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3،1385، سال هفتم، شماره27؛ مطالعات مليفصلنامه

 جامي از جيحون
و بررسي جهان ايراني در شعر معاصر فارسي  نقد

*ابراهيم خدايار

E-mail: hesan_khl@yahoo.com 

:چكيده
ساز ايران در فرهنگ بسياري از اقوام حضور پررنگ عناصر هويت

جه مشرق يك سو از بالكـزمين در جغرافياي وسيعي از درـان كه از ان
ميـاروپ و تا كرانها شروع ششد چيــهاي آسـرقي ميـن در -يا ادامه

و بين و از سوي ديگر از فراز فرارود تا قلب هند النهرين را فرا يافت،
تامي را گرفت، از سالياني بسيار دور كنون، مفهوم جهان ايراني

در. استهمواره در كنار نام ايران تداعي كرده  با وقوع انقالب اسالمي
و به دنبال آن، استقالل جمهوري.1357ايران در سال  هاي پنجگانةش

و محققان.1370/م.1991ماوراءالنهر در سال  ش، رويكرد شاعران
 پس از حضور هفتاد سال استعمار،زبان دو منطقه به يكديگرفارسي

،د. بيش از پيش افزايش يافته است،شوروي در فرارود ر اين مقاله
و مؤلفه هاي آن در ماوراءالنهر قرن بيست با تكيه بر جهان ايراني

و دكتر شفيعي كدكني)ش.1369-1307(ميراث ادبي مهدي اخوان ثالث 
 دو تن از شاعران معاصر ايران، كه حوادث اين منطقه،)ش.1318تولد(

وو تحوالت آن را در اشعار خود منعكس كرده و بررسي  در اند؛ نقد
ازسه بخش تنظيم شده است و مؤلفه: كه عبارتند هاي آن جهان ايراني

و ماوراءالنهر در شعر اخوان ثالث در ماوراءالنهر؛ و جهان ايراني
. شفيعي كدكني

 ادبيات فارسي، ادبيات تاجيكي، جهان ايراني، ماوراءالنهر، اخوان:ها واژه كليد
 ثالث، شفيعي كدكني

 استاديار گروه ادبيات دانشگاه تربيت مدرس*
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 مقدمه
و تعريف شدة سياسي، سادهوطن جغر ترين تعريف افيايي با مرزهاي مشخص

هاي مشخص، منافع اقتصادي در اين تعريف مردماني با آرمان. فيزيكي از وطن است
و يا اديان شناخته و فرهنگ مشترك كه ستون اصلي آن زبان واحد مشترك، دين شده،

عو. كنند است؛ در ساية دولتي يگانه زندگي مي دهي به امل يادشده در شكلبنابراين،
اين اساس،بر.)دوازده: 1362عيني،(معناي وطن در مفهوم مرسوم آن دخيل است 

و با مشخصه هاي يادشده به سر تمام افرادي كه در درون اين مرزهاي جغرافيايي
.اندبرند، هم وطن مي

و در مورد بسياري از كشورهاي جهان صادق باشد، در مورد ايرمعنااگر اين ان
ن گونه از وقتي كه اقوام آريايي در نيمة دوم بدين.ي ديگرخواهد بودوعمردمان آن از

و نيمة اول هزارة نخست پيش از ميالد در،هزارة دوم  از سرزمين اصلي خود
تر مهاجرت كرده، از هاي گرمترين بخش آسياي ميانه، به تدريج به سرزمين شمالي

و غرب درياي خزر وارد ؛99-96: 1382گيرشمن،( فالت ايران شدند شمال شرقي
مي،)37: 1380ثالثي، در تا به امروز كه در مرزهاي مشخصي به نام ايران زندگي كنند؛

و پهنة وسيعي از جهان كه از يك سو از بالكان در اروپاي شرقي شروع مي تا شد
مي كرانه د هاي شرقي چين ادامه و از سوي تاييافت و گر از فراز فرارود قلب هند
ميا بين ؛ يارشاطر36: 1380ثي،ثال(گرفت، حضور فرهنگي مؤثري داشتند لنهرين را فرا

؛110-91: 1380؛ قرخلو،14و10،13: 1383؛ رواقي، 130-126: 1381و ديگران،
و ادبيات آن به همراه عناصر.)147-145: 1383انوري،  در اين ميان زبان فارسي

 سالة پس از ورود 1400ي از تاريخ خويش به ويژه در دوران فرهنگ ايراني، در مقاطع
و مرزهاي مشخص ملّي با اسالم به حوزة آن، به رغم تضاد منافع اقتصادي، سياسي

هاي هميشگي فرهنگ اقوام ساكن اين مناطق به شمار مناطق يادشده در باال؛ از مؤلفه
دل.)14-10،13: 1380ثي،ثال(رفت مي يل حضور پررنگ عناصر به عبارت ديگر، به

تا هويت  همواره در كنار نام،كنون ساز ايران در فرهنگ انيران از سالياني بسيار دور
.ايران، مفهوم جهان ايراني نيز تداعي شده است

و مؤلفه  هاي آن در ماوراءالنهرجهان ايراني
ان اقوام در ميان مناطق جهان ايراني، ماوراءالنهر هم به دليل پذيرش نخستين مهاجر
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و در شهرهاي خوارزم، سمرقند، بخارا، و جيحون، آريايي در سواحل رودهاي سيحون
و هم به دليل نقش انكارناپذيرش در شكل و خجند؛ دهي به زبان فارسي دري در فرغانه

آغازين روزهاي پيدايش آن در هزارة نخست، پس از ورود اسالم در فرارود كه با 
در«: اشعاري چون بي/ دشت چگونه دوذاآهوي كوهي » يار چگونه روذا چو ندارد يار،

و اوايل قرن(از حكيم ابوحفص سغدي سمرقندي)1/172: 1367صفا،( قرن سوم
از اهميت دو چنداني دارد؛ به گونه،گره خورده است) چهارم اي كه اگر ما اين منطقه

).28-1383:17ورزاده،شك(ايمجهان ايراني را دل آن بناميم، فقط حق مطلب را اداكرده
و شرق ايران امروز، سرزمين«: مرحوم سعيد نفيسي در اين مورد نوشته است در شمال

