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 و عرفاني در شعر معاصر تاجیکستان شیعي(مذهبي )بندی مضامین تحلیل و صورت

  (2115- 1991در دورۀ استقلال )
 

 1داریاحمد تمیمدکتر 
 2مرجان علی اکبرزاده زهتابدکتر  

 چکیده
در فانی، و عر (شیعيبا تکیه بر شعر مذهبي )تاجیک، به مفاهیم معاصر رویکرد شااعران  ،برآنیم بدانیم

درپِي رنگ باختن افکار سوسیالیستي چگونه بوده اسا؟   (5112 -1991) و پس از آن اساتالل  دورۀ
به ) رانیاو افزایش تعاملت فرهنگی با  1991ویژه پس از اساتالل  این سرزمین در در تاجیکساتان و به

 یعرفان مذهبي ومفاهیم  ازجمله ،مخالف با سوسیالیسم بسایاری از ماامیِن ، عنوان سارزمین نیاکان(
مطمح نظر شاعران قرار گرف؟. در پژوهش  ،دید حکوم؟ قرار داش؟تح؟ ساانساور شاکه پیش ازین 

 ایاز شعر شاعران تاجیک، به شیوه ،پیش روی، ماامون یاد شاده با رکر و بررسای شاواهد م الی چند
ارزشمنِد اهل  از نظرگاه مذهب قطعا  ، و معنوي تاجیك مذهبيشاعر واکاوی شاده اسا؟. ، ایکتابخانه

در اینجا براي پرهیز از اطالۀ کلم و نیز  وطلبد خود، جستاري دیگر مي کهتسانن نیز قابل بررسي اس؟ 
از سا   پس ،این مامونشاده.  عرفاني پرداخته -(شایعيمذهبي )ط به مفاهیم فال بیني،و باریكتدقیق 
هایي شده محدودی؟ دوباره دچار -ودرزدایی در تاجیکستان به شمار میکه نالطه عطف اسلم- 5112
های شوریدگیعلوه بر در میان شاعران آن دیار،  عرفانیو  شیعي() یمذهبر حا ، مفاهیم . به هاسا؟

در میان شاااعرانی چند، به رکر اصااطلحات عرفانی بساانده  .داردنیز دانه و متعب   زاهدانهعارفانه، جنبۀ 
 نظر قرار گرفته اس؟.  ، مفاهیم عرفانی نیز مد  اصطلحاتموارد علوه بر  برخیدر  ،شده
  .شعر دورۀ استالل اجیک، ت شاعرانشعر شیعي،  ،شریع؟، طریال؟ کلیدی: هایهواژ

  

                                                             
 a_tamimdari@yahoo.com                       باطبائی                           زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طاستاد  .1

 aliakbarzade@iauvaramin.ac.ir      )نویسنده مسئول(  پیشوا-مربی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد اسلامی ورامین .2
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 مقدمه.1

ایي جزئي از پیکرۀ جغرافی که تاجیکستان کنوني ازجملهرف؟، از دیرباز مهد فرهنگ و ادب به شمار ميماوراءالنهر 
-ق919) انیظهور صفوبا در قرن دهم هجری/ شانزدهم میلدی، اما  بود،و البته فرهنگي ایران پهناور 

ازبک و  م(1299-م1211ق/ 1119-ق919) انیبانیش( شیعی مذهب و از سویی دیگر، م1955-م1211ق/1112
ی مذهب  براي  درواقعدر پي نزاعي که در ظاهر جنبۀ مذهبي داش؟ اما  -بودندخلیفۀ ع مانی  مطیع اوامرکه -سن 

هر بود، رگ بزتصاحب خراسان  و در این  دش بسیار اندكزبانان داخل فلت ایران با فارسیارتباط فرهنگي ماوراءالن 
و  1کایا)پیگولوس تاجیکان از ایران انجامید!کامل به جدایی  کهتا این اي دیگر رقم خوردگونهبخش از ایران تاریخ به

 ( 916: 1121دیگران،
به؛  .)ر. ک .دگرگون ساخ؟با اناللب خلالی بخارا  1951را درتاجیکستان  سرزمین ،روسیه 1919اناللب اکتبر 

تان شوروی سابق، قریب به هفتاد سا ، تاجیکس .  کردمتحو  کلی این اناللب، ادبیات تاجیک را به (59: 1999 ،عینی
نام اجیک ت -شورویادبیات ها را تح؟ تسلط فکری، اقتصادی و سیاسی، قرار داد. ادبیات تاجیک نیز در این سا 

دگرگوني ادبي  .شکل گرف؟در تاجیکستان  1951سوسیالیستی از حدودرئالیسم عنوان به ،مکتب غالب ادبی گرف؟ و
ها بر سر ادبیات و فرهنگ تاجیک آمد، یک نوع وقایعی که در آن سا  ال؟یدر حال» به خواس؟ شاعران نبود بلکه

  (569: 1191دوس؟، )شعر« ا تحو   ادبی.مرزبندی با خطوط قرمز و فیلترینگ ادبی اس؟ ت
سایاسی نبود، بلکه یک  حزبکمونیسام تنها یک  ازآنجاکهدرخصاو  وعاعی؟ شاعر این دوره باید گف؟؛ 

سیاس؟، بر ادبیات نیز سایه ، در شاوروی ساابق 1919مالارن با پیروزی اناللب اکتبررف؟، بینی به شامار میجهان
مبارزه و  های آنها و ملکدر مورد چگونگی ادبیات شااوروی و ارز  ،دبیهای امیان مکاتب و انجمنگسااترد و  

ها شد و برای ادبیات وارد این بحث -گذار شورویبنیان - 2شخص لنین اندکاندک». درگرف؟ های شدیدیبحث
شااوروی، تعیین تکلیف کرد. دسااتگاه ایدئولوزی حزب کمونیساا؟، ادبیات را به سااه گروه تالساایم کرد: ادبیات 

ها معتالد بودند؛ چون دول؟ شوروی ادبیات نیمه بورزوازی، ادبیات کارگری. کمونیس؟ ،یداریا سرمایه 3بورزوازی
ارگر و دهالان اساا؟، ادبیات آن نیز باید توسااط همین طباله آفریده شااود. ازین روی در دهۀ او  پیروزی حکوم؟ ک

را مطرح کردند، که هدف اصلی آن خلق آثار کارگری توسط  "برای ادبیات کارگری "ها شعاراناللب اکتبر، کمونیس؟
 (562 - 561: 1191الله، )ربیح «کارگران برای خود آنان بود.

به بهانۀ کار و کارگر، ساایاساا؟ لنینی بر ادبیات حاکم شااد و در لفن و معنا به ایجاد چهارچوب و  ال؟در حالی
های مخالف نیز و شعر تاجیک نیز در ورطۀ افراط رئالیسم سوسیالیستی قرار گرف؟ و اندیشه سانسور ادبیات پرداخ؟

                                                             
1. Nina Victorovna Pigoloskaia, 1894-1970  
2. Vladimir Lenin  (1870-1924) 

3. The bourgeoisie 
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ود کارگر، کس بهتر از خستی، هیچهای مکتب رئالیسم سوسیالیبر اساس نظر تئوریسین» .شادت سارکوب شادبه
در  1956تواند به تصاویر بکشااد. برای رساایدن به این هدف، حزب کمونیساا؟ در سااا  نمي او راواقعی؟ زندگی 

آماده  های خود دربارۀ ادبیات را اعلم و دستور الزم را برای کمک وطور آشاکارا سیاس؟انجمن هشاتم خویش، به
 )همان( «کارگر صادر کرد!کردن لشکر جدید ادیبان از طباله 

را نظام ارباب رعیتی( و واپسااگ) یفئودالزین پس هرآنچه متعلق به ادبیات کلساایک فارساای بود، عناصااری ا
کلی دگرگون شود و جامعۀ نو نیاز به ادبیاتی نوین به ،بایس؟ادبیات شوروی می 1هالشویکزیرا به نظر ب   خوانده شد.

عنی ادبیات یباید و نبایدهای حزب حاکم، به دنیا بنگرد. بر اساس  ،بودشاعر ناگزیر بنابراین ازین پس،  )همان( .دارد
ز ارز  ا. شدشدت سانسور همخالف ب ۀو هر نوع عالید گرف؟طور کامل در خدم؟ افکار سوسیالیستی قرار هنر به و

 «ی تبدیل گشاا؟.های عمومشااعر و ادبیات، گاه به بیانیه»توان گفا؟ ادبي اشااعاار نیز کااسااتاه شااد، حتی می
 چراکه شد،سرکوب  دوره هرگونه تفکر عرفانی و مذهبیویژه در ادبیات این به( 596- 591: 1191)شاعردوس؟،

رساااند و آساایب میبه وحدت اتحاد جماهیر سااوساایالیسااتی شااوروی های عرفانی اعتالادات مذهبی و گرایش
  شد.گانۀ شوروی محسوب مییکی از جماهیر پانزدهنیز تاجیکستان 

 ي چوندر اوایل این دوره شاعران ؛بایس؟ گف؟در دورۀ تسلط شوروی مي مذهبی و عرفانیخصو  شعر در  
ین امینمحیو  (1919 -1992احراري )طغر   ي از معنوی؟ و شااریع؟ را در مفااهیم (1999- 1919زاده )الاد 

شد. به صورت کامل  پنهانی سروده مي بردند اما به مرور که سرکوب این ماامین افزایش یاف؟،اشعار خود به کار مي
ه. ق در مکه( که اغلب در 1991/1611-1919اق بخاری )الله سااب  عبدالالادر کرام؟ همچونشاااعری  ،برای م ا 

سیاسی به مکه  -به جه؟ فشاارهای عالیدتی ،1911ساا  در 2سارود، در دوران اساتالینی شاعر ميمااامین دین
اي عنوان نمونهو یا به (162-161: 1199، موسااوی گرمارودی) گف؟. مهاجرت کرد و همانجا نیز بدرود حیات

صااورت پنهان از حکوم؟ ها بهنام برد که سااا « دیوانه» ( متخلص به1996-1921 آجیک )توان از مل  دیگر مي
دان نیز دستگیر و زندانی و در زن 1996وق؟ )شوروی( مدرس علوم دینی بود و شاگردان زیادی تربی؟ کرد و در سا  

 (192: همان)کشته شد. 

