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 چکیده
ایرانی در آثار الکساندر  ـ اسالمی عرفانی و مضامیناصلی پژوهش حاضر معطوف به بررسی  هدف

کوسیکوف از آن دسته شاعرانی است که در ایران کامالً  است. کوسیکوف، شاعر سدۀ بیستم روسیه

 فرهنگ و ادبیات ایران و عرفان، ری وی ازکه میزان تأثیرپذیتوجهی قرار گرفته است، در حالیمورد بی

، «اسکندرنامه»، «دسجادۀ مرواری» توصیفی و تحلیلی آثار مطالعۀ قابل توجه است.کامالً مشرق زمین 

ایرانی اسالمی ـ عرفان  باوی و همنوایی  تأثیرپذیری حاکی از ،ای دیگر از تصنیفات ویو پاره« البراق»

سبک شعری  اقتباس از ،ادب فارسی عرفانیهای مایهبنو  ، مضامینقرآنی و اسالمی مفاهیم طرح است.

های عرفانی مایهبن تجلی. انداین تأثیرات بوده وف از جملۀفارسی در آثار کوسیک هایواژهو کاربرد 

ادبیات فارسی بر اشعار الکساندر کوسیکوف، بیانگر ژرفای تأثیر عرفان و ادب ایرانی بر ادبیات و اندیشۀ 

ران سرزمینی دیگر و مایۀ مباهات هر ایرانی است و توانایی شاعر و عمق نگاه او را در ایجاد جهانی شاع

نمایانگر دیگر نمایاند و از سویی می ها فرهنگها و گفتگوی ایجاد پل بین تمدنو  یهچند سوبا گفتمان 

 های اسالمی و عرفانی در ملل دیگر است.قدرت نفوذ اندیشه

 

فرهنگ ادبیات کالسیک ایران، ادبیات روسیه، عرفان، الکساندر کوسیکوف، : کلیدی هایواژه
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 مقدمه

داشته ن و فرهنگ اسالمی قرار ادبیات روسیه همواره در ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات ایرا

اول سدۀ  در نیمۀدر زمینۀ شرقیات  ،که شاعران و نویسندگان روس یهایکوشش است.

از مرزهای راه را برای این اندیشه گشود که ادیبان روس باید  ،آوردند به عمل نوزده

تر بنگرند و به و بر جهان و جهانیان با دیدی گسترده رندمحدود فکری خویش درگذ

گونه بود که شاعران و های مشترک ادبی بیندیشند. اینهای فکری و زیباییدپیون

ضرورت گرایش به به یگر را ارج نهادند ونویسندگان روس، تمدن و فرهنگ سرزمینی د

1فخلبنیکو .ندو به آن پرداخت پی برده فرهنگ و ادبیات شرقی
شاعر سدۀ بیستم  

ادبیات ما »نویسد: در خصوص لزوم گسترش مرزهای ادبیات روسی می ،روسیه

8کوخِلبِکِر .(Хлебников, 1986: 593 )«شناسدفارسی و مغولی را نمی یها گرایش
منتقد  

 نویسدرسی در آثار روسی سخن گفته و میاز لزوم طرح مضامین ادبیات فا شهور نیزم

از نظر وی این شاعران در «. منتظر شاعران روسی هستند»که فردوسی، حافظ، سعدی 

های ادبیات معاصر را کنار دیگر همتایان اروپایی خود، در سطح قابل اهمیتی، سنت

سندگان روسی را یشاعران و نو یبترت ینبد. (Кюхельбекер, 1979: 458)کنند یمتعیین 

، بنابراین ادیبان سدۀ بیست نیز دهدهای شعر کالسیک ایران سوق میپیروی از سنت به

 ظرـبه ن ه دادند.ـرا ادام یرـمسکسوتان خود این به پیروی از پیشدر پی این یافته و 

 رسد کهمی
صورت جریانی دائمی ر سدۀ نوزدهم و بیستم همواره بههای شرقی، دمایهعالقه به شرق و اقتباس نقش» 

طور محسوسی در ای داشته است. این عالقه در نیمۀ دوم سدۀ نوزدهم بهمطرح بوده و بازتاب گسترده

ایی ـگیری آثار اروپتـران جهـربوط به بحـتا حدود زیادی م مسئلهروسیه و اروپا گسترش یافت. این 

از نبود مسائل معنوی و روحانی در  ،جمله روسینندگان آثار اروپایی و من، زیرا در آن دوران، خواهست

های آلوی راهی برای رفع مشکل نبود ایدهبردند. نویسندگان و هنرمندان اروپایی در جستجآنها رنج می

 ،ای مشابههآلبا الهام از آنان، با ایجاد ایدهار و هنر شرقی پناه برده و انسانی بودند و در این مسیر به آث

و  پورییـ)یح «گرددسوب میـات کلیدی آنها محـرقی از نکـهای شهـمایشـآثاری آفریدند که نق

 (.72 :1991 ،آبادسهلیصادق

عرفان و فقدان مسائل معنوی و روحانی، به  به علتادیبان روس  بسیاری از بنابراین 

 ایرانی گرایش یافتند.ـ  فرهنگ اسالمی
ها را ز ویژگی ربایندگی روح مخاطب برخوردار است. حرف دل مخاطب و همۀ انسانادب فارسی عموماً ا»

و معنوی است و همۀ مخاطبان در  یخیفرا تارای رسد پدیدهمی به نظرزند و ر تاریخی میبرای همۀ ادوا

                                                           
1. Хлебников 

2. Кюхельбекер 
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کنند. یهای روحی خود را درمان مگیری از آن، دغدغهدانند و با بهرهادوار گوناگون، آن را آیینۀ دل می

ها و از دل و دنیای درون آدمیان توان گفت سخنانی که بتواند با مخاطبان، فارغ از زمان و زمانۀ آنمی

)قبادی « خوردمی به چشمحرف بزند، شاهکار ادبی است و از این دست سخنان، در آثار شاهکار فارسی 

 .(119 :1991گرجی،  و
 دهندۀنشان ،روسینویسندگان آثار های ایرانی و اسالمی در نمایهدرون پیدایش 

 .است در ادبیات روسیه و اسالمی فارسیدبیات فرهنگ و ا عرفان،به  آنها توجه

1الکساندر باریساویچ کوسیکیان
ی شعر ـکه به روس تبار شاعر ارمنی (1977-1291) 

8و خود را الکساندر کوسیکوف سرودمی
 عرفان، ، یکی از این شاعران شوریدۀنامیدمی 

ورش در محیطی مسیحی و اسالمی پر. وی است و اسالمی فارسینگ و ادبیات فره

انگر ـخود بی ،و اشعار او ها کتاب. عنوان یافت. پدرش مسلمان و مادرش مسیحی بود

، «قالبرا»، «سجادۀ مروارید»، «اهلل یینۀآ»ست: ا مذهبی و شرقی آنهاعرفانی، مایۀ درون

 .و..« نامهراسکند»، «ذوالفقار»

ه شده است. های دیگر ترجمهای آلمانی، فرانسوی و برخی زبانر وی به زباناشعا

 های دیدگاهآورد. مذهبی روی عرفانی و  یها گرایشها به یستپس از جدایی از ایماژ

بوطیقای  شکل گرفت و بر شرقهای ادبی شناختی کوسیکوف تحت تأثیر سنتزیبایی

9نوفاآکس .یافتشرقی تسلط 
جدایی، اندوه و احساس »نویسد: ار وی میدربارۀ نقد اشع 

واقع از او کارهای ستند. نتیجۀ نقد مثبت بود. ما بهشعر او ه هایترین ویژگیشرق، قوی

 .(Аксанов, 1920: 632) «زیاد و دستاوردهای بزرگ انتظار داریم

 

