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        ميرزا شكورزادهميرزا شكورزادهميرزا شكورزادهميرزا شكورزاده
 جايگاه رباعي در فولكلور تاجيك

 

  ا كرديـاي چرخ فلك ستم تو بر م
  ها كرديـما را به جهان غريب و تن

  كاري كردي كه دشمنان شاد شوند
  د آنچه تو بر ما كرديـــكافر نكن

  )يكاز فولكلور تاج(          
دانشمندان شوروي سابق، از نخستين روزهاي به اصطالح پيروزي انقالب بخارا، در 
كنار تحقيق و بررسي ادبيات كالسيك ما، به گردآوري و بررسي و نشر آثار شفاهي 
تاجيكان آسياي ميانه توجه خاصي داشتند و فولكلور تاجيك را بسيار رنگين و پربار و 

 كساندرالتوان از پروفسور شادروان  در اين زمينه مي. اند داراي سابقة ديرين تلقي كرده
به عنوان نمونه استاد . به نيكي ياد كرد...  وزاده يف و ياكوف نالْسكي، كلوديا الوغبولدير

بولديريف ساليان زيادي در گردآوري نمونة آثار شفاهي و پژوهش تاريخ بدخشان خدمت 
 در شهر 1937فولكلور تاجيك را در سال اي انجام داد و نخستين مجموعه از  شايسته
ها به گردآوري و تصحيح و تدوين و همچنين ياكوف نالسكي مدت. آباد به نشر رساند استالين

هايي از   پارهاشتغال ورزيد و در چندين مجموعهدادزاده  نشر آثار شاعر عامي بابايونس خداي
 چه نظم، نه تنها در تاجيكستان، نمونة آثار شفاهي تاجيكان، چه نثر و. شعر او را چاپ كرد

بلكه در شوروي سابق به زبان روسي و خارج از آن به زبان اقوام ديگر چندين بار به چاپ 
  .رسيده است
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جانبة آثار   و بررسي و تحقيق همهانتها در امور گردآوري و نشر و طبع اين گنجينة بي
، استادان اده، ناصرجان معصومياهللا بزرگز چون لطفدانشمنداني   نويسندگان وي،شفاهي مردم

زاده،  اف، اسداهللا صوفي اهللا نظراف، واحدجان اسراري، رجب امان زاده، حبيب ميرزا تورسون
، بازار تلَواف، بهرام شيرمحمدزاده و دهها تن از شاگردان اف روزي احمد، مردان نعمت

ودي است كه جاي خوشن. اند پرور آن خدمت باارزش و ماندگاري كرده شعردوست و ادب
نام ما، استادان مؤمن قناعت و اليق شيرعلي، خانم گلرخسار، گلنظر، قوت  شاعران صاحب

ها در  و در نشر كتابهاي مردمي هستند بيتي، غزل و ترانه از شيفتگان رباعي، تك.... دولت و
  .اند اين زمينه با دانشمندان رشتة فولكلور همكاري داشته

در افغانستان و ازبكستان به سر ) از سي ميليون نفربيش (شمار زيادي از تاجيكان 
، اند تاجيكستان افتادهبرند و شهرهاي بزرگ اين دو كشور كه امروز خارج از مرزهاي  مي

بايد از خدمات پاسداران فرهنگ تقدير به عمل آورد كه در . باشند زبان مي اساساً فارسي
ترين گوشه  اند و حتي به دوردست رزيدهبه گردآوري اين گنج پريشان اقدام وهاي مختلف زمان

و كنار آسياي ميانه و افغانستان پياده و سواره رفتند و از شيوة الاليي گفتن مادران، از لحظات 
هايي  ز لحظهاسوران و  براران، بورياكوبان، ختنه بينان، جفت بياران، روي پرشور و شوق عروس

ها با  ا در حالت سماع با جانگدازترين مرثيهآورد و آنه كه درد و غم و مرگ به آنها هجوم مي
 را  ، همچون غواصي ماهر با محبت و دقت تمام، همة گوهر سخنگفتند عزيزانشان بدرود مي

  .گرد آوردند و از گزند فراموشي نجات بخشيدند
 شاعرند و كم و بيش هر فردي از اين قوم  مردم ما طبيعتاً،زاده به قول استاد تورسون

