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 چکیده
 يايآن بنه آسن لیمناوراءالنهر و تبند ةمنطقن ياسنيس ياينر  داده در جغراف ياسنيهمزمان با تحنوالت س

تحنوالت  کيندر ادب معاصنر تاج زينمفهوم وطنن ن، یيشورا ةگانپنج يهايجمهور ليو سچس تشک يمرکز
 کينتاجتحول مفهوم وطنن در ادب معاصنر  يرسپژوهش، بر نیا ياصل ةرا از سر گذرانده است. مسأل يمهم

ادب  يبنندم( در بسنتر دوره6666) يملن يم( تنا اسنتقالل و خودآگناه 6378-6689) يپرورمعارف ۀاز دور
تحنوالت چنه  نینرا از سر گذرانده و ا يساله چه تحوالت 659 ۀدور نیاست. مفهوم وطن در ا کيمعاصر تاج

بنر  هينو بنا تک يليتحل-يفيپژوهش با روش توص نینگارنده در اداشته است؟  کيدر ادب معاصر تاج ينمود
آن بنا  وننديمفهنوم و پ نینتحوالت ا ليموضوع را با هدف تحل نیاات، يادب ویتار یةنظر لیذ، يادب يبنددوره

 نینگرفتنه در اشنکل  ياسنيتحنوالت سق، ينتحق جیکرده است. براساس نتا يبررس رانیو ا زبانيجهان فارس
نخسنت آن را از منذهب جندا، سنچس در قناب شنهر شته، گذا ريبر تحول مفهوم وطن تأث ميمستقطور دوره به

 يوطنننبننه خننود گرفتننه و بننه جهننان  يکیدئولوژیننشننوراها، بننار ا ۀکننرده اسننت. وطننن در دور يبخننارا متجلنن
بنا و فرهننو مشنترر  ویمفهنوم بنه تنار نیاز ا ياستقالل با دور ۀدر دور نکهیاست تا ا دهيچسب يستياليسوس
 زباننانيفارسن يو فکنر يادبن يهاانیجر ليدر تحل يگام مؤثر قيتحق جینتاخورده است.  ونديپ تبارانیيایآر

 است. ديمف زيدر منطقه ن رانیا يفرهنگ گذاراناستيس يمنطقه دارد و برا

 .کستانیتاجک، یادب معاصح تاج یبنددوره، یمل یوطن، خ دآگاه: واژگان کلیدی
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 ست.در دانشگاه تربيت مدرس اجرا شده ا 6867در سال 
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 مقدمه

دهي بنه زبنان ن باستان که در دورۀ اسالمي به ماوراءالنهر شهره شد در شکلنقش ورارودا
زباننان جهنان در اینران و حنوزۀ تبناران و فارسنيبخشي به آرینایيو ادب فارسي و هویت

تمدني مشترر با آن بسيار برجسته اسنت. اینن حنوزۀ جغرافينایي کنه در ادبينات سياسني 
ش ابتندا بنه ننام 6555م/6358يالدي در سنال جهان از اواخر نيمة نخست سندۀ ننوزدهم من

( و سنننچس در سنننال 66: 6873، احمننندیان شنننالچي) آسنننياي مرکنننزي نامينننده شننند
مقدمنة : 6876، بلنيسنکي) ش پژوهشگران روسيه آن را آسياي ميانه ناميدنند6888م/6655
(. از نظر جغرافيایي هرچند تا سدۀ دهم هجري/ شانزدهم ميالدي بنا اینران 66-68، مترجم

راي یک سرنوشت سياسي و فرهنگي بود از این تاریو به بعد بنا تشنکيل سلسنلة صنفویه دا
در ایران و شبانيان در بخارا از منظر مذهبي و سياسي سرنوشت مستقلي یافت. در نيمنة دوم 
سدۀ نوزدهم روسيه بخش بزرگي از این منطقه را به اشغال خود درآورد و با از بنين بنردن 

م( را نينز تحنت 6313) م( و بخنارا6378) نشين خوارزمدو خان، (6371) نشين خوقندخان
هاي ننوین بنديم ادامه یافت تا اینکه با تقسيم6655قيموميت خود درآورد. این وضعيت تا 

ترکمنسننتان و ، ازبکسننتان، تاجيکسننتان، پنننج جمهننوري شننورایي قزاقسننتان، در منطقننه
(. بنا 51-55: 6868، خندایار) ه بيرون آمدگانهاي سهنشينهاي خانقرقيزستان از دل ویرانه
، ترکمنني، قرقينزي، هناي بنومي قزاقنيگينري هوینتها که با شکلتأسيس این جمهوري

تغيير ننام زبنان فارسني بنه تناجيکي و ) ازبکي از یک سو و تغيير هویت فارسي به تاجيکي
ت مهمي در تحوال، تغيير خط فارسي به التين و بعدتر سيریليک( از سوي دیگر همراه بود

جدایي سرنوشت هویتي منطقه از پيشنينة خنود بنود؛ ، ترین نتيجة آنمنطقه ر  داد که مهم
اي که با ایران و تاریو آن از اسطوره تا تاریو پيونند تنگناتنگي داشنت. همزمنان بنا پيشينه

مفهنوم وطنن نينز در تناریو معاصنر تاجيکنان از ، تحوالت سياسني ایجناد شنده در منطقنه
م( دچار تحول شد. این تحوالت با سرنوشت زبان 6378-6666) ي تا استقاللپرورمعارف

 زبانان منطقه نيز عجين شد. فارسي و فارسي
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تاجيکنان منطقنه پنس از نزدینک بنه هنزار سنال از ، با تشکيل پنج جمهنوري شنورایي
وطنن »ها طي نزدیک به هفت دهنه م(. آن6655) انقراک سامانيان صاحب حکومت شدند

اما هرچه بنه پاینان عمنر اینن ، سوسياليستي نگاه داشتند« وطن بزر »را در دل  خود« خرد
تر شدند تا اینکه با هاي تاریخي و فرهنگي خود نزدیکاتحادیه نزدیک شدند به سرچشمه

وطن خنرد را از سنيطرۀ وطنن بنزر  نجنات دادنند و آن را بنه ، م(6666) کسب استقالل
 زبانان جهان بازگرداندند. رسيها و تاریو مشترر با دیگر فااسطوره

 بیان مسأله .1

ملنت و بعندتر فراگينر  -هاي دولنتآشنایي نخبگان منطقه با مفاهيم جدید تمدن و اندیشه
هناي دیگنر را بایند محصنول نخسنتين مواجهنة نظنامي ها در مينان گنروهشدن این اندیشه

ۀ ننوزدهم منيالدي برابنر گانة ماوراءالنهر با ارتش تنزار در نيمنة دوم سندهاي سهنشينخان
 59هناي ارتش تزار پس از آنکه در منطقة قفقناز جننوبي کنار اینران را در جننو دانست.

–6353ق/ 6563–6585) سالة موسوم به ایران و روس در دهة نخست و دوم سدۀ نوزدهم

ق/ 6558) م( و ترکمنچنناي6368ق/6553) م( سنناخت و طنني دو معاهنندۀ گلسننتان6388
( بنه فکنر 735-765: 6838، کنوبزرینن) عي از ایران را جدا کردهاي وسيم( بخش6353

 تسخير ماوراءالنهر افتاد. 
مسألة اصلي این پژوهش بررسي تحول مفهوم وطنن در ادب معاصنر تاجينک از دورۀ 

م( در بسننتر 6666) م( تننا اسننتقالل و خودآگنناهي ملنني6378 -6689) پننروريمعننارف
ساله چنه تحنوالتي را  659وطن در این دورۀ بندي ادب معاصر تاجيک است. مفهوم دوره

از سر گذرانده و این تحوالت چه نمنودي در ادب معاصنر تاجينک داشنته اسنت؟ فنرک 
نخسنتين بنار ، نویسنده بر این است که عطف توجه به مفهوم وطن در ادب معاصر تاجيک

پننروري و بنيانگننذار نهضننت معننارف، م(6357-6367) در آثننار احمنند دانننش بخننارایي
مانندگي اما به دالیل مختلف از جمله عقب، نشين بخارا آغاز شدنگري در حوزۀ خانروش

مواننع ایجناد شنده از سنوي حاکمينت تنزار ، هاي ماوراءالنهرنشيننظام دولتداري در خان
تننالش روشنننفکران بخننارا در ، روسننيه و نبننودِ رسننانة همگنناني از جملننه روزنامننه و مجلننه
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مفهنوم وطنن در معنني جدیند آن در دورۀ ، شت. بنابراینگسترش این اندیشه را عقيم گذا
جنز آثنار منثنور -زمينة ظهور جدي نيافت و ما نيز در آثار این دوره ، پروري بخارامعارف

 توانيم شواهدي براي این منظور بيابيم. نمي -احمد دانش
در -م( نخست در آثار تجددگرایان بخارایي 6689-6667) وطن در دورۀ تجددگرایي

