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                يارافيارافيارافياراف    باي كيلديباي كيلديباي كيلديباي كيلدي    تاجيتاجيتاجيتاجي
 اليق و رودكي

  

 گوهري ديگر را در دامن خود پرورد 20م قرن ديار پنجكنت از نيمة دو پرور كهن خاك ادب
بديل استاد اليق  اين شخصيت فرهنگي و شاعر بي. كه نظم اواخر اين سده با نام او پيوندي قوي دارد

  . شيرعلي است كه افتخار كل مردم تاجيكستان است
 عرصة استاد اليق شيرعلي در آغاز فعاليتهاي ادبي خود به عنوان شاعري نوجو و نوپرداز وارد

امروزه استاد . او همواره در تالش يافتن سبك و اسلوب و روشي خاص براي خود بود. ادبيات گرديد
هاي تابناك ادبيات و سرآمدان شعر معاصر تاجيكستان محسوب شده، اشعارش چه در  اليق از چهره

  . زبان محبوبيتي خاص دارد تاجيكستان و چه در خارج كشور و ممالك همجوار فارسي
شناسان و محققان و دوستداران كالم استاد راجع به ويژگيهاي مختلف آثار او  آنكه ادبياتبا 

توان گفت كه هنوز تحقيقاتي كامل و فراگير در اين زمينه  اند، اما با اطمينان مي ابراز عقيده كرده
دبيات نگاه من به آثار اليق، نگاه به يك ا«من به گفتة شاعري كه گفته بود . صورت نگرفته است

پندارم كه شايد روح پدر شعر فارسي استاد رودكي در كالبد استاد  كامالً موافقم و چنين مي» است
  .اليق از نو احياء گرديده باشد

اگر به شعر استاد اليق نظر كنيم، سادگي بيان، رواني سخن، الفاظ عذب و معاني دلپسند را 
اليق به جامة كهن . برانگيزندة احساسات استشعر اليق نيز مانند شعر رودكي مؤثر و . يابيم درمي

اي  شعر فارسي پيراهن نو دوخت، يعني با استفاده از همان قوالب شعر گذشتگان، معاني و مضامين تازه
  .را بيان نمود
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ي غزل و رباعي را از »كهنه شده« قالبهاي به اصطالح 70 - 60شعر استاد اليق بين سالهاي دهة 
مهمترين دستاوردهاي شعر استاد اليق در . هاي اين قالبهاي شعري را نشان داد نو احياء نمود و توانايي

هاي ملي و فرهنگ مردمي جهت آفريدن  آن است كه او جسورانه از رسم و عرف و عادت، آرمان
هاي  كاري چنين تازه. نمايد برد و به اين واسطه شعر را به واقعيت نزديك مي مضامين شعري استفاده مي

هاي عاشقانه  و هم در اشعار  گردد، هم در سروده ق كه در مضمون و معني شعر ظاهر مياستاد الي
  .شود  او ديده مي اجتماعي

ساالر نظم فارسي  هاي استاد اليق از شعر شعراي پيشين و  از جمله اشعار قافله برداري بهره
هاي  ذيري و يا برداشتدر خصوص اين تأثيرپ. جويانه است ابوعبداهللا رودكي، ايجادكارانه و الهام

استاد اليق، دانشمند مشهور و ممتاز معاصر، » كليات«شاعرانة اليق، مؤلف پيشگفتار ارزشمند 
گيري و  گيري، الهام اگر به چگونگي پيروي، بهره«: پروفسور عبدالنبي ستارزاده برحق نوشته است

 كماالت در شاعري از ديگران، بينيم كه او به حيث يك جويندة حتي تقليدهاي اليق توجه نماييم، مي
را يافتني شده است، نه جواب به » چطور بايد گفت؟«پيش از همه و بيشتر از همه جواب به سؤال 

   .»را» چه بايد گفت؟«سؤال 
ها طي  برداري اين بهره. هاي فراوان جسته است در حقيقت استاد اليق از اشعار رودكي بهره