 مسئلۀ پژوهش. 1

و معرفی اندر کوسیکوف ایرانی در آثار الکسـ  اسالمی ی عرفانیهامایهبن و تحلیل تبیین

نه تنها ، هاأثیرپذیریآگاهی خواننده از این ت زیرا ، مسئلۀ اصلی پژوهش حاضر است،وی

، بلکه باعث مباهات هر ایرانی خواهد بود، نمایددو چندان میفهم و لذت او را از شعر 

 هایاسالمی چگونه توانسته است با گنجینه و فرهنگ فارسی ادب عرفان و کهاین

در آثار وی عیان  بیگانه نفوذ نماید و زیبایی خود را د در دل و جان شاعریخوشمند ارز

 عرفان و مضمون و برخی از منظرِ ساختار با به لحاظاشعار کوسیکوف برخی  .نماید

این یافتن این نوشتار  لۀمسئ .دارند قرابت و فرهنگ اسالمی ادبیات کالسیک ایران

                                                           
1. А.Б. Кусикиан 

2. А. Кусиков 

3. И. Аксанов 
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و  عرفانو بازنمایی ها ندی این شاعر در گفتگوی فرهنگو نمایاندن توانم هاپذیریریتأث

 .است در آثار وی اسالمی فرهنگ وایرانی  ادبیات

در  شود،یسم در روسیه محسوب میایماژ گذاران یانبنیکی از کوسیکوف از آنجا که 

 ناشناخته مانده است در ایران کامالًاما  ،خوبی برخوردار شدنسبتاً از شهرت  1981 ۀده

عار و ـ)اش ود نداردـو یا نقدی دربارۀ وی وج فانه هیچ کتابی از وی ترجمه نشدهسو متأ

البته جای تعجب است که در  .اند(ها از زبان روسی توسط نگارنده ترجمه شدهقولنقل

از روسیه هم نسبت به این شاعر توجه کافی نشده و نقدهایی که دربارۀ وی وجود دارد، 

 .او نیستند جایگاه ادبی درخورو  ایابو ن اندکبسیار  ،لحاظ کمیت
 

 بحث و بررسی. 2
های گسترده در زبان و ادبیات فارسی است که حوزۀ آن به مرز و بوم خاصی محدود عرفان یکی از موضوع»

 گیرد یم فرایابد و ادیان مختلف را از آدم تا خاتم بلکه به وسعت جغرافیای بشریت امتداد می ،شودنمی

اند که مبتنی بر ذوق و اشراق است نه عقل و استدالل. این طریقه ای از معرفت دانستهشیوهعرفان را  <...>

 (mysticism)های مختلفی چون در اسالم بیشتر در میان صوفیه رایج است و در نزد سایر اقوام به نام

و... با توجه  معرفت اهل سر و... معروف است. بر اساس این تعریف، عرفان یهودی، مسیحی، بودایی، هندی

نظری و علمی  مسائلای معرفتی هستند که مشترکات زیادی از نظر ه درک خود نسبت به مبدأ هستی دارب

توان میان آنها یافت. حدیث معروف الطرق الی اهلل بعدد انفس الخالئق که در عرفان اسالمی بسیار می

 به وجودشترکات که بر اثر تداخل فرهنگی ین همه مکند. با ااهمیت دارد، این مورد را به روشنی تأیید می

های همجواری و جغرافیایی بر روی هم عرفانی به مناسبت هایآمده است و تأثیر و تأثرهایی که مکتب

ایستی در ب های اصلی عرفان اسالمی، اسالم و قرآن است و لذا تعالیم عرفانی آن رااند، اما سرچشمهداشته

 (19: 1924 ،)مؤذنی« سنت جستجو کردقرآن و  یژهو بهمنابع اسالمی، 
مراحل و  طیو  انددانستهسرچشمۀ اصیل و ناب عرفان اسالمی  راهمواره قرآن  عارفان

 اند.از طریق آن برشمردهمنازل سلوک را 

الکساندر کوسیکوف از آن دسته شاعران روس است که بشدت تحت تأثیر عرفان 

میزان تأثیرپذیری الکساندر کوسیکوف  یلتحلبرای بررسی و اسالمی و ادب ایرانی است. 

برخی  ،در آثار او های قرآنیمایهبنو واکاوی  اسالمی فرهنگ و ادبیات ایرانی و عرفاناز 

بررسی را و... « آیینۀ اهلل»، «البراق»، «اسکندرنامه»، «سجادۀ مروارید»مانند  ویاشعار  از

 .خواهیم نمود

شاعر روسی؛ ک. بالمونت، ا. کوسیکوف و  مجموعه اشعار سه« سجادۀ مروارید»کتاب 

سوره از  پنجشعر، ترجمۀ  دهشود که کوسیکوف عالوه بر شامل می را 1آ. سلوچانوفسکی

                                                           
1. Случановский 
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پنج شعر نخست بدون عنوان هستند و  قرآن کریم را نیز در این مجموعه گنجانده است.

یایش و تضرع نوعی ن «سجادۀ مروارید» شعر اول مجموعۀ .اندتنها با شماره تفکیک شده

 تعالی است:در پیشگاه باری
قرآن مقدس  روح صفحاتم ـ/ های مرا تسکین دهیرنج تا زخمافکنم / در مقابل تو سرسپرده، مژگان فرو می»

سجادۀ مرواریدم، با سرشک جانم،  / نماز ظهر مرا/  شنویتو آرام بر بلندای سحاب، شاید میزنم. / ورق میرا / 

 .(Кусиков, 1921: 27 ) «بشنو!مرا شود / آذین می

کار رفته است، با حرف بزرگ نوشته شده است و به« تو»ضمیر  هر جادر این شعر 

شاعر خداوند کریم را مخاطب قرار داده است و ناگفته پیداست که شاعر لحظاتی از 

 نیایش خود را به تصویر کشیده است.

شود و تصویر کشیده میدر شعر دوم مجموعه، نوستالژی برای وطن و کودکی به 

 گذارد:های درخشان و شیرین به نمایش میشاعر احساس خود را از یادآوری گذشته
-گر میزمزمه آنجا که رودِمروارید نقش /  آذین به پرتوانِ / هاپارههای ماهتاب بر یخ، سایهها کوهآنجا میان »

 ها راسرود رفتن و رفتن ،خواند
شاید برای این عاشقم / پید، میالد من اتفاق افتاد.آنجا میان پندارهای س / (1)

با قلب یخینِ  / سپید کوهان این اشترِ (8) از آنجا که البروسها / در روزنۀ صخره ها عقاببر هیاهوی  /من 

  ،داشتمت میـحوریان بهشتی قرآن را دوس / امان بود،ام الالییِ آسایشی بیکودکیکند. / خویش مرا ناز می

 .(Кусиков, 1921: 28 )«خوانم آواز تکرارگر سیالب راخوانم و میمی /  تاکنونکه من  آنجاستشاید از 

یان ـعت و تولد در مـکه پیداست در این شعر، تمرکز بر یگانگی با طبیچنان

پیشین، ترسیم لحظاتی  هایهای بکر و دور از دسترس بشر، وابستگی به گذشتهسرزمین

هایی از نوستالژی و اندوه شاعر برای وطن گونۀ آنها، جلوهاز گذشته و یادآوری حسرت

ای ضمنی به هبوط بشر دارد، گویی شاعر زمینۀ هستند. در بند نهایی شعر که اشاره

ای به هبوط انسان گونهکند و آن را بهبروز غم فراق وطن را در نهاد خویش جستجو می

نوای نهرهای جنت نعیم را  ،بهشتیداند، به زمانی که انسان در کنار حوریان منوط می

کرده است و اکنون از آن جدا مانده است، ولی آواز اندوه این فراق، هنوز با او میزمزمه 

