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دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان
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تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان
(شعر دارا نجات به عنوان نمایندۀ گروه)
1
میترا شریفزاده مود
چکیده
ما در این مقاله بر آنیم تا به شعر امروز تاجیک نظری بیفکنیم و شاعرانی را که از شعر معاصر
ایران تأثیر پَیرفتهاند ،برشماریم و درنهایت ،به بررسی اجمالی شعر دارا نجات بپردازیم.
ضرورت و اهمیت این تحقیق در آن است که محققانی را که مایلند در مورد شعر امروز تاجیک
و ایران بررسیهایی بهصورت تطبیقی انجام دهند ،یاری میرساند و برای متخصصان سایر زمینههای
ادبیات از جمله تاریخ ادبیات ،شعر سپید و محاکات نیز سودمند است.
نتایج این تحقیق نشان میدهدکه دارا نجات ،به عنوان نمایندۀ بارز نسل سوم شاعران تاجیک ،از
شعر معاصر ایران بین از همه متأثر بودهاست .او در کاربرد کلمات گویشی خاص منطقۀ خود و در
بهکارگیری ا صطالحات محلی و بومی از نیمایو شیج ،در ا ستفاده از ف ضای سورئالی ستی طبیعت از
سِِّّهراب سِِّّپهری و در سِِّّپیدسِِّّرایی از احمد شِِّّاملو پیروی کرده اسِِّّت؛ هر ند خود دارای سِِّّبکی
خاص و ویژهای است که حاصل دید وحدت وجودی و مَهبی – عرفانی او ،کاربرد کلمات صرفان
تاجیکیو محاکاتهای نو و زیبایی است که هماهنگی کامل با طبیعت تاجیکستان و اوضاع اجتماعی
– سیاسی آن دارند.

واژههای کلیدی :دارا نجات ،احمد شاملو ،محاکات ،هنجارگریزی ،شعر سپید.
 -1دکترای زبان و ادبیات فارسی  ،دانشگاه ملی تاجیکستانk@yahoo.com46msh :
تاریخ دریافت مقاله1393/9/24 :

تاریخ پَیرش1393/12/17 :
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 -1مقدمه
در اوایل قرن گَشته ،یعنی حدود ساَهای بیستم و سیام آن (1920م ،).نخستین گامهای
نوپردازی در تاجیکستان برداشته شد ،هر ند به دلیل آشنانبودن کافی با نوسرایی و کمی ارتباط
با سایر اقوام و ملل ،این نخستین تالشها بسیار خام و ناشیانه بود.
شِِّّاعران این دوره ،سِِّّعی کردند که اشِِّّعارشِِّّان را در قالب و صِِّّورتهای نو ارائهکنند امّا
آن قدر ها هم در این زمی نه موفق نبود ند؛ تن ها شِِِِّّّّاعری که میتوانگ فت در زمی نۀ وزن و
کوتاهوبلندکردن م صراعها هم گامی بردا شته ،ا ستاد صدرالدین عینی ا ست که با سرودن شعر
«مارش حریت» در وزن فاعلنفاعلنفاعلنفع ،پین از افسانۀ نیما ،حتی این شبهه را بهوجودآورده
که شِِّّاید نیما ،با توجه به اینکه از اشِِّّعار او اطالع داشِِّّته و در نوشِِّّتهای به این موضِِّّوع اشِِّّاره
کردها ست ،اف سانهاش را با تأثیرپَیری از «مارش حریت» سروده با شد؛ حداقل یک سانی وزن دو
شِِّّعر ،این اندیشِِّّۀ تاجیکان را محق جلوه میدهد و البته ون نیما پس از آن نیز با نوگراییهای
بسِِّّیار به کار خود مهر تأئید میزند امّا اسِِّّتاد عینی ،ندان به نوگرایی ادامه نمیدهد؛ لقب پدر
شعر نو فارسی مسلمان به نیمایوشیج تعلق تام دارد.
بههر صورت ،شاعر دیگر تاجیک که به نوگرایی روی آورده ،پیرو سلیمانی و سپس شاعر
ایران و تاجیک ستان ،ابوالقا سم الهوتی ،ا ست .الهوتی نیز شعر شک سته یا نیمایی و شعر هجایی
می سراید و در حقیقت نوگرایی را در تاجیکستان دوام میبخشد و در همان ساَهاست که نیما
سرودن شعر نو یا نیمایی را آغاز کردهاست .شمس لنگرودی مینویسد:
الهوتی ...حدود  50قطعه شعر نو ساخت ...ولی هرگز این نوگرایی برای او(و شعر نوین ایران)
افتخاری نیاورد .راکه نوآوری بسیاری از این قطعات فقل در قالب (وجه بیرونی شکل) شعر بود.
یعنی شاعر همان مضامین و تعبیرات و تشبیهات سنتی و قدیمی و یا دست باال مفاهیم و موضوعات
تازه را بدون هیچ صور شعری ،در لباس و قالب شکسته ارائه میداد...از جمله فرقها و اختالفات نیما
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با پیشینیان نوپرداز خود ،یکی نیز همین قدیمهبودن طرح و بافت شعر نوپردازان پین از اوست».
(لنگرودی ،جلد اوَ)76:1370،

شاعر دیگر ،شاعر شهید ،حبیب یوسفی است که اشعارش در زمینۀ آهنگ و لحن گفتار تازگی-
هایی دارد.
 -1-1بیان مسئله
اگر از نگاه مضامین و حتی بهکارگیری کلمات و محتوا به شعر شاعران امروز تاجیکستان
نظری اجمالی بیندازیم ،میبینیم که کلمات کهن و م ضامین ،حداکثر م ضامین زمان م شروطه از
قبیل وطن و مادر و زمین و نهایتان تعداد کمی از مضامین سیاسی – اجتماعی ،مثل آبادانی مناطق
ک شور و ا ستقالَ آن و یا و صف رودخانهها و کوههای معروف تاجیک ستان ا ست .در این ند
ساَ گَشته که بیشتر از یک دهه از آن نمیگَرد ،تأثیر گاهگاه شعر معاصر ایران ون بارقهای
زودگَر ،در شعر بعضی شاعران کهنه کار و شاید بیشتر شاعران ناشناس و بسیار جوان تاجیک
دیده میشِِِّّّود امّا به آن اندازه نیسِِِّّّت که قابل بحر و بررسِِِّّّی باشِِِّّّد و فقل در اشِِِّّّعار فرزانه
خجندی ،کموبین تأثیر شعر و زبان فروت فرخزاد را مییابیم امّا شاعری میان ساَ و در نیمهراه
شاعری به نام دارا نجات ،در میان این شاعران هست که از بد زمانه ناشنوا شده امّا نان شنوای
نوگوییهای معاصِِّّران اسِِّّت که گویی در ایران امروز زندگی میکند ،هر ند به لهجۀ شِِّّیرین
تاجیکی و با سِِّّبک ویژۀ خود سِِّّخن میگوید .با این تفصِِّّیل ،بر آن شِِّّدم که از دارا نجات و
شعرش بنویسم و از این رهگَر ،به بیان تأثیر شعر سپید بر شاعران تاجیکستان بپردازم.
 -2-1ضرورت و اهمیت تحقیق
این تحقیق میتواند راهنما و راهگشِِّّای محققانی باشِِّّد که در زمینۀ شِِّّعر سِِّّپید و نو و تأثیر
شعر معاصر ایران بر شعر شاعران تاجیک ،به صورت تطبیقی مطالعه میکنند و برای متخصصان
سایر زمینههای ادبیات ،مانند تاریخ ادبیات ،تاریخصۀ شعر سپید و محاکات نیز میتواند سودمند
واقع شود  .همصنین بهطور اخص نیز خ صو صیات شعر دارا را بیان میدارد که بهعنوان شاعری
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سپیدسرا ،در این مقاله بررسی میشود و تاکنون در مقالهای جداگانه ،بدین شکل به این موضوع
پرداختهنشدهاست .
-3-1پیشینۀ تحقیق
برگزاری سِِّّمپوزیوم بینالمللی شِِّّعر فارسِِّّیزبانان در سِِّّاَ 1967م ،به نوعی شِِّّروعی برای
تحوَ کیفی در شِِّّعر معاصِِّّر تاجیک محسِِّّوب میشِِّّود .در این سِِّّمپوزیوم که دانشِِّّمندان و
محققان زیادی از ایران و افغانسِِّّتان ،هندوسِِّّتان ،مسِِّّکو و لنینگراد و دیگر مناطق اتحاد جماهیر
شوروی شرکت داشتند ،در مورد نشیب و فراز شعر معاصر و مخصوص نا وزن عروضی ،بحرها
شِِّّد و سِِّّخنرانیهای بسِِّّیاری ارائه شِِّّد که البته بعدان بهصِِّّورت مقاله با عنوان کلی «عروض نو»
به اپ رسیدند.
نخ ستین مقالۀ مب سوط ،تحت عنوان « شعر نو در ایران» را ژاله بدیع ا صفهانی در تاجیک ستان
در شمارۀ  7مجلۀ صدای شرق در ساَ 1964م ،به اپ ر سانید و ند ساَ بعد ،مقالهای از او
بهنام « شعر نو ی ست » نیز در همین مجله به اپ ر سید که هر دو مقالۀ تحلیلی ،تأثیر زیادی در
شناسایی شعر معاصر ایران داشت.
مایل هروی ،شاعر معا صر افغان ستان ،نیز در آن سمپوزیوم سخنرانی مب سوطی ارائه داد که
بعدان تحت عنوان «اوزان عروضِِّّی در شِِّّعر معاصِِّّر» به اپ رسِِّّید و در آن به امکانات عروض
سنتی برای عرضۀ اوزان تازه و نوگراییهای فراوان اشاره کرده بود .به گفتۀ او:
شِِّّاعر امروز ،بحورکوتاه و ناآشِِّّنا را که ون موج گَرنده از کرانۀ بحور عروض رمیدهباشِِّّد،
در گوشِِّّۀ خیاَ خود میگیرد و قلمروی اوزان شِِّّعر را وسِِّّعت میبخشِِّّد و در پیشِِّّگاه عرضِِّّه و
انتخاب خود وی را نمیگَارد ،تا مضمون و مفهوم خود را از دریا ۀ ذهن مواج خود بشنواند وگاه
تفننی بهکاربندد و شعر را بر صفحهانداز مو سیقی دیگرگونه بیرون ک شد و ند وزن مختلف را در
یک قط عه بگن جا ند و پار ۀ شِِِّّّعری را با زیر و بم کو تاه و بل ند از آب بیرون کشِِِّّّد که روی
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موسیقیهای شعر اثر مطلوب و ثمرهبخن بهجا گَارد ،کاری است بجا و درست( »...مایل هروی،
 1968شمارۀ )105 :1

