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 چکیده
از  و  که شاعران روس بدان توجهه نشهان داده   شود یبررسی مفارسی  شعر یها قالب در پژوهش حاضر آن دسته از

مانند فردوسی، حافظ، سهعدی، ییها ، نمهامی و... هرهواره      ،از آنجا که شاعران بزرگ ایرانی. اند کردهها پیروی  آن
ههای نزدیه     یکی از راه ها آنعری ش های مایه بنو  ها قالب، ها شیوه از پیروی، اند برانگیختهرا احترا  ادیبان روس 

هجده و نوزده  سدۀاین سیره که در  ،. بنابرایناست بودهبزرگان ادب ایران زمین این به  ها آنشدن روح و احساس 
شعری  های قالبتا  است شدهدر این نوشتار سعی  بیستم به اوج شکوفایی یود رسید. سدۀمیالدی آغاز شده بود، در 

رباعی، غزل و اشهعار مهرد ،    عبارتند از: که به ترتیب بررسی شودده در میان شاعران روس به ترتیب بسامد استفا
 ،)آرینتهالیز ( در میهان شهاعران روسهیه     گرایی شرقبازنرایی یکی از وجوه  ،. هد  از این نوشتاربند ترجیعقصیده و 

توجهه  چنهدان  وجهه از آرینتهالیز     این. است شعر زبان فارسی های سب و  ها قالبیعنی هران عالقه به استفاده از 
ایرانهی در آاهار روسهی متررکهز      ههای  مایه نقشپیشین عردتاً بر  های پژوهش است و کردهرا جلب نمحققان ایرانی 
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 مقدمه. 1

 هنرمندانهۀ ظریه   ادبیات فارسی و جههان   شعری های سنتبیست،  سدۀادیبان روسی در 
و  گرایهی  شهرق و  نهد بودفتهه  پذیرکهامالً  ی ادبه  منهد  نمها   پدیدۀبسان ی  را آن  شاعران
مواجهه بها   .شد میدر ادبیات روسیه محسوب  انکارناشدنی های پدیدهیکی از  دوستی شرق

به یود  انگیزی شگفت سیرایین سده ادبیات روسیه، در ا)شرق( و بازتاب آن در « دیگری»
ها  ایرانی در آاار نویسندگان روس، بیانگر آشنایی آن ه شرقی های مایه بنه از . استفادگرفت

 ،غنی سایتن ادبیات روسیه با هد ادبی و عرفانی ایرانی است. ادیبان روسی  های ارزشبا 
 ،مو نوزده مهجده سدۀدر  ،از سوی دیگر اشعار ایرانی نیز توجه نشان دادند. های قالببه 

آمد. یکی از اصول بنیادین ناسیونالیسم اروپایی این بود کهه   وجود  بهناسیونالیسم در اروپا 
 ،ها به ی  نژاد تعلق دارند و باید اجداد یود را بهتر بشناسهند و بهه هرهین دلیهل     آن هرۀ

ادوارد سعید از ایهن   که طوری  به دند،کرایران و زبان فارسی را آغاز  دربارۀ ۀ گستردهمطالع 
. آرینتهالیز  در روسهیه انهدکی    نرایهد  مهی یاد « گرایی شرق»یا « آرینتالیز » عنوان بهگرایش 
توجه بود، این  دریورایران و تعداد مسلرانان آن  هرسایۀبود. از آنجا که روسیه  تر متفاوت

، 1لکساندر پوشکینیافت. بسیاری از آاار ا تری مناسب های زمینه در آنجا شنایت و مطالعه

و... بازنرایی هرهین جریهان آرینتهالیز  در     4ایوان بونین، 1ل  تالستوی، 2میخاییل لرمانت 
 .انهد  نرهوده هرواره در ادبیات یود با عشق و احترا  از ایهران یهاد    ها روسروسیه هستند. 

 ر غنهایی اشعا ویژه بهما،  اشعاریط مشی  دربارۀ» مقالۀدر  ،منتقد مشهور روسی،  5لبکریوک
لزو  فراگیری نمم شهرقی را کرتهر از غهرب     ،گسترش ادبیات روسیه منمور به ،«اییر دهۀ
« فردوسی، حافظ، سعدی و جامی منتمر یوانندگان روسی هستند»که  نویسد میو  داند نری

(Кюхельбекер, 1979: 488). 

 راروسهیه   ،کهه بریهی پژوهشهگران    است بودهبه شرق چنان  ها روسعالقه و گرایش 
 انهد  نههاده نها   « اروپها در شهرق  » و آن را انهد  نرهوده تلقهی   یشهرق  ههای  سرزمینجزئی از 

(Брагинский, 1974: 246). در کتاب معرو  یهود بهه  مشهور شناس یرانا ،براگینسکی ، 
 یها نا در میان یوانندگان معاصر، یافتن افرادی که با »: نویسد یم یشناس شرقمسائل   نا
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دیبان بزرگ جهان را ها ا آشنا نباشند، کاری دشوار است. اشعار آن سعدی، فردوسی و حافظ
 .(Ibid: 182)« است به شوق آورده

 پژوهش مسئلۀ. 2
شهعری   های جریانیکی از  عنوان  بهاز اشعار فارسی را  پیروی شاعران روساگر بخواهیم 

از  پیهروی وجه ت شایستۀ، باید آن را در دو وجه نراییمقابل توجه در ادبیات روسیه بررسی 
بریی اشعار روسهی از   ،دیگر عبارتی به د؛کرشعری تحلیل  های قالباز  پیرویو  ها مایه بن

دارنهد.  با اشعار ایرانی پیوندهای ناگسستنی  ،و قالبسایتار  حیث مضرون و بریی از منمر
از اشهعار و آاهار گونهاگون     ،شعری بریی از شاعران روسی های مایه بنمضامین، مفاهیم و 

شعری فارسی دارند و در این  های قالبو بریی دیگر سعی در ایذ  اند شدهارسی اقتباس ف
کهه سهعی در    ی. البته ناگفته پیداسهت بسهیاری از اشهعار   اند آزمودهیویش را  قریحۀ ،وجه

بسهیار  ، به لحاظ مضرون نیز به اشهعار فارسهی   اند داشتهشعری ایرانی  های قالباز  پیروی
 د کهه نرونه ذکر شهو  عنوان  بهاشعاری  است شدهن پژوهش نیز سعی . در ایاند شدهنزدی  
 ، هرچنهد اند داشتهو سایتار اشعار ایرانی  ها قالباز شاعران روسی سعی در پیروی  ها در آن
فهراوان   نیز با اشعار شاعران ایرانهی قرابهت   ها مایه بنمضرون و این اشعار از لحاظ ناگزیر 
 ههای  مایهه  بهن شعری است، نهه   های قالببر  حاضر قیقبستر تحدر هر صورت، ، اما دارند

شعری در اشعار روسی در تحقیقات پژوهشگران  های قالببررسی و تحلیل که شعری؛ چرا
 ههای  قالبدر پژوهش حاضر، به  ،بنابراین. است مهجور مانده ها مایه بندر مقایسه با ایرانی 
ی  ایران بهه ادبیهات روسهیه راه    که از طریق تقلید و پیروی از اشعار کالس متداول شعری
پردایت و یواهیم  بند ترجیع ،مانند رباعی، غزل و اشعار مرد ، قصیده و سرانجا  ؛اند یافته