در دامان پاك مادر تاجيك به كمال رسيدن و پرورش ها  دليل اين گفته. ري دارداستعداد شاع
يافتن و از قعر گل سيه تا اوج زحل همه مشكالت گيتي را حل كردن و با تيزي انديشه و 

شناسان   اغلب ادبيات1.الماس تفكر مشتري و زهره را به سماع و رقص آوردنهاي فرزند اوست
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هاي علم و ها و گنج اند كه ادبيات عالمگير ما كه بزرگترين نابغه  اين عقيدهرشوروي سابق ب
  . يعني فولكلور منشأ گرفته است2»مادر علوم«هنر به گنجينة تمدن بشري افزودند، از 

ادبيات شفاهي تاجيك تنوع بسيار رنگين دارد و آثاري ارزشمند و خالق و آموزنده 
ها، افسانه،  بيتي، دوبيتي، مثنوي و قطعه مي، تكهاي مرد در غزل و غزلواره .گيرد را در بر مي

هاي منظوم و منثور، بهترين آرزو و آرمان آدمي، مبارزة نيروهاي اهورايي عليه روايت، داستان
، ناز معشوق و نالة عاشق، درد غربت، محبت مادر، ياد وطن و امثال اينها منييهاي اهر دسيسه
  .اند هاي گوناگون سروده شدهبه شكل

نواز ديارشان، تاجيكان را به  ناسان بر اين باورند كه طبيعت زيبا و روحش مردم
آنها هنگام زمين شدگار كردن و دانه بر آن پاشيدن و . سازد شعرگويي و رامشگري دعوت مي

آوري پنبه، زير لب  گندم درودن و خرمن برداشتن و حتي كارهاي دشواري همچون جمع
 زي در حين لباس دودران در كنار گهوارة طفالن و پيرزنانما. خوانند سرود، ترانه و چكامه مي

خوانند و حتي در دشوارترين  سفيدان در روز جشن و سور سرود مي بافي و ريش و جوراب
آنها در روز مصيبت و لحظة واپسين وداع با . رسد لحظات زندگي، شعر به دادشان مي

بدين وسيله، سرايند و  ها مي و مرثيهگريند  خوانند، مي كشان سرود ماتم مي عزيزانشان، نوحه
  .نشانند  فرو مياي  اندازهتاش دل را تآ

در رشد و گسترش ادبيات شفاهي تاجيك، بدون ترديد ادبيات كالسيكي ما كه 
شهرت جهاني دارد، تأثيرگذار بوده است و اگر عادالنه قضاوت نماييم، ادبيات و فولكلور هر 

شايان ذكر است كه گردآوري، چاپ و آموزش آثار . اند دو خدمت باارزش متقابلي داشته
چندين مجموعة . شفاهي مردمي در سالهاي حكومت شوروي پيشرفت چشمگيري داشت

به نشر رسيد و اكنون صدها ) از پنج تا بيست سي هزار نسخه(فولكلوري با تيراژ مناسب 
اجيكستان نگهداري دستنويس از اين آثار گرانبها در بخش فولكلورشناسي فرهنگستان علوم ت
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هاي   مثل روزگار پيشين ديگر امكان نشر مجموعهشود و با كمال تأسف در تاجيكستان مي
از سوي ديگر در ايران تا به امروز در زمينة تحقيق و . وجود نداردبه صورت پياپي فولكلوري 

 آثار شفاهي مردم تاجيك كاري چشمگير صورت نگرفته كه اميد است درهاي  معرفي نمونه
تحقيق، پژوهش و معرفي  ،دو كشور هاي فعاليت فرهنگستان علوم هرآينده يكي از بخش

  .زبانان باشد هاي ادبيات شفاهي فارسي گنجينه
الزم به تذكر است كه در ادبيات عاميانة تاجيك، رباعي و دوبيتي بيش از انواع ديگر 

نام استاد  دانشمند صاحب.  با ذوق خاصي سروده شده استشعر رواج يافته و در اكثر اوقات 
ها  اف كامالً درست تأكيد كرده است كه رباعي گواهينامة آرزوها، دردها و شادي رجب امان

سرايي   رباعي3.هاي گوناگون بوده است هاي مردم در دوره ها و ناكامي كامي و غمها و خوش
هاي غرم،  احيههاي ختالن و بدخشان، ن استانمانند نشين، تاجيكهاي كوهستان  در بخشاساساً

