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سخن آغازین

چنانکــه می دانیم زبــان و ادبیات از اصلی ترین عوامــل تاثیر و تاثر و 
ارتباط بین دو فرهنگ یا دو کشور به شمار می آید. ادبیات و بویژه شعر 
از دیرباز نقطٔه عطفی در تعامل و گفتگوی بین فرهنگ ها بوده اســت. 
آشنایی جهان با شــعر و ادب فارســی و گرایش به سنت های مشرق 
زمین  به قرون وسطی برمی گردد. سابقٔه تعامل فرهنگی و ادبی ایران و 
روسیه نیز به سالهای دور یعنی زمان پطر اول برمی گردد. اما دایر شدن 
مدرســٔه زبان فارسی و شروع آموزش زبان فارســی در روسیٔه تزاری 
از زمان یکاترین دوم، البته بیشــتر در مناطق مســلمان نشین روسیه، 
شروع می شود. از سال 1804 طبق فرمان الکساندر اول، تدریس زبان 
فارسی در سطح دانشگاهها نیز آغاز می شود. قرن های نوزدهم و بیستم 
میالدی را می توان اوج توجه شــاعران روس به شعر فارسی و فرهنگ 
ایرانی دانســت. شمار زیادی از شــاعران عصر نقره ای و طالیی شعر 
روس، دربارٔه ایران و درونمایه های شرقی-اســالمی اشــعار بسیاری 
ســروده اند که بیانگر جایگاه برجستٔه ایران و فرهنگ ایرانی در ادبیات 
روســیه و در میان شاعران برجستٔه روس است. بخش عمده ای از این 
اشعار حاکی از تعامل ادبی شاعران روسیه و تاثیر پذیری و الهام گیری 
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آنها از شاعران بزرگ ایرانی است. در این میان نباید از نقش ترجمه به 
عنوان مهمترین عامل شکل گیری این تعامالت غافل بود. این ترجمه ها 
اغلب از زبان های فرانســوی و آلمانی، توســط شاعران و نویسندگان 
بزرگ روس که برخی از آنها معاصر و دوست پوشکین بوده اند، صورت 
می گرفت. بعدترها ترجمه هایی توسط  شاعر- مترجمان روس از زبان 
فارســی هم صورت گرفــت. از جملٔه این شــاعران مترجم می توان از 
واسیلی ژوکفسکی، آلکسی خومیاکف، دمیتری ازنوبیشین و الکساندر 

گریبایدف نام برد.
نویســندگان و ٓاثار برجستٔه ادبی و دینی مشرق زمین، فرهنـــگ 
و اعتقادات شــرقی و همچنین درونمایه های ایرانــی، از دیرباز مورد 
توجه برخی نویـــسندگان و شــاعران بزرگ جهان، و از جمله بزرگان 
ادبیات روسیه، همچون فئودور داستایفسکی، لف تالستوی، الکساندر 
پوشکین، آفاناسی فت، ایوان بونین، سرگئی یسنین، گاوریل درژاوین، 
میخاییل لرمانتف، ولیمیر خلبنیکف، ســرگئی گاراِدتسکی و ...  بوده 
و جایگاه مهمی نزد آنان داشــته است. در مجموعه آثار هر یک از این 
شاعران، شــعرهایی با مضامین ایرانی - شرقی یافت می شود. در این 
میان، پوشــکین، شــاعر بزرگ اوایل قرن نوزدهم، عالقــٔه فراوانی به 
توصیف و انعکاس درونمایه های شــرقی، مفاهیــم قرآنی و همچنین 
تضمین از بزرگان ادب ایرانی همچون ســعدی در شــعر خود داشت. 
اشعار »اقتباس از قرآن« پوشــکین که بخش هایی از آن در این گزیده 
گنجانده شده است، یکی از برجسته ترین اشعار وی محسوب می شود 
که با الهام از آیات قرآنی سروده شده است. همچنین یسنین با نگارش 
مجموعٔه » درونمایه های ایرانی«  بیش از دیگر شاعران روس، عشق و 

