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 دهکیچ
ه ای جه انی     آث ارش ای ده   دره ک  اس ت   جه ان حت ی  و  ات روس یه ی  در ادب ای العاده  فوق ۀپوشکین پدید

موثق از زب ان او   چنین ل شدن به انسان دیگر ملل و اینمانند پوشکین توانایی مبد کس هیچ .درخشند  می
است  ادیقدر ز آن، سعدی، رانیبزرگ ا ف فرهنگ و نابغۀین در توصکیپوش یژگین ویحرف زدن را ندارد. ا

 ،از س ننان س عدی   ای  ب ا س رلوحه   ،سرای فوارۀ باغچه ۀپس از چاپ منظوممیالدی و  1249ه در سال ک
 یب را  نکیپوش  زی را   داد؛ «ج وان  یس عد »ب ه او لب      ،ژورنال کیدامس، ناشر مجلۀ وفیکشاهزاده شال
 در مبال ۀ  رد.ک  ف یرا توص   ،یران  یا ابغ ۀ ن ،ید سعدیه چگونه باکنشان داد در ادبیات روسیه ر باننستین 
ه ای    به نبش ارزشمند و کلیدی سننان سعدی در بیان اندیشه نیز و ین و سعدکیموضوع پوشحاضر به 

ه ای س عدی،     برخی از اندیشه م.یپرداز  می شاز آثار دیگر یو بعض سرای فوارۀ باغچه منظومۀپوشکین در 
اری از آث ار و  در بس ی  س عدی اس ت      انبوستکه برگرفته از باب اول    سرای فوارۀ باغچه مانند سرلوحۀ

اس ت؛ ای ن    ساری و جاریل در بین مردم روسیه ثَیک مَهمچون و  شدهفور تکرار و مکاتبات پوشکین به
ش ارر  بی انگر ح س دلتنگ ی     نی ز  دکابریست وی و دوستانِ یاد و خاطرۀ یادآور ،آثار پوشکیندر  مضامین

 ست.ها  دوری و از دست دادن آن دلیل  به
 

 .روسی ، ادبیاتادبیات فارسی، پذیریریتأثن، کی، پوشیسعد :یدیلک یها واژه
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 مبدمه. 1

 Aleksandr)ن کیپوشالکساندر  یدوران زندگ ۀدر هم ،یو موضورات شرق رالقه به شرق

Pushkin)  خ ود   ۀی  ه از م ادربزرگ و دا ک   ی، زم ان کیودکاز همان دوران ؛ شود یمدیده

 Abram) ب ال یم هانیاب راه اش،  ییب ا یفراپدرج د  ز ی  انگ ارج اب  اًبیسرگذشت تبر بارۀدر

Ganibal) (39 :1333 ،نکیبل) ده بودیشن. 

دش ی  بعتمه و یرک ن بهکیه مسافرت پوشکاند   ردهکن مطل  اشاره یمحببان بارها به ا

 ر قفب از یاس  ۀ منظوم   ا مطالع ۀ رد. بکشتر یب به شرقرا ل او یتما ،و قفباز روسیه در جنوب

 و یاز زن دگ  یاریات بسیبا جزئخوبی  به اوه کم ینیب  یم ،(Kavkazski plennik) پوشکین

وی ه کشناسان معتبدند   نکیپوش از عضیب ست.آشنا ،نیزم  فرهنگ و ارتبادات مردم مشرق

ف وارۀ  در منظوم ۀ   ی، ول  ش ده  ی ک ب ه موض وع ش رق نزد   فب     ر قفب از یاسدر منظومۀ 

 اس ت  آورده یرووض وع ش رق   ت ر ب ه م    یدج (Bahchisarayski fontan) سرای باغچه

 ب ا  ه م  را س رای  ف وارۀ باغچ ه   منظومۀ )سرلوحه( نیسننان آغازو  (04: 1333، ا)خواجه بایو

 ند:ک یآغاز م سعدی بوستان از اشعار یبرداشت

Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; 

но иных уже нет, другие странствуют далече. Сади 

ستند یگر در رالم وجود نیاز آنان د یاند، اما برخ دهیرا د )چشمه(ره چو من فوا یاریبس

