
  

 

  علل وجود عنصر تنهايي در آثار ميخاييل لرمانتف

   ∗∗∗∗پور مرضيه يحيي

  هاي خارجي، دانشگاه تهران، ايران ات روسي، دانشكدة زبانيدانشيار گروه زبان و ادب

  )25/04/85: بيخ تصوي، تار03/04/85: افتيخ دريتار(

   علل وجود عنصر تنهايي در آثار ميخاييل لرمانتف پور مرضيه يحيي چكيده
در ايـن   . اي از خـود برجـاي بگـذارد         رمانتف با وجود عمر كوتاهش توانست آثار ارزنـده        ل

شرايط حاد خانوادگي و رخدادهاي روسـيه، بـه دو دوره تقـسيم               مقاله، آثار نويسنده با توجه به     
 لرمانتف در ارتباط با اختالفات خانوادگي        موضوع بيشتر آثار دورة اول زندگي ادبي      . شده است 
الت خانوادگي نويسنده منجر به بحران روحي و احـساس شـديد تنهـايي در وي                مشك. اوست
در اين مقاله همچنين سعي شده تا شرايط و وضعيت روحي نويسنده در سيماي قهرمانـان                . شد

لرمـانتف در آثـار دورة دوم خـود، بيـشتر بـه           . هاي نويسنده نشان داده شود      نامه  اشعار و نمايش  
اين مقاله به عواملي كه سبب بروز عنصر تنهـايي       . پردازد  سفي مي  اجتماعي و فل   -مسائل سياسي 

هـاي   نامـه  با بررسي اشعار و نمـايش . كند  كه از موضوعات اساسي آثار نويسنده است، اشاره مي        
برد كـه زنـدگي نويـسنده را     هاي احساس تنهايي و غم و اندوهي پي   توان به انگيزه    لرمانتف، مي 

، )درگيـري مـادربزرگ بـا پـدر    (آثار نويسنده، اختالفات خـانوادگي  در . بود تأثير قرار داده    تحت
مرگ زودهنگام مادري كه در اشك سوخت، زندگي پدري كه از نظر جامعة اشرافي محكـوم و                

هـاي حاصـل از حكومـت         هاي اجتماعي و نارضـايتي      عدالتي  از ديدن بچة خود محروم بود، بي      
  . خورد چشم مي پليسي نيكالي اول به

  . درام خانوادگي،“انسان و اميال ”،نامه  نمايش،تنهايي،  لرمانتف: كليديهاي واژه
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  دمهقم

 از طرفـي  (Михаил Юрьевич Лермонтов)يويچ لرمـانتف   آثار ميخائيل يوري
هاي   دليل نارسايي   نامة شخصي شاعر براي خواننده است و از طرف ديگر به            كنندة زندگي   تشريح

ها را تفسير     توان آن   كمتر مي ) هاي روزانه و غيره     ات، يادداشت ها، خاطر   نامه(نامه    مطالب زندگي 
شـود كـه تـا بـه          اين نارسايي، باألخص به آثار دوران جواني لرمانتف مربوط مي         . و تحليل كرد  

در آثار لرمانتف غم و اندوه بيشتري نسبت بـه آثـار   . اند قدر كافي درك و ارزيابي نشده       امروز به 
 تقريبـاً بـر     تنهايي قهرمانان آثارش اغلب مردمي تنهايند و حس         .شود  شاعران ديگر احساس مي   

طور كلي هنگام مطالعة آثار نويـسنده، تـصورات خواننـده بـه              به. كلية آثارش سايه افكنده است    
ائيخنبـائوم  : منتقـدان زيـادي مثـل     . شـوند   عوامل و يا دورة خاصي از زندگي او معطـوف نمـي           

(Эйхенбаум) وينــاگرادوف ،(Виноградов) چيرنيشفــسكي ،(Чернышевский) ،
 بـر روي  (Корнилов) و كـاراوين   (Коровин)لـوف     ، كارني (Михайлова)ميخائيلوا  

  . خورد چشم مي برانگيز هنوز هم به اند، اما نكات ابهام آثار نويسنده كار كرده
بـارة پـدر لرمـانتف        از منتقدان برجستة آثار لرمـانتف، در      ) 1959-1886(ائيخنبائوم  . م.ب

نامـة او   سـت و زنـدگي      شخصيت يوري پتـروويچ لرمـانتف تـا بـه امـروز معمـايي             ”: نويسد  مي
شـود، بلكـه بـه        حال پدر نمـي     ، اما گويا اين ابهام تنها شامل        )291،  1961ائيخنبائوم   (1“نامعلوم