عالقٔه خود را به »میهن نیلگون فردوسی«  ابراز نمود. 
مجموعــٔه حاضر برگرفته از کتاب » ایــران و درونمایه های  ایرانی 
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در شعر شاعران روس«1 اثر میخاییل سینلنیکوف شاعر معاصر روس 
اســت که به صورت گزیده و با عنوان » ایران در آینٔه شعر روس« ارائه 
شــده اســت. معدود اشــعاری با درونمایٔه ایرانی که در کتاب مذکور 
موجود نبوده، توســط مترجمان به این گزیده اضافه شــده اســت. در 
انتخاب اشعار این مجموعه معیارهایی چون اهمیت شاعر، درونمایه، 
جذابیت و گیرایی شــعر نزد مخاطب ایرانی در نظر گرفته شده است. 
این گزیده شــامل پیشــگفتاری بلند، پژوهشــی و جامع از میخاییل 
ســینلنیکوف مؤلف کتاب نامبرده است. ســینلنیکوف در این مقدمٔه 
ارزشمند اولین بارقه ها و ســابقٔه گرایش شاعران و مترجمان روس به 
فرهنگ و ادبیات ایران زمین را به تفصیل شرح می دهد. سپس ترجمٔه 
بیش از چهل شعر از شاعران کالسیک تا معاصر روس به همراه اصل 
روسی شعرآمده است. اشــعار این مجموعه شامل مضامین  متنوعی 
چون مدح پیامبر، تعالیم دین اســالم و زرتشت، وصف طبیعت، هنر و 
معماری ایرانی و اقتباس، تضمین و تمجید از بزرگان ادب فارســی از 

جمله حافظ، سعدی، فردوسی، خیام و موالنای رومی است.
میخاییل سیِنلنیکف شاعر معاصر روس با عشق و اشتیاق فراوانی 
که به شــعر فارسی و بطورکلی به مفاهیم شرقی و ایرانی دارد، تا کنون 
بــه گردآوری و تالیف آثار زیادی با موضوع ایران و درونمایه های ایرانی 
و اســالمی پرداخته اســت. عالوه بر کتاب » ایــران و درونمایه های  
ایرانی در شــعر شــاعران روس« که ذکر آن رفت، می توان از مجموعٔه 
»سرزمین گل سرخ« نیز نام برد. این مجموعه شامل اشعار این شاعر 
روس دربارٔه ایران و همچنین برگردان اشعار شاعران کالسیک ایرانی از 
جمله خاقانی، نظامی، جامی و ...  به نظم روســی است. سه شعر او 

1. Иран и персидские мотивы в стихах русских поэтов, Сос. М.И. 
Синельников, М.:  Вече, 2016. – 480 с.
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با عنوان های ایران، تهران و اصفهان که در این مجموعه گنجانده شده 
اســت، حاکی از شوق وافر وی به ایران  است، تا جایی که آرزومند آن 
است روزگاری در »زیر گنبد پر ستاره اش« زندگانی کند. در زیر سخن 

میخاییل سینلنیکوف را با مخاطبان ایرانی خود می خوانیم:
»از اّیام کودکی، شــیفتٔه افسانه های فارســی بودم، و در نوجوانی 
شــعرعمر خیام، حافظ ، نظامی، جامی و بیدل را دوســت می داشتم. 
البته من فقط از طریق ترجمه هایی که در آن زمان در روســیه توســط 
استادان برجســته صورت گرفته بود، می توانستم با شاعران ایرانی آشنا 
شوم. پس از چند ســال مشتاقانه به آهنگ متعالی زبان فارسی گوش 

فرا دادم، به ملودی این زبان، که برای شعر آفریده شده بود.
آری شــعر فارســی؛ یکی از شــعرهای برتر جهان و از این میان، 
متناســب ترین آنهاســت که بطور کامل به منصٔه ظهور رسیده است. 
بی شــک در صورت عدم حضور شعر فارسی، در ادبیات جهان خالء 
بزرگی ایجاد می شد، اما خوشبختانه ادبیات فارسی همچنان زنده است 

و در طول قرون به مخاطبان خویش روح می بخشد.
من چندین بار به ایران ســفر کــرده ام و از دیدن خیابان های تهران، 
حرم مشهد، اصفهان، شــیراز و توس به وجد آمده ام. یکی از لحظات 
مهم زندگی ام را  در تخت جمشــید گذرانده ام. مجسمه ها و نقش های 
باســتانی در مقابل نظرم بود. در آغاز زندگی ام، آنها را از طریق تصاویر 
دیــده بودم، اما در نهایت تاریخ و ادبیاتی که در دل این تخته ســنگ ها 