متجلي شد و به موضوع اصلي آثار نوشنته شنده در اینن دوره تبندیل شند. در  -بخارا قاب
مفهوم جغرافيایي کوچکي به خود گرفت که ، وطن م(6667-6698) دورۀ نخست شوراها

بار در تاریو تاجيکان در قاب جمهوري سوسياليستي تاجيکستان نمود یافنت؛ براي نخستين
م نداشت. این مفهوم در کنار 6655اي جز از سال يشينهپ، مفهومي که براي بسياري از آنان

کنرد کنه فقنط در پوسنتة وطن بنزر  سوسياليسنتي را برجسنته مني، وطني شورويجهان
هناي اي جنز تبلينا اندیشنهامنا در معننا چناره، باشند« تناجيکي»توانسنت ظاهري خود مني

 سوسياليستي رهبران شوروي نداشت. 
بازگشنت ننرم بنه ، م( در کننار وطنن سوسياليسنتي6698-6639) در دورۀ دوم شوراها

شنکل گرفنت. اینن ، هاي بنومي منطقنه ازجملنه تاجيکنانهاي سنتي در ميان هویتارزش
م( از حاشنية 6639-6666) حرکت در عصر اصالحات گورباچف در دورۀ سنوم شنوراها
هنگني وطن تناریخي و فر، ادبيات تاجيک به متن آن وارد شد و در ادامه در دورۀ استقالل

با پس زدن مفهوم سوسياليسنتي آن بنه مفهنوم جغرافينایي تاجيکسنتان نينز اعتبناري دیگنر 
که -روز قوام بيشتري گرفت. این درحالي بود که قليلي از شاعران تاجيک بخشيد و روزبه

جنو شهروندي و نابسناماني ، در دورۀ استقالل به دليل فقر -توان آن را نادیده گرفتمي
هاي دورۀ شوروي رجوع کردند. اینن نوسنتالژي دوباره به سمت آرمان حاصل از استقالل

 توان در بين مردم و بدنة حاکميت دولتي دید. بازگشت به دورۀ شوروي را هنوز هم مي

 پیشینۀ پژوهش و جنبۀ نوآوری آن .2

نخست بنار مندیون عطنف ، توجه به مفهوم وطن و تحوالت آن در ادب معاصر تاجيک
شنده بنه تنأليف) نمونة ادبيات تاجيکم( در کتاب 6373-6695) ينيتوجه صدرالدین ع

م در مسنکو( ذینل بررسني تحنوالت 6651چاپ شده بنه سنال ، م در سمرقند6659سال 
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م در ادب تاجيکنان آسنياي 6667ادبيات تاجيک در دورۀ منتهي به عصر انقالب اکتبنر 
گرفتنه در ادب مرکزي است. وي در این کتاب به صورت بسيار مختصر تحوالت شکل

ادبينات »در مقابنل « اسلوب تازه»و « راه نو»دورۀ معاصر را که خود از اصطالحاتي نظير 
کنند. اینن جسنتار بسنيار ( بررسي مي956-988: 6651، عيني) بردبهره مي« کهنة صرف

هناي بعندي محققنان ادبينات معاصنر اما عالمانه به بستري مطمئن براي پژوهش، مختصر
بندي ادبي معاصر تاجيک و دیگر مسائل نقد ادبني و يق در زمينة دورهتاجيک براي تحق

م و 6655هناي شنورایي از سنال تاریو ادبيات تبدیل شد. به منوازات تشنکيل جمهنوري
گيري و گسترش روزافزون اندیشة کمونيستي در این منطقه به همان انندازه کنه از شکل

ن بنا سناحت جغرافينایي و وطن، شنددایرۀ موضنوعات ممکنن در ادب تاجينک کاسنته 
افکند و به همين ترتيب این موضوع به بخنش سوسياليسي بر همة موضوعات دیگر سایه 

درآمد. حتي بنه دالینل مختلنف طنرح ، البته از منظر کمونيستي، هاي ادبيثابت پژوهش
علمي این موضوع در دورۀ استقالل نيز در ميان پژوهشگران تاجيک مجال بروز نيافنت؛ 

آنکه امکان تضعيف هویت ملي تاجيکي در معني سياسي آن در برابر هویت ملي ویژه به
در پيوستگي با معني تاریخي و فرهنگي آن و درنتيجه پيوند با ایران در معني جمهنوري 

 شد. اسالمي ایران برجسته مي
بررسي مفهوم وطنن از نگناه پژوهشنگر ، آنچه در این مجال به آن پرداخته خواهد شد

ت که به دنبال یافتن پاسخي مستند و مستدل در زمينة تحنوالت مفهنوم وطنن در ایراني اس
بار در بندي ادبي معاصر تاجيک است که از این منظر در نوع خود براي نخستينبستر دوره

بخشي به مطالعات ارتباط مستقيمي در جهت، این مقاله طرح شده است. نتایج این پژوهش
هناي اینران دارد و از منظنر مينان پژوهشنگران دانشنگاهادب فارسي در آسياي مرکزي در 

گذاران فرهنگي در حوزۀ تمدني مشترر بنا اینران در اینن فرهنگي نيز راهگشاي سياست
  منطقه خواهد بود.
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 تحول وطن در ادب معاصر تاجیک .3

مفهنوم وطنن را در ادبينات معاصنر ، 6يبندي ادبنگارنده براساس نگاه تاریخي به دوره
که در ادامه به تفصنيل بنه آن پرداختنه خواهند ) کلي به شرح زیر ذیل چهار دورۀتاجيک 

 :  شد( بررسي کرده است

 م(6387-6689) پروري/ روشنگريمعارف .8-6

 م(6689-6667) تجددگرایي .8-5

 م(6667-6666) ادبيات شورایي .8-8

 تاکنون(. 6666) استقالل و خودآگاهي ملي .8-5

 م(1871 -1915) پرورین در دورۀ معارفوط: فرشتهشهرِ بی .8-6

دهني بنه نهضنت تاریو نوین ماوراءالنهر با آغاز فعاليت احمد دانش و پينروانش در شنکل
سندۀ ننوزدهم پيونند خنورده اسنت. اینن دوره از  38پروري و روشنفکري در دهنةمعارف

ت. در اینن هاي یورش ارتش تزار روسيه بنه اینن منطقنه برابنر اسنتاریو ماوراءالنهر با سال
امّا پيوسنته بنا ، خوارزم و بخارا در این منطقه حاکميت داشتند، نشينِ خوقندها سه خانسال

هاي یکدیگر در حال نزاع بودند. روسنيه بنا اطنالع از اینن موضنوع و پنس از آنکنه دسنته
م( بنه مينل 6786-357) نشين قزاق از نيمة دوم سدۀ هيجدهم تا اواسط سندۀ ننوزدهمکوچ

                                                           

: بود خواهد ذیل دورۀ هشت شامل تاجيک معاصر ادبيات بنديدوره کنيم، عمل تردقيق زمينه این در بخواهيم . اگر6

شنننورایي  ادبينننات پيننندایش .8 ،(م6667.6689)تجنننددگرایي  .5 ،(م6689.6378)روشننننگري /پروريمعنننارف .6

 به نرم بازگشت و شورایي ادبيات زوال آغاز .9 ،(م6698.6656)شورایي  ادبيات استحکام و رشد .5 ،(م6656.6667)

. 5869)ملنني  خودآگنناهي و اسننتقالل .7 ،(م6666.6639)آزادي  و بيننداري سننتانةآ در .1 ،(م6639.6698)سنننت 

 اینن در بيشنتر آگناهي بنراي(. 59.56صنص : 6867 خدایار،) (تاکنون 5869)غربت  و تردید و استقالل .3 و (م6666

: 6838یننناحقي ) (،57.59صنننص: 6876قبادیننناني ) مسنننلمانيان (،555.566 ،666صنننص: 6875بچکنننا ): ر.ر بننناره

  (.Брогинскй, И. С., А. С. Эдельман ва Ҳ. Шарифзода, 1956: 1/31)( و 833.837صص
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( بنراي تسنخير 669: 6878، پور و دیگرانحسين) ت این کشور را پذیرفته بودندخود تابعي
یعنني طني ، م6371م(. ارتش تزار تا سال 6398) نشين خوقند یورش بردهایي از خانبخش
بخنارا ، امارت م6313تمام ماوراءالنهر را زیر قبضة قدرت خود درآورد. در سال ، سال 58

الحمایة خنود کنرد و سنرانجام م را شکست داد و تحتنشين خوارزم خان6378و در سال 
فرماننداري ، هناي فنت  شندهنشين خوقنند را مضنمحل و در سنرزمينم خان6371در سال 

(. بنا وقنوع 78-75: ب6835، خدایار) نظامي ترکستان به مرکزیت تاشکند را تأسيس کرد
بسنيار ، حندود بنودهاي پيشين با دنياي خارج مروابط این مناطق که طي سده، این حوادث

