
 

 1جنگ جهاني دوم و شمشير آخته شعر شاعران روس
 رپو مرضيه يحييدكتر 
 ا و ادبيات خارجي دانشگاه تهرانهاستاد دانشكدة زبان

 فاطمه محمدي
 ادبيات خارجي دانشگاه تهرانها و كارشناس ارشد دانشكدة زبان

 )44تا  29از ص ( 
 06/04/91: تاريخ دريافت

 02/05/91: تاريخ پذيرش

 :چكيده
جنگ   هاي ساختاري و ماهوي شعر مقاومت شاعران روسيه از آغاز تا پايانگييژمقاله دربارة و

هايي در ساختار زباني و ادبي شعر مقاومت اين دوره، مشخصه. است) 1941-1945(جهاني دوم 
وضوح قابل به... شعار وگويي، نزديك شدن مرز شعر به گاني شعر، صراحتژچون تغيير دستگاه وا

توان به احتراز از نيز ميمعنايي و محتوايي شعر اين دوره  هايگييژاز ميان و. مشاهده است
ها و مايهسرايي، تغيير بنحماسهگرايي، پرستي، تاريخگرايي شاعران، ميهنگرايي يا راستچپ
وله زمان و مكان سوز باعث شد تا نگرش شاعران به دو مقجنگ خانمان. ها اشاره كردمايهدرون

تمام اين تغييرات دفعي و تدريجي در شعر، فقط براي نيل به يك . هم دچار دگرگوني گردد
احياي تاريخ و فرهنگ، حفظ هويت و آزاديِ ملي، كه با تجاوز و : هدف واحد صورت گرفت

 . نمودتعدي دشمن نازي و فاشيست رو به اضمحالل مي
مقاومت روسيه در نيمة اول دهة چهل قرن هاي اصلي شعر مقاله به بررسي شاخصه

. دستونسكي، وژبيستم و سير تحول و تطور آن در آثار شاعراني چون اولگا برگولتس، را
اما از آنجا كه اشعار آخماتووا طي اين دوره، از نظر . اختصاص دارد... سايانوف، آنّا آخماتووا و

، سعي خواهيم كرد تا با اكثر منتقدان روس، بهترين نمونه تجلي شعر مقاومت است
شود، ساختار آخماتووا كه شاهكار شعر ميهني او محسوب مي» باد جنگ«محوريت مجموعه 

مكان، وهاي محوري زمانهاي جديد، مؤلفهمايهادبي و زباني، موضوعات اساسي و نقش
 .را در شعر مقاومت روسيه بررسي كنيم... پروري وپرستي و قهرمانمظاهر ميهن

   .مكانو، شعر مقاومت، آنّا آخماتووا، زمان»باد جنگ«جنگ، وطن، : كليدي هايواژه
 مقدمه

____________________________________________________________________ 
 myahya@ut.ac.ir :نشاني پست الكترونيكي نويسنده مسئول

 بر اساس(هاي پايداري و مقاومت در اشعار شاعران معاصر روسيه مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان جلوه .1
است كه با  15/1/4605006با شماره  ...)سايانوف، و. دستونسكي، وژرا.اشعار آنّا آخماتووا، اولگا برگولتس، ر

 .اعتبارات معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تهران در دست انجام است

 1391و تابستان ، بهار 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي



 1391بهار و تابستان ، 1، شمارة 1دورة ، پژوهشنامة نقد ادبي/ 30

، 1387حسين پورِ چافي (» يكيژشعر سياسي، انقالبي و ايدئولو» «شعر مقاومت«منظور از 
تواند تعريفي متمايز و منحصر بفرد است كه در هر مقطع از تاريخ يك كشور مي )337

مقاومت شاعران روس از زمان آغاز محاصرة لنينگراد توسط ارتش شعر . داشته باشد
گونه تشابهي به شعر مقاومتي كه هيچ) 1945(تا پايان جنگ جهاني دوم ) 1941(آلمان 

در بين برخي شاعران  1917از زمان تشكيل حكومت كمونيستي شوروي در اكتبر 
  در اشعار خود چهره  شاعراني كه تا پيش از اين: مخالف انقالب شكل گرفت، ندارد

 كردند، از سركوب مردم توسط ارتش سرخ شكوهسياه و مستبد استالين را ترسيم مي
كردند و با نمودند و به مبارزه فكري و عملي با نظام ظالمانة حاكم بسنده نميمي

شكستن مرداب سكوت، سخت مشتاق بودند تا عمالً و علناً به ستيز با جبر و بيداد 
شعر اين . برخيزند، با آغاز جنگ برخالف اين جهت حركت كردند هاسوسياليست

شاعران، شعر آمال و آرزوي مردمي شد كه اتفاقاً حكومت نيز، در جهت همان آمال قرار 
توان گفت كه بنابراين به صراحت مي. داشت و ديگر گسستي ميان مردم و حكومت نبود
توان سراغ گرفت كه شاعران، نمي اي رادر هيچ يك از ادوار گذشتة شعر روسيه، دوره