نهفته است را پس از عمری، با دستان خویش لمس کردم.
مسلم است که گرد آوری یک مجموعه اشعار روسی اختصاص یافته 
به ایران و شامل درونمایه های ایرانی برای من کاری بسیار هیجان انگیز 
بود. به نظر من، در این کتاب، که ترکیبی است از اشعار سروده شده در 
طول چهار قرن، هیچ شعر بی روح  و ضعیفی وجود ندارد. و دربرگیرندٔه 
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شعرهای زیبا، شگفت انگیز و فاخر است که قابلیت قرارگرفتن در هر 
مجموعه شعر روسی را دارا می باشند. البته در گاهی موارد زیبایی این 
اشعار را نمی توان از طریق ترجمه بیان کرد. با این حال هنوز به موفقیت 
مترجمان و توانایی آنها در انتقال عمق اندیشــه و احساســات پرروح 

شاعر، امیدی هست.
البته، ایرانیان به عظمت و تعالی شــعر خویش عادت نموده اند. به 
قول سعدی، شیراز را با شــعر نمی توان شگفت زده کرد، همانطورکه 

ختن  با مشک به شگفتی نمی آید.
با وجود این، من امیدوارم خوانندگان ایرانی  به این کتاب که توسط 
خانم نرگس سنائی و هموطن ایرانشــناس من یوگنیا نیکیتنکو ترجمه 
شده اســت به دیدٔه لطف بنگرند. چراکه نمی توان نسبت به پیام عشق 
و دوستی که توسط شــاعران روس به زبان آمده است، بی تفاوت بود. 
تنها تعداد کمی از این شــاعران کشوری را که در شعر خویش ستایش 
کرده اند به چشــم خود دیده انــد، اما همٔه آنها شــیفتٔه تاریخ و ادبیات 
متعالی آن بوده انــد، که در برخی موارد تاثیراتی بر ادبیات روســیه نیز 
گذاشته اســت. شعر بیانگر روح مردم اســت و در این مجموعه روح  

روسیه با شور و شوق و عشق  با ایران جاوادانه سخن می گوید.«
 در پایان، گفتنی اســت که تمامی شــعر ها و مقدمٔه کتاب حاضر 
توســط هر دو مترجم ایرانی و روس به فارســی ترجمه شــده است. 
برگردان ادبی و شــعرگونٔه اشعار توسط این جانب انجام شده است. در 
برگردان شعرها کوشیده ام روح روســی شعر حفظ و محتوای آن تمام 
و کمال با زبانی ادبی و شــاعرانه بیان شود. امیدوارم توانسته باشم به 

خوبی از عهدٔه این مهم برآمده باشم.
  به نظر می رســد در خصــوص درونمایه های ایرانی-شــرقی در 
شعر شــاعران روس جز پژوهش های موردی درخصوص پوشکین، 
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لرمانتف و یسنین تا کنون پژوهشی جامع که دربردارندٔه طیف وسیعی 
از شــاعران روس باشد، صورت نگرفته است. شــایان ذکر است که 
مفاهیمــی چون اقتبــاس، تضمین، بینامتنیت که بوضوح در اشــعار 
منتخب این مجموعه دیده می شــود، در چارچوب مطالعات تطبیقی 
قابل بررسی است. امید که مجموعٔه حاضر گامی هرچند کوچک در 
این راستا و در جهت آشــنایی بیشتر عالقمندان این حوزه با شاعران 
کالســیك و معاصر روس که به نوعی تعلق خاطری به ایران و فرهنگ 
و ادبیات ایران داشــته اند، باشد و راهی برای پژوهشی اساسی در این 
زمینه بگشاید. در پایان بر خود واجب می دانم از آقای سعید دمیرچی 
مدیریت محترم و دســت اندرکاران نشــر هرمس که همواره در چاپ 
و انتشــار کتاب های دوزبانه بویژه در حوزٔه ادبیات روســی پیشــگام 
بوده  اند، قدردانی نمایم. امید که در آینده افتخار همکاریهای بیشتری 