محدودتر شد. اميران بخارا که مناسبات دنياي جدید را طي این دو دهنه دریافتنه بودنند بنا 
اعزام سفيراني به پایتخت روسيه درصدد کشف روابط پيچيدۀ قدرت در منطقنه برآمدنند. 
همين حرکت نقطة آغازي شد براي شناسایي روشنفکران منطقه با دنيناي جدیند از طرینق 

گونه که شکست ایران از کشور یاد شده نيز آغازي بود براي آشنایي ایران و مانروسيه؛ ه
ایرانيان با دنياي جدید. ایران و ماوراءالنهر از این منظر سرنوشت کنامالً مشنابهي را تجربنه 

اقتصادي و نظامي خود ، کردند. هر دو پس از شکست از روسيه به فکر بازسازي اجتماعي
امنا بنا فاصنله ، یق فرهننو آننان تجربنة کنامالً ننویني را از سنرگذراندافتادند و از این طر

 ساله از یکدیگر.  98تقریبي 

اگر نخستين آشنایي ایرانيان با دنياي جدید در دهة نخستِ سدۀ ننوزدهم در جننو بنا 
ارتش تزار و وقوف به ناتواني خویش در این رویارویي ر  داد که منجر به اتفاقات بعدي 

اجتمناعي و ، تشنکيل نهادهناي اقتصنادي، نوسازي ارتنش، م دانشجو به غرباز جمله اعزا
-315: 6838، کنوبزرین) م( شد6689ق/6855) مدني و سرانجام وقوع انقالب مشروطه

(؛ آشنایي ماوراءالنهریان نيز بنا دنيناي جدیند در جننو بنا ارتنش تنزار و آگناهي بنه 387
 ضعف خویش در دهة پنجاه سدۀ نوزدهم ر  داد.

م نخستين شکست خود را از ارتش تزار 6398-5نشين خوقند از سال از آنکه خانپس 
م( احمد داننش 6357-6318حک.) امير نصراهلل، مسجد و ورنوي تجربه کرددر منطقه آق

، زادههنادي) م بنه پایتخنت روسنيه گسنيل کنرد6397از دربار در سال  هيرا در کنار گرو
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انش به بخارا نگذشته بود که ارتنش تنزار بنا فنت  (. هنوز پنج سال از بازگشت د76: 6878
آهنو فت  بخنارا کنرد و ، م6315-6319هاي نشين خوقند طي سالبسياري از مناطق خان

معاهندۀ صنل  را بنا ، بخاراامارت م با فت  سمرقند و بسياري دیگر از مناطق 6313در سال 
اینن اميرنشنين را بنا م( امضا کرد و 6313) م( در همين سال6318-6331حک. ) اميرمظفر

 حفظ استقالل داخلي و سلب کامل استقالل خارجي به تابعيت خود درآورد.

دومين سفر احمد دانش درسلِکِ هيئتني از اميرزادگنان بخنارا بنه روسنيه پنس از شکسنت 
(. 16-18: 6618م واقنع شند )داننش، 6378-6316هناي سنگين امارت از ارتش تزار طي سنال

اعزام این گروه قصد داشت بخشني از والینات از دسنت رفتنه را از اميرمظفر منغيني که با 
به قنول  -اش بودو البد در خيال ترميم قدرت از دست رفته-امچراتور روسيه باز پس گيرد 
-بخارا برگشتند و گویا همچون کودکان نابالا با آنامارت دانش فرستادگان با رسوایي به 

رسوایي باز تاشکند آمدیم. اميرزاده متوقنع بنود کنه و بالجمله به همين »: ها رفتار شده بود
والیتني بازگشنت کنند. وي مشنتي جنوز و  ] губернаторفرمانندار[شناید گوبرنناطور 

(. دانش علت این رفتنار امچراتنور 78)همان:  «تا که بخارا آمدیم، گسيل کرد، چارمغز داده
امينر نينز متوقنع »: رده استگونه بيان کبخارا اینامارت روس و گماشتگان وي را با هيئتِ 

دانست کنه اینن ، مأیوس شده، چون دید که ما تهي هستيم، ها بودهبازگشت بعضي والیت
 (.78-75 )همان: «کسر و نقص از سفاهتِ خود او و بالهتِ ایلچي اوست

پنروري و روشننفکري دومين سفر احمند داننش را بایند نقطنة شنروع جرینان معنارف
ت. وي پس از بازگشت از روسيه به فکر ارائة پيشنهادهایي بنه تاجيک در ماوراءالنهر دانس

امنا امينر مغنرور و جاهنل ننه تنهنا ، امير براي اصالح امور افتاد و بنه اینن کنار اقندام کنرد
بلکه خود وي را از دربار راند و به بهاننة قضناوت بنه منناطق ، پيشنهادهاي وي را نچذیرفت

آخرین اثنر ، دربارۀ جهالت این امير در رسالهبخارا فرستاد. احمد دانش امارت دور دست 
سنلطان از کمنال حماقنت همنة نااصنالن و ناکسنان را بنر سنرِ »: نوشنته اسنت، اشتاریخي

هنا هنيچ مُهنم را بني اذنِ سنلطان بنه امضنا رسنانيده مناصب و اَعمال برآورده بنود کنه آن
 (.63 )همان: «توانستندنمي
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امچراتور روس در سه سنفر متنوالي بنه اینن داري باري مشاهدات احمد دانش از دولت
دانش به دلينل عمنق ، وي را به فردي آگاه از جهان آن روز مبدل کرد. با این همه، کشور

نبود ابزارهاي الزم ارتبناطي و همگناني همچنون روزنامنه و مجلنه و ، جهالت اميران بخارا
حلقنة کنوچکي از  نتوانست جز بنر، خبري غالب مردم منطقه از تحوالت جهان پيرامونبي

هنا را بایند دیباچنة طرفداران خود تأثير بگذارد. در آثار وي با وجود آنکنه از هنر نظنر آن
مفاهيم و مضنامين دنيناي جدیند بنه تمنام و ، ورود مردم این منطقه به دنياي جدید دانست

شود. این در حالي است که این مفاهيم نزدیک به چهار تا پنج دهه زودتنر کمال دیده نمي
 ه ادبيات سياسي و ادبي ایرانيان راه یافته بود. ب

و برخي از مفاهيم مشنابه « وطن»، «دولت»، «ملت»هاي بحث خود را در این باره با واژه
گينریم. پني مني ،يتنيسنلطنت منغ ویاز تار يمختصر ایرساله ، در آخرین اثر احمد دانش

کار رفته است و به« دین»یعني ، فقط در معني قدیم آن« دین»واژۀ ملّت در این اثر در کنار 
ساکنان یک محندودۀ جغرافينایي خناص کنه زیرنظنر دولتني »یعني ، در کاربرد جدید آن

و الشک رواج دین و مذهب بنه واسنطة »: شوددیده نمي(« Nation) شودخاص اداره مي
 همچننان کنه در دینن، و این مُجدّدِ اَلف و مجندد مأئنه ]...[است.  ]=دین[ملّتعلماي هر 

 (.7 )همان: «اسالم هم واقع بوده است ملّتپيش از ظهور ، شوداسالم هم واقع مي

از آنجا که در زمان احمد دانش منطقنة مناوراءالنهر بنه صنورت پراکننده در ذینلِ سنه 
« وطننن»و « ملّننت»، «دولننت»مفهننوم ، شنندخننوارزم و بخننارا اداره منني، نشننين خوقننندخننان
 روسيه یا ایران کاربرد داشته باشد. از قضا داننش توانست همانند کشورهاي دیگر مثالًنمي

کنرد اینن مفناهيم کناربرد اما در محيطي که زندگي مي، با همة این مفاهيم کامالً آشنا بود
« واقبنالبخت»بر کاربرد معهود و سنّتي آن به معني را عالوه« دولت»نداشت؛ مثالً وي واژۀ 

، ت. دولنت در اینن مفهنوم بيشنتر بنراي روسنيهکار برده اسندر معني جدید آن نيز بارها به
کنار رفتنه اسنت. اینن وبيش بهکار رفته با این همه براي این منطقه نيز کمعثماني و ایران به

-بنراي عمنارت« حکومت و حاکم»در حالي است که دانش براي این منظور بيشتر از واژۀ 

 : هاي مستقر در ماوراءالنهر سود برده است
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چون خواهد کنه دولنت از ، تعالي و تقدس، جهاندار»: ي بخت و اقبالدولت در معن -الف
 (.31 )همان: «دارداوالً اسباب حفظ آن را برمي، کسي خلع کند

از ترس آنکنه مبنادا منقصنتي بنه ذاتِ او از دولنت »: ایران() دولت در معني حکومت -ب
 (.38 )همان: «تازۀ ایران برسد...

 «و قبل از الحاق شدن تاشنکند بنه دولنت روسنيه...»: روس() دولت در معني حکومت -ج
 (.58)همان:

اینن سنخن از آن جهنت گفتنه کنه »: مناوراءالنهر(امنارت )دولت در معني حکومت و  -د
 همان(.) «دولت روس را همچو حکّام دولت ماوراءالنهر اعتقاد کرده بود...