البته این . نشان یواهیم دادارسی اشعار ف های قالب به شاعران روس راشیفتگی و گرایش 
، بلکه در اند نبودهآشنا های شعر فارسی  امر بدان معنا نیست که ادیبان روسیه با دیگر قالب

 آزمهایی  طبهع هها بهه    کهه شهاعران روس در آن   است شدههایی توجه  قالببه نوشتار حاضر 
 .اند پردایته

 پژوهش پیشینۀ. 1
پردایتهه   شاعران روس فارسی شعری های قالببه  تفصیل بهو مجزا  طور  بهکه پژوهشی 

بررسهی و توصهی    » مقالۀدر  حکیم جزءسید و  آباد سهلباشد، مشاهده نشد. تنها صادقی 
و  ها شباهتنما  عروضی،  مقایسۀبه  (1194)« روسی و فارسی های زباننما  عروضی در 
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شهعری   ههای  قالهب و از  انهد  پردایتهه  فارسی و روسهی  های وزن شعری در دو زبان تفاوت
 است. به میان نیامده یسخن

شی شاعران شیراز )سعدی و بخ الها » مقالۀدر  (1191)و کریری مطهر  پور ییحی ،هرچنین
بهه عالقهه و   « سعدی و شاعران روس»از کتاب  ییها قسرتو در  «حافظ( به اشعار روسی

 .اند پردایتهتوجه شاعران روس به قالب غزل 

 بحث و بررسی. 4
و نا  نویسندگان بزرگی در  است شدههرچند ادبیات کشور روسیه در سراسر جهان شنایته 

اسهت. ایهن درحهالی     نثر بوده حوزۀ، اما این شهرت در دریشد میآسران ادب این سرزمین 
دارد. شهعر   تهری  شهده  شهنایته و  تهر  سهازنده  بسهیار  نقهش شعر  درادبیات فارسی  است که

اسهت کهه    نمهم چنهان پیشهرفته    بخش ادبیات فارسی است و ادبیات فارسی در ترین مهم
الهها   زمهین   ادبیات ایراننمم  های سنتبسیاری از شاعران و اندیشرندان بزرگ روسیه از 

 .اند بوده آنگ سیدن به جایگاه و مرتبت شاعران بزرو در آرزوی ر اند پذیرفته
ههی   در روسیه پیدا کهرد کهه در آاهار یهود      ای نویسندهبتوان شاعر یا  سختی بهشاید 

و  یهواهی  آزادی، سرزمین ادیبان روس در اشعار زمین نداشته باشد. شرق هی به مشرقنگا
)بهرای مثهال در اشهعار     ، شکوه، جالل و عجایب)برای مثال در اشعار لرمانت ( یشیاندآزاد

 است: )برای مثال در اشعار بونین( سرزمین شعر و ادب ،دیگر ای عدهو برای  گومیلیو (
و محافل ادبی، کر  شهایانی بهه گسهترش ادبیهات فارسهی در روسهیه        ها انجرنگسترش »

در ویچیسهال  ایوانه     نها    بهه ز شاعران مشهور روسیه یکی ابیستم،  سدۀ. اوایل است کرده
ایی در تشهکیل داد کهه نقهش بسهز     «انجرهن مریهدان حهافظ   »پیتربورگ، گروهی را با عنوان 

 .(115: 1191 ،مطهر  کریری، پور یحیی) «است شناساندن شعر فارسی داشته

: 1185بهار، ر.ک؛ ) داند نریبهار هی  زبانی را مصون از آمیختگی با زبان دیگر  الشعرا مل 

وسعت فکهر و توانهایی    این آمیزش و پذیرش را اروت زبان، برومندی کال ، نتیجۀو  (111
و ایهتال    کنهد  مهی گوینده و نویسنده در ادای مقاصد مختل  و اغراض گوناگون قلرهداد  

 اارو آ شامل ادبیات ،این آمیختگی زبانی .(114: ر.ک؛ هرهان ) شررد برمیرا بسیار مفید  ها زبان
 .اند شدهتحت تأایر ادبیات سرزمین دیگر یلق  ،و بسیاری از آاار ادبی شود مینیز  ادبی

کهه نمهم    چنان ؛(21: 1181شریسا، ر.ک؛ )اقوا  وجود ندارد  هرۀدر نزد نیز انواع ادبی  هرۀ
 مترایز از نمم فارسی است:که  و انواع ادبی یاص یود را دارد ها قالب روسی نیز
 جنبهۀ است، بیشهتر   شعر فندر کتاب که بیان مبتنی بر آرای ارسطو )و هوراس( غر بندی تقسیم»

؛ مثالً حراسهه بها   کند میبیش صدق و کم جا  هرهیعنی در  ، جهانی است؛رو  اینمعنایی دارد و از 
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در ادب مها ههم هسهت     ،(اودیسهه و  ایلیهاد ) شهود  مهی هران مختصاتی که در ادب یونهان دیهده   
و مثالً شعر را با توجهه بهه تعهداد     است بودهما در ایران بیشتر صوری  ندیب تقسیماما  (،شاهنامه)

قطعهه و   ز روی شکل بیرونهی بهه غهزل، قصهیده،    ا ،رِنه وِل  اصطالح بهو  ها قافیهابیات و وضع 
 .(52: هران« )ایم کردهرباعی تقسیم 

و  ورتحسهب صه  براشعار  بندی طبقهدر اشعار غربی، از جرله اشعار روسی به  ،بنابراین
، بلکه در اشعار است شده توجه کرتر در ادبیات فارسی رایج است، که چنان ،سایتار ظاهری

گی نسبت به نمهم کالسهی    یفتحسب معناست. اما عالقه و شبیشتر بر بندی طبقهروسی 
 های قالبیویش را در آفرینش اشعاری با  قریحۀ بر آن داشت تارا فارسی، شاعران روسی 

نشهان  ادیبان روسی را به ادبیات فارسی  عالقۀاوج که این امر  ازمایندبینیز شعری فارسی 
 نمریۀ دهندۀ نشانیود  ،از سوی دیگر که گردد مینیز و موجب غنای ادبیات آنان  دهد می

 .است اقتباس و پذیرش هم
در شهعر روسهی و تأایرپهذیری    فارسهی   شهعر  های قالبدر این پژوهش برآنیم تا انواع 

 . ایهن بررسهی بهر اسهاس    کنیمادیبان ایرانی و ادبیات فارسی را بررسی از  شاعران روسی
بسهامد اسهتفاده و    مشهاهدۀ بیست و  سدۀبازیوانی اشعار شاعران روس  تجربی های یافته

 ههای  قالب ترتیب به ،است. بنابراینشعر فارسی  های قالببریی شنایت شاعران روسی از 
کهه توجهه شهاعران روس را     بنهد  جیهع ترشعری رباعی، غهزل و اشهعار مهرد ، قصهیده و     