                                                             
1. Bolshevik 

ها یکی از دو شاخۀ اصلی حزب سوسیال دموثرات ثارگری بولشوی بلشووی  در زبان روسی به معنی اثرریت  اس . » 

ها )اقلیت ( جدا شدند و سرانجام منشوی به رهبری لنین از دستۀ  1109روسیه بودند. آنان در دومین ثنگرة حزب در سال 

 : ذیل لغ (1987)آشوری،« حزب ثمونیس  شوروی را تشکیل دادند.

2  . Joseph Stalin (1878-1953) 



 اولجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                           شمارة                                   28

 

زیرا او برای آزادی اندیشه و سخن فراهم شد.  مجالی 1شچفروبا مرگ استالین و قدرت یافتن خ 1921از سا   
 وعاتموعاندک اندک،  پس،از این  بنابراین ها را ندارد.توان چنین حجم باالیی از فشارها و سرکوب ،دریاف؟ جامعه

 -از طرف آخرین رهبر شااوروی 1992در سااا   احیا گشاا؟. عرفانیو  مذهبیمفاهیم  ازجملهسااانسااورشااده، 
و  بنیانگذاری شد )اصلحات اقتصادی و فاای باز سیاسی( 3لسنوس؟روستاریکا و گِ سایاسا؟ پِ   -2گورباچف

ی پاشفروبا  مخصوصا  ها جستند. بعد ازین دوران و آزادی قلم و سخن، بهره این اندکاز دوستان تاجیک نیز فرهنگ
ی بیان هابرخی آزادیبه  بیش از پیش،، شاعران تاجیک و اعلم استالل  تاجیکستان در همان سا  1991در شوروی 

از شعر معاصر  یریرپذیتأثالبته در این رهگذر نباید  حیاتی دوباره یاف؟.نیز مذهبی و عرفانی و ماامین  دس؟ یافتند
که نالطه عطفی در حیات فرهنگی و البته  5112هرچند که از سااا   ایران را از نظر دور داشاا؟.ماذهبی و عرفانی 

 بار دیگر این ماامین رنگ باخ؟. شود،زدایی تاجیکستان محسوب میسیاسی و سرآغازی برای اسلم
صو  شعر خدر ،در دورۀ تسلط شوروي از سانسور تاجیکستان مملوبا توجه به پیشینۀ  ،آنیمدر مالالۀ حاعر بر 

 مایۀ یادشده راوععی؟ درون ،نظری افکنده خصو  نیاهای اخیر شاعران در به تل و عرفانی  (شایعيمذهبي )
های ایران انهخای و تحلیلی، با بهره گرفتن از کتابکتابخانه ایبه شیوهدر شعر امروز این دیار به مدد شواهد شعری، 

توان مفهوم سنِگ اهل تسنن نیز، مياز نظرگاِه گران قطعا   بررسی کنیم.و تاجیکستان و بررسی منابع فارسی و سرلیک 
 ترین پرسش پیش روی آنمهمطلبد. خود، مجالي دیگر و پژوهشي دیگر مي رسدفوق را بررسي کرد که به نظر مي

و عرفانی در شعر معاصر تاجیکستان، چگونه بوده اس؟  برای پاسخ  شیعي() یمذهباس؟ که؛ سیر تحو  ماامین 
 -شده. این جامعۀ آماری  تحلیلدر صفحات پیش روی، شواهد شعریی از شاعران معاصر تاجیک  به این پرسش،

در متن مالاله نیز، ) به ترتیب سا  تولد، -گیردبر می و عرفانی تاجیک را در ترین سرایندگان مفاهیم مذهبیکه برجسته
ده لحاظ ش ،هنگام بررسای شاواهد شاعری شاعران، با موعوعات مشترک، ترتیب سا  تولد آنان از قدیم به جدید

...(، -1919) عبدالله قادری (،5111-1961) (، الیق شیرعلی2018-1915) قناع؟ مؤمنعبارتند از:  اس؟.(
نیا اب...(، رسااتم وه  -1926) علی عجمي، محمد...(-1969) آوارخسااار صاافی...(، گل-1969) دارا نجات

 فرزانه خجندی ...(،-1991) «نیرو»خواجه...(، عطا میر-1991) « سیاو»علی جنیدیمحااامد ...(،-1991)
...(، سید -1999) «سرو »احمد...(، عبدالجبار شااه-1996) «فا  قربان»اندیشین خیرخیرالد   ...(،-1996)

های والدت و وفات، ...(. تاریخ-1991) «فا  محمدآی»رسااتم عجمی، ...(-1995) «اساافندیار»نظرمیرزا علی
 : به ترتیب الفبا(1199)موسوی، « از ساقه تا صدر»درج شده مالابل اسامی شاعران معاصر تاجیک، برگرفته ازکتاب 

 باشد.می

                                                             
1. Nikita Khrushchev (1894-1971) 
2. Mikhail Gorbachev (1931-…)  

3  . Prostarica and Glasnost 
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 ها و مالاالتدر برخی کتابدر ایران و تاجیکسااتان،  باید گف؟ پیش ازین درخصااو  موعااوع پیش روی 
نگاهی  (169-121: 1199) کستانیتاجانداز شعر امروز شعردوس؟ در کتاب چشم: ازجمله .اشاراتی شده اس؟

 سیمای» با عنوان ی،ف، شاعر و پژوهشگر تاجیک، در نوشتارا  منصاور خواجهشااه اسا؟. به موعاوع فوق افکنده
فالط به رکر شاواهدی در خصاو  مامون رسو  اکرم در شعر شاعران  ،«رساو  اکرم در شاعر معاصار تاجیک

به شواهد م الی از « انتظاران تو را صبح دمیدن دیر شد» قزوه در مالالۀ  (99-91: 1192)تاجیک بسنده کرده اس؟.
همو در مالدمۀ کتاب ( 29 -26: 1196)عر معاصاار تاجیکسااتان پرداخته اساا؟.موعااوع عاشااورا و انتظار در شاا

با توجه به پیشینۀ یادشده، ( 11 -51: 1199به موعوع شعر مذهبی تاجیک اشاراتی دارد ) «های گمشدهخورشید»
ی به اهمی؟ فرهنگی مامون فوق، انجام چنین تحالیال خصو  صورت نپذیرفته اس؟ و نظرتحالیق مستاللی در این

 رسد.بسیار عروری به نظر می

 یكبندي تاريخ ادبیات تاج. نگاهي اجمالي به دوره2

به وقوع  1951روسیه اس؟ که این اناللب در ناحیۀ بخارا در 1919آغاز ادبیات معاصر تاجیک، از اناللب اکتبر 
ادب معاصر تاجیك، یعني از زمان استالل  این کشور  متأخرپیوسا؟. درسا؟ اس؟ که مالالۀ حاعر تنها به دوران 

( 1919معاصاار )هاي ادبي این کشااور از ابتداي دورۀ گیري جریاننگاهي به روند شااکل( پرداخته اما نیم1991)
بندی را بر اساس چنین تالسایم« ادبیات فارسای در تاجیکساتان»در کتاب 1بچکایرزی رساد. عاروري به نظر مي
  (155-119: 1195) ارائه کرده اس؟: رویدادهای تاریخی

رواج شعر  :(1959 -1919) کساتانیتاججمهوری شاوروی ساوسایالیساتی  سیتأسااز زمان اناللب تا  -1
دورۀ صلح و آرامش  -5رئالیسم سوسیالیستی(. ) یاجتماعی و ای، توجه ادبیات به مساائل سیاستبلیغاتی و روزنامه

بیان رویدادهای اناللبی، آزادی زن، کار، پشتیبانی از شوروی، : (1961 -1959دوم )در کشور تا آغاز جنگ جهانی 
ادبیات  -1 ، شاااعر روس(.«2مایاکوفسااکی»از  یریرپذیتأثم ل ) یکیتاجی بر شااعر افزون اشااعار روسااروز ریتأث

های جبهه فشانیجان ها وداش؟ رشادت(: ستایش و بزرگ1962 -1961شوروی تاجیک طی جنگ جهانی دوم )
 -1999معاصر )ادبیات  -2بینی به امور دنیوی، برتری اشعار غنایی. (: بد1999 -1962جنگ )ادبیات پس از  -6

 ها در شعر. (: ایجاد نوآوری1992
ادبیات »نیز تا دورۀ « تاجیک= شوروی( ) یتیسووطرح( تاریخ ادبیات  =) کیآچر»بندي فوق در کتاب تالسیم