بههرحاَ میتوانگفت که در دهۀ پنجاه و شصت قرن گَشته ،شعر معاصر تاجیک ،وارد
مجرای نوی رشد و تکامل خوین گردید .پس از آن شاعرانی ون مؤمن قناعت و الیق شیرعلی
و بازار صابر و گلنظر ،دست به نوپردازیهایی زدند که بیشتر شامل سرودن شعرهای هجایی با
شکست وزنی و کوتاه و بلند کردن مصرعها بود .در شاعران نسل دوم میتوانیم از غایب
صفرزاده ،گلرخسار و غفارمیرزا نیز نام ببریم.
پس از آشنایی با دیدگاههای شاعران و ناقدان ادبی آن دوره ،نین بهنظرمیرسد که اغلب
آنان ،با شعر نوی ایران آشنایی دارند امّا این انحراف از نُرم عادی زبان و نامأنوسبودن شعر
وسبک شاعران معاصر ایران ،نتوانسته در عمق اندیشۀ آنان بهاندازۀ الزم راه یابد و درک ماهیت
آن برای نسل پیشین ادب تاجیک ،بسیار سخت بودهاست.
 -2بحث
احمد شِِّّاملو در  21آذر  1304شِِّّمسِِّّی در تهران متولد شِِّّد و در اوَ مرداد  ،1379در تهران
درگَ شت .شاملو توفیق تح صیالت دان شگاهی نیافت امّا با کو شنهای فردی در ادبیات فار سی و
زبان فرانسِِِّّّه تبحر یافت...در دسِِِّّّتور زبان و رسِِِّّّمالخل فارسِِِّّّی و آیین نگارش به آرای خاصِِّّی
رسیده بود و با رموز شعر خراسانی و انواع شعر آشنایی کامل داشت .از معدود شاعرانی است که هم
در معنا و هم در صِِّّورت شِِّّعر تغییر ایجادکرد و به سِِّّبکی دسِِّّتیافت که به نام خود او ،به شِِّّعر
شاملویی (شعر سپید) معروف است .این شیوه پیروان بسیار یافت امّا کسی به توفیق او دست نیافت و
لَا بایدگفت که این شیوۀ ابداعی او ،بر او ختم است.
شِِِّّّاملو ،مردی با اسِِِّّّتعدادهای فوقالعاده بود و در اکثر زمینه های هنری طبع آزمود .او کتاب
کو ه را نوشت که دایرهالمعارف فرهنگ عامیانه است و ند متن را تصحیا کرد ،سردبیر ندین
مجلۀ ادبی بود از جمله خوشِِِّّّه و کتاب جمعه .وی آثاری نیز ترجمه کرد؛ از جمله ،غزَ غزَهای
سلیمان  ،گیلگمن (بازنویسی یک ترجمه) و شعرهایی از فدریکو گارسیا لورکا.
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آثار شاملو شامل آهنها و اح ساس ،قطعنامه ،هوای تازه ،بات آینه ،لحظهها و همی شه ،آیدا در
آینه ،آیدا ،درخت و خنجر و خاطره ،ققنوس در باران ،مرثیههای خاک ،شِِّّکفتن در مه ،ابراهیم در
آتن ،دشنه در دیس ،ترانههای کو ک غربت ،مدایا بی صله ،در آستانه و حدیر بیقراری ماهان
ا ست که در دفتر یکم مجموعه آثار او به اپ ر سیده و دفتر دوم ،شامل گزینهای از ا شعار شاعران
بزرگ جهان و دفتر سوم شامل ترجمۀ قصه و داستانهای کوتاه اوست( .شمیسا)609-607: 1383 ،

