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 چکیده
نژاد پیوسته در تاریخ ادب فارسیی ضویورب جرتسیته    ماوارءالنهر درمقام نخستین وطن اقوام آریایی

پیانددم    هاز تشکیل دولیت فییویه در اییرا  و ازجکیا  شییدانی در جخیارا در سی        است. پس داشته
میالدب، سرنوشت سیاسی دو منطقه از یک یگر ت ا ش ؛ اما تیا اشیلاا ایین منطقیه از سیوب تیدار       

نوزدم ، رواجط فرمنگی مردما  دو سوب تیحیو  مایاجیا ادامیه داشیت. نهویت       هروسیه در س 
ور شی .  اا منطقه زجانه مشیی  و جدی تر در قامیت تگی دارایا  شید ه     جی ارب جا ضوور روسیه و اشل

ماب خود جه دامیا  آ  خدی نی . جیا    تگ دارایا  جا پیروزب اضداب ماونیس ، جراب رسی   جه آرما 
فیاض    4291در سیاا  ماب خانات منطقیه، تاتیکیا    تشکیل پنج تاهورب شورایی از دا ویرانی

ت دمه در جسیتر ادجییات شیورایی جیه آفیرینا ادجیی دسیت        آنها طی نددیک جه می. ضکومت ش ن 
افی ی   ه ئغوش مام وطن تاریخی جازاشتن . مسی جار دیگر جه آ 4224در ساا یازی ن ؛ اما جا استقالا 
جن ب تحوالت شدرب تاتیکا  از شروع نهوت جی ارب تا اسیتقالا منطقیه   این پژوما جررسی دوره

ورت پذیرفته و نق  مدانی فکیرب  ماب فجن بجررسی دوره تاریخ ادجیات است. پس از هدر جستر نظری
رس  ایین الگیو تیر یر مسیتقیای در     است. جه نظر میگارن ه در این زمینه پیشنهاد ش هها الگوب نآن

زجانیا   ث آ  جه فارسیشناسی شدر مدافر تاتیک داشته جاش  و جتوان  در مدرفی میرانگارش تریا 
 . رب اییا من تها  نقا مؤ
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 مقدمه -1
میاب مشیتر ،   اص جراسیاس ویژایی  میاب خی  جنی ب در ایروه  ما از طریق دسیته جررسی پ ی ه

جشیرب   هان ا  در تیاریخ ان یشی  روب دانشی  ترین روش پیاترین و در عین ضاا منطقیساده

تیاریخ   هنظریی تاریخ ادجیات فارسی در متیاب   هما در زمینجن باین نوع طدقه هاست. پیشینجوده
راسیت دوم متیاب،   است. نویسن ه در جازنویسیی و وی ، ترلیف محاود فتوضی جررسی ش هادجیات

مه خود آ  را جه لحاظ روش، ضگ  و محتوا متاجی دیگر مدرفی میرده، ایین موعیوع را جیا نیام      

اسیت. وب در  سیاما  داده   نگیارب در اییرا   تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجیات هنظری

ه فیحه جیشیتر  را از د« تاریخ ادجیات هنظری هماب تئوریک فارسی درجارنوشته همگاوع»این ا ر 

مسیالل نظیرب تیاریخ    »نویسن ه در جخا چهارم فصل اوا متاب میه جیه   (. 99: 4831)دان  نای

ا، می میاب تدرییف  را ذییل عنیوا   « جنی ب تیاریخ ادجییات   موعوع دوره»اختصاص دارد « ادجیات

 (.461–483 ماا :نک. )است جررسی مرده غیره ما وما، الگوما و شاخصعرورت

تکیوین تی ریگی    هدرجار تاریخ ادجی ایرا  و ق ارو زجا  فارسیتاجی جا نام مه ب زرقانی در م

است. وب جرخالف سینت مشیهور میه آغیاز     ی ایرا  از آغاز تامنو  جحث مردهنگارش تاریخ ادج

ماب نوشتار»دان ، نویسی ادجی فارسی مرجوط مینویسی فارسی را جه نگارش تذمرهتاریخِ ادجیات

میا و  ایرنی  و شیامل متیاب   نویسی تا میی تاریخ ادجیات« ذیل نسل اوا» را مه« ابتذمرهپیشا

و « میا مدگ »، «مت  رتاا»، «انساب»، «اخدار»، «ماب ادجیا چین»رساالت متنوعی ازتا ه 

میاب  ماب ادجیی فارسیی و تیاریخ   است، نخستین مندع ترلیف و الگوب نگارش تذمره« طدقات»

تاریخ ادجی  ه. جخا اوا این متاب نظری(14-88: 4833) استفی مردهت ی  مدر هادجیات در دور

 همطالدی  -9تکامیل تی ریگی ییک سینت: نگیارش تیاریخ ادجیی؛         -4است مه ذیل سه فصیل:  

اسیت.  ساما  یافته (484–88ماا : )مدانی نظرب روش ما  -8 و شناختی تواریخ ادجی ایرا روش

متنی را در نگیارش تیاریخ ادجییات و    متنی و جرو نویسن ه در جخا سوم، رویکرد توأما  درو 

منیی  جیا رویکیرد توأمیا  جیه      میا سیدی میی   »نویس : دان  و میمسالل مرجوط جه آ  دخیل می

ها در قال  ییک سیاختار منسیگ ، تصیویر روشینی از      و ت ییق آن« متنیدرو »و « متنیجرو »

 (.32 ماا :)« تاریخ ادجی ایرا  را پیا چش  خوانن اا  محترم جیاوری 

جیا ذمیر    (4829)« جن ب در تیاریخ ادجیی  ماب دورهما و شیوهرویکرد» هافرق ی سارلی در مقالن

جنیی ب ادجییی، جحییث مدافییر درزمینییه دوره همییاب ایرانیییا  در دوراب موتییاه از پییژوماپیشییینه

میاب میر   ایجن ب در ایرا  و تها  طرح مرده و ویژماب دورهما و شیوهرویکرد هدرازدامنی درجار
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جنی ب ادجیی جراسیاس مییامیای     است. وب پس از آنکه جه داللت میر دوره از آنها را جرشاردهم ام 

ماب غال  و الگوماب تکامیل  روح زمانه و شرایط مادب و اتتااعی تولی  ادجی تا منگار»جر  مدتنی

دو رویکیرد  »جنی ب در تیاریخ ادجیی    رغ  اذعیا  جیه تنیوع میهیوم دوره    من ، جهاشاره می« واران ام

 من :یاد ش ه مدرفی می هرا در زمین« متااید
جن ب ادجی جر جنیاد عوامل جیرو  از ادجیات ارایا دارد. این مه جه دوره 4رویکرد جیرونی -4

جن ب جر مدنیاب نیوع دیگیرب از تیاریخ     جن ب جینگام : دورهتوان  جه دو نوع دورهرویکرد می

میا و  شیاارب فیرف )قیر     ب جراساس ایاه جنمانن  تاریخ سیاسی )ادجیات الیداجتی( و دوره

پیذیر  میاب مشیام ه  مه تاریخ ادجی را فرفاً جیر مدنیاب ویژایی    9رویکرد درونی -9 ما(؛دمه

 .(24 ماا :) من جن ب میمرتدط جا ادجیات دوره

اب تیاریخ ادجیی، دو رویکیرد    میاب دوره جنی ب در جسیارب از جخا»افدای  مه و در ادامه می

 (.29 ماا :)« ا م  ت اخل و تدامل دارن درونی و جیرونی ج

جن ب ادجیی  توا  از منظرب دیگر در پیون  جا موعوع دورهماب ادجی را نید میشناسیتریا 

میاب  شناسی مرچن  خود ازمنظر روش، موعوع و مواد خیام مطالدیاتی ویژایی   دانست. تریا 

مننی  و در   یگر تالقی پی ا میی خاص خود را دارد، در چهارراه مطالدات نظریه و نق  ادجی جا یک

ایییرب شییکل هدور ،چهییل را در ایییرا   هآینیی . پژومشییگرا ، دمیی خیی مت ادجیییات درمییی 

فیور  و اسیداب در شیدر     ان . اویا اسااعیل نورب اعال در متابماب ادجی دانستهشناسیتریا 
افیر  میاب شیدرب در ادجییات مد   ایرایا نخستین جار جراب توفیف  4813در ساا  امروز ایرا 

پیور چیافی،   )ضسیین شناسی ادجی را در مطالدات این ضیوزه جنییا  اذاشیت    ایرا ، موعوع تریا 

 (.  82-93: 4828 طامرب و 3-1: 4831 ؛ پورنام اریا  و طامرب،88: 4831

 

 لهئبیان مس -2

 هزجانا  در ضیوز جخشی جه فارسیدمی جه زجا  و ادب فارسی و مویتنقا آسیاب مرمدب در شکل

تر  جا ایرا  از آغاز پی ایا زجا  و ادب فارسی تامنو  جسیار جرتسیته اسیت. آسییاب    تا نی مش

پانددم  میالدب جا ایرا  داراب سرنوشت سیاسی و فرمنگی مشتر  جیود،   همرمدب مرچن  تا س 

منظر تلرافییایی، میذمدی و    از این تاریخ جه جد  جا تشکیل فیویه در ایرا  و شیدانیا  در جخارا از

نوزدم ، امپراتیورب روسییه جخیا جدرایی از      هدوم س  هرنوشت مستق ی یافت. در نیاسیاسی س

                                                           
1 . extrinsic 
2 . intrinsic 
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دو  ،(م4316)نشیین خوقنی    این منطقه را جه اشلاا خیود درآورد و اجتی ا جیا از جیین جیرد  خیا       

 ایین  (.11: 4831)خ ایار، را تحت قیاومیت خود درآورد  (4363)و جخارا  (4318) نشین خوارزمخا 

ماب نوین در منطقه، پنج تاهیورب  جن بمیالدب ادامه یافت، تا اینکه جا تقسی  4291وعدیت تا 

ماب جومی و تلییر موییت  ایرب مویتما مه جا شکلمستقل ترسیس ش . جا ترسیس این تاهورب

فارسی جه تاتیکی )تلییر زجا  فارسی جه زجا  تاتیکی و تلییر خط فارسی جه خط التین و جدی تر  

زجانا  منطقه از میراث خیود جیشیتر نااییا  شی . میر       ود، رون ِ دوربِ فارسیسیری یک( ماراه ج