 .اند شده ذکری  یا دو مثال  هرراه ،اند برانگیخته
 رباعی. 5

 توان می، باشدداشته رباعی در لغت به معنای چهارگان است و هر چیزی را که چهار جزء »
 آفریهدۀ رباعی منشهاء ایرانهی دارد و    کهاینادبای ایرانی در » و (11: 1111)شریسا، « رباع گفت

 .(22 :هران)« اند ندادهراه  یود به یا  شبهههی  ش  و  ،ایرانی است طبع

شهرق،   اعجوبۀ عنوان  بهآاار ییا   وندی ناگسستنی دارد.رباعی در ایران با نا  ییا  پی
 ،اسهت و بهه هرهین دلیهل     در یود انعکهاس داده بخش وسیعی از فرهنگ و علم جهانی را 

ین جایگهاه را بهه یهود ایتصهاص     ق، اوله حکیم عرر ییا  در میان شهاعران مشههور شهر   
جرله  ازگفت که هی  شاعری هرچون ییا  مقبول اروپاییان و  توان میجرأت  است. به داده
ی در حکیم عرهر ییها  مشههورترین شهاعر ایرانه      تردید بی ،ها نیست. در حال حاضر روس

سهعدی   رگی چهون حهافظ و  دیگر شاعران بز آوازۀنامی که حتی بر نا  و  سراسر دنیاست؛
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که در آمریکا ترا   کند میتأکید   1سیریونا  ،مشهور روس شناس شرقاست.  سایه افکنده
منتشر کرتری  های نسخهدر  ،در مقایسه با ییا فقط آاار شاعران دیگر دنیا، هرگی با هم، 

های اروپهایی   های روسی و ترا  زبان اشعار او بارها به زبان .(Малкович, 2009: 6) اند شده
 19روسهی رباعیهات ییها  در اوایهر قهرن       ههای  ترجرهه . اولین است شدهقی ترجره و شر

فیتهز   ترجرهۀ نسخه رسهید.   81آن به بیش از  های ترجره ،انجا  شد. از آن زمانمیالدی 
 به زبان روسی ترجره شد. میالدی 1914اولین بار در سال جرالد از رباعیات ییا  

در مقابل تقدیر و سرنوشت، گذرا بودن زندگی زندگی، جبر انسان  دربارۀرباعیات ییا  
جویایی را به  و لحمات شادی و لذت... دستاوردهای معنوی مشترکی هستند که هر ذهن

بیشهترین  او بها ادب اروپهایی،    ههای  اندیشهه ی سهازگار  علهت   بهه و  دارد مهی یود مشغول 
تا بهه   گران بیکرده،  نقل  2توصیفی که کریرسکی است. رپذیری از وی صورت گرفتهتأای

دارای  اسهت.  ماننهد  بهی از نمهر صهورت    ههایش  ربهاعی »امروز به اعتبار یود بهاقی اسهت:   
و بدبینانهه اسهت کهه     انگیهز  غهم  گهاهی  باورانهه و  لسفی، گاه لهذت ژر ، گاه ف های اندیشه

 .(151 :1181 ،)ریپکا «غرقه در رازهای سرنوشت ؛اندیش است انو عرف آور ش فیلسوفی 

 :نویسد میوی چنین  دربارۀ ،رباعیات ییا  مترجم،  1پلیستسکی
بسیاری، سیرای او پیرمردی شاد با قدحی دائری در دست است کهه حقیقهت را بهه زبهان      برای»

، ییاالت واهی غریب، دانشهرندی  هراس بی ای اندیشه، با نشیند می... با یداوند به گفتگو آورد می
 .(Зияра, 2010: 28) «قصار ]رباعی[به کلرات  ،که در شعر به ی  فرمول دقیق دست یافته

غیهر از ییها  را بهه یهاطر      یکسه  هها  ی، اروپهای آیهد  میوقتی سخن از رباعی به میان 
کهوچکی اسهت.    منمومۀهر رباعی ییا  مانند »ست: ، او در این امر یکتادر واقع .آورند نری

« تییها  فهر  و قهوانین ربهاعی را تثبیهت کهرد و در ایهن زمینهه بهرای او هرتهایی نیسهه          
(Ворожейкина, 1977: 152). 

و مهرد  روسهیه پهز از     است های آریایی و اسالوی بوده تردن گاهوارۀایران از دیرباز 
متعدد و گذراندن لحمات سهخت در سهرزمین یهود، در پهی رههایی از       های جنگتحرل 

 هرهین   بهه و  امجویی از لحمات یوش زنهدگی برآمدنهد  ک به دنبالقوانین و سنن پیشین، 
 ا4پی  اروپۀ در مجلمیالدی  1891اولین بار در سال  رباعیات ییا  روی آوردند. به ،دلیل

                                                           
1. Семёнов 

2. Кримский 

3. Плисецкий 

4. Вестник Европы  
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بهه چهاپ رسهید.    « از عرر ییا ، از زبهان فارسهی  »رباعی حکیم عرر ییا  با عنوان  11 )(
 ترجرهۀ  زمینهۀ تجربیهات یهود را در    نتیجۀبود که بعدها  )( 1کالیچیمترجم این رباعیات، و

کهه در شناسهاندن    بود اولین کسیوی کوچکی به چاپ رساند.  مجروعۀدر  رباعیات ییا 
 1911. در سهال  زبانهان مشههور سهایت    ان روسهی کوشهید و او را در میه   ها روسییا  به 
 ۀ. مترجم در مقدمرساند میرا به چاپ  ای کتابچه ،شاعر و منتقد روس،  2مازورین میالدی،
اشهعاری اسهت از یه      ۀت، ترجره اسه  آنچه در ایتیار یواننده گذاشتهکه  نویسد میکتاب 
  بهه که به هنگا  سفر به شرق  نویز متعلق به ی  شاعر ایرانی اهل یراسان دست ۀنسخ
کتهاب   ،ایهن  وجهود بها   .نرایهد  نریاست، اما نا  شاعر را ذکر  اتفاقی به آن دست یافته طور

یها   حکهیم عرهر ی   این اشعار از آنِکه  شود میبعدها مشخص  .یابد مییوانندگان زیادی 
 .اند بوده

بهتهرین ترجرهه از رباعیهات ییها  را      مسابقۀمیالدی،  1972در سال  «نااوکا/ علم»انتشارات 
آن شنایته شد )پلیستسکی عالوه بهر رباعیهات ییها ، بریهی از      ۀبرند تسکیبرگزار نرود که پلیسِ

جرهه  ی را نیهز تر اصهفهان  ینالهد   کرهال ماننهد حهافظ، سهعدی و     ،  ایهران اشعار شاعران کالسهی 
 بیشتررباعی بود، به طبع رسید که  451این مسابقه به صورت کتابی که شامل  نتیجۀ(. است کرده

پلیستسهکی   ۀترجره در نقهد    1لوتسهکی ه زبان روسی ترجرهه نشهده بودنهد. س   ها پیش از آن ب آن

 :نویسد می
ماننهد  طبیعی، اغلهب بسهیار کوتهاه و     پلیستسکی بسیار یوب است. اشعار روسی او کامالً ترجرۀ
پلیستسکی زبان عصر ماست، زبانِ نمم روسی نوین از پوشکین  ترجرۀهستند. زبان  الرثل ضرب

بسیاری  ۀ او دقیق و متناقض است.ییا  ی  فیلسو  است که اندیش. 5و تواردوفسکی 4تا یسنین
ار رباعیات در تناقض دیهالکتیکی یهود بسهی    هرۀ. اما کنند میو ابطال  گر را نفییکدی ها رباعیاز 

...« طلبیدنههد مههیههها از پلیستسههکی ایتصههار، وضههوح و دقههت    هدفرنههد هسههتند. ترهها  ایههن  
(Плисецкий, 2008: 247). 