گناهي عمينق نشنان از آ، این نوع تفاوت کناربرد در معنني ینک واژه بنراي دو منطقنه
را « شنهر»تفاوت مفهوم ، حکيم بخارا از تحوالت جهان است. وي در رساله با ذکر تمثيلي

در نگنناه مردمننان و حاکمننان منناوراءالنهر و دولننت عثمنناني بيننان کننرده و برداشننت کننامالً 
آري نفس انسناني اگنر احنوال »: متفاوت از این واژه را در منطقه به خوبي نشان داده است

تنا در نفنس او قنرار ، آن را قياس کند به آنچه دینده اسنت، ود که ندیده بُوَدچيزي را بشن
از شهرهاي آبناد ، گيرد؛ مثالً اگر ما شنویم که اسالمبول نام شهرِ عظيمِ آباد است و معمور

اینن شنهر نينز بنه همنين شنکل و انندازه »: در ذهن ما مرتسّم شود و گویيم، ایمآنچه دیده
در خارج تفناوت فناحش باشند مينان هنر دو شنهر؛ و همچننين و حال آنکه « بودگي است

در خاطر ما اسباب و ادواتِ پادشناه ، شنویم که دولتِ پادشاهِ اسالمبول چنين و چنان است
ن و حنال آ« دولتِ او چون دولت اميرِ منا بنودگي اسنت»: گویيموالیتِ ما مرتسم شود مي

 (.56 )همان: «که تفاوتي فاحش در ما بين باشد

« ملّت»کاربرد ، در آثار دانش کاربرد به نسبت فراوان داشت« دولت»شيوع مفهوم اگر 
هنایي مثنل بسيار کم و همچننان در داینرۀ بسنتة واژه« وطن»و مفاهيم وابسته به آن از جمله 

به « رعایا و اهالي، فقرا»هاي شد و واژهو نظایر آن تکرار مي« والیت، محل سکونت، دیار»
فقراپننروري و »رفننت و حفننظ حقننوق مننردم و نظننام کشننور منني کننارجنناي شننهروند بننه



 11 ابراهیم خدایار /یمل یتا استقالل و خودآگاه یپرور: از معارفکیتحول مفهوم وطن در ادب معاصر تاج 

 : شددانسته مي« داريوالیت

عقلنيِ حناکم اینن دینار از آن جهنت و دیگر وجهِ بي»: دیار در معني وطن و کشور -الف
 (.56 )همان: «است...

 «و دیگر در یورش روسيه در مملکت مناوراءالنهر...»: مملکت در معني وطن و کشور -ب
 (.35 )همان:

و براي اسنتيفاي کنام کنه ننامش در خنارج فقراپنروري و »: داريفقراپروري و والیت -ج
 (.66 )همان: «داري بود...والیت

 (.668)همان: « و از فقرا و رعيه نيز اگر کسي عرضي دارد...»فقرا و رعيه در معني شهروند:  -د

[ Qarshi] وده بنه قرشنيامير از شهرِسبز مراجعت نم»: وطن در معني والیت و زادگاه -هن
 «کندنند...دخل که مردم در انتظاريِ وطن جان مي مقدار پانزده روز توقف نمود بي، آمده
 (.669 )همان:

هنناي منناوراءالنهر بننا وجننود آشنننایي نشننينماننندگي خنناننتيجننه آنکننه بننه سننبب عقننب
در معننني جدیننند آن در دورۀ « وطنننن»مفهننوم ، روشنننفکران بخننارا بنننا دنينناي جدیننند

توانيم شواهدي بنراي پروري بخارا زمينة ظهور نيافت و ما نيز در آثار این دوره نميفمعار
 این منظور بيابيم.

 م(1915-1917) وطن در دورۀ تجددگرایی: آبادخراب .3-2

هناي کاربرد و گسترش وطن به معناي جدیند و امنروزي آن در ادبينات تاجينک بنه سنال
، خندایار) نفکران ماوراءالنهر معرف به جدیندانگيري و رواج فعاليت نسلِ دوم روششکل
کتناب نموننة ادبينات « قسنم سنوم« »حصّة اولِ»( برابر است. عيني در مقدمة 58-58: 6867

هناي آن در تاجيک دربارۀ شروع دورۀ نوین ادبيات تاجيک در نظنم و نثنر و نينز ویژگني
 صورت و محتوا سخن گفته است.



 8232 زمستان، 23، شمارة 32سال  پژوهی ادبی؛متن 11

وي احمند مخندوم داننش را ، آیندن مقدمه برميگونه که از توضيحات عيني در ایآن
داند که تنها در همنين شنخص و داینرۀ بسنيار مي -در نثر-گذار ادبيات نوین تاجيک بنيان

م( نسننل دوم 6689-6667) هننايامننا در سننال، محنندود شنناگردانش رواج داشننته اسننت
پيشنين از  بنه دورۀ روشنفکران تاجيک هم در نثر و هم در نظم آثاري آفریدند کنه نسنبت

شنمارد نظر موضوع کامالً نو بود. وي شش موضوع اصلي را از مضامين این ادبينات برمني
قسنم « »حصنة یکنم»از جمله موضوعات پرکاربرد آن هسنتند. عينني در « وطن و ملت»که 
( نمونه اشعار و آثار منثور پننج 988 -919صص: 6651) کتاب نمونه ادبيات تاجيک «سوم

هاي مقاالت و اشعار دو سمرقند و خجند و نيز نمونه، اي ادبي بخاراهتن از جدیدان محيط
م در مجمننوع 6665- 6668) نشننریة معننروف جدینندان شننامل روزنامننة بخنناراي شننریف

شماره در سنمرقند( را  13م در مجموع 6668 -6669) و مجلة آیينه، شماره در بخارا(698
 :  ذکر کرده است

 ص( 65؛ 986 -959صص) م(6683 -6637) عبدالرئوف فطرت بخارایي -الف

 م(6657 -؟6319/ 6315) حنناجي سننيداحمد خواجننه صنندیقي عجننزي سننمرقندي -ب
 ص(65؛ 986 -959صص)

ص؛ یننک نمونننه نثننر از ميننرزا جننالل 5، 998 -996صننص ) روزنامننة بخنناراي شننریف -ج
 سردبير روزنامه( ، زاده قفقازيیوسف

ینک ، «اسنعد»ز بخنارا بنا امضناي یک نمونه نثنر ا، ص9؛ 996 -991صص) مجلّة آیينه -د
 مثنوي از خطایي سمرقندي( 

 ص(5؛ 997 -996صص) م(6315 -6669) خواجه اسيري خجنديتاش -هن

 ص(9؛ 996 -915صص) م(6373 -6695) صدرالدین عيني -و

 (.919ص ) م(6651فوت بعد از  -6686) زاده اختر بخارایيقاسم قاري -ز

از صفحات آن به فطرت بخنارایي تعلنق دارد و عيني در این بخش که نزدیک به نيمي 
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هناي نظنري خنود را درمقنام دیدگاه، نيمي دیگر به بقية تجددگرایان از جمله خود مؤلف
آورد که بعدتر در تاریو ادبيات و نقد ادبني سنج به زبان ميمورخي آگاه و منتقدي سخن

رهنا و بارهنا تکنرار شنده هاي نظریه و نقند ادبني باتاجيکان و ازبکان در مقام نخستين گام
است. از آنجا که فطرت بخنارایي و آثنارش نماینندۀ شناخص ادبينات دورۀ تجنددگرایي 

 گيریم.را در آثار وي پي مي« وطن»موضوع ، است

ضمن معرفي ، عيني در بخش مربوط به فطرت بخارایي در کتاب نمونة ادبيات تاجيک
تنأليف ) رمنان() شنامل منناظرهشنش اثنر وي را بنه ترتينب ، کوتاه زندگي و تحصنيالتش

بياننات ، اسنتانبول(، ق6856) مجموعنه شنعر() صنيحه، استانبول(، ق6856چاپ ، ق6857
 دربننارۀ اخننالق و اجتماعيننات() رهبننر نجننات، اسننتانبول(، ق6888) رمننان() سننيّاح هننندي

بنناکو( و مسننلمانان ، م6661) داريعایلننه یننا خننود وظننایف خانننه، لنينگننراد(، م6669)
بيننک اثننر اسننماعيل دارالراحننت مسننلمانلريترجمننة فارسنني رمننان تاتنناري ) دارالراحننت

 ها را آورده است.هایي ازآنلنينگراد( معرفي و نمونه، م6669) گسچيرنيسکي(

، ضنمن معرفني اثنر ازمنظنر شنکل و محتنوا، این پژوهشگر در آغاز و پایان هنر نموننه
محنيط ادبني بخنارا و دیگنر  تأثيرات برخي از آثار فطرت را در ایجناد انقنالب فکنري در

مناطق همجوار آن و نيز نقش شاخص وي در بنيانگذاري ادبيات نوین تاجيک را در آغناز 
 :  کند. اهم مباحث عيني دربارۀ اهميت آثار فطرت به شرح زیر استسدۀ بيستم گوشزد مي