 .است یباق
توان به نظاره نشست. انسان ها تجلّیات گوناگون این احساس جدایی از اصل را می در تمام ادیان و فرهنگ»

ن عالم ناسوت تبعید شده است. در بینش عرفانی نیز آدمی در در تمامی ادیان مسافری است که به ای

انسان امروز  .است هبوط کرده نیالسافل اسفلجریان خلقت از اصل افالکی خویش به دور افتاده و به 

سرگشته و بی وطن است و وطن داشتن به تعبیر عارفان مسلمان؛ یعنی سکنی گزیدن در قرب الهی و به 

بار بدین غریبستان تبعید شد. د به راه افتاد و در پی هبوطی غمگر جای، ناکجا آباعبارت دیگر انسان از دی

در نتیجه  <...> در حالی که عشق را و روح را به یادگار، حضرت دوست در وجودش به ودیعت نهاده بود

عالم مادی زندانی و غریب است و این احساس غربت در  چارچوبانسان همیشه احساس کرده که در این 

ین جا ناله، درد و اندوه و یک غم مبهم را در او به وجود آورده، این غم مبهم در طول تاریخ بر چهرۀ انسان ا
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« عالم و در همۀ هنرهای متعالی وجود دارد یرعرفانیغهای عرفانی و  سایه افکنده و در همۀ ادبیات و مذهب

 .(118: 1929 ،کالهدوزو )عنافه 

و پروردگار را  شودن به تصویر کشیده میدر شعر سوم مجموعه، مردی مسلما

 :شمردبهترین نگاهبان برای انسان برمی
اهلل همواره او را و مقدس زمزمه کرده قرآن خویش را /  جانش چه پاک / های روحش از گنه نیستزخم... »

 .(Кусиков, 1921: 29 ) ... «نگاهبان است

ته است که ـه داشـتوج )ع( فـیوس بارکۀـسورۀ م 14ۀ ـرسد شاعر به آیمی به نظر

قَالَ هَلْ آمَنُکُمْ عَلَیْهِ إِالَّ کَمَا أَمِنتُکُمْ عَلَى أَخِیهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ »فرماید: می

 امین برادرش بر این از پیش را شما که گونههمان آیا»: گفت[  یعقوب] «أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ

 نیتر مهربانو اوست  سازم؟ پس خدا بهترین نگهبان است مینا او بر گردانیدم،

 سورۀ مبارکۀ یوسف 14)آیۀ  «مهربانان
به قرآن و « انس» طور ضمنی بهاز سویی دیگر به و ؛()ع(

عرفا نیز با »عنوان دو مرحله از احوال سلوک اشاره شده است. به، پروردگار« محبت»

مسلمان بودن و ایمان به خدا را از شادی به  الهام از قرآن و سایر منابع دینی، شادی

دانند و معتقدند نشانۀ وجود چنین شادی در فرد آن است که وی ها برتر میسایر نعمت

بقای ایمانش،  به خاطرهنگام مواجهه با رنج و مصیبت یا فقدان نعمت اندوهگین نشود و 

ق و ـپرسوناژ را از عش های، شاعر زخم(114: 1999 ،فرد یرباقریم)« خدا را شاکر باشد

 شمارد.بت برمیـمح

 شود:در شعر چهارم نیز تصویر چوپانی مسلمان به نمایش گذاشته می
اهلل در  او حکیم است ـ / .ها کوهزندگیش با گوسپندان بر  / او چوپان است، رمۀ خویش را دوست دارد... »

 .(Кусиков, 1921: 30)« بیش از این او را نیاز نیستجانش... / 

أَلَیْسَ اللَّهُ بِکافٍ »نماید: ی اشاره میدیگر از آیات اله یکیبه در این شعر نیز، کوسیکوف 

)آیا خداوند برای امور « هادٍعَبْدَهُ وَ یُخَوِّفُونَکَ بِالَّذینَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ یُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ 

دهند و کسی که خدا ا تو را از معبودهای دیگر بیم میکند و آنهاش کفایت نمیبنده

 .سورۀ مبارکۀ الزمر( 91)آیۀ  نخواهد بود( ای کننده یتهداده باشد، دیگر برایش گمراهش کر

های عرفانی مایهعنوان یکی دیگر از بنبه قرب به« اهلل در جانش»شاعر با آوردن عبارت 

-در متون عرفانی، بیشتر عرفا قرب را از احوال برشمردهچه بسا ادب فارسی اشاره دارد. 

، کوسیکوف سعی در نمایاندن ماهیت «سجادۀ مروارید»در شعر پنجم مجموعۀ  اند.

 ؛خصوص مسلمانان قفقاز داردزندگی مسلمانان به
-و سایه نخستین ابر پایین آمد//  خندی مستانه پاشیده شد[ خورشید با لب]نورِ  /صبح برخاست !یکمعل سالم»

/  نمازگزارندتا  خواند یفرامها را به مسجد چرکس مؤذن با صدایی ممتد /ها از کوه لجوجانه محو شدند / 

و حکیمانه نماز  اطمینانملّا با  <...>/  رنگ امتداد داشتپریدهتوفانِ وداع  / گویی فضا در آسمان شکافته شد

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=36
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=39&AID=36
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 / شود در کوچه باغ صبح[ خورشید پاشیده می]نورِر فراز او خداوند یکتای بزرگ است / ب / گزاردمی

 .(Кусиков, 1921: 31 )       «!یکمعل سالم! یکمعل سالم

 با تنهابه زبان فارسی و  ، مؤذن، مسجد، اهلل و ملّایکمعل سالمهای در این شعر، واژه

عنوان یکی دیگر از احوال توان بهمی« اطمینان» اند و ازالخط روسی بکار رفتهرسم

از آیات الهی به شکافته شدن آسمان اشاره  بسیاریدر سلوک در شعر فوق یاد کرد. 

نماید که برخی از این آیات یات تضمین میکوسیکوف در شعر خود از این آ ود شومی

 نماییم:الهی را در ذیل ذکر می

روز گرفتارى و اندوه مجرمان، ) «بِالْغَمامِ وَ نُزِّلَ الْمَالئِکَۀُ تَنْزِیالًوَ یَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ »

)آیۀ  (شوندمى نازل پىدرپى فرشتگان و شکافدروزى است که آسمان با ابرها از هم مى

بِّهَا وَأَذِنَتْ لِرَ (1إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّت ) یا در سورۀ مبارکۀ انشقاق: و؛ سورۀ مبارکۀ الفرقان( 81

 و تسلیم فرمان پروردگارش شود( ( )در آن هنگام که آسمان شکافته شود8وَحُقَّتْ )

 (9)(.8و  1)سورۀ انشقاق آیات 

، به دوست و همتای شاعرش، 1«آکراستیخ»شعر ششم این مجموعه با عنوان 

 در زبان روسی اهدا شده است. شعر آکراستیخ نوعی سبک ادبی 8نویچرشِیوگئنی شِ

دهند، از آنجا ها در کنار یکدیگر یک کلمه را تشکیل میروف اول تمام مصراعاست که ح

که شعر به یوگئنی اهدا شده است، در متن اصلی روسی، این حروف در کنار یکدیگر، 

و شاعر از اسالم و حضرت  است شرقیسازند. محتوای این شعر نیز را می« یوگئنی»نام 

 :نمایدیاد می )ع(علی
/  باور کن در این نواها نیز اندوه همسرایان را دوست دارم. / اندکی گرفتۀ شما را دوست دارم،ی صدا اگر من»

آنجا اسالم / اگر من صدای اندکی گرفتۀ شما را دوست دارم... / کندتضرعِ تار من طغیان می ها کوهآنجا که بر 

صدای  –من تار لطیف را دوست دارم /  داریم...برای آنها، آنجا تو را دوست می علیو تو  / بر ما ارزانی شده

 .(Кусиков, 1921: 32 )«اندکی گرفتۀ شما را

 -گلستان  از»کوسیکوف، عبارت  «سجادۀ مرواریدِ»بر پیشانی شعر هفتم از مجموعۀ 

 نقش بسته است:« شیخ سعدی شیرازی
 /  کان سوخته را جان شد و آواز نیامد! / ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز!»