مییل جازاشیت جیه مییراث      (4224) میا و سپس مس  استقالا مامل تاهورب( 4218)استالین 

نیژاد جیه   استقالا تاتیکستا  را جای  زما  جازاشت واقدی تاتیکا  آریایی هنیاما  را اضیا مرد. دور

افی ی   ه مسیئ زجا  در تهیا  دانسیت.   ی  فارسیدارا  ساله جا دیگر اقالماب ادجی مشتر  مسنت

 مدافیر  هجنی ب و تح ییل تحیوالت ادجییات تاتییک در آسییاب مرمیدب در دور       این پژوما طدقه

نیوین   هجن ب شدر مدافیر تاتییک اسیت. زجیا  و ادب فارسیی در دور     ( در قال  دوره9441-4314)

میا چیه   میایی را از سیر اذرانی ه و ایین دوره    چیه دوره  ضیات خود در آسیاب مرمدب و تاتیکستا 

جر عوامل جیرونی )تحیوالت تیاریخی(   مایی داشته است؟ فرض نویسن ه جر این است مه جا تکیهویژای

توا  میراث ایین دوره از ادجییات   و دورنیِ میراث ادجی مدافر تاتیک )تحوالت ادجی، ادجیت متن( می

 جن ب و تح یل مرد.  ماب خاص خود طدقهالً مگدا جا ویژایمام همدافر تاتیک را در مشت دور

 
 پژوهش   هپیشین -3

جیر   جن ب ادجی در تاریخ ادجیات مدافر تاتیک، نخستین جار جه فورت مق ماتی جا تکییه سنت دوره

جن ب از منظر جیرونیی )زمیا  و تحیوالت سیاسیی( و درونیی )تحیوا       ماب تر یراذار جر دورهمدیار

( دیی ه  4211-4313) عینیی   رال ینفی از  ادجییات تاتییک   هناونی میاب ادجیی( در   محتوا و قال 

موتاه و عالاانه مه جراب جخا نخسیت قسی  سیوم     ه. وب در این مق م(184-192: 4296) شودمی

نوشیته، جیا اشیراف و آایامی مامیل از میهیوم       « قس  سیوم »از « اوا هضص»متاب خود، ذیل نام 

 جن ب ادجیات نوین تاتیک را جنا نهاد.  نظرب دوره ه، شالود«جن بدوره»

ماب جد ب مؤ ر واقع ش ؛ اما رتوع مامل و دقیق جیه  جن بجن ب مق ماتی در تاام دورهاین دوره

پیرورب  جنی ب شیاملِ مدیارف   جه جد  رخ داد، جا این تیاوت مه جخا نخسیت و دوم دوره  4231آ  از 

جسییییار  (4231-4241شییوروب )  هدور(، در ادجیییات  4241-4241( و تگیی دارایی ) 4314-4241)

( و اسیتقالا  4224-4231جازسیازب )  هشی ؛ امیا در دور  رنگ، ملرعانه و تحریف ش ه تح یل میی م 
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میاب  ماب تاریخی تح یل ش  و غالی ِ تندیه  منو ( مامالً جا انصاف ع ای و از روب واقدیت تا4224)

جن ب ادجیات مدافر تاتییک پیس   رهدو هنق  مشی ه ش . اار جخوامی  جه پیشینمثدت و منیی آ  جه

 .از عینی نگاه تاریخی داشته جاشی ، فهرست زیر پیا روب ما قرار خوام  ارفت

 

 مکتب خاورشناسان روس و اروپای شرقی -1 -3

ماب مکت  اتحاد تایامیر  شوروب تاتیک در پژوما هجن ب ادجی در ادجیات دورسنت دوره 

 ِ تاتیک این مکت  ریشیه دارد. ایین تحقیقیات    ش ااشوروب ساجق، اروپاب شرقی و ترجیت

زییر نظیر میئیت تحریرییه و تیرلیف       4ات ساویتی تاتییک یآوچر  تاریخ ادجنخستین جار در 

جن ب دوره هتاام تحقیقات جد ب در زمینجن ب ش . زاده تاعو ضسین 8، اِدِلَان9جرااینسکی

ادامه یافت. مدیانی نظیرب    ادجیات مدافر تاتیک تا قدل از فروپاشی شوروب جر ماین اساس

تیرلیف ارومیی از نویسین اا ، زییر نظیر       ،1تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکمتاب شا ت  ب 

تاریخ و  4231-4213میئت تحریریه و محا تا  شکورب جخارایی جا ساتِ مسئوا محرر از 
خاورشیناس  ، (4263انگ یسیی   ه/ ترتا4211چکی  ه)نسخ  1ترلیف یا  ریپکا (4)ادجیات ایرا 

نام ار چکس وامی ساجق و تد ادب از ماکارانا در جستر مکت  خاورشناسیی روسییه شیکل    

لولیویب ضیدب ضیام  ماونیسیت و توتییه      ارفته و یکسره در تهیت ضااییت و ترییی  ایی     

در  4231ماب سیاسی و فرمنگی آنا  در جستر تحوالت شورایی است. این مکتی  تیا   ان یشه

  مه داد.تاام اتحاد شوروب جه ضیات خود ادا

 

 بیداری و آزادی همکتب دور -2 -3

اب در جنییا   ، شیکاف تی ب  6افطالضات سیاسی و اقتصادب میخالیل اورجاچف هآغاز دور جا

طیی س سی ه    ،شیوروب تاتییک رخ داد. عدی الندی سیتارزاده     هجن ب ادجییات دور نظرب دوره

شیوروب   هی دورمیاب جازسیازب، مییراث تیاریخ ادجییات و نقی  ادجی       مقاالتی در نخستین ساا

)دوشینده: ادیی ( جیه خیط     مهنیه و نیو   جا نام  م9441تاتیک را جررسی مرد. این مقاالت در 

                                                           
1. Очерки Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (vol 1: 1956, vol 2: 1958)  
2. И. С. Брогискй (1905-1989)  
3. А. С. Эдельман 
4. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984) 
5. Jan Rypka (1886-1968)  
6. Mikhail Gorbachev  
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تیاتیکی در   -از سیوب پژومشیگاه فرمنیگ فارسیی     ش4831تاتیکی منتشر و جالفافی ه در  

از پیشیتازا  تلیییر در    تاتیکستا  جه خط فارسی چیا  شی . رضیی  مسی اانیا  قدادییانی     

اب رود. وب در مقالیه شاار میی جن ب ادجیات مدافر تاتیک جهنظرب دورهمیامی  و جنیادماب 

 ادجییات و فیندت   هنامی در میتیه   4224جن ب ادجیات مدافر تاتیکی در ساا دوره همه درجار

پیشیین ترییا     هتاتیکستا  منتشر مرد، پیشنهاد ت ی ب نسیدت جیه آنچیه در سینت دور    

اب مهاترت جه ایرا  پیشنهاد خیود را در مقالیه   داشت، در چهار مرض ه اراله مرد. وب پس از

 چیا  رسیان    جیه  میهیا  فرمنگیی  افیالح و تکاییل و آ  را در   « ادجیات نو تاتیکی»جا نام 

جنی ب ادجییات مدافیر تاتییک،     مدناب دیی ااه وب در میورد دوره   (.4814قدادیانی، مس اانیا )

محتواب ادجی است. نویسین اا   ترمیدی از مالضظات تاریخی، سیاسی و اتتااعی و توته جه 

میاب  اخییر تحیت تیر یر دیی ااه     هتاریخ ادجییات و منتقی ا  ایرانیی و تیاتیکی در سیه دمی      

جن ب وب توته جه تحیوالت تیاریخی و   مدناب دوره .ان مس اانیا  قدادیانی در این زمینه جوده

ت. تیر یر  ارفته در شکل و محتواب ادجی جراساس ماا  تلییرات تیاریخی اسی  تلییرات شکل

   روشنی اضساس مرد.جن ب جهتوا  در این دورهانقالب امتدر را می

 

 های تأثیرگذار در آنبندی شعر معاصر تاجیک و جریاندوره -4

 هناونجن ب ادجی تاتیک نخستین جار جه فورت مق ماتی در اونه مه ایته ش  سنت دورهآ 
میاب زییر   توا  در ایداره ن مق مه را میاست. ایآم ه (184-192: 4296 عینیی، ) ادجیات تاتیک

 خالفه مرد: 

در ادجیات منثیور تاتییک اسیت؛ امیا     « اس وب تازه»و « راه نو»اضا  دانا جنیانگذار  -4

 ، یدنی تا انقالب اوا روسیه شایع نش ه جود.4241این شیوه تا 

ه ادامیه  ، یدنی انقالب امتدر روسیی 4241شود و تا آغاز می 4241ادجیات نو تاتیک از  -9

است مه تا ایین   «فرف هادجیات مهن»جراب این دوره از ادجیات نسدت جه « نو»یاج . فیت می

نظر موعوع  است؛ جناجراین تد در موارد جسیار نادر ادجیات این دوره فرفاً ازتاریخ رواج داشته

مثیالا  افکار مرد  در عان قصی ه، غدا، رجاعی و ا هارنه اس وب، طرز جیا ، افادو»نو است: 

و رعایت وز  و قافیه جر وته امال، مدالله، تشدیه و فنایع لیظیه عیناً جه طرز مهنیه اسیت،   

 (.192 ماا :) «االّ نادراً

ان  ازتا ه وقوع انقیالب نخسیت   ایرب این ادجیات دخیل جودهعوامل چن ب در شکل -8
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جخیارا و ترمسیتا  و   میا در  ماب تیازه از سیایر مشیور   ما و متابرواج روزنامه (،4241)روسیه 

 پرورش نسل ت ی  ادیدا  در این منطقه ماسو جا تحوالت ت ی .

و مدیارف،  انی  از: وطین، م یت، دیین، ع ی       موعوعات ت ی  ادجیات این دوره عدارت -1

 .[درجارب]گر، انتقاد از ع اا  مدارزه ع یه ضاماا  ستا

امتدر در این منطقه راییج شی    ادجیات جه اعتدار موعوع ضقیقتاً انقالجی جد  از انقالب  -1
 (.184 ماا :)

نویسیی در ایین تاهیورب     سنت تاریخ ادجیات 4291جا تشکیل تاهورب تاتیکستا  در 

شی اا   ماب مکت  اتحاد تاامیر شوروب ساجق، اروپاب شرقی و ترجیتپژوما هتحت س ط

 تی تاتیکآچر  تاریخ ادجیات ساوی همق مدر تاتیک این مکت  شکل ارفت و ادامه یافت. 

