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بازتاب هویت ایرانی در شعر معاصر تاجيک


اميرحمزه حسنوند
دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

منوچهر اکبری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران

علی رضا حاجيان نژاد
دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران ،تهران ،ايران
(تاريخ دريافت ،02/92/48 :تاريخ تصويب ،02/44/81 :تاريخ چاپ :زمستان )4199
چکيده
اکنون بیش از  889سال از جدايي تاجیکستان از ايران مي گذرد از آن زمان تاکنون اين کشور
جنگ هاي خونین و حوادث تلخ بسیاري را از سر گذرانده است اما هويت ايراني خود را با
قوت حفظ کرده است .شعر معاصر تاجیکستان وارث ادبیات کهن فارسي و آيینه اي است که
تجلي فرهنگ ايراني را به وضوح در آن مي توان ديد.
اين مقاله شعر پنج شاعر برجسته تاجیك را از منظر عناصر و مولفه هاي فرهنگ ايراني مورد
مطالعه قرار داده است .در اين بررسي مشخص شد شاعران تاجیك فراتر از مرزهاي سیاسي به
وطن تاريخي خود ايران نظر دارند و شیفته وار به میراث فرهنگي و ادبي مشترک خود با ايران
مي نگرند و به آن مي بالند و دو عنصر زبان فارسي و گذشته تاريخي مشترک مهم ترين عناصر
شکل دهنده هويت فرهنگي آنهاست .تجلي فرهنگ ايراني را در شعر آنان مي توان به صورت
بزرگداشت زبان فارسي و نگراني از سرنوشت آن در برابر هجمه هاي گوناگون ،يادکرد
گذشته مشترک ،تعظیم اساطیر و شخصیت هاي ايراني به ويژه شاعران مشاهده کرد.
واژگان کليدی :شعر معاصر تاجیك ،هويت ،ايران ،فرهنگ
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(نویسنده مسئول)amirh9512@gmail.com
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مقدمه
زبان فارسي که روزگاري در مشرق زمین از حلب تا کاشغر گسترده بود ،امروز قلمرو وسیع
گذشته را ندارد .پس از سقوط سلسله صفويه در ايران از دايره حضور و نفوذ فارسي کاسته
شد و جغرافیاي آن روز به روز محدود تر گرديد« .در جهان ايراني مآب پیش از آنکه تسلیم
فرايند غربي شدن گردد ،زبان فارسي نوين که با آثار عالي هنري شکل ادبي به خود گرفته بود

به عنوان زبان ارتباطي مشترک 4رواج يافت و در اوج گستردگي خود تقريبا در مرز قرن هاي
شانزده و هفده مسیحي ،گستره آن در اين نقش بدون انقطاع تا جنوب خاوري اروپا و جنوب
باختري آسیا امتداد داشت» (رادفر.)11:4122،
زبان فارسي با همه فراز و فرودهايي که پشت سر نهاده در سه کشور ايران ،افغانستان و
تاجیکستان زبان رسمي است و در شماري از کشورهاي ديگر چون ازبکستان ،قزاقستان،
ترکمنستان ،پاکستان ،هند و ...مردماني زندگي مي کنند که به فارسي سخن مي گويند« .هنوز
در کوي و برزن کابل ،بلخ ،قندهار ،بخارا ،سمرقند ،فرغانه ،خجند بدخشان ،اورا تپه ،ختن و
ختا سخن فارسي به گوش مي رسد امروزه زبان دست کم صد ملیون نفر از مردمي که در آسیا
زندگي مي کنند ،فارسي است» (انوشه.)44:4122،
کشور تاجیکستان پس از ايران و افغانستان مهم ترين پايگاه زبان فارسي است .عالوه بر زبان
فارسي عوامل ريشه دار مذهبي ،تاريخي و فرهنگي ما را با مردم تاجیك مي پیوندد .از قرن
دهم هجري که در ايران حکومت شیعه مذهب صفوي و در ماوراء النهر حکومت سني مذهب
شیباني توسط اقوام ازبك روي کار آمد به داليل مذهبي و سیاسي روابط ايرانیان و تاجیکان نیز
تقلیل يافت و زبان و ادب فارسي در ايران و ماورالنهر به دو مسیر جداگانه افتاد« .علي رغم
جدايي کامل سرنوشت سیاسي و جغرافیايي اين منطقه در قرن دهم هجري با ايران که به دنبال
تشکیل سلسله صفوي و شیبانیان در ايران و ماوراء النهر رخ داد اين منطقه هرگز از نظر
فرهنگي از ايران و جهان ايران جدا نشد و به رغم تمام نامردمي ها و نامرادي هاي يکصد سال
اخیر که تازيانه دشمن غدار و رو سیاه بي رحمانه بر پیکرش وارد ساخت مردانه ايستاد و با
ساز کردن سرود زيستن ،مساله را از نبودن به بودن تغییر داد» (خدايار.)1:4121،
تسلط شوروي سابق بر ماوراء النهردر قرن بیستم ،تاجیکان را در تنگناهاي فرهنگي دشواري
قرار داد و مانع هر نوع ارتباط اين منطقه با ايران شد« .با قوت گرفتن پايه هاي حکومت اتحاد
__________________________________________________________________________
- Lingua france
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جماهیر شوروي سابق در دهه سي ام اين قرن ،حصار تنگ کمونیست آن چنان فضاي خفقان
آوري بر گرداگرد آن ايجاد کرد که پیوندهاي مردمان دو سوي جیحون به کلي گسسته شد .اين
تحوالت ،ماوراء النهر را در سه مقطع حساس و سرنوشت ساز تاريخي سالهاي  4099تا 4081
م .در هیات ماورالنهر متحد ،سال هاي  4081تا  4004م .به شکل پنج جمهوري کمونیستي
تاجیکستان ،ازبکستان ،قرقیزستان ،قزاقستان و ترکمنستان اتحاد جماهیر سوسیالیستي و
سرانجام سالهاي  4004تا  8999م .در قالب پنج جمهوري ياد شده به سوي سرنوشتي مستقل
هدايت کرد» (حیاتي.)481:4121 ،
دوران تسلط کمونیست دشوارترين زمان براي فارسي زبانان اين منطقه بود .در اين دوران زبان
فارسي که ديگر تاجیکي نامیده مي شد حتي در تاجیکستان و ازبکستان نیز چون بیگانه اي
غريب محسوب مي شد« .در دهه سي و چهل اين قرن ،زبان فارسي و ادبیات غني گذشته آن
در برابر زبان روسي و فرهنگ مسلط کمونیستي صورت ادبیات اقلیت به خود گرفت ...فضاي
بسته اي که در اين سالها به وسیله دهشت و وحشت حکومت استالیني در اين منطقه حاکم
شده بود اديبان و شاعران را از سايه خود هم مي ترساند .زبان فارسي با خط و ادبیات فارسي
به دلیل پیوند با اسالم و ايران ،جرمي نابخشودني به حساب مي آمد؛ بنابراين قلم ها شکسته
شد و سرها باالي دار رفت ...در سرزمیني که مردمانش از دريچه زبان و ادب فارسي به جهان
معرفت مي نگريستند ،خواندن اشعار حافظ و سعدي جنايت تلقي شد» (همان:صد و بیست و
نه).
تقسیم زبان پارسي به سه نام فارسي ،دري و تاجیکي در سه کشور ايران ،افغانستان و
تاجیکستان سبب شد که در دو قرن اخیر تدريجا هر يك از اين شاخه ها ي سه گانه تحوالت
خاص خود را پشت سر بگذارد و به داليل متعدد اجتماعي -سیاسي در ساختار و واژگان و
تلفظ تفاوت هايي پیدا کند؛ اما شعله عالقه به ايران و زبان فارسي در خارج از مرزهاي ايران
هرگز خاموش نشد .پس از استقالل تاجیکستان در  42اکتبر  4081م .اين ملت با پشت سر
نهادن رنج هاي بسیار توانست قد برافرازد و پیوند خود را با گنجینه معنوي و فرهنگي ايران
مستحکم کند ،گر چه هرگز به طور کامل از آن نگسسته بود« .چهره ايران در سال هاي استقالل
به معناي واقعي کلمه در منطقه ماوراء النهر در بین مردمان جمهوري هاي تازه استقالل يافته،
تصحیح شده و وضعیت بسیار روشن تري به خود گرفته است در اين زمان رويکرد اهل علم و
ادب فارسي زبان تاجیکستان و ازبکستان – همچنین ازبك زبان به ايران -به يك رويکرد عمیق
و معنا دار تبديل شده است .اين گروه راه اعتال ي خويش را در اتصال به اين پدر وطن ديده