چرا كه تا پيش از اين، پرداختن به . هم طرفدار حكومت باشند و هم طرفدار حقيقت
اي كه كم و بيش ميان عالوه برآن فاصله. يكي، متضمن وانهادن ديگري بوده است

تا قبل از جنگ پرداختن به دنياي . رودشاعران و مردم وجود داشت، كامالً از بين مي
خصي و غير عمومي، دنيايي جدا از منِ اجتماعي، دنيايي با مشخصاتي منحصر بفرد، ش

ترين و اما شعر مقاومت در روسيه با آغاز وحشيانه. شدسبب مخاطب گريزي شعر مي
هاي جنگ جهاني ترين جنگ تاريخ بشريت، نه تنها از شعر مقاومت طي سالرنگخونين

ادبيات «ود را كامالً جدا كرد، بلكه به جرگه هاي داخلي و ميهني راه خاول و جنگ
متعهد، ركن اصلي و اساسي عنوان شاعراني نيز پيوست، و شاعران اين جريان به» مردمي

اين شاعران با . را جستجوي حقيقت و واقعيت، و بيان آالم مردم قرار دادندشعر خود 
و به معنا و مفهوم روي گرايي پردازي به رئاليسم و واقعيتگرايي و قصهگريز از تخيل

آوردند و با تقبيح جنگ با بيان درد و رنج مردم، و بيان فجايع و فضاحت جنگ، به 
 .سرايي پرداختندپروري و مستندسازي، قهرمانگرايي، حماسهتاريخ



 31/ جنگ جهاني دوم و شمشير آخته شعر شاعران روس

هاي مختلف و متنوع به نظم توان شاعراني كه فجايع جنگ جهاني دوم را با شيوهمي
دسته اول، شاعراني هستند كه از حلقه محاصرة : ه تقسيم كرداند، به دو دستدرآورده

كردند، نگاري ميلنينگراد نتوانستند خارج شوند و حوادث را گويي لحظه به لحظه تاريخ
؛ دسته دوم، ...دستونسكي وژرا.سايانوف، ر. شفنر، و. تيخونوف، و. برگولتس، ن. مانند او

بور به ترك لنينگراد و زندگي اجباري در ساير شاعراني هستند كه چون آنّا آخماتووا مج
روستاها و شهرها چون تاشكند شدند، از اين رو شعر شاعران گروه دوم، نتيجه مشاهدة 

هايي بود كه از دوستان ها و مطالب نامهعيني وقايع نبود و حاصل مطالعه اخبار روزنامه
وا از حيث فضاي غمگين و با اين وجود شعر آخماتو. نمودندو آشنايان خود دريافت مي

از سويي ديگر، بازتابش . بيان واقعيات جنگ با آثار شاعران دسته اول تطابق كامل دارد
در : توان در دو دوره مورد بررسي قرار دادجنگ در آثار شاعران هر دو دسته را نيز مي

دان خواهد حرفش را بگويد و نوع قالب و يا مصالح كار چندوره نخست، شاعر تنها مي«
گويد كه تبديل به اي ميمهم نيستند، اما در دوره دوم شاعر از هيجانات فرو نشسته

در حقيقت، بعد از مدتي زندگي با جنگ، غرابت و بدويت آن از . اندانديشه شعري شده
داند كه نياز به نگرد، ميآنگاه شاعر آگاهانه، نه ملتهبانه به اين مقوله مي. رودميان مي

از . كنداز اين رو عجالتا شتابزدگي را رها مي. و بازخواني دوباره دارد تعريف، تحليل
زمان عالوه بر معنا و محتواي و هم. پردازدهاي خود ميزواياي مختلف به بازبيني تجربه

چه "به دغدغه  "چگونه گفتن"يعني . انديشدشعر، به شكل كار و شيوة سرايش مي
 .)174-175، 1387عاليي (» .چربدمي "گفتن

از ميان تمامي آثار اين شاعران، شعر آخماتووا بسان آفتابي در آسمان شعر مقاومت 
هاي خود براي وطن حوادث خام بيروني را كه به تابد، چرا كه او در سوگواريروسيه مي

كه شعر  كند، اين در حاليستهاي هنري ميخودي خود ارزش هنري ندارند، مزين به جلوه
نگاري از دليل گير افتادن در ورطة تاريخچون برگولتس، بهشاعران هممقاومت بسياري از 
گيرد كه نتواند نگاري قرار ميزماني شاعر در خطر تاريخ«. بهره مانده استچنين امتيازي بي

شاعر هنگامي كه با حوادث . موده و ساختاري هنري بدان ببخشداتفاقات بيروني را هضم ن
اش، تر آن و بازتاب هنريشود، براي ارائه هرچه هنرمندانهيعظيمي از جهان خارج روبرو م
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براي تبديل هيجان به هنر، بديهي است ديد هنرمند و . بايد هيجان را به هنر تبديل كند
توان به قطع و يقين بدين ترتيب مي )39همان، (» .نگاه او به حادثه تأثيرگذار خواهد بود

