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چکیده
پوشکین پدیدۀ فوقالعادهای در ادبی ات روس یه و حت ی جه ان اس ت ک ه در آث ارش ای دهه ای جه انی
میدرخشند .هیچکس مانند پوشکین توانایی مبدل شدن به انسان دیگر ملل و اینچنین موثق از زب ان او
حرف زدن را ندارد .این ویژگی پوشکین در توصیف فرهنگ و نابغۀ بزرگ ایران ،سعدی ،آنقدر زیاد است
که در سال  1249میالدی و پس از چاپ منظومۀ فوارۀ باغچهسرای ،ب ا س رلوحهای از س ننان س عدی،
شاهزاده شالیکوف ،ناشر مجلۀ دامسکی ژورنال ،ب ه او لب «س عدی ج وان» داد؛ زی را پوش کین ب رای
ننستین بار در ادبیات روسیه نشان داد که چگونه باید سعدی ،نابغ ۀ ایران ی ،را توص یف ک رد .در مبال ۀ
حاضر به موضوع پوشکین و سعدی و نیز به نبش ارزشمند و کلیدی سننان سعدی در بیان اندیشهه ای
پوشکین در منظومۀ فوارۀ باغچهسرای و بعضی از آثار دیگرش میپردازیم .برخی از اندیشهه ای س عدی،
مانند سرلوحۀ فوارۀ باغچهسرای که برگرفته از باب اول بوستان س عدی اس ت در بس یاری از آث ار و
مکاتبات پوشکین بهوفور تکرار شده و همچون یک مَثَل در بین مردم روسیه ساری و جاری اس ت؛ ای ن
مضامین در آثار پوشکین ،یادآور یاد و خاطرۀ دوستانِ دکابریست وی و نی ز بی انگر ح س دلتنگ ی ش ارر
بهدلیل دوری و از دست دادن آنهاست.
واژههای کلیدی :سعدی ،پوشکین ،تأثیرپذیری ،ادبیات فارسی ،ادبیات روسی.

 .1رایانامۀ نویسنده مسئول:
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 .1مبدمه
رالقه به شرق و موضورات شرقی ،در همۀ دوران زندگی الکساندر پوشکین ( Aleksandr

 )Pushkinدیده میشود؛ از همان دوران کودکی ،زم انی ک ه از م ادربزرگ و دای ۀ خ ود
دربارۀ سرگذشت تبریباً ارج ابانگی ز پدرج د افریب اییاش ،اب راهیم هانیب ال ( Abram

 )Ganibalشنیده بود (بلکین.)39 :1333 ،
محببان بارها به این مطل اشاره کردهاند که مسافرت پوشکین به کریمه و تبعی دش

در جنوب روسیه و قفباز ،تمایل او را به شرق بیشتر کرد .با مطالع ۀ منظوم ۀ اس یر قفب از
پوشکین ( ،)Kavkazski plennikمیبینیم که او بهخوبی با جزئیات بسیاری از زن دگی و
فرهنگ و ارتبادات مردم مشرقزمین ،آشناست .بعضی از پوشکینشناسان معتبدند که وی
در منظومۀ اسیر قفب از فب

ب ه موض وع ش رق نزدی ک ش ده ،ول ی در منظوم ۀ ف وارۀ

باغچهسرای ( )Bahchisarayski fontanجدیت ر ب ه موض وع ش رق روی آوردهاس ت
(خواجه بایوا )04 :1333 ،و سننان آغازین (سرلوحه) منظومۀ ف وارۀ باغچ هس رای را ه م ب ا
برداشتی از اشعار بوستان سعدی آغاز میکند:
;Многие, так же как и я, посещали сей фонтан
но иных уже нет, другие странствуют далече. Сади
بسیاری چو من فواره (چشمه) را دیدهاند ،اما برخی از آنان دیگر در رالم وجود نیستند
و دیگران نیز در بالد دور سیاحت میکنند «سعدی» (کریمیمطهر 34 :1933 ،و .)132