دريا و  هايي از واليت سرخان آباد و بخش ، غانْچي، استروشن، فيضمسچاه، فلغر، پنجكنت
 گويندگان ،سرايي وادي حصارِ شادمان، رونق داشته و صرف نظر از برخي مشكالت رباعي

ذوق توانستند در چهار مصرع يك جهان معني را بگنجانند و حتي از صنايع مختلف  صاحب
  :به طور مثال به اين رباعي مردمي توجه نماييد. رانه استفاده برندادبي ماه

ــدرت داري   ــو قـ ــب تـ ــان عجـ ــالج جهـ   حـ
  ات همـه در خـواب و تـو خـود بيـداري              بنده

  رزق منَـــــه پاشـــــيدي بـــــه روي عـــــالم
ــا داري   در گــــــشتن و چيــــــدنم تماشــــ

  

اين رباعي را شاعر عامي، يوسف وفا سروده است كه از لحاظ وزن و قافيه و ديگر 
سازد كه  قوانين شعر و شاعري عاري از كمبود است، جنبة مذهبي دارد و خواننده را وادار مي

  .از قدرت عظمت و بخشندگي خالق خود در غفلت نباشد
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ما برقراري رابطة انسان با خدا را در رباعي مذكور مشاهده كرديم، اما عارف و 
ارتباط دروني انسان با آفريدگارش همتاي نيشابور، حضرت عطار در ابيات زير  مند بي انديشه

  :دار و در حد عالي درك كرده است را بسيار ژرف و ريشه
  »ايها الناس«گويي و حق » هو«كه تو      ده و حق هردو بشناســـــخطاب بن

  وييــاي و هـــده و حق هــميان بن     ده هوييــق وز بنــخوشا هايي ز ح
زبانان فراوان به  ات مكتوب و شفاهي فارسياين گونه معاني و مضامين مشابه در ادبي

  .خورد و بررسي موضوع يادشده خارج از بحث فعلي ماست چشم مي
از سوي اشخاص كه  ييها ها و دوبيتي جاي بسي خوشنودي است كه بيشتر رباعي

اند و از نگاه محتوا و رعايت وزن و قافيه و استفاده از ديگر صنايع  سروده شدهذوق  صاحب
هاي مذهبي، عرفاني و افكار ما در رباعيات مردمي با معني و مضمون. ي از كمبودندشعري، عار

اشخاص معتبر، مساجد  كنيم و اين قبيل ابيات بيشتر در لوح آرامگاه  ميصوفيانه نيز برخورد 
  :به طور مثال. اند هاي شهرهاي پرآوازة ديار حك شده ها و كوشك و مدارس و كاخ

ـ           ك دانـة اوسـت    شاهي است كه هر دو كـون ي
ــت     ــة اوس ــل پروان ــه جبرئي ــت ك ــمعي اس   ش
  اي اهـــل خـــرد چـــشم خـــرد را بگـــشاي    
ــت    ــة اوسـ ــث ديوانـ ــد و ليـ ــبلي و جنيـ   4شـ

  

در بيشتر موارد اين گونه رباعيات را مردم عامي در تأثير و يا تقليد شعراي مشهور 
  : اين تقليدها موفق و دلپذيرندزاند كه بعضي ا ايجاد كرده
  آب دهنم گه تلخ و گه شيرين است     ن استــ زريا به مثال كوزةــــدني

  دين استـجدايي به سر چن اين زنده     دلتنگ مشو كه زندگي وزنين است
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رباعي فوق تحت تأثير اين رباعي شاعر عارف، پهلوان محمود خوارزمي سروده شده 
  :است

  گه آب در او تلخ و گهي شيرين است      ن استـــال كوزة زريـــا به مثــدني
  5ل هميشه زير زين استـاين اسپ اج      دين استـمغرور مشو كه عمر ما چن

جاي ترديد نيست كه رباعيات عاميانه در هيچ صورت به پاية آثار استادان سخن 
اي و واژگاني و تعبيرهاي پيش  عناصر لهجه ،رسد اما جالب است كه در اين گونه تقليدها نمي