گ جهاني دوم بهترين نمونة تجلي شعر مقاومت هاي جنگفت كه شعرهاي آخماتووا در سال
شعر  19آيد و شامل شاهكار شعر ميهني او به شمار مي» باد جنگ«مجموعه . روسيه است

توان به اند، از آن جمله ميسروده شده 1945تا  1941هاي سال مختلف است كه در فاصله
الراس مرگ در سمتپرندگان «، »به ياد واليا«، »براي فاتحان«، »شجاعت«، »سوگند«

ماه در «دو مجموعه شعر . اشاره كرد... و» سرزمين آزاد شده«، »پيروزي«، »اندايستاده
در قبرستان «و اشعار ) 1941(» در سال چهلم«و ) 1942-1944(» الراسسمت

و چند شعر ديگر نيز ) 1945( »ماقبل تاريخ«، )1943(» سه خزان«، )1942(» اسمالنسك
 . شوندچاپ رسيدند كه جزء اشعار ناب دوران جنگ او محسوب ميها به در اين سال

شاعران  هاي اصلي شعر مقاومتدر اين مقاله سعي خواهيم كرد تا با بررسي شاخصه
ها و مايهآنّا آخماتووا، ساختار زباني و ماهوي، درون» باد جنگ«ويژه مجموعه شعر روس، به

پرستي مكان، مظاهر ميهن -، مقولة زمان...و  »حافظه«، »درد و وحشت«، »مرگ«هاي مايهبن
پروري و بطور كلي، سيرتحول و تكامل اشعار دورة جنگ آنها را در قياس با دورة و قهرمان

 .پيش از جنگ تعيين و تبيين نماييم
 

    بحث و بررسي
هاي جنگ جهاني دوم نياز به تأمل و تعمق شعر مقاومت شعراي روس در طول سال

شناسي و بالغي، هاي انساني، معيارهاي زيباييزيرا، اوالً، عالوه بر ارزش بيشتري دارد،
اند؛ ثانياً، شاعران عالقه بسياري به جستجوها و مكشوفات ادبي آن دوره نيز ابراز كرده

پرستانه و نگراني براي موضوعات عشقي و شخصي جاي خود را به هيجانات ميهن
درواقع، جنگ باعث شد شاعران با هر روحيه، خط مشي . اندسرنوشت بشريت داده

فكري و سياسي، وابسته به هر مكتب و جريان ادبي، از هر قشر اجتماعي، حتي شاعراني 
كه حرف و كالمشان از ميهن و تفكر دربارة تاريخ وطن عاري بود، دچار تغيير شوند، 

البته همة . ن نمود پيدا كردتغييري كه هم روح و جانشان را جال داد، و هم در شعرشا
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اين تغييرات نيز سريع ايجاد نشد و در برخي موارد تجميع ابتدايي و طوالني مدت 
توان به براي نمونه مي(هاي جديد در شعر و زندگي شاعران قابل مشاهده است گييژو

راهي از تمام «و » هاپارهسفال«، »آهنگ عزا«ميهنيِ حاكم در اشعار -تفكر سياسي
اند و خط سروده شده 1940تا  1935هاي آخماتووا اشاره كرد كه در طول سال» زمين

به ). فكري منعكس شده در آنها كم و بيش منطبق با اشعار دهة چهل شاعر است
عبارتي ديگر، جنگ فقط جريان پيچيده، متناقض و آهسته تطور را تسريع كرده است و 

 .ش برده استپرستانة آني پيهاي ميهنآن را تا حد واكنش
عنوان سرباز، افسران نظامي، در همان روزهاي اول جنگ بسياري از شاعران به

 توانستندنمي ها رفتند، آنهايي هم كه چون آخماتووا، به هر روي،خبرنگاران جنگي به جبهه
به ميدان نبرد بروند، شريك درد و رنج زندگي هولناك مردمانشان در آن روزهاي سخت 

چنين دربارة آخماتووا در نخستين روزهاي اولگا برگولتس اين. و دهشتناك شدند
هاي ديكته شدة آخماتووا اي، حرفشدهكشيروي ورقِ خط«: نويسدمحاصرة لنينگراد مي

ها كه با قلم خود او اصالح شده بودند، در بحبوحه روزهاي نوشته شده بود، و سپس همان حرف
صورت سخنراني در راديو و اجتماعات سطح شهر ايراد فرساي حمله لنينگراد و مسكو، بهطاقت
پاول لوكنيتسكي نيز دربارة مالقاتش با آخماتووا در آگوست  )154، 1991پاولُفسكي ( ».شد

اما به . مريض بود و دراز كشيده بود. يك سر پيش آخماتووا رفتم«: گويدچنين مي 1941
با رضايت خاطر گفت كه از . العاده بودفوقاش گرمي و با روي خوش از من استقبال كرد، روحيه

پرست است، اين فكر كه روحش با همه او يك ميهن. او دعوت شده تا در راديو سخنراني كند
-بدين )65، 1961لوكنيتسكي ( ».آوردمردم سرزمينش پيوند خورده است، او را به وجد مي