همانطور که میبینیم ،پوشکین در پایان این ربارت ،نام سعدی را بهرنوان منب آن

آوردهاست؛ ربارت باال برگرفته از بیتهای  943و  923باب اول بوستان س

عدی (س عدی،

 )94 :1929است:
بر این چشمه چون م ا بس ی دم زدن د

برفتن د و چ و چش م ب ر ه م زدن د

گ رفتیم ر الم ب ه م ردی و زور

ول یکن نب ردیم ب ا خ ود ب ه گ ور

در این مباله سعی داریم به این پرسش ،پاسخ دهیم که چرا پوش کین منظوم ۀ ف وارۀ
باغچهسرای را با سرلوحهای از سعدی آغاز میکند؟ رلت توجه بسیار زیاد او در این دوران
به موضورات شرقی ،بهویژه به آثار سعدی ،چیست؟ رلت تکرار بعضی از سننان س عدی
در آثار منتلف پوشکین چیست و چه پیامدی در جامعۀ روسیه داشتهاست؟
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 .4بحث و بررسی
با بررسی زندگی پوشکین در اوایل سدۀ ن وزدهم م یالدی و نی ز اوض اع و محیط ی ک ه
کودکی و نوجوانی پوشکین در آن سپری شد ،به این نتیجه میرسیم که رالقه و تمایل او
به موضورات شرقی ،بنش زیادی از فعالیتهای ادبی نویسنده را تشکیل میدهد.
در سدۀ نوزدهم ،در روسیه آثار بسیاری دربارۀ مشرقزمین وجود داش ت ک ه دان ش و
آگاهی او را دربارۀ شرق افزایش دادند .خانوادۀ پوشکین از باسوادترین خانوادهه ای دوران
خود بود .او از همان دوران کودکی ،به خواندن داستانه ا و قه هه ای روس ی و ش رقی
رالقه داشت و در محی خانواده با خواهرش آنه ا را م یخوان د و ی ا از زب ان دای هاش
میشنید .آثار و کتابهایی را که او مطالعه میکرد و همچنین افرادی که او با آنها ارتباط
داشت ،رالقهمند به تاریخ و فرهنگ و ادبیات مشرقزمین بودند .اینها ر واملی ب ود ک ه
موج توجه بیشتر پوشکین به مشرقزمین شد؛ در بیشتر آث ار ب زرگ او ،از مش رقزم ین
سنن بهمیان آمدهاست .پوشکین در آثارش نشان داده که بهخوبی با بسیاری از جنبههای
زن دگی ش رقی آشناس ت و ماهران ه آنه ا را در آث ار خ ود توص یف ک ردهاس ت .غال
پوشکینشناسان روس ،به این موض وع اش اره ک ردهان د ک ه پوش کین ب ا برخ ی از آث ار
نویسندگان غربی دربارۀ نویسندگان و شارران بزرگ ایرانی (فردوسی ،حافظ ،سعدی) که در
اواخر سدۀ هفدهم میالدی در اروپا نوشته شدهاند ،آشنا بودهاست.
البته توجه وافر پوشکین به شرق را نباید یک استثنا و فب منحهر به او بدانیم .در آن
زمان ،یعنی در اوایل سدۀ نوزدهم که ب ه «ره ر بن ار» و «ره ر س فر» مع روف اس ت،
نویسندگان اروپ ایی توج ه خاص ی ب ه مش رقزم ین و ادبی ات و فرهن گ و ارتب ادات و
نویسندگان شرقی داشتند .در واق  ،میتوان گفت که موضوع شرق ،رالقه و تمایل بس یار
زیاد به توصیف موضورات شرقی ،بررسی و ترجمۀ آث ار نویس ندگان ش رقی و همچن ین
آموزش زبانهای شرقی ،موضوع روز آن دوران ادبیات اروپا و روسیه بودهاست .ب ا وج ود
این ،روش پوشکین در توصیف فرهنگ و نوابغ دیگر کشورها ،منهوص به خودش بود .او
مثل بیشتر نویسندگان و شارران جهان ،فرهنگ و نوابغ شرقی را با فرهنگ خود مجس م
نکرد و به روش خود درک نکرد ،بلکه او قابلیتی داش ت ک ه خویش تن را در دیگ ر مل ل
مجسم کند .باید تأکید کرد که هیچکس مانند پوشکین توانایی و امکان مب دل ش دن ب ه
انسان دیگر ملل و اینچنین موثق از زبان او حرف زدن را ندارد.
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فئودور داستایفسکی ( )F.Dostoevskiدر سال  1223میالدی در س الگرد پوش کین،
نطق آتشین و پراحساسی ایراد کرد:
در آثار پوشکین ،ایدههای جهانی میدرخشند .شنهیتهای ش اررانۀ دیگ ر مل ل و
نوابغ آنها انعکاس پیدا کردهاند .البته در ادبی ات اروپ ا ،نواب غ هن ری بزرگ ی مانن د
شکسپیرها ،سروانتسها و شیلرها بودند ،ولی یک نفر از آنه ا را نش ان بدهی د ک ه
مانند پوشکین اینچنین قابلیت پذیرش جهان را داشته باشد ...ب زرگت رین ش ارران
اروپایی هیچوقت نتوانستهاند مانند پوشکین در آثار خود با چنین ت وانی ،نواب غ دیگ ر
ملل و حالوهوای آنها ،رمق پنه ان روحیاتش ان ،غ م و تم ایالت آنه ا را نش ان
بدهند .بررکس ،شعرای اروپایی ،اغل زمانی که به ملل دیگر روی میآوردند ،آنه ا
را با فرهنگ خود مجسم و به روش خود درک میکردند .پوشکین ،تنها شارر جه ان
است که این قابلیت را داشت که در دیگر ملل خ ود را مجس م کن د (کریم یمطه ر،