 .(132و  34: 1933، مطهر کریمی) «یسعد» نندک یاحت میز در بالد دور سیگران نیو د

رنوان منب   آن    هنام سعدی را ب ،پوشکین در پایان این ربارت ،بینیم  طور که می  همان

س عدی،  ) یس عد  بوستانباب اول  923و  943های  یتببرگرفته از باال ربارت ؛ است آورده

 :است (94: 1929

 دم زدن د  ین چشمه چون م ا بس   یبر ا

 گ   رفتیم ر   الم ب   ه م   ردی و زور  
 

 برفتن  د و چ  و چش  م ب  ر ه  م زدن  د   

 ول  یکن نب  ردیم ب  ا خ  ود ب  ه گ  ور    
 

ف وارۀ   ۀن منظوم  کیه چرا پوش  کم یپاسخ دهپرسش، ن یبه اداریم  یسع مبالهن یدر ا

ن دوران یاو در ا بسیار زیادتوجه  رلت ند؟ک  یآغاز م یاز سعد یا  را با سرلوحه یسرا باغچه

سننان س عدی  رلت تکرار بعضی از  ست؟یچ ،به آثار سعدی ویژه  ه، بیبه موضورات شرق

 است؟ هداشت روسیه جامعۀ پیامدی درچه و  چیست پوشکیندر آثار منتلف 
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 بحث و بررسی. 4

ه ک   یط  یو محنی ز اوض اع   و م یالدی  ن وزدهم   سدۀل ین در اواکیپوش یزندگ یبا بررس

ل او یو تمارالقه  که میرس  یجه مین نتیبه ا ،سپری شدن در آن کیپوش یو نوجوان کیودک

 دهد.  یل مکیسنده را تشینو یادب یها  تیاز فعال یادیز بنش ،یبه موضورات شرق

ه دان ش و  ک   د داش ت وجون یزم  مشرق بارۀ  در یاریآثار بسدر روسیه  ،نوزدهم سدۀدر 

دوران  ه ای   خانوادهن یباسوادتر پوشکین از خانوادۀ ش دادند.یشرق افزا ۀاو را دربار یآگاه

 یو ش رق  یروس   یه ا   ه ا و قه ه    خواندن داستان ، بهکیودکدوران همان از او  .بود خود

اش   هی  ا از زب ان دا ی  خوان د و    یرا م  ه ا   آن با خواهرشدر محی  خانواده رالقه داشت و 

ارتباط ها  آن ه او باک ین افرادیرد و همچنک  یه او مطالعه مکرا  ییها  تابکر و د. آثایشن  یم

 ک ه  ب ود ر واملی  ها  اینن بودند. یزم  ات مشرقیفرهنگ و ادب خ ویبه تار مند رالقه داشت،

ن یزم    از مش رق  ،اوآث ار ب زرگ   بیشتر در  ؛ن شدیزم  ن به مشرقکیشتر پوشیموج  توجه ب

 های  از جنبه بسیاریبا  خوبی بهه کن در آثارش نشان داده کی. پوشاست آمدهان یم هبسنن 

غال    . اس ت  ک رده ف یرا در آث  ار خ ود توص   ه ا   آن س ت و ماهران ه  آشنا یش رق  یزن دگ 

از آث ار  برخ ی  ن ب ا  کیه پوش  ک   ان د   اش اره ک رده  موض وع  به این  ،شناسان روس نکیپوش

ه در ک (یسعد ، حافظ،یفردوس)رانی یاشارران بزرگ سندگان و ینودربارۀ  یسندگان غربینو

 .است بودهآشنا  ،اند  در اروپا نوشته شدهمیالدی هفدهم  سدۀخر اوا

در آن  م.یک استثنا و فب  منحهر به او بدانی دینبا به شرق را نیتوجه وافر پوشکالبته 

 ،اس ت مع روف   «ره ر س فر  »و  «ره ر بن ار  »ه ب ه  کنوزدهم  سدۀل یعنی در اوایزمان، 

ارتب ادات و   ات و فرهن گ و ی  ادب ن ویزم    ی توج ه خاص ی ب ه مش رق    یندگان اروپ ا سینو

ار یل بس  یرالقه و تماه موضوع شرق، کتوان گفت   یم ،داشتند. در واق  یسندگان شرقینو