 طورهمان، یجلدششاین کتاب ( 11/ 1: 1929راگینسکي و دیگران، بِ (مین شاکل آمده اس؟.به ه« نگپس از ج

                                                             
1. Yergi Bechka,1915-2002 
2. Vladimir Mayakovsky, 1893-1930 
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دوران « نانيکروسي» فرهنگ ریتأثتح؟  شدتبههاي تاریخ ادبیاتي اس؟ که یکي از کتابکه از عنوان آن پیداس؟، 
 گانۀ خود، قرار دارد.هاي پانزدهتسلط شوروي بر تمامي جمهوري

و نیز با   (512تا  1991از سا  اس؟ )از شعر معاصر تاجیك پرداخته  متأخرمالالۀ حاعار به بخشاي  ازآنجاکه
وروي شاي اجمالي به وععی؟ شعر تاجیك در دورۀ اوج تسلط گونهکه در مالدمه و نیز سطور پیشین، بهتوجه به این

افکنیم مي 5112ن تسلط شوروي تا سا  رنگ شدپس از کمنگاهي به نیمفالط اکنون  ادبیات شورایي( پرداخته شد.)
؛ روي (1992 -1921سن؟ )آغاز زوا  ادبیات شاورایي و بازگش؟ نرم به -1؛ (61-19: 1199ر. ك به؛ خدایار،)

در این دوره استبداد استالیني  «.شچفيرونرمش خ»ن و آغاز دورۀ موسوم به شچف پس از مرگ استالیورکار آمدن خ
در  -5ادبي تجربه کند.ملي و هاي هاي اندکي را به همراه توجه به سن؟شکسته شد و ادبیات تاجیك توانس؟ آزادي

ِپروستاریکا و ِگلسنوس؟ )اصلحات اقتصادی و اعلم ( دوران گورباچف؛ 1991- 1992آزادي )بیداري و  ۀآستان
نهادهاي فرهنگي تاجیك مانند؛ بنیاد فرهنگ،  سیتأسهاي ملي و اسلمي، سن؟ ، بازگش؟ بهفااای باز سایاسی(

اجیکي براي فکران تنشریات معتبر، تل  پیروزمندانۀ روشن سیتأسابنیاد زبان، بنیاد رساتاخیز، حزب دموکرات و 
 -1991) ملياسااتالل  و خودآگاهي -1آریایي، آمادگي ملي براي اسااتالل .  -هاي ایرانيبازگشاا؟ به اصااال؟

(، جنگ داخلي، موسوم به 1991تاجیکساتان )(؛ فروپاشاي اتحاد جماهیر شاوروي و اساتالل  جمهوري 5112
شناسي، ، ورود مااامین سارکوب شاده یا جدید به شاعر تاجیك، مانند؛ خویشاتن(1999- 1995شاهروندي )

فرهنگي نیاکان، توجه ویژه به داش؟ میراث هاي اخیر، بزرگهاي ملي سدهخودآگاهي، بیداري ملي، یادآوري زخم
تاکنون(؛ کودتاي نافرجام علیه  5112غرب؟ )استالل  و تردید و -6، زبان فارسي. ملي شاهنامه و قهرماني و پهلواني

 هابرخي محدودی؟اي شااد براي بهانهحکوم؟ تاجیکسااتان و انتساااب آن به سااران نهااا؟ حزب اساالمي، 
 زدایي(اسلمآغاز دورۀ اسلمي )درخصو  باورهاي 

 . نگاهي به پیشینۀ تاريخي عرفان و تصوف در آسیاي میانه3 

دریج از تاز ناحیۀ خراسان بزرگ از سدۀ سوم تا ششم هجري به ایراني دارد و کامل  ي میانه، ریشۀ تصوف در آسیا
کز ، مر«ۀ اسلمقب  »و « بخاراي شاریف»طریق مشاایخ بزرگ به ماوراءالنهر راه یاف؟. در این دوره بخارا، موساوم به 

 رف؟.اسلمي به شمار مي-فرهنگ و ادب فارسي و نیز تصوف ایراني
 (؛169-159: 1195)پاکتچي،  هاي صوفیه در آسیاي میانهترین فرقهاز مهم

 ق( شاگرد عارف مشهور؛292-ق 699غجدواني ): منساوب به خواجه عبدالخالق طریال؟ خواجگان -الف
ساز پیدایش نالشبندیه به ظهور رسید و زمینه 9ق(، این فرقۀ ایراني در قرن  661 -ق 212همداني )یوسف خواجه ابو

 شد.
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عطار در ، «پیر ترکسااتان»ملالب به  ق(262 -ق695یسااوي )؛ خواجه احمد مؤسااسطریال؟ یسااویه: -ب
: 1199)یاد کرده اس؟. «حکای؟ پیر ترکستان و کشف حا  او»در عمن عذرآوردن مرغان، از او در خود  ریالطمنطق
119) 

او که بر ق(  919 -ق261« )نجم الدین کبري»؛ احمدبن عمر خوارزمي ملالب به مؤسسطریال؟ کبرویه: -ج
 در مالام دفاع از خوارزم در حملۀ مغو  کشته شد. سزایي داش؟،هادب فارسي و تحو  تصوف نالش ب

 «.غوث گیلن»به  ، عارف و شاعر، ملالبق(291 -ق691گیلني )؛ عبدالالادر مؤسسطریال؟ قادریه: -د
 «شاه نالشبند»ق( معروف به 991 -ق 919بخاري )؛ محمدبن بهاءالدین نالشبند مؤسسطریال؟ نالشبندیه: -ها

 شد و در حالیال؟ ادامۀ فرقۀ خواجگان بود. سیتأس 9این فرقۀ ایراني بسیار مهم و تاثیرگذار بر ادب فارسي، در قرن 
هاي هاي فرقهمالاوم؟» رف؟ بلکه ني صرف به شمار نمينشیگرایي و عزل؟تصوف در طو  تاریخ، یك درون

اقدامات مهم تصااوف در برابر  ازجملهها کبرویه و نالشاابندیه در برابر حملت مغو ، روس و ساارانجام بلشااویك
گویي تصوف به مردم این مناطق، وجه هویتي بخشیده بود،  (515: 1199)طاهري و هاشمي نسب، « دشمنان بود.

تا  11هاي بیگانگان مانند؛ مغوالن، بوداییان، روسایه تزاري و کمونیستان که از قرن ملت و یور زیرا در تمامي ح
بیساتم میلدي صاورت گرفته، هنوز عرفان و تصوف زنده و پایدار اس؟ و ادب تاجیك با وجود سرکوب و سانسور 

سرزمین » ایران به عنوان هاي اندك با پیروي ازشادید کمونیسام درخصاو  مذهب و تصوف پس از ایجاد آزادي
 .ه اس؟هاي تاریخي خود بازگشت، به ریشه«نیاکان

  با انقالب بلشويکي بازتاب فقدان معنويت، در شعر تاجیک. 4

 سااوساایالیسااتی آن روزگارحکوم؟ برای مذهبی و عرفانی گونه که پیش ازین نیز اشاااره شااد، مفاهیم همان
. حکوم؟ وق؟ که رف؟زمرۀ ماامین سانسور شده به شمار میشد و در محسوب میتهدیدی جدی  تاجیکساتان

ده بود. را نیز انتخاب کر جایگزینی ،راسااتین معنوی؟ در ادبیات را نیز دریافته بود، در این زمینه به اصااطلح ءخل
ر، مورد پیامبمادر، همپای خدا و  ،روس ایادب ریتأثتح؟ خطر. دوستانه، غریزی و البته بیانساان کامل  جایگزینی 

اصاوال  در ادبیات روسیه، مادر از جایگاه واالیی برخوردار بود و نمونۀ بارز آن در ن ر، رمان گرف؟. می ساتایش قرار
مکتوب به » با موعوع مادر، «2سرگی یسنین»و در حوزۀ نظم، اشعار شاعر روس، « 1ماکسایم کورکی»، اثر «مادر»

 همچون -های بساایاری«مادرنامه» خش شاااعران تاجیک شااود و ب، توانساا؟ الهام«مکتوب ماادر»و « ماادرم
 را بیافریند. -علیهای الیق شیرمادرنامه

                                                             
1. Maxim Gorky (1868-1936) 

2. Sergei Yesenin (1895-1925)   
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س و  دییتأرف؟، که از سوی حکوم؟، مورد ترین مامونی به شمار میترین و معنویدرواقع این مامون، مالد 
  ا جبران کند. توانس؟، فالدان امور معنوی و ممنوع دیگر رتوجه بود و به زعم حزب حاکم می

 پاارور ماانکااجااایاای مااادر جااان
 

 ماان ماان، پاایااغاامااباارِ  عااماارِ  خااداِی  
 ( 511: 1195)الیق،                                              

از  که البته در بسیاری ،عظیم معنوی؟ و فالدان خداباوری راساتین، وطن شاعر تاجیک ءگاهی برای جبران خل
ای  /ای روح /ردیف خدا ساتایش شده اس؟: ای وطنموارد، مالصاود از آن، وطن یکپارچۀ کمونیساتی اسا؟، هم

 .(5: 1191آوا،دختر برق کهستان توام... )صفی/ خدامادر
تاجیک، ب شاعران شوروی خواندن خاک و زمین در آثار اغل «خدامادر»، دیدگاه ماتریالیستیدر ادامۀ همین 