امّا نمایندۀ بارز نسِِّّل سِِّّوم شِِّّاعران نوپرداز تاجیک ،حتمان «دارا نجات» اسِِّّت که یکی از
شاخصهای مهم شعر امروزش ،سپیدگویی بهطور اصولی و کامالن امروزی است .اگر نگاهی به
شعرهای سنتی و نیمه سنتی دارا بیندازیم ،هر ند در آنها اندی شهای نو جریان دارد و تاحدودی
در قالبها نوآوری کردهاسِِِّّّت ،وجه مشِِِّّّخصِِِّّّهای بین او و دیگر نوپردازان یافت نمیشِِِّّّود؛
درواقع ،دارا آن زمانی که شعر سپیدگفتن آغازید ،بر هماالن خود پی شی گرفت و در نو سرایی
برتری یافت.
دارا نجات ،در ساَ  1946میالدی ،در روستای اورمیتن ناحیۀ عینی استان سغد (خجند) ،در
یک خانوادۀ معمولی اهل کوهستان بهدنیا آمد .مادرش ،سواد التینی و کریلی داشت امّا پدرش،
وپان بود و این باعر شِِّّد که تمام کودکی و نوجوانی شِِّّاعر در دامن کوه و دشِِّّت و روسِِّّتا
بگَرد که این موضِِّّوع در آثارش تأثیر فراوان دارد .جالبتوجه اسِِّّت که این دوره از زندگی
دارا ،بسِِِّّّیار به زندگی نیمایوشِِِّّّیج شِِِّّّباهت داشِِِّّّت و شِِِّّّاید به همین دلیل اسِِِّّّت که هر دو،
عالوهبرآنکه در شِِّّعرشِِّّان از مظاهر طبیعت بسِِّّیار سِِّّخن میگویند ،گویی تعصِِّّب خاصِِّّی در
آوردن اصِِِّّّطالحات و حتی نام های گل و گیاهان محلی به همان لهجه و شِِِّّّکل اولیه و خاص
خودشان دارند.
دارا ،ساَهای زیادی در روزنامههای «محنت» و «حقیقت لنینآباد» فعالیت نمود .پس از آن،
در سِِّّاَ 1979م ،به پایتخت کوچ کرد و در روزنامۀ «جمهوریت» مشِِّّغوَ بهکار شِِّّد .در سِِّّاَ
1990م ،در تاجیک ستان هفتهنامۀ « سامان» با حروف نیاکان (خل فار سی) بهراه افتاد و دارا ،سر
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دبیر آن شد امّا پس از هفت ساَ ،اپ این ن شریه قطع شد؛ با وجود این ،وجود این ن شریه در
زندگی معنوی شاعر تأثیری ب سزا دا شت .او توان ست در این ن شریه ،ا شعار خود و در کل شعر
معاصر تاجیک را به همزبانان معرفی نماید.
مجموعههای شِِّّعر دارا ،شِِّّامل صِِّّاحب کوهسِِّّار 1979م ،.شِِّّبنم  ،1983درو  ،1986خرمن
مهتاب  ،1989طلوعی در غروب  ،1998در آن سوی خوابها  ،2000سر ل شکر ع شق ،تهران،
 )1384(2005مهتابی خمیده در رکوع  ،2006روین از سِِّّکوت  ،)1385(2007در کو ۀ لیلی،
تهران2008 ،؛ یک کشِِِّّّکوَ عشِِِّّّق  2009و «میآیم از شِِِّّّگفت »  2012اسِِِّّّت .بعضِِِّّّی از
مجموعههای او به خل فارسی نیز برگرداندهشدهاست
دارا بعد از انتشار مجموعۀ در آن سوی خوابها ،به عنوان شاعری سپیدسرا و صاحب سبک
شناخته شد امّا متأسفانه قبل از آنکه تاجیکان او را به این عنوان بشناسند ،ایرانیها او را شناختند
و به همین دلیل ،آثار دارا کموبین از منظر نقد نیز پوشِِّّیدهماند و بیشِِّّتر کسِِّّانی که گاه،بهنقد
قسمتی از آثار دارا پرداختهاند ،خودنیز شاعر بودهاند؛ از آن جملهاند محمدعلی عجمی ،یوسف
اکبرزاده و نورعلی نورزاد ،مؤمن قناعت و از ایرانیها علیرضا قزوه و محمدرضا تاجدینی.
دارا در شعرهای سنتیاش به غزَ و دوبیتی توجه بیشتری دارد .مضامین او کموبین نو است
و در صورت و قالب شعر ،خصوصان در شعرهای نیمه سنتیاش نوآوریهایی دارد .در بسیاری از
ا شعارش تنا سبهای کالمی و آوایی ب سیار قوی به شممیخورد .کلمات گفتاری و خ صو صان
محلی و بومی در اشِِّّعارش فراواناند ،زبان این اشِِّّعارش نیز بسِِّّیار سِِّّادهتر از اشِِّّعار نو و سِِّّپید
اوست .دارا در اشعار سنتی و نیمهسنتیاش ،از شاعرانی ون الیق شیرعلی ،سرگی یسینین ،نادر
نادرپور و ژاله بدیع تأثیراتی پَیرفته است.
محمدعلی عجمی ،شِِّّاعر و منتقد تاجیک ضِِّّمن پژوهشِِّّی در سِِّّرودههای دارا ،مینویسِِّّد:
«کلمه در حوزۀ اندی شههای دارا از یک مفهوم دا شته تهی می شود .کلمه رنگ تازه میکند ،نو
می شود ،صدا می شود ،تصویر می شود و دست به دست شعر میدهد .کاربرد کلمه در ساختار
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شعر ،در آفریدن شعر به کاربرد رنگ میماند ون هنر نقا شی .نقاش برای تما شایی و جَابیت
تصِِِّّّویر ،رنگ ها را بههم میآمیزد ،رنگ میسِِِّّّازد .شِِِّّّاعر هم در شِِِّّّعر با کلمات نینیک
منا سبتی دارد.کلمهها را بههم میآمیزد ،معنا را در کلمهها نو می سازد ،و کلمه اختراع میکند».
(عجمی)133:2008 ،
ا شعار نو یا آزاد دارا نیز ب سیارند و تمام خ صو صیات شعر نو یا نیمایی را دارند ،غیرازآنکه
مو ضوعات آن با مو ضوعات شعر امروز ایران ندان م شابهتی ندارد؛ فقل آنجا که از پیامدهای
جنگ وطنی میسراید ،به اشعار دفاع مقدس شباهتهایی پیدا میکند؛ با وجود این ،بهکارگیری
کلمات صرفان تاجیکی (مثل شفت خانه ،یان ،کازه ،باالر ،یانه) در آنها ،فهم این دست اشعارش
را برای دیگر فار سیزبانان ن سبتان ناممکن می سازد مگر از روی قرائن مفهوم کلی شعر را متوجه
شویم.
 -1-2شعر سپید
در مورد تاریخصۀ شِِّّعر سِِّّپید بایدگفت که به عقیدۀ بسِِّّیاری از ادبا شِِّّعر سِِّّپید ،ادامۀ شِِّّعر
غیرعروضِِّّی پین از اسِِّّالم و اقواَ مشِِّّایخ و نثر موزون و مسِِّّجع پیشِِّّینیان ما بودهاسِِّّت و به
همیندلیل ،پَیرش آن برای جامعۀ ادبی و بیشتر مردم شعردوست ،آسانتر از پَیرش شعر نو در
ایران بوده است .با وجود این ،بعضیها بر این نظرند که شعر سپید یا منثور ،تحتتأثیر ترجمه از
زبانهای اروپایی وارد شعر فار سی شدها ست که البته سردمدار و آغازگر آن در ایران م سلمان
احمد شِِّّاملو اسِِّّت .دارا نیز شِِّّعر سِِّّپید خود را همصون بسِِّّیاری از شِِّّعرا ،پس از کالسِِّّیک و
نوگویی آغازکرد و میتوانگفت به شعر سپید ناب د ست یافت و هویت حقیقی شاعرانهاش را
با سپیدگویی بهدست آورد .از دیدگاه ناقدان شعر:
زبان شعر شاملو را میتوان به دایرهای تشبیه کرد که از سه قسمت نامساوی تشکیل شده است.
بخن اوَ که بزرگ ترین ق سمت دایره هم ه ست خ صلت آرکائیک و با ستانگرایی آن ا ست .این
باستانگرایی گاه نتیجۀ توجه به متون کهن فارسی است وگاه حا صل تأمل بر روی متون مقدس مثل
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انجیل .قسمت دوم زبان رسمی معاصر است و سرانجام کو کترین قسمت این دایره متعلق است
به زبان کو ه ،که شِِّّکل عامیانه دارد .در کنار هم قرار دادن خصِِّّلت آرکائیک با ویژگیهای زبان
کو ه و زبان رسمی معاصر یزی است که ما از آن به تناقی اجزاِ زبانی شعر شاملو تعبیر میکنیم.
(زرقانی)514:1373،