(Брогискй & Эдельман & Шарифзода, 1956: 1/5-31)جنیی ب اییین  ، مدنییاب دوره

جن ب تاریخ ادجیات تاتیک اتکا جه تاریخ عام تحوالت خ ق تاتیک است؛ پژومشگرا  در دوره

میاب ضاماییت   نویسن اا ، انکشاف ادجیات شیوروب تاتییک دقیقیاً جیا سیاا      هزیرا جه عقی 

ماب ادجیات ساویتی تاتییک اساسیاً   ز ماین سد  جای  تقسیاات دورها»شورایی جراجر است: 

 [4241انقیالب امتدیر   ]آمتییاجر   هماب تاریخ خ ق تاتیک پس از ریوالیتسیجه تقسیاات دوره

جنی ب  جن ب جا توعیحاتی مه مؤلیا  در پاییا  دوره . این نوع تقسی (4/84: ماا ) «موافق آی 

ماب ما و شیوهان ، در رویکردرار مکانیکی تاریخ متااید دانستهجه آ  اشاره مرده و آ  را از تک

میاب تیاریخ عایومی و    میا، مییامی  و دوره  مدناب روی اد»جر  جن ب تاریخ ادجیات، مدتنیدوره

اسیت. تیاریخ سیاسیی و    ماب تها  و ایرا  محل اعتنا جیوده است و در اغ   مشور« سیاسی

ادجیی در دا ایین دو میهیوم و     هب دارد و میر پ یی   جن ب نقا جیارز ای لولویب در این دوره

(. 444-444: 4829سیارلی،   ؛412-411: 4831)فتیوضی،  شیود  ماب ضام  جر آ  تح ییل میی  ارزش

جنی ب ادجییات سیاویتی تاتییک جراسیاس نظیر جرااینسیکی، ادلاین و         نخستین الگوب دوره

 است:زاده جه شرح زیر ساما  یافتهسینض

سوسیالیسیتی  ]مدییر ساتسیالیسیتی آمتییاجر     هریوالیتسیی  هغ دی  هدر دور ادجیات ساویتی تاتیک -4

 (.4292-4241و استوار اردی   ضامایت ساویتی در تاتیکستا  ) [امتدر

 (.4214-4284ماب پیا از تنگ )سالهماب پنجادجیات ساویتی تاتیک در ساا -9

 .(4211-4214ماب تنگ جدر  وطنی )تو  ادجیات ساویتی تاتیک در ساا -8

 ,Брогискй & Эдельман & Шарифзода)پیس از تنیگ    هادجیات ساویتی تاتییک در دور  -1

1956: 1/31.) 
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نید تکرار ش . جیا ایین تییاوت     4تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکاین الگو در متاب شا ت  ب 

نظیر تیاریخی میی      جن ب ازترلیف ش . این تقسی « انکشاف یانرما»جن ب جراساس مه این دوره

میاب  ن اشت؛ اما از آنگا مه تحوا یانرما و سدک آچر  تاریخ ادجیات ساویتی تاتیکیاوتی جا ت

 رفت.  شاار می جن ب قرار ارفته جود، تحوا مهای در این زمینه جهادجی در متن دوره

مکت  اروپاب شیرقی، تیاریخ ادجییاتی اسیت میه ییا         هیکی دیگر از آ ار نوشته ش ه در چندر

یکی آ  را ییریب جچکیا، تیرلیف    ان . جخیا ادجییات تیات   از ماکارانا ترلیف مرده و تد ادب ریپکا

متیاب  « شانددم  تا روزایار منیونی   هادجیات تاتیک از س »است. جچکا در این ا ر در جخا مرده

 ادجییات تاتییک و   هجا نگاه تاند ارانه و مامالً ای لولوییکی در زمینی  (4413-382/ 9: 4819)یادش ه 

جیا افیدود  جخشیی جیا نیام       4814است. این جخا از متاب در سخن ایته 4263  تا جن ب آدوره

 هجیا ترتای   ادجییات فارسیی در تاتیکسیتا    جیا نیام    4819تکاییل و در  « ادجیات مدافر تاتیک»

. جچکیا  (4811)جچکیا،   محاود عدادیا  و سدی  عدانژاد مگرا  دوست جه فورت مستقل چیا  شی   

 است:جن ب مردهجه شکل زیر دوره 4241قالب ادجیات تاتیک را در پس از ان

از انقالب تا استوار ش   ق رت شوروب، یدنی تشکیل تاهورب سوسیالیسیتی تاتیکیا     -4

 (4292-4241)شورورب 

 (4214-4292)آمید مشور تا در ارفتن آتا تنگ دوم تهانی دورا  استرش ف ح -9

 (4211-4214)ادجیات تاتیک شوروب در زما  تنگ دوم تهانی  -8

 (.9/211ماا : ) [4263]تا زما  منونی  4211ادجیات پس از تنگ از  -1

در  مداضیث پیشیین   هشی  مه در واقع تکایل ادجیات فارسی در تاتیکستا وب در متاب 

 است:اونه افالح و تکایل مردهاست، این جخا را اینتاریخ ادجیات ایرا  متاب 

یدنی ترسیس تاهورب شوروب سوسیالیستی  از زما  انقالب تا تحکی  ضکومت شوروب، -4

 (4292-4241)تاتیکستا  

 (4214-4292)ف ح و آراما در مشور تا آغاز تنگ تهانی دوم  هدور -9

 (4211-4214)ادجیا  شوروب تاتیک طی تنگ تهانی دوم  -8

 (4266تا  4211)از ادجیات پس از تنگ  -1

 4231تا  4264ادجیات از  -1

                                                           
1. Таърихи Адабиёти Советии Тоҷик (1978-1984) 
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 (.919-944، 442: ماا ) 4231دورا  پس از  -6

تیرلیف   4233در « شناسیجن ب ادجیات از نگاه روشدوره»اب مه جا نام ستارزاده در مقاله

 اسیت، جیه جرخیی از مدیانی نظیرب تیاریخ ادجییات       جازنشر مرده (4831)مهنه و نو و در متاب 

ب مدایوا  میا نویسی تا امروز اشیاره و در پاییا  روش  نویسی فارسی و تاتیکی از آغاز تذمره

 است:ات را در پن  جخا خالفه مردهجن ب تاریخ ادجیدوره

 ماب فرمانرواجراساس خان ا  -4

 جراساس سدقت زما  -9

 ماب ادجیما و مکت جراساس انواع یا یانرما، سدک -8

 ماب تاریخی، سیاسی و اتتااعیجراساس روی اد -1

 (.991 ماا :)ماب عام تاریخی جراساس دوره -1

جنی ب ادجییات مدافیر    ی از پیشتازا  تلیییر در مییامی  و جنیادمیاب نظیرب دوره    قدادیان

رود. این پیشنهادما و نید جرخیی افیطالضات اجی اعی وب در ایین زمینیه      شاار میتاتیک جه

شیی ه جراسییاس )ادجیییات فرمایشییی و تولییی  « ادجیییات قییالدی و جیرنییگ »ازتا ییه مییارجرد 

« ادجییات ضقیقیی مردمیی   »ردازا  فرمنیگ آ ( و  پماب ضدب ماونیست و نظریهنامهدستور

هیا( جدی ما   میاب میردم و دردمیاب م یی آن    ه نییاز ش ه در فواب آزاد و توته جی )ادجیات تولی 

سرمشق پژومشیگرا  تیاریخ ادجییات تاتییک در اییرا  و تاتیکسیتا  شی . مسی اانیا  در         

میرد، پیشینهاد    تاتیکسیتا  منتشیر   ادجییات و فیندت   هنامی در میته  4224اب مه در مقاله

 دپیشین ترییا  داشیت، در چهیار مرض یه ارالیه نایو       هت ی ب نسدت جه آنچه در سنت دور

جنی ب ادجییات مدافییر   مدنیاب دیی ااه وب در میورد دوره    (.91-91 :4814، قدادییانی مسی اانیا  )

تاتییک، ترمیدیی از مالضظیات تییاریخی، سیاسیی و اتتایاعی اسییت میه جیر روب موعییوع        

مدافیر   هدآاامی تاریخی قوم تاتیک جر سیرِ تحوالت تیاریخی در دور خودشناسی م ی و خو

اسیت. وب پیس از   جیست  متارمد ش ه ه  تا پایا  س نوزدم هدوم س  هادجیات تاتیک از نیا

جنی ب ادجییات شیوروب تاتییک     مرض یه  هشوروب درجیار  هآراب پژومشگرا  دور هخالف هارال

 است: اله مردهزمینه جه شکل زیر ارپیشنهاد خود را در این 

ت ا جراب رمانی   مردم از سیت    هپرورب یا مرض نوزدم ، ادجیات مدارف هدوم س  هنیا -4

 و نادانی

 تالش در راه خودشناسی ه، ادجیات ت ی  یا مرض 4291تا  4244ماب ساا -9
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تشیکل و تحیوا ادجییات قیالدی و جیرنیگ       هماب پنگاه، مرض تا آخر ساا 4296ماب ساا -8

 تاتیک

تهیا از قالی  جیرنیگ ادجیی جیه       هماب مشتاد، مرض ماب پنگاه تا آخر ساااز آخر ساا -1

 ماب نوشیوه

 تا(.)ماا  رش  ادجیات ضقیقی مردمی هماب مشتاد جه این سو، مرض از آخر ساا -1

الدته ج و  ذمیر مرخیذ و جیا وییرایا     –جن ب را ماین دوره ماتویدار لحظهمؤلف متاب 

ارسیی در خیارج از   ادجییات ف »پذیرفته و در جخا میت  ا ر خیود جیا نیام     –تدلی در نگارش

 (.833-831: 4838)یاضقی، است ذمر مرده« ایرا 

در ( 4816) شدر امروز تاتییک  هش ه: ادی ماب ا خورشی متاب  هع یرعا قدوه در مق م

مدافیر   و مدرفیی شیدر  از نگاه نس ی جیه نقی    « اب جر شدر امروز تاتیکمق مه»فص ی جا نام 

میاب انتشیار جیا    وب در این مق مه میه در مایا  سیاا    (.19-41 ماا :) استتاتیک پرداخته