با این نشر وزین داشته باشم.
مسکو. دسامبر 2017

نرگس سنائی



پیشگفتار

آسمان روشن و نیلگون است1
مورخان و جغرافی دانان مســلمان در دوران بت پرستی روسیه کیِیفی - 
ُنْوُگوَردی به روس هایی اشــاره کرده اند، که نظامی گنجوی نیز در اشعار 
خــود از آنها یاد کرده اســت، روس هایی که در اوایل قرون وســطی به 
ســواحل جنوبی دریای خزر سفر کردند. در میان آنها هم فرستادگان و 
بردگان و نظامیان، و هم مسافران و تاجران کاوشگر بوده است. از جملٔه 
این تاجران الزم است از آفاناسی نیکیتین2 که با گذشت بیش از پنج قرن 
هنوز از شــهرت زیادی برخوردار اســت، نام برد. او اهل ِتِور3 بود. در 
راه ســفر خود تحت عنوان "آن سوی سه دریا" به مقصد هندوستان، در 
نزدیکی دریای خزر، که یکی از ســه دریای مذکور است، توقف کرد و 
میهمان شبه جزیره آبشوران شد و از مسیر کاروان های ایرانی گذشت. 
افزون براین از قدیم االیام در میان مســافران روس، شــاعران هم دیده 
می شدند. به عنوان مثال، در قرن هفدهم میالدی الکسی میخایلوویچ4، 

1. سطر آغازین از قطعٔه هفتم درونمایه های ایرانی یسنین، که در این مجموعه آمده است
2. Афанасий Никитин )пер. пол. XV в. – 1475).
3. Тверь.
4. Алексей Михаил̆ович (1629–1676 г.)
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هیئتی را نزد شاه ایران اعزام کرده بود. در این هیئت یکی از اولین شاعران 
روس به نام الکســی رومانچوکف1 نیز حضور داشــت. از شعرهایی که 
شاعر در طول این مسیر گفته است، افسوس که چیزی بر جای نمانده 
است، تنها شعرهایی که در ُجنگ شعری یکی از همراهانش ثبت شده، 
به دست ما رسیده اســت. در زمان پطر کبیر بخشی از سواحل جنوبی 
دریای خزر برای اولین بار هرچند کوتاه مدت، توســط ارتش روســیه 
اشغال شد. در سال 1722 هنگامی که پاول ِلُوف افسر مجروح از جنگ 
با ایران برمی گشت، در شبی از شب های مه آلود پاییزی که در کنار آتش 
در ساحل دریای خزر می گذرد، یکی از تاثیرگذارترین ترانه های روسیه 

قرن هجدهم را می سراید. 
»بسان ِمه که بر فراز دریای نیلگون،

 غِم بدکردار نیز بر فراز قلب من 
 جای گرفته است. 

 مه از دریای نیلگون رخت برنمی بندد
 و اندوه نیز از دل من.

 این ستاره نیست که در دوردست می درخشد، 
خرده آتشی ست که در دشت های خلوت روشن است«

  این شــعر همچنــان ادامه دارد تــا زمانی که قهرمان به شــکل 
غم انگیزی زندگی را بدرود می گوید...

 اما خوشبختانه، پاول استپاویچ با موفقیت و به سالمت به سرزمین 
خویش برمی گردد و به حکم سرنوشت ازدواج می کند. نؤه او نیکالی 
الکساندروویچ ِلُوف2، که نویسنده بود، مجموعٔه معتبری از  ترانه های 
فولکلور روسی را گردآوری کرد. ترانٔه پدربزرگش نیز ماندگار شد، به هر 

1. Алексеи ̆Романчуков (первая половина XVII в.).
2. Николай Александрович Львов (1753–1803).
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روی، سطر اولش »بسان مه بر فراز دریای نیلگون« با زیبایی غیرقابل 
بیان و ترجمه ناپذیرش هنوز گوشــها را می نــوازد و قلب روس ها را به 
شوق می آورد. اگرچه بســیاری از مردم نمی دانند منظور از این دریای 
مه آلود و پرشــور و با ابهتی که در این ترانٔه غم انگیز ذکر آن رفته است، 

دریای خزر است.
اکنون رویدادهای ســال 1797 را مــرور می کنیم. مورخ ایرانی این 
گونه توضیح می دهد: »پای ســرداری که ملکه وی را به عنوان گماشته 
همراه ارتش می فرســتد، بر اثر اصابت توپ قطع می شــود، از این رو 
برای او پــای طالیی می گذارند و به همین دلیل نــام قزل ایاق را بر او 
نهاده بودند. چهل هزار نیروی پیاده نظام، بیســت هزار ســواره نظام و 
توپ های بی شــماری تحت فرمان و در اختیــار او بودند. هنگامی که 
به حوالی شــهر دربند رسید، قصد تصرف آنجا را داشت و می خواست 
دیوارهــای آن را بــه توپ ببندد. امــا از آنجایی کــه دیوارها از صخره 
مقاوم تر و ضخیم تر بودند، کوچک ترین اثری بر آن نگذاشــت. در این 
میان شیخ علیخان دربندی، بسیاری از مردم را به خاک و خون کشید، 
ولی شــخصی به نام خزر- بک 1 که از زیردســتانش بود به او خیانت 
کرد و روس ها به شهر دســت یافتند. و قزل ایاق در دشت مغان ظاهر 
گاه شد، با ســپاهیان بی شماری  شــد. وقتی که شــاه از این موضوع آ
که کوه و دشــت را پوشــانده بودند، به سرعت به ســمت اردبیل روانه 
شــد، طوری که قزل ایاق امیدش را به نجات یافتن کامال از دست داد. 
از این  رو خود را همچون گنجشــکی در چنگال باز یا بره ای در آغوش 
گرگ یافت. کاماًل سرگشــته شد و نمی دانســت باید چه اقدامی کند. 
ناگهان خبر رســید که ملکٔه خورشــید کاله )کاترین دوم( از دنیا رفته 
است. قزل ایاق فرصت را غنیمت شمرده و به سرعت روانٔه روسیه شد 