414

پژوهش ادبيات معاصر جهان ،دوره  ،62شماره  ،6پایيز و زمستان 414 0011

اند» (همان :صد و سي).
در دهه هاي اخیر توجه به ايران و زبان و ادبیات فارسي به يکي از اصلي ترين موضوعات
شعر تاجیکستان تبديل شده است اما در مقابل فعالیت ها و تحوالت ادبي اين کشور همسايه و
همزبان که پاره اي از پیکر ايران است در ايران و در بین دانشگاهیان چندان انعکاس نیافته و
شعر و ادبیات آن تقريبا ناشناخته مانده است .به منظور جبران اندکي از خألهاي موجود در اين
مقاله سعي داريم بازتاب هويت ايراني را در شعر پنج شاعر برجسته تاجیك (مومن قناعت،
بازار صابر ،اليق شیرعلي ،گلرخسار صفي آوا ،فرزانه خجندي و بازار صابر) مورد مطالعه قرار
دهیم .دلیل انتخاب شاعران مذکور اين است که اين پنج نفر برجسته ترين شاعران معاصر
تاجیك و در واقع چکیده ادبیات معاصر تاجیکستان هستند و شواهد بسیاري در شعر آنان
هست که به توجه آنان به ايران و هويت ايراني داللت دارد.
پيشينه پژوهش
در کشور ما پژوهش هاي اندکي در باره شعر تاجیکستان انجام گرفته است .مهم ترين آثار در
اين حوزه دو کتابي است که «علي اصغر شعر دوست» 4با نام هاي «تاريخ ادبیات نوين
تاجیکستان» و «چشم انداز شعر فارسي تاجیکستان» به چاپ رسانده است .علي اصغر بوند
شهرياري مقاله اي با عنوان «رابطه هاي ادبي ايران و تاجیکستان» در شماره « 81پژوهشنامه
علوم انساني» منتشر کرده است .سهیال حسیني نیز مقاله اي با عنوان «نقد زيبايي شناختي رنگ
در شعر فرزانه خجندي» نوشته که در شماره  21مجله زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تربیت
معلم تهران به چاپ رسیده است.
پرسش های پژوهش
اين مقاله سعي دارد حتي االمکان به اين پرسش ها پاسخ دهد:
 -4هويت ايراني در شعر شاعران برجسته معاصر تاجیکستان چه جايگاهي دارد؟
-8کدام يك از مولفه ها و عناصر فرهنگ ايراني بیشتر در شعر آنان تجلي يافته است؟
معرفی شاعران منتخب
مومن قناعت

__________________________________________________________________________
 -1سفیر پیشین جمهوری اسالمی ایران در تاجیکستان
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مومن قناعت در سال  4018م .در روستاي «کرگاود» از توابع بدخشان در خانواده اي کشاورز
به دنیا آمد .در سال  4081م .دانشگاه دولتي تاجیکستان را در رشته ادبیات تاجیکي به پايان
برد .قناعت شاعري را از سال  4089آغاز کرده و نخستین کتابش به نام «شراره ها» در سال
 4019به چاپ رسیده است .قناعت به مشاغل متعددي مشغول بوده است .از آن جمله
سردبیري مجله «صداي شرق» ،وکالت مجلس شوروي ،رياست سازمان صلح و دوستي
جمهوري تاجیکستان« .سروش استالینگراد» و «گهواره سینا»که در سال  4024برنده جايزه
دولتي رودکي شد ،از ديگر آثار اوست .توجه به قواعد موسیقیايي شعر فارسي و شعر عروضي
به نحو برجسته اي در اشعار مومن قناعت نمودار است .در میان شاعران معاصر تاجیکستان
کمتر کسي مي توان يافت که به اندازه مومن قناعت به قواعد عروض شعر فارسي پايبند باشد.
زبان شعر مومن امروزي است و دايره واژگان او گسترده است .قناعت همچون ديگر شاعران
تاجیك درد هويت دارد و هويت خود را در تاريخ نیاکان جستجو مي کند (نك،
قناعت:4121مقدمه).
مومن قناعت در  82ارديبهشت  4102در  21سالگي در شهر دوشنبه دار فاني را وداع گفت و
در گورستان «لوچاب» اين شهر به خاک سپرده شد.
بازار صابر
بازار صابر اف در سال  4012م .در روستاي « صوفیان» ناحیه «فیض آباد» به دنیا آمد .پدرش
در جنگ دوم جهاني کشته شد و او در يتیم خانه شهر «حصار» پرورش يافت .در سال 4018
از دانشگاه دولتي تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات تاجیکي فارغ التحصیل شد بازار در سال
 4019اولین اشعارش را به چاپ رساند .او «قريحه شعر را ذاتي و شعر را همزاد خود مي
داند:
من آن شاعر که استادي ندارم

روان شد شعر من از شیر مادر» (صابر :4121،مقدمه)