به عنوان نمونه از شاعر برجستۀ تاجیک: مادرخدا بودی زمین، مادرخدای  .(121: 1199دوس؟، ) شعر مشهود اس؟
 .(6: 1191)قناع؟،  هاها، مادرخدای فصلها/ مادرخدای نسلوصل

الت عموجود برخی شاعران، دلیل  ،باختن افکار سوسیالیستیرنگویژه بعد از هرنگ شادن و بکماما پس از 
علی یکی از شاعران پیشکسوت، که هر دو دورۀ ، الیق شیرازجملهشمارند. توجهی به معنوی؟ برمیاجتماعی را بی

، «زمین و زمان»از مجموعه اشااعار « نگولۀ بیداریز» در شااعر پیش و پس از اسااتالل  تاجیکسااتان را درک کرده،
چون آثار  /گاه نداریدشما سجده /مساجدها را خراب کردیدچون /  کند...زنگولۀ بیداری شاما را آگاه می گوید:می

 .(21-25: 1195)الیق،  شما پش؟ و پناه ندارید... /اجداد را نالش بر آب کردید
گاه سجدهس؟ که: اگر امروزه بیا آمیزیآن برگزیده، گویی فریاد گلیه گویاترین نام را برای ،شعر فوق که شاعر

گوید و درهم شااکسااتن اید. او از بحران معنوی ؟ میروز مسااجدها را خراب کردهکه دی ،اید، عل؟ آن اساا؟مانده
داد یعنی آثار اج ،های معنوی آنانپناهی مردم را ویران کردن پناهگاهنابخردانۀ آثار اعتالادی و الهی مردمان. او دلیل بی

که سااالیان دراز در  ،ایی اساا؟هها حرفشاامارد. گویی اینمذهبی تاجیک، برمی -و نیاکان و در واقع هوی ؟ ملی
همو در جای دیگر گوید: آیا چه شااد که از همه عالم جدا حنجرۀ شاااعر، اساایر بوده و یارای گفتن نداشااته اساا؟. 

 ؤا سماتریالیستی را زیر  بینِی ( بدین ترتیب او تمامی جهان191همان: ) میشدشاید از آن که منکر رات خدا  شدیم /
بر دنیای  س؟ که علوهاعلی، شاعری الیق شیر اصوال   موجب انکار خدا دانسته اس؟.به برده، انزوای تاجیکستان را

هر از گاهی، به نالدهایی  ،به اوعااع سیاسی و اجتماعی روزگار خویش نیز نظر داشته و عواطف شاخصای،درون 
 اجتماعی پرداخته اس؟.

يعترويکرد شريعت و  دو .5  طريقت در شعر امروز تاجیک-شر

زدایي ( تا قبل از دورۀ اسلم1991تاجیکساتان )( و اساتالل  1921از ساوسایالیسام )رنگ شادن پس از کم
ذهبي م( تني چند از شااعران که هریك به نوعي با ایران و شاعر امروز آن ارتباط بیشتري داشتند، به مفاهیم 5112)
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ترین این شاعران، که در صفحات د. از مهمو عرفاني روي آورده فالدان معنوی؟ هفتادسااله را جبران کردن شایعي()
توان از چهار شاعر تاثیرگذار و مبدع نام برد؛ دارا نجات، محمدعلي پیش روي نیز به شعر آنان پرداخته شده اس؟، مي

ترتیب ازین پس ادب (. بدین61- 15: 1199قزوه،جنیدي )ساایاو (.)عجمي، رسااتم وهاب نیا و محمدعلي 
 ماامین مذهب و عرفان اس؟.تاجیك، شاهد اشعاري با 

 و قابل بررساای و تحلیل اساا؟ ،شااخهدر چندین شاااخه و زیربه لحاظ محتوا شاعر مذهبی و عرفانی تاجیک 
بندیی که پس ازین خواهد آمد، مدارانه اس؟. زیرا در عنوانتر و پژوهشکاووشای دقیق ،بندیمالصاود ازین تالسایم

مذهب در و )مذهب در معناي عام آن در حوزۀ مذهب اطلق شده اس؟  غالبا  به مفاهیمی و معنوی؟ شعر شریع؟ 
باید گف؟؛ مفاهیم عرفانِي شعر معاصر  واس؟ تکیۀ اصالي بر مذهب تشیع که در مالالۀ حاعار،  مفهوم خا  آن

که  آن اس؟طریال؟، شریع؟ و مالصود از شعر تاجیك در حوزۀ مذهب تسانن نیز، شایستۀ پژوهشي دیگر اس؟(، 
ویی گ نیز در شعر شاعران تاجیک، رخ نموده اس؟.های عارفانه ها و شوریدگیسرگشتگیدیان؟ و مذهب،  علوه بر

  ؟.داراسنیز ای از رویکردهای ملمتیه را گهگاه صبغهگامی فراتر نهاده،  ،د و پارسایی صرفتعب  شعر شاعر، از 

 و معنويت شعر شريعت . 1. 5

 رامبیپحارت نع؟ توحید،  ؛با مفاهیمی در حوزۀ مذهب و دیان؟ همراه اس؟. ماامینی چون ،گونه شعراین
 برترین و پربسامدترین این مفاهیم عبارتند از:که  انتظار فرج امام زمان و نظایر آن علیهم السلم(،اطهار ) (، ائمۀ )

 توحید، پارسايی و بندگی .1. 1. 5

 در شعری با مفاهیم مذهبی گوید:   ف(ا  قربان) شیدرانیخین شاعر معاصر تاجیک، خیرالد  
 حق خدا باشااد اگر، باید به حق باور کنیم
 پارساا باشایم و با توحید و صدق و بندگی

 

 پرور کنیمپیوناد و حقجوی و حقخلق را حق 
  مبر کنیم...ااادا یادآوریم و یاد پیغاااااااااز خ

  (99: 1192ف،ا  )خواجه                                       
که در ابیات  طورهماندارای چنین مفاهیم مذهبی و گاهی مذهبی و عرفانی اس؟.  ،ینبسیاری از اشعار خیرالد  

 ( ) رامبیپتعالی، پارسایی، بندگی و یاد حارت برگزیده از غز  فوق نیز مشاهود اسا؟، شااعر از توحید خدای
لساخن رانده اسا؟. نکتۀ قابل  بایس؟ مردم را نیز با این که شاعر در بی؟ نخس؟، اشاره دارد که می ،آن اسا؟ تأم 

 نهاد.  نتعالی پیوندی بنیا؟ و توحید، آشنا ساخ؟ و میان ایشان و حقانی  حال  
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 ص() امبریپدر نعت حضرت  .2. 1. 5

ر جما  گرا نظاره  ( پرداخته و با اشاره به معراج ایشان، فالط اواکرم )ین در شعری دیگر به نع؟ رسو  خیرالد  
 حق دانسته:

 انادیشجماا  حق فالط او دیاده ساا؟ خیر
 

 هازار سااجاده باه درگااه مصااطفی کنمااا 
   (99)همان:                                                       

های او در نع؟ حارت رسو  اسافندیار( شااعر معاصار تاجیک که از نخستین چکامهنظر )ساید میرزا علی
 :  ازجملهاس؟، 

 ای بااارگاااه کاابااریااا مااحااو جاامااا  تااو
 الهوت غرق شاااادی از پیاک وصاااا  تو

 

ش از رنااگ خاایااا  تو   ارض سااماا ماناالا 
 ...الهوت غرق مااتم اساا؟ از انفصااا  تو

   (91)همان:                                                        

 شعر شیعي .3 .1. 5
 امام حسین )ع(  و س() فاطمه، ع() یعلامام ؛ داری اهل بیتدوست .1. 3. 1. 5

دار اهل بی؟ که بساایاری از اشااعار او در منالب؟ امامان اساا؟، غزلی بلند در شاااعر دوساا؟، عبدالله قادری
 شود:که در اینجا برای رعای؟ اختصار به رکر بیتی چند از آن بسنده می ،مظلومی؟ امام حسین و واقعۀ کربل دارد

 عاازایااناادزماایاان و آساااامااان غاارق 
 بااگااریاایااد ای مسااالاامااانااان بااگااریاایااد

 

 بااه یاااد کشااااتااگااان کاارباالیاانااد 
 کااه ماارغااان هااوا هاام در نااوایاانااد

 (699:  1199)موسوی،                                      
 ع( چنین گوید:) یعلوار از امام همو در غزلی، شیفته

 ای بااخابار ز غاربا؟ دنایاای ماا علی
 

 یاک شاااب باه خلوت د  ماا هم بیاا علی... 
 (12، 1995)قادری،                                              

 اِق عش   توسط« علی یا»شود، فریاد ی از آن رکر میاینجا تنها شواهد که در ،واپسین بی؟ این غز  بلندشاعر، در 
 :شماردمیبرشیرخدا را تا روز محشر پایدار 

اق باااای قاارار  تا روز حشااار از د  عااااش 
 

 کشاااد باه اوج فلاک رکر یااا علیمای ساار 
  (همان)                                                                  

لقابل  ،آنچه درخصاو  شااعر اخیر و البته تمامی شااعران یاد شده در مالالۀ حاعر اس؟ و اشعار آنان را  تأم 
؟ که بخشد، آن اسسوز و گداز می ،بیش از پیش -چنان که سبک شعری تاجیکان اس؟آن-پیرایههرچند ساده و بی



  19   ...                  شیعی( ومذهبی ) نیمضام یبندو صورت لیتحل          وم           سال پنجاه و س

 

شعرها  ،ارادت دارند و در رثای سااالر شاهیدان علیهم السالم(اطهار )ایشاان با توجه به اهل سان؟ بودن، به ائمۀ 
سوبودِن اهِل تشیع و تسنن و این امر، نشااني ارزشامند از وحدِت فکري و هم اندها کردهساراییاند و نوحهساروده

 اس؟.

