظام هدفمند سوسیالیستی میکاست، به طور كلی هر آنچه كه از یک

بدین ترتیب ازین رایی غیر هنری و حزبی دیده میشد. گنوعی واقع ،اصوال در شعر این دوره

نگ شدن تاثیر سوءحزب كمونیست بر شعر تاجیکستان، وطن، مرزمان به بعد، تا دوران ك

 ستایش شده است.  ،در مفهوم اتحاد جماهیر شوروی
ه وطن را موجب الهام و امین جان شکوهی، شاعر برجستة این دوره، عشق ب ،برای مثال

 دلیل شاعری خویش میداند: 

 گفتن؟ ر ـــشع و  ا ـــكج من   رنهــوگ           بخشید الهام  ن ــوط ق ــعش ن ــم به 

 (123، شاخة ریحان)
در روزگار تسـلط شـوروی، در اغلـب مـوارد، بـا توجـه بـه سیاسـت سـرزمین یکپارچـة           

بزرگ شوراهاست. او پیکر واحـدی را در نظـر   سوسیالیستی مقصود شاعر از وطن، سرزمین 

گانـة آن بـه شـمار    دارد كه جمهوری خود )در اینجا تاجیکستان( نیز یکی از جماهیر پانزده

یعنی عشق بـه اتحـاد جمـاهیر شـوروی. در ایـن دوره در       ،رود و محبت و عشق به وطنمی

اده كند، روسیة وسـیع  بدون آنکه از واژگان سرزمین یا وطن استف انبسیاری از موارد، شاعر

ای جغرافیـایی،  یهـ . در واقع با دگرگونی ارزشها و با دگرگـونی در مرزبنـد  ستایش میکنندرا 

 مفهوم وطن نیز در شعر تاجیک، كلیتر و وسیعتر میگردد.  

                                                           
 رعیتی)همان( -نظام ارباب -9
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در مفهوم وطـن اشـعار بسـیاری دارد كـه در آنهـا وطـن را چـون        سهیلی جوهری زاده، 

 محبوبی ستوده است از جمله :

 من     رفـحیات و ش و  بال ـاق چشمة سر           آزاد  محنـت نم ــوط  زایـن فـسای ح

    من به  كـف   ز  لطفت  آمد  در  مقصود     شاد        دلم  گردید تو   به  گرفتم  انس  تا

 ( 99 ،گلشن افروخته)

رگری، در به عنـوان نماینـدة  ادبیـات كـا     1زاده از شاعران نسل كومسومولمیرزا تورسون

شعر ذیل، سرزمین یکپارچة سوسیالیستی خود را ستوده است. او ابتدا فضایی را به تصـویر  

گونـه  ناگاه با دمیدن انقالب اكتبر همه چیز ایـن كشیده كه ماه از زمین، روی پوشانده اما به

 متحول شده است:

 ادــبگش ود ـخ  روی  ،اهــــــم  نازنین             داد   اریــــی   رـیابـــاكت   تـــحکم

 ردید     ــگ  رینـــق  ترــبیش ین ـــزم با   گردید             ینـــزم   قـــعاش   مانـــآس

        (136 ،گلچین اشعار)

روی  »گویی با انقالب اكتبر، ماه، كه قبل از آن نسبت به زمـین بـی توجـه گشـته بـود،     

ه بود، عاشق زمین شد. آنگـاه شـاعر، مقصـود    و آسمانی كه گویی با زمین قهر كرد « بگشاد

 خود از زمینی كه عاشق آن گشته را آشکار میسازد: 

 اـــفض   اوج   عرش   به   تا   پردیـــم            اــــآنج از   آدم  هــــك ی ـینــزم  آن

 است  راه  درش از   یدـورشــخ  هــب تا            است  اهــــم  از  روشن كه   زمینی  آن

 شد  دنیا   ل ــاه   ایــــدله  ای ـــج            دـش ا ـــدله  ایـــج كه  ینی ــزم  آن