از و « انقالبني در افکنارآورد»باعث بيداري فکنري در بخنارا شند و ، مناظره از یک سو .6
شنماري از طرفنداران سننت موجب تکفير نویسندۀ آن از سوي تعداد انگشت، سوي دیگر

 (.988 )همان: شد

سنياح »: آیينة احوال مردم بخارا و بينانگر دردهناي اینن ملنت بنود« بيانات سياح هندي» .5
که اهنالي  ]... [کندسياسي و اقتصادي بخارا را تشری  مي، بسيار دردهاي اجتماعي، هندي
 (.986 )همان: «دیدندها را در عهد ایران هر روزه ميرا امثالِ آنبخا

دربنارۀ تنأثير  (Таърихи Инқлоби Бухоро) «تناریو انقنالب بخنارا»عينني در 
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در –بندي بند ششکوچک و مشتمل بر پنج غزل و یک ترکيب ةصحف 61که فقط  صيحه
شنهر و  شهر بنه، اني آوردهرا به بخارا پنه صيحه»: نوشته بود -بيت است 68مجموع حدود 

اگر بگنویيم کنه »: و ادامه داده« بودند ]گسترانيده، توزیع کرده[ده به ده پنهاني پهن کرده 
هرگنز مبالغنه ، تأثير سنریع و قنوي داشنت ]نيروي برق[این اثر به خواننده چون قوۀ الکتر 

 (.Айнй, 1987: 120) «ایمنکرده

گرایي فطرت در دورۀ نخسنت دربارۀ ملّي «تذکار اشعار»( در 6317-6685) صدر ضيا
 : م( ارزیابي دقيقي کرده است6668 -6667) آفرینش ادبي

 بننه اشننعارِ ملّنننني بننه احکننام دینننن
 بننه اعنندايِ ملّننت بسنني قيننل و قننال

 

 بنه راي متيننننن، به احينايِ سننننت 
 نمودي به صند جهند در بندوِ حنال

 

 (611: 6838، صدر ضيا) 

ي تحت تأثير فضاي پر جوش و خنروش انقالبني محنيط فطرت در دورۀ نخست زندگ
آگاهي از اخبار تحوالت دنيناي اسنالم و سنرانجام تحصنيل در مدرسنه واعظينه در ، بخارا

سنرعت بنه یکني از رهبنران فکنري بخنارا تبندیل شند. م( به6668-6665) استانبول ترکيه
ينان بخارایينان در در م« وطنن»یکي از عوامل اصلي تشکّل مفهوم ، هاي ملّي فطرتاندیشه

م( است. وي در آغاز این دوره بيشتر به وطنن ملني 6667-6689) خالل دورۀ تجددگرایي
 : در قامت زادگاهش بخارا عطف توجه نشان داده است

 اي منادرِ عنزیز من، اي خطة بننننخارا!
 اي کوهِ علم، بحر شهامت، بهشتِ عدل
 اي!روحنننني، چرا چو کالبد مرده مانده

 

 تو افتخارم و وي با تو اعننننننتبار! اي با 
 لوح صنننننفا، ستارۀ عز، بنرج اقننننتدار!
 زیرِ سننمِ ستنننننورِ دو سه دونِ نابکار ...

 بخشي از یک غزل() 
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 بنمنننا سحنننننننري عزمِ طنوافِ وطننِ منن
 هننم مأمنِ آسننایش و عزّ و شنننننرفِ منن
 نشآن کز غننننمِ آشفتننگيِ حنالِ خرابنننن

 تا پنننننننننجة ظلننمِ دگنننران داد خراشنش
 

 گهِ جان و تنِ منن!ا  ا  چنه وطن، سجده 
 هنننم کعبة من، قبلننننة من، هم چنننمنِ منن
 آغشته به خنون است و خراب است تنِ منن
 چار اسننت ز سننر پنجة غم پيرهنِ منن ...

 

 (989 )همان: بند(بخشي از یک ترکيب)

شنود کنه وي در اینن دوره از منثور و منظوم فطرت دانسنته مني از مطالعة مجموع آثار
گرایانة را بيشتر در نظنر گرفتنه اسنت جنبة ملي، زندگي هرچند در پرداختن به مفهوم وطن

در پایان از مفهوم دیني و اسالمي و درنتيجه پيوند آن با سرنوشت دنياي اسالم غافنل بنوده 
مسلمانان را همچون مردم فرنو سنامان دهند.  قصد داشته دنياي« دین»است و با رجوع به 

هاي حضور شاعر در استانبول و آشنایي وي با دنياي شک این نوع اشعار مربوط به سالبي
اسالم از دریچة روشنفکران طرفدار وحدت دنياي اسالم در خالفت عثماني است. تصنویر 

همانند وطنن در شناخة مانده از وي وطن در این دوره از زندگي وي در معدود اشعار باقي
 الدین حسنيني گيالننيسنيد اشنرفماننند ، اسالمي شاعران عصر دورۀ مشنروطه در اینران

(. وي در 55-58: 6895، شنفيعي کندکني) ش( مشهور به نسيم شمال اسنت6868-6556)
هاي بعد از طرفداري وحدت مسلمانان در وطن اسالمي به طرفنداري وحندت ترکنان سال

دا کرد و این موضوع را با پشت پا زدن به وطن فارسي در قامنت در وطن ترکي گرایش پي
(. فطرت 669: 6835، شکوري بخارایي) و در اشعار ازبکي خود نمایان کرد« وطن ترکي»

م با وجود همة خطاهایي که نسنبت بنه زبنان فارسني تناجيکي و 6659-6683هاي در سال
أليف آثاري تالش کرد گذشنتة م روا داشته بود با ت6667-6659هاي ملت تاجيک در سال
 (.681 -651 )همان: خود را جبران کند

اي که در منورد جننو بالکنان در پنيش از بنديبندي پانزدهباري فطرت در ترکيب
وقوع جنو جهاني اول بين روسيه و عثماني سروده شده و در آن بر شکسنت مسنلمانان 

گوننه بينان از اسنالم اینن حس طرفداري خود را در دفناع، از ارتش روسيه دریا خورده
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 : کرده است

 اي امّنننننت محنننننمد، اي بنننننندۀ خنندا
 برخنننيز تننا مننن و تننو ز بننننننننهر نجننات او
 یننا جننان دهننيم در رهِ اسنننننننننالم مننردوار

 

 دینن تننو ماننده اسننت همنننني در دام بننال 
 سازیم منال و جنان و سنر خنویش را فندا

 وار جنناي بگيننریم در مننننزارینننننا مننرده
 

 (613: 6838، صدر ضيا)

 م(1917-1991هاِی سرخ: وطن در ادبیات شورایی )زندانیِ قلعۀ عقاب. 3-3

گانننة شننورایي در هنناي پنننجگيننري جمهننوريبننندي منناوراءالنهر و شننکلپننس از تقسننيم
نژاد ساکن در این منطقنه همسنو گوندر بين اقوام گونه« وطن»تدریج مفهوم م به6655سال

شنکل کنامالً جدیندي ، آننان داشنت« مليّنت»که پيوند روبنارو بنا  با نام کشورهاي جدید
خود گرفت. ساکنان هر کشور آزادانه در قالب گفتمان اندیشة سوسياليسنتي بنه سنتایش به

بنه یکني از موضنوعات پنر « وطن شورایي»پرداختند؛ بنابراین ستایش وطنِ نوپاي خود مي
گينري شنکل، یل شند و بنه تبنع آنبسامد ادبيات اینن کشنورها از جملنه تاجيکسنتان تبند

هناي جمهنوري) روسنيه( در محنيط پيرامنوني) ایدئولوژي حاکم بر نظام دولتي در مرکنز
اي : »ارتقناء یافنت و بنل بنه جناي او نشسنت، وابسته( منتشر و در کنار مادر تا جایگاه خدا

 (. 6: 6878، اواصفي) «خدا!، وطن!/ اي روح!/ اي مادر

ش بنه 6865م/6659ش( کنه از سنال 6515-6889) م الهنوتيعيني در نثنر و ابوالقاسن
گيري اینن ننوع وطنن در تاجيکسنتان بنه تاجيکستان کوچيد در شعر نقش مهمي در شکل

هناي مختلفني از وطنن از طبيعنت تنا مخاطنب بنا جلنوه، در این نوع شعرها 6.عهده داشتند

                                                           

 بسيار حضوري تاجيکستان ادبي فضاي در ش6889/ م6691 سال در عمر پایان تا ش6885/ م6659 سال از . الهوتي6

 ابوالقاسنم و يعينن صندرالدین مکتنب شناگران از تاجينک شنوروي ادبينات نویسندگان و شاعران تمام. داشت مؤثر

 :Асозода, 1999: ر.ر تاجينک معاصنر ادبينات در الهنوتي تنأثير و حضنور دربنارۀ. رونندمي شماربه الهوتي