شعر سپید ،شعری است که «میکوشد موسیقی بیرونی شعر را به یکسوی نهد و ندان از
موسیقی معنوی و گاه موسیقی کناری کمک بگیرد که ضعف خود را از لحاظ نداشتن موسیقی
بیرونی جبران کند( ».شِِِّّّفیعیکدکنی )131:1383 ،و در مورد شِِِّّّعر شِِِّّّاملو ،زرقانی میگوید:
«عاطفۀ شِِّّعری او در صِِّّمیمیت عاشِِّّقانه و خشِِّّم و خروش حماسِِّّی سِِّّیاَ اسِِّّت و یک جا بند
نمیشِِّّود .این ترکیب و پیوند میان دو قطب ظاهران متناقی «حماسِِّّی و تغزَ» ،در شِِّّعر شِِّّاملو
تصنعی نیست و کامالن درونی شده است ( ».زرقانی)318:1373،
به نوشتۀ دکتر تقی پورنامداریان «تکرار صامتها و مصومتهای مشابه ،باعر می شود که
در شِِّّعر ،نوعی موسِِّّیقی درونی بهوجودآید .اسِِّّتفاده از این نوع موسِِّّیقی را در شِِّّعر حافظ
میبینیم .این نوع موسیقی بهخصوص اگر مناسب با فضا و زمینۀ موضوعی و عاطفی شعر باشد،
بسیار مؤثر میافتد( ».پورنامداریان)379:1377،
 -2-2وضعیت کلی شعر سپید در ایران و تاجیکستان
میتوانگفت ند نوع شعر در جامعۀ امروز وجوددارد که یکی نیمایی ،دومی نوقدمایی و
سومی شعر سپید و همینطور ،طرح یا هایکوست .دهۀ  ،20جنگ نوقدماییها یعنی سنتگرایان
جدید و هارپاره سرایان بود .در دهۀ  30این جنگ ،به نفع هارپاره سرایان خاتمه یافته و شعر
نو وارد مرحلۀ جدید شده و سپس ،نوبت مبارزه بین سپید سرایان و هارپاره سرایان بود .ساَ
 ،39ساَ هجوم همه جانبۀ شعر نیمایی و شعر سپید به شعر شاعران میانهرو رمانتیک ،ساَ درهم
شِِّّکسِِّّتن شِِّّعر نوقدمایی بود .از شِِّّاعران سِِّّپیدسِِّّرا عالوهبر احمد شِِّّاملو ،میتوان از هوشِِّّنگ
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ایرانی ،نادر نادرپور ،و منو هر آتشی ،یداهلل رؤیایی ،سیدعلی صالحی ،احمدرضا احمدی ،رضا
براهنی و یغما گلرویی نام برد.
در تاجیک ستان به شعر سپید اقباَ ندانی ن شان داده ن شده ا ست و ا سکندر ختالنی و ع سکر
حکیم و علیمحمد مرادی به تأسِِِّّّی از نیما شِِِّّّعر نو و فرزانه خجندی به تأسِِِّّّی از فروت و دارا
نجات به تأسی از شاملو شعر سپید سرودهاند.
 -3-2مؤلفههای تطبیقی شعر سپید در شعر دو شاعر
دارا نجات از شِِّّخصِِّّیت و ویژگیهای شِِّّاملو ،جز اینکه مانند او به مسِِّّائل اجتماعی توجه
زیادی دارد ،تأثیر خا صی نپَیرفته ا ست و ذهن او بی شتر به سهراب سپهری نزدیک ا ست؛ مثالن
در شعر «روین» ،دارا نجات ه از جهت فکری و ه ا ستفاده از کلمات و ترکیبات و نوع بیان
تحت تأثیر سهراب است .ترکیبات و واژگانی ون «لهجۀ آب»« ،روشنی گلها»« ،جانماز دریا»
تحت تأثیر ا شعار سهراب ا ست .شعر «در نامیه» نیز یادآور شعر م سافر سهراب سپهری ا ست و
خصِِّّوصِِّّان در کتاب «در آن سِِّّوی خواب ها» ،با آوردن مصِِّّراعهایی از اشِِّّعار سِِّّپهری و نیز با
وامگرفتن واژههایی ون انار ،سِِّّبد ،نیلوفر ،تأثیرش را از سِِّّبک سِِّّهراب نشِِّّان دادهاسِِّّت .دارا
نجات ،قدرت شِِّّاعران تاجیک را در گفتن اشِِّّعاری با پیصیدگی معنی و تخیل و حسآمیزی و
شخ صیتبخ شی که در سهراب سپهری هویدا ست ،بهخوبی ن شان دادها ست امّا خ صو صیات
شعری دارا کامالن تحتتأثیر اشعار شاملو است.
 -استفاده از پسوند شباهت «گونه» :

شاملو :خیاَگونه/در نسیمی کوتاه/که به تردید میگَرد (شاملو)740: 1385،
یا عباراتی ون «دیگرگونه مردی».
دارا  :گلگشت/شکوفهبار/ازفکرت مردانی/خدایگونه
تا نَم طلوع/از خاک ریشۀ صبر/بسبزاندم/دگرگونهتر
-کاف تحبیب

(نجات)172 : 1385 ،
(همان)181 :

تأثیر شعر معاصر ایران بر شعر تاجیکستان

159

شاملو :نان کن که مجالی اندکک را درخور است «عقوبت» (شاملو)694 : 1385 ،
یا کاف تصغیر :من بینوا بندگکی سربهراه /نبودم
دارا  :ریزهباران راغک نگاهی /از پنجرههای بلند افق به شمانم ریخت (نجات)199 : 1385 ،
پروانه گردم /به دور راغکهای برگک گریبانت (همان)227 :
شِِّّاملو اسِِّّتاد زبان عامیانه اسِِّّت .برخی از صِِّّنایع بدیعی ون جناس و سِِّّجع و واجآرایی و
تکرار و صنایع بیانی ون تشبیه و استعاره و سمبل مورد توجه اوست.
شاملو  :من پرواز نکردم /پرپر شدم
دارا  :گُشنه به گشنگی و /تشنه به تشنگی (همان)49:
و شکراب سپیده و/کلیصۀ مهتاب/،که تکهای از آن/به شما خواهم ماند( .همان)49 :
 -تکرار

شاملو :عشق را در پستوی خانه نهان بایدکرد /نور را در پستوی خانه نهان بایدکرد /شوق را
در پستوی خانه نهان بایدکرد /خدا را در پستوی خانه نهان بایدکرد ( .شاملو)825-824: 1385،
دارا  :برگریز /...واپسین آتشبرگی رقص /در پدرود /با درختی عشق  /...واپسین جاروبک شی
مژگان /...واپسین خزاناالو حسرت ( ...نجات)208 : 1385 ،
بارانی آمدی/،طوفانی رفتی/.بارانی آمدی/از دریصۀ سبز آیهها (همان)71:
شاملو به قافیه و ترجیع هم توجه خاصی دارد :
در شِِِّّّعر بارانی  :باران را /گویی آهنگ ببار /باران را /گویی مقصِِِّّّود ببار /باران را /گویی
ریشخند ببار
دارا  :ای بوی غمگرف ته /میبوی مت /.ای روی نمگرف ته /،میموی مت /.ای رام رمگرف ته /
میجویمت /.ای کام کمگرفته /،میپویمت( .نجات)213: 1385 ،
بعضی ابیات شاملو ،جنبۀ ارساَالمثلی دارد:
روزگار غریبی است ،نازنین

«در این بنبست»
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پر پرواز ندارم /اما /دلی دارم و حسرت درناها

«شبانه»

دارا  :که ای کو ههایت پلر از پرسن
یک کشکوَ شم/شبنم آوردهام از شاخۀ رکوع
برگ دعایم سبز بود /در شاخ آیهها

«آهنگ رفتن»

«سرشت»

 -جاندارانگاری و شخصیتبخشی:

شِِّّاملو :بنبسِِّّتْ سِِّّربهزیر /تا ابدیت گسِِّّترده اسِِّّت /دیوار سِِّّنگ /از دسِِّّترس لمس به دور
اسِِّّت...خانهها در معبر باد اسِِّّتوار /نااسِِّّتوارند /درخت در معبر باد جدی /عشِِّّوه میفروشِِّّد ...
(شاملو)370: 1385،
دارا  :هندسه عرض و طوَ تخیلم را گام میزد (نجات)43 : 1385 ،
درک مور هها را/بتکان به حواسم (همان)46 :
سکوت/دروندرون میگرید (همان)59 :
 -4-2نمود ویژگیهای شعر سپید در اشعار دارا
دارا ن جات از ه مۀ این موارد که یک به یک در موردشِِِِّّّّان توضِِِّّّیا خواهیمداد ،بهره
جستهاست .او از واجآرایی یا همان همسانی حروف برای ایجاد موسیقی درونی استفادۀ فراوان
برده است :
گردباد /پیچ داده به رخ کوزهگریاش /کوزهام میکرد /و میشِِّّکسِِّّت کوزهوار /من/
سفالینههای کفیدۀ حجمم را /بسته به ریشههای خشک گریه /پیمودم (نجات)310:2012،
که تکرار د ،ز ،ش و س ،موسِِِّّّیقی درونی زیبایی در این قطعه پدید آوردهاند .گاه نیز با
صنعت تکرار یا تکریر یا صنعت طردوعکس یا اعنات ،این موسیقی را بهوجودآوردهاست:
گریهپیوند بودیم و /خندهپیوند/گریهجدا شدیم و/خندهجدا /مردهپیوند بودیم و /زندهپیوند/
مردهجدا شدیم و /زندهجدا  /هنوز /مهرپیوندیم و ماهپیوند /صباپیوندیم و شامپیوند (نجات،
)310:2012
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قافیههای داخلی و پایانی نیز تأثیر شگرفی بر موسیقی شعر دارا داشتهاند نانکه بر موسیقی
شعر شاملو:
نگاهی /پیصیده به راه /راهی /پیصیده به آه /آهی /پیصیده به ماه /ماهی /پیصیده به ریسِِِّّّمان
اه /...پیسپاری /بادپیچ /در پیصاپیچ وادی هیچ (...همان)306:
دارا نجات گاه با تجدید مطلعگونهای ،به موسِِِّّّیقی شِِِّّّعر و هماهنگی مضِِِّّّمون میافزاید و
بعضی از مصراعهاین امکان ارساَ المثلی دارد؛ مانند:
 -آن سوی خواب درختان