.)199 194 :1933

پوشکین ،هم در آثار نویسندگانی مانند بایرون ( )Byronبا موضورات شرقی آشنا شده
بود و هم زمانی که به قفباز تبعید شده بود ،این امکان را داش ت ک ه از نزدی ک ،زن دگی
مردم مشرقزمین را حس کن د .تح ت ت أثیر ای ن اطالر ات و ت أثرات ،ته میم گرف ت

منظومهای دربارۀ مشرقزمین بنویس د .در س ال  ،1249ی ک س ال پ س از چ اپ ف وارۀ
باغچهسرای ،ریلیف ( )Ryleevدر نامهای به پوشکین مینویسد« :پوشکین! تو حاال در روسیه
مبام اول را بهدست آوردی ،قلمرو (ررص ه) رشکآوری در انتظار توست .تو میت وانی ب ایرون م ا
باشی ،ولی تو را به خدا ،تو را به ریسی ،تو را به محمد مهربانت قسم ،از او تبلید نکن» (پوشکین،
.)149 :1393 1394

واسیلی ایوانویچ کولیشوف ( ،)V.I. Kuleshovمنتبد معاصر روس ،مینویسد:
پوشکین سعی میکرد جهانبینی و روحیۀ رنجدیدههای واقعی در راه آزادی و مبلغان
قویکالم را بیاموزد و درک کند که رهدهدار تغیی ر و بهب ود زن دگی بش ر و روحی ه
بنشیدن به هزاران و میلیونها انسانها هستند؛ حال آنها متعلّق به هر ملت یا ه ر
زمانی که باشند ،فرقی ندارد .او میخواست ویژگیهای شنهی و مل ی و زم ان ه ر
یک از این شنهیتها را تعیین و حس کند ،تا نیروی تأثیرگ ذاری آن ان را ب ر دل و

ربل مردم بیشتر برای خود تفهیم کند .در این باره ،مجموره اش عار تأس ی از ق رآن
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( )Podrazhanie Koranuک ه در پ اییز  1249س روده ش ده ،ف وقالع اده اس ت...
پوشکین ،ضمن درک این مطل که قرآن اهمیت خاصی برای مسلمانان دارد ،س عی

میکرد در حالوهوای آن سیر کند (کولیشوف.)191 193 :1339 ،
در س ال  1249پ س از چ اپ منظوم ۀ ف وارۀ باغچ هس رای ،ش اهزاده ش الیکوف
( ،)Shalikovناشر دامسکی ژورنال ( )Damski zhurnalدربارۀ این اثر گفت« :این ف واره
با آب گل سرخ میجوشد و بوی خوش را در تمیزترین فضای شرق دلرب ا م یگس تراند» (خواج ه