وامنا منیی جرخی از شاعرا  و نویسن اا  تاتیک مواته ش ، تالش مرد جیا دیی ب میامالً    

پیرورب  مدیارف  هانتقادب و الدته ای لولوییک، میراث شدرب یکص  ساا اخیر تاتیک را از دور

اب جوته نق  جکش . وب ایین مییراث را میه اونیه     ماب استقالا تاتیکستا  جهااتا آغازین س

نظیر  جن ب تاریخ شدر مدافر تاتیک است، در قال  پنج نسل از عینی تا سی میرزا ع یی دوره

یافتیه جیه آ  جیه    مرد مه جا اضتساب آخرین نسل اختصاص جررسی -مشهور جه اسین یار نظر-

 شود.شا نسل جالغ می

 4جن ب ادجی جراساس میهوم نس ی را ظامراً نخستین جار مارا وی ه   فردریا ش گلدوره

نقی  ایین    هطیرح میرد؛ امیا پژومشیگرا  ضیوز      9تاریخ ادجیات ق ی  و ت ی در ا ر خود جا نام 

میاب  جن ب را جه دلیل اشکاالت مدنایی آ  ازتا ه ت اخل نس ی یک نویسین ه جیا نسیل   دوره

میاب دیگیر،   ما جر نسل  دورا  زن ای وب، مؤ ر جود  جرخی نسلدیگر جه دلیل طوالنی جود

میاب  نظیر سینی در سیاا    ما و تاریخ انتشار آ ار اج اعی یک نسل ازماب متیاوت نسلرویکرد

: 4831)فتیوضی،  انی   ماب خیاص خیود دانسیته   ماب دیگر فاق  دقت الزم و دشواربجد  و نسل

 است:جن ب مردهر تاتیک را جه شرح زیر دستهشدر مداف هاانماب شاقدوه نسل(. 418-411

محا تا   (،4288-4322)پیرو س یاانی (، 4211-4313)ف رال ین عینی  نسل اوا: -4

                                                           
1. Karl Wilhelm Friedrich Schlegel (1772-1829) 
2. Geschichte der alten und neuen Literatur (1815)   
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ترین ویژای این نسل تحصییل در مکاتی  و می ارس    و دیگرا . مها (4263-4244)رضیای 

اسیت.  نسته ش ههن از تا ه وز  عروعی داق ی ، آشنایی جا ادجیات ایرا ، تس ط جر جالغت م

 هاار ضاد ی »نویس : دان  و میماب رفیع میوب این نسل و نسل دوم شدر تاتیک را فاق  ق ه

ااا  شاعرش متد ق جه نسیل سیوم و چهیارم و    ت ب در شدر تاتیکا  جه وقوع جپیون د، جی

 (.93: 4816قدوه، « )ماب جد  خوام  جودپنگ  و یا نسل

ییا پیس از آ     انقیالب نخسیت روسییه     هک را زادوب نسل دوم شدر تاتی نسل دوم: -9

زاده میرزا تورسو  (،4269-4244)عد السالم دماتی  (،4239-4244)زاده دان . جاقی رضی می

شیاارب  و  (4211-4246) ضدی  یوسیی(، 4228-4249)میرسدی  میرشکر (، 4211-4244)

می  ا ی جه سیر ادجییات    ]...[در یک مالم »ان . وب عقی ه دارد این نسل دیگر از ماین نسل

داشیتن   اب ندودن ، تنها مار مثدت این تااعت، ماا  روشن نگیه تاتیکستا  نددن  و ضاد ه

شدر پارسیی جودنی ،    هزادها ماانق ر مه متولی امامجیات و شدر پارسی جود. اارچه اینچراغ اد

 (.93 ماا :)« م  جودن « لنینی»نگهدا  چراغ 

سی(: امیین تیا  شیکومی     هجیست تا اواسط دم هاوایل دم )شاعرا  متول  نسل سوم -8

-4226)عاشور فیر (، 4221-4289)قطدی مرام (، 9446-4292)غیار میرزا (، 4212-4298)

شیاه  شیاه ض یی   سی ی  (، 9441-4298)عدیی  رتی    (، 9443-4289)مؤمن قناعیت  (، 4284

ان . وب ضویور  نسل این هاز شاعرا  جرتست( 4231-4281)و مستا  شیرع ی ( 4286)متول  

شاعرانی مانن  مؤمن قناعت و مستا  شیرع ی را در این اروه ملتین  شیارده، ایین نسیل از     

 (.92 ماا :)است دانسته« اب پرتکاپو در شدر تاتیکمیکی از نسل»شدر تاتیک را 

نسل ضرمت و تکیاپو، نسیل نیوارا، نوانی یا و نسیل      »وب این نسل را  نسل چهارم: -1

عدی ا  قیادرب   ( 9443-4283)دانی . جیازار فیاجر    میی « میا و فاض  سیدک  مافاض  تگرجه

(، 9444-4214)الییق شییرع ی   (، 9442-4214مظیر یادایارب ) شاه(، 9442-4286))ماتاز( 

(، 4211)متولی   نظر مِ ی ب  ال(، 4211)متول  سی ع ی مرمور (، 4218)متول  نظر غای  ضق

)متولی   محای  میرادب   ع یی (، 4211)متولی   گیات  ن دارا(، 4234-4211)ا  ا  فیضضدی 

ان . وب در ایین نسیل جیازار فیاجر را جیراب      از این اروه( 4216)متول  و عسکر ضکی   (4211

میاب ادجیی،   اش، الییق شییرع ی را جیراب توانیایی    ناآرام شیدرب  هماب سیاسی و روضیسروده

اب متیاوت در شیدر  روضیه ماب موشان انا و دارا نگات را جراب داشتنما و تسارتنوآورب

 (.84 -84 ماا :)است تر یافتهتر و جرتستهیگرا  شاخصسپی  و اعتقاد جه شدر تیکر از د
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(، عییاء  4211)متولی    (9)رخسارنسل پنگ : نسل پرتالش و نوارا، فاض  اعتدار و نام. ال -1

(، تادیه قیوت   4214 (، مااا نصیرا  )متولی   4212(، نذرب یددانی )متول  4213عد ا  )متول  

(، محای ع ی عگایی   4219جیگ دولت )متول  (، قوت4214(، رضات نذرب )متول  4214)متول  

( و دیگرا  در این ایروه  4213(، نظام قاس  )متول  9444-4211(، اسکن ر ختالنی )4211)متول  

جیاز   «ابت ااانیه ضسیاب  »تاب دارن . وب جه قوا خودش در این نسل جراب عگای و نظام قاس  

 (.88 -89 ماا :)است سار، شاعر اضساس، اظهار نظر مردهرخو در مورد ال مرده

(، 4264)متول  نیا ترین نسل در شدر تاتیک. رست  ومابآخرین و توا نسل شش :  -6

(، 4268)متولی   محای ع ی تنیی ب   (، 4264)متول س ی  ختالنی (، 4269)متول  فیاد غیار 

نظیر وب   انی . از و شاارب دیگر از این نسیل ( 4261متول  ) یا خیران(، 4261)متول  فرزانه 

ان . این نسل، نسل رقاجت و تالش نید مسیت.  این نسل، شدر تاتیک را از یکنواختی درآورده

جدی  نیست مه فردا شام  خ ق آ ارب شکومان  از مر م ام از این عدیدا  جاشی . وب رسیت   

شیدر  »دانی  و اعتقیاد دارد اینیا  جیه     ل جرتسیته میی  نیا، فرزانه و سیاوش را از این نسوماب

 (.81 ماا :)« ان تاتیکستا  اعتدار و روضی تازه داده

نظیر  اخییر از مییا  پژومشیگرا  تاتییک اسیتاد خی اب       هتا آنگا مه نگارن ه خدر دارد در دم

ج و  اینکه جخیا خافیی   ( ,Асозода 1999) 4جیست هادجیات تاتیک در س عصارزاده در متاب 

متیاب خیود را    هاانی میاب پینج  جن ب ادجیات مدافر تاتیک اختصاص دم ، فصیل موعوع دوره جه

جنی ب و ضتیی   جراساس الگوب پیشنهادب مس اانیا  قدادیانی تنظی  مرده و جیه نیوعی ایین دوره   

جنی ب  است. ایین دوره ذیرفته و در متاب خود تکرار مردهوب را پ همار رفته در مقال افطالضات جه

 جن ب است:یر قاجل دستهجه شرح ز

 .(11-4ماا : ) 94و اجت اب عصر  42فصل اوا: ادجیات پایا  قر   -4

 .(28-19ماا : ) (4214-4291ماب انکشاف ادجیات شوروب فارسی تاتیکی )فصل دوم: مرض ه -9

 .(411-21ماا : )ماب شصت و مشتاد فصل سوم: ادجیات ساا -8

 (.421-412ماا : )ی مردمی فصل پنگ : مرض ه رش  ادجیات ضقیق -1

 «فارسی تاتیکی»جن ب ادجی عصازاده، توته جه انتخاب نام یکی از نکات جسیار مه  دوره

جازسازب، سرانگام  هماب نخدگا  تاتیک در دورماست. جا تالشجن بدر سراسر متاب و دوره

الی یکی  قیانو  زجیا  مصیوب شیوراب عی       هقانو  زجا  جه تصیوی  رسیی . در میاد    4232در 

                                                           
1. Адабиёти Тоҷик дар Сади ХХ  
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زجیا  دولتیی تاهیورب    »اونیه آمی ه جیود:    ایین  4232یولییه   99)مگ س( تاتیکسیتا  در  

قرار جود پس از ارتقاب   (.34: 4839)شکورب جخارایی،  «تاتیکستا  زجا  تاتیکی )فارسی( است

سیطوح آموزشیی مشیور     ه، الیداب نیامیا  نیید در مای   4221زجا  تاتیکی جه زجا  دولتی تا 

ماب دولت مانع از ایین میار   یانه وقوع تنگ شهرون ب و تلییر سیاستتارب شود؛ اما مترس

، 4222جیه   4232تنها این جرنامه، ج که در تلییرات ایگادش ه در متن قانو  مصیوب  ش  و نه

ذف ضی اتیکستا  از داخل پرانتید  فارسی نید از متن افل دوم قانو  اساسی تاهورب ت هم ا