خـصوص در اشـعار او        همه ابهـام در آثـار لرمـانتف بـه           علت اين . گردد  پسر و آثارش نيز برمي    
همـه از تنهـايي در عـذاب و بـه اطرافيـانش مـشكوك اسـت و در                     لرمانتف ايـن  چيست؟ چرا   

  برد؟ ست كه به آغوش طبيعت پناه مي اي اشعارش گاهي مانند غريبة رانده شده

  بحث و بررسي

. در زندگي خانوادگي خود دچـار بحـران شـديدي بـود        ) 1841-1814(ميخاييل لرمانتف   
 مادر شاعر بـا  (Мария Михайловна Арсеньева)يوا  ازدواج ماريا ميخاييلونا آرسيني

اي كـه باعـث     افـسر سـاده  (Юрий Петрович Лермонтов) يوري پتروويچ لرمـانتف 
لرمـانتف  . داد  اش رنج مي    اش بود، شاعر را تا پايان زندگي        اشرافي) مادري(نارضايتي مادربزرگ   

حساس شاعري او بنـا  روحية . در محيطي مملو از اختالفات خانوادگي و ناسازگاري بزرگ شد      

                                                           

  .ها و اشعار از زبان روسي، از نويسندة اين مقاله است  ترجمة كلية نقل و قول-1



اي كـه   از زماني كه فقط سـه سـال داشـت بـا ترانـه       ) 1830هاي سال     يادداشت( خودش    گفتة  به
اي بـود كـه بـا شـنيدن آن      زماني كه حدود سه سالم بود، ترانـه ”: شد خواند متأثر مي    مادرش مي 

   ).648، 1990لرمانتف (“ خواند اين ترانه را مادر خدا بيامرزم مي... گرفت ام مي گريه
 چهارده سالگي شروع به نوشـتن كـرد، چنانچـه اشـعار             -ميخاييل لرمانتف از سن سيزده      

طـور كلـي اشـعار     امـا بـه  . رسـد  هاي جواني او به بيش از سيصد شعر و چند منظومـه مـي           سال
هاي شـعري اوينـد       اشعار دورة اول او در واقع يادداشت      . كنند  لرمانتف را به دو دوره تقسيم مي      

دليل كمبود مطالب بيوگرافي، فقط تعداد اندكي از ايـن            اما به . اند  نامة نويسنده شبيه    يكه به زندگ  
هـا بـا اشـخاص و عوامـل           توان تحليل و تفسير كرد، زيـرا تعـداد محـدودي از آن              اشعار را مي  

  .مشخصي پيوند دارند
انتف هـايي كـه بـا درام خـانوادگي لرمـ      نامـه  طور عمده به اشعار و نمـايش  در اين مقاله به  

لرمانتف . شود  مي  اند، پرداخته   تنهايي او كه موضوع مورد بحث در مقاله         اند و بيانگر عنصر       مرتبط
پايان پدر و مـادربزرگش كـه تربيـت او را بعـد از فـوت                  هاي بي   كنندة درگيري   شاهد و شركت  

و مادربزرگ معتقد بود كه پدر لرمانتف از جامعـة اشـرافي نيـست              . عهده گرفت، بود    مادرش به 
بحث و درگيري ميـان  . تواند فرزند خود را براساس آداب اشرافي تربيت كند       همين علت نمي    به

از . ترين كسان لرمانتف، اثرات بسيار نامطلوبي بر كودكي و نوجواني نويـسنده گذاشـت               نزديك
در شـعر   . توان به چيرگي حس تنهايي بـر نويـسنده اشـاره كـرد              ها مي   عواقب مهم اين درگيري   

 (Пусть я кого-нибудь люблю...", 1831")“ ... سي را دوسـت بـدارم  كـ  بگـذار ”
اين شعردر ابتدا از سه بند تـشكيل شـده بـود كـه بعـدها                . كند  لرمانتف به اين مطلب اشاره مي     

  :را منتشر كرد را حذف كرد و تنها بند دوم آن   آن3 و 1لرمانتف بندهاي 

  بگذار كسي را دوست بدارم
  .بخشد ت نميام را طراو عشق زندگي

   لكة طاعون استچونان
  سوزاند مبهم، قلبم را مي

  شويم با نيروي دشمني به اين سو و آن سو رانده مي
  ام با آنچه، زنده

  .مرگ است براي ديگران



   -كنم  زندگي مي
  مانند پروردگار آسمان
  در دنياي بسيار زيبا،

  ).98-99، 1988لرمانتف (اما تنها 

 اين شعر كه بعدها حذف شـد، لرمـانتف نـه تنهـا از تنهـايي                 نويس  البته در بند اول دست    
 كه آرامش را از پدر       نالد، بلكه نتيجة اختالفات خانوادگي را سوختن مادر در اشك و رنجي             مي