فته، در مجموع براي افادة آرزو و آرمان سخنور خدمت نموده اشعار شاعر آشكار و نهان صورت پذير
  .است

نخستين عنصري كه اليق از زندگي رودكي در شعر خويش به كار گرفته، مربوط به حوادث 
  :آورد ي رودكي ياد مي»شعرهاي گمشده«اليق در چند شعر خود از . تاريخي زمان زندگي شاعر است

  از آمدهــــه و بـــكوه رفتــــبا ش  ريبــاي غـــتم كه دنيـــتا بدانس
  )1، 343(پر ز داغ شعرهاي گمشده   اب رودكي شاعر استــــچون كت
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رفتة زندگي ارزيابي گرديده  ترين نقد از دست  هاي اليق به عنوان ناياب اين مطالب در سروده
ام جواني ياد بديل زندگي خويش چون عمر عزيز و عشق اي لذا سخنور از هر لحظة ناتكرار و بي. است

  :كرده، آن را به شعرهاي گمشدة رودكي تشبيه نموده است
  هاي كــــــودكي     ناعيـــان با شـــوخي  سي بهار عمـــــر من انــــدر گذشــت
  )2، 284(    گمشده چون شعرهاي رودكي   آن مني كــــه بـــود تا امــروز نيست

اني و نورسي خويش را زير و رو ، شاعر خاكستر خاطرات دوران جو»خمار«در شعر 
همانا اين عشق . آورد نمايد و با صميميت و سادگي بيان، از عشق زيباي ايام كودكي خويش ياد مي مي

  :نمايد كودكي شعر گمشدة رودكي است كه شاعر از آن مكرراً ياد مي
  يادش بخير باد

  آن عشق كودكي
  آن عشق گمشده

  چون شعر رودكي
اعر از ناعيان گذشتن عمر كه عالم زيباي كودكي و دنياي رنگين عشق هاي يادشده، ش در پاره

هاي جاودانه را با شعر رودكي قياس نموده  برد، سخن به ميان آورده، اين آرمان و محبت را با خود مي
  :باشد شعر رودكي براي اليق تمثال رواني و سادگي نيز مي. است

     چون مصرع شـعر رودكي يــــادم كــن   آبـــــادم كن اي يـار بيــــا و خـــــانه
  )2، 529(    پيوند به دهر سلك ايجادم كن   ام امروز ز بس كـــه آخـــريــن سغدي

هاي مختلف انعكاس يافته است كه  هاي اليق با گونه پرتو روزگار اشعار رودكي در سروده
  :توان به طريق ذيل ارزيابي كرد آن را مي

ندگاني و جزئيات روزگار رودكي، از قبيل كور شدن رودكي را هاي ز اليق برخي مرحله. 1
اين معني . از طرف دشمنان و خواري او جهت ابراز انديشه و بيان افكار مورد استفاده قرار داده است
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ها سر كرده تا چهارپاره و غزل دامن گسترده  ريزه و كتيبه  از سخن-در تمام انواع و اشكال شعر اليق
  :گويد مي» ايم آسان كجا به مسند عزت رسيده«زل چنانكه در غ. است

  )2، 204(ايم  يك رودكي نبود از او بيش كور شد        تا ما بدين محيط بصيرت رسيده
  :يا جاي ديگر گويد

  )2، 204(     به دوش انبان من عشق تو باشد   اگر چون رودكي ميــــــــرم به خواري
در «آيد كه در شعري با عنوان كتيبه  دكي به ستوه ميظاهراً اليق از بحث كوري و بينايي رو

  :مسئلة فوق را با چنين انديشة زيباي شاعرانه خالصه نموده است» دفتر آثارخانة رودكي در پنجكت
        بحث دانندگان حـال اوست  رودكي كور بـــــود يا بينا؟