بازار مدتي مدير روزنامه«معارف و مدنیت» بود و بعد مدير نظم مجله «صداي شرق» شد و تا
سال  4020در آنجا مشغول به کار بود و بعد از آن هم جانشین رئیس شوراي نظم «اتحاديه
نويسندگان» گرديد .از صابر چند اثر به چاپ رسیده است .از جمله  :پیوند  ،آتش برگ ،با
چشیدن با چمیدن ،چشم سپیدار ،از وطن وقتي که مي رفتم و ...
بازار پس از آزدي از زندان در سال  01و سفر به «سیاتل» آمريکا و اقامت در اين کشور ،وارد
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دورۀ دوم زندگي خود شد .و که از شیفتگان ايران بود و در سفرنامه اي که در سفرش به ايران
نوشته بود عمیقا ايران و فرهنگ آن را ستوده بود در سال هاي اقامت در آمريکا ،انتقادهاي
تندي را علیه ايران و ايرانیان مطرح کرد که حیرت همگان را برانگیخت وي در اين دوره با
سرودن اشعاري مانند «اي خداي بینوايان استالین را زنده کن!» آرزوي بازگشت به دوره
شوروي را در دل پروراند .اين تغییر ديدگاه باعث شد که دوستداران شعر تاجیك از او به
شدت آرزده خاطر شوند .عده اي او را با نگاه ديگري نگريستند و عده اي سعي کردند اين
سال هاي پاياني عمرش را ناديده انگارند .مهدي جامي از پژوهشگران تاجیك در صفحه فیس
بوک خود درباره بازار صابر نوشته است « :آخرين بار در سال  8941که براي پنجاه سالگي
فرزانه به دوشنبه پرواز مي کردم آمد پشت سرم روي صندلي هاي خالي دراز کشید .عوض
شده بود و نخست او را نشناختم .بعد هم که شناختم ديگر حرفي براي گفتن نمانده بود .گويي
نمي شناختمش .آنقدر حرفهاي عجیب و غريب زده بود که در سال  8948در راه برگشت از
تاجیکستان شعري تند در نقد او نوشتم ،گرچه هرگز منتشر نکردم .اين سالهاي آخرش را از
زندگي اش کنار مي گذارم و بازار صابري را به ياد خواهم داشت که شعرش يکي از محکم
ترين شعرهاي تاجیکستان بود  -محکم و آتشین .بازار در همان مجلس هاي نويسندگان براي
من خالصه مي شود .نمي خواهم چیزي بیشتر از او بدانم و به ياد آورم ».شايان ذکر است ما
در اينجا به شواهدي استناد مي کنیم که وي قبل از تغییر عقیده اش درباره ايران نگاشته است.
بازار صابر تا  20سالگي در آمريکا زندگي کرد و مانند مومن قناعت در ارديبهشت 44( 4102
ارديبهشت) در گذشت و در آرامگاه «لوچاب» شهر دوشنبه به خاک سپرده شد.
الیق شير علی
اليق شیر علي در سال  4014م .در روستاي «مزار شريف» از توابع واليت سغد چشم به جهان
گشود .او دانشکده آموزگاري شهر دوشنبه را در  4014به پايان برد .پس از آن در شهر دوشنبه
سکونت کرد و نويسنده بخش ادبي راديو تاجیکستان شد .مدتي هم مديريت مجله «صداي
شرق» را به عهده گرفت .چندي نیز مشاور شعبه شعر «اتحاديه نويسندگان» تاجیکستان بود  .او
اولین مجموعه شعرش را در سال  4011به چاپ رساند .برخي مجموعه شعر هاي او عبارتند
از « :خانه دل» « ،خانه چشم» و «خاک وطن» که براي سرودن اين دفتر جايزه رودکي به وي
تعلق گرفت .اليق در  49تیر  4120در دوشنبه درگذشت و در آرامگاه «لوچاب» آرمید.
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گلرخسار صفی آوا
گلرخسارصفي آوا در سال  4012م .در روستاي «يخچ » از ناحیه «نور آباد» تاجیکستان ديده به
جهان گشود .او در کودکي مادرش را از دست داد و در  48سالگي اولین شعر او درباره
تاجیکستان در يك روزنامه محلي چاپ شد (نك صفي آوا .)44:4109،لرخسار در دانشگاه
دولتي تاجیکستان در رشته زبان و ادبیات تاجیکي تحصیل کرد و پس از آن به مشاغل فرهنگي
پرداخت .از جمله در روزنامه «کامسومول تاجیکستان»  ،مجله «مشعل» و روزنامه «پیانر»
فعالیت مي کرد .از سال  4022تا  4008ريیس« بنیاد فرهنگ» تاجیکستان بود .گلرخسار در
صحنه سیاست هم حضور داشته است و چندي عضو پارلمان شوروي بوده است (نك
شعردوست.)124:4109،
شخصیت چندوجهي گلرخسار به عنوان شاعر ،رمان نويس ،مترجم و سیاستمدار ،جذابیتي
ويژه به وي بخشیده است .به طوري که مي توان او را «مادر شعر تاجیك» دانست .گلرخسار
فعالیت هاي ادبي بسیار وسیعي داشته است .تعدادي از مجموعه اشعار او عبارتند از  :بنفشه
( 4029م) ،خانه پدر ( ،)4021بنیاد دل ( ،)4022گهواره سبز (،)4029روح عريان يا هفت
سروده ناگفته رابعه ()4021و ...در سال « 4109انتشارات نگاه» مجموعه اشعار گلرخسار را به
خط فارسي چاپ کرده است.
از گلرخسار تا کنون سه رمان نیز با نام هاي «زنان سبز بهار»« ،زن و جنگ» و «سکرات» به
چاپ رسیده است .او با ترجمههايي از آثار «لورکا»« ،کامو» پل ارتباط تاجیکستان با شعر اروپا
بوده است .گلرخسار «اگر نماينده تام و تمام شعر تاجیکستان نباشد ،بي هیچ ترديد شعر او
يکي از زنده ترين و هنري ترين وجوه شعر تاجیك را به تماشا نهاده است .دايره وسیع
واژگان ،تنوع درونمايه هاي شعر ،اسلوب و ساخت زيبا ،برخورداري از پشتوانه غني فرهنگي
و...موجب شده است که وي را نه تنها در ايران بلکه در اکثر محافل فرهنگي جهان به عنوان
سخنگوي شعر تاجیکستان بشناسند (نك صفي آوا.)48:4121،
فرزانه خجندی
فرزانه (عنايت حاجيآوا) 4011م در شهر «خجند» از استان «سغد» در خانواده اي فرهنگي
متولد شد .پدرش مدرس تاريخ و فلسفه بود و مادرش دکتراي زبان و ادبیات روس و استاد
دانشگاه خجند که تالیفات زيادي در حوزه ادبیات روس و نیز روابط ايران و روس داشت.
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فرزانه مدرک دکتري زبان و ادبیات فارسي دارد و داراي عنوان «شاعر مردمي تاجیکستان»
ميباشد .برخي از آثار او عبارتند از  :طلوع خندهريز ،شبیخون برق ،سايه غزل ،تا بيکرانهها
و ...فرزانه در اغلب قالب هاي شعري طبع آزمايي کرده و هم در شعر نو از چهره هاي
مطرح تاجیکستان است و هم در عرصه قالب هاي سنتي به ويژه غزل موفق بوده است .وي
دارنده جايزه «میرزا تورسون زاده» اتحاديه نويسندگان تاجیکستان و «سازمان جوانان
تاجیکستان» مي باشد (نك شعر دوست  .)122:4109،فرزانه را «شاعر خلقي تاجیکستان«،
فروغ تاجیکان»« ،سايه فروغ» و «اديب مصور» نامیده اند( .نك حسیني و منصوري
رضي)482:4108،
مفهوم هویت
هويت يکي از پیچیده ترين مفاهیم در حوزه علوم انساني و اجتماعي است و محققان علوم
اجتماعي ،روان شناسان و ساير شاخه هاي علوم انساني تعاريف گوناگون براي آن ذکر کرده
اند« .بر اساس تعريف کنفرانس فرهنگي يونسکو در سال  4028هويت هسته مرکزي شخصیت
فردي و جمعي است و اصل بنیاديني است که رفتارها ،اعمال و تصمیمات اصلي يك فرد يا
جمع را شکل مي دهد .بر اين اساس هويت عموما در تفاوت با ديگران معنا پیدا مي کند و در
طول زمان استمرار دارد» (حیاتي.)18:4121،
ما در اينجا با هويت جمعي و به طور مشخص با هويت فرهنگي و ملي سرو کار داريم.
پژوهشگران تفاوت ظريفي بین اين دو اصطالح قائل شده اند و گفته اند :هويت ملي غالبا
معناي سیاسي و ايدئولوژيك دارد و هويت فرهنگي صرفا بر مبناي فرهنگ استوار است.
(ستاري  ) 01:4129،اما از آنجا که اين ايران و تاجیکستان در گذشته يك کشور محسوب شده
اند در اين مقاله هويت ملي و هويت فرهنگي را در کنار هم و گاه به جاي هم به کار برده ايم
و بر اين باوريم که هنگام سخن گفتن از گذشته مشترک ،کاربرد هويت ملي درباره آنها ايرادي
ندارد .در تعريف هويت ملي گفته اند « :هويت ملي فرايندي ترکیبي است که از ابعاد و مولفه
هاي چند سويه تشکیل شده است .از میان سويه هاي مختلف عناصر زبان ،نژاد ،دين و فرهنگ
در تحلیل هويت ملي نقش ويژه اي ايفا مي کنند» (همان:نود) .و ما اين اشتراکات چند سويه را
با تاجیکستان داريم و عالوه بر آن احساس درد و رنج و افتخار تاريخي مشترک نیز داريم.
پس از مفهوم هويت منظور از ايران نیز بايد شفاف گردد .وقتي از ايران سخن مي گويیم در
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معني نخست کشور ايران کنوني به ذهن مي آيد که در اينجا مورد نظر نیست .منظور ما از
ايران حوزهاي فرهنگي با مشخصات ويژهاي است که اين حوزه فرهنگي را از ساير حوزههاي
فرهنگي مثل حوزه فرهنگي شبه قاره هند يا حوزه فرهنگي چین و  ...جدا ميکند .در اين
مقاله ،به اين حوزه فرهنگي ايران ميگوئیم و هر گاه مراد ايران سیاسي باشد به آن کشور ايران
ميگوئیم .با اين تعريف «ابن سینا» و «مولوي» ايرانياند چون متعلق به حوزه فرهنگي ايران
بزرگ هستند ،نه آن که متعلق به کشور ايران باشند .کشورکنوني ايران فقط بخشي از ايران بوده
است آنچنان که افغانستان و تاجیکستان هم بخشي از ايران بودهاند .بدين ترتیب میان بخش
هايي از امپراطوري ايران قديم که ايراني بوده اند با بخش هاي ديگر که جزء امپراطوري ايران
بوده اند ولي ايراني نبوده اند تفاوت وجود دارد .مثل کشور يونان و بخشهايي از ترکیه و
سوريه که در يك برهه تاريخي بخشهايي ازيك امپراطوري به مرکزيت ايران بودهاند ولي
هرگز ايراني نبودهاند و فرهنگ ايشان ايراني نیست ولي افغانستان و تاجیکستان ايراني بوده و
هستند و فرهنگ ايشان ايراني است .مشخصات متمايزکننده ايرانیت که براساس آن ،ايراني از
غیر ايراني متمايز مي شود ،عبارتند از -4 :زبان فارسي  -8فرهنگ ايراني.
مرزبنديهاي سیاسي قرون اخیر که عموما توسط کشورهاي استعماري ترتیب داده شده در بین
توده مردم اين تلقي را ايجاد کرده که مردم تاجیکستان و افغانستان اتباع بیگانه اند اما در
حقیقت چنین نیست .محدود کردن ايران به کشور ايران ،تجزيه و تقلیل مفهوم ايرانیت است.
شعرا ،دانشمندان ،قهرمانان ،افسانهها و گذشته تاريخي يکسان ،میراث مشترک همه اين افراد در
حوزه فرهنگي ايران است و هر يك از آنها يك شاخص فرهنگي محسوب مي شود .اين
«شاخص هاي مشترک فرهنگي در بین اقوام و گروه هاي هر کشور عامل مهمي در تقويت
هويت ملي است .برخي از مهم ترين شاخص هاي فرهنگي عبارتند از  :سنت ها ،اعیاد ،رسوم
و مناسبت ها ،اسطوره ها  ،فولکلور  ،ارزش هاي سنتي و( » ...ستاري .)20:4121،
اکنون پس از چند قرن جدايي سیاسي به لحاظ فرهنگي آنقدر نقاط مشترک بین اين سه کشور
هست که مي توان آنها را داراي هويت فرهنگي واحدي دانست اما عده اي به ويژه در
تاجیکستان سعي در انکار اين هويت دارند« .ترک گراها مي گفتند که در فرارود کسي از قوم
ايراني نبوده و نیست بلکه ترکاني هستند که تحت تاثیر زبان و فرهنگ فارسي ،زبان مادري
خود را فراموش کرده اند و از همین رو آنان حقوق داشتن دولت مستقل خود را ندارند»
(مسلمانیان قبادياني.)499:4121،
اکنون نیز مردم اين کشور از الفبايي که قرن ها بدان مأنوس بودند ،جدا افتاده اند و زبان
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فارسي را با خط سیريلیلك مي نويسند با اين وجود شاعران تاجیك همچنان هويت ايراني
خود را مي سرايند و اکثريت قريب به اتفاق آنان درباره زبان فارسي و شخصیت هاي ايراني
شعر گفته اند.
بازتاب هویت ایرانی در شعر شاعران منتخب
عشق و ارادت تاجیکان به ايران و زبان فارسي مرز نمي شناسد به طوري که «در شعر معاصر
تاجیك ،هیچ شاعر شناخته شده اي را نمي توان يافت که نام و ياد ايران در شعرش نتپد»
(شعردوست .)8:4120،گواه اين مدعا ،کتابي است که اخیرا با عنوان «ايران در شعر معاصر
تاجیکستان» به کوشش «علي اصغر شعردوست»در  122صفحه به چاپ رسیده که در آن
بخشي از اشعاري که شاعران تاجیك درباره ايران و زبان فارسي سروده اند ،گردآوري شده
است .مطالعه اين اشعار ،عشق وافر و تعلق خاطر عمیق شاعران تاجیك را نسبت به ايران نشان
مي دهد.
در اينجا فقط دو نمونه از ابراز احساسات شاعران تاجیك را نسبت به ايران بیان مي کنیم سپس
به بحث بازتاب هويت ايراني در شعر شاعران منتخب خواهیم پرداخت .بازار صابر -پیش از
تغییر عقیده در سال هاي آخر عمرش -مي گويد« :ايرانیان و تاجیکان يك روح در دو کالبدند
با مذهب و زبان و تمدني مشترک» (صابر:4121:،مقدمه) .او که به ايران سفر کرده بود سفرنامه
جامعي نگاشته که و از اشتیاق وافرش به ايران سخن گفته است« .سفر من به ايران به سرزمین
سبزي بود که سال ها اينجانب آرزويش را مي کردم .سفر به سر جوي آب رکن آباد و باغ
مصال سفر به زاينده رود و دماوند و جنگلستان مازندران .سفر به قدمگاه پر افتخار عزيزانم،
نیايم .سفر به جايگاه مقدس به برج و گنبد و مقبره ها ،به سمبول ها ،به طلسم و تعويذ و فال.
سفر به عالم فرهنگ ،به عالم آهنگ به عالم عشق ،سفر به شعر هاي قديم ،به کوچه هاي قديم،
به رسته هاي قديم ،به قصر و کلبه هاي قديم سفر به «بوستان» و «گلستان» سفر به «شاهنامه»،
سفر به تمدن ،سفر به افسانه .سفر به زمین پاکي که مثال خوابگرد مات و مبهوت دنبالش مي
گشتم .سفر به قبله و کعبه ام بود .سفر به وطن بزرگم بود .من از زادگاه به سوي میهن مي
رفتم .از جدايي ها به سوي وصل و وصال مي رفتم .مرزهاي سیاسي و جغرافي را رد نموده
خط کشیده جدايي را کور مي کردم .من تهي بودم با راه ابريشم نمي رفتم ،باري نمي بردم
کارواني نمي راندم .تنها سرحلقه زرين زبان فارسي را در بساط داشتم .من به جستجوي پدر
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مي رفتم و سر حلقه زرين زبان فارسي بازوبندم بود که پدر مرا شناسد .وطن مرا شناسد ايران
عزيز مرا شناسد و ياد آورد» (همان :سیصد و هفتاد و نه).
او چنان نسبت به ايران حس خويشي و يگانگي داشته که پس از خروج از ايران احساس
غربت نموده است« :ايران عزيز براي من خارجه نبود ولي حیني که از ماشین فرو آمدم و مرز
ترکمنستان باز شد حس کردم که به خارجه مي روم  .مرز را رد نموده از پشت سیم خار رويم
را به ايران گردانده ،گفتم:
ياد تو چو خون نیست که بیرون رود از دل»

از دل نرود ياد تو گر خون رود از دل
(همان :سیصدو هفتاد و چهار).