 (139-131همان: )

در ابیات فوق، شاعر از موفقیت علمی اتحاد جماهیر شوروی، در خصوص پای نهـادن بـر   

میکنـد و   دتمجیـ ماه، با تفاخر سخن میگوید. چرا كه در واقع، سـرزمین یکپارچـة خـود را    

در حقیقـت از آرمـان و رویـای    . انـد مید « جای دلهای اهل دنیـا » سرانجام آن سرزمین را 

 كه آرزوی محال جهانی شدن كمونیسم را در سر میپروراندند. ،اندركمونیستان سخن می

 در جنگ دوم جهانی مضمون عشق به وطن -2-1-7

حزب كمونیست بود. با  گیری شاعران تاجیک در قبال جنگ جهانی، تحت تاثیرموضع

توجه به اینکه تاجیکستان به عنوان یکی از جماهیر شوروی به مدت چهار سال، درگیر 

م (، در ادبیات این دوره كه برخی نام ادبیات جنگ 1351-م1354) جنگ جهانی دوم شد

                                                           
 اتحادیۀ جوانان کمونیست )فرهنگ سیاسی،آشوری1 ذیل لغت( -9
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جنگ "از جنگ دوم جهانی با عنوان  ،(123 ،)ادبیات فارسی در تاجیکستان اندبر آن نهاده

گویی رسالت شاعر  .ست "وطن بزرگ شوراها" ،یاد میشود و مفهوم وطن" گ میهنیبزر

 هاست.رای جنگ و دفاع از وطن بزرگ شوراتشویق و ترغیب ب ،این دوره

او وطن را چونان اشعار بسیاری دارد. از جمله، برای مثال، حبیب یوسفی در مفهوم فوق، 

 یستاید:، چنین م«عشق وطن » در شعری با عنوان ، معشوقی

 دلــم            به  حــرف  وطــن  گــوش  دارد  دلـم  ردز  عشــق  وطــن  جــوش  دا

 وطن  جان  من  هم  جهــان  من  است           وطــن  باغ  و  هم  بوســتان  من  است

 نیموطــن   هر چه   گــویـد   ادا   میک           به  راه  وطــن  جـــان  فـــدا  میکنیم

 (11 ،سطرهای ناتمام)

موتیف » در خصوص شاعر اخیر، باید گفت بر اساس نظر تنی چند از محققان تاجیک: 

اساسی شعر او عالقه به وطن است و در واقع از هر موضوعی سرانجام به افتخار به وطن 

اند. ( اورا شاعر وطنیه خوانده532تاجیک،  آچریک، تاریخ ادبیات سوویتی« )میرسد.

كشته شد. در « ورشو » ( سرانجام شاعر، در همین جنگ دوم جهانی، در 231: ص)همان

وطن و از رسالت  محبوبةشعر فوق نیز او لحنی حماسی و با افتخار دارد. از عشق به 

درابیات ذیل نیز از عشق به اجتماعی خود یعنی جنگ برای وطن میگوید. حبیب یوسفی 

  وطن گوید:

 عـر بنویسم            زبان  من  ز  همه  پیشتر  وطــن  گویدقلــم به دســت بگیرم كه ش

 سرای است دل ز عشق تو             تو  را  خـزینة  الهـــام  خویشتن  گویموطن چو نغمه

 (539 ،سطرهای ناتمام)

شاعر، خود اذعان داشته عشق به وطن، خزینة الهام او به شمار میرود و باید گفت، صرف 

ای شعری كه در اغلب شاعران تاجیک، مشهود است، اشعار وطنیة او سرآمد نظر از كاستیه

در مقابل وصف وطن و محبت به او، خود را چنین عاجز  شاعر،شاعران روزگار اوست. 