1. Хазар-бек. 
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و ارابه ها را رها کرد و به سرنوشــت سپرد و ســپاهیان شاه این ارابه ها 
را به غنیمت بردند؛ این نشــانٔه رحمت خداوند متعال اســت". اینجا 
سخن از یورش متجاوزگرانٔه ســپاهیان روس تحت فرماندهی والریان 
زوُبف 24ساله اســت. وی بسیار مورد عالقه و توجه کاترین دوم بود، 
این جنگ در آغاز پیروزمندانه بود و ســپاهیان بســیار جدی و مصمم 
پیش می رفتند، درعین حال نورعلیخان هم که قصد نشســتن بر تخت 
ســلطنت را داشت، به سپاه روس پیوســته بود و همراهشان می رفت. 
پیشروان ســپاه به گیالن رسیده بودند، اما سرنوشت این واقعٔه تاریخی 
را به گونه ای دیگر رقم زد. کاترین کبیر از دنیا رفت و پســرش که از او 
نفرت داشــت، بر تخت سلطنت نشســت. وی هر آنچه را که مادرش 
تصویب کرده بود، لغو نمود. گاوریل درژاوین1 که بزرگترین شاعر قرن 
18 روســیه بود، در وصف برگشت شتابزدٔه فرماندٔه سپاه روس از ایران 
که خیلی زود از چشــم شاه افتاده بود، شعر فوق العاده ای سرود که در 
آن ضمن ارائٔه  تصویری خیالی از اســتان های ایران، اسکندر مقدونی 
بخت برگشــتٔه روس )زوُبف( را به شــجاعت و مقاومت در مقابل رنج 
سرنوشت و به تسالی خاطر دعوت کرده بود. درژاوین که در وصف و 
ستایش پیروزی اشعار زیادی سروده بود، در این شعر هم که در وصف 
شکســت بود، بر دیدگاه خود نسبت به جهان باقی مانده است. همان 
فلســفٔه طبیعی خاصی که عبارت بود از ترکیب عجیبی از رواقی گری 
قهرمانانه و اپیکوریسم اربابان، که در مورد درژاوین همیشه توأم با یک 

الهام حماسی-غنایی بود...
نه تنها معاصران پوشــکین و ژوکفسکی2، بلکه معاصران درژاوین 
نیز اطالعات زیادی درباره ایران داشــتند. منبع اطالعات آنها نه تنها 

1. Гавриил Романович Державин 1816–1743().
2. Василий Андреевич Жуковскии ̆1852–1783(). 
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آثار هرودت، بلکه شامل آثار غربی نیز می شد. هم »نامه های فارسی« 
منتســکیو و هم »زادیِگ«1 ولتر را نیز خوانــده بودند. ضمنًا قهرمان 
داستان ولتر در ایران قبل از اسالم به سرمی برد، و تعالیم زرتشتی هم تا 
حدی برای روس های آن زمان آشنا بود. ) زرتشت را قانونمداری بزرگ 
و دوستدار راســتی می شمردند( در یکی از شعرهای درژاوین، کاترین 
دوم قوانین را به رعایای خود اعالم می کند، درحالی که به بت زرتشت 
تکیه داده است. ترجمه های فرانسوی و بعدتر آلمانی از آثار کالسیک 
فارسی نقش بسیار مهمی در روشنگری روس ها ایفا کرد. و به تدریج 
ترجمه های روســی از روی این آثار، و سپس از نسخٔه اصلی آنها آغاز 
شــد و به شناخت فرهنگ و کشور ایران کمک نمودند  و اندک اندک 