خيزي واقع است كه دلبستگي مخصوصي به آن داريم، بسياري از علماي بسيار حاصل
و سيحون ... بزرگ عقيده دارند كه نژاد آريايي در آن سرزمين در كنار رود جيحون

كتاب آسماني ايران قديم؛ يعني اوستا. اند زندگي خود را گذرانيدهنخستين روزهاي 
و اجداد ما نخست در آنجا كشوري را نشان مي و هواي آن خلد زمين بود دهد كه آب

و ايران امروز علماي تاريخ عقيده دارند كه ما ايرانيان از آنجا آمده... پرورش يافتند ايم
.)9: 1373 شكورزاده،(» به منزلة خانة دوم ماست

و فرهنگي ايران با جهان ايراني در ماوراءالنهر تا قرن دهم هجري ،سرنوشت سياسي
و مدارا  سرنوشتي جدا از يكديگر نبود؛ اما همزمان با روي كار آمدن،با اندكي تسامح

و شيبانيان در ماوراءالنهر، سرنوشت سياسي دو ملت از هم عمالً سلسله صفويه در ايران
به). ونه چهل: 1383قي، روا(جدا شد و  مذهبيورغم تضاد منافع سياسي با وجود اين،

)ق1328-905( سال420 دو ركن مهم هويتي مردمان دو سوي جيحون، كه در طولسانبه
و ادبيات فارسي،، فرهنگ ايرانيشد بين آنانيهاي ويرانگرانگيزة جنگ ، چونان زبان

جه سه ركن ديگر هويت و درساز در بين ايران . داد اين منطقه، به حيات خود ادامه ان ايراني
م.1917، وقوع انقالب)م به بعد.1853(ارتش تزاربا شروع اشغال ماوراءالنهر از سوي

و مناطق اشغالي ماوراءالنهر كه اينك نام جعلي تركستان روس بر كمونيستي در روسيه
و انقالب و خوارزم، سرنوشت هاي بخانشينم خان.1920هاي آن نهاده شده بود را

از، به كلّيفرهنگي مشترك جهان ايراني در اين منطقه، همانند سرنوشت سياسي آن
اي كه با پارپاره شدن ماوراءالنهر در دهة سوم قرن بيست؛ يعني ايران جدا شد؛ به گونه

و،م.1924در سال   پنج جمهوري نوبنياد ازبكستان، تاجيكستان، قزاقستان، قرقيزستان
و آشكارا تمام عناصر مشترك هويتتركم با نستان، به جاي آن قد برافراشت ساز ايران
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نه. جهان ايراني در اين منطقه، رو به اضمحالل نهاد  زبان فارسي فقطبدين ترتيب كه
شد،در چهار جمهوري از پنج جمهوري ياد شده  كامالً از زندگي مردم به كناري رانده

قرو زبان و قزاقي جاي آن هاي ازبكي، تركمني، عناصر ديگر، بلكه گرفتارقيزي
و ساير مؤلفه هاي فرهنگي ايراني مثل نوروز، به جهان ايراني از جمله ادبيات فارسي

و عقب شدبهانة مبارزه با خرافات ؛13-9: 1384خدايار،(ماندگي از زندگي مردم حذف
ت چه بسيار كتاب.)64و63: 1383رحيم مسلمانيان، هاي حمام سوزاندهونها كه در

و شاعراني كه به دليل داشتن وخواندن اين كتاب و چه بسيار عالمان ها به باالي نشد
و مردمانش با زبان حتي در تاجيكستان كه تنها ميراث.دار نرفتند دار زبان فارسي بود

و تاجيكي سخن مي و تاجيكي روز به روز در مقابل زبان روسي گفتند؛ زبان فارسي
آن آن در حال عقبفرهنگ و عدة زيادي از رجال دولتي  از اينكه بگويند،نشيني بود

مي« ؛)249: 1996 شكوري،( ابائي نداشتند،»زبان هستيم كنيم كه تاجيك روس ما افتخار
تاو اين  روز به روز از عظمت عناصر ايراني در اين منطقه كاسته،م.1985گونه بود كه

و حتي بسياري از محيط اي ادب فارسي در جمهوري ازبكستان همچون خوارزم،هشد
و بخارا كه نهال زبان فارسي نخستين و حتي سمرقند بار در آنجا ريشه فرغانه، ترمذ،

و مردمانش حتي نماز را به فارسي مي خواندند، در معرض نابودي كامل قرار دوانده بود
و نويسندگان آن به تاريخ پيوست،ندگرفت و اگر استقالل اينو خاطرة شاعران

و ابن،م نبود.1991جمهوري در سال توانستند سينا نمي فرزندان رودكي، بيروني، فارابي
و حتي با استقالل آن همچنانكه.زبان پدرانشان را بفهمند  در خوارزم اين اتفاق افتاد

رخ، نيز  هيچ حادثة خاصي براي جهان ايراني در اين منطقه به لحاظ احياي زبان فارسي
و. نداد در محيطي كه در دو دهة نخست قرن بيست نزديك به پنجاه شاعر، مترجم

و قريب به بيست شاعر آن به زبان فارسي شعر  نويسندة آشنا به زبان فارسي داشت
و ملكمي  دو ديوان شعر فارسي،)م.1911ف(الشعراي دربار آن، سيد احمد طبيبيگفتند
پا13000با و بيت شعر ميراث داشت؛ در يان قرن بيست به دليل تغيير سيستم تعليم

بهم اتفاق افتاده بود؛ حتي يك نفر را پيدا نمي.1924تربيت كه از سال  كنيم كه بتواند
، 74،134: 1384خدايار،(فارسي روان سخن بگويد، تا چه رسد به اينكه شعر بسرايد

زبان.ر اتفاق افتاده استاي ديگ اين اتفاق متأسفانه در بخارا هم به گونه.)149و 148
و دولتي آن بود، با وقوع انقالب.1920فارسي در اين محيط كه تا سال  م، زبان رسمي