مومن قناعت نیز خاطره اي بیان کرده است که اوج ايران دوستي او را نشان مي دهد :به يکي
از کشورهاي عربي حوزه خلیج فارس رفته بودم .میهمان امیر شدم .مرا معرفي کردند .امیر
عرب گفت :به کشور ما در خلیج خوش آمدي .شنیده ام شاعري براي ما شعري بخوان .في
البداهه شعري سرودم که رديف آن خلیج فارس بود  .امیر تا آخر مجلس تلخ شد و ديگر
چیزي نگفت .مطلع آن شعر چنین است:
ابر از شیراز

از خلیج فارس مي آيد نسیم فارسي
(قناعت)481:4121،

مي آيد چو سیم فارسي

هويت ايراني در شعر شاعران منتخب جلوه هاي گوناگون داشته است .در اين مقاله پر
بسامدترين اين جلوه ها را مورد واکاوي قرار مي دهیم.
پاسداشت زبان فارسی
در بین عناصر هويت ساز ملت تاجیك ،زبان فارسي به عنوان يك عامل پیوند دهنده و
همبستگي ساز بسیار اهمیت دارد« .زبان يك ملت در دنیاي هويت و هويت شناسي ،سازمان
معنايي و ساختار چیستي يك ملت را تشکیل مي دهد و ابزار مهم براي حفظ و انتفال فرهنگ،
وسیله انديشیدن ،جهان بیني و کنش اجتماعي به شمار مي رود .زبان در شکل دادن هويت ملي
و فرهنگي تاثیر انکارناپذيري دارد» (ستاري.)20:4121،
بي گمان زبان فارسي به عنوان مهمترين محصول فرهنگي خراسان بزرگ ،اساسي ترين رکن
هويت واحد فرهنگي ايران و تاجیکستان است .زبان نه تنها ابزار ارتباط ،بلکه به مثابه ابزار
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اجتماعي شدن افراد و ظرف اصلي انديشیدن است .اشتراک در زبان به عالوه اشتراک در
تاريخي که گر چه پاره پاره است اما يکدست و يکسان بر همه گذشته است و ايمان به ديني
که با وجود در بر گرفتن مذاهبي چند ،در اصل يگانه است ،پايه هاي وحدت ملي يا هويت
واحد فرهنگي دو کشور را بنیان نهاده است .در روزگار ما به خاطر تهاجمات بسیاري که به
ساحت زبان فارسي شده ،حفظ و حراست آن اهمیت ويژه اي يافته است .شاعران منتخب در
اين مقاله عمیقا به زبان فارسي عشق مي ورزند .شواهد زير به خوبي بیانگر عالقه قلبي آنان به
زبان مادري است .اليق شیرعلي شعري دارد با عنوان «زبان گم کرده» که آن را نقل مي کنیم .از
نظر اليق سیاه روي تر از کسي که زبان مادري را گم کرده  ،کسي نیست.
هر که دارد در جهان گم کرده اي
در زمین و در زمان گم کرده اي
اين نشان گم کرده اي و ديگري
خويشتن را بي نشان گم کرده اي

اين يکي بخت جوان گم کرده است
ديگري گنج روان گم کرده است
اين يکي گر نیم نان گم کرده است
ديگري نیم جهان گم کرده است

اين يکي جان و جگر گم کرده است
آن يکي شور و شرر گم کرده است
اين يکي گم کرده گر مال پدر
ديگري پند پدر گم کرده است
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گر يکي بام و دري گم کرده است
ديگر نام و فري گم کرده است
آن زبان همدلي گم کرده است
اين زبان مادري گم کرده است

از تمام اين و آن گم کردگان
زشت روتر نیست در روي جهان
زآن که گم کرده زبان مادري
حرف گويد با تو با چندين زبان

باک نه،گر داوري گم کرده است
يا امید سروري گم کرده است
زهر بادا شیر مادر بر کسي
کو زبان مادري گم کرده است (شیرعلي)481:4121،
او معتقد است کسي که زبان مادري را گم کرده است شايستگي ماندن در خاک پدران را ندارد:
بايست که گم شود ز خاک پدران

هر کس که زبان مادري را گم کرد
(همان:پانصد و بیست و چهار)

بازار صابر نیز در شعر«زبان مادري» با اشاره به رنج هاي سرزمین تاجیکستان تاکید مي کند با
وجود همه سختي ها زبان مادري و هويت ايراني هنوز باقي است  .نهاد اين جمالت،
تاجیکستان است:
هر چه او از مال دنیا داشت داد
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خطه بلخ و بخارا داشت داد
سنت واال و ديوان داشت داد
تخت سامان داشت داد

دشمن دانش گدايش دانش سینا گرفت
دشمن بي سنتش ديوان موالنا گرفت
دشمن صنعت فروشش صنعت بهزاد برد
دشمن بي خانه اش در خانه او جا گرفت

داد او از دست گرز رستم و سهراب را
بربران ناتواني را توانا کرد او
نام خود را همچو گور رودکي از يا د برد
قاتالن خويش را مشهور دنیا کرد او

لیك لفظ مادرش مانند نام مادرش
در زبان و در دهانش ماند ماند
هر سخن با شیر مادر سخت شد
تا ابد در استخوانش ماند  ،ماند (صابر)11:4121:
او در شعر ديگري زبان مادريش را زبان زنده مي نامد:
زبان مادري زنده من

زبان برق و باران بهار است (همان :سي و دو)

مومن قناعت در شعر «به هوادار شعر تاجیکي» زبان مادري را به «شیر مادر» و «مهرمادر» تشبیه
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مي کند:
قند جويي ،پند جويي ،اي جناب
هر چه مي جويي بجوي
بیکران بحري است ،گوهر بي حساب
هر چه مي جويي بجوي
فارسي گويي ،دري گويي ورا
هر چه مي گويي بگوي
لفظ شعر و دلبري گويي ورا
هر چه مي گويي بگوي
بهر من تنها زبان مادري است
همچو شیر مادر است
بهر او تشبیه ديگر نیست ،نیست
چونکه مهر مادر است
زين سبب چون شوخي هاي دلبرم
دوست مي دارم و را
چون نوازش هاي گرم مادرم
دوست مي دارم و را ( .قناعت )24:4120
فرزانه خجندي شعر فارسي را فراتر از مرزها مي بیند او حتي فاخته هاي مسکو را شاهنامه
خوان توصیف مي کند:
نامه هايت خطوط معرفت شعر پارسي بود
بعد ها فاخته هاي مسکو
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از زبان تو شاهنامه مي شنیدند
و به سیمرغ حسد مي بردند (خجندي)12:4128،
فرزانه از پراکندگي و عدم وفاق فارسي زبانان دلگیر است و آرزوي همدلي هم زبانان را
دارد:
چون کوه بلنديم و سرافکنده چرايیم

وارسته ز خويشیم و به کس بنده چرايیم

گويیم به يك لفظ و نفهمیم دل هم
(همان)1:

پیوسته به يك خون و پراکنده چرايیم

او دغدغه آينده زبان فارسي و فارسي زبانان را دارد:
سر آمد عمر من در سرگه وقت
(خجندي)80:4104،

عجم چون مي شود فرداي ديگر؟

اما به آينده امیدوار است که اين آينده روشن را در گرو بیداري فارسي زبانان مي داند:
جرس لبريز افغان شد عجم بیدار مي گردد
گردد

ز هر لب بانگ عصیان شد عجم بیدار مي

در اين خاموشي مرده پیام زنده اي آمد
گردد (همان :سي و پنج)

که در مرداب طوفان شد عجم بیدار مي

یادکرد خراسان بزرگ و شهرهای تاریخی و فرهنگ پرور
خراسان بنابر موقعیت تاريخي ــ جغرافیايي و ژئوپولیتیکي خود ،تالقي گاه فرهنگ هاي خاور
و باختر بوده است .اين خطه تمدن ساز که روزگاري وسعت بسیار داشته به عنوان خاستگاه
زبان و ادب فارسي و جايگاه نخستین شاعران فارسي زبان با میراث هاي معنوي و ارزش هاي
فرهنگي اش در تاريخ ايران اهمیت بسیار دارد تا جايي که در آغاز رواج زبان فارسي وجود
شاعران و اديبان بي شمار از خراسان قديم موجب شد که اولین سبك ادبي فارسي به نام سبك
خراساني معروف شود .يادکرد گذشته با شکوه و تاسف عمیق بر از دست رفتن اين سرزمین
در شعر شاعران تاجیك بسامد بسیار بااليي دارد .
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تصويري که فرزانه خجندي از خراسان دارد چیزي شبیه به آرمان شهر و سرزمین روياهاست.
او از تکه تکه شدن و تجزيه خراسان غمگین است و آرزويش به هم پیوستن اجزاي گسسته
خراسان است:
ز نو از تکه و پاره به هم دوزد خراسان را