سعدی، حافظ و خیام، پیروان واقعی خود را در روسیه پیدا نمودند.
زیارت مقبرٔه ســعدی که در شیراز اســت، تاثیری ماندگار بر روح 
آدمــی می گذارد. آن گنبد فیروزه ای لطیف و متناســبش که گویا تمام 
جهــان را دربرمی گیرد و بــه آن صلح و آرامش می بخشــد، از خاطر 
نمی رود. گنبدی که بر فراز آخرین پناهگاه آن ســالک جاودان است، 
جایی که او درنهایت آرام و قرار گرفته است. عطر گل های رز گلستان 
که پیوســته در حال شکفتن و فرو افتادنند، جاودانه است، آن سکوت 
احترام آمیــز ابدی ... دقیقا اینجا دیگربــار و از نو درمی یابیم که الزمٔه 
هنر فاخر درنهایت چیزی بیش از بیان هنرمندانٔه اشتیاق است، و همانا 
منظور، غلبه و همبســتگی و هماهنگی همه جانبه است. مصلح الدین 
ســعدی که چنان عمر طوالنی داشته و تمام ایده های خالقانٔه خود را 
چنین درخشان تحقق بخشیده است، پس از گذشت قرنها از سرایش و 
گسترش شعر فارسی، همچنان نمادی از شعر محسوب می شود، و شعر 
فارســی در طی تکامل خود مایٔه شگفتی دنیا شده و در مقایسه با شعر 

1. »زادایگ« یا کتاب سرنوشت، نوشتٔه ولتر نویسنده و فیلسوف فرانسوی
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بزرگان دیگر کشــورها به طور کامل تر و برجسته تری ظاهر شده است. 
مخاطب روس با ورود به دنیای شــعر ســعدی، ناگزیر از جستجوی 
شباهت های این نابغٔه شیرازی است و بی درنگ پی می برد که در ادبیات 
روســی تنها شعر و ویژگی های شعری الکســاندر پوشکین با او قابل 
مقایسه است، البته این تشبیه خیلی دقیق نیست. اما به هر روی نوعی 
تطبیق و ویژگی های مشترکی در آثار ســعدی شاعر ایرانی و پوشکین 
شــاعر روس که پنج قرن پس از وی می زیسته است، وجود دارد. این 
اشتراکات عبارت است از هوش غریزی سرشار، خردمندی طبیعی توأم 
با احساس عمیق، و عالوه بر این، باور به قدرت و پیروزی نهایی خرد 
که الزمٔه خالقیت اســت )همان طور که پوشکین جوان با اشتیاق می 
گفت: »زنده باد خورشــید، نابود باد تاریکی«(. هم در پوشکین و هم 
در سعدی، ایده های بزرگ آمیخته با ظرفیت های خالقانٔه قوی وجود 
داشت، اما امکان کمی برای تحقق مطلق و کامل ایده های آنها وجود 
داشــت. بدون در نظر گرفتن نقاط  قوت و ضعف، پوشکین و سعدی 
دارای عزمی راســخ  بــرای آفرینش آثار خود با تناســب و هماهنگِی 
به راســتی معجزه آمیزی بودند. فقط تنها یک تفاوت نامیمون داشتند، 
همان طور که می دانیم، ســعدی به شاعران توصیه می کرد که سی سال 
اول عمر خود را به فراگیری دانش بپردازند، ســی سال دوم سفر کنند و 
سی سال ســوم را به خلق آثار اختصاص بدهند. خودش نیز به همین 
گونه عمری طوالنی و پربار داشت. اما پوشکین مراحل کمال و پختگی 
را با ســرعتی غیرمعمولی تا قبل از سی ســالگی طی نمود و به تکامل 
رسید و فقط سی و هفت سال زندگی کرد. فقدان او برای هموطنانش 
مصیبتی بزرگ به شمار می رفت. میتسکویچ1، دوست پوشکین و شاعر 
بزرگ لهستانی، طی ســخنرانی هایش در پاریس، اذعان داشت محال 

1. Адам Бернард Мицкевич (1798–1855).
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اســت چنین فرد بزرگی دو بار به یک ملت عطا شود. با رفتن پوشکین 
زمانه دگرگون شــد و یک خأل پرناشدنی و اصالح ناشدنی ایجاد شد. 
از این  رو چنین احســاس می شود که پوشــکین عمارتی را در فرهنگ 
روســیه بنا نهاد، اما تنها یکی از درهای این عمارت را توانست به روی 
مردم بگشــاید، و در مورد دیگر ویژگی های این عمارت، تنها می توان 
حدسیاتی با ابهام زد. به هر  روی و با این وجود مسلم است که پوشکین 