كند كه چنين اشعار، يا محصول طبع   و خواننده درك ميپا افتاده خيلي كم به كار رفته شده
گهربار اديبان كامل ماست و يا شاعرطبعي در حد توان خويش در ساختن و پرداختن آن 

  :خوانيم اي مي زحمت به خرج داده است، مثالً در سنگنوشته
  ست در وقت خودش بزرگواري بوده      ست داري بودهـــاين صاحب قبر نام

  ست دواري بودهــــم به بقا اميــاو ه      دـين خواهد شـغرّه چنبر عمر مشو 
دانشمندان فولكلورشناس بر اين باورند كه بخشي از آثار شاعران پرآوازه كه پيوسته 

هاي  ، رباعيات خيام نيشابوري و دوبيتي حافظ،هاي سعديمثل غزل(ها بوده است ورد زبان
 و شوند مي» ادبيات شفاهي مردمي«حول تبديل به با گذشت ايام با كمي تغيير و ت) باباطاهر

جايز است و يا برعكس مردم اشعاري را هاي فولكلوري  داخل نمودن آنها در مجموعه
  .ايم  كه ما مصداق آن را بسيار ديدهندهد  و آن را نسبت به شاعران زبردست ميسرايند مي

در زمان شوروي گردآوري و نشر آثار شفاهي كه جنبة عرفاني و مذهبي داشتند، 
از اين رو، آثار عاميانه، به . ممنوع بود و به همين جهت شماري از اين شعرها فراموش شدند

ويژه رباعي در اين دوران، آن اصالت و رنگ و بوي جذابي را كه در گذشته داشت، تا حدودي 
چنين از دست داد و در اين باره حق به جانب شاعر محبوب ما استاد اليق است كه از وقوع 

  :رويداد ابراز ناخوشنودي كرده است
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  سكاوريم دو سه كس م لنينَه سالم مي      گاويماق تَد به قَـــــپايي آچت منَه مي
 به اصطالح 6هر گاه اين دوبيتي«: گويد  و ميآورد وي جهت اثبات اين مدعا دليل مي

ا من دوبيتي و رباعيات آيد كه زادة فرهنگ مردمي باشد، زير خوانم، باورم نمي مردمي را مي
مردم زرافشان و كوالب و ... كنم پرستم و از آنها تقليد مي خوانم و مي مردمي را بسيار مي

درواز كه اصالً رباعي و دوبيتي زادة طبع خداداد آنها بود، اين يا آن بيت را با تقاضاي زمان 
 نبوده و مصرع آخر اجباري اند و بيت باال هم بيشك در آغاز چنين ها ساخته تغيير داده، قرينه
  7.»الحاق شده است

با كمال تأسف رباعي و دوبيتي در دوران سلطة بلشويكي آن سوز و ساز طبيعي را كه 
ارزش، بي بند و بار و به اصطالح  اي نه تنها رباعي كم در قديم داشت، از دست داد و عده

ي و دوري از جهان علم و اند، بلكه از فرط ناآگاه  گفته8»آور گَديه«حضرت بيدل دهلوي 
هاي فولكلوري چنين   زدند و در مجموعهآميز فرهنگ اسالمي، دست به انشاي اشعار فحش

توان ديد و ما حتي براي اثبات فكر   مياي هاي دور از اخالق انساني را تا اندازه رباعي و دوبيتي
حقيق و ارزيابي را مناسب ندانستيم و تآن ذكر و اثبات » آثار مردمي«و تحليل اينگونه 

  .مسايل يادشده را به آينده و آيندگان واگذاشتيم
موضوع عشق در رباعيات مردم تاجيك از جايگاه خاصي برخوردار است و اين عشق 

آورد و  اساساً زميني است و فرياد عاشقان در بسياري از موارد دل سنگ را هم به ناله مي
پرور، فقر و ناداري خويش، دل سخت و  لهعاشقان شكوه از عشق ناكام، روزگار و جامعة سف

در اين . رفته را دارند باد هاي برتهي از رحم و شفقت محبوبه و پدر و مادر سنگدل او و آرمان
توان احساس كرد كه لذت نان  مي لطافت و زيبايي و شميم گلهاي خودروي را ،ها قبيل رباعي