ا  نوشت و بها تطهابق   یات ییرباع دربارۀ یا مقالهمیالدی،  1897در سال  1کیوفسکژو
ا  نسهبت  یه ه بهه ی ک یاتیپنجم رباع ی ه کد یجه رسین نتیگر به ایوان دید 19اشعار او با 

له ن مسهئ یه ه اکه د یجه رسین نتیو به ا شود یمافت یز یگر شاعران نیوان دیدر د ،دهند یم
 .دینرا یمه یا  را توجیات ییض بودن نمریضد و نق

                                                           
1. Величко 

2. Слуцкий 

3. Мазурин 

4. Есенин 
5. Твардовский 
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است که شهرح ترها     رفتهبسیاری از رباعیات ییا  به زبان روسی صورت گ یها ترجره
قهدمت  رباعیهات ییها     هها بها   آشنایی روس سابقۀ ،بنابراین .گنجد ینرها در این مقال  آن

 یهود   بهه را شهاعران روس   ی اسهت کهه  ههای  قالبز یکی ا و رباعیات فارسی داردطوالنی 
یویش را در این سب  آزمود.  حۀیقربارها  بریوس  والری ،برای مثال ؛است کردهمشغول 
تأسهی از  ، آن زینهو  دسهت نخسهتین و   نسهخۀ یود را در  یها یتیبدو مجروعۀ  1بریوس 

او را از نمهر   یهها  یرباعیکی از در اینجا،  بود. aabaها  نا  نهاد که وزن آن رباعیات ییا 
، امها آوانگهاری آن بهه    سهازد  ینره وزن رباعی او را مشخص  این ترجره)البته  میگذران یم

 :(را بهتر درک نراید ها هیقافوضعیت تا  کند یمناآشنا به زبان روسی کر   یوانندۀ

Не мудрецов ли прахом земля везде полна? 
Так пусть меня поглотит земная глубина. 
И прах певца, что славит вино, смешавшись с глиной, 
Предстанет вам кувшином для пьяного вина. 

 آوانگاری این رباعی:

Ne mudrecov li prakhom zemlja vezde polna? 
Tak pustʹ  menja poglotit zemnaja glubina. 
I prakh pevca, čto slavit vino, smešavšisʹ s glinoj, 
Predstanet vam kuvšinom dlja pʹ janovo vina. 

 یاکستر فرزانگان نیست؟ر از زمین پُ یجا  هرهآیا 
 تا ژرفای زمین مرا ببلعد گذاربپز 

 شو  یکی ،یاز مِ یواند یم که  آنل و یاکستر که با گِ

 .(Брюсов, 1975: 332) «شراب ،مستی ایبر کوزه آورد ارمغان به شرا تا برای
مانند گهذران بهودن عرهر و یهاک شهدن       ،رباعیات ییا  های یهما بننیز  هرین ترجرهاما در 

و با باعیات زیر از ییا  توجه ر و... کامالً قابل مشاهده است. به ، لذت بردن از زندگیجسم دوبارۀ
 :دشومقایسه  بریوس رباعی 

 و غبهار این اههل قبهور یهاک گشهتند     »
 آه این چه شراب است که تها روز شهرار  

 
 ی کههوزه یریههد  بههاری  گههر کههوزهاز »

 شههاهی بههود  کههه جهها  زریههنم بههود    
 
 از تن چو برفت جهان پهاک مهن و تهو    »

 وآنگههاه بههرای یشههت گههور دگههران    
 

 ههههر ذره زِ ههههر ذره گرفتنهههد کنهههار    
 «یبرنهد از هرهه کهار    یبه یود شده و  بی
 .(111: تها ، بی )ییا                          

 آن کههوزه سههخن گفههت ز هههر اسههراری
 «هههر یرههاری  کههوزۀ ا  شههدهاکنههون 

 .(115)هران:                                 
 یشههتی دو نهنههد بههر مغههاک مههن و تههو 
 «در کالبههدی کشههند یههاک مههن و تههو  

 .(157)هران:                                 

                                                           
1. Брюсов  
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عبهث  از سهوی بریوسه ،    از رباعیهات ییها    تأسی، گزینش عنوان پیداست که چنان ،بنابراین
 رنگ و بوی رباعیات ییا  را داشته باشد. اش سرودهتا   کردهو شاعر روس تالش  است نبوده

 غزل. 1
مطلهع آن  بیهت دارد،   11تها   5که معروالً بین  شود میغزل به قالبی از شعر سنتی فارسی گفته »

ت . موضهوعا «، ال / ب، ال / ج، ال / د، اله  ال »آن مانند قصیده است:  یا قافیهمُصر ع و طرح 
و شهکایت از بخهت و روزگهار     ،ذکر جرال و کرهال معشهوق   اصلی آن بیان احساسات و عواط ،

در این سب  شاعران روسی به تبعیت از ادبیات کالسی  ایران،  (.112: 1181)شریسا،  «است
 شوق و... پردایتند.وص  زیبایی مع جانبه، چون عشق گل و بلبل، عشق ی  به موضوعاتی

ی نمم روسی بیگانهه بهود، در اشهعار یهود رعایهت      را که برا غزل قالبشاعران روس 
مشهاهده   شهاعر  (Иванов)در اشعار و. ایوانو  توان میچنین سبکی را  ،برای مثال دند؛کر

 نرود.
ن چنهی  بودنهد. سرزمین عرفهان و شهعر شهنایته     عنوان  بهایران را  روسیه ای نقره سدۀشاعران »

دوازدهم  سدۀآن به  پیشینۀاست که  سی نیز در کشور روسیه وجود داشتهزبان فار دربارۀبرداشتی 
شرقی هر کدا  سربل و نراد چیهزی بودنهد؛ بهرای     های زبان. در آن زمان در روسیه، گردد میباز

 و زبان فارسی نراد شعر، ،زبان عربی نراد مذهب و علم، زبان ترکی نراد جنگ و حکومت ،مثال
ماننهد   ،ایهران را سهرزمین سهتارگان تابنهاک ادبیهات      . بزرگان روسیهاست بودهفصاحت و بالغت 

  صهادقی ، پهور  یحیهی ) «دانسهتند  مهی ا  النا، انوری، فردوسی، نمامی و ییحافظ، سعدی، جامی، مو