– ای کو ههایت پر از پرسن

از موازنه و تر صیع نیز گهگاه سود میجوید وکلمات کو ه و بازار را مانند شاملو در کنار
کلمات کهن قرار میدهد
بهار /ب ستوه /از ژالهباران ا ست /که مرت نیمب سمل سرود /میتپد /در گلوی تیرخوردۀ رود.
(نجات)234 :1385،
دارا از کلماتی نو با ریتم خاص خودش اسِِّّتفاده میکند که گاه حتی این کلمات در معنای
ایهامی خود ،دو گوین فارسی ایران و تاجیکستان را بههم پیوند میزند:
حیرتم معطر /اشِِِّّّتیاقم گالبی /و سِِِّّّبوی حجمم /مهتابی میشِِِّّّود /از تراوشِِِّّّی آباندامی
(نجات)25 :1385 ،
حیرتم معطر ،با تکرار آوای «ت» و «ر» ،موسِِِّّّیقی مصِِِّّّراع را به اوج میرسِِِّّّاند و جنبۀ
ار ساَالمثلی کالم را نیز افزون میکند .همصنین ،گالبی تاجیک ستان و ایران ،با دو تعبیر رنگ و
عطر که ایهامی جالب میسازد ،راکه در تاجیکستان گالبی به معنی رنگارنگ یا ارغوانی است
و در ایران به معنی «از جنس گالب» میتواندباشد .آباندامی ،نیز ترکیبی برساختۀ داراست که
البته بایدگفت در شِِِّّّعر دارا این تعابیر کم نیسِِِّّّتند و گاه بسِِِّّّیار دلنشِّ ِّین؛ مانند :نورانورترین،
نفسهای غماندوز ،بوسه ین نگاه ،مویهبافْ موج ،دلردریز ،غزَریز نگاه ،عسلوار شفق و...
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ا ستاد شفیعیکدکنی ،در کتاب مو سیقی شعر میگوید « :شعر حادثهای ا ست که در زبان
روی میدهد و در حقیقت ،گویندۀ شعر ،با شعر خود ،عملی در زبان ،انجام میدهد که خواننده،
میان زبان شعری او ،و زبان روزمره و عادی ...تمایزی اح ساس میکند؛ این تمایز میتواند علل
بسیاری داشتهباشد ،عللی شناخته شده و عللی غیرقابل شناخت (».شفیعی کدکنی )3:1367،و در
ادامه ،میگوید« :یکی از صورتگرایان روسی ،شعر را «رستاخیز کلمه ها» خواندهاست و درست
به قلب حقیقت دست یافته( .همان)5:1367،
آنصه در زبان شعری دارا میبینیم ،این رستاخیز کلمات است که زبان را از حالت اعتیادی و
روزمره خارج کرده و کلمات را با هویت جدید ،حسّ و حجم میبخشد:
گلگشت خورشید /از مسیر هزاران علیکالسالم /و نورانورترین شکفت /که تبسم خداست.
(نجات)18 :1385،
در شعر دارا ون شعر سهراب و شاملو و دیگر بزرگان شعر ،اشارات و تلمیحات بسیاری به
اسِِّّطورهها و داسِِّّتانهای کهن فارسِِّّی نیز مشِِّّاهده میشِِّّود که عالوهبر ذوق او ،نشِِّّاندهندۀ
اطالعات و سیع و دامنهدار او از فرهنگ و سنن پی شینیان است ،آنگونه که در کالمن نیز جای
گرفته اسِِِّّّت؛ اشِِِّّّعاری ون آریانا و نوحهریز و سِِِّّّبز ژندهپوش از این قبیلاند و البته در میانۀ
بسِِّّیاری از اشِِّّعار دیگر نیز این تلمیحات و اشِِّّارات به شِِّّم میخورد؛ مانند «مادرم گل ریواج»
که گل ریواج یا همان ریواس ،اشِِِّّّاره دارد به اسِِّّاطیر که طبق عقیدۀ قدما « ،هل سِِِّّّاَ بعد از
مرگ کیومرث ،از نطفۀ او دو ساقۀ بههم سبیدۀ ریواس رویید که یکی م شی (آدم) و دیگری
مشیانه (حوا( شد؛ لَا ،اصل بشر از گیاه ریواس است» ( شمیسا )430 :1383 ،و شعر هم به مادر
شاعر و هم به این داستان اشاره دارد.
بعضی پارههای شعردارا نجات ،یادآور زبان سهراب است:
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آن زمانها /در عدم تو /بودنم عبارت بود /از خواب یک سپیدار /از نطفۀ یک گنجشک /از
ذهن یک ز ماروت /از خواهن یک برگ /و از آشِِِّّّفتگی یک جن گل /در عبور سِِِّّّبز ب هار
(نجات)18:1385،
صنعت اعنات یا لزوم ماالیلزم در کلمۀ «یک» ،برای تأکید بر موصوفهای عددی بهکار رفته
و جابهجایی صفت یا درواقع تقدیم صفت بر موصوف را میبینیم :عبور سبز بهار ،به جای عبور
بهار سبز که از خ صو صیات شعر سپید و نو ،خ صو صان در زبان اخوان ثالر و شاملو ست .دکتر
شمی سا در این باره میگوید« :جابهجا شدن منا سبات د ستوری و بهطورکلی ت صرف در زبان...
،بعد از مکتب سورئالیسم مرسوم شد(».شمیسا)62:1383 ،
تشبیهات دارا ،ون نیما ،نو ،عاطفی و در یکیشدن با طبیعت است:
قمقمهای از کدویم بود /و پیالهای از الله (نجات)18:1385،
«گل» واژهای است که در اشعار دارا به صورت ترکیبی زیاد بهکار میرود:
گل شم آهو–گلواژههای عکس–گلماهیهای آیه و...
شِِّّخصِِّّیتبخشِِّّی در شِِّّعر دارا ،گاه آن نان قوت میگیرد که باور بیجان بودن شِِّّیِ را برای
انسان ناممکن می سازد؛ نانکه در شعر «درد سنگ»( .همان)164 :
انجام سخن آنکه ،زبان شعر او به صمیمیت زبان سهراب است ،هر ند عرفانن تمامان شرقی
و از گونۀ اسِِّّالمی اسِِّّت و رنگ شِِّّعرش ،شِِّّاملویی اسِِّّت امّا عصِِّّارۀ پرترنم وجودش ،نان
هرلحظه از میان این صمیمیت سهرابی و زبان شاملویی سرک میک شد که او را صاحب سبکی
خاص و زبانی کامالن برجسته و شخصی میکند.
گویی دارا ،جهان را در هالهای از انوار لطف حق همواره نگریستهاست و خصوصان توصیفات
او از طبیعت ،همواره بهگونهای است که سورئالیسم عرفانی را در ذهن بازآفرینی میکند .حاَ
و هوای بیشِِّّتر اشِِّّعار او در جایگاهی ماورایی اسِِّّت هر ند بهظاهر در میان درختان و بیشِِّّهها و
بوتههاست .گویا که دارا ،همقدم با خضر پا به فراسوی شکل وجودی کائنات نهادهاست:
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آنسوتر از دیدن /تبسم خدا میشکفت از کاسبرگ سپیده /که شاپرکی /آراسته به گلدوزی
«اهللاکبر» نسیم /در برگهای باَ /طواف را بخیه میزد /به دور دامن روز/آنسوتر از دیدن/تبسم
خدا میشکفت از کاسبرگ شام (نجات)192:1385،
-5-2هنجارگریزی
دارا نجات ون شِِّّاملو و دیگر شِِّّاعران بزرگ کهن و معاصِِّّر ،هنجارگریزیهای فراوانی
دارد؛ همان که گاه از آن به آشِِّّناییزدایی تعبیر میکنند که در آن ،شِِّّاعر ،هنجارهای زبانی را
میشکند و به قوَ حافظ ،خود «طرحی نو درمیاندازد».
البته هنجارگریزی از دیدهای گوناگون انواع مختلفی دارد و هراز ندی ،اهل فن ،تعبیری
و تقسِِّّیمبندیی از هنجارگریزی ارائهدادهاند .در فرهنگنامۀ ادبی فارسِِّّی ،هنجارگریزی شِِّّامل
این انواع اسِِِّّّت :هنجارگریزی زمانی ،با این تعریف که شِِِّّّاعر از صِِِّّّورت زمانی زبان هنجار،
خارج می شود و صورتهایی را بهکار میگیرد که در زمان گَشته در زبان رایج بوده است که
به آن باستانگرایی نیز گویند .هنجارگریزی سبکی ،با این تعریف که شاعر از الیۀ اصلی زبانی
در شِِِّّّعر که گونۀ نوشِِِّّّتاری معیار اسِِِّّّت ،بیرون رود و از واژگان یا سِِِّّّاختهای نحوی گفتار
استفاده کند .هنجارگریزی سبکی ،بیشتر در نثر کاربرد دارد و یکی از ویژگیهای شعر منثور یا
شِِّّعر سِِّّپید اسِِّّت .همصنین از هنجارگریزی گویشِِّّی نیز نام بردهاسِِّّت ،با این تعریف که شِِّّاعر