 (8).(46: 4828ا ، )قانو  اساسی تاهورب تاتیکستاست ش ه

ماب یادش ه از روشنیکرب تا استقالا را جیا عطیف توتیه    جن باار جخوامی  مدانی فکرب دوره

جه تر یر ایرا  و ادجیات فارسی جر ادجییات تاتییک پییا روب مخاطی  قیرار دمیی ، جایی  اییت         

قیالب  ان هشوروب یکسره از منظر مدانی فکرب، تحیت سی ط   هماب پیشنهادش ه در دورجن بدوره

ماب فکرب و فرمنگی جرآمی ه از ج شیویدمی جیود میه نخسیت لنیین آ  را در       و نظام 4241امتدر 

ضقِ تدیین سرنوشیت  »، یدنی 4عدارت مارمستهت استحکام انقالب مورد نظر خود جا استیاده از 

جیه ییک افیل    »اخذ مرده و پرورش داده جیود. وب در ایین زمینیه، نخسیت موعیوع را       «مام ت

و جدی تر آ  را طدیق   « مه ضافل دخل و تصرف او در مارمسیس  جیود، تدی یل میرد    ای لولوییک

در تایام شیئو  فکیرب و فرمنگیی مشیورماب      « م ی در شکل و سوسیالیستی در محتوا»الگوبِ 

(. 992: 4838 ،)مااوپییا  اترا اذاشت  خود در اتحاد تاامیر شوروب سوسیالیستی، جه هتحت س ط

( ادامه یافت. در ماین دوره جود مه وب جه انکیار  4218مر  استالین )این تریا  جا ش ت تاام تا 

انکیار مسیتی تیاریخی انسیا  جیود و دعیوا        هجیست و سی دور هدم» ؛تاریخ پیا از خود پرداخت

این رون  الدتیه جیا   (. 99: 4831)شکورب جخارایی، « یاج داشتن  مه تاریخ از دورا  سوسیالیس  آغاز می

دوام آورد. تییر یر ایییرا  و ادجیییات آ  در   (4231افییالضات اورجییاچف ) هشیی ت ماتییر تییا دور 

لنین و استالین از نظر محتوا تقریداً می  جیود؛ زییرا قیرار ایرفتن      هایرب ادجیات شوروب دورشکل

اییرا    هتنهایی مافی جود مانع جدرای جر سر تدامالت دوتاندایرا  در اردوااه غرب و ماپیتالیس  جه

( و جدی تر  4292گاد من ، این در ضالی جیود میه تلیییر خیط فارسیی جیه التیین )       و این منطقه ای

اجوالقاسی  المیوتی نیید میه از سیاا      (. 91 مایا : )( این مانع را دوچن ا  مره جیود  4214سری یک )

جود؛ اما در مر فیورت ندایی  نقیا وب را     جه تاتیکستا  موچی ، خود مد غ ماین ان یشه 4291

اماییت  جه تاتیکی تلییر نام داده جود، م  4291زجانا ، مه از م ی فارسی در ضیظ و استارار زجا 

                                                           
1. Karl Heinrich Marx (1818-1883) 
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ما آغیاز و درنتیگیه ایگیاد رواجیط     جود مه جازاشت نرم جه سنت 4218دانست. جا مر  استالین در 

 هاورجیاچف و سیپس دور   هو نهایتیاً در دور ( 1)ادجی و فرمنگی مح ود جین دو مشور تیا  ارفیت  

این دوره تقریداً جخیا جدرایی از مییراث ادجییات مدافیر         خود رسی . دراستقالا جه جاالترین ض

 هپور در دسترس مخاطدا  تاتیک قرار ارفیت و جیر ذوو و سی یق   ایرا  از نیاایوشج تا قیصر امین

 (.921-841: 4816؛ شدردوست، 19و 89-92: 4828)وماب، زجا  منطقه مؤ ر واقع ش  شاعرا  فارسی

 
 بندی ادبیات معاصر تاجیکای دورهبر پیشنهادیالگوی  -5

توته توأمیا  جیه مدیانی     ،جن ب ادجیات مدافر تاتیکالگوب دوره هدر ارال پیشنهادب این مقالهروش 

رویکردماب جیرونی و درونی در تح یل ادجی است مه جراب نخستین جار پیس از تح ییل تقریدیاً تایام     

ویژایی   است.، پیا روب مخاط  اذاشته ش هزمینهماب یادش ه در این مان ه از مکت میراث جاقی

طیور  جن ب است. نتایج ایین تح ییل، جیه   تا و تاند ارانه در دورهاین الگو پرمید از مر نوع تر یر ناجه

 هوییژه شیدر آ  تیر یر دارد و جیا ارالی     شناسی ادجیات مدافر تاتیک، جیه مستقی  در نگارش تریا 

 همن  جه ادجیات مدافیر فارسیی در ضیوز   ایرانی عالقه اب نو جه روب مخاطدا الگویی ع ای، دریچه

 تا نی مشتر  در آسیاب مرمدب خوام  اشود و از این نظر مامالً نوآورانه است.  

جنی ب  میاب تر یرایذار جیرونیی و درونیی در دوره    جراساس عطف توته توأما  جه شاخص 

ی . امی  است جا ضسن نهادجی، الگوب خود را در این زمینه در مدرض قواوت خوانن اا  می

 پژومشگرا  این عرفه مواته و افالح شود: هتوته و نگاه عالاان

 (4241-4314)پرورب/ روشنگرب مدارف -4

 (4241-4241)تگ دارایی  -9

 (4292-4241)پی ایا ادجیات شورایی  -8

 (4218-4292)رش  و استحکام ادجیات شورایی  -1

 (4231-4218)م جه سنت و جازاشت نر آغاز زواا ادجیات شورایی -1

 (4224-4231)جی ارب و آزادب  هدر آستان -6

 (9441 -4224)استقالا و خودآاامی م ی  -1

 تامنو (. 9441)استقالا و تردی  و غرجت  -3
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 مالحظات تاریخی -6

میاب  شناسیی ما و ترییا  جن بترین مدانی مورد اعتناب مورخا  ادجی در دورهیکی از اساسی

جنیی ب و روش میار تیاریخ ادجیی در دوره   » .ه نقیاط عطیف تیاریخی آنهاسیت    ادجیی، توتیه جی   

ترمیی  دارد. منشیر پیی ایا تیاریخ     « ماب تلییرلحظه»شناسی جر شناسایی و انتخاب تریا 

میاب تلیییر   ادجی جه مدنی دقیق آ ، زمانی است مه موعوع تطور و تحوا در ادجیات و لحظه

توا  تاریخ ادجیات مدافر تاتیک را از این منظر میاز  (.11: 4831)فتوضی، « شودمحسوس می

 تلییر جررسی مرد:   هدر مشت لحظ 4224-4314

 (1015-1781)پروری/ روشنگری معارف -1 -6

در جخیارا  ( 4321-4391)پرورب و روشنگرب، جه رمدرب اضا  دانا جخیارایی  ادجیات مدارف 

ایه شیئو  اتتایاعی، اقتصیادب،     آغاز ش  و م ف آ  ایگاد افالضات در امیارت جخیارا در م  

سیاسی و فرمنگی مردم در این منطقه جود. دانا پس از دو جار سییر جیه روسییه در خیالا     

پترزجیور ، از  در قال  میئت دیپ ااتیک امارت جخارا جیه سین  ، 4314-4362و  4313–4311

ارا را مانی ه جخی  عق  هتامد هروسیه آشنا ش  و فاف  هنددیک جا تا   اروپایی در قامت تامد

رساله در نظ  و تای    جا ترلیف متاب  4318-4314جا آ  از نددیک لاس مرد. وب در خالا 
زاده، )میادب  «ت ب افالضات و ترتیدات دولت ارب و ساخت تادیتیی جخیارا   هجرنام» و تداو 

جیر ترسییس مگ یس شیورا، تشیکیل وزارتخانیه و        را در قال  پیشنهادمایی مدنی (14: 4819

می ام از ایین   ارالیه میرد؛ امیا میی      (4331-4364)ضیک.  ت ی  جه امیرمظییر  م ارس  هجرپای

)اواخیر  پترزجیور   پیشنهادما پذیرفته نش  و خود نید پس از جازاشت از سیر سیوم جیه سین   

 ؛94الیف:  4863)میچیینس،  جا سات قاعی جه نواضی دوردست جخارا فرستاده شی    (4318ساا 

 (. 14: 4819اده، زمادب و 96: 4814مس اانیا  قدادیانی، 
پیرورب ایین منطقیه را    ترین متاب عصر مدیارف ه ضاشیه ران ه ش   از درجار، مهادانا پس از ج

 هجیر آنکیه در جیی ارب فکیرب ض قی      ترلیف مرد. این متاب عالوه نوادرالوقایعجا نام  4324-4311طی 

 هین تاتییک در دور روشنیکرب جخارا مؤ ر واقع ش  جا نثر رلالیستی خیود تیر یر عایقیی جیر نثیر نیو      

رساله یا مختصیرب از تیاریخ   وب در اواخر عار جا ترلیف  (.616-612: 4869)عینی،  تا اذاشت جد ب جه
شی ت جیه امییرا     جه (4118-4294عان جررسی تاریخ اضواا امارت جخارا ) س طنت خان ا  منلتیه،

میا را جی و    دارب آ ضکومیت  هاخیر جخارا از امیرمظیر تیا امییر عد االضی  منلیتیی تاخیت و شییو      

 جه جد (. 81: 4264)دانا، ها را مگو مرد اد ارفت و در جسیارب از موارد آنپوشی جه جاد انتقپرده
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ارزیاجی دقیقی از این دوره اراله منی ، جایی  اییت تنیدا فکیرب      اار جخوامی  پس از یک س ه

میه اغ ی  فدیاال  عصیر      اباونیه دانا در ایگاد زمینه جراب تحوالت جدی ب جسییار میؤ ر جیود، جیه     

رفتن ؛ اما این تنیدا نتوانسیت جیه دلییل ن اشیتن      شاار می تگ دارایی از شااردا  این مکت  جه

ماگانی ازتا ه روزنامه و مگ ه ماسو جا تحوالت دنیاب اسالم جه تریانی فرااییر و تر یرایذار    هرسان

 در تامده ایگاد من .   رو نتوانست می  تحولی چشاگیردر جین مردم تد یل شود؛ م  از این