 (.87.88: 6867خدایار) ( و55.5: 6838یاحقي) ،237.260
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در شنعر شنوروي  شود. یکي از منتقدان تاجينک دربنارۀ وطنننهادهاي نوپاي آن آشنا مي
، مایة اصلي شعر شنوروي سوسياليسنتي بنودهاگر بگویيم وطن بن»: سوسياليستي گفته است

 (.685: 6871، به نقل از شعردوست 688: 6668، افعبدالمنان) «ایمگزاف نراندهسخن به

 شنناعر کننودر و نوجننوان تاجيننک در شننعر ، م(6665-6668) ميرسننعيد ميرشننکر
 مننننننننناهير سوسياليسنننننننننتي شنننننننننوروياتحننننننننناد ج) «وطننننننننننم س.س.س.ر»
)еспубликРоциалистических Советских Союз С = СССР() گوننه این

 :  سازي براي کودکان تاجيک استدر پي قهرمان

 شوممن کالن مي

 شننومقهرمان مي

 بر وطننننِ خننودم

 شومپاسبنننان مي

 رسسوطنم س

 (.688: 6871، شعردوست) 

آهسنته جناي خنود نيز آهسته« طن بزر  سوسياليستيو»، «وطنِ خرد»در کنار ستایش 
به جاي آن نشست. سنتارزاده در اینن  88را در ادبيات بومي کشورها باز کرد و پس از دهة

تاجينک و ، خلنق و ملّنت، شاعران تاجيک قبل از این هنم دربنارۀ وطنن»: باره نوشته است
، کم باشند هنم، غيره دهات و طبيعتِ و، تمدن آن، گذشتة دور و نزدیک آن، تاجيکستان
از هرگوننه خلنق و ، شنانبلکه وطن سوسياليستي، ها هرگونه وطن نهگفتند؛ اما آنشعر مي
 (.681-687: 6638) «بلکه از خلق و ملت شوروي، ملت نه

م کنه جنننو 6659-6656هناي موضنوع سنتایش وطنن بنزر  سوسياليسنتي در سنال
موضنوع ادبينات اینن کشنورها ارتقنا  ترینترین مسأله و مهمجهاني دوم ر  داد به بزر 

قدري در اتحاد جماهير شوروي سابق اهميت پيدا کنرد کنه مورخنان یافت. این موضوع به



 8232 زمستان، 23، شمارة 32سال  پژوهی ادبی؛متن 13

طنور هنا را بنهاینن سنال، بنندي خنود از تناریو ادبينات معاصنرادبي ناگزیر شدند در دوره
اتحناد هاي ادبي تاریو ادبيات روسنيه و کشنورهاي زیرمجموعنة جداگانه به یکي از دوره

جماهير شوروي سابق تبدیل کنند. شماري از شاعران نيز در ميدان نبرد حاضر و برخني از 
م( 6659-6661) ها نيز در ميدان نبرد کشته شدند. از ميان اینن شناعران حبينب یوسنفيآن

اي دارد. این شاعر با حضنور در ميندان جننو تنا آخنرین نفنس جنگيند و شخصيت ویژه
  سوسياليستي کشته شد. وقتي برخي از دوستانش او را از ادامنة سرانجام در راه وطن بزر

: هنا نوشنتاي خطناب بنه آنمبارزه منع کردند و به بازگشت به وطن فراخواندنند در نامنه
دوشننبه پایتخنت ) آبنادام که برخني از دوسنتان بنراي بازگردانندن منن بنه اسنتالينشنيده»

م که بنده را مورد مهنر و لطنف خودشنان کوشند. از ایشان بسي سچاسگزارتاجيکستان( مي
آبناد اند؛ ولي به اینان لطف نموده بگویيند کنه منن فقنط از راه بنرلين بنه اسنتالينقرار داده

 (.Асозодa, 1999: 78) «خواهم بازگشت

وطنن »اي بنود کنه اگنر کسني از دوگاننة گوننهها بههيجان به وجود آمده در این سال
، در دوران شنوروي»: شندنادرستي عقيده متهم منيرفت بهگبهره مي« وطن کالن»و « خَرد

هنا حتني در تنقيند ادبنيِ تاجينکِ آن سنال ]...[چندان اهميت نداشنت « وطن خرد»مفهوم 
و « وطنن خنرد»ایم و استفاده کنردن از گفتند ما فرزندان وطن یگانهبودند منتقداني که مي

 (.Ҳamoh, 1999: 121) «شماریمرا ناسالم مي« وطن کالن»

امّنا  Tم( نيز ادامنه یافنت6698پرستي سوسياليستي پس از مر  استالين )تبِ وطن
زدایي خود ایجاد کنرده بنود، اي که خروشچف در سایة استالينشدهدر فضاي تلطيف

مجنال یافتنند « وطنِ بزر »شاعران و ادیبان کشورهاي درون اتحاد شوروي در کنار 
و بازگشت اعتبار به ميراث تجددگرایانِ  18دهةنيز رجوع کنند. فضاي « وطنِ خرد»به 

ترین نيازهناي دهة نخست سدۀ بيستم، یک بار دیگر ادبيات تاجيک را با یکي از مهم
تنر آشتي داد. این بار وطنِ خرد، معناي بسيار وسيع« وطنِ خرد»فطري تاجيکان، یعني 

در « فارسني»يونند بنا گونه که از طریق پایناش با خود همراه کرد؛ بهاز مفهوم سياسي
تباران پل زد و خود زبانان و ایرانيدر افغانستان به تاریو گذشتة فارسي« دري»ایران و 
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ننژادان اي آریایيرا از محيط کوچکِ کوهستانيِ تاجيک به فضاي حماسي و اسطوره
بخنش بر آنکه باعث شد شعر تاجيک با سرچشنمة الهنامپيوند زد. این بازگشت عالوه

سالة خود در پيش و پس از ظهور اسالم پيوند برقرار کند با ایران در  8888 نزدیک به
زبانان نيز آشتي ترین و قدرتمندترین کشور و حامي زبان فارسي و فارسيمقام بزر 

کرد. اگر ایران عصر صفوي، قاجار و پهلوي به دالیل سياسي و مذهبي هميشنه بنراي 
ن پس از فروپاشي شنوروي سنيمایي کنامالً مردم این مناطق چهرۀ ناخوبي داشت، ایرا

در این زمان رویکرد اهل علم »دگرگون در ميانِ مردم و فرهيختگان این مناطق یافت: 
زبان به ایران به یک رویکنرد زبان تاجيکستان و ازبکستان و ایضاً ازبکو ادب فارسي

ال بنه اینن عميق و معنادار تبدیل شد؛ این گروه راه اعتالي فرهنو خویش را در اتص
ها توجه به ایران و ایراني و ميراث ادبني و فرهنگني اند... در این سالدیده« پدر وطن»

هاي شعر معاصر فارسنيِ تناجيکيِ مناوراءالنهر تبندیل مایهترین بنآن به یکي از اصلي
 .6(58، 63الف: 6835)خدایار،  «شده است

 تاجيک بود. الینق شنيرعلي( پيشتاز این نوگرایي در شعر م6685-5863) مؤمن قناعت
م( و 6657متولند ) اوارخسنار صنفيو گل (م6683-5863) بازار صابر، (م5888-6656)

الینق و ، خندمتِ دیگنري کنه منؤمن قناعنت»: دیگران نيز بعدتر این جریان را ادامه دادند
هنا اولنين شنده موضنوعِ آن اسنت کنه آن، انندبازار صنابر در شنعر ننوین تاجينک کنرده

 «خودآگنناهي و خودشناسنني ملّنني را بننه رسننميّت درآوردننند، ودرسننيخ، خودجننویي
 (.68: 6835، ستارزاده)

بنه اوج خنود  -38در دهنة- هاي بازسازي گورباچفخودشناسي ملّي تاجيک در سال
هنا رسيد و فضاي سياسني و فرهنگني کشنور را یکسنره بنه جننبش درآورد. در اینن سنال

آفرینش زد و تا جایي که در توان داشنت  جریاني مردمي و اصيل در فضاي آزاد دست به

                                                           

(. 6836 فرهنگني، و علمني: تهنران)تاجيکسنتان  معاصنر شنعر در اینران شعردوسنت، اصنغرعلي: ر.ر باره این . در6

 در فارسني زبنان و اینران چهنرۀ» ننام بنا( 6835 اشناره،: تهنران)قنند  چو سمرقند از کتاب مقدمة از بخشي در ایارخد

 .است گفته سخن م6688و 6666 خالل در ایران به ماوراءالنهریان نگاه دربارۀ( 51و  65) «بيست قرن ماوراءالنهر
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اي توفاني و لحني رمانتيک به تاریو پرشکوه گذشتة ملّت تاجيک مراجعه کرد و با روحيه
خنود را در ادبينات ، شناسنيخود را در آیينة آن به تماشا نشسنت. محصنول اینن خویشنتن

از قناموس  «يسنتيوطنن سوسيال»نمایان کرد. در اینن دوره ننه تنهنا  38هاي پایاني دهةسال
بلکه ميراث آن نينز بنه سنختي از سنوي منتقندان بنه بوتنة نقند ، ادبيات تاجيک خارج شد