سِِِّّّاختهایی را از گوین غیراز زبان هنجار وارد شِِِّّّعر کند .هنجارگریزی معنایی که عبارت
اسِِّّت از آنکه شِِّّاعر از قواعد زبان هنجار خارج شِِّّود و از محدودۀ همنشِِّّینی واژهها در قواعد
معنایی حاکم بر هنجار گریز بزند(.فرهنگنامۀ ادبی 1445:1381 ،با اندکی تصرف)
پروین سِِِّّّالجقه ،هنجارگریزی را به این انواع تقسِِِّّّیم کردهاسِِِّّّت :هنجارگریزی زمانی،
ه نجِِّّار گر یزی سِِِّّّ ب کی ،ه نجِِّّار گر یزی صِِِّّّر فی و ن حوی و ه نجِِّّار گر یزی م عنِِّّا یی.
(سالجقه)50:1384،
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در تاجیکسِِّّتان امروز ،شِِّّاعری که بین از همه این ویژگی در اشِِّّعارش دیدهمیشِِّّود ،دارا
نجات است .شاعر هر ند زبان بسیار قابلفهم و گیرایی برای تمام فارسیزبانان ،اعم از تاجیک
و ایرانی و اف غانی دارد ،نه تن ها از ز بان مع یار فارسِِِّّّی که گاه حتی از گوین تاجیکی نیز
هنجارگریزیهایی داشتهاست.
-6-2هنجارگریزیهای دارا
هنجارگریزی های دارا را می توانیم به هنجارگریزی در فعل و اسِِِّّّم و حرف تقسِِِّّّیمبندی
کنیم .هنجارگریزیهای دارا خصِِّّوص ِّان در افعاَ بسِِّّیار درخور توجه و اعتناسِِّّت؛افعالی مانند:
میآغوشید ،میآذرخشید ،بارانید و میشرمید در قطعات زیر:
زندگیام میآغوشید /عطر کاکوتی موی بزغالهها را (نجات)41:1385،
نمایی /روشِِّّنیریز /از جماَ معشِِّّوق ازَ/در صِِّّورت توام میتابید /و روحم را میآذرخشِِّّید
(همان)33- 32:
و ماتم عشقت /ابری دلم را/به شدتی بارانید( ،همان)153:
شرمین بود/حتی/از شرم خود میشرمید( .همان)231 :
او در اسِِِّّّمهِِّّا نیز هنجِِّّارگریزیهِِّّای متعِِّّدد و جِِّّالِِّّبتوجهی دارد؛ کلمِِّّاتی مِِّّاننِِّّد
جنگلستان،گلجوشه ،سرخیده و مانند آن در قطعات زیرین:
یا شیخالشیوخ جنگلستان (نجات)34:1385،
و بوسیدهایم /شهپرکوار /گلجوشههای رخ بادام شمان را (همان)36:
هوای آمدنم/آگندۀ عطر سر شک آدم و حوا بود /و پلک از گریه سرخیدۀ ابر /میآذرخ شید
(همان)94:
در قسمت هنجارگریزیهای حرفی هم ،این هنجارگریزیها بیشتر در فارسی ایرانی خالف
هنجارند یا حروف اضافه و تأکید کهن هستند :
من به شما /از مجمرههای مینوی/آتنبرگ بوسههای عرفانی میآرم (همان)145:
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ورا بایست بنیوشیم (همان)247:
ه کنم که میروی از من (همان)195:
 -7-2محاکات
دارا نجات مانند ب سیاری شاعران بزرگ دیگر ،محاکات (تقلید از طبیعت)های زیبایی دارد
که در نوع خود کمنظیر و ب سیار نو ا ست و بدینطریق ،یزی به زبان افزوده و نگاه جدید او در
این محاکاتها بسیار بدیع و شمگیر است.
م حا کات ه مان اسِِِِّّّّت که هنرم ندان با تقل ید از طبی عت و عجینی از ذهن خود و ج هان
میآفرینند؛ به عبارت دیگر ،محاکات شبیه سازی طبیعت بیرون و یا درون ان سانها ست با زاویۀ
دیدی نو که در نگاه و درون هنرمند است.
البته خیلی از شِِِّّّاعران و نویسِِِّّّندگان ،محاکاتهایی دارند که تقلید از محاکات شِِِّّّاعر یا
نویسندۀ بزرگ دیگری است که این محاکات ارزش ندانی ندارد امّا محاکاتهای ناب که در
شِِّّعر سِِّّهراب سِِّّپهری ،فروت فرخزاد و احمد شِِّّاملو و دارا نجات دیده میشِِّّود ارزشِِّّمند و
قابلاعتناست و به اعتباری یزی به جهان و ادبیات میافزاید.
 محاکات در چند شعر احمد شاملو:هر ند من ندیدهام این کور بیخیاَ /این گنگْ شِِّّب که گیج و عبوس اسِِّّت  /خود را به
روشن سحر/نزدیکتر کند /لیکن شنیدهام که شب تیره،هر ه هست  /آخر ز تنگههای سحرگه
گَر کند (شاملو)130:1385 ،
محاکات شاملو در این شعر ،در تر سیم شب است ،هر ند با ت شبیه نو و جالبی همراه است.
شب را به خفاشی گیج ،کور و عبوس که سعی میکند به سحر نزدیک شود ،تشبیه کردهاست؛
حرفی که شاعران پین از او به این شیوه نزدهاند امّا واقعان اگر هرۀ شب را به ت صویر بک شیم،
خصوصان در تنهایی ،کور ،بیخیاَ نسبت به غم مردم ،از نداشتن رات و روشنی وگنگ وگیج
و عبوس نیست ،خصوصان آنگاه که لبخند صبا را به ذهن میآوریم.
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در غریو سِِِّّّنگین مِّاشِِِّّّینهِّا و اختالط اذان و جِّاز /آواز قمری کو کی را /شِِِّّّنیِّدم
(همان)699:
ال نو که تصِِِّّّویر خیابان های امروز تهران اسِِِّّّت ،از زبان شِِِّّّاملو کامالن
این محاکات کام ن
قابلتوجه است و اینکه شاعر در میان سرو صدای بوق ماشینها و صدای اذان از مسجد ،هر ند
که یادآوری نام خداست و صدای جاز که معموالن حکایت از جوانی و خامی شنوندۀ صدا دارد،
فقل آواز قمری کو ک را میشِِّّنود که خود ،خصِِّّوص ِّان در این شِِّّعر ،مظهر صِِّّلا ،زندگی،
آرامن و طبق اعتراف بعدی در خود شعر ،عشق است و این البته آرزوی شاعر را نیز در جلوی
شمان ما ترسیم میکند و ه خوب تعمیم میبخشد.
کوهها باهمند و تنهایند /همصو ما ،باهمان تنهایان (همان)431:
این محاکات کوتاه ،بسیار زیبا و بینظیر ،حاَ ما انسانهاست که حقیقتان در این قرن بیروح
ماشِِِّّّین ،الکترونیک ،کامپیوتر و سِِِّّّرعت و شِِِّّّتاب مبتالبهْ تمامی ماسِِِّّّت .کوهها از دور بههم
پیوسِِِّّّتهاند ،درحالیکه هرگز حتی نمیتوانند هرۀ هم را ببینند و یا به هم یاری رسِِِّّّانند ،ون
همۀ ان سانهای این ع صر ،خ صو ص نا در زندگی ما شینی ک شورهای پی شرفته که دیگر ،فقل «نام
هرکس» یادآور پیو ستگی با فامیل و خاندان او ست و به زحمت ،سالی ندبار به دیدار هم نائل
میآیند ،هر سد به یاریر ساندن و جز آن ،تنهایی عمیق درونی ان سان امروزی که با در کنار
هم زیستن و حتی کارکردن در کنار هم ،تسلی نمییابد؛ بشری که از حقیقت خود دور مانده و
در پی گمشِِِّّّدۀ درونی خود ،تنها به جسِِِّّّتوجو برخاسِِِّّّته و هر ه زمین را میگردد ،آن را
نمی یابد و دور نمینماید که این گمشِِِّّّده « ،عالم معنا» باشِِِّّّد؛ آنکه امروز در شِِِّّّعر موالنا
میجویندش این انسانهای متمدن.
اکنون ،دیگرباره شبی گَشت /به نرمی از بر من گَشت با تمامی لحظههاین /ونان باکرۀ
عشِِّّقی /که با همه انحناهای تنن /از موی تا به ناخن /تن به نوازش دسِِّّتی گرم رها کند /بانوی
درازگیسو را /در برکهای که یکدم از گردش ماهی خواب آشفته نشد /غوطه دادم /به معشوقی
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میمانست ،راکه /با احساسی از شرم در او خیره مانده بودم /.از روشنایی گریزان بود/گفتم که
سحرگاهان در برابر آفتابن بخواهم دید /و رات را کُشتم /.ندانکه آفتاب برآمد /نان ون
شبنمی /پریده بود