  )2، 639(ي او، كمال اوست چشم بينا   شعر او ليك در همـــه ايام                          
اليق در شعرهاي خود بعضي كلمات وتركيبات را كاربست نموده است كه شعر رودكي را . 2
  :»...ما سالخورده هستيم«چنانكه از غزل . آورند به ياد مي

  )2، 61(همچون انار شيرين دستي فشرده ما را   تيم غافل از آنــــبا يار نارپستان خف
رودكي را از قصيدة مشهور او به » ترك نارپستان«تركيب » ر نارپستانيا«با كاربرد عبارة 

  :آورد ياد مي
  شمار درم سخت بي خريد و همي همي

  به شهر هركه يكي ترك نارپستان بود
  :گويد اليق مي» عمر بلبل«در شعر 

  عمر بلبل كوته است
  بيچاره بلبل

  ادايي با همه شيرين
  نوايي با همه رنگين
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  يدوستار با همه گل
  با همه فرياد و زاري

  بيش از يك سال عمرش نيست
  )2، 664! (افسوس

  :يابيم در ديوان استاد رودكي بيتي را با مضمون ذيل مي
  !     چرا عمر كركس دوصد سال ، ويحك؟  تــر پرســـــتو نپايد ز ســـالي فـــزون

در بيت . فته استاين تشابه هم در بيت استاد رودكي و هم در شعر اليق يكسان صورت پذير
با تعجب آگنده به حيرت و » گردش اين چرخ فرزين رفتار«رودكي اعتراض و نارضايتي شاعر  از 

استاد اليق اين تعجب و تحير را كه از زبان . تأسف بيان يافته كه در كمال بالغت صورت گرفته است
  :الشخوار و غُلبه بيان يافته است، چنين به قلم داده است

  دد به عمرشخن زاغ مي
  خندد به شكرش غُلبه مي

  ها خوار از البالي الشه الشه
  خندد به حالش تلخ مي

  كين چه روزي و چه عمري
  اين چه جاي منت و شكري؟

و خندة زاغ و غُلبه و » بر چنين عمر كوته«در ادامة شعر مذكور شاعر از شكرگزاري بلبل 
  :نمايد ين خالصه ميخوار از اين حرف بلبل، از نام بلبل مطلب را چن الشه

  بينيد، تكرار هم است گرچه صد سال مي
  -آنچه من در چار فصل سال

  يك سال حيات خويشتن ديدم
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  شما صد هم بعد سر من
  گرچه هم داريد نيروي پريدن

  گرچه هم داريد نيروي به مرداري رسيدن
  محنت اين عمر كوتاه مرا

  لذت اين عمر كوتاه مرا
  قيمت اين عمر كوتاه مرا

   اين عمر كوتاه مراحكمت
  !...بينيد هرگز نمي

  ام چونكه من با طبع عالي آه و زاري كرده
  نه چو كركس با پر و بال قوي

  )2، 664... (ام خواري كرده با عمر افزون الشه
رود و سمرقند، همچون گهوارة تمدن  هاي اليق در اكثر  موارد نامهاي بخارا، پنج در سروده. 3

 همچون شكوه و شوكت و شهامت اين سرزمين شاعرخيز در رديف نام تاجيكان و رود زرافشان
شاعر وقار و شوكت » رود سوي بخارا زرافشان مي«چنانكه در شعر .  است رودكي به كسرت ياد شده

  :داند و طغيان و جوش و خروش رودخانة مذكور را ناشي از نام و شعر پرآوازة رودكي مي
  ت شـــعرهاي اوســـتاد استز صو  تو پرسي لنگر مـوجش كه دادست؟
  )2، 44(ز نام تابناك اوسـتاد است   چنين تاب و توان بر وي كه دادست

شعر مذكور جنبة ديگر معرفتي هم دارد، زيرا شاعر به رود زرافشان به عنوان منبعي معنوي 
ي جار» به نفع خلق زر افشاندن«نگرد كه همواره با مقصد  و سيماي شكوهمند تاريخي پرآوازه مي