  : داند سلب كرده مي

  .من زادة دردم”
  پدرم

  تا ابد آرامش را نشناخت
  ...مادرم در اشك سوخت

  و من
  ).291-290، 1961بائوم ائيخن(“ )1831(باز ماندة آن دو 

 ("Одиночество")“ تنهـايي ”در شـعر    . كرد  لرمانتف هميشه خود را تنها احساس مي      
كه مجبور است در تنهـايي زنـدگي    برد و از اين   كند كه از تنهايي رنج مي       او به صراحت بيان مي    

ا چه وحـشتناك اسـت در نهايـت تنهـايي؛ بايـد زنـدگي ر              : است  زده  سر ببرد حتي وحشت     را به 
تنها در ميان همهمـة  : كند لرمانتف خود را در ازدحام و همهمة مردم تنها احساس مي    . سربريم  به

لـوف منتقـد آثـار لرمـانتف      والديمير كـارني  (...Один среди людского шума) مردم
او ”: نويـسد   خورد و مـي     چشم مي   معتقد است كه احساس تنهايي به كرات در اشعار لرمانتف به          

 جوان بود، و چنانچه از اشعارش پيداست، هميشه در ذهن خواننده شاعري جوان              حقيقتاً خيلي 
 Выхожу один я на")“ گـذارم  تنهـا در جـاده گـام مـي    ”: شـود  و تنهـا احـساس مـي   

дорогу... ") ،”برگ بلوط از شاخة تني خود كنده شد “("Листо") ،”    ِتنهـا بـر روي شـن
  ).7، 1993لوف  كارني (("...Лежал один я на песке долины") “ام كشيده  دره دراز

 Люди и) انسان و اميالنامة  و نمايش) "Кавказ", 1830(“ قفقاز”لرمانتف در شعر 

страсти) از كودكي خود و از دست دادن مادرش در سه سالگي گفته است .  



 به كودكي خود اشاره كرده است، ولي در بقيـه      “قفقاز”البته او فقط در يك مصرع از شعر         
  :پردازد ابيات به وصف طبيعت زيباي قفقاز مي

  قفقاز

   كه در طلوع زندگي با آن
  ! هاي جنوب ام از شما، اي كوه ناچار جدا گشته

  :باري سفر كرده باشي جا بايد  آن باشي، به ياد داشته ها را به خواهي تا ابد آن اگر مي
  همچون ترانة شيرين ميهن 

  .قفقاز را دوست دارم

  .ودكي از دست دادممادرم را در ك
  گويي در طالوت شب هنگام

  دشت طنين خاطره بود
  ها را دوست دارم از ين رو من قلة آن صخره
  .من قفقاز را دوست دارم

  ! هاي كوه خوشبخت بودم با شما ، تنگه
  اما هنوز دلتنگ شما : و پنج سال چه زود گذشت

  ام جا يك جفت چشم جادويي ديده آن
  افتد آورم، قلبم به تپش مي ياد مي هكه آن نگاه را ب  زماني

  ).7، 1984لرمانتف ..! (من قفقاز را دوست دارم

گويـد كـه مـادرش را در          طور كه مالحظه شد، در مصرع اول بند دوم، لرمانتف مـي             همان
   مادرم را در كودكي از دست دادم: كودكي از دست داد

نامـه   در ايـن نمـايش  ”. اسـت  دههمين مطلب اشـاره كـر    نيز به  انسان و اميال  نامة    در نمايش 
 داراي مطالب بـسيار     انسان و اميال  تراژدي  . كند  نوعي از سرگذشت خود صحبت مي       نويسنده به 

توان كليد درك شخـصيت نويـسنده و          غني در مورد زندگي شخصي لرمانتف است و آن را مي          
مـانتف  قهرمان اصلي داستان، يوري وولين، شخصيتي نزديـك بـه شخـصيت لر            . آثار او دانست  



زمينـة  .  تناسـب دارد   1830دارد؛ در اكثر موارد سخنان وولين با احـساسات لرمـانتف در سـال               
اختــالفات  . سازد، بر مبناي حقيقت ساخته شده اسـت  نامه كه موضوع آن را مي  حوادث نمايش 
كنـد، روابـط واقعـي ميـان       ها صـحبت مـي      وولين كه دارياي خدمتكار از آن     . م.بين گروموا و ن   

نامه نيز الهام     هاي دوم نمايش    برخي از شخصيت  . كند  گ لرمانتف و پدرش را تداعي مي      مادربزر
يونـا سـاكالُوا،      داريـاي خـدمتكار همـان داريـا گريگُـري         . انـد   هـاي واقعـي     گرفته از شخـصيت   