سبک شعری او، با وجود پیروي از شعر معاصر  ند واخواندهگام شعر سپید تاجیکستان پیشکه او را  دارا نجات 
کاربرد ما از نی»ها نیز مایه گرفته؛ متفاوت از شااعران ایران و تاجیکستان اس؟ و در عین حا  از برترین کامل  ایران، 

ها صام؟ چون تکرار ،های سبکیو نگاه اجتماعی و ویژگی، از سهراب فاای سورئالیستی طبیع؟ و از شاملگویش
همه را چنان در فاا و  .عجیب و هنجارگریزی را گرفته اسا؟ هایساازیو زبان کهن و عامیانه در کنار هم و لغ؟

، در قالب کلمات و ته و از آن گذر داده و سااپسانگیز و شاااعرانۀ خویش به هم آمیخحاا  و هوای رهن شااگف؟
: 1196زاده، )شریف .«صااارف بداند دِ تواند او را مالل  کس نمیکه هیچ ،ا  خود ریخته اسااا؟تصااااااویر خ

 از خصایص شعر دارا نجات، توجه او به ماامین مذهبی و عرفانی اس؟.( 191
/ به حسرت ییایرؤهای حروف ریشه چنین گوید: ،سروده 1992مایۀ مذهبی که در او در شعری سپید با درون

تا  /نساایم تأویل آمد از فراسااوهاام خزید.../  های ساااقهبه خشااکی /رطوبتی روحانی /رویش انگیخ؟ امدرختی
: 1199مانس؟ )نجات،عطر سن ؟ رسو  خدا را مي /هایشو عطر یاسی گل /مرا غرق کند ،های یاسینروشنی گلبه

11 -16 ) 
ای جدی، شعر گونهکه به ،رودبه شمار میگفته شد، در تاجیکستان، نخستین کسی  نیزدارا نجات که پیش ازین 

ر کرده کهساقه همچون، خود را ییایرؤآلود و سراید، در این شعر، در فاایی ابهامسپید می وبتی رط» ای خشک تصو 
ه رود، به نسیمی تشبیه کرده، کرا که اصطلحی قرآنی به شمار می« تأویل»او را طراوت بخشیده اس؟. او « روحانی

. او مند شده اس؟ویژه سورۀ یاسین، بهره، گویی شااعر با نسیم تأویل از درک قرآن بهدر حالیال؟به ساوی او وزیده. 
اس های یرا نیز به گل ( ) امبریپر کرده اسا؟ و در همان حا ، سن ؟ هایی تعبیهای ساورۀ یاساین را نیز به گلآیه

 ، جناس زاید آفریده اس؟.«یاسین و یاس»میان  ،مانند کرده
اد ی« گداز پیامبررحل؟ جان». آنگاه شاعر از گذاردبه نمایش ميرا اوج باورهاي مذهبي شاعر  ،تمامی این فاا

سرانجام  (16)همان: .گریدمی -، خوانده «مظهر پاکی بانوان جهان»ا که او ر -س( فاطمه )کند و برای حارت می
 را چون درختی خشکیده دانسته بود. اکنون یشتنگردد، که خومی آفرینی خود بازشااعر، به بخش نخسا؟ تصویر

س/ گریساا؟باران ریخ؟/ فاطمه )س(/ در آساامان خدا مي گوید:می به رویش  ترین حساارت بشااری/اینک مالد 
بدین ترتیب، شاعر، وجود  را  تر شدند. )همان(سیراب /امهای حروف رویاییریشه /تازگی انگیخ؟ /نمدرختی ت

ستفاده از کند. اهای برجستۀ مذهبی، سیراب و باطراوت میکه به زعم او خشکیده اس؟، با بهره گرفتن از شخصی؟
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س دینی، نشان از دگرگونی بیان  تعداد ک یری عناصار اعتالادی و مذهبی در شاعر و حت ی به کار بردن نام رهبران مالد 
 گیری عناصر اعتالادی خود در اشعارشان را نداشتند.  وحتی باورهای مردمی دارد، که پیش ازین اجازۀ به کار

ریز حههای نوها/ لببا سبز مویه ترین لبان/تشنهع( گوید: ) نیحسهمو در شعری بسیار معروف در عشق به امام 
رین عطش/ تخوانند/ و عاطفهافشان سرشک، سوگواران حسین میبا گل اس؟/ و سبزترین عاشالانه راعاشالان حسین 

 .( 16-11: 1199)نجات،... ای به خورشید جما  حقعطش شبنم ایمان حسین اس؟/ در بلوغ سپیده
آفرینی ریبه خاطر تصو« افشان سرشکگل» ، ترکیب بدیع؛ع() نیحسداری امام در شعر فوق، علوه بر دوس؟

لقابل « ترین عطشعاطفه»خا  دارا نجات اس؟ و نیز عبارت هنرمندانه و ویژۀ  شاعرانه که عموما   اس؟. زیرا  تأم 
 به اسم، افزوده شده اس؟. ،ای به جای افزوده شدن به صف؟با هنجارگریزی شاعرانه« ترین»

که شعر او به نسب؟ دیگران از پختگی  ،روداز شااعران برجساتۀ تاجیکساتان به شامار مي ،علی عجمیمحمد
چرا که در مالایسه با دیگر شاعران آن  ،خاصای برخوردار اسا؟ و شاید یکی از دالیل آن مراوده با ادبای ایرانی باشد

شود. او در خطاب به وطن، به خاطر ظلمی که در ندرت دیده ميهدیار اشاکاالت وزن و قافیه نیز در شعر او بسیار ب
 کند:خواند و آنگاه آن را به کربل مانند میع( می) نیحس، تاجیکستان را چونان امام سرزمینش رفته طو  تاریخ بر

 تااجایااکساااتاان، ای حسااایاان روح ماان
 

 کاارباالی حساااارت و اناادوه مااان 
  ( 29: 1191، عجمی)                                       

مذهبی خود را نسب؟ به مظلومی؟ امام حسین  باورهاياما  ،شاعر در این شعر، هرچند به تاجیکستان نظر دارد  
 خواند:)ع( به نمایش گذاشته، دشمنان وطنش را چونان یزیدیان می

 ایپاایااکاار در چاانااگ گاارگااان مااانااده
 واحسااایااناام، واحسااایااناام واحسااایاان

 

 ایدر دم تااایاااا یااازیااادان مااااناااده 
 در ماایااان مشااارکااان تاانااهااا حسااایاان

 )همان(                                                               
س؟ که در اینجا به جه؟ رعای؟ او عرفانی  به ویژه شیعي() یمذهباز اشاعار شاعر اخیر در مفاهیم بسایاری 

 شود.اختصار به این اندک، بسنده می
های او در زمرۀ شاعرانی دارای اندیشهاس؟.  علی جنیدی )سایاو (از دیگر شااعران نسال نو تاجیک، محمد

 رود. شعر ریل در انتظار مهدی موعود، از اوس؟: و گاه عرفانی به شمار می )به ویژه شیعي( مذهبی
 تاظااران تاو را صاابح دمیادن دیر شااادانا

 چشاام یعالوب از غباار دیدن تو کور گشاا؟
 

 دیر شاااد ،داران تو را پیغاام دیاادندوسااا؟ 
 تیغی شاد به جان، پیک رسیدن دیر شد ،ربصا

 (61: 1991)جنیدی،                                             
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کند که در هجرانش حارت یوسف مانند میدهد. او را به شاکوه سر می ،شااعر برای دیر رسایدن امام عصار
 شمارد.او را چونان خنجری بر جان برمی صبر بر آمدِن  ،نابینا شده ،چشمان حارت یعالوب

کردۀ دورۀ دکترای دانشااگاه تهران تحصاایلعلی عجمی، فرزند محمد -شاااعر جوان تاجیک ،رسااتم عجمی  
  ع( سروده چنین گوید:) یعلاي که برای حارت در عاشالانه -اس؟

 وماااگور شااام و اناالی بینااااق عااااااااعش
 واااار به هااااشم سااااوز کاااااز نی سااااس
 لیاااراز ع ،لیااااز عااس ،لیااااااوز عااااس
 

 وم... ااور شااوم نااااه شااااوم مااااس؟ شاااام 
 ومااانصور شااااق تو ماااااامه در عشاان هااای

 وماااحشور شاااه ماالی کا  کااااو عاااااابا ت
  (191: 1199،عجمی)                                            

از  معموال   -محمدعلی عجمی -پدر همچونشعر رستم عجمی، در مالایسه با دیگر شاعران معاصر تاجیک،   
خورد. شااعر فوق، که در ندرت به چشاام میو یا چنین مواردی در شااعر او بساایار بهاساا؟ عیوب قافیه و وزن مبر  

، مالداری به سم؟ عرفان «منصور»به  یاگونهداری امام علی )ع( سروده شده، درس؟ اس؟ که با اشارۀ ایهامدوس؟
اد حا  و هوایی روحانی و به ایج ،رسد شاعرقدر در ساطح و لفن قرار دارد که به نظر میآن ،پیش رفته اما این ایهام