ن یو همچن   یس ندگان ش رق  یآث ار نو  و ترجمۀ ی، بررسیف موضورات شرقیاد به توصیز

ب ا وج ود   . است بودهه یات اروپا و روسیوز آن دوران ادبموضوع ر ،یشرق یها  آموزش زبان

او  ، منهوص به خودش بود.شورهاکگر یف فرهنگ و نوابغ دین در توصکیروش پوشاین، 

را با فرهنگ خود مجس م   یفرهنگ و نوابغ شرق ،سندگان و شارران جهانینوبیشتر مثل 

را در دیگ ر مل ل    تنه او قابلیتی داش ت ک ه خویش    کبل رد،کو به روش خود درک ننکرد 

مب دل ش دن ب ه    امکان مانند پوشکین توانایی و  کس هیچه کرد کد کید تأیند. باکمجسم 

 موثق از زبان او حرف زدن را ندارد. چنین  انسان دیگر ملل و این
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، در س الگرد پوش کین  میالدی  1223سال در  (F.Dostoevski) ودور داستایفسکیئف

 :دایراد کر یاحساسنطق آتشین و پر

های ش اررانۀ دیگ ر مل ل و     درخشند. شنهیت  های جهانی می  ایده ،در آثار پوشکین

نواب غ هن ری بزرگ ی مانن د      ،البته در ادبی ات اروپ ا   اند.  انعکاس پیدا کردهها  آن نوابغ

را نش ان بدهی د ک ه    ه ا   آن ها و شیلرها بودند، ولی یک نفر از  شکسپیرها، سروانتس

ت رین ش ارران     لیت پذیرش جهان را داشته باشد... ب زرگ چنین قاب  مانند پوشکین این

نواب غ دیگ ر    ،اند مانند پوشکین در آثار خود با چنین ت وانی   وقت نتوانسته  اروپایی هیچ

را نش ان  ه ا   آن ها، رمق پنه ان روحیاتش ان، غ م و تم ایالت      هوای آن  و  ملل و حال

ه ا   آن آوردند،  دیگر روی می که به ملل بدهند. بررکس، شعرای اروپایی، اغل  زمانی

جه ان   تنها شاررکردند. پوشکین،   را با فرهنگ خود مجسم و به روش خود درک می

، مطه ر  کریم ی ) دن  که در دیگر ملل خ ود را مجس م ک   است که این قابلیت را داشت

1933 :194 199). 

ا شده آشن یبا موضورات شرق (Byron) رونیبا مانند یسندگانیهم در آثار نو ،نکیپوش

 یزن دگ  ،ی ک از نزدرا داش ت ک ه   ان کن امیا ،بودشده د یتبع به قفباز زمانی کههم  بود و

گرف ت  م یته م  ،ن اطالر ات و ت أثرات  ی  ر این د. تح ت ت أث   کن را حس یزم  مردم مشرق

ف وارۀ  س ال پ س از چ اپ     ی ک ، 1249در س ال   س د. ین بنویزم  مشرق ۀدربار یا  منظومه

ه  یدر روس تو حاال ن!کیپوش»سد: ینو  ین مکیبه پوش یا  ر نامهد (Ryleev) فیلیر، سرای باغچه

رون م ا  یب ا  یت وان   یتو م در انتظار توست. یآور  کرش ()ررص ه  ، قلمرویدست آورد همبام اول را ب

)پوشکین،  «نکد نیرا به محمد مهربانت قسم، از او تبلو ، تیسیرا به رو خدا، ته را بو ت یول ،یباش

1394 1393 :149). 

 سد:ینو یم ،منتبد معاصر روس ،(V.I. Kuleshov) فوشیولکچ یوانویا یلیاسو

و مبلغان  یدر راه آزاد یواقع یها دهیرنجد ۀیو روح ینیب رد جهانک یم ین سعکیپوش

 هی  بش ر و روح  یر و بهب ود زن دگ  یی  دار تغ ه رهدهکبیاموزد و درک کند الم را ک یقو

ه ر   ایملت  به هرق تعلّمها  آن ؛ حالستندها ه ها انسان ونیلیهزاران و مبه دن یبنش

ه ر   نو زم ا  یمل   و یشنه یها یژگیخواست و یندارد. او م یفرق ،باشنده ک یزمان

ب ر دل و  را  انآن   یرگ ذار یتأث یرویتا ن ،ندکن و حس ییها را تع تین شنهیاز ا یک

 ناز ق رآ  یتأس  اش عار   همجمور ،بارهن یند. در اکم یخود تفه یشتر برایربل مردم ب
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(Podrazhanie Koranu)   الع اده اس ت   ف وق ، س روده ش ده   1249ز ییه در پ ا ک... 