من آن خیاط را خواهم که دور چرخ گرداند
(خجندي)491:4128،

اليق شیرعلي ايرانیان و تاجیکان را همخون مي داند و از خراسان با صفت «بزرگ» و «سترگ»
ياد مي کند:
چو از نسل فريدونیم
از يك ريشه يك خونیم
چو از خون سیاووشیم
جاويدان هماغوشیم
اگر رستم سرافرازد
ز نو پرچم برافرازد
درفش کاويان با ماست
فر آريان با ماست
خراسان بزرگ ما
خراسان سترگ ما
که با جمع و پريشاني
عطاي فضل يزداني
تپد با هم تند با هم
دل تاجیك و ايراني
به تاجیك و به ايراني
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محبت باد ارزاني
صداقت باد
نجابت باد
شهامت باد ارزاني (شیرعلي)22:4120،
او نشاني «ايرانويچ» را هم از خراسان مي جويد:
اي خراسان تو بگو ساحت ايرانويچ 4کو؟
نکنم؟

من از اين فاجعه چون شکوه به يزدان

کو دگر شعشعه دانش و فرهنگ بزرگ
(همان)182:

کو دگر کر و فر و نعره غلغل فکنم؟

بسیاري از شهرهاي تاجیکستان که فرهنگي دير پا دارند جزوي از خراسان بزرگ محسوب مي
شدند ،به همین دلیل شاعران بر خراسان و شهرهاي قديم آن واليت تاکید ويژه دارند.
شهرهايي که هر يك به دلیلي در تاريخ ما برجسته و يادآور رويدادي هايي خاطره انگیزند.
شهرهايي چون سمرقند ،بخارا  ،بلخ  ،يمگان و بدخشان که با فرهنگ و ادب فارسي عجین
اند .به ويژه درباره دو شهر تاريخي و ارزشمند سمرقند و بخارا که از دست فارسي زبانان به
در آمد و جزئي از کشور ازبکستان شد ،اين تاسف و تحسر بسیار عمیق تر است« .ياد کرد
گذشته با شکوه قوم تاجیك و نیز ستم هايي که تاجیکان در طول تاريخ برتافته اند ،خاستگاه
موضوعي شعرهاي بسیاري است .در میان شاعران تاجیك کسي را مي توان يافت که شعر
هايي در اين باره نسروده باشد( ».شعردوست)21:4121،
اليق شیرعلي فارسي زبانان اعم از ايراني و افغان و تاجیك را ملتي واحد مي داند و از اوضاع
نا به سامان زبان فارسي در سمرقند و بخارا که خاستگاه زبان فارسي است و از پراکندگي
فارسي زبانان عمیقا ابراز تاسف مي کند:
تاجیك و ايراني و افغان چرا؟
روز و شب بیدار ،شمس خاوران

ما در اين دنیا که از يك مادريم
ما ز خواب آلودگان خاوريم

__________________________________________________________________________
 - 1خاستگاه اولیه آریایی ها
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حضرت اقبال 4بر ما بد مگیر

ما اگر در خواب سکته اندريم

خیز از خواب گران گفتي ولي

در سمرقند آن چنان بي منبريم

در بخارايي که درگاه دري است

با دري گفتار ،بیرون از دريم

ما تماما ناتمامیم اي دريغ

آن نجیب المنظر بي منظريم

ما کیانیم از کیانیم؟ آسفا

تاجداران گداي افسريم (شیرعلي)141:4120 ،

فرزانه خجندي به طرز گسترده اي در شعرش به سمرقند و بخارا توجه کرده است:
تا بخارا همره رود زرافشان آمدم

از پريشاني گريزان سوي سامان آمدم

از پیام گرم من چشم بخارا باز شد
(خجندي )8:4128،

بس که چون خورشید با چشم چراغان آمدم

در کنار يادکرد سمرقند و بخارا از حکومت سامانیان که روزگار رونق خراسان بود بسیار با
حسرت سخن رفته است:
تخت سامان پايدار و دولتش بیدار

در عجم نوروز بود و آفتابي مي شکفت
بود (همان:سه)

اما حکومت سامانیان از دست مي رود و بر باد رفتن حکومت ساماني در نظر شاعران تاجیك
سرآغاز تاريکي و خاموش شدن چراغ فرهنگ است:
ناگهان برخاست اندر مرز تاجیك زلزله

ناگهان افتاد اندر تخت سامان غلغله

تا بماند خلق من در ظلمتي بي مشعله

دشمني چشم چراغان مرا خاموش کرد
(همان)
او از زبان رودکي خطاب به اين شهرمي گويد:
اين زمان که گور سامان در سکونت غرقه است

اي بخارا ياد داري موج آواز مرا

اي که بالت را فلك برکند و در خاکت نشاند

ياد کن ايام تندي هاي پرواز مرا (همان)

__________________________________________________________________________
 -1اشاره به مصراعی از اقبا ل الهوری که می گوید :از خواب گران ،خواب گران ،خواب گران خیز.
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مومن قناعت نیز برباد رفتن حکومت ساماني را آغاز پايان يافتن معرفت مي داند:
به جايي رفت آخر کار سامان

که آمد با سر باال به پايان

چو دود از دوده سامان بر آمد

دگر آتش از اين مجمر نیامد

چو نوح 4از تخت بر رخت دگر شد

سوار اسب چوبین رهسپر شد

بخارا ماند چون شهر گشاده

سواران گشته چون مرد پیاده

خرامید از شمالي چون سیه باد

قراخاني 8و داد اين خاک بر باد

غالمي از جنوبي ها برآمد

سر و سامان ساماني سر آمد

پس آن زد سکه را با نام محمود

برآمد از وطن يا از کفن دود

و جوي مولیان چون اشك پالود
(قناعت)811:4121،

چو

نیل

معرفت

گرديد

نابود

درکنار يادکرد خاطرات تاريخي و مراکز فرهنگي گذشته ،شهرهايي که امروزه در قلمرو کشور
ايران هستند -به ويژه شهر شیراز -بسیار مورد احترام و توجه بوده است .مومن قناعت در
بازيد از تخت جمشید ،شکوه دنیاي ديرين را تصور مي کند:
کنون در قصر دارا جام جمشید است
در دستم
ز بوي باده و موي بت شیراز سرمستم
لبم را با لبان آب رکناباد پیوستم
به رويت لحظه اي آهسته در بستم
چو باال مي شوم بر مسند خورشیدي جمشید
که دارد آشیان ايزد
__________________________________________________________________________
 -1نوح بن منصور پادشاه سامانی
 -2طایفه ای از اقوام ترک
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که دارد خاکدان
خورشید
در آن قصر خراباتي
که دارا بود و دنیا بود
درفش کاوياني نیزه اي از ماه باال بود
بیارم در نظر تخت زبرجد
تاج زرين را...
و آن دنیاي ديرين را (همان)491:
فرزانه نیز که از ترش رويي خجنديان گله دارد ،آرزومند «قند تبريز» است :
لیك هیهات در اين بازار  ،بازار خجند
چهره ها ترش و سخن ها تندند
قند تبريز دلم مي خواهد
راه بازار کجاست؟ (خجندي )81:4128،
تجليل شخصيت های اسطوره ای و یهلوانان ایرانی
وجه ديگر هويت ايراني که در شعر شاعران تاجیك مشهود است توجه به اساطیر و پهلوانان
ايراني است در بدو امر شايد اين مطلب چندان مرتبط با هويت به نظر نیايد اما واقعیت اين
است اساطیر نقش مهمي در شکل گیري هويت ايراني داشته اند« .بي گمان همه عوامل و
موجبات عمده فرهنگي که براي ايجاد وحدت ملي بر مي شمرند از قبیل وحدت در زبان و
معتقدات و داشتن سرزمین مادري و تاريخي مشترک و ...الزم و در تحکیم وحدت ملي موثرند
اما کافي نیستند .به اعتقاد من چیزي وجداني تر و عاطفي تر از از اين موجبات و اسباب اصلي
باعث آمده است که ايراني خود را نه تنها با هموطن اش بلکه با ترکمن و قرقیز و تاجیك و
آذربايجاني ماوراء ارس هم خويشاوند بشناسد و آن نیست مگر اشتراک در اساطیر ديني و
د نیوي و رمز هايي زنده و دوام پذير و نه مرده و فاقد بالندگي و در معرض جمود که همگان
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آنها را کمابیش به يك معني در مي يابند .اين بهره مندي از گنجینه اي همگاني غالبا ناخود آگاه
است يعني مردم معموال بدان هشیار نیستند اما به محض آنکه حالتي بحراني پديد آمد و مثال
جنگي در گرفت و هجوم بیگانگان حس مقاومت بر انگیخت آفتابي مي شوند»(ستاري
.)441:4129،
اساطیر و پهلوانان ايراني در ذهن و زبان تاجیکان زنده و حاضرند« .در اين سالها توجه به
ايران و ايراني و میراث ادبي و فرهنگي آن به يکي از اصلي ترين بن مايه هاي شعر معاصر
فارسي تاجیکي ماورالنهر تبديل شده است .از آنجا که اين نگرش با رويکردي اسطوره گرايانه
و حماسي به میراث فردوسي و قهرمانان شاهنامه همراه است شعر اغلب اين شاعران رنگ و
بوي حماسي به خود گرفته است .تا جايي که مي توان اين حالت را به تعلق خاطر شاعران و
نويسندگان عصر ساماني به حماسه سرايي و نیز قهرمانان ملي ايران و جهان ايراني همانند کرد»
(خدايار .)81:4121،
از بین شخصیت هاي اسطوره اي «رستم» و «کاوه» جايگاه بسیار وااليي دارند .اليق شیرعلي
ضمن ستايش از رستم و بي نظیر دانستن او تنها خامه فردوسي را هم زور او مي داند:
از همه ايران و توران
هم نبرد رستم دستان کسي نیست
همبر و همباز او در روي دنیا
از تمام زاده انسان کسي نیست...