در های خویش هالک شد / شکوه در رنجساکت و بی / های سوزان در آتشکن پروانه را که چگونه با بال نگه

 کند، چو پروانهپس از وقوف حقیقت، سکوت میگوید، / از او می /خبر استمن این مدعی در طلبش بی چشم

 .(Кусиков, 1921: 33 )«در مقابل آتش /

                                                           
1. Акрастих 

2. Шершеневич 
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های رفتاری عارفان به هنگام تجربۀ عرفانی ز کنشیکی ا «سکوت»دانیم که میو چنان

سعدی از زبان فرانسه به روسی برگردانده  «گلستان»سه باب از  1791در سال  است.

 8آناتولی استاراستین و 1یفشد. ترجمۀ کامل آن نیز توسط ایرانشناس مشهور رستم علی

سعدی در  کشدل آشنایی با سخنان .(Саади, 2011: 3-5)صورت پذیرفت 1917در سال 

 ها جذاب بود که بهچنان برای روسگلستان و آنچه در وصف بوستان آورده است، آن

و شاعران و  های آنان راه یافتتدریج مضامینی مانند گل و بلبل و پروانه در نوشته

این شعر نیز بیانگر آشنایی و  (4).نویسندگان روس را تحت تأثیر خویش قرار داد

عصر شاعر هم یوسفبر شیخ سعدی شیرازی است.« گلستانِ»به  کوسیکوف یمند عالقه

کند، در این وی که کوسیکوف را در زمرۀ بهترین شاعران جوان روسیه قلمداد می

های واژه اعرـند، شـکآنجا که او به شرق و اسالم اشاره می»نویسد: خصوص می

سعدی یکی از . (Брюсов, 1922: 63) «یابدبخش و سیماهای جاودان را درمیاطمینان

است که برای ادیبان روس جایگاهی واال و جاودان دارد.  ایرانی این سیماها و سخنوران

رسد این شعر چیزی بیش از یک اقتباس ساده است و همنوایی شاعر روس با نظر می به

زیبای شیخ سعدی شیرازی در  نمایاند، از این روست که این شعرِشیخ سخن را می

 مون شعر خویش قرار داده است:گلستان را مض
 کان سوخته را جان شد و آواز نیامد  /ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز

 نرا که خبر شد خبری باز نیامداک /خبرانند این مدعیان در طلبش بی

 ایماند و شنیدیم و خواندهوز هر چه گفته/ تر از خیال و قیاس و گمان و وهم ای بر

 (.81 :1928)سعدی،  ایمما همچنان در اوّل وصف تو مانده/ عمر ر رسید مجلس تمام گشت و به آخ

پنج سوره از قرآن کریم  ، ترجمۀ«سجادۀ مروارید» مجموعۀ 18تا  2های شماره

توسط شاعر است. شعر سیزدهم این مجموعه  های التّکویر، الشّرح، التّین، القَدر و المَسَد()سوره

مسلمانان، به همان  و واپسین این شعر، متضمن از اذاننام دارد. بند آغازین « نیایش»

 است: روسی با حروف سیلیریکو  زبان عربی
  ام / بر بلندای سحاب /پروردگار بلند مرتبه/  اهلل یول/ علی  اهلل رسولمحمد / ال اله اال اهلل /  اکبر اهلل»

چندین  <...>اسب محبوبم توفان / /  ام! / ایمانم قرآنشمشیر خمیدهآی! / های بهشتی و لطیفش / در باغ

من دارم / را دوست می ها کوهچکاد کنم / قرآنم را چون چشمم حفاظت میدارم / نمازم را برپا میمرتبه / 

ام / ها زیستهدر زمهریر برفام / زاده شده ها کوهدر سجادۀ مقدس نمازم را. / دارم / آزادی خویش را دوست می

 اهلل رسول/ محمد  ال اله اال اهلل/  اکبر اهلل / های بهشتی و لطیف خویشدر باغای سحاب / بلندبر در مقابلم اهلل / 

 .(Кусиков, 1921: 41 ) «اهلل یولعلی / 

                                                           
1. Алиев 

2. Старостина 
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به پروردگار و قرآن یاد شده است که « محبت»که مشاهده شد از چناننیز در شعر فوق 

، «سجادۀ مروارید»ردهم مجموعۀ شعر چها یکی دیگر از احوال سلوک عارفانه است.

نام دارد. در این شعر، کوسیکوف از کلمات و عبارات کامالً فارسی بهره « رقص ایرانی»

 نامد:برد و ایران را سرزمین خویش میمی
 ایرانی عزیز من <...>»

 ایرانی مندر ایران خیانت نیست / /  (1) پیچیده در چادر/  (1)
(7) 

 درخشد.با هالل زرین ماه میایران عزیز من / گسترده، /  ،پاک و جاودان/  نِبه زیر آسما/  سجادۀ منقش

 .(Кусиков, 1921: 42 )«ایران من/  (2) مایا پرسیا <...>
نام دارد، مزین به « شرقی»که  (11شعر شمارۀ )« سجادۀ مروارید»آخرین شعر مجموعۀ 

دانیم که ردیف از و می تهس عبارات فارسی اشعار کالسیک ایرانی است. این شعر مردّف

ای »در این شعر عبارت های شعر فارسی است و مخصوص شعر روسی نیست. ویژگی

 روسی الخطکه در آخر هر بیت تکرار شده، به صورت فارسی و تنها با رسم« جان من

 :بکار رفته است
 ای جان من!/  برای توتاری موزون دارم / »

 تو ای جان من!برای ای است / در نزد منِ شاعر هدیه

 بیا ای جان من!لبانت مرجان، چشمانت یاقوت کبود، / 

 طلسم فیروزه تو را زندگی خواهم داد ـ
 بیا ای جان من!، / (9)

 تو را دوست دارم ای جان من!من است /  ابروان کمانی تو، کمان خنجر

 تو را دوست دارم ای جان من!ام خویش را، / برده در پیش پای تو فتاده چو

 برای تو خواهم خواند ای جان من!/ در تار گریان  امنهادهخویش  جان

 برای تو خواهم خواند ای جان من!شود / ها منتشر میآتش عشقم به روی سیم

 برای تو ای جان من!ای است / در نزد منِ شاعر هدیه

 .(Кусиков, 1921: 42-43 )«برای تو ای جان من!دارم / برای تو ای جان من! /  موزون یتار
که یک ساز ایرانی است و توصیف عاشق زار  تاردر این شعر استفاده از کلماتی چون 

 و معشوق زیبا بسان اشعار کالسیک ایران و همچنین استفاده از نمادهای ایرانی چون
گونۀ شعر به زبان اصلی، نشان از آگاهی زخم و آهنگ سماعبرای ممانعت از چشم فیروزه