 یمسلمانان دارد، س ع  یبرا یت خاصیقرآن اهمه کن مطل  یا کضمن در ،نکیپوش

 .(191 193 :1339 ،)کولیشوف ندکر یآن س یهواو رد در حالک یم

 وفیکش  اهزاده ش  ال ،س  رای ف  وارۀ باغچ  ه از چ  اپ منظوم  ۀ پ  س 1249در س  ال 

(Shalikov) ژورنال کیدامس، ناشر (Damski zhurnal) ن ف واره یا» :ن اثر گفتیا دربارۀ 

)خواج ه   «گس تراند   یم  شرق دلرب ا   ین فضایزتریدر تمرا خوش  یجوشد و بو  یبا آب گل سرخ م

ن ی  در ا نکیه پوش  ک  ؛ چراداد «ج وان  یسعد»لب  ن کیپوشبه همچنین  .(09: 1333، اب ایو 

ف وارۀ   منظوم ۀ  ا س رلوحۀ ی  ن یآورد و هم سننان آغ از  یشرق روبه موضوع هم  ،اثرش

ه یات روس  یدر ادب هکن بود کیپوش ،ضمنرد. درکانتناب  یسعد بوستاناز  را سرای باغچه

رد. ک  ف یرا توص   ید سعدیه چگونه باکخود نشان داد  یاشعار دلربا ر دربا ننستین  یبرا

سندگان و ینو د وآواز شدن  ش هما یوآورن با سنت و نکیمعاصران پوش زا یبعض البته بعدها

 را در اشعارشان توسعه دادند.وی سنت نیز ه یروس یبعد یها  شارران نسل

 «هیات روسیادب یتازه و خوشبو ۀغنچ ،دلربا ۀفوار»ن را کیپوش ،از منتبدان روس یبعض

و  یس را  ف وارۀ باغچ ه  ، س را  اخ باغچ ه کاز  نکیپوش بازدیدهنگام  ،1243در سال  دند.ینام

ه ب ه  ک   یاول   ده بود. نوشتۀید، است یو تاتار یه به دو زبان رربک را آن یرو یها  نوشته

س نن  ، یبهشت از سلسبیل، چشمۀه کانسان است  هجدهم از سورۀ ۀیآ ،است یررب زبان

  ن آب ف واره   یتر  از زالل ا،یب»: است آمده یبه زبان تاتار یدوم ، و در نوشتۀاست آمدهان یم  هب

 .(132: 1933، مطهر کریمی) «وشچشمه بن

توجه  ینارش بکتوانست از   ین نمکینبودند و پوش یش معمولیها  د فواره و نوشتهیترد یب

ه و ان دو  مانن د )  یاحساسات غرای از  مجمورهکه  1دارد یا  ینیتار داستان «فواره»بگذرد. 

                                                           

است که هنگ ام جن گ از ی ک     ،به ماریا، دختری زیبارویی )کریمه(گیری  منوفِ خانِ مربوط به رشقِ ،داستان .1
به لهستان حمل ه ک رد، خان ۀ     سراست. پس از آنکه سپاه تاتاری ربوده شد و اکنون ساکن جدید حرمخانوادۀ لهستان

اش  افسرده و پژم رده ش د و تنه ا خوش ی     ماریا ،و وی را به اسارت گرفتند. در اسارتساختند پدری ماریا را ویران 
، ن د خفت ه بود فرما بود و حرمیان سکوت برکاخ حکم شباهنگام که !مریم مبدس بود. باریتندیس ربادت در مبابل 

خ انم خفت ه را    ، شاهزادهد. زارما، ننوابیده بود. او از جا برخاست و وارد حجرۀ ماریا شگیری خانِ همسرِ ،فب  زارما
وی انگی زش را ب رای   زارما، داس تان غ م  . شودماریا از خواب بیدار می زند.در مبابلش با التماس زانو میبیند و می