بيند و تا بخارا  قسمت مي تقدير و هم از اين لحاظ، شاعر رود زرافشان را با رودكي هم. باشد مي
  :نمايد نرسيده، خشك گرديدن آن را عزاي اين رودخانه به ياد همديارش، يعني رودكي ارزيابي مي
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      شود ســـــاكت سكوتش سرد و غمزا  ولي آيـــــــد چــــو نزديــك بخارا
      به خاطــــر قســـمت اســـتادش آيد   عصــــر فالكـــت يادش آيدهمـــان

  )2، 44(    به آن ياري كه كرده نامدارش   عزا گــــــردد به يــــاد همـــديارش
كه در جواب شاعر حسود معاصر رودكي ابوزراعه ايجاد گرديده » ... سال1000بعد از «شعر 

عر استاد شاعران به اليق امكان داده است تير سخن خويش است، در برابر پشتوانگي و حمايت از ش
شمارند  و به آناني كه مس خود را زر مي» عصا كوران بي« ، »سوداگران شعر و آهنگ«را به تمام 

باك در  ابا و بي گيرد، شعر بي در اين مورد شعر رودكي براي اليق در مقام افتخار قرار مي. پرتاب نمايد
  :كند سزايان صدا بلند ميبرابر اين ناخلف و نا

  پـــــرستيد     شمـا در مجــــلس مي حق  شما در خانــــــة خود مــــرد ميـدان
  )97/1! (    حقير و عاجز و ترسو و پستيد  ولي گـــــاهي كه بر منـــبر بــرآييـد

  :اليق جاي ديگر جواباً به ابوزراعه و خاصه با نظرداشت يك بيت او
     ز بهر گيتي من كور بـــــــود نتوانم  و بيافت گيتي رااگر به كوري چشم ا

  : رودكي سروده شده است، چنين جواب سزاوار داده است–كه در مذمت استاد شاعران 
  هر چشم كه نظّاره كند، جويا نيست

  هر راهبر سوار رهپيما نيست
  هر لنگ نشد جهانستان چون تيمور
  )2، 513(هر كور به مثل رودكي بينا نيست 

  :اليق در مواردي متعدد صريحاً به شعرهاي رودكي اشاره نموده است. 4
  تا كي بويد از همه دور، اي برادران
  )2، 408(گوري كنيد تا در گور، اي برادران 

گوري كنيم و : از ديوان استاد رودكي بيت» گوري«اينجا شاعر براي روشن نمودن معني واژة 
شادي و « را به استشهاد آورده به معني - دو لبان پريوشانباده خوريم و بويم شاد، بوسه دهيم بر

در شكل » بودن«همچنين در اين بيت اليق استفاده شدن فعل . نمايد آمدن آن را تأييد مي» نشاط
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، كه در زبان معاصر چندان مستعمل و مورد استفاده نيست در بيت ذكرشدة رودكي نيز آمده »بويد«
  .تواند ال شده ميهاي با بخش انديشه است، تقويت

به طور ذيل » مرغَزَن«نيز از واژة كالسيكي » هرچه دارد در اين جهان، وطن است«در غزل 
  :استفاده نموده است

  پر ز زاغ و زغن شده اين بم
  )2، 110(گذر بلبالن به مرغزن است 

  :در معلومات عالوگي در پاورق آوردة خويش شاعر از بيت
  هركه را راهبر زغن باشد

  و به مرغزن باشدگذر ا
بهره بردنش را تأكيد نموده ضمناً جايي به رودكي و جايي به عنصري نسبت داده شدن آن را 

  :جاي ديگر ضمن بيت. نيز اشاره نموده است
  ساالري استاد همتان بود سپه

  )2، 415(سلحان؟  سپر و بي از چه مانديد چنين بي
زند، در شرح عالوگي بيت از   حرف مي90سرپناهي اهل سخن در سالهاي پرآشوب  كه از بي