سرخدمتكار مادربزرگ لرمـانتف در تارخـاني اسـت؛ شخـصيت ايـوان برگرفتـه از شخـصيت                  
  .يونا است ايوانويچ ساكالف، شوهر داريا گريگُريخدمتكار عموي لرمانتف، آندره 

خوبي با آن آشناسـت، بـه     اربابي را كه به  نامه، لرمانتف زندگي در يك خانة       در اين نمايش  
ضمناً نويسنده توجه خود را فقط به مـسائل خـانوادگي متمركـز نـساخته،             . تصوير كشيده است  

از نظر او ظلـم، تملـق، ريـا و          . ر داده است  بلكه روابط و مسائل اجتماعي را نيز مورد توجه قرا         
نامه، نويـسنده از   در اين نمايش. اند هاي زشت و قبيح اصول ارباب و رعيتي دروغ از جمله جنبه 

يك سو جامعة فاسد و از سوي ديگر روح پاك قهرمان رمانتيك خـود را كـه از رويـارويي بـا                       
  :دهد ميبدي و ظلم حاكم بر جامعه عاجز است، در مقابل هم قرار 

توانم از شما بپرسم كه چرا خـانم بـا نيكـاالي ميخـاليچ اخـتالف دارد؟ ظـاهراً                     مي: ايوان
  .ندمها قوم و خويش نزديك ه  هر چه باشد آن-خودي بي

 تعريف خـواهم  وت  من همة ماجرا را براي-خودي؟ صبر كن   طور بي  هخودي؟ چ   بي :داريا
 دختـرِ خـانم از دنيـا        -ميتريونـا دبودم كـه ماريـا      داني، من هنوز دختر بچه        مي) .نشيند  مي. (كرد
كردند و خانم     وار گريه مي    همه ديوانه .  پسر كوچكي از خود بر جا گذاشتند       حالي كه  در   -رفتند

 پـدر يـوري     -يچ را پيش او بگذارند    اشان يوري نيكاال    بعداً خانم خواستند كه نوه     .از همه بيشتر  
او پسرش را گذاشت و به امالك پـدري  ا راضي كردند، و  خره او ر   اما باأل  ،كرد  در ابتدا قبول نمي   

 افـراد خيرخـواه   اين فكر افتاد كه پيش ما بيايد و شايعه از طـرف               او به   بعد از مدتي   1.خود رفت 
ها  همين علت و از همان زمان آن به. يچ را از ما بگيرداشنيده شد كه او تصميم دارد يوري نيكاال      

  ...هك  ديگر اين-با هم اختالف دارند

                                                           

نامـه، پـس از مـرگ         ميخاليچ وولين شخصيت نمـايش     نيكاالي مانند هم لرمانتف پدر لرمانتف پيتروويچ  يوري -1
 هزار روبل گرفـت و پـسرش را بـراي تربيـت     25اي به مبلغ  يوا مادربزرگ لرمانتف حواله     آرسيني. آ. ش از ا  همسر

  .خانة خود برگشت نزد او گذاشت و به



نظر من پـدر هميـشه        به ؟اي باعث عصبانيت شود     طور ممكن است چنين مسأله     هچ: ايوان
خيلـي خـوب اسـت كـه نيكـاالي       .  هر چه باشد پسر مال اوست      ، خود را بگيرد   فرزندتواند    مي

اگر كس ديگري   . حال مادر زن خود رحم كرده است       قدر انسان مهرباني است كه به      ميخاليچ اين 
  .)24-22، 1385پور  يحيي(“ گذاشت كرد و فرزند خود را نمي نميبود اين كار را 

 Ужасная судьба отца и")“ سرنوشـت شـوم پـدر و پـسر    ”لرمـانتف در شـعر   

сына" 1831)وي . بـرد  كه مجبور است دور از پدر زندگي كند، رنج مي دهد از اين  نشان مي
  : كند  محكوم مياست، شده جامعة اشرافي را كه موجب همة اين اذيت و آزارها 

  سرنوشت شوم پدر و پسر
  جدا زيستن و جدا مردن

  وسرنوشت غريبة تبعيدي داشتن
  !وطن در وطن، با نام هم

  تو رشادتت را سرانجام دادي! اما پدر
   مرگي كه آرزويش را داشتي، قابل دركي-تو با مرگ

  اش آزرد، پايان زندگي خدا كند، آن كس كه تو را مي
  تالطم باشد و بيهمچون پايان زندگي ت