و قرار گرفتن آن در درون ازبكستان در سال   از جهان ايراني فاصله،م.1924بلشويكي
از. گرفت و مهمبزرگ اين محيط در دو دهه نخست قرن بيست هاي ترين محيطترين
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و بناادبي ها، فقط در شهر ها در اين سال بر شهادت تذكره فارسي تمام ماوراءالنهر بود
 اين تعداد اندكي كمتر از تمام شاعران.كردبخارا بيش از دويست شاعر زندگي مي

و يك بود از.مطرح كشور تاجيكستان در ابتداي قرن بيست  در پايان قرن بيست دريغ
گوي ساير مناطق اين جمهوري، يف شاعران فارسييك شاعر كه بتوانيم او را در رد

و فرغانه قرار دهيم  : 1382شكوري بخارايي،(مثالً در رديف شاعران ترمذ، سمرقند
.)148: 1383انوري،؛166و 165

م روز به روز.1985باري، رويكرد به ماوراءالنهر در تحقيقات ايرانيان پس از سال
در.1991/ش.1370يافت تا اينكه در سال افزايش مي و شكستن حصار كمونيسم آنم

و عالمان ماوراءالنهري در و شاعران سوي جيحون، يكباره همه چيز دگرگون شد
و آموزش ميراث نياكان خود   با چاپ.ايش يافتندرگخيزشي دوباره، به سمت تحقيق

و مقاالت دربارة تاريخ، فرهنگ و تعداد نسبتاً چشمگير مجموعة اشعار، كتب تحقيقي
ب را يكديگادبيات ماوراءالنهر، در پانزده سال اخير در ايران، مردمان دو منطقه تا حدودي

 در اين ميان توجه دو تن از شاعران نوپرداز بزرگ معاصر ايران به جهان.اند آشناتر شده
و متوسط ايراني در ماوراءالنهر بيش از ديگران در برانگيختن حس تعلق طبقة خواص

شدجامعة ايران و دكتر)ش.1369-1307(مهدي اخوان ثالث: به اين منطقه مؤثر واقع
.)ش.1318تولد(كدكني محمدرضا شفيعي

و ماوراءالنهر در شعر اخوان ثالث  جهان ايراني
هاي قبل از انقالب اسالمي با مجموعه شعرهاي ارغنون مهدي اخوان ثالث در سال

،)1345(، شكار)1344(، از اين اوستا)1338(شاهنامه، آخر)1335(، زمستان)1330(
و كبود عاشقانه مي)1355( در زندان،، در حيات كوچك پاييز)1348(ها :گويد، زندگي

و خود را بزرگ) 1357( اما سرد،دوزخو) 1356(... زيستباز بايد اما ترين پيرو نيما
و مبلّغ شعر نيمايي به جامعه ادبي ايران معرفي كرده بو ترين تأمالت ژرف.دمفسر

 هاي اخوان به جهان ايراني در حوزة جغرافياي تمدن ايران در ماوراءالنهر در تمام مجموعه
اين.)180-158: 1344اخوان،(ست»از اين اوستا«ياد شده، مربوط به مؤخرة مجموعة

، اثري)ش.1357-1330(هاي يادشده در حالي است كه جز چند مورد پراكنده در سال
در» ميراث«براي مثال وي در شعر. شود ان ايراني در شعر اخوان ديده نمياز جه
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و سرگذشت)1338(مجموعة آخر شاهنامه ، به هنگام يادكرد گذشتة پرافتخار نياكان
آن»ساحل پرحاصل جيحون«زندگي آنان، به ، كه يادآور روايت تولد زردشت در

و زندگي اقوام آريايي ايراني خ سرزمين :وارزم تواند بود، اشارت كرده استنژاد در
 پوستيني كهنه دارم من،

. سالخوردي جاودان مانند
 ريگي داستانگوي از نياكانم، كه شب تا روز مرده

و نگويد چند .گويدم چون

 ها پيشتر در ساحل پرحاصل جيحون سال
و دل كوشيد  بس پدرم از جان

).35و34: 1384ن ثالث، اخوا(... تا مگر كاين پوستين را نو كند بنياد
خوريم، به استفادة اگر در موارد ديگر به عناصر جهان ايراني در شعر اخوان برمي

و توران در تاريخ تلميح وار اين شاعر از برخي قهرمانان شاهنامه كه به سرنوشت ايران
ر. گردد اساطيري آنها ارتباط دارد، بازمي ويكرد اين اشارات، به آنچه ما از آن به عنوان

و به ويژه عناصر مشترك آن با ايران در  آگاهانة شاعر به جهان ايراني در ماوراءالنهر
و فروپاشي شوروي در سال.1357هاي بعد از وقوع انقالب اسالمي در سال سال ش

مي.1991 به. كنيم، ارتباط مستقيمي نداردم ياد اصوالً توجه جدي شاعران ايراني
ت همزبانان آريايي هاي بعد زبان در ماوراءالنهر در شعر، امري است كه به سال اجيكنژاد

در اي كه با استقالل اين جمهوري يابد؛ مسئله از انقالب اسالمي ارتباط مي ها به شدت
.حال افزايش است
مي» از اين اوستا«ة در مؤخرباري، اخوان مرامنامة فرهنگي«توان آن را در حكم كه

ج» شاعر و با دانست، به ترسيم غرافياي فرهنگي ايران در اين منطقه دست يازيده
اي كه دكتر هوشياري تمام، آرزوي يگانگي فرهنگي با آن را به زبان آورده؛ مسئله

 آن را به زبان شعر بيان كرده است،كدكني، در دفتر هزارة دوم آهوي كوي شفيعي
.)90-13: 1378شفيعي كدكني،(

يا«: شته استاخوان در بخشي از اين مؤخره نو اصوالً مردم خارج از ايران امروز
و متكلم به زبان فارسي مثل  و آشنا و حريم ما و احياناً اهل اقليم همساية ما هستند
و خالصه آن قسمت از  و نيز نواحي تاجيكستان، تركستان، ماوراءالنهر افغانستان

كـهاي تزاري خراسان قديم كه اكنون چندي است روس ـار ندارم من با شوروي
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و تصرف كرده  وي در ادامه نام هند،.)158: 1344اخوان،(» ...اند عدواناً غصب
و روم قديم را هم در اين حوزه ذكر كرده است و عثماني .)162ص(پاكستان، تركيه