اي سه سال به تاشكند ترتيب آخماتووا هم كه باالجبار شهر محبوبش را ترك گفت و بر
هاي مهيب بود، درد رفت، دردش درد اجتماع اسير شده در ميان صفير گلوله و بمباران

در اوج بانگ نفرت و . هاي سرد و سياهاو درد مشترك همه همنوعانش بود در آن سال
 : نفرين آخماتووا دوبيتي زير را سرود

 پرچم دشمن«
 رود،بسان ستوني از دود پيش مي
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 با ماست،حقيقت 
 )155، 1991پاولُفسكي ( »!و ما پيروز خواهيم شد

اشعار شعراي مقاومت روس در روزهاي آغازين جنگ جهاني دوم سرشار از خشم و 
خروش و غضب بود، خشم نسبت به دشمناني كه فرهنگ، تاريخ، مليت، هويت و آزادي 

و شما، «رگولتس، و شعر از اولگا ب» راه تو«شعر مولفة اصلي . آنها را نشانه گرفته بودند
 .از آخماتووا، نيز درست همين موضوع است» !اي دوستانِ آخرين فرياد من

 آيا تو نبودي كه«
 در آن زمستان مهيب و سوزناك

 مرا به سوي خندق ميدان نبرد فراخواندي؟
 سوز،صدا، در آن سرماي استخوانو از من خواستي تا بي

 )157همان، (» براي كودكانم سوگواري كنم؟
 !و شما، اي دوستانِ آخرين فرياد من«

 .ام تا برايتان سوگواري كنممن زنده
 بر فراز آرامگاهتان، هيچ بيد مجنوني نروييده است،

 !و بايد فرياد كرد نامتان را در گوش دنيا
 !اسم و نام برايمان فرقي ندارد

 !..آخر، ما در كنار شماييم
 !ايم، همههمه زانو زده
 !كندغوغا مينور ارغواني 

 -روندمي شانه راهبهو مردم لنينگراد، دوباره، در ميان دود و آتش، شانه
 )156همان، (» .انددر فجر افتخار شهيدان نيز زنده: ها در كنار مردگانزنده

زنندگان خواب در مقابل چنان خشم سركشي نسبت به غاصبان و متجاوزان، و برهم
از  اشزدهوطنان بهتا از عشق و ابراز همدردي با همآرام كودكان سرزمينش، آخماتوو

 سرود كه به شعر او ارزشي فوق ادبي و انساني شروع اين جنگ نابهنگام و نابرابر مي
 )217، 2009آخماتووا () »....صداي لطيف كودكي/ شودزير بمباران شنيده مي«(بخشيد مي
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نشيند، چون بر تن عريان و مياشعار آخماتووا از اين حيث بيشتر به دل مخاطبانش 
هولناك واقعيت، بدون آنكه قصد تحريف، تضعيف يا تجميل آن را داشته باشد، لباسي از 

برگولتس، و درست همين امر، شعر مقاومت او را نسبت به اشعار . پوشاندحرير هنر مي
دستونسكي، سايانوف، تيخونوف كه هم شاهد پيشرفت جنگ از نزديك بودند و هم ژرا
داد، اي به مراتب باالتر و واالتر قرار مي، در رتبههاي نبرد داشتندضوري فعال در جبههح

ورزيدند، و اين چرا كه آنان بيشتر در شعرهاي خود به توصيف عيني جنگ مبادرت مي
 . داشتآميز نظامي باز ميموضوع آنان را از پرداختن به متضرران اصلي اين قمار جنون

هاي زباني و ادبي، گييژتوان روي دو محور وروس را مي شعر مقاومت شاعران
در زير به تشريح و تحليل اين دو مشخصه . هاي محتوايي و فكري بررسي كردگييژو

  .پردازيممي
 
 هاي زباني و ادبيگييژو .1

  گاني جديد به اشعار شاعران اين دورهژگاني با ورود عناصر واژتغيير دستگاه وا) الف
نگرش شاعران اين جريان، خاصه در دورة دوم، در نوع گزينش آنها از  با تغيير در نوع

    شك شاعري كه شعر را سالحيبي«. ها و اصطالحات زبان نيز تغيير ايجاد شدهژوا
اي نيز براي سخن گفتن از هيژهاي وهژانگارد براي مبارزه و معارضه با دشمن به وامي

دهندة خشم، خروش، عصيان هايي كه بايد نشانهژعواطف و عقايد خود نيازمند است؛ وا
حسين پورِ چافي (» .هايي حماسي كه مظلوميت او را فرياد زنندهژو عصبانيت او باشند؛ وا

هايي چون جنگ، هژبه همين دليل، در شعر اين شاعران، به گستردگي، به وا )346، 1387
مقاومت، پيروزي، برف و  خزان، خون و خنجر، تير و تفنگ، گل و گلوله، فجر و انفجار،

هاي جنگ آخماتووا نيز كلمات و عباراتي چون در شعر سال .خوريمبرمي... سرما و
 سرزمين نجس شده زير «، »دشمن«، »پياده نظام شوروي«، »شجاعت«، »سوگند«