هیچ زوري هیچ حکمي هیچ قانوني
عزم رستم را نمي يارد شکست
هیچ تیغي ،هیچ مرگي ،هیچ يزداني
رشته عمرش نمي يارد گسست
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الغرض جز روح عصیاني شاعر
همسر و هم شور رستم نیست ،نیست
غیر فردوسي و روح پر توانش
هیچ کس همزور رستم نیست ،نیست (شیرعلي)818:4120،
اليق در شعر«پسر هژدهم کاوه» کاوه را نماد عصیانگري علیه ظلم مي داند که جنگ طلب
نیست اما همه دوران ها آماده رزم است:
کاوه زنده است و نخواهد مردن
جان خود را ز قضا برهاند
تا ز ضحاک همه دور و زمان
کین هفده پسرش نستاند

کین او نیست فقط در دل او
کین او در دل هر انساني است
کاوه يك کاوه فردوسي نیست
کاوه عصیانگر هر دوران است

خاصه امروز که يك آن کافي است
تا شود زير و زبر کل جهان
خاصه امروز که ايمايي بس
تا شود قصر تمدن ويران
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کاوه هشیار تر و زنده تر است
مشت ها گرزه پر تاب ترند
الحذر خوالیگران ضحاک
پسر هژدهمش را نبرند

گرز مي سازد و آماده کین
کاوه در روي جهان بیدار است
داغ هجده پسرش چیزي نیست
داغ ابناي بشر بسیار است
مي رود ده به ده و شهر به شهر
تا همه صلح و صفا جو باشند
همه ابناي بشر پنداري
پسر هژدهم او باشند (همان  888 :تا )882
مومن قناعت نیز براي گذر از «سنگر سنگین ،نیاز به شمشیر رستم را احساس مي کند:
از اين دود کبود و سنگر سنگین گذر بايد
کمر بايد (قناعت)121:4121،

براي اين گذر شمشیر رستم در

اين در حالي است که ما ايرانیان در شرايط دشوار معموال «ياعلي» مي گويیم و از امام اول مدد
مي جويیم اما درپاره اي از نقاط تاجیکستان در اين موارد از رستم کمك مي خواهند که نشان
از توجه آنان به اساطیر ايراني است.
داستان رستم و سهراب بارها دستمايه شاعران قرار گرفته است .در شاهد زير گلرخسار تعبیر
«خودکش شه زنده دار» را براي رستم به کار برده که جديد و تامل برانگیز است.
برق مي زد شه رگ تهمینه
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ز آتش فاجعه
جانش را خبر مي کرد
رستم فرزند کشته
خودکش شه زنده دار
زخم سهراب عزيزش را
به خوناب جگر مي شست (صفي آوا)122:4109،
گلرخسار براي شاهنامه به عنوان سند هويت ملي ايرانیان عمیقا احترام قائل است و مرگ
سهراب را « شاه بیت شاهنامه» مي داند:
شاهنامه داستان نام و ننگ است
اهنامه داستان اشك و خون است
شاه بیت شاهنامه مرگ سهراب
شاه مرد شاهنامه سرنگون است
واي از شرم توان ناتواني
پرچم تنهاي کاوه غرق خون است
شاه خامه آه نامه مي نويسد
شاهنامه داستان اشك و خون است (همان:صد و چهل و دو )
او شاهنامه را سندي زنده و جاودانه مي داند که بدون آن چاره اي جز مردن نیست:
شاه نامه سخن است سخن بي مرگي
شاه نامه روح است به تن بي مرگي
شاه نامه وطن است وطن بي مرگي ..
شاه نامه نفس است
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نفسي کز من و تو گر بربايند
بمیريم
بمیريم
بمیريم(همان:چهارصد و شصت و چهار)
به مناسبت داستان رستم و سهراب بارها از تهیمنه نیز ياد شده است  .گلرخسار بین تهمینه و
مادر وطن پیوند زده است:
اندر دل ما درد دو دنیا شده بندي
دو )

تهمینه ما مادر ايران دگر نیست (همان:صد و بیست و

اليق شیرعلي نیز «نوحه تهمینه بر سهراب» را به تصوير مي کشد که در آن تهمینه هم از رستم
و هم از بخت و قسمت خود شکايت دارد:
تهمینه ام ،تهمینه ام

از درد و غم دو نیمه ام

در حسرت سهراب يل

درج غمان شد سینه ام

سهراب من،محراب من

خورشید من  ،مهتاب من

در اين جهان بي کسي

يکتاي من ناياب من

در دشت کین سرگشته شد

در خاک و خون آغشته شد

از مهر رستم زاده شد

وز قهر رستم کشته شد

افتاد از باالي زين

چون اختر از چرخ برين

شیر سفیدم از تنش

درياي خون شد بر زمین...
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فرياد از بخت بدا

از رستما از قسمتا

دنیا تهي شد چون دلم

واحسرتا ،واويلتا (شیرعلي)812:4120،

شیرعلي از «گرد آفريد» هم ياد کرده گر چه که ديگر نشان گردي از او در دست نیست:
حیف گرد آفريد فردوسي

گرد زاده بین که گور کن است (همان:سیصد و شصت و پنج)

او در شعر «روح رخش» روح اسب رستم را مي بیند که در همه جا سیر مي کند و هرگاه که
خطري حس کند رستم را از خواب بیدار مي کند تا مراقب انسانها باشد .
از فضاي ملك ايران تا فضاي ملك توران
از سیستان تا کهستان
از خراسان تا بدخشان
از فضاي الجورد ملك خاور
تا فضاي نیلفام باختر

يال هايش غرق نور صبحگاهي
چشمهايش چشمه نور الهي...
گوش ها را بر صداهاي زمین و آسمان بگشاده است
از کجايي گر رسد بر گوش او طبل خطر
مي کند بیدار رستم را ز خواب جاودان
بهر حفظ جان انسان (همان :دويست و شصت)
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«رستم بزرگ ترين پهلوان شاهنامه است« .بزرگ ترين تراژدي ها با حضور رستم شکل گرفته
است و در واقع سرنوشت او سرنوشتي تراژيك است  .تراژيك بودن يك سرنوشت در
حقیقت  ،نشانه سقوطي فاجعه بار است که در بیشتر موارد تاثیر آن به همراه درد و رنج باعث
مرگ قهرمان مي شود .داستان رستم در حماسه هاي ديگر  ،چنان جذابیتي ندارد  .اسطوره کم
رنگ مي شود تا اندک اندک به وادي اشراق و عرفان بیايد .در وادي عرفان اسطوره رستم به
نیروي برتر ،کامل و حتي مطلق تبديل مي شود ولي خدا مي گردد تا انسان کامل باشد؛آن که
قداست دارد و دين ورز و واجب االطاعت است و به انواع فضیلت آراسته گشته در واقع ،
جاي آن جنگجوي بي باک و خشن را مردي فرزانه مي گیرد که روحاني و کاهن اعظم گشته
است .او در تعابیر مختلف عطار ،موالنا و حافظ شیر خدا  ،پیامبر ،نوح ،حمزه  ،شمس و حتي
حالج مي شود  .در واقع رستم و خداي غايي اش  ،درون و برون يك راز واحد مي شوند و
اي گونه  ،اسطوره ما به وحدت مي رسد» (فرهادي و حلبي.)821:4100 ،
افتخار به ميراث ادب فارسی و شاعران بزرگ گذشته
پس از زبان فارسي ،میراث ادبیات فارسي مهم ترين رکن مشترک فرهنگ ايران و تاجیکستان
است« .ادبیات کهنسال فارسي هم از لحاظ قدرت تاريخي و هم از جهت فکري و معنوي از
چنان غنايي برخوردار است که مثابه عنصري تمدن ساز و تاثیر گذار در صحنه هاي فرهنگ
ملي و جهاني به کار گرفته شده است ...به هر حال ادبیات فارسي شاهرگ حیاتي فرهنگ و
تفکر ايراني است» (رادفر.)11:4122،
ادبیات از مهم ترين ارکان هويت ملي است« .مهم ترين محمل هويت ملي ،ادب دير پاي
ماست که انديشمندان جهان در برابر آن سر تعظیم فرود آورده اند .دست مايه اين ادب کهنسال
از همان آغاز رنج و عشق در راه آزادي و آزادگي بوده است  .ذات فرهنگ ايراني هرگز به
خواري و زبوني تن در نداده و سلطه زور و شمشیر اقوام مهاجم نیز نتوانسته است به تنه اين
درخت تناور و بارور آسیبي جدي وارد سازد» (همان :چهل و چهار).
فرهنگ غني ايراني خاستگاه شخصیت هاي ارزشمند بسیاري بوده است .در بین شخصیت
هاي ايراني ،شاعران فارسي زبان که شخصیت هايي فرامکاني و فرا زماني هستند اعتبار و
جايگاه فوق العاده اي دارند .شاعران تاجیك تقريبا از تمام شاعران بزرگ ايران ياد کرده اند
اما از بین آنان رودکي ،فردوسي خیام ،حافظ ،مولوي و سعدي بیش از سايرين مورد توجه
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بوده اند و البته اين به جز تاثیر پذيري هاي مستقیم و غیر مستقیم آنان از شعر ايران است.
رودکي که پدر شعر فارسي است همواره مورد توجه شاعران تاجیك بوده است .اينکه آرامگاه
رودکي در کشور تاجیکستان واقع است سبب شده تا تاجیکان تعلق خاطر خاصي نسبت به او
داشته باشند.
با سرود رودکي با طب سینا مانده اي