اخوان با جداكردن مرزهاي سياسي از فرهنگي، يگانگي فرهنگي اين مناطق را اينگونه
و ادابازي مقصو«: توضيح داده است و جنجال و هو و ابداً مفاهيم سياسي د من مطلقاً

و و ادعاي ارضي و طوس. سياسي ندارم نيست و فرغانه و سمرقند و مرو اصالً بخارا
و  و كجا و قندهار و كابل و بلخ و هرات و شيراز و اصفهان و كاشان و ري و نيشابور

و همه واحدهاي يك جمع و پود كجاها، همه و تار و اند يك منسوج كه اسمش ايران
و خواهد بودـايرانيت بوده دردناك، بسيار« باري، براي اخوان.)164ص(»ـو هست

و ظالمانه كه» زشت و كور«بود براي چپاول» ميهمانان ناخواندة آن سوي درياهاي دور
مي» شهرهاي ايرانيت«و غارت آزادانه در  و آمد بو«كردند؛ اما آزادانه رفت و براي ميان

و درهاي اقليم ايرانيت اين آزادي نيست كه  و دشت و شهر و برها صاحبان بوم
.)167-166صص(» الحق كه براي اهالي ايرانيت اين سخت دردناك است... نيست

و برادران شوروي بر اخوان در اين مؤخره از عذاب اليمي كه به واسطة تزار روسيه
ب و به قول خودش چه سر زبان فارسي در ماوراءالنهر آمده ود، چه غمگنانه ناله سر داده

ومي! هيهات!هي«: اي كه در سر نپخته بودآرزوهاي كودكانه شود آياك اين هوس
روم، بتوانم همچنان آرزوي كودكانة من برآيد كه همچنان كه آزاد از ري به نيشابور مي

آبي، زير ساية هاي سمرقند، لب جوي به ساحل پرحاصل جيحون بروم يا در نزديكي
و به فارسي سره يا دو سره بگويمخانه چند درخت، دم قهوه يك قند! آقا: اي بنشينم
و به مترجم روسي! پهلوي دبش پررنگ و واج نگاه نكند حاجت ...و طرف، هاج

و) 167ص(» نيفتد؟ پرست، درست يك سال شش سالة اين شاعر وطن آرزوي بيست
و با فروپاشي اتحاد جماهير.1991/ش.1370پس از مرگش؛ يعني در سال  م محقق شد

شوروي، تعامل فرهنگي مردمان دو سوي جيحون روز تا روز بيشتر شد؛ اما اخوان قبل
و در سال ش با چاپ اشعار.1368هاي بعد از انقالب؛ يعني در سال از اين واقعه

در.1330سال در را هايي از آنها هايي كهن كه نخستين بار نمونهقدمايي، در قالب ش
اي مجموعه ارغنون چاپ كرده بود، آشكارا در اشعار خود به جهان ايراني، توجه ويژه

و بر دوست دارم«اخوان در مجموعة. نشان داد از،»ترا اي كهن بوم  توجه ويژة خود را
جغرافياي ايران آن هم ايران قبل از اسالم كه به شكل غليظي در اشعار نيمايي خود

و به همين دليل منتقدان، او را ايرانينمايان ساخ اند، ترين شاعر معاصر خواندهته بود،
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از اين رويكرد از جانب عده.)265: 1377آملي، محمدي(به جهان ايراني روي آورد اي
و اثري درخشان در كارنامة شاعري،محققان اش بازگشتي از روي عجز نام گرفت

راراي ديگعدهاما،)233ص(ناميده نشد و نشانة پاي آن بندي اخوان به ادب كالسيك
 هنري هايو برخي از شعرهاي آن مجموعه را در رديف شاهكاردانستندهاي آن سنت

.)123و 122: 1378باطني،(وي جاي دادند
به هر حال، اخوان در آخرين مجموعه شعر خود، جهان ايراني را در فرارود؛ در

و  و خوارزم در كنار شيراز و ارسغد ان اصفهان، مازندران، ري، خراسان، گرگان، افغان
و بدين وسيله با تمام وجود نسبت به سرنوشت فارسي  احساس،زبانان آن منطقهستود

و دلبستگي كرد و بر دوست دارم«وي در قصيدة. عالقه اينگونه» ترا اي كهن بوم
:سروده است

ز پوچِ جهان هيچ اگر دوست دارم
ب و بر دوست دارمتو را، اي كهن  ...وم

!تو را، اي گرانمايه، ديرينه ايران
و بر دوست دارم  ...تو را ،اي كهن بوم

و خوارزم را، با كويرش  كهن سغد
 شان باخت دودة قجر، دوست دارمكه

ورزرود و خليجِ تو را، چون  عراق
) 593و 592: 1378كاخي،(كه ديوارِ چين راست در، دوست دارم

ا ز اشعار اخوان كه ما بايد آن را در شمار شعرهاي قبل از انقالب شاعر يكي ديگر
و در 1356–57قرار دهيم، قطعه شعري است كه احتماالً در سال  سروده شده است

مي) 1357(مجموعة دوزخ، اما سرد اين شعر ). 290و 289: 1385اخوان،(شود ديده
در»و بر دوست دارمترا اي كهن بوم«بدون سرلوحة توضيحي در مجموعة  ـ كه نيز

ـ آمده است 1369سال  بنابر تصريح اخوان در ). 124و 123: 1376اخوان،( چاپ شد
، بدخشان 1932تولد(دوزخ، اما سرد؛ اين شعر به شاعر جوان تاجيك مؤمن قناعت 

و نثار بر قدم شاعر جوان تاجيك، مؤمن شاه«: تقديم شده است) تاجيكستان پيشكش
اي غيررسمي، در خانة استاد شهير ما، دكتر پرويز در ضيافت دوستانه... كه با او قناعت، 

و خوشا، ديگر خوشا  و ادب آشنا شدم، ناتل خانلري، در حلقة صحبت اصحاب فضل
و صحبت اين چنين آشنايي و از ساده«اين شعر ). 289: 1385اخوان،(» ...ها ها ترين

صب تصويري مي)328: 1385حقوقي،(»ح استترين قطعات او در توصيف و ما توانيم،
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ـ از طلوع دوبارة خورشيد بخت شعر فارسي در تاجيكستان ـ هرچند بعيد آن را كنايتي
به شمار آوريم؛ هرچند در متن نه بيتي اين قطعة زيبا، هيچ اشارت صريحي به جهان 