، كليدي و ...و» باد«، »سرزمين من«، »غرش ابر«، »پرندة مرگ«، »هاي دشمنگام
جنگ، سيستم كلمات رئاليسم اجتماعي «: نويسدتيوپا در اين باره مي. و. پربسامد هستند

 )144، 1998تيوپا ( ».آثار آخماتووا را متحول كرد
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 كند،او كه امروز با محبوبش وداع مي«
 .كندمي درد جانكاهش را در خود ذوب

 به كودكانمان سوگند، به اين قبرها سوگند،
 )44، 2003آخماتووا (» .كه اجازه نخواهيم داد كسي بر ما پيروز گردد

 .دهدها را نوازش ميباد پاك تن كاج«
 .و مزارع پوشيده از برفي سپيدند

 .آيدصداي پاي دشمن، ديگر به گوش نمي
 )/http://stroki.net/content/view/2595/14(» .سرزمين من آرميده است

 .زمان افتخارآفريني آغازيده است«
 در غرش مهيب رعد و برق، در بوران برف،

 هاي دشمن، ناپاك گشته است،آنجا كه خاك سرزمينم زير قدم
 .اي پاك، در عذاب استسايه

 اند،از آنجا سروهاي وطنم به سويمان دست يازيده
 ) 222، 2009آخماتووا (» .خوانندمي منتظرند، و ما را فرا

   »ما«فراوان از ضمير  تغيير ديگري كه در شعر آخماتووا ملموس است، استفاده
جدا نخواهد ما اي ز و شجاعت لحظه«، »داريمميو تو را اي زبان روسي پاس «: باشدمي
 . )216همان، (» بود

 
 گويي، و نزديك شدن مرز شعر و شعار صراحت) ب

     لذا . زبان شعر شاعران اين جريان در بسياري موارد صريح، روشن و مستقيم است
عالوه بر اين، آنها معتقدند كه شعر . خوانندنيز مي» شعر شور و تهييج«اين شعر را 

هاي اساسي شعر گييژبنابراين يكي از و. پردازساز باشد، نه قصهروزهاي جنگ بايد تاريخ
 لوگوفسكي، مارگاريتا آليگر، پاول آنتاكولسكي و آنّا آخماتووا  آنها، بخصوص والديمير

. اوزروف، ك. توان به عقيده منتقداني چون لبراي نمونه مي. است» گراييتاريخ«
روشي براي درك «را به مثابه » گراييتاريخ«تواردوفسكي اشاره كرد كه . چوكوفسكي و آ
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شاعران اين دوره توصيف » شعر و شناخت دنيا و هستي انسان، و روش خاص نگارش
شاعران مقاومت روسيه در طول جنگ جهاني دوم شعر و  )163، 1991پاولُفسكي (. اندكرده

در نخستين روزهاي جنگ هرچند اين . دانستندشعار را داراي ذاتي يگانه و مشترك مي
شعارزدگي نوع رويكرد شعر آنان را تا تنزل در حد شعار پيش برد و به اصطالح دچار 

كرد، اما با خوابيدن تب اوليه در ذهن و جان شاعر، اين معضل در شعر مقاومت كمتر 
شدند، بدون آنكه به ديده شد، بدين معنا كه فقط شعارهاي رايج در شعر منعكس مي

با طرح مسئله «اند شناختي آن لطمه بزنند، و از اين طريق توانستهارزش هنري و زيبايي
» .هاي گزندة موجود بپردازندرسيم و بيان مسائل زمان و واقعيتشعار در شعر به ت

از جمله شعارهاي دهة سي و چهل قرن بيستم كه در اشعار  )338، 1387حسين پورِ چافي (
و ما پيروز  /حقيقت با ماست«آن دورة آخماتووا منعكس شده است، عبارت است از 

 )2007شوچوك، (» .ما وارد شود به مزارع آرام /نخواهيم گذاشت دشمن«، ».خواهيم شد
 
 هاي محتوايي و فكريگييژو .2

 تعهد و پايبندي به ميهن و مردم) الف
هاي اصلي اين جريان تعهدي است كه شاعران آن در برابر مرام و مسلك گييژاز و«

فكري و سياسي خويش از يك سو و در برابر مردم، جامعه و ميهن خويش از ديگر سو 
باشد، به يك  "شاعر"اين رو شاعر اين جريان، پيش از آنكه از . كننداحساس مي

شود و همواره خود را در سنگر و جبهة نبرد حق و باطل احساس تبديل مي "مبارز"
آخماتووا » باد جنگ«شعر زير از مجموعة  )352-353، 1387حسين پورِ چافي (» .كندمي

  :كنددرستي القا مياين مفهوم را به

 هاي ناروا،پشت سر، دروازه«
 ...پيش رو، تنها و تنها مرگ 
 رفت،پياده نظام شوروي پيش مي
 .»هادرست به سمت دهانة توپ

  :ها دربارة شما خواهند نوشتدر كتاب
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 ،"زندگيشان را فداي دوستانشان كردند"
  -پيرايه،بيجواناني ساده 