 میبیند:

 لیــک بهـر وصـف تو عاجز مرا باشد زبان          ای وطن، من به تو اظهـار محبـت میکنم

 ستادم كنی           آن زمان با خـامة خود میکنم وصف بیانا گر تومن جوانم همچو عینی 

 (29یوسفی:ص  ترانة وطن،)
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گیری از آرایة تشخیص، وطن خود را خطاب كرده است و خود را در یوسفی، با بهره

، همچون تمامی عشاق كه در مواجهة وصف یار، خود را عاجز میابند، معشوقوصف این 

 میبیند. ناتوان 

 چنین سروده: «جنگ بزرگ میهنی  »بازگشت از ت پس از همحی الدین فر

 پر حفظ بنمودمسیه 1گلستان را ز چغدان            بنمودم حفظ ختربدا خصماز  من همرا  وطن

 میدارم سترا دووطن ، منرا  ز تحت دل وطنارم           مید ستزدن را دو خنجردشمنان  به قلب

 (36-34 ،یک دسته گل)

كه شاعر تاجیک در دورة جنگ ، چنان قوت میگیردارچه آنپوطن یک گاه مفهوم این

جهانی)معروف به جنگ بزرگ میهنی( گویی دنیا را از چشم زورمند و ابر قدرتی جهانی 

 مینگرد. قطبی كرام، چنین سروده:

 2آرمیتین   ایــهرایهـــپی   هـــب   اـــت           الـــشم ب ـــقط  ز بود  ن چو نم ـوط

 نــم  به   د ــسریـــنم  ا ــــدنی   زور           کـــلی دنیا  به  د ـــسیرم ن ـــم ور ز

 (135 ،انداز شعر امروز تاجیکستان)چشم

 پس از کمرنگ شدن تسلط شوروی سابق  عشق به وطن، مضمون -2-7

 در اما معموال خارج از مکتب رئالیسم سوسیالیستی مقصود از وطن، تاجیکستان  یا حتی

است. باید گفت با روی كار آمدن  -ایران -نگاهی فراگیرتر و باستانی، سرزمین نیاكان

م(، ابهت و شکوه استالینی و تسلط مکتب رئالیسم سوسیالیستی بر هنر 1349) خورشچف

م با فروپاشی شوروی 1331و ادبیات این دیار، اندک اندک رنگ باخت، تا اینکه در سال 

شعر این كشور نیز همچون دیگر مصادیق هنری آن، دچار  ،تانسابق و استقالل تاجیکس

 گشت. و تغییرات سبکی تحوالت بنیادین 
بدین ترتیب پس از دورة مذكور، شاعران بسیاری به مفاهیمی پرداختند، كه پیش از آن 

همچون: ستایش تاجیکستان مستقل، در بیان عالقه و دلبستگی به  . مفاهیمیممنوع بوده

نشینی كه در زمان شوروی  ستان، عالقه و دلبستگی به شهرهای تاجیکشهرهای تاجیک

 ندبرای جداسازی تاجیکان از هویت ملی و باستانی خود به اجبار از تاجیکستان جداشد

كه به نوعی تمامی مضامین فوق،  -ایران -)بخارا و سمرقند(، دلبستگی به سرزمین نیاكان

گلرخسار صفی  بسیاری از جمله: بازار صابر، ذیل عنوان وطن، قابل بررسی است. شاعران

                                                           
 جغدان) جغدها( -9
 زادگاه شاعر -2
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-فرزانة خجندی و بسیاری دیگر بدین موضوعات پرداخته الیق شیرعلی، مومن قناعت، آوا،

 نیم: کاند كه اكنون به ذكر و بررسی چند نمونه اكتفا می

 ستایش تاجیکستان مستقل -1-2-7

شوقی وافر، ازكشور اكنون شاعر تاجیک، به جای سرزمین یکپارچة سوسیالیستی، با 

 چنین سروده:،علی، دربارة میهن خودالیق شیریاد میکند.  -تاجیکستان–كوچک خود 

چون كه فرزندان تو در / تو سراسر سنگزاری/ زمینمظهر من/ سرزمین كم، تاجکستان»