و ما با برداشتن سرلوحة توضي ايراني در ماوراءالنهر ديده نمي حي شاعر، به كلّي شود
به هرحال اين قطعه شعر را نيز بايد در رديف. خواننده را به فضاي ديگري خواهيم برد

: معدود شعرهاي اخوان كه دربارة جهان ايراني در ماوراءالنهر سروده شده است، جاي داد
 يك بار دگر عبث در آيينه

و خموش خنده بر من كرد  غمگين
ز خوشة سيگار  يك بارِ دگر

و دودِ خرمن كرددر  آينه، آه
 مشرق، چپقِ طالييِ خود را

 برداشت، به لب گذاشت، روشن كرد
 زرين دودي گرفت عالم را،
 آفاق، رداي روز بر تن كرد

 وان زلفِ گالبتَونِ آبي پوش
 باغي گلِ آتشي به دامن كرد

جلد  پرّيد از آشيان پرستو،
 كي، سنگِ پرنده در فالخن كرد؟

 بوقلمونطاووس گشود چترِ
كُنجِ غار، مسكن كرد  خفّاش به

 البرز كالهِ سرخ بر سر داشت
 برداشت، قباي زرد بر تن كرد

 كني دردم هرچند كه تازه مي
دم! اي صبح )290و 289: 1385اخوان،(سالم بر تو، خوش بر

شعر شفيعي و ماوراءالنهر در  كدكني جهان ايراني

ب شفيعي و تاريخي در حوزة خراسان كدكني، عالوه بر توجه جدي ه تحقيقات ادبي
و شعر بيدل و تحليل)1366ها، شاعر آينه(بزرگ از جمله دربارة سبك هندي ، نقد

و تحليل چند قصيده از حكيم)1372مفلس كيميافروش،(شعر انوري ابيوردي ، نقد
 حرف آنسوي(، از مقامات ابوسعيد ابوالخير)1372هاي سلوك، تازيانه(سنايي غزنوي

) 1373در اقليم روشنايي،(، تفسير چند غزل از حكيم سنايي غزنوي)1372و صوت،
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اش...و و عار خود نيزـدر مجموعة و آشنا به پيشينة تاريخ ايران چونان شاعري خردورز
و ادبيات فارسي در جهان ايراني، به ويژه در ماوراءالنهر  از دريچة سرنوشت زبان

و خرد به آفاق اين وـ منطقه تأمالتي لطياحساس . داردزيباف
ي در قبل از انقالب ردپاي كم رنگي از توجه به جهانندككدر كارنامة شاعري

المثل ما اين حضور را در اشعاري كه شاعر در دومين مجموعهفي. شودايراني ديده مي
مي) 1344خرداد(خواني شعر خود؛ يعني شب حضور. كنيم سروده است؛ مشاهده

وار شاعر از اساطير ايراني كه به نحوي ايراني در اين مجموعه به استفادة تلميحجهان 
و توران ارتباط پيدا مي ميبه جهان ايراني در ماوراءالنهر اين در حالي. شود كند، خالصه

و آنچه شاعر با توسل  و محتواي شعر مطلقاً به اين منطقه ارتباط ندارد است كه مفهوم
و ميبه اساطير ايراني و تعهد توراني مندرج در شاهنامه بيان كند، برخاسته از التزام

و حوادثي است كه در دهة چهل در  اجتماعي شاعر است كه نگران جامعة خويش
جم« وقتي شاعر در شعر. افتدجغرافياي ايران اتفاق مي از هر گوشه«: گويدمي» آيينة اي

ونِ سياووشِ جوان، در ساغرِ افراسيابِخ/ صد بيژنِ آزاده در بند است/ اين حصارِ پيرِ
شفيعي كدكني،(»صبح پيوند استصد/اشخوني كه با هر قطره/ جوشدمي/ پير 

بس،)124: 1376 و . نگران ايران است
در)1350(هاي نيشابور كدكني در مجموعه شعر در كوچه باغ شفيعي ، مثل درخت
كال)1356(شب باران و درج اشعار شاعران سيك از جمله رودكي سمرقندي،، با حل

و ادبي ايران در جهان ايراني بيشتر مي ،241ص( كندتوجه خود را به ميراث فرهنگي
 اوج توجه شاعر در تمام.)193-191: 1379بشردوست،؛473، 316و 315

هاي قبل از انقالب شاعر به آن سوي جيحون، در مجموعه بوي جوي موليان مجموعه
و تاريخي رودكي. استنمايان شده) 1356(  وي نام اين مجموعه را از شعر مشهور

.)512: 1382نفيسي،(گرفته است)ق329ف(سمرقندي
هاي بعد از انقالب اسالمي، حاوي پنج دفتر كدكني در سال كارنامة شاعري شفيعي

 به چاپ رسيده) 1376( در يك مجلد به نام هزارة دوم آهوي كوهيكهشعر است
مج.است و انديشهموعه نمايانگراين و سرنوشت نگاه شاعري خردورز گرا به ايران

و ميراث گرانقدر آن در جهان ايراني است و ادبيات فارسي اي رو مجموعهو از اينزبان
مي بي  قطعه شعر هزارة دوم آهوي كوهي كه نام خود را از 244.آيد نظير به حساب

 گرفته است، ضمن آنكه كنايتي از دوام»رهاي سرو كاشممرثيه«دومين شعر مجموعة از
و جهان ايراني است؛ مستقيماً از شعر حكيم شعر فارسي در هزارة دوم آن در ايران
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و اوايل قرن چهارم(ابوحفص سغدي كه) اواخر قرن سوم تأثير پذيرفته است؛ شعري
ا ها، از نخستين سرودهدر اغلب تذكره .ستهاي شعر فارسي در سمرقند دانسته شده

بنابراين اگر به راهنمايي شاعر از پشت عينك اين شعر به پنج دفتر مجموعه بنگريم،
و جهان ايراني در قرن بيست خواهيم دانست آنهاهمة   را حكايت سرگذشت ايران