 -وانكاها، واسكاها، آليوشكاها، گريشكاها،
 )/http://stroki.net/content/view/2595/14( »!نوادگان، برادران، پسران

 
    آوردن به موضوعات و ها و رويمايهها و بنمايهتغيير در حوزة درون) ب

 هاي جديدمايهنقش
يا  راه يافت، ها و موضوعاتي كه در اين دوره به حوزه شعر شاعرانمايهاز جمله درون

جستجوي «، »پرستيميهن«، »پروريقهرمان«توان به بعضا دچار تطور شد، مي
، و تغيير در پردازش »حافظه«، »درد و رنج«، »ترس و وحشت«، »مرگ«، »حقيقت

 : گيرنددر ذيل در شعر آخماتووا، مورد بررسي قرار مي. مختصات زمان و مكان اشاره كرد
در اشعار آخماتووا از تسارسكويه سيلو » وطن«مفهوم در نخستين روزهاي جنگ،  -

هاي جوانيِ شاعر در آنجا سپري شده بود، و يا از كه كودكي و سال) روستاي تزار(
لنينگراد قهرمان فرهنگي شعر  -پتراگراد -در واقع، پتربورگ. رفتپتربورگ، فراتر نمي

دي اين شهر براي شاعر به ژترا. )http://www.litra.ru(گرديد آخماتووا محسوب مي
گونه به ايراد آخماتووا اين 1941در سپتامبر . شددي عميق شخصي تلقي ميژمثابه ترا

االن بيش از يك ماه است كه دشمن شهر ما را تهديد به اسارت «: سخن در راديو پرداخت
شهر پتر، شهر لنين، شهر پوشكين و . سازدهاي سنگين به پيكرش وارد ميكند، و زخممي

برگولتس ( ».كندداستايفسكي و بلوك، شهر كار و فرهنگ را دشمن تهديد به ننگ و نيستي مي
شنيد، شده را مياما رفته رفته كه شاعر همگام با جنگ، صداي كودكان يتيم )15، 1964

كرد، اه را مشاهده ميگنخون غلتيدن جوانان بيديد، بهبدبختي و فالكت مردم را مي
براي او تبديل به وجب به وجب خاك سرزمينش شد، از شمال تا جنوب، از » وطن«

اي از خاك ديگر شهر و منطقة خاصي برايش معنا نداشت، و او خود را ذره. شرق تا غرب
 . كردمي شد، احساسپهناور روسيه كه زير پاي نامحرمان لگدمال مي



 39/ جنگ جهاني دوم و شمشير آخته شعر شاعران روس

   پروري مورد تشويق، و از سويي دليل قهرمانسو بهاشعار آخماتووا را از يك  -
دادند، و با دادن لقب انگيز مورد سرزنش قرار ميدليل موضوعات و فضاي حزنديگر، به

بيني مسيحيت اين در حاليست كه در جهان. نمودنداو را استهزا مي» سراشاعرة نوحه«
يكديگر نيستند، چرا كه آنها هم مضاميني بيگانه و نافيِ » ديژترا«و » پروريقهرمان«

مفاهيم . كنندگناه رنج كشيدن را تصوير ميشجاعت، پيروزي و افتخار، و هم بي
شعر . اي از قبيل خير و شر، زندگي و مرگ نيز با ذهنيت مذهبي مردم سازگارندجاودانه

ن پذيري از شعر ديگر شاعران زماآخماتووا به واسطه روح تسليم ناپذيري و عدم سازش
دعوت به مبارزه و دفاع تا رسيدن به پيروزي در اكثر اشعار اين دورة . شدخود متمايز مي

 . شاعر كامالً آشكار است
     آخماتووا با نشان دادن تداوم و شكوه زندگي در شعر خود، درواقع به مرگ  -
ترس و «هايي از قبيل مايهپيشه در شعر آخماتووا در بنجنگ مرگ. انديشدمي

، »فساد اخالقي«، »قهرماني راستين و دروغين«، »يتيمي«، »رنج و مشقت«، »وحشت
چوكوفسكايا به نقل از آخماتووا در زمان محاصرة  1941در دسامبر . يابدنمود مي

ترسم مي. ترسممي ]جنگ[هراسم، اما از وحشت من از مرگ نمي«: نويسدلنينگراد چنين مي
كه خودشان و زندگيشان با خاك و خون يكسان را ببينم درحالياي بعد، اين مردم از اينكه ثانيه
من براي مردن آماده . من فهميدم كه آماده مردن نيستم، اين واقعاً تحقيرآميز است... شده است

، 1، ج 1997چوكوفسكايا ( »امچنان كه بايد، درست و شايسته زندگي نكردهنيستم چون آن
يِ آخماتووا با موضوع سركوب مردم توسط در شعر دهة س» وحشت«بن مايه . )350

. زده گره خورده بودحكومت شوروي مرتبط بود، اما در دهة چهل با فالكت مردم جنگ
اما از آنجا كه اين . دهدتر جلوه ميانگيز اشعار آخماتووا را پررنگاين ترس فضاي حزن