مانده اي گر نیم جان و نیم زنده تا به حال
(شیرعلي)181:4120 ،
در بیتي ديگر کالم رودکي را مي ستايد:
کالم رودکي واال مقام است
بیست و چهار)

ز نامش خلق ما جاويد نام است

(همان:ششصد و

مومن قناعت ،رودکي را مايه رشك يونانیان مي داند:
رودکي چون ز غیب بیرون شد

گشت درياي شعر و جیحون شد

از جواني به رزم پیران شد

رشك سرکردگان يونان شد

شأن پیران ز شهرتش لرزيد

نام با نام رودکي گرديد

او نشیمن گرفت باالتر

کرد در بام اين جهان منبر (قناعت)82:4121،

در بین شاعران يادشده فردوسي جايگاهي ممتاز دارد و همه اين شاعران او را ستوده اند .اين
محبوبیت بدان جهت است که شعر معاصر تاجیك در اغلب موارد حال و هواي حماسي دارد
و به شاهنامه و فردوسي به چشم شناسنامه ملي خود مي نگرد:
هر لحظه شمار ناکسان افزايد

اين مادر دهر عاقالن کم زايد

از جمله محمود هزاران آيد

از جمله فردوسي کم آيد به جهان
)881:4120

(شیرعلي،

بازار صابر فردوسي را «خضر شاعران» لقب داده که جاويد است:
در سن شعر از او نگذشتست

هر چند سي و پنج بودش عمر شاعري
شاعري
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در سي و پنج شاعري شد پیر شاعران
(صابر)889:4121،

آب سخن چشید و بشد خضر شاعران

بازار صابر براي مجسمه فردوسي نیز احترام قائل شده و او را «خداي پهلواني» نام نهاده است:
هیکل فردوسي در میدان آزادي

4

قبله میهن پرستان
قطب میهن
جايگاه توبه و سوگند مردان ...
آسمان را مي خراشد نام فردوسي
چون لواي کاوياني
چون شعار آريايي ...
نام او آمین و بسم ا ...کارستان
نام او نام خداي پهلواني( ...همان :سیصد و چهل و هفت)
ابیات ستايش آمیز درباره فردوسي و شاهنامه بسیار زياد است و ذکر همه آنها در اين مجال
نمي گنجد.
خیام هم در انديشه شاعران تاجیك جايگاهي واال دارد .مخصوصا اليق شیرعلي به شدت
شیفته خیام است و چندين دوبیتي درباره خیام دارد:
از گردش ايام به کف جام بمیر

آرام نمیر و با دالرام بمیر

خواهي که به گور تو نشیند خورشید
)881:4120

در پرتو آفتاب خیام بمیر(شیرعلي،

او خیام را آگاه به اسرار دلها مي داند:
خیام دلت از دل ما آگاه است

هر يك سخنت سرود درد و آه است

__________________________________________________________________________
 -1در زمان شوروی میدان «لنین» نامیده می شد
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بیت تو دري است باز بر کعبه دل
بیست و سه)

شعر تو چو عمر آدمي کوتاه است (همان:پانصد و

گلرخسار در حین ابراز شوق به ايران آن را «جان عزيز» و «سرزمین نابغه خیز» خطاب مي
کند و از خیام به عنوان يکي از نوابغ ايراني نام مي برد:
اي میهن سبز مهر اي شه رگ نبض شعر
اي دور به جان نزديك اي نور دل و ديده
در هر ورق سنگت شعري است اهورايي
از هر وجب خاکت يك نابغه رويیده…
خیام تو افشا کرد اسرار محبت را
ايران عزيز من اي جان عزيز من ! (صفي آوا)111:4109،
حافظ هم در نظر تاجیکان بسیار عزيز است .در آن ايام که ملت تاجیك در بین ديوار انديشه
هاي سوسیالیستي محصور بود .ديوان حافظ که در اغلب منازل وجود داشت طوري که
تاجیکان نام بسیاري از فرزندان خود را «حافظ » مي گذاشتند.
اگر در خانه تاجیك تمام چیز ناچیز بود

به هر گهواره حافظ بود يا ديوان حافظ بود

همان پیري که از بیراهه ها تا عرصه دنیا

ز منزل ها به منزل ها گشاده راه از دلها …

اگر با نام حافظ مي شدي در خانه تاجیك
تاجیك(قناعت)12:4121،

به ناگه قصر مي شد از کرم ويرانه

از نظر اليق شیرعلي شعر حافظ يکي از انگیزه ها و بهانه هاي زنده ماندن است:
تا دمي که زندگي باشد به راه آرزو
تا دمي که شعر حافظ باشد و جام سبو
من نمي میرم
من نخواهم مرد (شیرعلي)402:4120 ،
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او دلیل بقاي فرهنگي تاجیکان را با وجود هجمه هاي بسیار ،آثار برجسته ادب فارسي مي
داند:
بي مدينه ،بي سفینه ،بي خزينه ،بي نصیب

کو به کو و در به در درويش آسا مانده اي

بس بريدنت زبان و بس شکستندت میان

باز گويا ،باز پويا ،باز پايا مانده اي

مانده اي گر پاک جان و پاک ايمان تا هنوز
اي(همان)181:

با کتاب حافظ و آثار موال مانده

در آغاز دفتر شعر «پیام نیاکان» فرزانه خجندي که اسم اين دفتر نیز به نوعي توجه به اصالت و
پیشینه تاريخي است؛ سلسله اشعاري وجود دارد که هر بخشي از آن را به بیان حال يك شاعر
مشهور ايراني اختصاص داده است .فرزانه در اين اشعار از زبان اين شاعران سخن گفته است.
مثال از زبان فردوسي خطاب به ايرانیان مي گويد:
عمري که نصیبم بشد اي خلق خرد کیش

صرفت بنمودم که تو را عمر فزايد

تا در نظر عالمیان اين دم و هر دم
(خجندي )1:4128،

شهنامه من نام تو را حفظ نمايد

ارادت فرزانه به مولوي چنان است که توجه مردم به مولوي و خوانده شدن آثار او را سبب
بیداري فارسي زبانان مي داند:
در غفلت پناهان باز  ،لب گنگان سخن پرداز
گردد (خجندي )80:4104،

خاليق مولوي خوان شد عجم بیدار مي

او ناقوس کلیسا را به جرس کاروان سعدي تشبیه مي کند:
بانگ زنگوله کلیساها
جرس کاروان سعدي بود (همان:پنجاه و سه)
محبوب اليق شیرعلي نیز شعر سعدي مي خواند:
تو شعر سعدي مي خواندي و من روي تو مي ديدم
مي ديدم (شیرعلي)408:4120 ،
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بازار صابر با اشاره به سرنوشت درد انگیز تعدادي از شاعران ايراني حاضر است هر رنجي را
به جان بخرد اما شاعر وطن باقي بماند:
راضیم چون سعد سلمان
با گناه شاعري در چاه و زندانم کنند
چون هاللي 4شعر در لب سنگبارانم کنند..
راضیم من در خطاي شعر رنجورم کنند
بلکه همچون رودکي کورم کنند
راضیم میرم مرا در خاک نگذارند
ولیك
شعر در دستم بمیرم
شعر در حلقم بمیرم
شاعر خلقم بمیرم (صابر)11:4121،
میراث ادب فارسي براي تاجیکان تنها جزيي از فرهنگ نیست بلکه انگیزه زندگي و سند
هويت بخش آنهاست لذا آن را برابر جان مي نهند :
اال شعر عجم فردا مرا تو زنده خواهي داشت

اال شور دل دنیا مرا تو زنده خواهي داشت

به زير سنگ هاي ثابت و سیار گردون ها
داشت

اال البرز پا بر جا مرا تو زنده خواهي

اال ديوان حافظ حافظم باشي ز هر مرگي
(شیرعلي)112:4120 ،

اال ديوان موالنا مرا تو زنده خواهي داشت

یادکرد شاهان ،عارفان دانشمندان و سایر شخصيت های برجسته ایرانی

__________________________________________________________________________
 - 1هاللی جغتایی از شاعران قرن نهم که به دلیل شیعه بودن توسط ازبکان کشته شد.
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عالوه بر شاعران طیف هاي وسیعي از شخصیت هاي ايراني مورد توجه شاعران تاجیك بوده
اند که هريك به نوعي تجلیل شده اند .
گلرخسار خود را میراث دار «جمشید» مي نامد :
وارث بیچاره جمشید منم

در لب ملت من جام جمي گريان است (صفي

آوا)482:4109،
و در جايي ديگر وارث کتاب «قانون» ابن سینا و مثنوي معنوي :
خودسوز ديده وارث قانون و مثنوي
بیست و سه)

از وحشت جهالت انسان گريستم (همان:صد و

فرزانه نیز از جالل و مسند شاهان ايراني تبار ياد مي کند که ديگر دست يافتني نیست :
نه بتوان با سرشکي باز گرداند