در آن گونه كه شفيعي.)113و 112: 1378؛ پورنامداريان، 1/172: 1367صفا،( كدكني
و هواي بندي اين مجموعه در تقسيم«:مقدمه اين مجموعه بيان كرده ها، بيشتر، حال

 بر اين اساس، دفتر.)9: 1376كدكني، شفيعي(» شعري مالك بوده است تا زمان سرودن
از نام» هاي سرو كاشمرمرثيه«اول اين مجموعه كه با نام و  قطعه شعر28گذاري شده

و نيمايي جا گرفته و جهان در قالب قصيده، چهارپاره، غزل، مثنوي ، يكسره به ايران
درـهاي قبلشاعر در اين دفتر بر خالف هفت دفتر سال. ايراني اختصاص دارد

و تعهد اجتماعي در جغرافياي ايرانـاي براي صداها مجموعة آيينه  كه از سر التزام
و اغلب من شاعرينفس مي ميكشيد، و اجتماعي او خالصه شد؛ در اش در من فردي

 با توسعي شگرف در بينش فلسفي، انسانيـ در هزارة دوم آهوي كوهيـ هاي بعدسال
و جهان انساني به پرواز در آورده و تاريخي؛ من شاعرانة خويش را در جهان ايراني

،(است .)266، 202: 1379بشردوست
و جهان ايراني كه بيشتر» هاي سرو كاشمر مرثيه«نگاه شاعر در مجموعه به ايران

ن و ادبي برخوردار مبتني بر و از پشتوانه عظيم فرهنگي دو.باشدميگرش تاريخي بوده
و آميخته.شدابميگونه وي در اغلب شعرهايي كه براي ايران سروده، نگاهي انتقادي،

و ستايش به ايران دارد در. با احترام از23اين نوع نگاه  عنوان شعر مجموعه28 عنوان
و تمدن ايران، شعرترين انتقادي. شود مشاهده مي از ميان« شعر اين مجموعه به فرهنگ

و بارانروشنايي  دوسلدورفـش در قطار فرانكفورت.1366، است كه در ديماه»ها
و خرد بهره. سروده شده اي در اين شعر زادگاه شاعر به سرايي تشبيه شده كه از انديشه

مي«: ندارد و امدادهاي هرچه بيني صيدي از تورِ/ رسم كانجااز سرايي  تصادف بوده
من/ غيب و آسمان/ اين همه تصويرِ يك آيينه، وان انديشة انسان/ وانچه اينجا در مسيرِ

و باراناز ميانِ روشنايي/ هاي ابرِ بهمن رهسپاراندر پاره به/ هر چه در اينجا/ ها رو
.)57و56صص(» ... سوييسويي دارد، آنجا رو به بي

» پل خواجو«و)70-67همان،(» دارو بعد از سهرابنوش«شاعر در شعرهاي
و تمدن ايران دارد؛ اما در بقية شعرها،)77و76صص( نيز نگاه انتقادي به فرهنگ
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و ستايش .استنسبت به ايران نگاه شاعر، نگاهي توأم با احترام
 شعرهاي اين مجموعه را در تاريخ شعر فارسي تشخص بخشيده؛،آنچه بيش از همه

و پرشكوه به عظمت پنج  عنوان شعري است كه شاعر در آنها با نگاهي كامالً افتخارآميز
در. ايران در جهان ايراني، دنيايي از بزرگي را به تصوير كشيده است جاودان«شاعر

من«،)21-18صص(» هزارة دوم آهوي كوهي«،)17-13صص(» خرد صص(»شهر
سيمرغ خيال)81-78صص(» ةزالموي«و)46و45صص(» بربط سغدي«،)30-32

و يقين در جهان ايراني به پرواز در  و آرزو و حيرت، خود را در بستري از حسرت
و شخصيت به ترسيم جغرافياي درهم تنيدهوآورده هاي مشترك اي از شهرها، حوادث

و افغانستان پرداخته استآن در بين كه.النهرين، ايران، قفقاز، آذربايجان زبان جغرافيايي
و ميراث ادبي آن از گذشتة دور تا به امروز، نه   يگانه عامل پيونددهندة فقطفارسي

 هيچ،تا آنجا كه نگارنده خبر دارد.، بل ساكنان غيرآريايي آن نيز بوده استها آريايي
كدكني به اين جنبه از ديدگاه شاعر در بارة حيات شعر يك از منتقدان شعر شفيعي

من گونه كه برخي ديگر همان. اندي نپرداختهجهان ايران فارسي در قدان به اين جنبهتاز
 رويكرد او به جهان ايراني را با كمال تأسف از جنسواز نگاه اخوان نيز پي نبرده

ايراني«: مؤلف آواز چگور در نقد اين نوع شعرهاي اخوان نوشته است. انداوهام دانسته
از،شود كه در اين شعر توصيف مي  بنابراين،؛ مرزهاي جغرافيايي امروزي است فراتر

و قفقاز را نيز شامل مي و اران و عراق و خوارزم شاعر همچنان در اوهام. شودسغد
و ايران بزرگ ديروز است باري،) 231و 230: 1377آملي، محمدي(»خراسان بزرگ

ز،كدكني در اين پنج شعر به طور مستقيم قلمرو انديشه شفيعي و ادبيات ادامة حيات بان
امري كه در طول دوران حاكميت هفتاد. فارسي را در ماوراءالنهر نشانه گرفته است

. در آن ديار رو به نابودي نهاده بودها سالة استعمار كمونيست
با شكوه در مدح فردوسي، نماد است اي جاودان خرد، نخستين شعر مجموعه، قصيده

و ايرانيان در جهان ايره هويت آريايي  هويت ايراني در اين مجموعه، برخالف هفت.انيا
شد، در آغوش جهان ايراني؛ دفتر پيشين كه در نقشة جغرافياي ايران امروز خالصه مي

و گيالن آرام گرفته است :در ري، خوزستان،گيالن، آتورپاتان، طخارستان، خوارزم، خراسان
ست معمايي،اگر جاويدي ايران به گيتي در