چون كه فرزندان تو در / اندهر كجا رفتند مشتی خاک با خود برده طول تاریخ دراز/

 (9-5، ) گلچینی از اشعار «اندای تفسان دور از تو مردههد/ در بیابانجستجوی بخت خو
شاعر برای كم زمین و كوهستانی بودن سرزمین خود، تعلیلی شاعرانه آورده است كه در 

آن به مسالة مهاجرت تاجیکان و اینکه آنان ناگزیر بخت خود را در بیرون مرزها میجویند، 

ای وافر از وطن خود یاد میکند و حتی كمبود خاک را قهنیز اشاره كرده است. آنگاه با عال

 نیز از ساحت مقدس او دور میپندارد: 

هر قدر كه خاک / نم شد، كشورم ،چنین از اشکگونه كم شد، كشورم/ اینخاک تو این»

این چه گستاخی؟ مرا معذور دار/ خاک تو كم /خاک دیگر آن قدر آباد شد/ تو بر باد شد

همچو ملک  گرچه نامت//كم شد به مقدار و فراخاتر به عرض و طول شدخاک تو /شد مگر؟

 (4)همان: ص« كوهساران در جهان مشهور شد...

 (نوستالژیکغریبانه )با اندوهی  عشق به وطن -2-2-7

با كمرنگ شدن تسلط شوروی سابق، جو خفقان و سانسور سوسیالیستی نیز اندكی 

شکل  1349وی كار آمدن خروشچف در گشوده گشت. این رویکرد به خصوص پس از ر

گرفت.  ازین پس شاعران توانستند عقده گشایی كنند و از دردها و مشکالت موجود ، 

م )بعد از فروپاشی 1331گالیه سر دهند. این روند، پس از استقالل تاجیکستان در 

نه شوروی( بیشتر جنبة اعتراض و انتقاد یافت تا گالیه و اظهار درد. شعر ذیل از فرزا

بسیار های شیفته وار شاعر، نسبت به اوضاع كشور خود. او خجندی، نمونه ای ست از گالیه

 ند:کیاد می چنیندردمندانه 

 غم  بزرگ  تو  دارد  ضمیر  كوچک  من           چسان  غبار  غم  افشانم  از  دلت میهن؟  

 هستان كجاست آن روزن؟      ولی دراین سیا          دلم  كه  خیزم  و  برهانمت  ازین  زندان

 ایم  و  ندانیم دوست از دشمن    تورا یکی از درون خـورد و دیگر از بیرون            چه  ساده

  (114 ،گزیدة اشعار پیام نیاكان)
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شاعر، كه دوران پس از استقالل را درک كرده است، گویی در خصوص بهبود شرایط 

 "روزنی"هیچ  "سیاهستان" ه است. زیرا در ایناجتماعی به ناامیدی مطلق رسید -سیاسی

را نمیبیند. از دیگر سوی، به جنگ داخلی تاجیکستان پس از استقالل اشاره میکند و اینکه 

اند و دوست و دشمن را نیز از یکدیگر تمیز نداده، گویی وطن را از درون و بیرون خورده

اند. سرانجام شاعر، به ی شدهتاجیکان، به جای درگیری با دشمن خارجی، دچار جنگ داخل

میداند كه هجده پسرش خاطر شدت ظلمی كه بر سرزمینش روا شده، آن را همپای كاوه 

 اند:را كشته

 نــدام نه   برهنه  بودت ای تین ـآس  نه          کـبهر پاک كردن اش از   و  هماره گریی

 

 نــم میهن  دریغ  وا  من  میهن  غ دری            سپردبه خاک  ده پسرــكه هج یستاچو كاوه