البته تا  است؛ کنون رقیبی برای رشبش نداشته برد و تااز رشق خان به خود لذت میکه گوید : او میکندتعریف می
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 رد.ک    یج اد م   یا در دل ار (ای  ن دنی  انسان در ا یزندگ و زودگذر بودن یفانر دربارۀ کتف غم، و

 ه درک  آورد   پوشکین م ی  ذهن هبرا  ی، جمالت سعدآن روی یها  نوشتهو فواره  یتماشا

 .است شدهز کشاررانه متمر به صورت ،و احساساتر کن فیاها،  آن

 گر ه م آش نا ش ود، چ ون    یق مناب  دیاز طر یتوانست با اشعار سعد  ین مکیالبته پوش

 یخ ارج  یها  به زبان ،ردک  یار مک منظومۀ خود ین روکیپوش هک یدر زمان یسعد بوستان

به زب ان   یآثار سعد ننستین ترجمۀتسل  داشت. هم ه او کترجمه شده بود مانند فرانسه 

 .انجام شده بودهفدهم  سدۀدر  ،روسی

غال     رده ب ود. ک  ش روع  را  س رای  فوارۀ باغچه منظومۀ یار روکن کیپوش ،1241از سال 

در  نف وذ ن در کیپوش   العادۀ  فوق ییاستعداد و توانا ،ن اثریدر اکه ن باورند یا برشناسان   نکیپوش

. اس ت  شدهان ینما ،یشرق یماهایدر تهور س نیهمچنو شد ک  یر میه به تهوک ییها  تیشنه

ت أثرات و احساس ات   س ازد  ش را وادار زیادی توانست خوانندگان ییبا تواناخود، ن در اثر کیپوش

 «یتارت ار  تران ۀ »در قسمت  یژگین ویا نند.ک کاثرش را حس و در یها  تیقهرمانان و شنه

(Tatarskaya pesniya)  مشهود است: یبه روشن سرای فوارۀ باغچه منظومۀاز  

Дарует небо человеку 

Замену слез и частных бед, 

Блажен факир, узревший Мекку 

На старости печальных лет 

 کند  میآسمان به انسان هدیه 

 های فراوان:  به جای اشک و بدبنتی

 فبیر با تشرف به مکه سعادتمند شد

 .(119 119: همان) های غمگین پیری  در سال

                                                                                                                   
گوید که ای ن   گرداند و میکند که قل  خان را به او باز می زمانی که او در حرمسرا ظاهر شد. زارما به ماریا التماس

زند. ماریا آرزوی  زارما غیبش می ،ند. پس از این ارترافک ماریا را تهدید هم می کشد. زارما ، او را میخان توجهیِ بی
و خ ود را ب ه   گذاشت . اما خان به زارما روی نیاورد. او کاخ را میرد میو شود  میکند. آرزوی ماریا برآورده  مرگ می

نگهبان ان   حرمسرا را رها کرد و ،نتوانست ماریای زیبارو را از یاد ببرد. خاننیز ، ولی در نبردها ساختجنگ سرگرم 
ای به یاد  سرا برگشت و فواره های متعدد با روسیه، خان به باغچه زارما را در گرداب انداختند. پس از جنگ ،حرمسرا

 نامیدند. «فوارۀ اشک»ماریا بنا کرد. دختران جوان کریمه پس از شنیدن ماجرا، این فواره را 
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ردن د و  کاش تباه  مزب ور،   ع ۀ ر قطد «ری  فب» لم ۀ کر یشناسان در تفس    نکیاز پوش برخی

در  یول   ،اس ت  کردهاستفاده  «ریفب»از  «یحاج» لمۀک یجا هب اشتباه بهن کیه پوشکمعتبدند 

 کضمن در است. او برده یبه رمق فرهنگ و آداب مسلمانان پ نکیه پوشکم ینیب  یم واق 

 اس ت.  ار ب رده ک  ه و بجا ب یدرست هن، آن را بیزم  در مشرقلمه کن یا یواقعپنهان و  یمعنا