ب ایوا .)09 :1333 ،همچنین به پوشکین لب «سعدی ج وان» داد؛ چراک ه پوش کین در ای ن

اثرش ،هم به موضوع شرق روی آورد و هم سننان آغ ازین ی ا س رلوحۀ منظوم ۀ ف وارۀ
باغچهسرای را از بوستان سعدی انتناب کرد .درضمن ،پوشکین بود که در ادبیات روس یه
برای ننستین بار در اشعار دلربای خود نشان داد که چگونه باید سعدی را توص یف ک رد.
البته بعدها بعضی از معاصران پوشکین با سنت و نوآوریاش همآواز شدند و نویسندگان و
شارران نسلهای بعدی روسیه نیز سنت وی را در اشعارشان توسعه دادند.
بعضی از منتبدان روس ،پوشکین را «فوارۀ دلربا ،غنچۀ تازه و خوشبوی ادبیات روسیه»
نامیدند .در سال  ،1243هنگام بازدید پوشکین از کاخ باغچ هس را ،ف وارۀ باغچ هس رای و
نوشتههای روی آن را که به دو زبان رربی و تاتاری است ،دیده بود .نوشتۀ اول ی ک ه ب ه
زبان رربی است ،آیۀ هجدهم از سورۀ انسان است که از سلسبیل ،چشمۀ بهشتی ،س نن
بهمیان آمدهاست ،و در نوشتۀ دومی به زبان تاتاری آمدهاست« :بیا ،از زاللترین آب ف واره
چشمه بنوش» (کریمیمطهر.)132 :1933 ،

بیتردید فواره و نوشتههایش معمولی نبودند و پوشکین نمیتوانست از کنارش بیتوجه
بگذرد« .فواره» داستان تارینیای دارد 1که مجمورهای از احساسات غری (مانن د ان دوه و
 .1داستان ،مربوط به رشقِ خانِ منوفِ گیری (کریمه) به ماریا ،دختری زیبارویی ،است که هنگ ام جن گ از ی ک
خانوادۀ لهستانی ربوده شد و اکنون ساکن جدید حرمسراست .پس از آنکه سپاه تاتار به لهستان حمل ه ک رد ،خان ۀ
پدری ماریا را ویران ساختند و وی را به اسارت گرفتند .در اسارت ،ماریا افسرده و پژم رده ش د و تنه ا خوش یاش
ربادت در مبابل تندیس مریم مبدس بود .باری! شباهنگام که سکوت برکاخ حکمفرما بود و حرمیان خفت ه بودن د،
فب زارما ،همسرِ خانِ گیری ،ننوابیده بود .او از جا برخاست و وارد حجرۀ ماریا شد .زارما ،شاهزادهخ انم خفت ه را
میبیند و در مبابلش با التماس زانو میزند .ماریا از خواب بیدار میشود .زارما ،داس تان غ مانگی زش را ب رای وی
تعریف میکند :او میگوید که از رشق خان به خود لذت میبرد و تا کنون رقیبی برای رشبش نداشتهاست؛ البته تا
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غم ،و تفکر دربارۀ فانی و زودگذر بودن زندگی انسان در ای ن دنی ا) را در دل ایج اد م یک رد.
تماشای فواره و نوشتههای روی آن ،جمالت سعدی را به ذهن پوشکین م یآورد ک ه در
آنها ،این فکر و احساسات ،به صورت شاررانه متمرکز شدهاست.
البته پوشکین میتوانست با اشعار سعدی از طریق مناب دیگر ه م آش نا ش ود ،چ ون
بوستان سعدی در زمانی که پوشکین روی منظومۀ خود کار میکرد ،به زبانهای خ ارجی
مانند فرانسه ترجمه شده بود که او هم تسل داشت .ننستین ترجمۀ آثار سعدی به زب ان
روسی ،در سدۀ هفدهم انجام شده بود.
از سال  ،1241پوشکین کار روی منظومۀ فوارۀ باغچهس رای را ش روع ک رده ب ود .غال
پوشکینشناسان بر این باورند که در این اثر ،استعداد و توانایی فوقالعادۀ پوش کین در نف وذ در
شنهیتهایی که به تهویر میکشد و همچنین در تهور سیماهای شرقی ،نمایان شدهاس ت.
پوشکین در اثر خود ،با توانایی زیادی توانست خوانندگانش را وادار س ازد ت أثرات و احساس ات
قهرمانان و شنهیتهای اثرش را حس و درک کنند .این ویژگی در قسمت «تران ۀ تارت اری»
( )Tatarskaya pesniyaاز منظومۀ فوارۀ باغچهسرای به روشنی مشهود است:
Дарует небо человеку
Замену слез и частных бед,
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет

آسمان به انسان هدیه میکند
به جای اشک و بدبنتیهای فراوان:
فبیر با تشرف به مکه سعادتمند شد
در سالهای غمگین پیری (همان.)119 119 :
زمانی که او در حرمسرا ظاهر شد .زارما به ماریا التماس می کند که قل خان را به او بازگرداند و میگوید که ای ن
بیتوجهیِ خان ،او را میکشد .زارما ماریا را تهدید هم میکند .پس از این ارتراف ،زارما غیبش میزند .ماریا آرزوی
مرگ میکند .آرزوی ماریا برآورده میشود و میمیرد .اما خان به زارما روی نیاورد .او کاخ را گذاشت و خ ود را ب ه
جنگ سرگرم ساخت ،ولی در نبردها نیز نتوانست ماریای زیبارو را از یاد ببرد .خان ،حرمسرا را رها کرد و نگهبان ان
حرمسرا ،زارما را در گرداب انداختند .پس از جنگهای متعدد با روسیه ،خان به باغچهسرا برگشت و فوارهای به یاد
ماریا بنا کرد .دختران جوان کریمه پس از شنیدن ماجرا ،این فواره را «فوارۀ اشک» نامیدند.
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برخی از پوشکینشناسان در تفس یر کلم ۀ «فبی ر» در قطع ۀ مزب ور ،اش تباه کردن د و
معتبدند که پوشکین بهاشتباه بهجای کلمۀ «حاجی» از «فبیر» استفاده کردهاس ت ،ول ی در
واق میبینیم که پوشکین به رمق فرهنگ و آداب مسلمانان پی بردهاست .او ضمن درک
معنای پنهان و واقعی این کلمه در مشرقزمین ،آن را بهدرستی و بجا به ک ار ب ردهاس ت.
پوشکین ،دنیای روحانی و معنوی زاهد را توصیف میکند .کلمۀ «فبیر» در اینجا شنه ی
است که زهد و درویشی پیشه کرده و شوق دیدار کعبه دارد و ب ا توج ه ب ه فب رش ،ای ن
سعادت در پایان رمرِ پر از رنج ،نهیبش میشود و سعادت وصال مییابد .اشعار پوش کین
نشان میدهد که او خیلی رمیق ،سبک شرقی و معنای پنهان کلمات ش رقی و همچن ین
کنایه و استعاره را درک میکردهاست (خواجه بایوا.)49 44 :1333 ،
موضوع و محتوای منظومه و نیز کلمات شرقی زیادی مانند خواجه ،گل سرخ ،حرمسرا،
خان ،بلبل ،رنگوبوی شرقی منظومه را بیش از پیش تبویت کرد:
چه زیباست ش هایِ تارِ دلنواز
شرقِ باشکوه
برای ستایشکنندگان پیامبر
زمان چه شیرین جاریست (کریمیمطهر.)119 :1933 ،

با مطالعه و بررسی آثار بعدی پوشکین ،به این نتیج ه م یرس یم ک ه ت أثیر برخ ی از
اندیشههای سعدی در زندگی وی بسیار رمیق بودهاست و بهش کلی نم ادین ه م بی انگر
سرنوشت دکابریستها )Dekabristy( 1بود.
منتبد آلمانی ،رولف دیتریش کایل (' ،)Rol'f-Ditrih Kajlدربارۀ رجوع مکرر پوشکین
به این سننان سعدی و تکرار آنها در مکاتبات و آثار منتلف پوشکین مینویسد:
بدین ترتی  ،فب یک نبلقول از س عدی (منظ ور ،ابی ات  943و  923بوس تان س عدی
 .1در دسامبر سال  1249میالدی ،گروهي از افسران و اَشراف جوان روسیه برضد حکومت استبدادي تزار ن یکالي
اول قیام کردند که بهشدت سرکوب شدند .چون قیام در ماه دسامبر بود ،این گروه به دکابریستها (دسامبریستها)
شهرت یافتند .پنج نفر از انبالبیون بهدار آوینته شدند و  143تَن از آنان به سیبري تبعید شدند .پوشکین رضو این
گروه نبود ،ولي بعضي از نزدیکترین و ص میميت رین دوس تانش از ارض اي ای ن گ روه بودن د .پوش کین اش عار
ارزشمندي هم در ستایش شجارتها و دلیريهاي دکابریستها سروده و آنها را در اشعارش دروت به بردب اري و
مباومت کرد.
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است) از سال  1244تا  ،1291هفت مرتبه مستبیم یا غیرمستبیم در آثار پوش کین ،و
دو مرتبه به صورت پیشنویس در یادداشتهای وی بهکار برده شدهاس ت .درض من،
نام سعدی در فهرست اَرالم مجموره آثار پوشکین ،پانزده مرتب ه ذک ر ش دهاس ت...