 (.97 :1191 ،مطهر  کریریو  آباد سهل

حهافظ نرهاد الهها     . شناسهند  مهی زی بیش از هره با حافظ شهیرا  را قالب غزل ها روس
 ،گینسهکی ابرادبیهات روسهیه بهود.     ای نقهره  سهدۀ برای شهاعران روس در   و غزل شاعرانه
این قالب شعری  دربارۀو  داند میاوج غزل  نقطۀشعر حافظ را  ،شناس مشهور روسی ایران
 :نویسد میچنین 

 رو، بیشهتر از آن  دنهست  مرتبطی ژانرهای غزل و رباعی اشعار کالسی  بسیار با آاار شفاهی مل »
جذاب اسهت کهه احساسهات     نمر. غزل از آن اند گرفتهی سرچشره مل  های ترانهها قطعاً از  که آن

زیرا ماننهد ترانهه    . غزل آهنگین است؛کند میرا منتقل  و ترجیحاً موتیوهای عشق عاطفی انسان
 ,Брагинский) «دکنه عی تهأارات انسهانی را بیهان    از ربها  تر کامل تواند میو  شود میسایته 

1974: 253). 

او معتقد است که موسیقیایی بودن اشعار حافظ سبب شده تا ایهن سهب  شهعری، توجهه افهراد      »
 کلبهۀ یانقهاه و   هر  به، ای میخانهبرزنی، به هر مکتب و  هر  به، ها قلبگوناگون را جلب کند و به 

 کلرهۀ آن اسهت و ههر    یافتهۀ  تکاملفر   دلیل  بهمسکینان راه یابد. علت تأایرگذاری غزل حافظ 
 (.119ه118: 1191 ،، کریری مطهرپور یحیی)« گذارد میغزلش، تأایر مستقیم بر جان انسان 
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گفت که شکل غزل کرهی پهز از    توان میشعر فارسی  های سروده ترین کهنبنا به »
 .(11: 1184 ،)عبادیان «است ، صورت اولیه یافتهقطعه و رباعی

که یود بریی غزلیات حافظ را به زبان روسهی   جم روسو متر شاعر، (Петров) وپتر
نمهم فارسهی داشهت و بهه اشهعار حهافظ عشهق         دربارۀ، اطالعات کاملی ترجره کرده بود

مهن ماننهد   » :اسهت  نوشته  (Белинский)به بلینسکی هایش نامهدر یکی از . وی ورزید می
بر اساس اصول این را انتخاب کرد  که  «عاشق»با غزل آغاز کرد  و تخلص فارسی  حافظ

 کنهد  مهی یود تأکید  نامۀوی در  .(Белинский, 1984: 227)« آید مینوع شعر، در بیت آیر 
م کهه  کنها )اشعار حافظ( را به نمم روسی ترجره  که بهترین آن ا  کردهبر یود  الزا  »که 

قیم از مست طور  به  این اشعار را وپتر .(Белинский, 1984: 227)« در حال انجا  آن هستم
 .است کردهها ترجره  زبان فارسی با حفظ سب  و روح شرقی آن

 ه ویاچسهال  ایوانهو ، در بگهدادی    نها    بهه بیست، یکی از شاعران مشهور روسهیه   سدۀاوایل »
آ.  س. باکسهت، ن.  ماننهد ل.  ،را تشهکیل داد. افهراد مشههوری    شناسهان  حهافظ گهروه   ،پتربورگ

ک. سهامو    .نوول، و .  آ. کوزمین، و. آنیبال،  . هناویوواد. زی  . گارادتسکی، ل. بردیای ، س.
در پتربهورگ  مهیالدی   1911ایهن گهروه در مهی سهال      جلسۀدر این گروه شرکت داشتند. اولین 

 (.98 :1191 ،آباد و مطهر کریری صادقی سهل ،پور یحیی)« تشکیل شد

 «رومی»ایوانو  یود را  ،از این شاعران برای یود نامی نهاده بودند؛ برای مثال ی هر 
هها بهه فرهنهگ و     آن عالقۀکه حاکی از  نامید می «ینعالءالد »را  یود (Самов)و سامو 

و مضهامین شهعر   این انجرن ایجاد آااری با سب  شهرقی   برنامۀزمین است.  تردن مشرق
 بود.کالسی  ایران 

ر ایرانی ااز اشع پیرویرباعیات و غزلیات یود را به میالدی  1911نیز در سال  بریوس 
 قریحهۀ ظری  از نفوذ شاعر در دنیای شهرق و بیهانگر    هایی نرونهاشعار شرقی وی سرود. 

و  اسهت « یهود »در ادبیات « دیگر»و سب  شعری ملتی  مایه بنشاعر در بازگویی و بازتاب 
 ههای  مایهه  نقهش  دربارۀاو . نرایاند می)شرق( « دیگری»شاعری بیگانه را با ادبیات  مواجهۀ
موریان ادبیات از دیرباز سیرای عندلیب و عاشق گل سرخ » :نویسد میفارسی چنین  غزل

 یصهوص  بهه  ،فارسهی  ههای  غهزل در  . مها غالبهاً آن را  داننهد  میرا بریاسته از نمم شرقی 
بعهدها در   نیز( و بسیاری دیگر و  .14(، حافظ )ق  .11(، سعدی )ق  .11ین )ق الد  جالل
 .(Брюсов, 1973: 226) «یافتیم ها ترکو  ها عربنزد 

 :دیستا یمدر یکی از شعرهای یود سب  غزل را شاعر روس، ایگور سوریانین، 
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غزل انهدک سهرودند. او از میهان شهاعران غزلسهرای       ]وی[ در حسرت است که چرا شاعران روسی»
. او از شهاعران  اسهت  جاعت و شکوه در این سب  شعر گفتهه که با ش کند یماشاره روسی به کوزمین 

کهه در وطهن سهعدی سهروده      طهور   هرهان  ،ها هم به سب  غزل فارسهی  تا آن کند یموس دعوت ر
غهزل فارسهی بها دیگهر      دربارۀ گوگفتاصلی شاعر در این اار که به شکل  دۀیا، غزل بگویند. شود یم

 ...است شدهیود که عالقرند به غزل فارسی کهن هستند، بیان  عصر همشاعران 
 ظرافت سب  سعدی را؟ ه داری میلیات فارسی را دوست ادبی غز های آرایهآیا تو 

 به ظرافت سب  سعدی. ه به او آهنگین پاسخ دهی یواستی میتو 
 چه آهنگی وجود دارد؟ ها قافیهدر غزل فارسی درون  دانی میآیا تو 

 آهنگ بِل را دریافتی. ،فرد های مصرعدر  ،تو در ظرافت سب  سعدی
 ب  غزل؟تو را نترساند وزن ی  آهنگ در س

 و دریابی؟توانستی موسیقی شعر را در ظرافت سب  سعدی آشکار سازی 
 آیا از این روست که شاعران در روسیه غزل اندک سرودند؟

 آیر با ظرافت سب  سعدی، فقط کوزمین با وجد از یود رشادت نشان داد.
 دندیوان که چنانچشران غزاالن را! و آواز بخوانید،  ه را به صدا درآرید ها غزل