  .منظور بودن استادرودكي را بيان داشته است»  سپهساالر«واژة 
خورند كه در آنها شاعر به طريق تَضمين از شعر  هاي اليق شعرهايي نيز وامي در سروده. 5

  :خوانيم چانچه در يك غزل آهنگ اجتماعي داشتة شاعر مي. رودكي بهره برداشته است
  »ياد يار مهربان«جويبارهاي جاي آن 

  )2، 77(جوي اشك و خون روان است، اي دريغ از جوي ما 
  :هاي رودكي و فردوسي چنين تضمين نموده است جاي ديگر، اليق در يك مورد از سروده

  ز فرهنگ بهتر نداريم گنج
  تو اين گفتة رودكي نشنوي

  خوانديم و پير خرد» شاهنامه«ز 
  )2، 504 (»از آموختن يك زمان نغنوي«
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 بيت تضمين نموده 36استاد رودكي را در » ...باد جوي موليان«اليق همچنين قصيدة مشهور 
  :يابد است، كه با ابيات زيرين آغاز مي

  د هميـــان آيـــــغلغل ساماني    بانگ جشن تاجيكان آيد همي
  )2، 487(» بوي جوي موليان آيد همي«    بة شريفــــاز بخارا بر دوشن       

 سالگي دولت سامانيان و در ستايش شاه اسماعيل ساماني 1100يدة مذكور به مناسبت قص
  :نوشته شده، اليق در پنج بيت آن نام رودكي را همچون شاعر صاحبقران ذكر نموده است

  تان آيد هميــــــــرودكي همداس  بهــــــره او با هزاران كوكــــهم
  د هميـــــتان آيــــــز و دلسدلنوا  ازآفرينـــــود اعجــــرودكي با ع

  ران آيد هميــــدخت لـــــدر بر گ  ف، كفزنانـــجام در ك» مادر مي«
  )2، 488(در بر صاحبقران آيد همي   به كف» شاهنامه«وس ــــاستاد ط

  :در بيت آخرين باشد شاعر دوام رودكي بودن خود را با افتخار چنين بيان نموده است
  )2، 488... (خوان آيد همي اليق سرواده  د رودكيتي كه بعـــــــكاش دانس

گذاشتن (هاي گوناگون  خورند كه به مناسبت هاي اليق شعرهايي نيز وامي در پهناي سروده. 6
در ديوان «، »راه دلها«تواند شعرهاي  در اين زمينه مي. اند ايجاد گرديده) ها ها، كتيبه مجسمه، جشن

و امثال » در ديوار مقبرة رودكي در پنجرود«، »ئمة هيكل رودكيدر قا«، »ها رودكي به جاي بسيارنقطه
  .رسانند آن را ذكر نمود كه آنها صداي دل شاعر را از قعر عصرها به وارثان مي

هاي مرده و گمشدة  ايام جواني خود را به شعرهاي گمشدة رودكي  اگر اليق در ابتدا عشق
ها باشند  بسيارنقطه. اند ها داده د را به بسيارنقطهمانند كرده باشد، در نهايت شعرهاي گمشده جاي خو

  :اند فريادرس زبان اليق و ديوان رودكي فرياد بي
  ها چون لخچة سردي نشان آتشند نقطه
  ها چون زخم دل از روزگار ناخوشند نقطه
  شكند ها هم بار معني مي نقطه
  ها چون داغ دل نقطه

  هاي جان تو چون ريش
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  حة ديوان توها در صف ها چون زخم نقطه
  )2، 638(مانده جاي مردم چشمان تو 

خالصه، اليق چون دانندة خوب ادبيات گذشتة ما به شعر و چهرة هنري سردفتر ادبيات 
اندازه داشته، رودكي را به  كالسيكي فارس و تاجيك ابوعبداهللا رودكي حسن توجه و صميميت بي

  :ار داده استبرداري قر عنوان پيامبر شعر بارها مورد ستايش و بهره
  ر بوده استـــپيغمبر عشق ناز دخت  گر رودكي در شعرپيمبر بوده است
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