 (1018-1015) تجددگرایی -2 -6

 هپرورب در دومین مرض ه از ضیات فکرب میردم در آسییاب مرمیدب در دور   نهوت فکرب مدارف 

جیست  این مناطق جیه نیام ت یی ا  زجانیه مشیی  و تیانی        هت ی ، در میا  روشنیکرا  آغاز س 

)میچیینس،  مردم رسوخ من   هب جه میا  عامماب مح ود روشنیکردوجاره ارفت و توانست از ض قه

منی ب از نهویت فرااییر فکیرب     . ت ی ا  جا الهام از میراث فکرب دانیا و جهیره  (86-81ب: 4863

زجانیا ، ج کیه در   تنها در میا  فارسیشرو، تندشی عظی  در آسیاب مرمدب جه راه ان اختن  مه نه

رب را جیه سیوب خیود ت ی  میرد. اینیا  جیا        زجا  منطقه نید طرف ارا  جسیامیا  سایر اقوام تر 

میاب روشینگرانه، ترسییس می ارس جیه      ما و مگالت فارسی و ازجکی، چا  متیاب ترسیس روزنامه

ا سدک ت ی ، اعدام دانشگو جه مشورماب خارج، امارت پوسی ه و در ضیاا اعیاحالا جخیارا را جی    

مشیروطه در اییرا     (، انقیالب 4241مردنی . پییروزب انقیالب اوا روسییه )     چالا ت ب مواتیه 

شروع ت ب این نهویت جیود و طیی جییا از      ه( نقط4243(، انقالب مشروطه در عثاانی )4246)

 یک دمه تاام شئو  اتتااعی و فرمنگی مردم را تحت تر یر خود قرار داد.  

دوم  هپرورب جا لحنیی میامالً رمانتییک در دور   نهوت مدارف هارفته در دوررلالیس  شکل

نخسیتین جیار در    4241-4241در خالا « ت ی یه/ ت ی ا »ک موسوم جه ادجیات نوین تاتی

 منیاظره  هاونی دو متیاب رمیا    ازتا ه( 4281-4336)آ ار فارسی عد الرلوف فطرت جخارایی 

مگاا جروز یافت. این ( 4249فیحه )و مگاوعه شدر (، 4249) جیانات سیاح من بو ( 4244)

در  همیاب تامدی  آیین و ساده جا توفییف واقدییت  نویسن ه و مایکرانا توانستن  در زجانی نو

جیسیت ، رلالیسی  راسیتین را جیا لحنیی رمانتییک جیه نایایا          هضاا سقوط جخاراب آغاز س 

 (.184: 4296)ج من  « زجا  و ادجیات تاتیک»جه « رنگ نو»جگذارن  و جه قوا عینی 

 (1020–1018) پیدایش ادبیات شورایی -3 -6

تدارب و مناطق اشلالی در آسیاب مرمدب توانست نهویت   هفدالیت ضدب ج شویک در روسی 
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ت ی ا  را جه سات ام اف خود متاایل من  و درنهایت جا جیه  ایر نشسیتن انقیالب امتدیر      

جا ضاایت مسیتقی    4294فکرب خود درآورد. ت ی ا  در  هیکسره آنا  را تحت سیطر 4241

میاب خ قیی   زیر مشی ن  و تاهورب هماب جخارا و خوارزم را جما، امارتج شویک هتاندو ماه

: 4828خی ایار،   و 81-84: 4831)خی ایار،   شورایی جخارا و خوارزم را جه تاب آ  تاسییس مردنی   

خیود را در چنیگ    4291ماب شیوروب در  این تندا جا ترسیس تاهورب(. 442 و 444-444

در ایین دوره،   شی ه ن یی . ادجییات تولیی     اب تد مارامی جا ام اف آ چارهج شویس  یافت و 

ظامر در خ مت ام اف جومی و م یی نیید   مااجیا در خ مت ضدب ماونیس  جود، مرچن  جه

وب تدارض آشیکارب در  ماب جومی نید جود. مرد. دورا  لنین دورا  م ارا جا فرمنگضرمت می

دی . ادجیات شیوروب تاتییک جیا شیکل م یی و محتیواب       ام اف خود و فداال  فرمنگ جومی نای

میاب رقیی  را از   ستی در این دوره شکل ارفت و در ان   زمانی توانست تایام ترییا   سوسیالی

و سیپس اقامیت وب در    4299در منی . جیا مهیاترت المیوتی جیه روسییه در       می ا  فدالییت جیه  

« سیرخ »وجوب انتقاا تگارب ادجیات نوین ایرا  جه تاتیکستا  جا رنگ ه، زمین4291تاتیکستا  از 

گرفی جیر  تیر یر شی   ،م  در شیکل و می  در محتیوا    ،وره ادجیات نوین روسیهآماده ش . در ماین د

ایرب شدر نو و جسیارب دیگر از انیواع ادجیی   اب مه جای  شکلاونهاذاشت؛ جهادجیات نوین تاتیک 

 ت ی  در ادجیات تاتیک را محصوا این رون  دانست. اار جگویی  ادجیات تاتیک در ایین زمیا  از  

شوروب قرار داشت، جیه خطیا    هسیارب دیگر از انواع ادجی درجست تحت سیطرنظر محتوا و نید در ج

یکسیره تحیت   « ]ابپ یه [اب زینه»ما خاص آ  جه قوا تاتیک های . جراب مثاا شدر نو و اوننرفته

رفت و نثر نوین آ  نید از مامسیی    9روس، والدیایر مایکوفسکی 4تر یر شاعر انقالجی و فوتوریست

ایر ادجییات   پی ر ترجییت  »فی رال ین عینیی    هر رلالیس  سوسیالیس  و جیه ایتی  ، جنیانگذا8اورمی

ما ارفت و پیروا  فراوانی را جیراب خیود در تاتیکسیتا     الهام (66: 4213)شکورب جخیارایی،   «سویتی

 .  (Acoзoда،1999؛ 134 ,61) وپا مرددست

 م(1053-1020) رشد و استحکام ادبیات شورایی -4 -6

پیشین آغاز ش ه جود در این دوره جا م ایت عینی و المیوتی   هر روسی مه از دوررون  ترتاه از آ ا

میاب مییراث مهین، جخیا     جا ش ت جیشترب استارار یافت و جا ضیظ ارتدیاط ضی اق ی جیا ریشیه    

                                                           
1. Futurist 

2. Vladimir Mayakovsky (1893-1930) 

3. Maxim Gorky (1868-1936)  
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میاب  از اجتی اب سیاا  »عظیای از آ ار رمدرا  فکرب رلالیس  سوسیالیس  را جه تاتیکی جراردانی :  

: 4213)شیکورب جخیارایی،    «ک جه آموزش ت ب ادجیات روس میا  جستن نویسن اا  تاتی هسی ما

نوین نویسن ای در تاتیکی جود، از ییک سیو    این تریا  مرچن  جاعث استرش سدک(. 421-942

زدای افساراسییخته روانیه   رون  فساد زجا  را جه دنیاا داشت و آ  را جه سات عامیانگی و ترتاه

داد: پرستی ضرمیت میی  رجود و جه سات روسرا از تاتیکا  می مرد و از سوب دیگر تیکر م یمی

قی م جیه مل وجییت دچیار     جیه ت ریج سست ش ه و قی م دواونگی جه هزجا  ادجی تاتیکی در مدارز»

 (93 ماا :)« مردآم ه، می ا  را خالی می

رواج رلالیسیی   هدور (،4218-4292اب مییه اسییتالین جییر شییوروب سییاجق ضکیی  رانیی  ) دوره

میاب ضیام  جیر آ  جیود. ایین دوره جیا       میا و ارزش آشکار جا سنت هستی خشن و مدارزسوسیالی

ماب مور خود، جسیارب از فداال  عصر تگ دارایی را مه جیه دامیا  ماونیسی  خدیی ه     خشونت

اراییی و  تگ دارایی جه ترم م یت هسی تقریداً تاام مدارزا  وطن در دور هجودن ، ج دی . در دم

دیگیرب   هدانسیتن  ادینی  دانستن  یا اار میب جه قتل رسی ن . ت ی ا  نایطرف ارب از جوریواز

توا  جا چنیگ زد  جیه   ماب واجسته جه آ  را نایدر مقاجل خود ن اشتن  مه ام اف م ی و آرما 

پیس  « خو »اونه جود مه تاوا  این خطاب رامدردب خود را جا ایرب مرد و ایندامن جیگانه پی

جیست ، جه دستور مستقی  اسیتالین در   هام س سی هماب خونین دمابضسدادن . پس از تسویه

 4منظور اتراب جنیادماب فرمنگیی یکسیا  در تایام اتحیاد شیوروب، آنی رب یدانیف       ، جه4216

عه ه ارفت. در این دوره ادجیات میامالً فرمایشیی جیود و     شوروب را جه همداارب فرمنگی تامد

شی . ایین دوره را   نویات شخص استالین تولی  میی جراب خ مت جه ام اف ضدب ماونیست و م

 د.  شارشوروب  فرمنگی هترین دورسیاه جای 

 (1075 -1053)آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سنت  -5 -6

فواب تینیس جیراب   ( 1842-6142) 9، و روب مار آم   خروشچف4218جا مر  استالین در 

ارفیت. ایین دوره در مییا      حیاد شیوروب شیکل   میاب درو  ات وربماب جیومی تاهی  ادجیات

زداییی  مشهور است. اینا  جیا اسیتیاده از رونی  اسیتالین    « ماشصتی هدم»پژومشگرا  جه نام 

و مراتده جه میراث م یی، مرچنی    « نرما خروشچیی»ایرب از خروشچف، توانستن  جا جهره

و در منار موعیوعات   رلالیس  سوسیالیستی خشن یدانیی آزاد منن  هان  ، خود را از سیطر

                                                           
1. Andrei Zhdanov (1896-1948)  
2. Nikita Khrushchev   
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؛ مس اانیا  94الف: 4863)میچینس عاومی، جه مسالل خردتر جومی و م ی خود نید جین یشن  

جیا میر  اسیتالین، تایام ت یی ا  از اتهامیات       (. Acoзoда،1999؛ 99-98؛ 96: 4814قدادیانی، 

اشیت.  شصیت جاز  هواردش ه مدرا دانسته ش ن  و یک جار دیگر میرا شا  جه دامن ادجیات دمی 