ها ل را از نااميديرسد كه بايد دترس با قهرماني در ستيز است، شاعر به اين نتيجه مي
 :كندزدود و اين چنين با خود زمزمه مي

 از هر چه بترسيم،"
 -بر سرمان خواهد آمد،
  )2007شوچوك، (» .نبايد از چيزي هراسيد
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. شود، موضوعي اصلي محسوب مي»حافظه«شعر آخماتووا موضوع  در سيستم
گناه، وظيفه، توبه  آورد كه مفاهيمي چونوجود ميحافظه يك مكان معنايي عالي را به

 در آن عصر كه مرگ همه جا جوالن . شونداز جمله مفاهيم كليدي آن محسوب مي
به ياد «. كند تا همه چيز را به ياد آوردداد، قهرمان آخماتووا خود را مجبور ميمي

اما تالش براي نگه داشتن گذشته، . پايان با زمان شدنيعني وارد جنگي بي» آوردن
، و بن مايه »ها و همزادهاسايه«شود تا در شعر شاعر و موجب مياندوهگين است 

 .شكل گيرد» شكنجه -حافظه«
زمان آدمي را به تدريج و مرحله به مرحله، و با جداكردن او از گذشته، در واقع، 

براي انسان غيرقابل درك ) »سه خزان«مانند شعر (ها مرز بين زمان. سازدامحاء مي
در ابتدا اتفاقات، : خاطرات آدمي داراي سه مرحله زماني است از نظر آخماتووا. است

در . از آنها آغاز شده است ]ذهني[كه جدايي رسند، درحاليفراموش ناشدني بنظر مي
كه براي انسان مرحله دوم، زمان به آرامي درحال پاك كردن حافظه است، در حالي

شود تا انسان به راحتي با مي وجود گذشته و حال، سبب. گذارداحساس ناآرامي باقي مي
، و تطبيق دادن خود با »اينجا«و » آنجا«تقسيم زمان و مكان به  -احساس بي زماني

شود تا عناوين جديد شهرها، عدم وجود شاهدان گذشته موجب مي. ، كنار آيد»اينجا«
در . هشياري انسان تقليل رود و زمانِ آرامِ خيالي فرا رسد، اين همان مرحله سوم است

شود كه گذشتة او چون خواب و فقط سردابي براي حافظه اين مرحله انسان متوجه مي
 .گرددبه اين ترتيب حلقه زندگي او رشته رشته مي. بوده است

نوع برخورد خاص آخماتووا با مقوله زمان و تاريخ به وضوح در شعر زير مشخص  
كه گيرد، در حاليبهره مياست، آنجا كه شاعر در هشت مصراع از تلفيق گذشته و حال 

 :كنددورنماي آينده را نيز، تلويحاً، ترسيم مي
 ،امنبوده من هفت سال اينجا«

 ،نكرده استاما هيچ چيز تغيير 
 .همه چيز جاري از لطف خداست

 فلك كشيده،هاي سربهاز فراز بلندي
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 .همان ستارگان، همان ريزش آب پيداست
 چنان سقف آسمان تيره است،هم
 .پراكندها را ميدانه و باد

 )227، 2009آخماتووا (» .كندو مادر، هنوز همان الاليي را زمزمه مي
درد و «مايه ، بن»حافظه«و » مرگ«در اشعار سالهاي جنگ در تقاطع موضوعات  -
مايه با چهره لنينگراد جنگ زده پيوند شود كه در اكثر اشعار اين بننيز ظاهر مي» رنج
 :خوردمي

 آن موقع، به صليب كشيده نشدم،مگر من «
 مگر در دريا غرق نشدم،

 )2007شوچوك، ( »!شود طعم رنج تو را از ياد بردمگر مي
استفاده از اين صحنه به . تصليب مسيح از نظر آخماتووا نقطه اوج انجيل است

دهد تا به تعميم عميق اين موضوع بپردازد و آن را يك مسئله كامالً آخماتووا امكان مي
، يعني حكومت »جالد«از نظر شاعر،  1940تا  1930اگر در سالهاي . عمومي نشان دهد

راندند، اما در كمونيستي شوروي، و ددمنشاني كه سوار بر اريكة قدرت بر مردم ظلم مي
محسوب » جالد«سالهاي جنگ جهاني دوم كل نظام توتاليته در جهان، به عقيدة شاعر، 

 . و عاطفه، جالد تاريخ و فرهنگ، جالد آزادي مليجالد زمان، جالد عشق : شدمي
، در سالهاي گورودتسكي. كدرين، س. سيمونوف، د. كآثار آخماتووا در كنار اشعار  -

طلبد تا جنگ سمت و سويي حماسي گرفت، چرا كه مستندسرايي شعر مقاومت مي
يش هرچند اين جذبة حماسي در سالهاي پ. لحني حماسي و جنگي، در شعر حاكم شود