 )همان(

تاجیکستان/ جز تو » اجیکستان بسیار عاشقانه میسراید:خسار صفی آوا، دربارة ترگل

روح  ام/ ضرب عصیانام/ در لهجهدر كالم ساده/كهستان مرا ،در غرور من نشناسد كسی/

ای  ی وطن/ ای روح /ا/ ای در مرز دامان توامذرة خورشید سوزان توام/ الله/ عریان مرا

 ( 1-2 ،)گلچین اشعار« دختر برق كهستان توام.../ مادر، خدا

در شعر فوق مشهود است كه شاعر، وطن را چونان مادر و حتی خدا عزیز دانسته و 

ستایش و پرستش كرده است. در این خصوص باید گفت، چنین دیدگاهی، یعنی چون خدا 

ر دوران تسلط فکری و سیاسی شوروی است. زیرا عزیز دانستن و چون مادر خواندن، یادگا

همانگونه كه پیش ازین نیز یاد شد، در دورة مکتب شعری رئالیسم سوسیالیستی 

موضوعات ممنوعة بسیاری وجود داشت، از جمله: سرزمین نیاكان، هویت ملی، مسائل 

ای دهمذهبی، خط فارسی... از دیگر سوی، حزب حاكم برای آنکه احساسات شاعر در محدو

به غیر از موارد یاد شده اجازة غلیان داشته باشد، محدودة عشق مادر را آزاد گذاشته بود، 

ترتیب در این میامد. بدینزیرا این محدوده، فاقد عواقب سیاسی بود و بیخطر به شمار 

مکتب، عشق به مادر و خداگونه پنداشتن او از بسامد باالیی برخوردار است. البته به این 

 میشود چرا كه این مفهوم، خارج از موضوع مقالة حاضر است.ة گذرا بسنده اشار

  -ایران -با مفهوم سرزمین نیاکان عشق به وطن مضمون -3-2-7

اكنون با سپری شدن دوران سانسور و فشارهای سیاسی سوسیالیستی، شاعر، مجال 

زد. زیرا این موضوع بپردا« سرزمین نیاكان » یافته تا به برخی موضوعات ممنوعه از جمله
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همانند برخی دیگر همچون: مفاهیم دینی و عرفانی، افتخارات تاریخی و باستانی، تحت 

وحدت ایران  عالقه به سرزمین نیاكان، مفهوم سانسور شدید امنیتی قرار داشت. ازین پس،

به قول  ، مطمح نظر شاعر تاجیک قرار میگیرد.و تاجیکستان و حتی سه كشور فارسی زبان

 : شیرعلییق ال

 ما  در  این  دنیــا  كه  از  یک  مــادریم         تاجــیک   و   ایرانی   و   افغـان   چـرا؟ 

 (119 ،)گلچینی از اشعار
 یاد میکند: -ایران -از سرزمین نیاكان  « ریشة من، اصل من » همو در شعر 

 ــن ایـــران مــن، بنیاد مناصــــل مـ           ریشــــة  مــن  منشـــا  اجداد  مـــن

 (53)تذكار اشعار، 

آنگاه شاعر در واپسین بیت این شعر بلند، خود را همچون گلی در حال پیچش بر بوتة 

 »و «  خانة میعاد »و ایران را «  ایدر تو میپیچم چو گل بر بوته»ایران به تصویر میکشد: 

 (51خود، میشمارد.)همان: ص«  ایمان

نیسـت   /ای سپاس مـرز ایـران  »رزمین نیاكان را باشور و عشق میستاید: نیز س بازار صابر

ایـن زبـان    /منت از ایـران اسـت  این زمین زیر پایم بخش بی /كم در گردن من قرض ایران

در خـون ایرانـی    /ام مـن زور قـانون كشـیش   دیـده  /مهلت از ایـران اسـت  م قرض بیمادری

 (215-214 ،دة اشعارـگزی) «خویش

تنها نسـبت بـه جامعـة خـویش احسـاس      آید، نهگونه كه از اشعار وی برمیبازار صابر آن

مسئولیت دارد بلکه، نسبت به اتفاقات جامعة جهانی حسـاس اسـت، چـه رسـد بـه كشـور       

زبانی كه پیوندهای تاریخی و فرهنگی بسیار مشـتركی میـان آن و تاجیکـان وجـود     فارسی

چنان از محبت سرزمین نیاكان گفته ه و آندارد. شاعر، شعر فوق را برای زلزلة گیالن سرود

، بهره جسته است. همچنین تکرار نام ایـران نیـز   «خون ایرانی خویش » كه حتی از عبارت

 در سطور شعر فوق، قابل تامل است.