آفریده شد تا او نیز نابغه ای همچون دانته، گوته و سعدی شود.
فیودور داستایفســکی در ســخنرانی معروف خــود عنوان کرد که 
همدلی جهانی از ویژگی های پوشکین بوده است. شاید بتوان گفت که 
یکی از مشخصه های ادبیات روســی، همین توانایی درک ویژگی های 
هر فرهنــگ و ملیت، درک و پذیرش روح ملیت هــای دیگر و تجلی 
آنها به آســانی اســت، اما این توانمندی فقط در شعر پوشکین تکامل 
یافته و بطور واضح بیان و منعکس می شــود. البته پوشــکین در طول 
تمام دوران پختگی اش هیچ گاه نسبت به حیات و گنجینٔه معنوی شرق، 
دوران باســتان، قرون وســطی و زمان خود و بیش از همه، نسبت به 
جهان اســالم بی تفاوت نبود. وی تالش می کرد اگرچــه ذره ای از این 
گنجینٔه ناتمام را به دســت بیاورد و ســعی بر این داشت که قطره ای از 
این زیبایی و خرد جاودانه را کســب کند و در شــعر خود به کار گیرد 
تا بدین ترتیب شعر روســی را غنی تر کند. از جمله شواهد آن می توان 
به شــعرهای »اقتباس از قرآن« و یکی از شعرهای برجستٔه او تحت 
عنوان »پیامبر« که بی شــک نه تنها از تورات، بلکه از زندگی پیامبر نیز 
نشأت گرفته اســت، و همچنین به آخرین شعرهایش اشاره کرد. البته 
اینجا با توجه به موضوع مورد نظر ما، شعر »فوارٔه باغچه سرای« را، که 
با درونمایه های شــرقی آمیخته و نقل قولی از سعدی در آغاز آن آمده 

است، نباید از خاطر برد:
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»بسیاری همچون من آن چشمه را دیده اند، اما برخی از آنان دیگر 
در عالم وجود نیستند و برخی دیگر نیز در سرزمین های دور در سفرند«  

»سعدی«.1
 گفته می شود که پوشــکین نسبت به شعر خویش بسیار سختگیر 
بوده و شــاید به مــزاح تاکید می کرد کــه تنها نکتٔه مثبت این شــعر، 
اپیگراف آن اســت که از سعدی اســت. در یکی از نامه های پوشکین 
جوان خطاب به یکی از دوســتان ادیب و همفکرش پطر ویاِزْمسکی2 
که شاعر و منتقدی برجســته بود، گفته می شود اروپایی ها در برخورد 
بــا مفاهیم شــرقی باید همچنــان اروپایی بمانند و نباید شــباهتی به 
نویســندگان شرقی داشته باشند که در بین آنها نام سعدی هم ذکر شده 
بود. بایرون نمونه ای برای پوشــکین جوان محسوب می شود. از میان 
اشعار شرقی، بیش از هر چیز مفاهیم و معانی حکمت آمیز و درخشان، 
مورد توجه پوشــکین است. اما بااینکه شیفتگی شاعر روس نسبت به 
شــعر و سرنوشت حماســی بایرون تا روزهای آخر زندگی او همچنان 
باقی مانده اســت، گرایش پوشکین به بایرون به تدریج از بین می رود و 
زمانٔه اینگونه منظومه ها، که در نقد ادبی به این سبک »بایرون گرایی« 
گفته می شود، برای همیشه گذشته است. با گذر سال ها گویی پوشکین 
دیگر از آن ژســت با اعتمــاد به نفس اروپایی بایرونی که به شــرق به 
دیدٔه ضعف می نگرد، خسته می شــود. مفاهیم انسانی که در بین همٔه 
انسان ها مشترک است، پوشکین، نویسندٔه شعر برجستٔه » آنچار«، را 
به خود جذب می کند. جهان بینی پوشکین روز به روز توسعه و تکامل 

1. عبارت باال که پوشــکین نام ســعدی را در پایان آن آورده، برگرفته از این بیت باب اول 
بوستان سعدی است:

            بر این چشمه چون ما بسی دم زدند        بـرفتـند چون چشم برهم زدند
2. Вяземский Петр Андреевич (1792–1878).
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پیدا می کند و به کمال شــاهکارهای ادبی در شعر جهان و به ساختار 
آنها بیــش از پیش ارزش می گذارد. پوشــکین تأکید می کند که صرفًا 
طرح کمدی الهی دانته از نبوغ سرشــار خالق آن حکایت می کند، البته 
پوشــکین این توانمندی را داشــت که عظمت آثار ادبیات فارسی را که 

قابل مقایسه با دانته است، نیز درک کند.
گفتنی است که پوشکین به اندیشه هایی که در گذشته به آن عالقمند 
بود، همیشــه وابسته بود. از این رو توصیه ای که در قرآن آمده، مبنی بر 
اینکه نباید با جاهالن بحث و جدل کرد، بارها در شعر پوشکین تکرار 
شده است و در نهایت آن را در یکی از مهم ترین اشعار خود تحت عنوان 
»مجسمٔه یادبود«1 به کار می برد: »از بحث با نادان بپرهیز«. همچنین 
جملٔه غمگین ســعدی که عمر طوالنی تری از هم عصرانش داشته، در 
طی طوفان سالیان فراموش نشــده و در بخش آخر فصل هشتم رمان 

یوگنی آنگین به کار برده شده است.
و آنان که در دیدارهای دوستانه

اولین بیت هایم را 
برایشان برخواندم

دیگر نیستند، برخی  هم دورند،
همچنانکه روزگاری سعدی گفت.2

در اینجا ما با نقل قول و بازگویی ساده روبرو نیستیم، بلکه با بیان 
مفاهیم سعدی در قالب شعر روبرو هستیم. از این رو، می توان قاطعانه 

1. “Памятник”. 

2. این عبارت ها برگرفته از بیت های 479 و 480 بوستان سعدی است: بر این چشمه چون 
ما بسی دم زدند/ برفتند و چو چشم برهم زدند/ گرفتیم عالم به مردی و زور / ولیکن 

نبردیم با خود به گور.



ایران در آینة شعر روس  24

تأیید کرد که پوشکین مترجم روسی سعدی بود، هرچند که بیش از چند 
سطر از سعدی را ترجمه نکرده بود.

از زمانی که آخرین نقطۀ منظومۀ "فوارٔه باغچه سرای" گذاشته شد 
تا اتمام کار بر روی یوگنی آنگین تنها هفت ســال گذشــته بود، مدت 
زمانی که ناچیز به نظر می رسد. اما چه سال های پرآشوبی بر پوشکین و 
اطرافیان و میهن او گذشت! چقدر فقدان و فراق. صرف نظر از فقدان 
ناگزیــر و طبیعی که در زندگی هر انســانی وجــود دارد، مرگ بزرگان 
معاصر که نخستین گام های این نابغٔه جوان در ادبیات را مشاهده کرده 
بودند، همچنین سرنوشت غم انگیز دوستان هم سن و سال او نیز قابل 
توجه است. بسیاری از آنها در شورش 14 دسامبر سال 1825 شرکت 
کردنــد و بعضی از آنها محکوم به اعــدام و برخی دیگر به کار اجباری 
وادار و یا به تبعید فرســتاده شدند. اما این فراق از دوستان بر پوشکین 
بســیار سخت گذشــت، چراکه این جدایی تمام ناشدنی بود، حتی اگر 
جدایی از دوستانی که زنده ماندند، ولی برای ده ها سال به سیبری تبعید 
شــدند را در نظر گرفته باشــیم. به این صورت، نقل قول از سعدی در 
این مورد با درک بیشــتر و کامل تر و مهمتری به کار گرفته شده است. 
ما می بینیم که این شاعر بزرگ در بیان خویشتن و تجربه های شخصی 

خود از طریق تقل قول و ترجمه های شعری بسیار توانمند است.
 پوشــکین هیچگاه به ایران نرفت، اما در سال 1828 هنگام گذر از 
راه تفلیس، که همواره تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی در این شــهر حس 
می شد و همچنین یادبود فرمان روایی حکومت ایرانی در این شهر حفظ 
شده بود، به سوی فرات و ارزروم که در آنجا وقایع جنگ روسیه و ترکیه 
اتفاق افتاده بود، در نزدیکی مرز ایران قرار گرفت. در آن روزها پوشکین 
جدای از ســفرنامه اش به نام "سفر به ارزروم" که یکی از شاهکارهای 
نثر روایی روســیه محسوب می شــود، مجموعه شعرهای بی نظیری با 