آخماتووا نيز مشاهده » آهنگ عزا«و منظومة  »در ساحل دريا«ويژه در شعر از جنگ، به
الذكر، تغيير لحن و آهنگ هاي فوقمايهشود، اما مفهوم واقعي و تازة زمان و ورود بنمي

به اين . گان متفاوت، جاني دوباره به اين بعد از شعر او بخشيدژكالم، و گزينش دايرة وا
خت شعر او كه در وقايع عصر خود ريشه دوانيده بود، توانست هر چه ترتيب، در
بهترين نمونة شعر . تر در تب و تاب روزهاي جنگ به استحكام و پختگي برسددرخشان

. انعكاس يافته است» در قبرستان اسمالنسك«حماسي او با چنين مختصاتي در شعر 
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كند؛ زمان حال را به عهد صوير ميت» غرب«تا » شرق«آخماتووا در اين شعر، مكان را از 
كند؛ اينجا زمان و هاي درباريان متصل ميگريشان، به فتنههاي شاهانةتزارها و ضيافت

شدة دهند تا قطعات پازل تاريخ فراموشجوالن مي» فرامكاني«و  »فرازماني«مكان در 
، خط سير »اكنون« از آينة» گذشته«روسيه را كنار هم، به درستي، قرار دهند، و با مرور 

 .را مشخص نمايند» آينده«
رزمان شاعرش، و براي تمام ملت هاي جنگ جهاني دوم براي آخماتووا و همسال

ترين لحظات شوكران روسيه و تمام بشريت، سالهاي سخت و سياهي بود، اما به تلخ
طول  در[گاه هيچ«: توان مانند آخماتووا نگاهي شيرين و متفاوت داشتتاريخ نيز مي

براي من در شعر، ارتباط با زمان، . دست از سرودن شعر برنداشتم] جنگ جهاني دوم
نوشتم، با همان ريتم و وقتي شعر مي. ارتباط با زندگيِ تازه مردم سرزمينم نهفته بود

من خوشبختم . آمدساز كشورم بصدا درميكردم كه در تاريخ قهرمانآهنگي زندگي مي
ام كه در طول تمام تاريخ نظيري ام و شاهد حوادثي بودهكردهكه در اين سالها زندگي 

 )168، 1998يرمونسكي ژ(» .اندنداشته
 

 نتيجه
طور كه ديديم، شعر شاعران روس در نيمة اول دهة چهل قرن بيستم، با حوادث همان

ديدن رنج و آالم مردم، يتيمي كودكان، جوالن . جنگ جهاني دوم گره خورده است
لحظه و در هر مكان، ديگر جايي براي سفيد و سرخ بودن شاعران باقي مرگ در هر 

حكومت، مردم و شاعران در صفي واحد براي بيرون راندن متجاوز و دفاع از . گذاشتنمي
بنابراين در شعر شاعران روسيه، . كيان تاريخ، مليت، آزادي، فرهنگ و هويت قرار داشتند

قت با حكومت شوروي، جاي خود را به موضوعات شخصي و عشقي، مخالفت يا مواف
  اگر در ابتدا شعر آنها از صراحت به شعار . دادند» پروريقهرمان«و » پرستيميهن«

ماند، اما با فرونشستن تب جنگ، شعار نيز براي بيان انديشة شاعر، لباس هنر بر تن مي
 .كرد، و بدين ترتيب شعر ناب مقاومت روسيه متولد گشت



 43/ جنگ جهاني دوم و شمشير آخته شعر شاعران روس

يراتي در انديشه و بيان شاعر، منجر به تحول و تطور ساختار زباني به طبع چنين تغي
گان حماسي و جنگي، استفاده گسترده از ژشاعران با گزينش وا. و ماهوي شعر او شد

؛ نگاه خاص و »حافظه«، »رنج و درد«، »مرگ«هاي مايه؛ استفاده از بن»ما«ضمير 
اشعاري كامال متفاوت از دوران پيش از هاي زمان و مكان؛ متفاوت به تاريخ؛ تغيير مؤلفه

 .جنگ آفريدند
تر در ميان شاعران اين دوره از تاريخ روسيه، نام آنّا آخماتووا ماندگارتر و بلند آوازه

تازي شاعر نقش داشته است، عبارت است از رعايت خط اما آنچه در اين يكه. است
وطنان، عشق نسبت به هم ؛ ابراز همدردي و»نگاريتاريخ«قرمزهاي شعر مقاومت با 

بخصوص زنان بيوه و كودكان يتيم؛ چرخش محور زمان و مكان به فرازماني و فرامكاني؛ 
ورزيدن به تمام خاك سرزمين مادري؛ بيان واقعيات خشن جنگ با لحني لطيف؛ عشق

او براي . »اجتناب از نااميدي«و » اميد به پيروزي«ترسيم فضاي غمگين جنگ در كنار 
جويد، و تر شدن سالح شعر خود، بيش از پيش، به درگاه خداوند استغاثه مينيرومند

سازد، كه خود عاملي در مبدل مي» مذهبي«همين امر، شعر مقاومت او را به شعري 
 .جاودانه شدن نام اوست
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