  گناه من اين بود كه !اما مرا ببخش
  خواستند عشق خدايي را در دلم  ميمردم

  از همان كودكي خاموش كنند
   عشق برافروخته شده به دست پروردگار-زبانه كشيده در دل

  اما آرزوهايشان بيهوده
  ما عاري از هر دشمني با يكديگريم 

  گرچه هردو قرباني درديم
  گناهي را داوري كنم،   بي گناهمن آن نيستم كه 

  ).98، 1988لرمانتف (اما جامعه اشرافي چيست؟ .  تو محكوم جامعة اشرافي

در ايـن   . كـرد    او مراجعه    “انسان و اميال  ”نامة    توان به نمايش    براي تفسير اين شعر فقط مي     



ربزرگش اشـاره  تأثير اطرافيان بر شدت يافتن اختالفات ميان پـدر و مـاد           لرمانتف به   نامه،    نمايش
 ,Странный человек) آدم عجيـب نامـة   مسئلة اختالفات خانوادگي در نمـايش . كند مي

 هـم   1832-1829هـاي     توان در اشـعار سـال       را مي   البته اثرات آن  . خورد  چشم مي    نيز به  (1831
 كـه در آن لرمـانتف انـدوه درونـي     (Элегия", 1829")“ مرثيـه ”خصوص در شعر  يافت، به

  .كند به وضعيت زندگي مطرح ميخود را نسبت 
مادربزرگ بـراي  .  يكي را انتخاب كند براي لرمانتف مشكل است كه بين پدر و مادربزرگ       

. است  هاي زيادي كشيده و هزينة بسيار زيادي را براي تحصيل او متحمل شده              تربيت او زحمت  
  :كند آوري مي  اين مطالب را ياد“انسان و اميال”نامة  لرمانتف در نمايش

  ...ها و افتراهايش مرا آزار ندهد من فقط براي كسي ارزش قائلم كه با تهمت: يوري
... شوم  دانم كه منظورت از اين حرف منم، اما از دستت عصباني نمي             مي :واسيلي ميخاليچ 

خواهم به تو نشان دهم كه پدر و مادربزرگت چـه جـور    فقط مي... گويم  خاطر خودم نمي   من به 
  !...هايند آدم

  !...كنم خيلي خوب، من گوش مي) قاطعانه( :يوري
و مادربزرگت مثل   ...  صحبت كرد   تو تو و رفتن   اوالً پدرت با او راجع به      :واسيلي ميخاليچ 
، تـصورش را بكـن،      تو بيشتر است، تا پدرت بـه تـو          عالقة او به  گفت كه     هميشه با دورويي مي   

 ،هايش را ثابت كند      تا عكس گفته    كرد، دليل آوردن براي او    سپس پدرت خيلي مؤدبانه شروع به     
جـا بـود كـه        ايـن  ،اعتناسـت   تو بـي   ولي مادربزرگت سعي داشت نشان دهد كه پدرت نسبت به         

 بــه در چنــد كــالم راســتش را بخــواهي ،نيكــاالي ميخــاليچ نتوانــست جلــوي خــود را بگيــرد
 ظـف نبـوده كـه تـو را پـيش          وار اسـت و او م     كـ ناهگمادربزرگت گفت كه او در برابر پـدرت         

قـول خـود وفـا       كه مادربزرگت به    داشت و اين    هم مادربزرگت بگذارد، اما پدرت داليل ديگري     
... جا بيـرون خواهـد كـرد       حاال او ما را از اين     . شدت عصباني شد و رفت     مادربزرگت به ... نكرد

 زيرا احتماالً نه من و نه بـرادرم ديگـر           ،برادرزادة عزيزم بايد براي هميشه با تو خداحافظي كنم        
  .جا سر نخواهيم زد اين به

 تو شاهد بودي كه من هميشه سعي        -!خداي بزرگ ) .زند  هم مي  هايش را به   دست( :يوري
در ايـن  . شـود  چرا همة اين دعواها بر سر من خـراب مـي   ... كردم به اين دعواها خاتمه دهم       مي

 را براي خود بر تكه كرده و هر كدام سعي دارد آن م كه دو نفر آن را تكه     ا  ميان من مانند شكاري   



  ...ام  خيلي خستهمنكنم،   خواهش مي،جان مرا تنها بگذاريد عمو... دارد
  .نفع يكي تصميم بگيري تو بايد به... خير :واسيلي ميخاليچ

براي چه من بايد اين كـار را بكـنم؟ چـه كـسي ايـن دسـتور را داده                    ... براي چه؟  :يوري
  است؟

  .شرافت :واسيلي ميخاليچ
اي،  چه حيلة شـيطاني   ! آه...  القاء كرده است؟   شما   به ه كسي اين كلمه را    شرافت؟ چ  :يوري

 طبيعت  ة وظيف ، من ةوظيف... قدر اين كلمه بر من حاكم است       قدر اين واژه ناچيز است، و چه       هچ
زبـان   چرا ايـن كلمـه را بـه       ! جان عمو... و قدرشناسي شما چه اختالف وحشتناكي با هم داريد        