 قصد اصلی او همان بیان مهر به امام علی )ع( اس؟. ،عرفانی بسنده کرده
شعر  ریتأثتح؟  بیش از دیگر شااعران تاجیک،جه؟ حااور و تحصایل در ایران، باید گف؟، شااعر اخیر به

الت شعر معاصر ایران به دور روی از تحو  شعر معاصر تاجیک، به هیچ طور کلی،اسا؟. بهمعاصار ایران قرارگرفته 
ان هنوز هم ایران را زیرا تاجیک ،پذیرفته اس؟. چنین تاثیراتی جای شگفتی ندارد ریتأثالهام و  ،پیوساته از ایران ،نبوده

 ؟سو عروری اامری قطعی  ،زبانتعامل ادبی این دو کشور فارسیامروزه، خوانند. به هرحا  می« سرزمین نیاکان»
  .(119 -592: 1199 س؟،)ر. ک. به؛ شعردو

 عج( و انتظار) یمهدحضرت . 2 . 3. 1. 5

ای ونهگراح؟، بهص باکه پس از فروپاشی شوروی سابق سروده، ، «مژدۀ بادام»در شعری با عنوان، قناع؟ مؤمن
 طلبد : کند و از او یاری می، یاد می«زمانمهدی آخر»وار از شیفته

 از مهاد ساانگین؟ ،زماانبرآ ای مهادی آخر
 ای در قباۀ دستان لرزان اس؟سالح هساته

 

 بارآ از عاالاام آیایانااه و آیایان رناگایاناا؟... 
 ای شیطان و شیطان یار انسان اس؟سلح هسته

 (191: 1191)قناع؟،                                            
رود، که هر دو دورۀ ادبیات شمار میکسوت تاجیک به علی از شاعران پیشرالیق شی همچونقناع؟ نیز  مؤمن

در شعر فوق، امام زمان را در عالمی از جنس آیینه . او، اس؟ شوروی تاجیک و نیز دورۀ پس از استالل  را درک کرده
ر کرده اس؟. آیینه به ایشان را  رود. بنابراینجه؟ انعکاس تصویر اشیا در آن، نماد صداق؟ و راستی به شمار میتصو 



 اولجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                           شمارة                                   18

 

س و پاک به تصاویر کشایده. شااعر که گویی از کاربرد سلح هستهدر عالمی  ت نای توسط انسان بهمالد  گران شد 
  دهد:ادامه می او کند.داند، که اکنون با انسان همکاری میشیطان می همچوناس؟، این سلح را 

 نمیبنمیچو من ایمان این انسااان و شاایطان را 
 آییبایاا کاه از حاالایالا؟، آخرین پیغااام می

 

 مبیننوشااند و پیمان را نمید پیماانه میباه صاا 
 آییهاا ماژدۀ بااادام میباه ساار دسااتاان د 

 )همان(                                                                 

 نکند. سرانجام آمدن امام زماایمانی نوع بشر در دنیای کنونی، اظهار هراس میطرزی آشکارا از بیبهقناع؟،   
 در حالیال؟رسد، داند و از آنجا که بادام، در بهاران به شکوفه و بار میمی« مژدۀ بادام»آمدن ایشاان را  ،را طلب کرده

انگیزی که به تصااویر کشاایده، مژدۀ فرارساایدن بهار و ساارآغاز آمیز آمدن ایشااان را در دنیای هراسای کنایهگونهبه
استالل  تاجیکستان سروده شده، به جه؟ اشارات بسیار واعح شاعر فوق که پس از  داند.های خوب میدگرگونی
 رود.ویژه در حوزۀ مذهب تشیع، نوعی هنجارگریزی به شمار میبه ،مذهبی

در این طلیۀ سیاه / غروب مذهبی گوید: کامل  در شعری با رویکرد  ،ملالب به سرو ، احمدعبدالجبار شااه  
شکس؟ کاسۀ نگاه انتظار .../ غروب/ در انتظار مالدم امام آخرین/ دمد ز چشم منسپیده می/ دمدسپیده می/ شاب

  .(15: 1999، احمدشاه) ...اگر تمام ظلم؟ اس؟ و ظلم؟ اس؟/ س؟اکه جاودانی  /ای من آمدمدر انتظار باده/ من
؟. سسرو ، فاای سراسر ظلمتکدۀ دنیا را به شبی تعبیر کرده که در انتظار دمیدن صبح حاور امام واپسین ا  

دان اساا؟ )نه چون ی روحانی آن جاوکه سااکر و مسااتآنگاه شاااعر، وجود امام عصاار را به شاارابی ناب مانند کرده 
  و پشیمانی اس؟(. دردسرهای دنیایی که خمار و سردرد به همراه دارد و موجب شراب

 شعر شريعت و طريقت .2 . 5

صرف، دارای  و عابدانۀ علوه بر مفاهیم مذهبی، اشعاری اس؟ که در اینجا مالصود از شعر شریع؟ و طریال؟
  های عاشالانه در مسیر سیر الی الله نیز باشد.های عارفانه، کشف و شهود اشراقی و سرگشتگیشوریدگی

 اشعاری با اصطالحات عرفانی. 1. 2. 5

 اصطلحاتگونه اشاعار تاجیک، تنها شااهد کاربرد برخی اصاطلحات عرفانی هساتیم. شاعر به رکر در این
 ؛عرفان نبرده اس؟ زرفایباقی مانده و راهی به  ،عرفانی بسنده کرده، گویی در سطح

ینی اي، در وصف عشق زمعاشالانهواپسین بی؟ از  در ،، که پیش ازین نیز ابیاتی از او کاویدیمعلی عجميمحمد
         چنین گوید:خود، 

 ؟ااهایشماااای در چاااد شبااااااااخدا دان
 

 ودماااده بااادا را دیااااای خل  اااجاااااااات 
 (119: 1199)عجمی،                                      
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ِی اشاااره به مشاااهدۀ        خداوند در چشاامان یار که به عبارتی تلفیالی از جما  زمینی و فرازمینی به شاامار تجل 
بر اینکه از مفاهیم نوپدید شااعر معاصاار تاجیک اساا؟، به عنوان یکی از اصااطلحات مهم عرفان  علوهرود، می

 کند.خودنمایی می ،اسلمی نیز در شعر شاعر
ب اشعار ریل که خطا ازجملهعرفانی دارد،  اصطلحاتمتخل ص به نیرو، نیز ابیات بسیاری با  خواجه،عطا میر

 به معشوق زمینی سروده: 
 را از ساایاناۀ ماا برده ای آتاش قادساای

 
 دیادی که چه سااان آتش در سااینۀ ما مرده ... 

 (1:  1196)میرخواجه،                                          

؟ انسان کنونی، که عشق به خداوند و ، اساتعاره از عشاق الهی اس؟ و شاعر، گله«آتش قدسای» مند از وععی 
های ادب کلساایک، ای و کهن بر اساااس ساان ؟معنوی ؟ در د  او مرده اساا؟. البته آتش را با دیدگاهی اسااطوره

 واپسین بی؟ گوید: موجودی زنده پنداشته که به زعم شاعر، اکنون مرده اس؟. آنگاه شاعر، در 
 ای ایاا فرشااتاۀ خادا تو از کجاا رساایاده

 
 ای کاه نور سااورۀ نساااء باه جاان ماا دمیاده 

 )همان(                                                                   

کند، که تشبیه می« نوِر سورۀ نساء»او بر جان خویش را به  ریتأثای الهی مانند کرده و شاعر، معشوق را به فرشته
سبه نظر می ی حا  و هوای عرفانی و روحانی باشد. بخشی و بهرسد، وجه شبه، تالد   طور کل 

 عارفانه یمفاهیم به همراهعرفانی برخی اصطالحات  با اشعاری. 2. 2 .5

ت تح؟ بهاصطلحات،  علوه بردر این نوع از شعر تاجیک، شاعر معاصر،  زهای امفاهیم و سوز و گد ریتأثشد 
هایی هنرمندانه دس؟ ساوخته، در خلق مااامین عرفانی به تصویرآفرینیعارفانه اسا؟. شااعر، چونان عارفی د 

 یازد.می
بسیاری از  همچونسروده و  1992که در « صلیی به رقص و سماع»دارا نجات شاعری دارد، عارفانه با عنوان 

در  /سماع شکسته حالی را /بیایید اشاعار او مااامین و اصطلحات عرفانی در این شعر نیز حاور پررنگی دارند:
حلاله به دور ستون دودهای سینه / های مردمک دیده عبط کنیمدر شیشه /و رقص شاکسته بالی را /نوارهای شاریان

کن پای شکن به ش /یاهو کشیم و در فراق شکن  زلفین یار /یمفلک خوانیم و چرخ زنیم و فلک را به چرخش آر /بندیم
 .(119-112: 1192، نجاتباشد که  زلفین در  در عر  به جنبش آید... ) /کوبیم

شااعر در شاعر بلند فوق، که تنها ساطوری از آن رکر شد، فاایی کامل  روحانی و عرفانی را به تصویر کشیده 
یری ، تعب)زنجیر در، حلالۀ در( الهی زلفیِن سماع، به امید کوبیده شدن  اس؟. چرخ زدن و یاهو کشیدن در رقص 