متدِ پيشقدم رئاليسنم »بنياد که با در ادبيات تازه»: نام گرفت «درویي و دروغ»کشيده شد و 
 (.535: 6636، سليم) «دورویگي و دروغگویي رواج یافت، مسل  بود« سوسياليستي

 م تاکنون(1991های سیمرغ: وطن در دورۀ استقالل و خودآگاهی ملی )نه. بر شا3-4

 در دورۀ استقالل ادامة منطقنيِ تحنوالت آن در دورۀ بازسنازي گوربناچف «وطن»اندیشة 
کشنوري مسنتقل بنود ، م( بود با این تفاوت که اینک جمهوري تاجيکسنتان6666-6639)

هناي ننوآیين رجنوع فرهيختگنان جلوهپنداشت. یکي از که خود را از همه جهت آزاد مي
حکنيم  «شناهنامة»بازسنازي وطنن فرهنگني در حنریم ، تاجيک به وطن در دورۀ اسنتقالل
ننژاد گنونگناه از زنندگي مردمنان گوننهسنازش هنيچفردوسي بود. فردوسي و اثنر تناریو

رخسنار موضنوعي بنود کنه گنل شناهنامهامنا بازسنازي وطنن در ، تاجيک بيرون نرفته بود
یند. بنانوي نخسنت شنعر ازا براي نخستين بار در تاریو شعر تاجيک به آن دسنت یاوصفي

( در تنأویلي 6667تاریو سنرایش ، 518-515: 6869، اواصفي) «شاهنامه»تاجيک در شعر 
(. اینن 518 )همنان:  «شاهنامه وطنن اسنت»: هماني شاهنامه با وطن دست یافتذهني به این

هاي ریشه در اندیشه، تاجيک هواداران فراواني داردجریان شعري که در ميان فرهيختگان 
 «شناهنامهالهنام از »با سنرودن سلسنله شنعرهایي بنا ننام  78یق شيرعلي داشت که در دهةال
( شعر تاجينک را پنس از منؤمن 6671-6635تاریو سرایش ، 577-535: 6838، شيرعلي)

در  «وطنن»بنود.  اش بنيش از پنيش آشنتي دادههاي تاریخي و فرهنگنيقناعت با سرچشمه
توان بدیلي براي آن در هنيچ رخسار شخصيت جدیدي پيدا کرده است که نمياندیشة گل

 پروري تا استقالل یافت.اي از تاریو تاجيکان از معارفدوره

را کنه ایننک در آتنش جننو « وطنن»( عطنف توجنه بنه 6665آغاز جننو شنهروندي )
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اي را کنه و آزادي، پيشنرفت و سنربلنديتر کرد. آرامش سوخت، بسيار برجستهبرادرکشي مي
هاي بازسازي و بعدتر در یکي دو سال آغاز استقالل چشم داشنتند روشنفکران تاجيک در سال

حالي و آوارگي تبدیل شند. شنمار زینادي به یکباره در سایة جنو به ناآرامي، قحطي، پریشان
و برخي نيز طعم تلنوِ زنندان  ناچار ترر وطن گفتند، شماري کشته شدنداز شاعران و ادیبان به
ها که مانندن در وطنن را بنر مهناجرت تنرجي  داده بودنند، تنرس و تردیند را را چشيدند و آن

وطني با ایرانينان روي برگرداندنند و هاي همها از آرمانتجربه کردند. در این ميان، قليلي از آن
ود کسناني بنود کنه پنس از دوباره به ستایش وطن سوسياليستي بازگشنتند. بنازار صنابر از معند

م اینن دگردیسني را در حينات ادبني خنود تجربنه کنرد و بنا 6669مهاجرت به آمریکا در سال 
همين اندیشه از دنينا رفنت. اینن درحنالي اسنت کنه دیگنر ادیبنان برجسنتة تاجينک بنا وجنود 

هاي ر  داده شنده در دنيناي سياسنت بنين دو کشنور اینران و تاجيکسنتان از سنال فرازونشيب
همچنننان بننه  -کننه روابننط دو کشننور را تننا مننرز انسننداد فرهنگنني پننيش بننرد-سننو اینم به5869
 هاي یگانگي با فرهنو و تاریو مشترر با ایران وفادار ماندند.آرمان

گنراي آن، بازار صابر یکي از اضالع چهارگانة جرینان شنعر معاصنر تاجينک در شناخة ملني
م منتشنر کنرد. وي بنا نخسنتين مجموعنه 6675سال  در« پيوند»نخستين مجموعه شعر خود را با نام 

در راه احيناي هوینت ملني و  78شعر خود تحت تأثير مستقيم مؤمن قناعت و الیق شيرعلي در دهة
م بنا همکناري 6636هاي فرهنگي گام نهاد و از فعاالن این حوزه شد. صابر در سنال کسب آزادي

حنزب دمکنرات را بنينان م 6668در  برخي از همفکرانش جنبش مردمي رستاخيز و دو سنال بعند
هناي آن از م نماینندۀ مجلنس شند، امنا بالفاصنله بنا اعتنراک بنه سياسنت6668گذاشت. در سال 

هاي سياسي و ادبي خنود ادامنه داد تنا اینکنه هاي استقالل به فعاليتنمایندگي استعفا کرد. در سال
روز  576و پنس از تحمنل ش از طرف حکومت وقت به زندان افتناد 6875م/6668در اوایل سال 
(. صننابر از طرفننداران 1-7: 6878آزاد شنند )صننابر،  6875دي 3م/ 6668دسننامبر 56زننندان در 

زبانان اینران و افغانسنتان بنود. از سرسخت روابط تنگاتنو فرهنگي و سياسي تاجيکستان با فارسي
آمریکنا تنأثير عميقني ها مقاله، سخنراني و شعر در همين زمينه باقي مانده است. مهاجرت به وي ده

جا گذاشت و باعث شد دوباره به مرام کمونيستي بنازگردد و بنه در اندیشة سياسي و فکري وي به
تنوان در داري بچردازد. این تحول را منيحد و مرز از آن دوران و انتقاد سخت از سرمایهتمجيد بي
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دیند. در  (Хуни Қаламخنون قلنم )م در کتناب 5868برخي از شعرهاي چاپ شنده در سنال 
خوشبخت بودند کساني که در جمعينت سناویتي زیسنته، در »: مقدمة کوتاه این کتاب آمده است
اننند کسنناني کننه در جمعيننت کاپيتاليسننتي زننندگي کننرده در جمعيننت سنناویتي مردننند و بنندبخت

 (.  8)ص« ميرند )به استثناي یک مشت خرپول(جمعيت کاپيتاليستي مي

ایجناد کنرد ازجملنه صنابر ات دیگري نيز در زندگي بازگشت به اندیشة ساویتي تغيير
اینکه از اندیشة اتحاد با ایران دور شد و به قول خودش به دامنن لننين و اسنتالين پنناه بنرد. 

 :  در این باره سروده است« اي خداي بينوایان! استالين را زنده کن»صابر در شعر 

 شوروي، اي شوروي! برگرد، مشنتاقِ تنوام
 تکِ سننر  و بينراقِ تنوامدر فراقِ داس و پ

 

 روز و شب در حسنرتِ پاکيِ اخالقِ تنوام 
 اي خنننندايِ بينوایان! اسنتالين را زننده کنن

 

 (7 )همان: 

سنالگي در بيمارسنتاني در سنياتل  76ش در 6867اردیبهشت66م/ 5863مي 6صابر در 
وي  بنا انتقنال جننازۀ ش6867اردیبهشت  55/م5863مي 65آمریکا درگذشت و در تاریو 

به تاجيکستان و اقامة نماز ميت در مسجد مرکزي شهر دوشننبه در گورسنتان لوچناب اینن 
 ,Acoзода؛ 6/616: 6838، جنان؛ آتشنين6-55: 6878، صنابر) شهر به خار سچرده شد

1999: 366-378 Сомонй ва Салим. 2014: 222-223.) 