ومیواب  اییرا  جیا ضیاا    تاریخ ادجیاتدر ماکارب جا یا  ریپکا در ترلیف  4263در ا، یریب جچک

هیا  ی ت ی ا  را نادی ه ارفته، جیه آن استالین، میراث ادجی، اتتااعی و فرمنگی و سیاس هدور

میاب میردم، مایک جیه     ماب ناروایی مانن  ماکارب جا تدار روس، پشت مرد  جه آرمیا  اتهام

ع  انقالب امتدر، و ضتی اتهام عگی  و غری  ماکارب و خودشییرینی در نیدد امییر    نیروب 

جیا   4814اب میه در  وب در تکا ه(. 249-244/ 9: 4838، و دیگرا  )ریپکاجخارا وارد مرده جود 

در (، 913-942: 4819)جچکیا،   ایتیه نوشیت  جیراب متیاب پییا   « یکادجیات مدافر تات»نام 

میه   4231انتقیاد از تیاریخ نگیارب رسیای شیوروب در پییا از        ارزیاجی خود از ت ی ا  جیا 

خوانیی ، ادجیییات شییوروب مییی« تندشییی دشییانانه، ناسیونالیسییتی و جییوریوایی»ت ی یییه را 

 (.  986 ماا :)ناپذیر دانست توعیح« ج و  توته جه ت ی یه»تاتیکستا  را 

 (1001-1075) بیداری و آزادی هدر آستان -6 -6

 انی   هنامیی « ادجییات ضقیقیی مردمیی   رشی    همرض ی »  تاتیک آ  را میتاد مه منتق ا هدم

شش  ادجیات نوین تاتیک است. ایین مرض یه از    هشروع دور(، 91: 4814)مس اانیا  قدادیانی، 

در زما  اورجاچف آغاز ش  و جا قی رت توفیانی جیه    ( 1)جا اعالم پرسترویکا و االسنوست 4231

رفته در ساختارماب فرمنگیی، سیاسیی، اتتایاعی و    اراه خود ادامه داد و جا داردیسی شکل

میا انگامیی ، در قالی     ماب شوروب مه درنهاییت جیه اسیتقالا تاهیورب    ادجی واپسین ساا

میاب واقدیی میردم تاتییک در قامیت      ایر شی . جازاشیت جیه ارزش    رمانتیک اتتااعی ت وه

میرد. در ایین   توا  جیه تایام و مایاا در ایین دوره مشیام ه      ماب م ی و اسالمی را میسنت

ما جا ترسیس نهادماب فرمنگی ازتا ه جنیاد فرمنگ، جنیاد زجا ، جنیاد رسیتاخید، ضیدب   ساا

تر و فواب تامدیه مرچیه جیشیتر    مدتدر رون  جی ارب م ی پرشتاب هدمومرات و چن ین نشری

ش . اوج فدالیت روشنیکرا  تاتییک در جازاشیت جیه موییت      ترجراب پذیرش استقالا آماده

 4323زجانا  منطقه را جای  تصوی  قانو  زجیا  در یولییه   تدارا  و فارسیتر  آریاییم ی مش

فارسی استیاده شی ه جیود.    هتاتیکی در داخل پرانتد از وای هدانست. در این قانو  در منار وای

 هو میارجرد وای  4291ز زجانیا  پیس ا  این ضرمت روزماب جسیار خیوجی را جیراب یگیانگی می     

 داد.مینوی   ،تدارا  منطقهزجا  ایرانی هافادارسی جراب تاب فتاتیکی جه
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 (2115-1001) استقالل و خودآگاهی ملی -8 -6

میاب  جازسازب شروع ش ه جود، جا فروپاشی شوروب و استقالا تاهورب هاب مه در دورتریا  توفانی

داد، زه میی ااتی  (4221-4229جه اوج خود رسی  و اار تنگ شهرون ب ) 4224 درو  این اتحادیه در

رغی  تایام   جیا ایین مایه و جیه     اذاشیت. تیا میی  تدیارا  منطقیه جیه   جراب آریایی شااربجرمات جی

مایی مه جه دلیل تهل و خودخوامی نیروماب درایر از یک سو، و دخالت خیارتی از  ناجسامانی

جیار آمی ، ایین ترییا  در دورا  تنیگ شیهرون ب در        تاتییک جیه   هسوب دیگر، جیراب تامدی  

وییژه  جه .ش ت از سوب طیف وسیدی از شاعرا  نسل چهارم و پنگ  پیگیرب ش ا  جهتاتیکست

شناسیی، خودآایامی،   خویشیتن   ی و موامین واجسته جه آ  ازتا هدر موعوعات اتتااعی و م

و اذشته، افتخار جیه مییراث نیامیا ،     هماب م ت در چن  س دردما و زخ  جی ارب م ی، پژوا 

میایا از خانیه،   ها، پرداختن جه میهوم وطن جیا تایام ویژایی   المی آنماب م ی و جدواً اسسنت

و  شیامنامه تدارا ، اعتناب وییژه جیه   زجانا  و آریاییله، ناضیه، شهر و مشور تا وطن فارسیمح

اییی،  آ ، یدنیی آو  هاانی میاب سیه  این میامی  در زجا  و نظیام  هقهرمانا  آ  ناودار ش . ما

ماترب در تخیل و سیاخت   هوب ماوراءالنهرب داشت و جا درتجووایاانی و نحوب، مامالً رنگ

شی نی جیه   ش ت ماتر در موسیقی، ناود پی ا مرده و فردیت مامالً اضساسشدرب، و الدته جه

 است.  ها جخشی هآن

 تاکنون( 2115) استقالل و تردید و غربت -7 -6

 هوارد دور 9441رسی  ادجییات تاتییک، مایراه جیا تحیوالت سیاسیی آ  از سیاا         نظر می جه

ش ه دولیت ضیام    یادساا است: عصر تردی  و غرجت. در تاجستا  ت ی ب از ضیات خود ش ه

ارفته ع یه خود میه آ  را جیه سیرا  ضیدب نهویت اسیالمی       جه دلیل مودتاب نافرتام شکل

منتس  مرد، تنگناماب ت یی ب را ع ییه مخالییا  اعایاا میرد. تدی ادب از نویسین اا  و        

ماب اروپایی مهاترت مردن  و تقاجل زجا  نوسیاخته تیاتیکی جیا فارسیی از     شاعرا  جه مشور

زجا  م یتِ تاتییک، زجیا     »مط دی جا نام  9441دسامدر ساا  41تر ش . طرف دولت جرتسته

در خدرادارب دولتی خاور جه ق   فرماد رضیایی، رلییس فرمنگسیتا  ع یوم     « تاتیکی است

جیل زجیا  فارسیی    آشکارا از زجیا  تیاتیکی در مقا  مقاله  هچا  رسی . نویسن تاتیکستا ، جه

من  مه اعتقادب جه زجا  و موییت  است مخالیا  خود را مسانی مدرفی ضاایت و تالش مرده

وییژه آنکیه فرمیاد    ماب فراوانی جا محتواب این مقاله فورت پذیرفت؛ جیه م ی ن ارن . مخالیت

زجا  م ی تاتیکستا ، اسیتقالا و  پارسی نامی   » :رضیای در تایی از مقاله م عی ش ه جود
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ع ی رضایا ،  (. امامРаҳими, 2017 декабр 14« )من مویت م ی تاتیکستا  را ته ی  می

فارسیی  »ییا  « فارسیی »، 4زجا  م ت، مستی م یت تاهور منونی تاتیکستا ، در متاب رلیس

جیه آ  را  زجا  منونی تاتیکی را نه خالف ضقیقت تاریخی دانسته و نه اعتقیاد  « درب نامی  

 (.Раҳмон, 2016: 19عام ی جراب خ ل استقالا مشور مدرفی مرده جود )

ش ت ماسته رسای و فرمایشی جهماب ماب اتتااعی از تر یر سیاستچن  در عصر شدکهمر

ما و نقا آ  در ادجیات غافل ش ه جر ا ر این سیاستاست، ندای  از فواب تردی  ایگادش ه

نگارا  و مورخا  نام ار تد ادب از شاعرا ، ادیدا ، روزنامه 9443مارس  84جود. در تاریخ 

اف، داریوش رتدیا ، فیر تا ه عد القادر رست ، اسین یار نظر، لقاا  جایاتتاتیک از

خطاب رلیس مگ س عالی تاتیکستا  خواما   اب سراشادهعد ا  و دیگرا  طی نامه

رود  س عالی تاتیکستا  انتظار میاز اعواب مگ»افالح این خطاب فاضا تاریخی ش ن : 

مه این اشتداه فاضا تاریخی را افالح منن  و نام راستین زجاناا  را مه پارسی است جر 

    (.9443)پایگاه خدرب میایاب سدادت، « مرسی اعتدار رسای جراردانی 

 

 گیرینتیجه -8

مشیت   (9441-4314پیرورب تیا اسیتقالا )   مدافر از مدیارف  هادجیات مدافر تاتیک در دور

تیرین  وشنگرب و تگ دارایی در محتیوا مها است. تالش جراب رتلییر را از سر اذارن ه هلحظ

 رود. در ایین دو دوره، زجیا  نیوآیین   شاار می نخست ادجیات نوین تاتیک جه هویژای دو دور

زجیا  و منطقیه شیکل ارفیت و در     فارسی تحت تر یر تحوالت دنیاب ت ی  در تها  فارسی

ارایی غ یظ جه ضیات خیود ادامیه داد. ادجییات    راما جا تلییر نام جه تاتیکی و عامیانهشو هدور

ایرب تا زواا ازمنظر محتوا یکسره در خی مت ایی لولویب ضیدب    ماب شکلشورایی در دوره

 هاتیاز ماچو  ملناطیسی ساله، از سنت مداراب یوستهم  پ ماونیست جود؛ مرچن  شکلِ جه

ماتاییا  خیود در    ها  نوآیین ن اد؛ جا این ماه جیا اسیتیاده از تگرجی   تلییرات شگرف را جه زج

 هماب نیاما  از دمماب نوینی را تگرجه مرد. نسی  جازاشت جه خود و سنتایرا  و روسیه راه

جیی ارب و آزادب نهیاد. ادجییات     هو در دورا  جازسازب پا جه آستان ز ش جیست  آغا هشصت س 

ی م یی و تیاریخی نییس مشیی  و جیا ضییظ       ماب خودآایا اسیتقالا در میو   هتاتیک در دور

غدیار   9441وجوب ماوراءالنهرب، خود را جه داما  مام وطن تاریخی افکن . ضوادث پس از رنگ

                                                           
1. Забони миллат-Ҳасти миллат  
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میاب  است؛ امیا قی رت شیدکه   زجانا  منطقه پرامن هتها  فارسیتردی  و غرجت را در آساا  

 است.  تهش ت ماس یر ادجیات فرمایشی جهاتتااعی از تولی  و تر

 

 نوشتپی

منتشر میرد. ایین    4811را در  تاریخ ادجیات ایرا فارسی  هعیسی شهاجی نخستین ترتا -4

 هتیاریخ ادجییات اییرا : پژومشیی درجیار     میخسرو مشاورزب جا نیام   هجا ترتا 4814متاب در 
چا  شی .   م94 هداراونی تاریخی زجا  و ادجیات فارسی تاتیکی از زما  جاستا  تا آغاز س 

 جازار مرد. هدیگرب از این ا ر را در دو ت   روان هترتا 4838جوالقاس  سرّب در ا

و جازار فاجر متد ق جه نسل چهارم شیدر مدافیر تاتییک اسیت.      رخسار در منار الیقال -9

است. ع ت ارتکاب این اشتداه ساا تول  شاعر اسیت؛ در  قدوه در این زمینه مرتک  خطا ش ه

ماب شدرب و چا  مگاوعه شدر را مال  نسل قرار دمی  نه تریا ضالی مه جای  ضوور در 

 ساا تول  را.