دبیات کالسیک ایران است. البته شایان ذکر است که ترجمۀ این شاعر و گرایش وی به ا

 تواند، روح و وزن آن را چنان که در زبان اصلی هست، منعکس نماید.اشعار هرگز نمی

است که  (1981)« اسکندرنامه»توجه کوسیکوف، منظومۀ یکی دیگر از آثار در خور 

« منظومۀ من»رعی منظومه شود. عنوان فدر آن قهرمانی سرکش به تصویر کشیده می

معنای بهو « الکساندر»معرب نام یونانی « اسکندر»نام دارد. نام شاعر الکساندر است و 

بنابراین در این منظومه، پرسوناژ شعر همان شاعر است و ؛ است« انمدافع و یاور مرد»
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ر های کهن دکتابنیز یادآور عنوان فرعی منظومه نیز از همین روست. عنوان منظومه 

و... که غالباً  نامهالهی، شرفنامه، نامهاقبال، شاهنامهادبیات کالسیک ایران است؛ نظیر 

رسد یکی دیگر از می به نظر. هستندرنگ تاریخی پی باهای حماسی یا عاشقانه منظومه

نظامی گنجوی باشد. نظامی گنجوی نامی « اسکندرنامه»وجوه تسمیۀ اثر کوسیکوف، 

ای مانند سیه است. بسیاری از آثار او توسط افراد برجستهآشنا برای ادیبان رو

 اند.و... به زبان روسی برگردانده شده 9، شاگینیان8، آسانوف1لیپسکراف

آوری برخی آثار ترجمه شدۀ نظامی به زبان روسی جمع ضمن 4پروفسور کوراوغلی

نین ـی چو اثر و قدر گراناعر ـرفی این شـدر مع «رقیـکالسیک شاشعار »در کتاب 

 نویسد:می

است. نظامی اثری ایجاد کرد که از لحاظ دامنه و ج و نتیجۀ خاص خالقیت شاعر بزرگ او اسکندرنامه»

بینی مسلمانان، تاریخ و های جهانشود. او سنتترکیبی محسوب می ،و از لحاظ سبک لمعارفا ةدائر ،ابعاد

یت چند بستری تاریخی را با تم عاشقانه و طرح نمود و یک روا با یکدیگر تلفیقفلسفۀ یونان باستان را 

نظریات فلسفۀ زندگی و تفکر دربارۀ مفهوم زندگی ترکیب کرد. منظومه از دو قسمت تشکیل شده است: 

اسکندر  -سیمای شاعرانۀ اسکندر در نزد نظامی با پروتوتیپ تاریخی آن  «.نامهاقبال»و  «شرفنامه»

آل، اندیشمند، سلحشور، عاقل و عادل است که ملت حاکمی ایده متفاوت است. قهرمان نظامی -مقدونی 

پردازد و با دانشمندان و فالسفه به شور دهد. به ساخت شهرهای آباد میرا از ستم و بدبختی نجات می

بسان پیامبری  ،(، نظامی قهرمان خود را با سیمای اصلیاقبالنامهنشیند. در بخش دوم منظومه )می

های مختلف دهد. در طی چند فصل، شاعر شناخت عمیق او را در زمینهنشان می ،دانشمند و فیلسوف

دهد و بر هفت فیلسوف مشهور یونان و روم دهد. اسکندر مباحثاتی را در کاخ ترتیب میعلوم نشان می

ه یابد کمی ایدۀ نظامی دربارۀ مدینۀ فاضله در قسمت دوم منظومه، انعکاس کامل ...شودباستان پیروز می

که کند که در آن ارباب و رعیت وجود ندارد، جاییآل ترسیم میدر آن شاعر تابلویی روشن از شهری ایده

شود، جایی که به کار های اجتماعی، گرسنگی و فقر نکوهش میآزادی و عدالت وجود دارد، شرارت

 .(Короглы, 1991: 27 )«و... اند مشغولشرافتمندانه 

و « شرفنامه»ره کرده است؛ حکیم گنجه در دو دفتر که کوراوغلی نیز اشاچنان

نامند، سه چهرۀ متمایز از اسکندر طرح می« اسکندرنامه»که مجموع آن را « نامهاقبال»

نماید: فرمانروایی جنگجو و جهانگشا، فیلسوفی صاحب تدبیر و عاقل و در نهایت می

با ادعای پیامبری اسکندر و « نامهاقبال»پیامبری صاحب الهام و مبدع مدینۀ فاضله. در 

کوسیکوف نیز بسان  «اسکندرنامۀ»منظومه شویم. در ذوالقرنین بودن او مواجه می
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های متمایزی را از قهرمان خود به نمایش نظامی گنجوی، شاعر چهره« اسکندرنامه»

 گذارد.می

1براگینسکی
را اوج خالقیت نظامی « اسکندرنامه»ایرانشناس مشهور روسی نیز  

 یجنگجوشمارد: کند و سه چهرۀ متمایز اسکندر در این اثر را برمیی قلمداد میگنجو

گر با فیلسوفان. او در حکیم مباحثهدر نهایت عادل، حواری حقیقت و پیامبر آینده و 

تزار  متعالیایدۀ  شرفنامه»نویسد: می« دوازده مینیاتور، از رودکی تا جامی»کتاب 

ترین سعادت آلایده «اقبالنامه»و  نمایدمبارزه می عدالت برپایی رایکه ب جنگجوست

است. در اینجا شاعر خود را در راستین بشریت ـ تساوی در جامعۀ بدون پادشاه ـ 

کند که کامالً با آن عجین شده و درهم آمیخته سیمای اسکندر پیامبر ترسیم می

 .(Брагинский, 1979: 185 )«است

با قهرمان « مهاقبالنا»کیم گنجه نیز در، نظامی حکه پیداست از نظر براگینسکیچنان

خود  یبه عبارتکوسیکوف نیز، پرسوناژ شعر و یا  «اسکندرنامۀ»شود. در خود یکی می

کند، قهرمانی پنداری میتوان گفت؛ قهرمانی که شاعر با او همزادکم میشاعر و یا دست

ناقض را در مردم جوید و افکار و احساسات متپرشور است که در جنگ شرکت می

با همان  ینجاابنابراین در ؛ انگیزاند و در تقابلی سخت با پیرامون خویش قرار داردبرمی

نظامی است،  «اسکندرنامۀ»کی از وجوه اسکندر در سیمای مرد سلحشور و جنگجو که ی

 :شویممواجه می

 (11)لرزند...ر دهان من / میها دصخره / گفتیکی می...از عدو انزجار دارم / / باک هستممن مریدی بی

ها سجادۀ آورد، شببرای مقابله در جنگ، قهرمان به دعای شبانه و تهجد روی می

به کند که پردازد. او از ستارگان آسمانی یاد میخویش را گسترده و به راز و نیاز با او می

 وک وطی سل نامد و برایاو پیش از هر چیز خود را مسلمان می گرایند،می یخاموش

و  عارفداند؛ در اینجا چهرۀ تکامل روحی خویش، خود را ملزم به تسلیم و اطاعت می

شود. او سعی در رسیدن به آرامش روحی دارد و متفکر قهرمان به نمایش گذاشته می

اش پیروزی بر خویش است، بنابراین برای رسیدن به این هدف، علیه خود هدف اصلی

بنابراین او به جهاد اکبر که همانا ؛ کنداوند نجوا میبپا خواسته است و شبانه با خد

 یابد.می گونهسیمایی پیامبربا نفس خویش است، بپا خواسته است و مبارزه 
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توان گفت که کوسیکوف با ترسیم سه چهرۀ متمایز از قهرمان بنابراین به جرأت می

وضوح است و بهاز خویشتنِ خویش، نگاهی به اثر نظامی داشته  یبه عبارتخویش و یا 

البته  نظامی احساس نمود.« اسکندرنامۀ»توان رابطۀ بینامتنی این اثر کوسیکوف را با می