 کریرهی  و پهور  یحیهی )« غزل بسهرایید  ه سعدی دستور داد با ظرافت سبکش،در سرزمین شرا، جایی ک

 .(141ه 119: 1191، مطهر 

 ههایی  غهزل هها در چنهین    نهد و آن دار  ردی ، شاعران روس های غزل بسیاری ازابیات 
ه ایته از جرله شاعران روس که در اشعار یهود بهه ایهن سهب  پرد     .اند کردهعرل  تر موفق
تکهراری   صورت  بهوی کلراتی را بدین ترتیب که  ،بود (Иванов )«و. ایوانو گ. » ،است

« غزلیات»یا « غزل»شاعر چندین شعر با عنوان . است کردهدر هر بیت پز از قافیه استفاده 
غهزل   ههای  مایهه  بهن تها از   است کردهغزل، تالش  رعایت قالبعالوه بر  ها آندارد که در 

 برد.به فارسی نیز بهر
 « . کهوزمین »از (  .1918) تهاج گهل بههاران    مجروعهۀ در  با ابیات مرد سب  غزل 

(Кузмин) توجه است دریوربسیار  یزن: 
از جرله ایران تعلق دارند. در این  ،غزلیاتی به شرق .است شدهغزل تشکیل  سیاین مجروعه از »

 ارهها بار فارسی در اشعار وی مختص اشع های واژهو  کند میغزلیات از دین و فرهنگ شرقی یاد 
این مجروعه به تأسی از حافظ و با شور و حال غزل شاعر  های غزل. تعدادی از شود میمشاهده 

 (.119: هران)« ها محسوس است و عناصر غزل حافظ در آن است فارس سروده شده

آن  ترجرهۀ آوانگهاری و   هرهراه   بهه تهایی   11 مجروعهۀ اولین غهزل از ایهن    ادامه،در 
 است: آمده

Чье-то имя мы услышим в пути весеннем? 

В книжку сердца что напишем в пути весеннем? 
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Мы не вазы с нардом сладким в подвале темном. 

Не пристало спать по нишам в пути весеннем. 

Бег реки, ручьев стремленье кружит быстрее! 

Будто стало все дервишем в пути весеннем. 

Опьянен я светлой рощей, горами, долом 

И травой по плоским крышам в пути весеннем! 

Звонче голос, бег быстрее, любовной пляски 

Не утишим, не утишим в пути весеннем! 

Поводырь слепой слепого, любовь слепая, 

Лишь тобою мы и дышим в пути весеннем! 

 غزل: نگاریآوا
Čʹ e-to imja my uslyšim v puti vesennem? 

V knižku serdca čto napišem v puti vesennem? 

My ne vazy s nardom sladkim v podvale temnom: 

Ne pristalo spatʹ  po nišam v puti vesennem. 

Beg reki, ručʹ ev stremlenʹ e kružit bystree, 

Budto stalo vse dervišem v puti vesennem. 

Opʹ janen ja svetloj roŝej, gorami, dolom 

I travoj po ploskim kryšam v puti vesennem! 

Zvonče golos, beg bystree, ljubovnoj pljaski 

Ne utišim, ne utišim v puti vesennem! 

Povodyrʹ  slepoj slepovo, ljubovʹ  slepaja, 

Lišʹ  toboju my i dyšim v puti vesennem! 

 :غزل ترجرۀ
 مسیر بهار؟ در میشنو یم که را نا »
 مسیر بهار؟ در میسینو یم چه جان کتاب بر
 و ناز سنبل در پستوی تار: گلدانیم نه ما

 مسیر بهار طاقچه در رِشأن ما یواب نیست بر سَ
 چه تندترز رودها، کوشش نهرها که رقصند هرگری

 گوییا هره درویشند در مسیر بهار.
 ،ها هدر  نور وپر شۀیباز مست 
 های مسطح در مسیر بهار! به با  ها سبزه

 رقص عاشقانه تر زِ آوای رساتر، گریز سریع
 بهار مان نکرد، نکرد، در مسیر هی  را 

 کور رهنرای کور گشته، عشق کور
 «.بهار! در مسیر میکش یمز فَفقط با تو نَ
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  (Газелла )«غهزل »عنوان شعر او با نا  است.  آزموده قالبیود را در این  قریحۀبونین نیز 
 2 :شود میتکرار  (Мензалэ )«منزاله» کلرۀ. در پایان هر بیت این امر استیود گویای 

«Газелла» 

Холодный ветер дует с Мензалэ, 

Огнистым морем блещет Мензалэ, 

От двери бедной хижины моей 

Смотрю в мираж зеркальный Мензалэ, 

На пальмы за чертой его зыбей, 

Туда, где с небом слито Мензалэ. 

Ах, сколько стран неведомых за ней, 

За пламенною гладью Мензалэ! 

Сижу один, тоскуя, у дверей, 

В зеркально-красном свете Мензалэ. 
 آوانگاری این غزل:

Kholodnyj veter duet s Menzalè, 

Ognistym morem bleŝet Menzalè, 

Ot dveri bednoj khižiny moej 

Smotrju v miraž zerkalʹnyj Menzalè, 

Na palʹmy za čertoj evo zybej, 

Tuda, gde s nebom slito Menzalè. 

Akh, skolʹko stran nevedomykh za nej, 

Za plamennoju gladʹju Menzalè! 

Sižu odin, toskuja, u dverej, 

V zerkalʹno-krasnom svete Menzalè. 
 ترجرۀ غزل:

 از منزاله وزد یمباد سرد »
 از دریای آتشین، منزاله دریشد یم

 حقیر  کلبۀاز درب 
 منزاله وار نهییآبه سراب  دوز  یمچشم 

 پشت یط امواج آرا  آب ها نخلبه 
 آنجا که با آسران یکی شده منزاله

 آن است در پزِ یا ناشنایته یها نیسرزمآه، چه 
 سطح آب فروزان منزاله در پزِ
 ، دلتنگ، کنار دربنمینش یمتنها 

 .( .1921) «منزاله وار نهییآ سرخ رنگ ودر نور 
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 قصیده. 7

یعنی شعری که در آن قصد یاصی باشد و  شده و مقصود یاص؛ قصیده یعنی قصد کرده»
 آن قصد در اصل مدح است. قصد در عربی به معنی توجه کردن و روی آوردن به کسی یا
چیزی است و این توجه و قصد در قصیده، روی آوردن شاعر بهه مرهدوح و مهدح اوسهت.     
قصیده قالب رایج و مسلط شعر فارسی از آغاز آن )اوایل قرن چهار ( تا پایان قرن ششهم  

شصت بیت است. بیت   تا پنجاه 15یده معروالً از حدود قص»قالب . (289: 1181)شریسا، « است
زوج یا سرت چپ ی  قافیه )و ردیه ( دارنهد. بهدین     های صراعمع است و مصر  ،اول آن

 .(291: هران) «د، ال  ج، ال / ب، ال / نحو: ال ، ال /

 (ода) «اُدا»قصیده قالبی ناآشنا برای ادبیات روسیه نیست. آنچه که در ادبیات روسهیه  
د و داررا رسی در ادبیات فاقصیده  های ویژگیهران  تقریباً از لحاظ معنایی ،شود مینامیده 