  :عي توجه فرماييدبه اين ربا. آورد آمده را به ياد ميبر  از تنور ةتاز
  ردانمـــمانند طنابِ چرخ سرگ  دانمـــكند دن از عشق تو درد مي
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  11 تو برآيد جانم10شايد به وِناغِ     شوم ميان انگشتانت9من پيلته
بر اثر اين درد، توان و خواب و . درد دندان يكي از بدترين دردهاي جسماني انسان است

شخص مبتال به درد عشق نيز گرفتار  ،ين رباعي كه در امبيني مي. رود خور همه از دست مي
او چون فتيله در ميان انگشتان محبوبش سوختن و افروختن . چنين وضعيتي وخيم شده است
كمتر از رباعيات شاعران ها  ارزش ادبي چنين رباعي. بدطل و جان سپردن را از خدا مي

ر عاشق از عفت و پاكي يا در رباعي ديگر ما شاهد يك جهان شادي و افتخا. كالسيك نيست
هاي بكر و دلربا در اين رباعي دل  استفاده از تشبيه. و مستوري نگار برگزيدة او هستيم
  :آورد خواننده را چون دل عاشق به وجد مي

  يــــارم پــــس در، خــــودم پــــس دروازه   
  رنگــش گــل ســرخ، خــودش پنيــر تــازه     
ــدازه   ــر دســت ان ــن پني   هــر كــس كــه در اي
ــازه   ــد تــ ــر بمانــ ــكند پنيــ ــتش شــ   دســ

  

عاشق بيچاره از معشوقة ر رباعي زير، اعتراض و يك نوع طعنه زدن و نفرين د
  :شويم شكن مي پيمان

ــردم    ــس كـ ــوره بـ ــوي تـ ــدن كـ ــن اومـ   مـ
ــردم      ــاكس ك ــو ن ــن ت ــه دام ــه ب ــن چنگ   م
ــسان دل دادي  ــه ناكـ ــدي بـ ــه بـ ــاكس كـ   نـ
  تــو قبلــه شــوي نمــازه مــن بــس كــردم      

  

ناسب و زيبنده به كار در تعدادي از رباعيات واژة سيب و سيب سمرقند فراوان و م
رفته است كه بياض رباعي را گويا تبديل به باغي پرشكوفه و سرسبز كرده است و از اين باغ 
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و گالبي  هاي سرخ و سفيد ورسد و سيب هاي بهشتي به مشام جان مي پيوسته بوي خوش ميوه
  .باشند گري و دل ربودن مي در حال جلوه) نوعي سيب سرخ(خوباني 

 آن هم سيب سمرقند ،ها براي وصف دلدار خود بهتر از سيب له رباعيگويندة اين سلس
 در ، نجسته استنتر از آ و زيبايي در جهان همتا ندارد، تشبيه شايستهكه در لذت و سيرابي 

اما به .  نه خود او،شود  زنخدان دوشيزه به سيب تشبيه مياساساً حالي كه در ادبيات كالسيك
بيان درد دل گوينده حالت طبيعي و حتي نادري در ادبيات كار گرفتن واژة يادشده جهت 

  :به طور مثال. عاميانه است
ــستم  ــت مـ ــه بويـ ــمرقندي بـ ــيب سـ   اي سـ

ــو كــرده  ــه عهــدت هــستم عهــدي كــه ت   اي ب
ــو داده   ــه تـ ــولي كـ ــشوي  قـ ــشيمان نـ   اي پـ

  بدعهـــدي كـــنم كـــالم حـــق در دســـتم    

  

رباعي ديگر . تارزش معنوي رباعي مذكور را مصرع آخر با نحو احسن باال برده اس
هاي رحمي و زخم هاي زخم خنجر عشق است و اينجا نيز شكوة عاشق از بي نيز حاكي از الم

  :اند او را بر دل نهاده» لعل بدخشاني«يا » سيب سمرقندي«نهاني است كه باز هم 
ــست     ــدا ني ــرت پي ــمرقندي س ــيب س   اي س
  اي لعـــل بدخـــشاني دلـــت بـــا مـــا نيـــست

ــر زده ــرم  خنجــ ــان جگــ ــت ميــ   اي راســ
  تش پيــدا نيــست حرود و جــرا  مــيخــون

  