عنوان بوده است. بهنیز شاعران روسی  دیگراسکندر کبیر یکی از پرسوناژهای مورد توجه 

، ایوان بونین، والری بریوسف و بسیاری 8، والنتین ژوکوفسکی1مثال میخاییل کوزمین

، «در بازار»کوسیکوف در شعر اند. آثاری دربارۀ این چهرۀ تاریخی خلق نموده ،دیگر

 نماید که مردمان با آن انس دارند:اسالم را دینی مردمی معرفی می
-او آیه/ برد سوی آسمان باال میکف دستان را بهتا دعای او را مانع نشود. / شود / زمزمۀ باد آرام می» <...>

 .«شنودبر بلندای سحاب خداوند او را میت دارد با لطافت کوهستانی جیران. / دوسا / های رازناک قرآن ر

را در  و شرقی های ادبی شعر کالسیک فارسیسنتی از هاینظم کوسیکوف نشانه

مذهبی و اسالمی خود  یها گرایشهایی دربارۀ ریشۀ چرکسی و شعر. وی داردخود 

نام دارد که در آن قهرمان « آیینۀ اهلل»سروده است. اولین مجموعۀ شعری کوسیکوف 

پردازد و سعی در رعایت های طبیعت و خالق آن مینشین شعر، به مدح زیباییکوه

دارد که را در بر  1911-1914های اشعار سال ،اصول مذهبی دارد. بخش اول کتاب

 خورند و طبیعت شرقی درمی به چشمقهرمانان شرقی و واژگان عربی و فارسی در آن 

های ادبی اشعار نماد تا کندتالش میهمراه با بلوغ شاعرانه،  شاعرآن توصیف شده است. 

را در شعر خود تقویت نماید. و مضامین اسالمی و قواعد سبک شعر فارسی فارسی، وزن 

 :سرایدچنین می« اهلل آیینه» شعرنوشت پیشانی شاعر در
9در بلندای آسمان در گردنۀ کلوخورسکی»

 / آیینۀ خداوند ـ است ایدریاچهژرفا /  

 .«خداوند را دیدملطیف من انعکاس ای در گردنۀ تار / فیروزه ۀو در آیین

آب  کند.وار در دریاچه احساس میرا آیینه« انعکاس لطیف خداوند» ،پرسوناژ شعر

های مشرق زمین، آب حکم زندگی  تمدندر پاکی، شفافیت و طهارت آیینی است و  نماد

ارد و به همین دلیل عنصری د گیتزکیه کنند آب به خودی خود، فضیلت. را دارد

مضمون غوطه  ؛است مضمونی عرفانی بیانگر گراییشود. این نماد مقدس شمرده می

شعر  اپیگراف. اگر به شود همواره در تفکر عرفانی دیده می ،جاودانگی ۀخوردن در چشم

آب  نۀـآییود. ـشد آشکارتر میدر نظاره، درک و شهو نمادتوجه کنیم؛ اهمیت این 
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نماید. آب خروج از ناخودآگاه گاه خداوند است و سیمای انسان را منعکس میتجلی

 .ازدـساهر میـسان ظـانت را برای ـواقعی سو واقعیت و از سویی دیگر فرااست: از یک

رفان، طلب رؤیت و اشتیاق سالک در دیدار محبوب، برخاسته از اهای عدر اندیشه»

حبتی است که انسان محب در مراتب باالی ایمان نسبت به محبوب حقیقی خود، م

یابد؛ مفهوم شوق نیز محرکی برای سالک و الزمۀ سفر او در سیر و سلوک پروردگار، می

و آیینۀ آب  تجلی سیمای محبوب بربنابراین ؛ (99: 1991 ،یآقاخانای و اژه) «معنوی است

در این شعر  کوسیکوف ن متون عرفانی فارسی است.شوق سالک بر دیدار وی از مضامی

او وطن خود روسیه را نیز با چشم یک . کشدخود را به تصویر می عرفانیعاشقانه دنیای 

 نماید:دارد و در سماع و خلسه برای سرزمینش دعا میمسلمان دوست می
 های خروشانبه زیر نوای سیالب/  عقاب زیر آسمان قفقاز]بسان[ من »

های قرآن را رسا بر چکادها آیهرورآمیز زمزمه کرده... در دوردست / غسرودم / های گندمگون خود را میداستان

 .«رنگین ن یخیهای بلوریبر صخرهخواندم / نماز خویش را نستوه میخواندم / می

به  عرفانی دیدگاه تاداشت  سعی کرد وزمانۀ خود را احساس می او تراژدی و ناکامی

تالش برای درک زمانه و سرنوشت جهان تلفیق نماید. قهرمان لیریک شعر  جهان را با

 :Исаев, 2017) کنددر مراقبۀ مذهبی خداوند را خطاب می ،(1912)« شنبۀ دهشتناک»

133). 

 .«برای ملت روسیهزاریدم و نیایش کردم / من برای روسیه دعا کردم،/  / آمیزو در سماع، در یأس جنون»

متوسل شده  ه تضرع و گریهب ،در سماع و مراقبۀ مذهبی خویش فوق،پرسوناژ شعر 

ای توجه ویژه که مخصوص ادبیات روسیه نیست، نیز «رباعی»کوسیکوف به سبک است. 

که در آنها تالش شاعر برای  سروده 1981را در سال  خود رباعیات داشت. وی مجموعه

اعیات به فلسفۀ زندگی در این ربتأسی از سبک شاعران ایرانی قابل مشاهده است. 

ها را رباعی شعر چهار مصرعی است که خود آن 9. مجموعۀ او شامل شده استپرداخته 

 کند:و آزمون الهی اشاره می و در آنها به آیندهاست  نامیده
 دانمیا رضوان تو، نمی (11)یا الحطمه دانم / ها نمیچه در انتظار من است در ناکجای قرن»

 .«دانمپیامبر با شمشیر هرگز نکشت، می دانم /شت، میپیامبر با صلیب نک

همراه با  متأثر از مشرق زمین، یبرای یافتن سبک بیانگر تالش اواین رباعیات 

 .تفکرات انسانی است

کند. وجه تسمیۀ چاپ میدر خارج از کشور را « البراق» مجموعۀکوسیکوف 

صورت یشتر روایات اسالمی بهکه در ب در معراج است)ص( مرکب پیامبر اکرم« البراق»
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 صورتبه ،با دو بال توصیف شده است. سیمای براق در این منظومه الجثه یمعظاسبی 

 :است بالداراسبی 
/ ردیف مقدس شعرهای مرااگر هفت آسمان مرا یاری کنند / / سرایممن برایت شعر می ای کوتاه یال/اوه، زمان، »

 «در آتش بودن الحطمهها مرگ خواهد بود / قرنبر اسب بالدار/ سوار گریزند / هنوز از مرز نمی <...>

از سایر نویسندگان  نیز مایۀ آثار دیگریدست، براق، )ص(رسول اکرمحضرت  مرکب

پری، قهرمان زن نمایشنامۀ « »فرزند خدا»روس قرار گرفته است. در نمایشنامۀ 

امش و لذت مؤمنان گومیلیوف، یکی از دختران ساکن در بهشت مسلمانان و مایۀ آر

عنوان پاداش از را بیابد و به )ص(شود که نعل براق حضرت محمداست. او موفق می

« ها شودخواهد که به او اجازه دهد به زمین برود و محبوب بهترین انسانخداوند می

و « معراج»و « بُراق»گرایش به توجیه عرفانی واژه »همچنین  .(142 :1991پور و دیگران،)یحیی

 «شود سینا نیز دیده میابن نامه معراجسیر آن به عنوان تمثیل در برخی متون چون تف

چاهی مقدس که ای از شعر خود به چشمۀ زمزم در قطعه کوسیکوف .(111: 1971 ،)طارمی

 نماید:در مسجدالحرام است، اشاره می
 «.از چشمۀ عشق زمزمدو غزل / دو چشم او ـ »