. و معروالً محتوای مدحی دارند است بودهاز لحاظ مضرون این نامگذاری در ادبیات روسی 
وجهود   در ادبیات روسیه اشهعاری  ، امااست شدهعرب وارد ادبیات ایران  قصیده یود از شعر

بهه زبهان   را  (касыда)«قصیده»دقیقاً نا  به تبعیت از قصاید ایرانی  ان روسدارد که شاعر
قصهاید   ههای  مایهه  بهن هران  اند کردهو تالش  اند نهادهها  بر آنفارسی )با یط سیریلی ( 

 .شناسهند  مهی و ناصریسهرو   1با انوریبیشتر قصیده را  ها روس .برند کار بهایرانی را در آن 
یهور  ، امها در است رفته کار بهالبته این سب  نسبت به رباعی و غزل در اشعار روسی کرتر 

 یهود   بهه از جرله برتلز را  ،شناسان ایران از ین قالب شعری توجه بسیاریا .توجه هستند
صریسهرو  ایهن قالهب شهعری در آاهار نمهامی، جهامی و نا       دربارۀاست. وی  و  داشتهمعط

 ,Бертелъс, 1962: 349-432; Ibid, 1965: 249 & Ibid)توجهی دارد  شایستۀتحقیقات 

1988: 314-332). 

اند و تعداد ابیات آن  قافیه های زوج آن هم ول و مصراعقصیده شعری است که مصراع ا
شاعر  ،(Ладыженский)آلگ الدیژنسکی قصیدۀاز  یبخش ترجرۀ بیت بیشتر است. 15از 

 :شود میایرانی برای نرونه ذکر  مضرونبا معاصر روس، 
«Касыда о путях в Мазандеран» 

Где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану; 

где задумчиво и странно - там пути к Мазандерану... 
Где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану, 

плачут джинны непрестанно - там пути к Мазандерану,... 

и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана, 

и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране! 
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 آوانگاری این قصیده:
Gde voda, kak krovʹ iz rany, tam puti k Mazanderanu; 

gde zadumčivo i stranno - tam puti k Mazanderanu,… 

Gde, pečatʹju Sulajmana vlastno vzjaty pod okhranu, 

plačut džinny neprestanno - tam puti k Mazanderanu,… 

i vzletit petlja arkana, i udarit rog tarana, 

i vzorvetsja pole brani... Vstretimsja v Mazanderane! 

 «مازندران یها راه قصیده در باب»
 سوی مازندران؛ه زیم، آنجا راهی است ب چون یون زِ آب ست ا یجارآنجا که 

 ... سوی مازندران،ه آنجا راهی است ب ه عجیب واست  آنجا که اندیشناک

 مقتدرانه گرفته تحت حفاظ، یرانسل هرمُ آنجا که با

 ... سوی مازندران،ه آنجا راهی است ب ه  وقفه یبجنیان گریند 
 را یواهد گرفت شاخ و یواهد کرد پرواز مهار از دار طناب و

 .«!مازندران در من با دیدار ...کرد یواهد منفجر را جنگ میدان و

در مصهرع اول  و  است هکردیویش از ردی  استفاده  یدۀقصجالب است که شاعر برای 
 .شود یمتکرار « سوی مازندرانه آنجا راهی است ب»عبارت  قصیده، زوج های مصراعو 

یم کهه بهه سهفرهای    هسهت  قصیده قالب مضامین حراسهی اسهت و در آن بها قهرمهانی مواجهه     »
 ی ومل  جنبۀاو  یها جنگ. کند یمتنه، ییل عمیری را تار و مار  و ی  نهد یمپای در یزآم مخاطره

رالعقهول انجها    الحده یا دشرنان کشهور هسهتند. اعرهال محی    ار و ممذهبی دارد و مخالفان او کف 
 (.294: 1181)شریسا،  «کند یممثالً با اسب از دریایی ژر  عبور  ؛دهد یم

ای شهگفت قهرمهان سهخن بهه     ه از دالوری ،پیداست که چنان الدیژنسکی نیزدر شعر 
، البته تعداد ابیهات آن کرتهر از   است ه را قصیده نامیدهیود این سرود شاعر است. میان آمده

تبعیت از قصاید سنتی، حراسی اسهت.   بهوی  یدۀقصلحن و موضوع  ، اماباشد می بیت 15
تشهکیل   چههار بخهشِ   زیهرا قصهاید سهنتی از    ران آن مترایز از قصاید سنتی اسهت؛ سایت
ص )بهه معنهای رههایی و    له تخ قدمه )تشبیب یا نسیب یا تغزل(،ماست که عبارتند از:  شده

پایان شعر یها شهریطه )کهه دعهای      لی که مدح است( واصلی )یا قسرت اص تنۀ گریزگاه(،
شهعر  هها در   سهایر قسهرت  . ترایز بخش آغازین یا مقدمه از است شدهتشکیل تأبید است(، 

مهذذنی   .نرود ندارندچندان در آن  ها بخشسایر که  رسد یم نمر  بهمذکور ساده است، اما 
و آن را جزئی از ترفندهای  است قصیده دانسته سازندۀمهم و  یها بخشطه را یکی از شری

 است: آورده شرار  به« حسن مقطع» ۀشاعران
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شریطه آن است که شاعر برای مردوح یود عرر جاودانی طلب کنهد و یها متضهرن دعها بهرای      »
جهاودانی و اصهولی   مردوح و نفرین برای دشرن او باشهد. ایهن دعها را چهون غالبهًا بهه امهوری        

 (.127: 1174 ،)مذذنی «اند یدهنامآن را شریطه  سبب، بدین کنند یمتغییرناپذیر مشرو  و وابسته 

قسرت پایانی و یا شریطه نیز در شعر فوق چندان قابل ترهایز نیسهت، جهز آنکهه      پز
 .طلبد یمراوی حری  را به مبارزه 

الب و سایتار شعری قصیده، تحهت  با وجود اهترا  بر پیروی از ق ، شاعر روسبنابراین
 ،یهود کههه بههر اسهاس معنهها و مضههرون  ادبیههات سههرزمین از پیشهین   یههها آمویتهههتهأایر  
، بهه مضهرونی حراسهی پردایتهه، امها در پهذیرش       است یرفتهپذشعری را  های یبند طبقه
 .است کردهچندان موفق عرل ن قصیده ترانسای
 بند ترجیع. 8

است  ییها غزلگفت  توان یمود پنج تا بیست بیت( یا مجروعه ابیاتی است )حد» بند یعترج
: 1181)شریسها،  « باشهند  شهده وصل  هم  بهع )بیت ترجیع( ر ی  بیت اابتِ مص یلۀوس  بهکه 

در تهاریخ   کهه  چنهان  ؛در زبان عربی وجود نهدارد  ورسی است فا ادب یاص بند ترجیع .(121
در  بنهد  یهع ترج تهرین  کهن اما ،ستمشخص نیبند  ترجیع اولین ینندۀآفر» است: ات آمدهادبی

در دیوان  بندها یعترج ینتر معرو زیباترین و  .(122 :هران) «است هدیوان فریی سیستانی آمد
کهه یه     شهود  یماز چند غزل تشکیل  بند یعترج سعدی شیرازی و هات  اصفهانی است.