در برخي از مناطق سرزمين تاجيكستان در گذشته مرسوم بوده است كه دلدادگان 
براي اظهار محبت قبل از خواستگاري و اجراي ديگر مراسم ازدواج بدون آنكه حرفي از 

  :اند كرده محبت بر زبان آورند، به يكديگر سيب هديه مي
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ــو داده  ــه ت ــيبي ك ــال  س ــامش خ ــتاي تم   اس
  يكــروزه جــدايي بــر ســرم صــد ســال اســت
  ســـوگند بخـــورم بـــاهللا تـــو بـــاور نكنـــي 
  ايـــن چهـــرة زرد مـــن گـــواه حـــال اســـت

  

شكوه از جدايي و اندوه و غم دوري از وطن بخش عظيمي از ادبيات شفاهي تاجيك، 
 سازد كه  و خواننده را وادار به انديشه ميگيرد در بر ميمي را دها و رباعيات مر بويژه دوبيتي

از سوي ديگر به . هيچ قومي مثل مردم ما به اين حد زهر غربت و درد فرقت نچشيده است
زادگاه و يار و ديار خويش سخت پابند بوده و حتي از يك منطقه به ديگر گوشة ميهن 

  :خويش مسافرت كردن برايش عذاب اليم بوده است
  ورديودم مرا به بلخ آــــكوالب ب  ا فلكا مرا به چرخ آورديـــچرخ

  را به آب تلخ آورديـــسرگشته م  مردوخ كوالب بودم آب شيرين مي
هايي از سرزمين  توان گفت كه كوالب و بلخ هر دو تقريباً همجوارند و بخش مي

. شوند كه اكنون يكي در تاجيكستان و ديگري در افغانستان است پهناور ختالن محسوب مي
او از چرخ فلك شاكي .  باال قابل تحمل نيستاما همين دوري اندك هم براي سرايندة رباعي

  .در گلو دارد و به ياد آبهاي شيرين ديارش فرياد جانسوز است
معموالً در گذشته مردم كوهستان جهت پيدا كردن كار و دريافت رزق و روزي 

اند و اين دوري براي هر دو جانب موجب ايجاد  آورده خانواده رو به شهرهاي دور مي
  :به طور مثال. پيچيد شد كه از بيانشان بوي دل سوخته بر فلك مي ميهايي  فراقنامه

  آيي؟ ست كي مي وقت گل خار شده     آيي؟ ست كي مي دهـــجانانه بهار ش
  آيي؟ ست كي مي برفا همه آب شده     اي زمستان داديـــهتو وعده به برف
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اند و فرياد دل  تهاي بي ياد وطن نزيس آنها در شهرهاي عظيم و پرزرق و برق گويي لحظه
به طور مثال رباعي ذيل . دنرسان  ميبه گوش ماخود هاي  غريبان را هنوز هم توسط سروده

حدود يكصد و سي سال قبل توسطجد بزرگوار نگارنده، مال عباداهللا خودگيفي در شهر 
  :تاشكند به ياد زادگاهش سروده شده است

   و جاي خوابش13سر شَخِ زردواي از     شــ و واي از آب12ها واي از سر شَرّه
رم به چشمة شي    رداندـــــرم گــــيك بار خدا ميس14رابشــــصد بار م  

زبان و سبك نگارش رباعيات تاجيكي به شيوة اديبان كالسيك ايران و ماوراءالنهر 
  :خيلي نزديك است، اما در بعضي از رباعيات قافيه به شكل مثنوي آمده است، به عنوان نمونه

  آه جگرم ز كندن جان بتَر است  ي دارم ز درد دندان بتَر استدرد
  دايي باشدـــج دهــــآه دل ما زن  دايي باشدـــــا درد جـدرد دل م

ابيات اول و دوم هماهنگي منطقي دارند و در تكميل موضوع ها  در اين قبيل رباعي
برخي از آنها سرودة اشخاص هاي عاميانه چون  ها و دوبيتي در رباعي. باشند يم ميهشده س مطرح

اند، توجهي به قافيه و وزن نشده  البداهه سروده شده في و اغلب باشند ميسواد  سواد يا كم بي
  :است، مثالً

  ست ل سنجده شمال آوردهــبوي گ  ست ره آب آورده اين سيبك نقاشي
  ست افري خدا آوردهــما را به مس  ل سنجد است يا بوي بهارــبوي گ
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