  ...ام ا گرفته من تصميم خود ر؛دديآور
  به نفع چه كسي دوست من؟ :واسيلي ميخاليچ

مرا ام    خاطر ناسپاسي  ه ب ،دانيد اگر مادربزرگ    ولي مي ... پدرم اختيار زندگي مرا دارد     :يوري
هـايش   خـوبي   من كشيده است، همةبزرگ كردن   سرزنش كند، اگر او همة زحماتي را كه براي          

ـ   .  به رخـم بكـشد  ،ميا مديون اوه خاطر آن هرا و همة چيزهايي را كه من ب  خـاطر   هاگـر او مـرا ب
دليـل او را تنهـا        ش را نگـاه نداشـتم و بـي          ام و حرمت موي سـفيد       اش را تباه كرده     كه پيري  اين

خـاطر ايـن     آسمان مرا بـه    خره اگر من از پشيماني تباه شوم و زمين و          نفرين كند و باأل    ،گذاشتم
آه، مواظب باشيد، مواظـب  ... اگر...  كنمنما را نفريگناه از خود برانند، در آن صورت اگر من ش    

نظـر   ادت خـود صـرف    هاز شـ  ... تمام عواقب شوم اين گناه دامن شما را خواهد گرفت         ... باشيد
اقرار كنيـد كـه دروغ     . گويم  شما مي   دروغ است، به   ،دروغ است، روح خود را نجات دهيد      . كنيد
  ... .ايد گفته

چـشم خـود ديـدم و         چرا كه به   ،گردم  هاي خود برنمي    هخير، من از گفت    :واسيلي ميخاليچ 
  .خواهند من و برادرم را از اين خانه بيرون كنند گوش خود شنيدم كه مي به

  .اين هم قول من. اين ترتيب همه چيز تمام شده است به :يوري
اكنـون مـن   ... خره تو تـصميم خـود را گرفتـي      خوب، خدا را شكر، باأل    : واسيلي ميخاليچ 

قدر از شنيدن اين     هگويم كه تو قصد نداري او را تنها بگذاري، چ           او مي  روم و به    ميپيش پدرت   
  .ش دوست خواهد داشتپيخبر خوشحال خواهد شد و من مطمئنم كه تو را بيش از 

خدا نكنـد كـه ايـن       !... پدر من ... شود؟  شود؟ چه كسي خوشحال مي      خوشحال مي  :يوري



وقتـي مـرا در   ، من ناسپاس خواهد كرد  فكري راجع بهاو چه... بزرگترين شادي زندگي او باشد   
هـم   دسـتانش را بـه  ضمن نشان دادن ناراحتي و نگراني   . زند  پيشاني خود مي   به(گيرد    آغوش مي 

  .!..اما قول شرف من) .فشارد مي
بر چه كسي ناسپاسـي   اكني كه ناسپاسي؟ تو در بر       ناسپاس؟ چرا فكر مي   : واسيلي ميخاليچ 

شدي كه نيكـاالي ميخـاليچ را كـه فقـط            در آن صورت ناسپاس و گناهكار مي      اي؟ بله، تو      ه  كرد
كـه در حـق      اما مادربزرگت باور كن كه او بيش از اين        ... گذاشتي   تنها مي  ،خاطر تو زنده است    به

هـا را در حـضور خـود          من حاضرم تمام اين حرف    . تو بدي كرده است     به ،تو خوبي كرده باشد   
  ...ور هم تكرار كنمتامپرا

  .حداقل، نيت او خير بوده است :وريي
پـور    يحيـي (“ .ما از نيت اين زن بـدجنس آگـاهيم        ) با لبخندي مكارانه  (: واسيلي ميخاليچ 

1385 ،73-76.(  
 “سـنگ قبـر  ”در شـعر  . گذاشت او احترام مي پدر خود عالقه زيادي داشت و به       لرمانتف به 

("Эпитафия", 1832)نويسد  اين باره مي كه به پدر مرحوم خود تقديم كرده، در:  

  سنگ قبر

  ديگربار مالقات خواهيم كرد؟! خداحافظ
  خواهد آشنا كند آيا مرگ مي

  دو قرباني سرنوشت زميني را؟
  ..!پس، خداحافظ، خداحافظ! دانم چه مي
  من زندگي بخشيدي، اما خوشبختي نه؛ تو به

  تو خود مطرود دنيا بودي
  ...تو در مردم فقط شر ديدي

   تنها بوديدانيم كه اما مي
  كردند كنان تعظيمت مي كه انبوه مردم زاري آن هنگام 

  كنم هايم را پاك  كه چشم آن بي
  صدا  بي- خونسرد -ساكن

  تنها ايستاده بودم، 



  كه علت را بدانند آن ها بي و آن
  كردند جسورانه او را متهم مي
  گويا لحظة خاموشي تو
  لحظة خوشبختي او بود