رالوه بر این ،پوشکین چندین بار این سننان سعدی را که در سرلوحۀ منظومۀ فوارۀ
باغچهسرای آمده ،بدون تغییر ،در نامهها و متون منثور خود بهکار ب ردهاس ت؛ ب رای
مثال ،در نامهای که از اُدسا ( )Odesaب ه ویازمس کی ( )Viyazemskiدر چه اردهم
اکتبر  1249فرستاده بود ،این نبلقول را بدون تغییر بهکار برد (کایل.)99 99 :4334 ،

پوشکین آگاهانه در جاهای دیگری هم به این سننان سعدی بازمیگردد؛ برای نمونه،
در شکل اولیۀ شعر «مه شبانگاهی بر فراز تپههای گرجستان» آمدهاست:
Прошли за днями дни – сокрылось много лет,
?Где вы, бесценные созданья
""Иные далёко, иных уж в мире нет
Со мной одни воспоминанья
روزها یکی پس از دیگری گذشتند سالها سپری شدند،
کجایید دوستان؟ ای منلوقات گرانبها!
«بعضیها در دوردست سیاحت میکنند ،برخی دیگر در رالمِ وجود نیستند،
فب خاطراتی برایم باقی ماندند (همان.)134 :

این کلمات قهار و حکیمانۀ سعدی که مملو از دلتنگی است ،به شارر کمک میکند تا
وض روحی قهرمان خویش (دکابریستها) را آشکار سازد که با غم و اندوه ،دوستان ارجمند
خود را که بعضی از آنان به حکم سرنوشت در کنارش نیستند و با او فاصله دارند ،و بعضی
از آنان هم این دنیا را ترک کردند ،به خاطر بیاورد.
به لطف پوشکین ،این کلمات قهار سعدی بعد از چاپ منظومۀ فوارۀ باغچهس رای در
بین مردم روسیه مانند ضربالمثل ،ساری و جاری شد و به صورت گسترده در مکاتبات و
صحبتهای مردم از آنها استفاده شد؛ مردم آن را شعار آزادیخواهانهای میدانستند ک ه
یادآور یاد و خاطرۀ قیام و مبارزان دکابریست بود و استفاده از این کلمات سعدی در دوران
خفبان و استبداد تزاری ،نشان از شجارت داشت .کاربست مکرر این کلمات قهار ،موج
خشم و غض بینکیندورف ( ،)Benkendorfرئیس شعبۀ سوم دفتر امپراتور و سانسورچی
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اشعار پوشکین که مأمور خردهگیر و بهانهگیری هم بود ،و همچنین موج خشم ش ن
تزار نیکالی اول میشد .البته دوستان و نویس ندگان و ش ارران معاص ر پوش کین مانن د
ویازمسکی هم از این کلمات سعدی (پس از اس تفادۀ مک رر پوش کین در جاه ای منتل ف و

مهطلح شدن آنها) در آثار و مکاتبات خود استفاده م یکردن د .بع دها پوش کین در رم ان
منظوم و شاهکار خود با نام یوگئنی آنگ ین ( )Evgeni Oneginی ک ب ار دیگ ر از ای ن
کلمات سعدی استفاده کرد .او رمان را با این ابیات سعدی به پایان میرساند:
Иных уже нет, а те далече
Как Сади некогда сказал
برخی دیگر در رالم وجود نیستند ،بعضیها در دوردست هستند
همانطور که سعدی یک زمانی گفت (پوشکین.)994 :4334 ،

با خواندن قطعۀ پایانی رمان منظوم یوگئنی آنگین ،دلتنگی و غم فراموشنشدنی شارر
حس میشود و نمیتوان حس قری تنه ایی پوش کین را ب هرل ت ج دایی از رزیزت رین
دوستانش احساس نکرد؛ دوستانی که سالها پ یش ،فه له ای اولی ۀ رم ان را از زب ان
پوشکین جوان شنیده بودند .کلمات سعدی به پوشکین کمک میکن د ت ا بتوان د افک ار و
احساسات خود را بیان کند و نشان دهد که چبدر برایش سنت و سنگین اس ت از اینک ه
برخی دوستانش برای همیشه با این دنیا وداع کردهاند و برخی دیگر هم «در دوردسته ا»
بهسر میبرند (خواجه بایوا:)40 49 :1333 ،
بر این چشمه چون م ا بس ی دم زدن د