، جی و   (4824) تیاریخ ادجییات نیوین تاتیکسیتا     افلر شدردوست، اردآورن ه متاب ع ی -8

میاب اخییر در اییرا  و    جن ب ادجی تاتیک در سااتوته دقیق جه تگارب و دستاوردماب دوره

ه در غال  موارد ج و  ارتاع است و افالت اسیناد آ  تقرجییاً   تاتیکستا ، در ت وین این ا ر م

پیرورب، ت یی ا  و ادجییات شیوروب را )در     جن ب مدیارف قری  جه اتیاو مشخص نیست، دوره

 .(4824)نک. شدردوست، است میت مرض ه( تکرار مرده

رفته رواجیط  م در آسیاب مرمدب، رفته4291ماب شوروب در ایرب تاهوربپس از شکل -1

ماب رسای ایرانی از طریق مسکو ایرا  جا این منطقه قطع و جه مسافرت جسیار مح ود میئت

-6م/ 4263دسامدر سیاا   93-91در « نخستین ساپوزیوم شدر فارسی»ش . جرادارب خت  

زجا  اییرا ،  ماب ادجی فارسیش در شهر دوشنده در آشنا مرد  شاعرا  محیط4811دب  1

یکیی یگر تییر یر عایقییی جییر تییاب اذاشییت. در اییین ماییایا   افلانسییتا  و تاتیکسییتا  جییا

ش(، یوسییی  4862-4929ماب جرتسته ادجی ایرا  و افلانستا  ازتا ه خیان رب ) شخصیت

ش(، مایییل مییروب 4813-4921ش(، فییورتگر )4813-4843ش(، نییادرپور )4846-4862)

وماب ش( و دیگرا  شرمت داشتن . رست  4866-4936ش در مرات(، خ ی ی )4892)تول  

میا در آ   موعیوع افی ی جحیث و جررسیی    »است: در ارزیاجی این ماایا و امایت آ  نوشته

توا  ایت مه پس از ایین مایایا، رواجیط    ساپوزیوم مسالل نظرب و ع ای شدر نو جود. می

فیورت متقاجیل وارد مرض یه     خصوص در زمینه تدادا تگارت ادجی و انتشار مت  جهادجی، جه

 .(92: 4828)ت ی  ش  
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اب جیود  ( افالضات سیاسیPerestroika، جه انگ یسی перестро́йкаجه روسی پرسترویکا ) -1

، جیه  гл́асностьجیه روسیی   موسیوم جیه االسنوسیت )    همه میخالیل اورجاچف در منیار جرنامی  

منظور جازسازب اقتصاد شوروب و ایگاد فواب جیاز   م جه4224-4231طی (  glasnostانگ یسی

  اترا اذاشت. آ  جه سیاسی و شیافیت در

 

 منابع  

دوسیت.  عدانژاد مگیرا   .عدادیا  و س .مترتاا  م ،ادجیات فارسی در تاتیکستا . 4819جچکا، ب. 

 الا  ی. تهرا : مرمد مطالدات و تحقیقات فرمنگی جین

راستین زجاناا  را مه پارسیی اسیت، جیر مرسیی اعتدیار       نام. »9443پایگاه خدرب میایاب سدادت. 

 .4821فروردین  46، تاریخ مشام ه www.farsiksaadat.wordpress.comاز «. ی !جراردان

«. ماب شدر مدافر اییرا  «شناسیتریا »نگامی انتقادب جه . »4831پورنام اریا ، ت. و و. طامرب. 

 .43-4: 11و  16 ،)س(ع وم انسانی الدمرا  هدانشک  همگ 

 ،(4811( تیا انقیالب )  4889از مودتیا )  ماب شدرب مدافر فارسیتریا . 4831پور چافی، ع. ضسین
 تهرا : امیرمدیر.

 یادجی  میاب طحیی جیر م  یهکا تج تسیج ر قر هنماوراءال یارسرفدش ماب آشنا:غریده. 4831خ ایار، ا. 
 تا   ایرانی. ؛ی م اتدطالم هسسؤمتهرا : ، وارزم  و خنوقخ

 ،نقی  ادجیی   «. شیهرب وب )دارالراضیت مسی اان رب(   اسپرینسکی و رما  آرمیا  . »4828ییییییییی 

(91) :496-22. 

 .ا.جیه سیدی و امتایام و تصیحیح ع    ، رساله یا مختصرب از تاریخ سی طنت منلیتییه  . 4264دانا، ا. 

 کستا .  آجاد: نشریات دولتی تاتیمیرزایف. استالین

 ج. تهرا : سخن. 9سرب.  .ا هترتا ،تاریخ ادجیات ایرا . 4838ریپکا، ب. و دیگرا  .

 هسی   هتاریخ ادجی ایرا  و ق ارو زجا  فارسی: تطیور و داردیسیی یانرمیا تیا میانی     . 4833زرقانی، م. 
 تهرا : سخن. ،تاریخ ادجیات هپنگ  جه انواام نظری

 :(2)پییاپی  (9) 1 ،فنو  ادجیی  . «جن ب در تاریخ ادجیاب دورهمما و شیوهرویکرد. »4829سارلی،  . 

32–443. 

. دوشینده: پژومشیگاه   مهنیه و نیو  در « شناسیی جن ب ادجیات از نگاه روشدوره. »4831ستارزاده، ع. 

 .984-999 .فرمنگ فارسی ی تاتیکی

 تهرا : ع ای و فرمنگی. تاریخ ادجیات نوین تاتیکستا .. 4824شدردوست، ع. 

 اله ب.تهرا :  ان از شدر مدافر تاتیکستا .چش . 4816وست، ع. شدرد

http://www.farsiksaadat.wordpress.com/
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 تهرا : اساطیر. زجا ، ادب، و فرمنگ  تاتیکستا . هتستارما: درجار. 4839شکورب جخارایی، م. 

. دوشنده: رایدنیی  جیست  میالدب هسرنوشت فارس تاتیکی فرارود در س . 4831 یی .ییییییییییییییی

 در تاتیکستا .  ایرا  فرمنگی سیارت ج.ا.

 دوشنده: عرفا .   ،ف رال ین عینی. 4213 . ییییییییییییییی

)از  میاب شیدرب مدافیر اییرا     جن ب، نق  و تح یل ترییا  جانگ در جانگ: طدقه. 4828طامرب، و. 
 تهرا : ع ای. ،(4834تا4811

نشییریات مرمییدب خ ییق تاییامیر شییوروب    :مسییکو ،ادجیییات تاتیییک هناونیی. 4296عینییی، ص. 

 الیستی.سوسی

 سدی ب سیرتانی. تهرا : آااه.   .ا.جه موشا ع ،مایادداشت. 4869 . ییییییییی

، نگیارب در اییرا   تاریخ ادجیات جا جررسی انتقادب تاریخ ادجییات  هنظری. 4831فتوضی رودمدگنی، م. 

 تهرا : سخن. 

فیالضات  توضیی ب. جیه مایراه ا    .. محقیق و جرایردا  ع  4828. قانو  اساسی تاهورب تاتیکستا 

م جه تیکیک افوا. دوشنده: پژومشگاه فرمنگ فارسی 9446، 9448، 4222ماب مرجوط جه ساا

 ی تاتیکی.  

ر نی و م نیگ رمف اهگشژومپتهرا :  ،شدر امروز تاتیک هش ه: ادی ماب ا خورشی . 4816قدوه، ع. 

 .یالماس

 .91-91(: 44)29 ،ا  فرمنگیمیه«. ادجیات نوِ تاتیکی. »4814مس اانیا  قدادیانی، ر. 

 .14-14(: 3)448 ،میها  فرمنگی«. ضکی  جخارا. »4819زاده، ر. مادب

ج اوا: مییامی    ،الادارف ناسیونالیس هدایرع یق یا . در  .ا هترتا«. ای لولویب». 4838مااوپیا ، م. 

 .914-998تخصصی.  همتاجخان .اساسی )آی خ(. تهرا : وزارت امور خارته

ادجستا  ص. شهدازب.  هترتا«. 4-ادجیات تاتیک از آغاز تا انقالب امتدر»الف. 4863  .میچینس، 
 .  81-81: (9). فرمنگ و منر

زدایی )مرورب جر تاریخ تحوا ادجیات تاتیک از انقالب امتدر تا دوره استالین»ب. 4863یییییییییی . 

ادجستا  فرمنگ ص. شهدازب. ترتاه («. 9-نویسی در تاتیکستا شدر، قصه، رما ، و ناایشنامه
 .94-6(: 8، )و منر

 تهرا : انگان شاعرا  ایرا .  ،شدر مدافر تاتیک ؛جوب توب مولیا . 4828وماب، ر.

 تهرا : تامی. ،ماب ادجی مدافر ایرا ما: تریا تویدار لحظه. 4838یاضقی، م. .
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