را بر  سفرنامة ایران، نهاده بود در  « ایران بوی مادر میکند »قطبی كرام، كه عنوان 

 مضمون مورد بحث چنین گوید:

 رغ و دل شیران استــكه نشانش پر سیم          ن ایران استـت مــابد قسم ز ازل تا بها

 تهران است دل  به  دوشنبه  و  بخارا  از            ن و تو دانم ازین روز و پگاهـر مـــره مه

 (113-111 شعر، انداز)چشم
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ود رسیده كه برای ای از تاریخ سراسر رنج سرزمین خگویی شاعر، در شعر فوق به نقطه

زدودن اندوه قوم تاجیک، پیوستن به تاریخ باستانی تاجیکستان، درنوردیدن مرزهای 

 میشمارد.جغرافیایی و نزدیکی بخارا، دوشنبه و تاجیکستان را تنها راه حل كاربردی بر

گلرخسار صفی آوا كه او را مادر ادبیات معاصر تاجیک میخوانند و یکی از پركارترین 

نور دل و  »و «  دور به جان نزدیک»  معاصر این دیار، به شمار میرود، ایران راشاعران 

ای نور  /ای دور به جان نزدیک /گ نبض شعرهرای ش /ای میهن سبز مهرمیداند: «  دیده

گلرخسار، ( 116)مجموعه اشعار گلرخسار،  !ای جان عزیز من/ ایران عزیز من.../ دل و دیده

و حتی فراتر از سرزمین  -تاجیکستان-فراتر از وطن جغرافیایی در شعری بدیع، به مفهومی

آری، آری، شاهنامه  /مرگیوطن بی /شاهنامه وطن استنیز پرداخته است:  -ایران -نیاكان

 (426... )همان: ص ربودن نتوانند به شمشیر و به تزویر /وطنی كز من و تو /وطن است

میراث فرهنگی و ادبی نیاكان اوست. است. وطنی كه  "وطن معنوی"گویی مقصود شاعر، 

وطن شماردن شاهنامه، دیدگاهی كامال بدیع به شمار میرود، كه پیش از گلرخسار، در شعر 

 ای نداشته است.ایران و تاجیک سابقه

 گیرینتیجه -6

 ،مضمون عشق به وطن در شعر معاصر تاجیکستان ،میتوان گفت یهابررس پس ازاكنون 

پیوسته دستخوش دگرگونی بوده  ،اجتماعی -به تحوالت سیاسی در طول زمان و با توجه

 ، كه میتوان آن را به دو دورة كامال مجزا تقسیم كرد:است

شاعر تاجیک، وطن خود را در چهارچوب كه  ( دورة اوج تسلط افکار سوسیالیستی،1

از دیدگاه سبک شناسانه،  میستود.حزب كمونیست و از دیدگاه باورهای سوسیالیستی 

كه از به شمار میرفت، بیشتر، مربوط به مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی  رویکردیین چن

در این مکتب، مقصود شاعر تاجیک از وطن،  .م در روسیه آغاز شده بود1319انقالب اكتبر 

در طول جنگ جهانی  سرزمین یکپارچة اتحاد جماهیر شوروی به شمار میرفت. به ویژه

گ بزرگ میهنی معروف است، تاجیکستان به عنوان یکی از دوم كه در تاجیکستان به جن

شوروی، چهار سال در گیر آن شد، در شعر این دوره، وطن در مفهوم  پانزده جمهوری

،  لحن شاعر برای دفاع و جانفشانی در راه چنین وطنی، سرزمین بزرگ شوراها به كار رفته