کنایه از اسااتعان؟ گرفتن و یاری طلبیدن از « کساای را کوبیدن درِ »رود. از سااوی دیگر کامل  عارفانه به شاامار می
های زلفین چنین، او از چین و شکنهر انسان با ایمانی، تنها از خداوند یاری طلبیده. هم همچوناوس؟، که شاعر، 
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د یار که در ادب کلسیک « زلفین»یار ساخن گفته و ازین طریق میان دو وازۀ  جناس ایجاد کرده اس؟ و زلف مجع 
 رفته. همیشه سیاه بوده، در متون عرفانی، نمادی از راه پر پیچ و خم، ظلمانی و خطرناک عرفان به شمار می

، که پیوسته از سینۀ «حلاله به دور ستون دودهای سینه بندیم»، در جملۀ «دودهای سینه» از« آه»مفهوم مجازي 
ها را به ستونی شاعر، فراوانی آهآید، قابل توجه اس؟ و تعالی، بیرون میزده از وصل حقساوخته و هجرانعارف د 

، . چرا که در مجلس سماع نیز عارفانای عرفانی تشکیل دهیمها نیز حلالهگوید؛ به دور این آهتشبیه کرده. اکنون می
ید  )چنین یادکرد دهند. همای تشکیل میحلاله گاه لطف خداس؟، از اصطلحات عرفانی به سینه( عارف که تجل 

در بسیاری از اشعار دارا نجات اي عارفانهی چنین فاا اصوال  رود، که در فاایی شاعرانه خودنمایی کرده. شمار می
 خورد.به چشم می

باید  و -عارف قرن چهارم و پنجم-« شیخ ابوالالاسم گرگانی» با عنوان: داردعرفانی شااعر اخیر، اثری من ور و   
 .بسیار نادر اس؟ ،چنین تحالیالاتی در کشوری که بیش از هفتاد سا  تح؟ سیطرۀ حکومتی سوسیالیستی بوده ؛گف؟

آنک/  :چنین سروده 5111در سا   ازجمله .خوردبه چشم میمذهبی و عرفانی رویکردهای  ،در اغلب اشعار او نیز
( گویی او نگاهی شاااعرانه به وحدت وجود افکنده و آنگاه ادامه 99همان: اساا؟ )و آنی که من منی کاه اوساا؟/ 

ش که مهتاب/ اندازیبه چشاام/ باید رف؟/ رف؟... / رف؟/ که باید رف؟/ رسااال؟ گف؟ را/ بوید از ناکجامی دهد:می
 .(99)همان: ...و خورشید  بوی وصا  /کندبوی خیا  می

 مچونهگویی شااعر در ساطور یاد شاده، سیر الی الله را به تصویر کشیده. هوس رفتن و رفتن دارد. رفتنی که 
ر شده؛ مهتابی که بوی خیا  و اوهام دورادور دارد و خورشیدی که اندازی شاعرانه بر آن متصو  تابلویی نالاشی، چشم

 تعالی س؟.حق نمادی عرفانی از وجود الیزاِ   ،دارد و خورشید به عنوان منبع نورتعالی بوی وصا  حق
 ،گام شعر سپید تاجیک، بیش از دیگر شاعران آن دیار از سرچشمۀ عرفانی عاشالانه، دارا نجات پیشدر حالیال؟ 

شعار او که در ابر اینعلوه پذیرفته.  ریتأث ،بیش از هر شاعر دیگری از دیدگاه عرفانی وحدت وجود اس؟ ونوشایده 
 همو در شعریشود. خورد، مفاهیم عاشالانه و گاه قلندرانه نیز یاف؟ میاصاطلحات عرفانی بسایاری به چشام می

، گویی شاااعر به این تحلیل رساایده« وحدت وجود» و ساارانجام به« واحدی عددی» به« ک رت»از  عرفانی کامل  
ک رت را / الجبر/ زدملم را گام می...هندسۀ عرض و طو  تخی   شود:یجز واحد، صادر نم ،عرفانی رسیده که از واحد

  .(61)همان: ام را در وحدت وجودحل  واحد عددی/ آوردو پدید می/ کردام کسر میچندیاز معادلۀ هم/ 
به مالولۀ مذهب و عرفان در اشاعار خود،  که پیش ازین نیز اشاعاری از وی بررسای شاد، ،محمدعلی عجمی 

« حریم عشق»مطلع غزلی به نام در  او .(99: 1199)عجمی،هایم چون دساِ؟ دعا باشاد دارد: دیوان غز ارعان 
 گوید:
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 تاا سااورۀ گیسااوی تو تفساایر نمااز اساا؟
 

 هماه راز و نیااز اساا؟ ،ماا را باه در دوساا؟ 
 (15: 1199)عجمی،                                           

به سورۀ قرآن تشبیه کرده و آن را شرح و تفسیری برای قرآن به شمار آورده اس؟.  او با تعبیری شااعرانه، گیساو را
 سخن گفته. ابدیو  ازلیخانۀ دوس؟  آنگاه از نیایش به درِ 

 و سپس از سماع وتعالی از چیدن گل وصل حقعجمی در شاعري دیگر، با شاوریدگی و مستی عارفانه، ابتدا 
به تجدید پیمان الس؟ آنگاه،   (16همان: «)ا اختران رقصیدن اس؟شب، شب ب»؛ سخن راندهسارخوشای عارفانه 

ی به از سوی شااعرانه آفریده اس؟، ایهام تااادی« پیوساتن» که با« بشاکساتن» آلودو در فعل ایهام کنداشااره می
تر هنرمندانه ،معنای دوم که قطعا   ،به شکستن پیمان الس؟ نظر دارد ،سویعارف و از دیگر قشاکساتگی د  عاشا

 یعنی بشکستن پیمان و سپس ،با گناه ،. زیرا شااعر برآن اسا؟گیردجای میدر حوزۀ عرفان ملمتیه  کامل  اسا؟ و 
 دتر سازد:آن را موک   ،دوباره پیمان و پیوستن گسستنتوبه، یعنی 

 ؟استن اسااان بااب با دوس؟ پیماش ،بااش
 

 ؟اایوستن اسااشکستن و پااب بااب، شاااش 
 )همان(                                                                   

اب  های معاصرکه پیوندها و مراودات بسیاری با ایران دارد و از عارفانه ،نیا، از شاعران معاصر تاجیکرستم وه 
دهد ناله سر می ،سروده، از غم هجر دوس؟ حالیالی 1999عارفانۀ ریل که در -بسیار پذیرفته، در عاشالانه ریتأثایران 

 که گویی وهم و گمان اس؟: ،انگاردچنان در مالابل او مستحیل میو وجود خود را آن
 امجر باااه جاااان آماااادهاام هااااااز غاااا

 
 امدهااااان آماااماااه گااودم بااااااااز وج 

 (119:  1199)قزوه،                                        
ا می« لب نان»، خود را از تعلالات دنیایِی «لب»اربرد جناس در کلمۀ آنگاه شاعر، با ک از  یریذرپیتأثسازد و مبر 

 : خواندبن میبرد و با استناد به آن، خود را دچار غ  ای از قرآن پیش میرا تا تامین آیهمذهبی و عرفانی مفاهیم 
 ؟ااااانی اسااب خشکم جااااو بر لااااانام ت

 نااااببی «سرااای خ  اااافاااسان ل  ااااااالن ان  »
 

 امدهاااااااب نان آماااااااای این لاااااااااانه پ 
 ام... دهاااااان آماااملااه زیااااود جاار خاابااه

 )همان(                                                                      
برشامردیم، در واپسین بی؟ از غزلی عرفانی، چنین ین خیراندیش، که پیش ازین نیز اشاعاری از وی الد  خیر     
 گوید:

 عتااب و لطف خادا بیش از گناه من اساا؟
 

 ناامااادا باااک ناای خااطااا کا  اااااروم بااه راه خ 
  (99: 1192ف،ا  )خواجه                                           



 اولجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                           شمارة                                   100

 

از آن  )را که پس با رویکردی در زمرۀ فرقۀ ملمتیه، خطا و گناه ،عارفانه عاشالانۀ فوق کامل  گویی شاعر در بی؟ 
 داند. حارت حق می بهموجب قرب خود  ،توبه باشد( با توجه به لطف الیتناهی الهی

بسیاری از شاعران معاصر اس؟.  رهن و زبان موالنا ریتأثتح؟  ۀ تاجیك،اشعارعارفاناز ساوي دیگر، برخي از 
 ریتأث، به لحاظ لفن و معنا از موالنا خجندی فرزانه علی عجمی وآوا، محمدصاافی؛ گلرخسااار ازجمله ،تااجیک

 :اند، که در سطور پیش روی به برخی از آن موارد اشاراتی خواهد رف؟پذیرفته
که شاید بیش از دیگر شاعران آن دیار، بخ؟ کسب شهرت  -آوا ، شاعر بسیار مشهور تاجیکگلرخساار صفی 

کلمی از موالنا را چنین تامین کرده: ای بود « نامهعشق»نیز، در شعری عرفانی با عنوان  -اس؟در ایران را داشاته 
ها را داوری/ ساارم.../ درماندهمن/ ای سااود من/ انادر بیابان/ رود من/ دریا تویی، من گوهرم/ تو سااروری، من بی

  .( 125-121: 1191آوا ، . )صفی«..هم آن سری ،هم این سری»سردها را آرری/ هم این رهی/ هم آن رهی/ د 
 ،رودی در بیابانی خشک، مایۀ نجات گلرخساار، در شاعر مذکور، با عشالی پرشور، معشوق عرفانی را چونان