برفتن د و چ و چش م ب ر ه م زدن د
(سعدی)94 :1929 ،

میالخ ( ،)B.Mielahپژوهشگر برجستۀ روس ،خاطرنشان میکند که «استفاده از کلمات
و ترکیبات یا ربارات ثابت که در ذهن برخی از خوانن دگان جامع ه نش انۀ ی کس ری مف اهیم و

ایدههای خاصی هستند ،جزو ویژگیهای هنری پوش کین اس ت» (م یالخ .)93 :1329 ،در کت اب
پوشکین و شرق دربارۀ این مطل آمدهاست:
در اینجا ما میتوانیم به استفاده از ربارت ثابت مذکور سعدی در آثار پوشکین اش اره
کنیم که نهتنها موج پیدایش اندیشۀ زودگذر بودنِ زندگی اطرافی ان و نزدیک ان در
ذهن خوانندگان میش د ،بلک ه ب ه سرنوش ت غ مانگی ز ش رکتکنن دگان در قی ام
دکابریس ته ا ه م اش اره داش تهاس ت .پوش کین در اش عار «اه دا ب ه ف وارۀ ک اخ

 /92پژوهشنامۀ نبد ادبي و بالغت ،سال  ،9شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1939

باغچهسرای»« ،انگور»« ،اُه ،دوشیزۀ گل سرخ»« ،طلسم» و در بسیاری از اش عار دیگ ر
خود ،ایدههایی را به کار برد که به منظومۀ فوارۀ باغچهسرای مرتب بود (خواجه بایوا،
.)44 40 :1333

اینها همه گواه تالش بیوقفۀ شارر در جهت تکامل سبک شرقی اس ت؛ زی را اش عار
مزبور را پوشکین در همان دوران تبعیدی خود در جنوب سرودهاست .برای مثال ،شعر «اُه،
دوشیزۀ گل سرخ» را به سال  1249سرود و در آن به سیماهای همیشگی و س نتی اش عار
کالسیک ایران مانند «بلبل» و «گ ل س رخ» روی آورد .موض وع اص لی ش عر نی ز رش ق
بیحدومرزی است که در آن رهایی نیست .شارر سرگذشت خود را مانند سرگذشت بلبل ی
میبیند که در زنجیر و اسارت شیرین ،با لطافت ،آواز میخواند.
;О дева-роза, я в оковах
Но не стыжусь твоих оков:
Так соловей в кустах лавровых,
Пернатый царь лесных певцов,
Близ розы гордой и прекрасной
В неволе сладостной живёт
И нежно песни ей поёт
Во мраке ночи сладострастной.

اُه ،دوشیزۀ گل سرخ! من در بند توام
اما از بند تو خجول نیستم
بهسان بلبل ،سلطان پرندگان آوازهخوان جنگل،
که در بوتههای درختان برگبو
در جوار گل سرخِ مغرور و دلربا
در اسارت شیرین زندگی میکند،
و در ظلمت ش های شیرین،
با محبت برایش نغمه میخواند (کریمیمطهر.)134 :1933 ،

 .9نتیجه
با بررسی آثار پوشکین ،به این نتیجه میرسیم که شارر در کل دوران زندگیاش رالقه و
کشش خاصی به شرق و موضورات شرقی ،بهویژه اندیشههای شیخ س عدی ،داش ت و در
آثار گوناگون خودش ،با کمک و بهرهگیری از اندیشههای سعدی ،افکار و دیدگاههای خود
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را دربارۀ موضورات منتلف بیان میکرد .ما در این مباله تالش کردیم نش ان ده یم ک ه
تأثیر بعضی از سننان سعدی در زندگی پوشکین بسیار رمیق بودهاست که بی انگر ح سِ
قری تنهایی و دلتنگی شارر روس بود .استفادۀ مکرر از این ابیات سعدی در آثار ادب ی و
مکاتبات پوشکین مانند یک ش عار آزادیخواهان ه ،ی ادآور ی اد و خ اطرۀ قی ام و مب ارزان
دکابریست بود.
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