و یا درجایی دیگر از زبان پیامبر  خش زندگانی استبسمبل آب حیات زمزم در اینجا

 نماید:به دایۀ ایشان اشاره می )ص(اکرم
 غالهبز چادر باسوراخ از میان نشین / از میان سینۀ حلیمۀ بادیه»

 .«مانند دود کود در میان آتشکردم / ناپیدا به جایی رخنه می« من»

نهفته است و تصویرسازی در  تریدر همین چهار مصرع به ظاهر ساده، معنای عمیق

 .خوردمی به چشموضوح آن به

را  دب اکبرستاره در آسمان است که قسمتی از صورت فلکی  هفتبَناتُ النَّعش نام 

دانند، ولی صحیح آن است  اره را دُبّ اکبر میبرخی همین هفت ستدهند.  تشکیل می

صورت فلکی دب اکبر دارای  باشند و ها فقط بخشی از دب اکبر می که این ستاره

ای چهار ستاره اند کهبنات النعش را به یک مالقه تشبیه کرده های بیشتری است. ستاره

، «مراق» ،«بّهدُ» بیبه ترت نامند کهمی «نعش»دهند را را که تشکیل یک مستطیل می

« بنات»ند ـدهیل میـته را تشکـدیگر که دس نام دارند. سه ستارۀ «مَغرِز»و  «فَخد»

 اند موسوم «قائد» و« یا مئزر عناق یا میزار»، «اَلیَت یا جَون» ترتیب بهبه نامند که می

و  اند ، عربیهای این صورت فلکی اسامی همه ستاره )دانشنامۀ جهان اسالم، ذیل همین کلمه(.

به معنای  «عناق» .اندهای دیگر از جمله انگلیسی و روسی راه یافتهبه زبانها  همین اسم

است که کوسیکوف در این شعر با آوردن کلمات  چادربه معنای  «مئزر»و  زغالۀ مادهب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1
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که تصویرسازی نیز ، در حالیاین دو ستاره اشاره داردنوعی به به« چادر»و  (18)«بزغاله»

نگرد. نوشد به این دو ستاره میکه شیر میچادر، در حالی روزنۀ. کودک از میان دنمایمی

 ،شاعر بین شیر و بزغالۀ ماده تکامل و رسیدن به شناخت است. نوشیدن شیر خود نماد

نشین در چادر و های بادیهاز سوی دیگر زندگی عرب النظیر ایجاد کرده است ومراعات

 ریغ  بهخود ایهام دارد، « بزغاله»کلمۀ  کشیده است. ریتصوبه های پرستارۀ صحرا را شب

در این شعر  عنوان معنای اصلیبه کهدارد « عناق»معنای جانوری آن، اشاره به ستارۀ  از

 شود. استخراج می

کند که به را توصیف می )ص(شمشیر پیامبر اکرم« ذوالفقار» مۀمنظوکوسیکوف در 

در کتاب ایسایف اشاره شده است، اما  منظومهن به ای .شوداهداء می )ع(حضرت علی

یار در دسترس نایاب بودن، با وجود جستجوهای بس به علتمتن اصلی شعر متأسفانه 

 نویسد:ایسایف دربارۀ مفهوم سمبلیک شمشیر در این منظومه می .نگارنده قرار نگرفت
انانه، قدرت و حقانیت است. های اساطیری شاعرانه، اغلب سمبل سلحشوری، آغاز قهرمشمشیر در سنت»

گر آورد و تداعیمی به همراهزیرا با خود هالکت را  ها، سمبل قدرت است،شمشیر نیز مانند دیگر سالح

نیز هست،  بازگشتکاربرد فیزیکی آن، سمبل  به خاطرعنوان یکی از عناصر وجود بشری است. مرگ به

 ،مبل سختی متعالی و روح استیالگرانه استگردد. شمشیر با فلز که سزیرا موجب گسستِ زندگی می

 ،شمشیر سمبلیکِ این نوع مفهومِ (19).کندو سالحی است که بهشت را از زمین جدا می ارتباط دارد

توان سورۀ هشتم قرآن، انفال را . میطور ضمنی در منظومۀ کوسیکوف وجود داردکم بهکمابیش یا دست

 )ص(محمد [حضرت]رد که در آن دربارۀ جنگ بدر، اولین نبرد زمینۀ این منظومه محسوب کعنوان پیشبه

م ئاز امداد الهی برخوردار شده و غنا به ناگه ]حضرت[شود. در این نبرد پرستان مکه روایت میبا بت

شکل نیز وجود داشت. این ها یک شمشیر بزرگ و موجیکه در بین آن کندجنگی مهمی را تصرف می

و مسلمانان بود و معجزۀ پیروزی را بر آنان  )ص(محمد ]حضرت[د حامی که خداونگواهی است بر آن

 .(Исаев, 2017: 172 )«چشاند

آگاهی دارد و ضمن توضیح  )ع(خوبی از ماهیت شمشیر حضرت علیایسایف خود به

 ,Исаев) به داماد خود هدیه داده شده است )ص(ه این شمشیر از جانب پیامبر اکرمکآن

دربارۀ این که ذوالفقار چگونه به کند. خچۀ این شمشیر نیز اشاره میتاری به ،(171 :2017

نامۀ رسید، نظرات مختلفی وجود دارد. در نظر مشهورتر که در لغت )ع(علیدست حضرت 

 ؛هستنظر ایسایف نیز بر همین قاعده و  یادشده ()ذیل همین کلمه دهخدا و فرهنگ معین

جنگ بدر،  بود که درمنبه بن عاصیا از آن  حجاجالمنبه ابن این است که ذوالفقار از آنِ

جنگ  او را به هالکت رساند و شمشیرش را به پیامبر داد. یک سال بعد در )ع(علیامام 

 )ص(اکرم و پیامبر وی شکست، او از پیامبر شمشیر خواست، هنگامی که شمشیر احد

در حدیثی من را عقب راند. با آن از پیامبر دفاع کرد و دش )ع(که علی ذوالفقار را بدو داد
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، آن را با خود از آسمان که حضرت جبرئیل آمده است )ع(امام رضا حضرت منسوب به

 (14)حدید ۀسور 81یه کند که آ از مناقب نقل میمجلسی  (.919 :9 /1911نوری، )است   آورده

که ذوالفقار یکی  آمده استدر بحاراالنوار  .(891 :1 /1928 ،کلینی رازی) به این امر دارد اشاره

کلینی رازی، ) رسد می )ع(علیقیس به سلیمان است که به دست حضرت بل های از هدیه

1928/ 48: 17). 
در ست. سروده ا« القدر»، شعری نیز با نام «قدر»کوسیکوف عالوه بر ترجمۀ سورۀ 

آمده است. از آنجا که « منظومۀ روشنگری»وان فرعی عن« القدر»منظومۀ زیر عنوان 

کتاب روشنگری و هدایت است و شاعر نیز بدان اعتقاد دارد، این  کتاب مقدس قرآن،

های شعر نیز نشان از ارتباط با سنت اپیگراف عنوان فرعی برای شعر انتخاب شده است.