 لحنی حماسی و پور شور بود.
با ایجاد برخی  کتب ادبی رئالیسم سوسیالیستی ومنفوذ نگ شدن مرپس از ك (2

اندک اندک رنگ باخت، تا  ، این مکتب،م(1349ای سیاسی در دورة خروشچف )هآزادی
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اما حتی امروز  .)م دورة آن ظاهرا سپری شد1331اینکه با استقالل تاجیکستان در سال 

ن در مفهوم ستایش شاعرا نیز میتوان رد پای این مکتب را در شعر تاجیک مشاهده نمود.(

 -به جای وطن یکپارچة سوسیالیستی، با عشقی وافر از سرزمین خودوطن توانستند 

شاعر تاجیک، یاد كنند. همچنین در این دوران با كاهش فشارهای سیاسی،  -تاجیکستان 

سخن با افسوس از مصائب اجتماعی سرزمین خود های اجتماعی گشود و زبان به گالیه

شیفتگی نسبت به تاجیکستان، شهرها، روستاها و جای جای دیار خود،  و ضمن اظهار راند

گویی بیان غریبانه )نوستالژیک( و پر اندوه او، د. كشیدردهای مردمان را نیز به تصویر 

 اند.حکایت از رنج مردمانی داشت كه از بهبود شرایط سرزمین خویش، ناامید گشته

شتركی كه تاجیکستان با ایران داشته است و توجه به تاریخ پر شکوه م از دیگر سوی، با

های سیاسی نیز دسیسه كفایتی برخی پادشاهان ومتاسفانه از آنجا كه سرانجام  بر اثر بی

زبان ایران و تاجیکستان  فراهم موجبات جدایی دو كشور هم و قاجار، در دورة صفوی

ل تاجیکستان و پس از كمرنگ شدن تسلط شوروی و به ویژه پس از استقالگشته است، 

بسیاری از شاعران این سرزمین از ایران به عنوان ظهور برخی آزادیهای سیاسی اجتماعی، 

 .اندستوده اند و آن را نیزیاد كرده "سرزمین نیاكان"

شاعران در مفهوم ستایش  ،مکتب ادبی رئالیسم سوسیالیستینفوذ نگ شدن مرپس از ك

ای گشت برای ردازند و مقولة یاد شده بهانههای وسیعتری بپوطن توانستند به محدوده

اجتماعی كه  -سیاسیای تاریخی و یهبیان بسیاری از انتقادهای اجتماعی و بیان ناكام

 های ادبیات تاجیکستان سنگینی میکرد.سالها بر شانه
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The evolution of the theme of "Love to the homeland" in 

contemporary poetry Tajikistan 

Hossain Yazdani1, Narges Mohammadi Badr2, 

 Marjan Ali Akbarzadeh3 

 

Abstract 
In the present article, considering Tajikistan's ancient history, the 

origin of Tajikistan and the literary background of this land have been 

discussed first. The main question of the research is that the theme of 

love for the homeland, in the contemporary poetry of this era (since 

the October Revolution of 1917), has undergone changes with regard 

to socio-political transformations? The subject is evaluated by 

reviewing the poetic themes of contemporary Tajik poets. The results 

of this research, presented in a descriptive-analytical manner, show 

that many changes have been made in the subject-matter with regard 

to the historical course and socio-political changes in different periods 

of contemporary Tajik literature. In other words, the concept of the 

homeland in each period of the contemporary literature of this land 

can be examined in a certain semantic domain. In the era of Soviet 

domination, under the influence of the School of Socialist Realism, 

the purpose of the homeland is the great land of Soviets - the Soviet 

Union of Socialists. Especially during World War II (1945 -1941). 

But the aforementioned issue, after the collapse of the Soviet Union 

(since 1991) and the disappearance of government censorship, has 

somewhat broader implications. Concepts such as praise of the land 

of ancestors-Iran, praise of the homeland, with sadness and regret 

resulting from political-social frustrations, as well as criticism of 

Tajik history. 
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