:يم كه رمزِ اين معماييمرا بگذار تا گو
 اگر خوزي، اگر رازي، اگر آتورپاتانيم

 تويي آن كيمياي جان كه در تركيب اجزايي
و گيالن و ري و خراسان و خوارزم  طخارستان
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وبه )16و15: 1378كدكني، شفيعي(تو انديشة مايي يك پيكر همه عضويم
ش.1365دماه دومين شعر مجموعه، هزارة دوم آهوي كوهي است كه در اسفن

و يكي از زيباترين اشعار ماندگار شعر فارسي ميسروده شده اغلب. آيد به شمار
در ذهن مخاطبان شعر فارسي جا گرفته است، از نظر كه بندهاي چهارده گانة اين شعر 

و خويشتن هاي اوج هويتتاريخي با سال شناسي ملي مردمان ماوراءالنهر كه از يابي
ب.1985سال  و گالسنوست از سوي گورباچف در اتحادوا اعالم پرسترم همزمان يكا

 اين شعر.)227و 226: 1372بچكا،(جماهير شوروي سابق اعالم شده بود، برابر است 
و آن گونه كه از آغاز از برميآنكه در قالب نيمايي آيد، در نگاهي به چند تصوير

جز بند پاياني كه ردالمطلع بند. شده است؛ چهارده بند داردسرودهمناطق ماوراءالنهر 
و شيرين ايران  و تكرار آن، دوازده بند مياني آن، يكسره واگوية تاريخ تلخ نخست است

و شخصيت: در جهان ايراني است كهـ ايرانـهاي اين موجود اثيريحوادث، شهرها
وهم اكنون هر كدام در بند كشوري است، آن گونه در هاله  اي از نوستالژي حسرت

توان آن را آيينة جهان ايراني در درازناي تاريخ پيدايش حيرت درهم پيچيده شده كه مي
و.آن از اسطوره تا تاريخ به شمار آورد و قفقاز در زمان  ايران، ماوراءالنهر، افغانستان

و ازلي با حوادث، شخصيت و شهرهايي آشنا در كنار هم نشستهمكاني ابدي در ها اند؛
رهاي فرخار، هرات، سمرقند، بخارا، خوارزم، مرو، فرغانه، نيشابور، اينجا آسمان شه

و مردمانش در يك فضا نفس مي و شروان يك رنگ دارد :كشندكاشمر، ري
 برد اين نقشِ به ديوار مرا؟ تا كجا مي

مي-  ماند تا بدانجا كه فرو
و  چشم از ديدن

ز گفتار مرا . لب نيز

ن و هريالجوردِ افقِ صبحِ  ست شابور
ا  ست كه درين كاشيِ كوچك متراكم شده

و فرخار مرا  ... مي برد جانبِ فرغانه

و دعاي ماني،  گَردِ خاكسترِ حالّج
و سرودِ زرتشت كَركوي  شعلة آتشِ

و خوارزم  پوريايِ ولي، آن شاعرِ رزم
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 ... نمايند درين آينه رخسار مرامي

نق تا كجا مي شِ به ديوار مرا؟ برد اين
به- »سمرقندِ چو قند« تا درودي

:و به رودِ سخنِ رودكي آن دم كه سرود
 ...».كس فرستاد به سرّ اندر عيار مرا«

گَهِ زادن مهر  شاخِ نيلوفرِ مرو است
 ها كز دلِ شطِ روانِ شن

)21-18: 1378كدكني، شفيعي(...كند جلوه، ازين گونه، به ديدار مرامي
مسريحص ازأترين اشاره شاعر به و آرياييان هم زبان شاعر در خارج له زبان فارسي

 آنجا كه چشمان. در بند هشتم شعر نمود پيدا كرده است،مرزهاي جغرافيايي ايران
و سرگشتة آهوي كوهي حكيم ابوحفص سغدي كه در ميان نگران شاعر به نگاه حيران

مي،رقيبان، گرفتار شده است و همة ياران اين سوي جيحون خورد گره و گويي شاعر ؛
و ميراث نياكان به ياري مي : طلبدرا براي حفظ زبان

 ست هنوز»آهويِ كوهي«چشمِ آن
)20ص(كند از آن سويِ اعصار مرا كه نگه مي

مياين روايت، وقتي در ذهن مخاطب روشن كند كه بدانيم با ورود تر معنا پيدا
فراموشي تا بدانجا پيش رفت كه شاعر تاجيك هر نهر، فارسيروسيه به منطقة ماوراءال

مي روز آهنگ و از عقبگوش خراش نابودي زبان فارسي را در زادگاهش نشيني شنيد
ميزبان مادري در مقابل زبان بيگانه به شدت بر خود مي و غمگنانه ناله سر .دادپيچد

:دبا وجود اين، مردانه در برابر اين هجوم ايستادگي كر
 هر دم به رويِ من،

 گويد عدويِ من،
 كاين شيوة دري تو،

ميچون دود مي  شود رود، نابود
انداز شعر معاصر دبيرخانه همايش چشم(كنم كنم، باور نميكنم، باور نميباور نمي

.)795و794: 1377؛ يوسفي، 332-330: 1383فارسي، 
و غارت ميراث كنداين درد است كه شاعر فرغاني را وادار مي  حالت سرگشتگي

:اي بر شانة گرگ تشبيه كندنياكان خود را از سوي دشمن به بره
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 من به اندازة يك درد همي انديشم
 در سرِ چار رهِ قسمتِ اين خلقِ بزرگ

غم! آه و  هاي مراشايد كه شناسد من
)3: 1381ظفر صوفي فرغاني،(ه كه باشد به سرِ شانة گرگفقط آنها برّ

من« در شعرشاعر و همزبانان خود را در جهان ايراني روايت» شهر سرنوشت همدالن
ترين دغدغة شاعر در اين شعر، پاره پاره شدن هويت ايراني در جغرافياي مهم. كندمي

و شاهي حكم مي و ساختگي اين مناطق است، مناطقي كه در هر كدام از آنها خاني راند
و شكوهدردناك : زبان فارسي در ميان مردمانش خبري نيستتر از همه، از عظمت

ز مشرق دروازه  هاي مروريگ روان
و سرو  خود را كشانده بر سر نيلوفران

شنيك پاره و ريگاش در آن سوي هاها
 ها، رهاافتاده در كرانة آن دشت

و لهجه ايدر هر محلّه نيم زباني
و يك سوي ضجه  ...اييك سو غريو شادي

آرانده و ماهست حكم  نجا، بسيار سال
و در يك محلّه شاه )31: 1378كدكني، شفيعي(در يك محلّه خان