(شاملو)437-436:1385،

این محاکات بهغایت لطیف و ا صیل و یگانۀ شاملو از شب ،حتمان در ادبیات فارسی کمنظیر
است و از همان محاکاتهاست که گفتیم به غنای زبان یاری میرساند .یزی که گویی هرگز
نبوده و در خیالی نگنجیده و نه حتی بر زبان مخیلترین شاعران تاکنون آمدهاست.
محاکات شب به زنی درازگیسو را قبالن در شعر منو هری دیدهایم:
شِِِّّّبی گیسِِِّّّو فروهشِِِّّّتِِّّه بِِّّه دامن

پالسِِّّ ِّ ین م ع جر و ق یر ینِِّّه گرزن
(صفا ،جلد اوَ)593:1386،

ا مّا نین امروزی ،شِِِّّّب را به دوشِِِّّّیزهای خوشاندام و لطیفتن و هوشبرنده از عاشِِِّّّق و
مع شوقی عا شق ساز و ون خیاَ شبنم ،مفقود شده ،ت شبیهکردن فقل از ذهن هو شمند و بیدار
شاملوست که برخاسته و زهی بر این هنرمند فرزانه...
 محاکات در چند شعر دارا نجات ارواح آبها /پرندهوار از سیر ملکوت میآیند /که بی ضه /به النههای زمینی بگَارند /...سما/لبریز گلافشِِّّان گلباَهای سِِّّپید اسِِّّت /خورشِِّّید /این همای آتشِِّّینباَ  /بیضِِّّهها را زیر پر
میگیرد /تا جوجههای آبی /بهدرآیند و پرآور شِِّّوند /سِّلو آبشِِّّار کاوکها /و کفتران بیشِِّّۀ
امواج( .نجات)85:1385،
البته روح آب حتی اگر ری شه در ا ساطیر هم دا شته با شد ،ب سیار تازه ،عجیب و نادر بهنظر
میآید و اینکه آب تخم سپیدی به النۀ زمین بگَارد ،تصویر و محاکات بینظیری از برف است
که سابقۀ آن در ادبیات موجود نیست.
و محاکات دیگر:
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 بهار/گروگان گرما و /شکوفایی اسیر عطن /فصل /به شلم رکود سبیده /و صفوف سربازیسپیداران /به ا سری شم امر «خبردار!» /و نهایت صبر /نه ضت ابر را /علیه تاب تاب ستان به شورش
خواند /امر سِِِّّّرهنگی باد وزید /و شِِِّّّلیک داد سِِِّّّپاه تندر /آذرخن توده های ابرنجک را/
غنصهمر گان بویید ند  /از نوازش نمنم باران /د یدار گلبرگی /آخرین رمق روین /یک مغجه
تب سم شد /از تما شای سقوط سلطۀ گرما /ن سیم/پراف شان کرد انقالب گلها را /و اجالس عالی
هارعنصر  /قانون شکفتن را /به تصویب رساند.

(همان)101-100:

تفسِِّّیر و تعبیر و محاکات عجیب از بهار ،از زبان دارا نجات ،نخسِِّّتین باری اسِِّّت که به این
شِِّّکل و شِِّّیوه بر زبان شِِّّاعری پارسِِّّیگوی جاری شِِّّده و هر ند به احتماَ زیاد تحت تأثیر
ساَهای زیادی از زندگی در جنگ است ،نگاهی نو به شکوفا شدن گلها آن هم در فصل بهار
تاجیک ستان ا ست که حقیقتان در آن ،گویی بهار و تاب ستان به جنگ برمیخیزند تا کدامیک غلبه
کند سرانجام ...و البته بهکارگیری کلمات پیدرپی از جنگ و انقالب ،ون گروگان ،صفوف
سربازی ،امر خبردار ،نهضت ،امر سرهنگی ،شلیک ،سپاه ،سقوط سلطه ،اجالس عالی ،قانون و
بهتصِِِّّّو یبرسِِِّّّا ندن ،ه مه محاکات پرطمطراق دارا نجات را به ک ماَ قوت و وضِِِّّّوح در
تصویرسازی میرسانند.
محاکات بعدی:
 ...شگفتا /میبایدم تاخت /از پس رفتار ماشینوارت /میبایدم باخت /بازیهای الکترونیکی
ع شقت را /باید اکنون /سیم گی سوانت را /به جریان برق پیوندم /تا المپ شمانت /درگیرد /و
روشنیای به دلم ریزد (نجات)116:1385،
باز دارا در این شِِّّعر ،به محاکاتی نو دسِِّّت میزند که البته مبتالبهْ نسِِّّل نو نیز هسِّت؛ یعنی،
کامپیوتر یا «رایانه»؛ همانکه ندین سِِّّالی اسِِّّت همدم نسِِّّل جوان شِِّّدهاسِِّّت و تنهایی بسِِّّیار
ک سان را پرمیکند و گاه حتی ارتباط عادی و کالمی را مختل کردها ست .دارا با تعبیری نو ،آن
را به معشوقی غیرتمند و بهانهجو که غیر از خوین را در کنار عاشق نمیپسندد امّا عجیب است،
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تشبیه کرده« ،سیم گیسوان» ،حقیقتان باید از ذهن خلّاقی برخیزد یا «المپ شم» که تعبیری کامالن
امروزی و صِِّّدالبته با کلمات امروزی اسِِّّت و جالبتر آنکه تعابیر کهن و ندپهلوی «میبایدم
تاخت ،میبایدم باخت و رو شنی به دَ ریختن» نیز کامالن در جای خود آمده و خوش ن ش ستهاند
و در ارتباط با عشِِِّّّق و بازی کامپیوتری ،دَ و مانیتور ،بازی ایهامی زیبایی را به صِِِّّّحنۀ شِِِّّّعر
آوردهاند.
حاَ بر آنیم که به ردّپای شعر شاملویی در شعر دارا بپردازیم که از آن جملهاند :
آوردن عباراتی که قابل ارساَالمثل شدناند .
واجآرایی ،تصاویر کلمات دیروزی و امروزی ،کهن و عامیانه در کنار هم ،مانند :از رخافلک
امههای رخریسک.
استفاده از حروف اضافه وتأکید کهن ،مانند «مر» یا «مر» همراه با «را» ،استفاده از افعاَ کهن،
مانند فروهیدهای (پسندیدهای) ،نشاخت(نشاندن ،جادادن)که با آنها شعر خود را فخیم و مطنطن
نموده است.
مس ِّئلۀ مطرح دیگر ،صِِّّنایع بیانی و بدیعی دارا و کلمات برسِِّّاخته و خاص اوسِِّّت .دارا در
محدودۀ زبان ،کلمات نوی بسِِِّّّیاری سِِِّّّاخته و ترکیبات و عبارات جدیدش که گاه کلمات
مرکب با ا ستفاده از پیوندهای بی سابقه با پ سوند و پی شوند و حتی میانوندها ست و گاه ترکیب
بیسابقۀ دو یا ندکلمهای و گاه نیز ترکیباتی که بر پایۀ تشبیه و استعاره است؛ مانند :سپیدهباران
ازَ ،سکوتواری ،سپیدهپیچ خورشیدی سیب ،خیالریز ،کوی بیپیپایی ،لبانن عسل بستۀ راز،
نوشِِّّاییترین ،سِِّّبزارنگ ،سِِّّتارهجوش و امثاَ آن ،به گسِِّّترش دامنۀ لغات پارسِِّّی نیز کمک
فراوانی کردها ست که الحق در موارد ب سیاری ،موفق نیز بودها ست؛ یعنی عبارات ،آن نان زیبا
هسِِِّّّتند که شِِِّّّایسِِِّّّتۀ اسِِِّّّتفاده در زبان شِِِّّّعر و نثر و حتی گاه عامیانهاند ،هر ند متأسِِِّّّفانه در
تاجیکسِِّّتان به آنها بهای کافی دادهنشِِّّدهاسِِّّت امّا میدانیم که دور نخواهد بود که کلمات او،
بهنام او یا حتی بینام او ،رواج یابد.
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بهکارگیری لغات و ا صطالحات کهن در کنار کلمات گوی شی و عامیانه ،هنجارگریزیهای
فراوان و ساختن ترکیبات تازه نیز از دیگر مخت صات سبکی ا ست که با سبک شاملو و زبان او
همسِِِّّّانیهای فراوان دارد امّا به نظر ما ،یک تفاوت اسِِِّّّاسِِِّّّی شِِِّّّعر دارا با شِِِّّّاملو ،اوالن نگاه
خوشِِّّبینانهتر او به جهان و دوم دید عرفانی – مَهبی اوسِِّّت و همینطور فضِِّّای طبیعتگرا و
لطیف و دنیای خاص درون او که به سهراب ب سیار نزدیکتر از شاملو ست و م سئلۀ دیگر که به
اختالف مکانی مربوط میشِِّّود ،موضِِّّوعات انتخابی او برای اشِِّّعار اسِِّّت که کامالن با فضِِّّای
سیاسی -اجتماعی و طبیعی تاجیکستان هماهنگ است و البته پر واضا است که از کلمات صْرف نا
تاجیکی نیز اسِِّّتفادۀ فراوان بردهاسِِّّت .آنصه او را دارای سِِّّبکی خاص میکند ،بهکارگیری این
کلمات تاجیکی ،نگاهی شِِّّبیه به سِِّّهراب به جهان ،اسِِّّتفاده از تصِِّّاویر زیبای طبیعت دلنشِِّّین
تاجیک ستان و البته منطقۀ خودش که حتی گاه شعر را تبدیل به یک نقا شی رنگارنگ و جَاب
کردهاست.
دیدْ وحدت وجودی و مَهبی – عرفانی او ،اسِِّّتفاده از کلمات گویشِِّّی و عامیانه و کهن،
اسِِِّّّتفاده از قافیههای درونی ،کناری و گاه بیرونی ،بهکارگیری صِِِّّّنایع ادبیای ون تشِِِّّّبیه،
اسِّتعاره ،حسآمیزی ،طردوعکس ،تکرار ،واجآرایی و مهمتر از همه ،تزاحم تصِّاویر بیسِّابقه
در زبان ،ه فارسِِّّی ایرانی و ه تاجیکی؛ لطافت فضِِّّای شِِّّاعرانه ،هنجارگریزیهای غریب و
محاکاتهای نو ،کاربرد شِِّّخصِِّّیتبخشِِّّی و عکس آن یعنی بیجانانگاری یا غیرانسِِّّاننمایی
شاعرانه به شیوۀ قوی و مستدَّ ،استفاده از واحد شمارشی تشبیهی ،مانند« :یک خوشه نگاه ،یک
ساقه سکوت ،یک شاخه دعا و بهکارگیری کلمات پارسی ،بدون درنظرگیری ایرانی ،تاجیکی
یا حتی افغانی بودن آنها ،همه و همه در کنار هم است.
به عبارت دیگر ،هر ند از نیما کاربرد گوین ،از سهراب فضای سورئالیستی طبیعت و از
شاملو نگاه اجتماعی و ویژگی های سبکی ون تکرار صامتها و زبان کهن و عامیانه در کنار
هم و لغت سازیهای عجیب و هنجارگریزی را گرفتهاست ،همه را نان در فضا و حاَ و هوای
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ذهن شگفتانگیز و شاعرانۀ خوین بههمآمیخته و از آن گَر داده و سپس ،در قالب کلمات و
تصِِِّّّاویر خاص خود ریختهاسِِِّّّت که هیچکس نمیتواند او را مقلّدْ صِِِّّّْرف بداند راکه خود
دارای سِّبکی ویژه اسِّت که البته خصِّوصِّان در تاجیکسِّتان و در میان شِّاعران تاجیک کمنظیر
ا ست .دارا ،دارا ست با تمام ا شعار داراییاش و اگر امروز نبا شد ،فردا ست که نامن صدرن شین
سپیدگویان دلنشینسخن خواهد بود.
 -3نتیجهگیری
دارا نجات به عنوان بزرگترین شاعر سپید سرای معاصر تاجیکستان ،در شیوۀ سرودن شعر
از احمد شاملو ،شاعر بزرگ سپیدسرای ایران پیروی کرده و تأثیر پَیرفته و همصنین ،از سهراب
سِِّّپهری و تاحدودی فروت فرخزاد نیز تأثیر پَیرفته اسِِّّت؛ هر ند او دارای سِِّّبکی خاص نیز
هست که او را بر دیگر هماالن و خصوصان همتایان تاجیک خود برتری میدهد.
شعر او ،نمونۀ بارزی از شعر سپید تاجیک است که با کلمات گویشی خاص منطقۀ خودش
و ا صطالحات تاجیکی ،تمام خ صو صیات شعر سپید ناب را دارا ست .او با ا شعاری که ب سیار
اوقات ،خاصِِّّیت ارسِِّّاَالمثل شِِّّدن را دارند ،نگاه جدید به جهان ،محاکاتهای نو و دلپَیر،
هنجارگریزیهای فراوان ،ترکیبات نو و واژهسِِّّازیهای عجیب و نادر و زیبا که بر پایۀ تشِِّّبیه و
استعاره بنا شدهاند ،در ادب فارسی خودنمایی میکند.
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