سمت اهدای شعر، شاعر اسالمی دارد و با ترجمۀ سورۀ مبارکۀ قدر آذین شده است. در ق

از آنجا که کوسیکوف دین  .«به پدرم، باریس کارپُویچ کوسیکوف»گونه نوشته است: این

پدرش را پذیرفته، این اهدا بیهوده نیست، زیرا اعتقادات مذهبی شاعر از پدر نشأت 

ای که در آن پدر گرفته است و به نوعی به گذشته شاعر و تولد یافتن در خانواده

مادر مسیحی است، اشاره دارد. شاعر در این شعر معناهای ضمنی و  مسلمان و

کند. اشیاء در احساسات خود را با تصویرسازی در شعر در خصوص شب قدر بیان می

این شعر نماد هستند. در این شعر حال و هوای اندیشناکی حکمفرماست و شاعر از 

ختی که نیمکت دوران کند و با کندۀ درخاطرات کودکی خود در چنین شبی یاد می

طور مستقیم از نشیند. در شعر به، به سخن میاست نشستهو بر آن می بودهکودکی او 

گویی شاعر با دوست دوران بلکه تک غیر از اپیگراف شعر(،)بهشب قدر یاد نشده است 

 بهره جسته است: تصویرگریشاعر از و در شب قدر است اش ـ کندۀ درخت ـ کودکی
 کردیاین تو هستی که با من مغازله میاین تو هستی، / نیمکت کودکی / ل من / ساکندۀ کهن»

 و سکوت را آموختم / اما مانند تواز ترویای من رشد کرد. / /  های بریدۀ توبر شانه

 . «در مقابل ترانه/  کندچنان که نوای تار سکوت میدر هر حال. / نتوانستم سکوت کنم / 

زند تا بتواند معنای مورد نظر پردازی میویرگری و تمثیلدست به تص در اینجا شاعر

ای عرفانی بنابراین پرسوناژ شعر به تجربه؛ خود را به بهترین شکل به مخاطب انتقال دهد

های رفتاری عنوان یکی از کنشبه« سکوت»با ضمن تصویرپردازی دست یافته است که 

 در حین تجربۀ عرفانی به نمایش گذاشته شده است.
 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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 نتیجه .9

ایماژیسم  گذاران یانبنالکساندر کوسیکوف شاعر سدۀ بیستم و یکی از  که گذشتچنان

 حت نظرت یافتن پرورش، اسالمیفرهنگ ایرانی ـ عرفان و در روسیه، به دلیل آشنایی با 

 دوستی و همراهی با های شاعران پیشین و همچنینپدری مسلمان و پیروی از سنت

همچنین فارسی و  عرفان و ادبهایی از انسته است جلوهتوشاعران معاصر خویش، 

های مایهنقش و هامایهبن فرهنگ اسالمی را در اشعار خود به نمایش بگذارد. کوسیکوف

. بیشتر این گرفته است به کارگوناگونی از روایات فارسی و اسالمی را در اشعار خود 

قابل  و...« ذوالفقار»، «کندرنامهاس» ،«سجادۀ مروراید»، «البراق»شعار تأثیرات در ا

 ها پرداختیم.به آنتا حدودی مشاهده هستند که در نوشتار حاضر 

های فارسی در متن، ایجاد فضایی شرقی به کمک استفاده از تعداد زیادی از واژه

واقعی متعلق به فرهنگ و تاریخ  هایها و قهرمانشخصیتها، نمادها، اسطورهاستفاده از 

عرفانی و تأثیرات توان از آنها به عنوان از مواردی هستند که میرانی، و ای اسالمی

ایرانی  بنابراین تأثیرات ادب و عرفان؛ یاد کرد در آثار این شاعر اسالمیایرانی ـ  فرهنگ

 توان در سطوح ذیل تعریف نمود:اسالمی بر آثار الکساندر کوسیکوف را میـ 

های سبکر اشعار خود و همچنین گرایش به کلمات و عبارات فارسی داستفاده از . 1

 ...و« شرقی»شعر  در شعر فارسی مانند رباعی و اشعار مردّف

 ...و« البراق»مانند اثر  ها و قهرمانان اسالمی و قرآنیشخصیتها، تضمیناستفاده از . 8

 های عرفان ایرانی مانند اطمینان، قرب، انس و...مایهبن استفاده از. 9

ادب عرفان و ثیر بیانگر ژرفای تأ ،در زبانی بیگانه و تأثیرات هامایهشنقاین تبلور 

و  مایۀ مباهات هر ایرانی است شاعران سرزمینی دیگر است که دیشۀادبیات و ان برایرانی 

و از  نمایاندمی یهچند سوتوانایی شاعر و عمق نگاه او را در ایجاد جهانی با گفتمان 

 های اسالمی و عرفانی در ملل دیگر است.یشهنفوذ اند سویی نمایانگر قدرت
 

 هانوشتپی
دهد با همان کلماتِ این پور است و نگارنده ترجیح میاین مصرع بسیار شبیه به شعری از مرحوم قیصر امین. 1

 شاعر عزیز این بیت را ترجمه نماید:

 گر گوش کن... به رود زمزمه

 خواندکه می-

 سرود رفتن و رفتن و

 ها.برنگشتن -



 کوسیکوف الکساندر اشعار در ایرانی ـ اسالم عرفان و فارسی ادب / بازتاب154

 8 .(Эльбрус) در روسیه و نزدیک به گرجستان است. ،قفقاز در شمال فرات ایران کوه ۀتشرای در  قله 

 ( و...1(، انفطار )آیۀ 19(، نباء )آیۀ 12شود: مزمل )آیۀ . در آیات دیگری نیز به شکافته شدن آسمان اشاره می9

سعدی و »خ سعدی شیرازی بودند، به کتاب برای آشنایی بیشتر با برخی شاعران روس که تحت تأثیر شی .4

 ( مراجعه نمایید.1991مطهر )پور و ج. کریمیتألیف م. یحیی« شاعران روس

 شاعر عیناً همین عبارت فارسی را تنها با حروف سیلیریک استفاده کرده است. .1

 صورت فارسی استفاده شده است.این کلمه نیز به .1

 را تنها با حروف سیلیریک استفاده کرده است.شاعر عیناً همین عبارت فارسی  .7

با حروف سیلیریک بهره جسته است. با « ایران من»به معنای ایران من، در مصرع بعد مجدداً از عبارت فارسی  .2

که ایم، چناناند، تفکیک ایجاد کردهکار رفتهه عدم ترجمۀ این عبارت، بین عبارت روسی و فارسی که در کنار هم ب

 صورت است. همین بهصلی نیز در شعر ا

و  یاد شده است یشانس خوشاز فیروزه به عنوان سنگی مقدس و طلسم خوشبختی و در فرهنگ قدیم ایران  .9

 .گیردزخم مورد استفاده قرار میاکنون نیز برای چشمهم

 اند که بیانگر قدرت بدنی او هستند.تشبیه شده های قهرمان به صخرهدر اینجا دندان .11

الحطمه: خرد کننده، آتش شدید و علت این که حطمه خوانده شده این است که هر آنچه در آن افکنده شود  .11

 )همزه( در قرآن کریم. 114ۀ سور 1آیه  در (، مذکور141 :1921معلوف، کند )میرا خرد 

 .هستمعنای بزغالۀ ماده  ستفاده کرده است که دقیقاً بها  козленокشاعر از کلمۀ  .18

السالم با شمشیر ذوالفقار  علی علیه: »آمده است بحاراالنوار، در )ع(محمدباقر در حدیثی منتسب به امام پنجم .19

که او را در دنیا از خانواده و زن و فرزندانش جدا کرد و در آخرت او را از بهشت مگر این کس ضربتی نزد، به هیچ

 ف با این مضمون آشنا بوده است.(. ظاهراً ایسای894 :97 /1918 ،عالمه مجلسی« )جدا ساخت

ن قوت )و آهن را نازل کردیم که در آ (حدید ۀسور 81 ۀ)آی ...لِلنَّاسِ و منافعأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ  .14

 (.و منافعی برای مردم... شدیدی است
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