 گیریتیجهن

منطقنة آسنياي مرکنزي از دورۀ وطن در تاریو معاصر تاجيک در بستر تحنوالت سياسني 
 نشيني تا تشکيل جمهوري تاجيکستان تحوالت مهمي را از سر گذرانده است. خان

مفهوم وطن در ادب معاصر تاجيک از دورۀ »بر اینکه در پاسو به پرسش پژوهش مبني
م( در بسننتر 6666) م( تننا خودآگنناهي ملنني و اسننتقالل6378 -6689) پننروريمعننارف
چه تحوالتي را از سر گذرانده اسنت؛ بایند گفنت همسنو « صر تاجيکبندي ادب معادوره

( 6378-6667) نشنينيگرفته در جامعة تاجيکان از زندگي در فضاي خانبا تحوالت شکل
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، م( و پننس از آن6655-6666) تننا زیسننتن در دامننان جمهننوري تاجيکسننتان سوسياليسننتي
داده در گنر تحنوالت ر وطنن نينز ماننند دی، م(6666) فروپاشي اتحناد جمناهير شنوروي

-6687) پنرورينخست بنا دوري از مفهنوم منذهبي در دورۀ معنارف، جامعة مدني جدید
نشنين بخنارا اما به دليل جامعة بستة آن روز خنان، م( به حوزۀ جغرافيایي نزدیک شد6378

در ادبيات و فرهنو آن نمود کامل نيافت و همچنان به مفهوم مذهبي وابسنته مانند. وطنن 
از منذهب بریند و در دامنن جغرافينا  به طور کامنلم( 6687-6667) ۀ تجددگرایاندر دور

اي شند تنا وطنن را در خنود نماینان کنند. بنا شهر بخنارا آیيننه، آرام گرفت. در این دوره
-6666) هاي مناوراءالنهر قندیم در دورۀ شنوراهاگانه بر ویرانيهاي پنجتشکيل جمهوري

امنا ، وطنني کمونيسنم پنناه بنردبه دامن جهان م( وطن ضمن حفظ شخصيت تاریخي6655
م 6698) این مفهوم با به صدا درآمدن ناقوس زوال اندیشة اسنتاليني در دورۀ خروشنچوف

آهسته بنه نفنع وطنن تناریخي و فرهنگني عقنب نشسنت تنا اینکنه در دورۀ آهسته، به بعد(
 اسنتقاللم( یکسره به نفنع آن کننار رفنت و در دورۀ 6639-6666) اصالحات گورباچف

م تاکنون( به تنها صداي غالب تبدیل شد. در این ميان به دليل وقوع جننو داخلني 6666)
و به تحقنق نچيوسنتن آرزوهناي  شاعران به خارج از کشور از یک سوو مهاجرت برخي از 

حيات فکري برخي از بزرگنان دورۀ ، امنيتي و اقتصادي مردم در دورۀ اخير از سوي دیگر
هرچنند اینن صندا هرگنز بنه ، دچار دگردیسي به نفع کمونيسنم شند اصالحات و استقالل

صداي غالب تبدیل نشد؛ بنابراین همچنان مفهوم تاریخي و فرهنگي وطن در کننار مفهنوم 
هرچنه بيشنتر بنه نفنع اتحناد ، به حيات خود ادامه داد تا آنجا که این تحنول، جغرافيایي آن

 .افغانستان رقم خورد زبانان منطقه با همتایانشان در ایران وفارسي

 منابع

ادب فارسـي : دانشنامة زبان و ادب فارسـيدر  «بازار صابر»(. 6838. )بابک، جانآتشين

سنازمان چناپ و انتشنارات : . تهران6. ج5به سرپرستي حسن انوشه. و .در آسیای میانه
 وزارت فرهنو و ارشاد اسالمي.
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ای جغرافیایي کشـورهای آسـیای هویژگي: یار آشناد (.6873. )نسنرین، احمدیان شالچي

 .آستان قدس رضوي: مشهد .مرکزی

ترجمنه دکتنر پروینز  .آسیای میانه() خراسان و ماوراءالنهر. (.6876) .الکساندر، بلنيتسکي
 (.پژوهشگاه. )مؤسنسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهنران .ورجاونند

محمنود عبادینان و سنعيد مترجمنان  .ادبیات فارسي در تاجیکستان(. 6875. )ینرژي، بچکا
 المللي. مرکز مطالعات و تحقيقات فرهنگي بين: دوست. تهرانعبانژاد هجران

: تهنران .ماهیت تحوالت در آسیای مرکزی و قفقـاز(. 6878. )اکرم و دیگنران، پورحسين
 وزارت امور خارجه. مؤسسة چاپ و انتشارات.

گرینة شـعر معاصـر فارسـي تـاجیکي ) از سمرقند چو قند.النف(. 6835. )ابراهيم، خدایار 

تهران اشاره و مرکز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيات  موسسنه .ازبکستان(
 مدرس.

 بـر یـهکاتب تسیب ر قرنهنماوراءال يارسرفعش: آشنا هایغریبهب(. 6835. ) نننننننننننننننننن

 .تمدن ایراني: يلم اتعطالم ةسوسم: تهران .وارزمد و خنوقخ يادب ایهطحیم
نقد و بررسني جهنان ایرانني در شنعر معاصنر : جامي از جيحون(. »6839. ) نننننننننننننننننن
 . 58-59(. صص57پياپي. )8 . ش7س  .مطالعات ملي«. فارسي

بیسـتم و  شناسي توصیفي آسیای مرکـزی در اوایـل قـرنکتاب(. 6868. ) نننننننننننننننننن

 ادارۀ نشر.، وزارت امور خارجه: تهران .(8181-8388) ویکم.بیست

-6378. )از روشنگري تا استقالل: بندي شعر معاصر تاجيکدوره(. »6867. )نننننننننننننننن
 .59-56(. صص9پياپي . )6 ش .8 د .نقد و نرریة ادبي«. م(5869
بنه سنعي و  .ساله یا مختصری از تـاری  سـلطنت منغیتیـهر(. 6618. )احمد مخدوم، دانش

 نشریات دولتي تاجيکستان. : آباداهتمام و تصحي  عبدالغني ميرزایف. استالين

تـاری  ایـران از آغـاز تـا سـقون سـلطنت : روزگاران(. 6838. )عبدالحسين، کوبزرین

 سخن. : . تهران8. چپهلوی

. کهننه و ننودر « قناعـت و شـعر نـوین تـاجیکي مـؤمن»(. 5885. )عبدالنبي، ستارزاده

 .69-31. صص6835، پژوهشگاه فرهنو فارسي ن تاجيکي: دوشنبه

https://naqd.guilan.ac.ir/issue_563_564_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+1+-+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C+5%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%88+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1397%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+21-45%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+5-163.html
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پژوهشگاه فرهننو : . دوشنبهکهنه و نودر « مد و جزر شعر»(. 6638. ) ننننننننننننننننننننن
 .658-651. صص6835، تاجيکي-فارسي

کهنه  در« ]وگو با عبدالنبي ستارزادهگفت[اصالت نقد ادبي »(. 6636. )ناصنر، سليم

 .533-571. صص6835، پژوهشگاه فرهنو فارسي ن تاجيکي: دوشنبه .و نو
 .51-6. صص5. ج6وره. دالفبا «.تلقّيِ قُدَما از وطن(. »6895. )محمدرضا، شفيعي کدکني
 علمي و فرهنگي.: تهران .در شعر معاصر تاجیکایران (. 6836. )اصغرعلي، شعردوست

 الهدي. : . تهرانانداز شعر معاصر تاجیکچشم(. 6871نننننننننننننننننننننننننننن .  )
ــتارها(. 6835. )محمنندجان، شننکوري بخننارایي ــان: جس ــارۀ زب ــگ، ادب، درب  و فرهن

 اساطير.: تهران .تاجیکستان

پژوهشنگاه فرهننو فارسني : تهنران .شـیرعليکلیات اشعار الیق (. 6838. )الیق، شيرعلي
 تاجيکي.

به اهتمام رحيم مسنلمانيان قبادیناني.  .برگزیدۀ اشعار استاد بازار صابر(. 6878. )بازار، صابر
 الهدي.: تهران

شـر  حـال برخـي از شـاعران : تذکار اشـعار(. 6838. )جان مخندومشریف، صدر ضياء

منني انتقننادي بننا ضننميمه بننه اهتمننام مننتن عل .هــای آنــانمعاصــر تاجیکســتان و نمونــه
 سروش. : الدین صدیق. به کوشش محمدجان شکوري بخارایي. تهرانسحاب

: با مقدمة سنيمين بهبهناني. تهنران .خسارمجموعه اشعار گل(. 6869. )رخسارگل، اواصفي
 نگاه. 

ز الفبناي برگنردان ا .اوارخسـار صـفيگلچیني از اشعار گل(. 6878ننننننننننننننننننننننن . )ن
 الهدي. : تهران .کریل به فارسي ميرزا شکورزاده

نشریات مرکزي خلنق جمناهير : مسکو. نمونة ادبیات تاجیکم(. 6651. )صدرالدین، عيني
 شوروي سوسياليستي.

 وفئبرگردان فارسي عبندالر. مسلمانان دارالراحت(. 6867. )بيواسماعيل، گسچرینسکي 
  نشر خاموش.: تهران .ابراهيم خدایار اتوضيحو ت تحليل، مقدمه .بخارایي فطرت
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. 8 . ش6 . سفرهنگـي کیهـان«. ادبيات ننوِ تناجيکي(. »6876. )رحيم، مسلمانيان قبادیاني
 .57-59(. صص65پياپي )
(. 688پيناپي. )3 . ش68 . سکیهـان فرهنگـي«. حکيم بخنارا(. »6875. )رسول، زادههادي

 .7876صص
: . تهران1. چهای ادبي معاصر ایرانجریان: هار لحرهجویبا(. 6838. )محمدجعفر، یاحقي

 جامي.
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