 ههم  به را ها نآ دارده غزل یۀقاف از جدا ای یهقاف یود کهه   بیت تکراری در پایان هر غزل
 یها  ترجیهع »نیهز   را تکهراری  بیهت  ههر  و گوینهد « رشته یا یانه»را  غزل هر .کند یم وصل

بهه زبهان    بنهد  یعترجسه  (Валентин Жуковский). والنتین ژوکوفسکیگویند« برگردان
دیگهر بهه شهیخ    یکهی متعلهق بهه ناصهر بخهارایی اسهت و دو       که است کردهروسی ترجره 

بند ناصر بخارایی  ترجیع ۀترجرکوهی شیرازی تعلق دارند. ی و باباین عطار نیشابورفریدالد 
ای شد برای  انگیزه ،تاس به ناصریسرو قبادیانی نسبت داده که ژوکوفسکی به اشتباه آن را

 Николай)کهه نیکهاالی گومیلیهو    « درویهش مسهت  »دیگری با نها    بند عیترجسرایش 

Гумилев)  که جهان »: بند ناصر بخارایی سرود ترجیعتکرار هران ابیات برگردان  آن را با
 بنهدِ  یعترجنخستین  یانۀسه  ترجرۀ. 4«اوست یۀساکاینات  ۀجرل /رتویست از رخ دوست پ

 :است شدهذکر  ادامهگومیلیو  در 
 «Пьяный дервиш» 
Соловьи на кипарисах и над озером луна, 
Камень черный, камень белый, много выпил я вина, 
Мне сейчас бутылка пела громче сердца моего: 
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Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 
Виночерпия взлюбил я не сегодня, не вчера, 
 Не вчера и не сегодня пьяный с самаго утра. 
 И хожу и похваляюсь, что узнал я торжество: 
 Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 
Я бродяга и трущобник, непутевый человек, 
Все, чему я научился, все забыл теперь навек, 
Ради розовой усмешки и напева одного: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его! 

 :بند ترجیعآوانگاری این 

Solovʹi na kiparisah i nad ozerom luna, 
Kamenʹ černyj, kamenʹ belyj, mnogo vypil ja vina, 
Mne sejčas butylka pela gromče serdca moevo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 
 
Vinočerpija vzljubil ja ne segodnja, ne včera, 
Ne včera i ne segodnja pʹjanyj s samago utra. 
I hožu i pakhvaljajusʹ, čto uznal ja toržestvo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 
 
Ja brodjaga i truŝobnik, neputevyj čelovek, 
Vse, čemu ja naučilsja, vse zabyl teperʹ navek, 
Radi rozovoj usmeški i napeva odnovo: 
Mir lišʹ luč ot lika druga, vse inoe tenʹ evo! 

 «ستدرویش م»
 عندلیبان بر سرو، ماه بر فراز دریاچه»

 ا  دهینوشلعل سپید، لعل سیاه، می فراوان 
 دل: رساتر زِ دیسرا یم، کنون دست  بهقدحم 

 «اوست ۀیسا هرۀاز رخ دوست، باقی  ستا  یپرتوجهان »
 ساقی، من مست می عشقم

 زل.ا امرزو، بل زِ دیروز، نی زِ نی زِدیروز،  امروز، نی زِ مستم نی زِ
 من رو  و سریوش ال  زنم که دانستم شوکت را:

 «اوست ۀیسا هرۀاز رخ دوست، باقی  ست ا یپرتوجهان »
 تا ابد گشت فراموشم آنچه آمویتم

 رند آواره و فقیرِ کنون منِ
 کسی: ترانۀز و از بهر یکی لبخند گل رُ

آباد و مهر  دقی سهلصاو  پور ییحی) «اوست... ۀیسا هرۀاز رخ دوست، باقی  ستا  یپرتوجهان »

 .(92: 1191 ،کریری
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والنتین ژوکوفسکی که یود استاد کرسی ادبیهات فارسهی در پتربهورگ بهود،      ،بنابراین
مثال  است و هرچند ی یاص به ادیبان روسی داشتهنقش بسزایی در معرفی این قالب شعر

ان برای این نوع قالب شعری مشاهده نشهد، امها ادیبهان روس بهه آن توجهه نشه      دیگری 
 .اند داده
 جهینت .9

 ترجرهۀ  ۀلیوسه   بهه شهور  ک. آاار هر دو است بوده دار شهیربسیار ه یران و روسیا یروابط ادب
ختهه  یها را برانگ آن عالقۀو  است شده ییوانندگان معرف گر بهید یها ا از زبانیم و یمستق

  یطور  به ،است شده یادب یها سوژه یو استفاده از بری ها قالبد از ین امر سبب تقلیاست. ا
. کنهد  یمه سهندگان روس جلهوه   یدر آاهار نو  فارسهی شعر  یها قالبموضوعات و  یبری که
. انهد  کهرده ترهدن و شهعر قلرهداد     گهاهوارۀ زمهین را   عران و ادیبان روسی هرواره ایرانشا

به اوج یود رسید. از مشهورترین اشعار فارسی  یها قالباز  پیرویدر روسیه با  ییگرا شرق
به رباعی،  توان یم، اند آزموده ها یویش را در آن حۀیقرشاعران روس  شعری که یها قالب

، بریوسه  اشاره نرود. شاعرانی چون ایوان بونین،  بند عیترجاشعار مرد ، قصیده و  غزل و
یود  عاشقانۀ، ایوان  و... از مشهورترین شاعران روسی بودند که عالقه و گرایش کوزمین

شهاعران   .انهد  رسهانده دن اشعاری به سب  اشعار فارسی به اابات را به شعر فارسی با سرو
. اند دادهغنی سایتن آاار یود به ادبیات ایران و شاعران شهیر آن توجه نشان  برایروسیه 
و  است بودهمباهات و افتخار  ۀیمازمین برای شاعران روس،  از شاعران ایران و تقلید پیروی

 .اندینرا یمادبیات روسی از ادبیات فارسی را  یریذپ یریتأاوجوه  نیتر باشکوهیکی از 
 ها نوشت پی
بهورگ  زبان و ادبیات فارسی دانشهگاه پتر  .( بیش از سی سال استاد 1918ه1858والنتین ژوکوفسکی ) .1

دوازده ایهران   سهدۀ انوری، شهاعر   دربارۀاست. رسالۀ دکتری وی نیز  ایران نوشته دربارۀبود و آاار بسیاری 
 دیوان انوری است. دربارۀار اولین اار تحقیقی بود. این ا

 نا  شهری در استان صعده واقع در یرن. .2
 این شنایت بیشتر مرهون تحقیقات ژوکوفسکی و رسالۀ او دربارۀ انوری است. .1
 .98ه77 :1191مطهر،  یری کرو  آباد سهلپور، صادقی  یحیی ر.ک؛برای اطالعات بیشتر،  .4
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