 ینجا شنه  یدر ا «ریفب»لمۀ ک ند.ک  یف میزاهد را توص یمعنو و یروحان یایدن ،نکیپوش

ن ی  عبه دارد و ب ا توج ه ب ه فب رش، ا    کدار یو شوق د کردهشه یپ یشیه زهد و دروکست ا

ن کیاشعار پوش   .یابد شود و سعادت وصال می میبش ینهپر از رنج،  ان رمرِیسعادت در پا

ن یو همچن   یلمات ش رق کپنهان  یمعنا و یشرق کسب ،قیرم یلیه او خکدهد   ینشان م

 .(49 44: 1333، ا)خواجه بایو است هردک  یم که و استعاره را دریناک

خواجه، گل سرخ، حرمسرا،  انندم یادیز یلمات شرقکنیز منظومه و  یموضوع و محتوا

 رد:کت یش تبویش از پیب را منظومه یشرق یبوو رنگ ،خان، بلبل

 هایِ تارِ دلنواز  چه زیباست ش 

 شرقِِ باشکوه

 کنندگان پیامبر  برای ستایش

 .(119: 1933مطهر،  )کریمی تس زمان چه شیرین جاری

از برخ ی  ر یه ت أث ک  م یرس    یج ه م   ین نتیبه ا ،نکیپوش یآثار بعد یبا مطالعه و بررس

انگر ی  ب ه م نم ادین   ش کلی   هبو  است بودهق یار رمیبس وی  یزندگ در یسعد یها  شهیاند

 .بود (Dekabristy) 1ها  ستیابرکسرنوشت د

رجوع مکرر پوشکین  بارۀدر ،('Rol'f-Ditrih Kajl) کایل رولف دیتریش ،د آلمانیمنتب

 نویسد:  می در مکاتبات و آثار منتلف پوشکینها  آن راکربه این سننان سعدی و ت

 س عدی  بوس تان  923و  943ابی ات   ،)منظ ور  قول از س عدی   یک نبل فب ، بدین ترتی 

                                                           

حکومت استبدادي تزار ن یکالي  برضد  اف جوان روسیهشرگروهي از افسران و اَمیالدی،  1249سال دسامبر  در .1
ها(  ها )دسامبریست این گروه به دکابریست ،چون قیام در ماه دسامبر بود. نددششدت سرکوب  هب قیام کردند که اول

 پوشکین رضو این د.شدنسیبري تبعید  به ناز آناتَن  143دار آوینته شدند و  پنج نفر از انبالبیون به شهرت یافتند.
. پوش کین اش عار   ز ارض اي ای ن گ روه بودن د    ا ت رین دوس تانش  ترین و ص میمي  بعضي از نزدیکولي  ،گروه نبود

سروده و آنها را در اشعارش دروت به بردب اري و   اه دکابریستهاي ها و دلیريارزشمندي هم در ستایش شجارت
 .کردمباومت 
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و  ،در آثار پوش کین  هفت مرتبه مستبیم یا غیرمستبیم ،1291تا  1244از سال  (است

 ،ض من . دراس ت  شدهکار برده   به های وی  در یادداشت نویس  به صورت پیشدو مرتبه 

... اس ت  ش ده مرتب ه ذک ر    پانزده، پوشکین آثارمجموره رالم نام سعدی در فهرست اَ

فوارۀ  منظومۀ سرلوحۀ که دررا  سننان سعدیرالوه بر این، پوشکین چندین بار این 

ب رای   ؛اس ت  هکار ب رد   به ها و متون منثور خود  در نامهبدون تغییر،  ،آمده سرای باغچه

 چه اردهم در  (Viyazemski)ب ه ویازمس کی    (Odesa) دساای که از اُ  در نامه ،مثال

 .(99 99: 4334)کایل،  کار برد  قول را بدون تغییر به  ن نبلفرستاده بود، ای 1249اکتبر 

 ،نمونه یبرا گردد؛  یمباز یسعدن سننان یبه اهم  یدیگر ین آگاهانه در جاهاکیپوش

 :است آمده «های گرجستان  شبانگاهی بر فراز تپه مه»ۀ شعر یل اولکدر ش

Прошли за днями дни – сокрылось много лет, 

Где вы, бесценные созданья? 