 های فسرده خوانده اس؟.موجب عد  و داوری راستین و چونان آتشی بر د 
خود را چونان  ،او مشهود اس؟ شاعر از یریرپذیتأثگونه و شاور و شوق موالنادر بیتی که  ،محمدعلی عجمی 

 :خواندالهی می عشِق  شراِب  پرسِ؟ می موالنا،
 رسااند                          شااب شااد و مسااتان به مسااتان مي

 
 «رساانادپرسااتاان ميدک  ميااااادک اناااااان» 

  (15: 1199)عجمی،                                             

که در این موارد، بسیار دارد مذهبی و عرفانی هایی با رویکرد عاشالانه، شااعر معاصار تاجیک ،فرزانه خجندی
 : ازجملهموالناس؟.  ریتأثتح؟ 

 آیم و خواهم کاه جااان شااوماز قاالبم بر
 تاا همچو نی ز مغِز جگر ناالاه درکشاام

 

 تاار ز قااافاالااۀ لااولاایااان شااااوموارسااااتااه 
 باایاد ز پاوسااا؟ باگاذرم و اسااتخوان شااوم

  (111-119: 1192)خجندی،                               

: از قالب و ازجملهخورد، آشاکار اسا؟ که در غز  فوق، مفاهیم واصاطلحات عرفانی بسایاری به چشم می
، از پوسته و ظاهردنیایی خود گذشتن و استخوان «قافلۀ لولیان» سره جان شدن، جسم مادی خود بیرون آمدن و یک

 همان(روزه تو را میهمان شوم )این عمر پنج گذر و فانی آدمی گوید:در ز زندگِی آمیز اآنگاه شاعر با بیانی کنایه .گشتن
  شمس اس؟: معنوی؟ نوازشگر ریتأثتح؟ چونان موالنا فرزانه در غزلی، خود ارعان دارد، که  

 اي شمس نوازشگر ساو همه باران اس؟،شاش
 عالم نگران توساا؟ ،ای عااشااق خورشاایدی

 

 باااران زنماااااراب طاالیاای را در پااردۀ  
 توساا؟، جوالن زن و جوالن زن میادان هماه آِن 

 (29: 1196)قزوه،                                                  
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ای از پای گشادهبنبند / کنیم امر به رفتن ولیمی عرفان موالنا چنین سروده: ریتأثتح؟  ،همو در شاعر ریل نیز  
ه حارت حق، امر ه عنای؟ الهی در طی طریق عرفانی اشاره دارد. اینکگویی فرزانه ب (99: 1192)خجندی، من...

که از تا » ؛. فرزانه بر اساس اصل عرفانینمودهالات را از وی دریا اما توفیق گشایش بندهای تعل   ه،دبه سیر و سلوک دا
نگاه در آ داند.می فرجامهای خود را بیکوشش، «جانب معشوق نباشد کششی/ کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

 /روم و زاد رهم عشق توس؟میداند و بس: ادامه، انگیزۀ گام نهادن خود را در مسیر صعب عرفانی، تنها عشق به او می
موالنا پنداشته،  رهِ های پیشین شاهد م ا ، خود را همغز  همچون)همان( سپس شاعر، …ورنه نباشد هوس رفتنم

در شعر بلندی  (99همانکن )شمس شو و قهالهه برپای / ولولۀ رستخیز ای تو پر ازبرآن اسا؟ چونان شمس شود: 
ع واقگشای، دربند ،داند و همبند می ،که ناگزیر، سطوری از آن رکر شد، سرانجام شاعر، معشوق ابدی و ازلی را هم

               مان، درد و درمان اس؟.او توأ
و نیز بسیاری اشعار نیمایی در  ای عشاق الهی موالنا داردبسایاری در وزن دوری و حا  و هو یهافرزانه، غز   

 شود.  که در اینجا برای رعای؟ اختصار، به همین مالدار بسنده میحا  و هوای عرفانی 

 نتیجه. 6

او دریاف؟ دیکتاتوری سوسیالیستی ، در همان سا وی کار آمدن خروشچف و ر1921مرگ استالین در سا  با   
 اهای سیاسی و کلمی اعطآزادیاندکی  ،ناگزیر قادر به ادامۀ حیات نخواهد بود، بنابراین ت پیشین،ت و حد  با شاد  

نیز فرصا؟ را غنیم؟ شاامرده از فالدان معنوی؟ و باورهای مذهبی و علی ویژه الیق شاایرکه برخی شااعران به کرد،
با  1992در سا  مدتی بعد  .شکوه سردادند دادِ  -دنروکه اموری  نهادینه در سارشا؟ بشار به شامار می-عرفانی 

رین رهبر آخ ،توسط گورباچف -اصلحات اقتصادی و فاای باز سیاسی -سایاسا؟ پروساتاریکا و گلسنوس؟
هر اندیشه یا باوری که از  اصوال  مذهب و عرفان دس؟ یازیدند.  ازجمله، شاعران، به خلق ماامین ممنوعه شوروی

ا بخفالان قرار گیرد، روزی بارورتر از پیش، شکوفا خواهد شد.  های حاکم، سانسور شود و تح؟ فشار وسوی قدرت
 -مراودۀ تاجیکان با سرزمین نیاکان و استالل  تاجیکستان در همان سا ، 1991فروپاشای شاوروی سابق در سا  

یران، بر های عرفانی ادب معاصر افاای مذهبی و اندیشه ریتأثبیش از پیش افزون گش؟. در این راستا نباید  -ایران
در اشعار از نظر دور داش؟. زیرا  (زدایيآغاز دورۀ اسلم و 5112تا پیش از سا  را )تاجیکستان امروز شاعر و ادب 

مراودۀ بیشااتری با فرهنگ ایران  ،اند و یا به هر شااکلبساایاری از شاااعران جوان تاجیک که در ایران تحصاایل کرده
ین خیراندیش، نیا، خیرالد  ابرسااتم وه  ، علی عجميمحمد ارا نجاات، فرزاناه خجندی،د ؛ازجملاه، انادداشااتاه

  تری مشهود اس؟.پررنگ عرفانِی به ویژه شیعي( ) یمذهبحا  و هوای  ،احمد و رستم عجمیعبدالجبار شاه
 -قدر جماهیر استالل  یافتۀ شوروی ساب با توجه به نهادینه شدن افکار کمونیستیاین مفاهیم،  از ساوی دیگر،

قی ماامین یعنی نسب؟ به با دس؟ نیافته؛در شعر تاجیک  به موقعی؟ مطلوب و پایداری هرگز -تاجیکستان ازجمله
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ستان با اقبا  چندانی مواجه نشده ویژه در داخل کشاور تاجیکو بهشاعری از بساامد قابل توجهی برخوردار نیسا؟ 
 5112ش از سا  تا پی -به تعاملت روزافزون ایران با تاجیکستان و تاثیرات فکری و عالیدتی با توجه هرچند که اس؟.

 چنین ،، اما به هر رویدارای روند رو به رشدی بوده اس؟ -رودزدایی این کشور به شمار میکه سرآغاز مرحلۀ اسلم
برخی ازین شاعرا فاقد آثار چا  شدۀ  ، حتییاف؟تاجیک تر در میان اشاعار شاعرای جوانتوان میمفاهیمی را تنها 

از اشعار مذهبی و عرفانی  یشواهد بنابراین تمامی شاعرانی که در مالالۀ حاعر،اند. در داخل تاجیکساتان مکتوب
 .بدرود حیات گفته اس؟( 5119قناع؟ که در سا   مؤمن)به جز  باشنددر قید حیات میامروزه،  بررسی شده،آنان 
ه نوعی عرفان دینی ب در اغلب موارد راندشاعر تاجیک از آن سخن ميکه  ماامین عرفانی کهایننکتۀ مهم دیگر،  

شود های متون ناب عرفانی دیده میحالیها و آشفتهرندی ،هایعنی در آثار آنان بندرت آن سرگشتگی ؛رودشمار مي
خواه در  .؟کلم موالناس ریتأثتح؟  ویژهبیشتر جنبۀ پیروي و به ،نمایداندیشی و کشف و شهودی رخ میو اگر زال 

 شاعر این ،رسدبه عبارتی این مفاهیم گویی هنوز در ساطح قرار دارند و به نظر می حوزۀ لفن و خواه در حوزۀ معنا.
ینۀ بسیار با توجه به پیشهای ابتدایی پیماید، اما همین گامهایی ابتدایی را میهنوز گام ،و خم عرفان پیچدیار در راه پر

لها بوده، قابل ها و قلمحنجره روی که این مفاهیم، سالیان درازی محبوِس از آنغني تصوف در آسیاي میانه و  و  تأم 
 .اس؟ حسوسم ،گذاری و شور و شوقی خا و در بسیاری از آنها تاثیر بسیار قابل تالدیر اس؟

عج(، رکر موعود )، انتظار منجی )علیهم الساالم( اطهارچون؛ سااتایش ائمۀ  شاایعي در حوزۀ مفاهیم مذهبی
داری امام حسین )ع(، باید گف؟، با توجه به اهل سن؟ بودن شاعران تاجیک، ظهور این مفاهیم واقعۀ کربل و دوس؟

م و ها در حوزۀ قلدگرگونيرنگ شادن افکار ساوسایالیستی و برخی نوپدید در شاعر معاصار تاجیک، مالارن با کم
 .اس؟بسیار  تأملقابل  ،اندیشه
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