جالل و مسند دارا و جم را (خجندي )80:4104،

گلرخسار ديدگاه جالبي دارد او حتي ايران و توران را هم جدا از هم نمي داند چرا که هر
دو میراث فريدون هستند:
اال ايران اال توران
شما يك بحر و دو ساحل
شما دو ديده و يك دل
شما يك جان و يك روحید
شما از هجر مجروحید
شما هم قافیه هم قافله همزاد و بنیاديد
شما محزون ترين ياديد
ياد کاهل تاريخ
ياد خسته هجران
اال ايران اال توران
شما هم ديده هم ديد فريدونید
شما پیوند جاويد فريدونید
شما از خون و از جان فريدونید
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شما ايران و توران فريدونید (صفي آوا)112:4109،
فرزانه در ابیات زير با ترکیب زيباي «دو رکعت عشق» از دو تن از عارفان ايراني ،منصور
حالج و عطار نیشابوري ،نام برده است.
شفق با شوق منصوري دو رکعت عشق مي خواند
عشق مي خواند
افق سجاده باز است و خورشید غروبنده
مي خواند (خجندي )12:4104،

ندارد تاب ديجوري دو رکعت
چو عطار نیشابوري دو رکعت عشق

قناعت نیز فقدان اناالحق گوي را احساس کرده و منصور حالج را مي جويد:
منصور صال زن که به هر دار بگريم

صد دار درخت است اگر نیست انا الحق
(قناعت)418:4121،

زرتشت پیامبر ايران باستان نیز از شخصیت هاي محبوب شعر تاجیك است .مومن قناعت
چنان گرم در يادهاي گذشته است با گوش خود صداي خوانده شدن اوستا را مي شنود :
به دست دختر پیر مغان در لعلي آذر

به چشمم مي درخشد آتش زردشت در ساغر

اوستا مي کشد فرياد از منبر

به گوشم خوانش پیر مغان با ناله مي آيد
(همان:صد و پنج)

فرزانه خجندي عالقه وافري به زرتشت دارد و بارها از او در شعرش ياد کرده است  .او براي
توصیف نور و روشنايي مکرر از آتش زرتشت استفاده کرده است.
در آن میانه آتش بیدار زردهشت
)84:4104،

در چشم من شکفته و انوار مي فشاند (خجندي

بايد به غار زرتشت وارد شد
براي جبیدن 4نور (همان)10:
از بین دانشمندان ايراني ابن سینا براي تاجیکان بي نظیر است .اليق شیرعلي منظومه اي با نام
«گهواره سینا» دارد که شیفتگي و ارادت قلبي او را به ابن سینا نشان مي دهد .از شعر او بر مي

__________________________________________________________________________
 -1جویدن
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آيد که خیام در آخرين لحظات زندگي کتاب شفاي ابن سینا را مي خوانده است:
عالج درد جستن در همه حال
ز طب بوعلي کار نجیب است
ولي بهر حکیمي مثل خیام
«شفا» را خوانده جان دادن عجیب است

نمي جست از «شفا» خیام سحري
که صد سال دگر عمرش فزايد
فقط مي خواست اندر واپسین دم
«شفا» را چون در دنیا گشايد

فقط مي خواست با چشمان سینا
نظر سازد به چشم مرگ باري
فقط مي خواست اندر بستر مرگ
ورا سینا کند بیمارداري

شفا را باز کرد و چشم پوشید
تمام دردهايش بي دوا ماند
میان صفحه هاي طب سینا
نگاه مرده درد آشنا ماند
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و اينك مي گشايم من «شفا» را
دلم پر زخم ناسور است ناسور
به هر زخمي که اندر سینه دارم
همه آفاق معذور است معذور

به کل دردهاي جاودانه
به هر دردي که باشد جرم ايام
شفا بخشي گر از دستم نیايد
«شفا» را خوانده مي میرم چو خیام (شیرعلي)419:4120 ،
شواهد فوق تنها نمونه هايي هستند که توجه شاعران را به هويت ايراني نشان مي دهند با
جستجوي بیشتر شواهد ديگري را مي توان به اين مجموعه افزود و ابعاد ديگري از هويت
ايراني را شناسايي کرد مثال اشاراتي که به آداب و رسوم ،جشن ها  ،ضرب المثل ها ،سنت
هاي ادبي و ...داللت دارند .به عنوان نمونه در شاهد زير مومن قناعت از اعتقاد نیاکان به
تقدس نوروز سخن گفته است :
عصرها اجدادي هاي ما زمستان دراز
قصه سربسته از اقبال مي پرداختند...
ابتداي بخت از نوروز مي پنداشتند
بر همین روز مقدس اعتقادي داشتند
لیك تا اين روز نیك
صد ورق
از صفحه سرد زمستان مي زدند (قناعت)14:4121،
در نمونه زير نیز به سنت آتش افروختن و پريدن از آتش اشاره کرده است که هنوز هم باقي
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است و عبارت معروف «زردي من از تو  ،سرخي تو از من» که در اين مراسم متداول است.
گمان کردم که اينجا آتش نوروز مي سوزد...
تو اي آتش بگیر زردي رويم را
بده سرخي رويت را
گناهم را بسوزان
هديه کن فال نکويت را (همان:سیصد و هفتاد)
شواهدي که داللت ب ر هويت فرهنگ ايراني باشد در شعر شاعران تاجیك بسیار است و ذکر
همه آنها در اين مجال میسر نیست آنچه بیان شد تنها بخشي از شوق تاجیکان نسبت به ايران
است .کشور تاجیکستان دوره هاي دشواري را از سر گذرانده است و يکي از سالح هاي مهم
او براي استقامت و دوام آوردن در برابر حوادث ،چنگ زدن به نوستالوژي ايران قديم است« .
نومیدي ها و ناکامي هاي حیات  ،اين فرصت را به ذهن بشر مي دهد که به گذشته بازگردد و
حسرت خود را در آن و از آن نشان دهد .اين مساله تنها در حیطه پزشکي و و روان شناسي
توام با ذهن بشر نیست  .بلکه هنر و ادبیات نیز بستري براي تجلي چنین بازگشتي در انسان
ايجاد نموده اند .آثار هنري نیز جلوه گاه صادق اضطراب و حسرت بوده اند» (مظفري و
همکاران.)829:4101 ،
نتيجهگيری:
بي گمان نژاد ،دين  ،زبان  ،گذشته تاريخي  ،فرهنگ  ،آداب و سنن  ،آرزوها  ،آرمانها و ...هر
کدام در شکل گیري هويت فرهنگي يك ملت نقش موثر و غیر قابل انکاري دارند .در بحث از
هويت ملي ايرانیان ،اصالت فرهنگ و گذشته تاريخي مشترک که به اليه هاي عمیق تر و پايدار
تري از شخصیت ملي و و جدان جمعي تعلق دارد ،نقش برجسته تري ايفا مي کند .آن چنان
که شالودۀ هويت کهنسال ما نیزبیش از هرچیز ديگر برپايه هاي همین ارزش هاي فرهنگي و
اخالقي استوار است .کشور تاجیکستان هم وارث آن میراث فرهنگي عظیم و غني است و
بازتاب آن را در شعر و ادبیات آن مي توان ديد .در اين مقاله شعر پنج شاعر منتخب بررسي
شد و مشخص گرديد که اين شاعران بیش از هويت ملي خود به هويت فرهنگي شان
دلبستگي دارند و نشانه هايي که در شعر آنها داللت بر تعلق خاطرشان به فرهنگ ايراني و زبان
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فارسي دارد آشکارتر وعمیق تر از وابستگي به مرزهاي محدود سیاسي کشورشان است .توجه
به زبان فارسي و شاعران بزرگ سرزمین ايران و ساير شخصیت هاي ايراني  ،ياد فرهنگ
شهرهايي که قبال در قلمرو ايران بودند وبسیاري از نشانه هاي ديگر که در اينجا تنها به بخشي
از آنها اشاره شد  ،نمود هايي از فرهنگ ايران در شعر شاعران ياد شده است که امروز در ظاهر
خارج از ايرانند اما ذهنیت و انديشه آنان به جهان ايراني تعلق دارد .بايد در نظر داشت که در
دوره شوروي سابق کشور تاجیکستان سالهاي طوالني با ايران هیچ رابطه سیاسي و فرهنگي
نداشته است و بعد از آن هم از درون با جنگ هاي داخلي و مشکالت سیاسي و اجتماعي
بسیار دست به گريبان بوده است و دهه هاي متمادي از طرف مخالفان به طور جدي و گسترده
سعي در پاک کردن هويت ايراني تاجیکان شده است و هنوز هم ترک گراها با زبان فارسي و
هويت ايراني سر جنگ دارند .به قول مومن قناعت:
دمي که بزمگاه ابن سینا  ،رودکي  ،خیام
بشد جوالنگه دزدان
بشد بازيچه ايام (قناعت)18:4121،
از طرف ديگر شاعران منتخب ما با شاعران و اديبان غربي و ادبیات روس آشنايي کامل دارند
و با وجود جمع بودن همه عوامل براي گسست از ايران ،هرگز دست خود را از دامن ايران
کوتاه نکردند و هنوز اصالت ايراني در شعر آنها غالب است و رگه هاي ژرف ايرانیت در
سطر سطر اشعار آنها ديده مي شود .آنها هرگز از ايران که آن را ريشه خود مي دانند ،جدا
نشده اند:
ريشه من منشا اجداد من

اصل من ايران من بنیاد من

جان ما چون رشته دو بافت است

بافت من اي تار و پود ياد من

گر نباشي سینه ما مي درد

دشمن ايمان من جالد من

چند غافل ماندي از درد دلم

يك تويي امروز هم فرياد من

بعد ساماني مرا سامان نماند

باد بر کف شد هنر آباد من

از ورارود اين همه غافل مباش

دست رستم باز بر امداد من (شیرعلي)28:4120 ،
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با اين میزان دوري و با وجود هجمه هاي بسیار شاعران تاجیك براي حفظ هويت خود جهاد
کرده اند و اين در حالي است که گاهي از طرف کشور ايران که قبله آمال تاجیکان است کم
لطفي هايي صورت مي گیرد که پاسخ اينهمه عشق نمي تواند باشد و جاي آن دارد که امروز
.ايران با مهر افزون تري اين پاره پیکر خود را بنوازد
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