"Иные далёко, иных уж в мире нет" 

Со мной одни воспоминанья 

 شدند، یسالها سپر   گذشتند یگریپس از د یکیروزها 

 بها! منلوقات گران ای دوستان؟ دییجاک

 ،ستندیوجود ن گر در رالمِید یبرخ نند،ک  یاحت میدست سا در دوره یبعض»

 (.134: همان) ماندند یبرایم باق یفب  خاطرات

ند تا ک  یم کمکبه شارر  ،است یه مملو از دلتنگک یسعد مانۀکیحو لمات قهار کاین 

ارجمند دوستان  ،غم و اندوهبا ه کسازد ار کآشرا  ها( )دکابریستخویش  قهرمان یروحوض  

 یو بعض ،ستند و با او فاصله دارندینارش نکسرنوشت در  مکح هبآنان  از یه بعضکرا  خود

 .وردبیاخاطر ه ب ،ردندک کا را ترین دنیاهم آنان  از

در  س رای  باغچهفوارۀ  ۀمنظومعد از چاپ ب یسعدقهار لمات کن یا ،نکیبه لطف پوش

اتبات و کدر م گسترده به صورتشد و  ساری و جاری ،المثل  مانند ضرب هین مردم روسیب

ه ک  دانستند  می ای نههاخوا  یرا شعار آزاد مردم آن استفاده شد؛ ها آن از مردم یها  صحبت

ران در دو یلمات سعدکن یاز است بود و استفاده یابرکام و مبارزان دیق اد و خاطرۀیادآور ی

موج   ،لمات قهارکن یرر اکمکاربست  .داشتنشان از شجارت  ،یخفبان و استبداد تزار

 یسانسورچ وسوم دفتر امپراتور  ۀس شعبیرئ ،(Benkendorf) دورف نیکنیب خشم و غض 
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ش ن   ن موج  خشم یهمچنو  ،هم بود یریگ ر و بهانهیگ مور خردهأم هک شکینوپ اشعار

 انن د ن مکیس ندگان و ش ارران معاص ر پوش     ینو و ته دوستان. البشد  یماول  یالیکتزار ن

منتل ف و   ین در جاه ا کیوش  رر پک  م )پس از اس تفادۀ  یلمات سعدکن یهم از ا کیازمسیو

ن در رم ان  کیبع دها پوش    ردن د. ک  یاتبات خود استفاده م  کدر آثار و م (ها آن مهطلح شدن

ن ی  گ ر از ا یب ار د  ی ک  (Evgeni Onegin) نیآنگ   ینئوگینام ا ار خود بکمنظوم و شاه

 :رساند  پایان میابیات سعدی به  او رمان را با این .ردکده ااستف یلمات سعدک

Иных уже нет, а те далече 

Как Сади некогда сказал 

 هستنددست ها در دور یبعض ستند،یگر در رالم وجود نید یبرخ

 .(994: 4334)پوشکین،  طور که سعدی یک زمانی گفت همان

 شارر ینشدن و غم فراموش یدلتنگ ،نیآنگ ینئوگیرمان منظوم  یانیپا ندن قطعۀبا خوا

ن یزت ر یاز رز ییج دا رل ت   ب ه  ن راکیپوش   ییتنه ا   یحس قرتوان   ینم و شود  یحس م

از زب ان   را رم ان  اولی ۀ  یه ا   فه ل پ یش،  ها  سال احساس نکرد؛ دوستانی کهدوستانش 

افک ار و   ن د ت ا بتوان د   ک  یم کمکن کیپوش به یلمات سعدک .بودند دهین جوان شنکیپوش

ه ک  نیاز ااس ت  ن یسنت و سنگش یبراچبدر ه کدهد نشان  کند وبیان  احساسات خود را

 «ه ا  دستدر دور»ر هم گیدبرخی  اند و هردکا وداع ین دنیشه با ایهم یدوستانش برابرخی 

 :(40 49: 1333، ا)خواجه بایو برند  یسر م هب

  دم زدن د  ین چشمه چون م ا بس   یبر ا
 

 برفتن  د و چ  و چش  م ب  ر ه  م زدن  د   
 

(94: 1929)سعدی،   

لمات کاستفاده از »ه ک ندک  یخاطرنشان م ،روس برجستۀ پژوهشگر، (B.Mielah) الخیم

م و یمف اه  یس ر  ی ک  نش انۀ  جامع ه  از خوانن دگان  یرخبدر ذهن  هک ا ربارات ثابتی باتکیو تر