  اوست؟چيزي براي  ها چه تعجب آن
  نفهميدند! جاهالن

  گريستن بي نشان رنج
  ).129، 1988لرمانتف (تر از رنج بردن است  راحت

 “آرزو”فقـط در شـعر      . نويسد  هاي آخر از درام خانوادگي تقريباً چيزي نمي         در اشعار سال  
("Желание") هــا و شــاعران  هــاي حماســي اجــداد خــود، در بــارة شــواليه دربــارة افــسانه
شـود و     لرمانتف در بارة اصل و نسب خـود در زمـان جـواني مطلـع مـي                . يدگو  اسكاتلندي مي 

انگيـز او ديگـر خـسته          پـوچ و غـم      كشد، از روسية    آرزوي رفتن به اسكاتلند در دلش شعله مي       
اسكاتلند   كند، تا بتواند به     حتي آرزو دارد جاي كالغي باشد كه باالي سرش پرواز مي          . است  شده
  .برود

  آرزو

  ستم، يا كالغ دشتچرا من پرنده ني
  اي پيش باالي سرم پرواز كرد و رفت؟ كالغي كه لحظه

  ها به پرواز درآيم شود در آسمان چرا نمي
  و تنها آزادي را دوست بدارم؟

  كشيدم غرب پرمي غرب، به شد، به كاش مي
  نشينند هاي نياكانم به گل مي آنجا كه دشت
  آلود هاي مه هاي خالي، روي كوه آنجا كه در كاخ

  ها آرميده است ك فراموش شدة آنخا
...  

  اثر ها بي اما آرزوها پوچند، التماس



  در برابر جبر سرنوشت 
...  

  جاي ديگر من زادة اين سرزمينم، قلبم اهل 
  ). 82همان، (؟ ..چرا من كالغ دشت نيستم! آه

ولي موضوع اشعار دورة دوم زندگي شعري او بيشتر مفاهيم سياسي، اجتماعي، اخالقي و              
از اشـعار ايـن دوره، بـراي        . كند  در اين دوره از اشعارش معني عام پيدا مي        “ من”. في دارند فلس

 كه دربارة زندگي نـسل جـوان و آينـدة نـامعلوم او سـروده      (Дума", 1838") “دوما”نمونه 
خـداحافظ  ”،  ) يا پوچ اسـت، يـا تاريـك        -آيندة او ! كنم  نسل خود نگاه مي     غمگين به (است    شده

 Смерть") “مــرگ شــاعر” ،...("Прощай, немытая Россия") “روســية كثيــف

поэта")، ”بارادينو“ ("Бородино")توان نام برد  و غيره را مي .  
تـرين شـعر لرمـانتف ناميـد كـه در آن          سياسي”توان    را مي “ خداحافظ روسية كثيف  ”شعر  

، 1956تف لرمـان (“ اسـت  رژيم پليـسي نـيكالي اول بيـان شـده     نظرات انقالبي و منفي نسبت به 
636 .(  

. اسـت    بـا فرانـسه  1812هاي سربازان روسي در جنـگ   دربارة دالوري) 1837(“ بارادينو”
لرمانتف در اين شعر نـسل      . خود ناميد “ جنگ و صلح  ”شعري كه لف تالستوي آن را بذر رمان         

 هـاي نـسل گذشـته را از         ها و پهلواني    در اين شعر او شجاعت    . كند  جديد را با قديم مقايسه مي     
  :كشد زبان يك سرباز ساده به رخ نسل جوان و معاصر خود مي

  كساني كه بودند دوران ما”
  )154همان، (“ !، پهلوانان، نه مثل شمايالن

  خـاطر بـسپارد،   اي كه توانسته بود نبـرد را ببينـد و بـه    لرمانتف نه تنها همانند سرباز ساده  ”
رشـار از عبـارات و اصـطالحات زيركانـة     اي كـه س    توصيف كرد، بلكه با زبان سـاده     بارادينو را 
آنـدرونيكوف  (“  ببينم، بـرادر، موسـيو     -بايست: است، توانست دربارة وي سخن بگويد       عاميانه  
 دربـارة موضـوع انـسان    پيرامون شعر و شاعري در كتاب (Ю. Лотман)لوتمان ). 4، 1990

 بـراي فهـم آثـار لرمـانتف     اي را جايگاه ويژه  اين مسئلة ”: نويسد  ساده در آثار لرمانتف چنين مي     
خـورد، داراي   كه در كلية آثارش به چشم مـي “ انسان ساده ”سيماي  . است  خود اختصاص داده    به