و موية زال، در بي پرده شفيعي و صريحكدكني در دو شعر بربط سغدي ترين ترين
ب ميرالفاظ و ادامة حيات آن در ماوراءالنهر تأكيد مس حفظ زبان فارسي كهلهأكند؛ اي

ا از. حساس مسئوليت كندهر ايراني بايد براي آن شعر بربط سغدي دو سال بعد
در.ش سروده شده است.1372هاي ماوراءالنهر، در فروردين استقالل جمهوري شاعر

 با لحني حماسي از همزبانانـ كه آن را به شاعر تاجيك اهدا كرده استـاين شعر
:خواهد كه زبان نياكانشان را حفظ كنند خود در ماوراءالنهر مي

ه سر كن كه جهاننغم
 تشنة آواز تو بينم

 چشمم آن روز مبيناد
 كه خاموش

. درين ساز تو بينم
! نغمة توست، بزن

 آنچه كه ما زنده بدانيم
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» پرده بر افتد«اگر اين
و تو نيز نمانيم  من

و  اگر چند بمانيم
.)46ص(بگوييم همانيم

ع و آواز مطربان شكرپنجة شاعر در موية زال نيز از اينكه هنوز آواز اشقان سمرقند
:گنجدبخارا در آن سوي جيحون ادامه دارد، در پوست خود نمي

و  آن سو ادامه دارد
 دارد

 هنوز هم
 آن سوي اين هياهوي هايل

 ...هادر شورش شناور شن
 آواز عاشقان سمرقند

 آواز مطربان شكرپنجه
 در سماع

.)79-78همان،(آواز عاشقان بخارا

 گيري نتيجه

و هويت آن در جغرافياي تمدن ايران در بين و سرگذشت ايران توجه به سرنوشت
و به دنبال آن، فروپاشي شاعران ايراني در سال هاي پس از پيروزي انقالب اسالمي

اين. تر شده است روز به روز افزون،)ش.1370/م.1991(اتحاد جماهير شوروي 
عران ايراني در توجه به جهان ايراني در ماوراءالنهر، رويكرد فارغ از نوع انگيزة شا
كردة ايران به آن سوي جيحون به عنوان همزاد فرهنگي باعث توجه ژرف طبقة تحصيل

به. ايران شده است و تمدن ايران و فرهنگ ن اركانساتوجه به وضعيت زبان فارسي
ل شاعران اين سوي اساسي هويت ايران در جهان ايراني، بارزترين عناصر مورد اقبا

-در سالايران در اين مقاله، ميراث ادبي دو تن از شاعران معاصر. جيحون بوده است
و نوع نگرش آنان به جهان ايراني در و زاوية ديد و بعد از انقالب اسالمي، هاي قبل

و بررسي شد وكهاين بررسي نشان داد. ماوراءالنهر نقد به ميزان توجه شاعران محققان
-ست ماوراءالنهر در دو مقطع زماني يادشده، كامالً با يكديگر تفاوت دارد؛ به گونهسرنو

كها و فروپاشي شوروي به آن سوي در سالتوجه آنهاي هاي بعد از انقالب اسالمي
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و نسبت به آن سير تصاعدي داشته جيحون با سال هاي قبل از آن قابل مقايسه نيست
بااست حركتي اين. است و عوام نيز كه بايد  عبور از الية خواص در بين طبقة متوسط

و از اين طريق .مدد رسانددو كشورانبز به پيوند فرهنگي اقوام فارسي،گسترش يابد
و آمد گروه و ادبي در اين سال رفت و ساير هاي فرهنگي و تاجيكستان ها به ايران
و سياسي كشورهاي كشورهاي منطقه، گره دو منطقه در سطح خوردن منافع اقتصادي

، به آرزوي ظاهراً دست و جهان با يكديگر نيافتني دوستداران دو كشور در دوران منطقه
شدن شعر شاعران اي كه نزديك اتّحاد شوروي سابق جامة عمل پوشانده است؛ به گونه

و صور خيال به شعر معاصر ايران، نويد خوشي براي پيوندهاي  تاجيك در سطح زبان
و ادبي دو ملّت در آينده استتر فرهنگ ژرف .ي
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جتاريخ ادبيات در ايران؛)1376(اهللا صفا، ذبيح-21 چ1، .فردوس:، تهران8،
.فرهنگ:، مشهدپژواكِ دردهاي گنگ؛)1380(فرغاني، ظفر صوفي-22
ب؛)1378(اهللا عباسي، حبيب-23 .روزگار:، تهرانارانسفرنامة
.آگاه: سيرجاني، تهران، به كوشش سعيديها يادداشت؛)1362(عيني، صدرالدين-24
، سال دوم، شمارة هفتم، فصلنامة مطالعات ملّي،»حوزة جغرافياي تمدن ايراني«؛)1380(قرخلو، مهدي-25

.110-91صص
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چ) اميد.م(برگي، يادنامة مهدي اخوان ثالث باغ بي؛)1378(كاخي، مرتضي-26 .زمستان:، تهران2،
دنياي:، ترجمة محمد معين، تصحيح ميترا مهرآبادي، تهرانايران از آغاز تا اسالم؛)1382(گيرشمن، رمان-27

.كتاب
و شعر مهدي اخوان ثالث؛)1377(آملي، محمدرضا محمدي-28 نشر:، تهران)اميد.م(آواز چگور، زندگي

.ثالث
.نسيم بخارا:، تهرانتاجيكان در تاريخ؛)1383(قبادياني، رحيم مسلمانيان-29
و اشعار رودكي؛)1382(نفيسي، سعيد-30 و احوال چمحيط زندگي .اميركبير:، تهران4،
و ديگران-31 :، ترجمة فريدون مجلسي، تهرانحضور ايران در جهان اسالم؛)1381(يارشاطر، احسان،

.مرواريد
چ شاعرانچشمة روشن، ديداري با؛)1377(يوسفي، غالمحسين-32 .علمي:، تهران8،
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