در کت اب   .(93: 1329)م یالخ،   «ن اس ت کیپوش   یهنر یها  یژگیو ، جزوهستند یخاص یها  دهیا

 :است آمدهاین مطل   رۀبادر پوشکین و شرق

اش اره  ن کیدر آثار پوش یسعدمذکور ربارت ثابت  م به استفاده ازیتوان  ینجا ما میدر ا

 دران یک  ان و نزدی  اطراف یزندگ زودگذر بودنِ اندیشۀش یدایموج  پ تنها ه نهکم ینک

ام ی  در قکنن دگان    ش رکت ز ی  انگ  ب ه سرنوش ت غ م    هک  ، بلش د   یذهن خوانندگان م

اخ ک   اه  دا ب  ه ف  وارۀ»اش  عار پوش  کین در اس  ت.  ه  م اش  اره داش  تهه  ا   س  تیابرکد
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گ ر  یاز اش عار د  یاریو در بس« طلسم»، «گل سرخ زۀی، دوشهاُ»، «انگور»، «سرای باغچه

، ا)خواجه بایو تب  بودمر سرای فوارۀ باغچه ه به منظومۀکار برد که را ب ییها  دهیخود، ا

1333 :40 44). 

اش عار  اس ت؛ زی را    یشرق کامل سبکت شارر در جهت وقفۀ  ینها همه گواه تالش بیا

، هاُ»شعر  ،مثال یبرا است. سرودهخود در جنوب  یدین در همان دوران تبعکیرا پوشمزبور 

اش عار   یو س نت  یشگیهم یماهایود و در آن به سسر 1249ل سابه را « گل سرخ زۀیدوش

رش ق  نی ز  ش عر   یآورد. موض وع اص ل   یرو «گ ل س رخ  »و  «بلبل» ران مانندیا یکالسک

 یسرگذشت بلبل   را مانند سرگذشت خودست. شارر ین ییه در آن رهاکست ا یمرزحدو  یب

 خواند.  یآواز م ،لطافت با ،نیریشاسارت و ر یه در زنجک ندیب  یم
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. 
 من در بند توام !سرخ گل زۀیدوش اُه،

 اما از بند تو خجول نیستم

 ،خوان جنگل  پرندگان آوازه سان بلبل، سلطان  به

 بو  های درختان برگ  که در بوته

 مغرور و دلربا سرخِ در جوار گل

 ،کند  در اسارت شیرین زندگی می

 ،های شیرین و در ظلمت ش 

 .(134: 1933مطهر،  )کریمی خواند  با محبت برایش نغمه می

 نتیجه . 9

ش رالقه و ا یل دوران زندگکر ه شارر دکم یرس  میجه ین نتیبه ا ،نکیآثار پوش یررسبا ب

داش ت و در   ،یخ س عد یش یها  شهیاند ویژه  ه، بیبه شرق و موضورات شرق یشش خاصک

خود  یها  دگاهیار و دک، افهای سعدی  اندیشهاز  یریگ  و بهره کمکبا  ،خودش گوناگونآثار 
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ه یم ک ه   دتالش کردیم نش ان  ما در این مباله  رد.ک  یان میمنتلف بموضورات  رۀبارا در

 بی انگر ح سِ   که است بودهق یار رمیبس پوشکین یدر زندگسننان سعدی از  یر بعضیتأث

و  ادب ی  در آثارسعدی این ابیات  از مکرر استفادۀ .بود شارر روس و دلتنگی یی  تنهایرق

ام و مب ارزان  ی  ق اد و خ اطرۀ ی  ادآور ی   ،ن ه هاخوا  یش عار آزاد  یک مانندمکاتبات پوشکین 

 . ودب ستیابرکد

 مناب 
ب ه ته حیح و توض یح غالمحس ین یوس فی،       ،نامه()سعدی سعدی بوستان ،(1929الدین )سعدی، مهلح

 .، خوارزمیتهران

، ته ران، پژوهش گاه   زم ین  الکساندر پوشکین و مش رق (، 1933پور ) و مرضیه یحیی اله مطهر، جان کریمی

 رلوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
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