 ). 774، 1996لوتمان (“ ...اي است سرنوشت پيچده

دورة پايـاني   بـه ) 1841(“ گـذارم  تنها در جاده گام مـي     ”و  “ بارادينو”،  “دوما”،“مرگ شاعر ”
“ شـوند  هايي از غزليات پختـة شـاعر محـسوب مـي       شوند و نمونه    يخلق آثار لرمانتف مربوط م    

  ).111، 1986باركوفسكي (
او شـعر   .  الكساندر پوشكين، شـاعر هـم عـصر لرمـانتف كـشته شـد              1837 ژانوية   29در  
را سرود و در آن رژيم تزاري، عامل اين مرگ را محكوم كرد و بار ديگر            “ مرگ شاعر ”معروف  

عنوان شـاعري انقالبـي و عـصيانگر در ادبيـات روسـيه شـناخته                 ف به لرمانت. قفقاز تبعيد شد    به
در ذهـن مـردم او يـك شـاعر عـصيانگر، طغيـانگر،              ”: نويـسد   كاراوين در اين باره مي    . شود  مي

اي است كـه قلـبش مملـو از سـعادت معنـوي               پرست دو آتشه    طرفدار سرسخت آزادي و ميهن    
  ). 16، 1987كاراوين (“ است

 نامـة   او در نمـايش   . كنـد   كسي شكوه مـي     از غم و اندوه تنهايي و بي      لرمانتف در اشعارش    
كـه زاروتـسكوي بـه يـوري          وقتـي . آورد  ميان مي    هم از اين تنهايي بارها سخن به       انسان و اميال  

گـويي دوسـت      راست مـي  ”: گويد  گويد كه تو افسرده و عبوس و غمگيني، او در جواب مي             مي
 ،باوري و سـادگي كودكانـه      اختي، آن يوري كه با خوش     شن  اي نيستم كه تو مي      من آن يوري  . من

 امـا زيبـاي بـرادري و دوسـتي همـة         ،انـداخت و آرزوي محـال       خود را به آغوش هر كسي مي      
آورد و  لـرزه در مـي   اي كه فقط واژة آزادي قلب او را بـه        هاي روي زمين را داشت، يوري       انسان
خـاك   هاي مديدي اسـت كـه بـه     مدتآن جوان را! دوست من! هاو. كرد هايش را سرخ مي     گونه
 بدون حـال    ،انساني نيمه جان  .  تنها يك سايه است    ،كسي كه اكنون پيش روي توست     . اند  سپرده
 بـاز   ،توانـد   را هـم هـيچ قـدرتي نمـي         او فقط با ياد گذشته زنده است كه متأسـفانه آن          . و آينده 
: گويـد   وري با شادي مي   گيرد ي   و در جاي ديگر وقتي زاروتسكوي او را در آغوش مي          “ .گرداند

 قهرمان لرمانتف مانند خود او از ايـن گلـه           .)36 و   29،  1385پور    يحيي(“ من هم دوستي دارم   ”
  .كند كه اغلب اوقات تنهاست و جمعيت بوقلمون صفت او را احاطه كرده است مي

 گيري نتيجه

هاي رسد مشكالت فراوان در زندگي شخصي و فشار         نظر مي   طور كه مالحظه شد به      همان
هاي سياسي و زندگي در تبعيد موجـب شـدند تـا              روحي ناشي از اختالفات خانوادگي، تعقيب     



نويسنده داراي روحية بسيار حساسي شود كه همين نيز سبب شد تا فرازهايي از زندگي او كـه                  
اش بود، مبهم باقي بماند و عنصر تنهايي در همة آثارش سـايه               تأثير درام خانوادگي    شديداً تحت 

اي كه موجب شدند تا شناخت لرمانتف هنوز هـم معمـايي باشـد،      بنابراين عوامل عمده  . دبيفكن
كردنـد،    توان مرگ زودهنگام مادر، زنـدگي دور از پـدري كـه وي را از ديـدارش منـع مـي                      مي

هاي آخر عمر دانست كه همة ايـن عوامـل را در    هاي سياسي و زندگي در تبعيد در سال         تعقيب
به عبارتي لرمانتف در سـيماي قهرمانـان آثـار       . يز به تصوير كشيده است    زندگي قهرمانان خود ن   

نارضايتي خود از محـيط اطـراف نيـز           دهد، بلكه به    خود فقط احساس تنهايي خود را نشان نمي       
همـين علـت      بـه . كند، محيطي كه در آن ارزشي براي استعداد و انسانيت قائل نيـستند              اشاره مي 

دنبال يافتن همـدلي   برد و به دامن طبيعت پناه مي رانده شدة او به  است كه قهرمان منزوي و گاهاً       
  .است
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