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پیروی شاعران روس از قالبهای شعر فارسی
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دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

(تاریخ دریافت مقاله1197/11/14 :؛ تاریخ پذیرش مقاله 1198/11/1

چکیده
در پژوهش حاضر آن دسته از قالبهای شعر فارسی بررسی میشود که شاعران روس بدان توجهه نشهان داده و از
آنها پیروی کردهاند .از آنجا که شاعران بزرگ ایرانی ،مانند فردوسی ،حافظ ،سهعدی ،ییها  ،نمهامی و ...هرهواره
احترا ادیبان روس را برانگیختهاند ،پیروی از شیوهها ،قالبها و بنمایههای شعری آنها یکی از راهههای نزدیه
شدن روح و احساس آنها به این بزرگان ادب ایران زمین بودهاست .بنابراین ،این سیره که در سدۀ هجده و نوزده
میالدی آغاز شده بود ،در سدۀ بیستم به اوج شکوفایی یود رسید .در این نوشتار سعی شدهاست تا قالبهای شعری
به ترتیب بسامد استفاده در میان شاعران روس بررسی شود که به ترتیب عبارتند از :رباعی ،غزل و اشهعار مهرد ،
قصیده و ترجیعبند .هد از این نوشتار ،بازنرایی یکی از وجوه شرقگرایی (آرینتهالیز ) در میهان شهاعران روسهیه،
یعنی هران عالقه به استفاده از قالبها و سب های شعر زبان فارسی است .این وجهه از آرینتهالیز چنهدان توجهه
محققان ایرانی را جلب نکردهاست و پژوهشهای پیشین عردتاً بر نقشمایهههای ایرانهی در آاهار روسهی متررکهز
بودهاند.
واژههای کلیدی :قالب ،شعر فارسی ،شعر روسی ،شرقگرایی ،پیروی ،شاعران ایرانی ،شاعران روسی.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

z.sadeghi@alzahra.ac.ir
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 .1مقدمه
ادیبان روسی در سدۀ بیست ،سنتهای شعری ادبیات فارسی و جههان ظریه هنرمندانهۀ
شاعران آن را بسان ی پدیدۀ نمها منهد ادبهی کهامالً پذیرفتهه بودنهد و شهرقگرایهی و
شرقدوستی یکی از پدیدههای انکارناشدنی در ادبیات روسیه محسوب میشد .مواجهه بها
«دیگری» (شرق) و بازتاب آن در ادبیات روسیه ،در این سده سیرای شگفتانگیزی به یود
گرفت .استفاده از بنمایههای شرقیه ایرانی در آاار نویسندگان روس ،بیانگر آشنایی آنها
با ارزشهای ادبی و عرفانی ایرانی است .ادیبان روسی با هد غنی سایتن ادبیات روسیه،
به قالبهای اشعار ایرانی نیز توجه نشان دادند .از سوی دیگر ،در سدۀ هجدهم و نوزدهم،
ناسیونالیسم در اروپا به وجود آمد .یکی از اصول بنیادین ناسیونالیسم اروپایی این بود کهه
هرۀ آن ها به ی نژاد تعلق دارند و باید اجداد یود را بهتر بشناسهند و بهه هرهین دلیهل،
مطالعۀ گسترده دربارۀ ایران و زبان فارسی را آغاز کردند ،به طوریکه ادوارد سعید از ایهن
گرایش بهعنوان «آرینتالیز » یا «شرقگرایی» یاد مهینرایهد .آرینتهالیز در روسهیه انهدکی
متفاوتتر بود .از آنجا که روسیه هرسایۀ ایران و تعداد مسلرانان آن دریور توجه بود ،این
شنایت و مطالعه در آنجا زمینه های مناسب تری یافت .بسیاری از آاار الکساندر پوشکین،1
میخاییل لرمانت  ،2ل تالستوی ،1ایوان بونین 4و ...بازنرایی هرهین جریهان آرینتهالیز در
روسیه هستند .روسها هرواره در ادبیات یود با عشق و احترا از ایهران یهاد نرهودهانهد.
کویلبکر ، 5منتقد مشهور روسی ،در مقالۀ «دربارۀ یط مشی اشعار ما ،بهویژه اشعار غنهایی
دهۀ اییر» ،بهمنمور گسترش ادبیات روسیه ،لزو فراگیری نمم شهرقی را کرتهر از غهرب
نریداند و مینویسد که «فردوسی ،حافظ ،سعدی و جامی منتمر یوانندگان روسی هستند»
(.)Кюхельбекер, 1979: 488

عالقه و گرایش روسها به شرق چنان بودهاست کهه بریهی پژوهشهگران ،روسهیه را
جزئی از سرزمینههای شهرقی تلقهی نرهودهانهد و آن را «اروپها در شهرق» نها نههادهانهد
( .)Брагинский, 1974: 246براگینسکی ،ایرانشناس مشهور ،در کتاب معرو یهود بهه
نا مسائل شرقشناسی مینویسد« :در میان یوانندگان معاصر ،یافتن افرادی که با نا های
1. Пушкин
2. Лермонтов
3. Толстой
4. Бунин
5. Кюхельбекер
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سعدی ،فردوسی و حافظ آشنا نباشند ،کاری دشوار است .اشعار آنها ادیبان بزرگ جهان را
به شوق آوردهاست» (.)Ibid: 182
 .2مسئلۀ پژوهش
اگر بخواهیم پیروی شاعران روس از اشعار فارسی را به عنوان یکی از جریانهای شهعری
قابل توجه در ادبیات روسیه بررسی نراییم ،باید آن را در دو وجه شایستۀ توجه پیهروی از
بنمایهها و پیروی از قالبهای شعری تحلیل کرد؛ بهعبارتی دیگر ،بریی اشعار روسهی از
حیث مضرون و بریی از منمر سایتار و قالب ،پیوندهای ناگسستنی با اشعار ایرانی دارنهد.
مضامین ،مفاهیم و بنمایههای شعری بریی از شاعران روسی ،از اشهعار و آاهار گونهاگون
فارسی اقتباس شدهاند و بریی دیگر سعی در ایذ قالبهای شعری فارسی دارند و در این
وجه ،قریحۀ یویش را آزمودهاند .البته ناگفته پیداسهت بسهیاری از اشهعاری کهه سهعی در
پیروی از قالبهای شعری ایرانی داشتهاند ،به لحاظ مضرون نیز به اشهعار فارسهی بسهیار
نزدی شدهاند .در این پژوهش نیز سعی شدهاست اشعاری به عنوان نرونه ذکر شهود کهه
در آنها شاعران روسی سعی در پیروی از قالبها و سایتار اشعار ایرانی داشتهاند ،هرچنهد
ناگزیر این اشعار از لحاظ مضرون و بنمایهها نیز با اشعار شاعران ایرانهی قرابهت فهراوان
دارند ،اما در هر صورت ،بستر تحقیق حاضر بر قالبهای شعری است ،نهه بهنمایههههای
شعری؛ چراکه بررسی و تحلیل قالبهای شعری در اشعار روسی در تحقیقات پژوهشگران
ایرانی در مقایسه با بنمایهها مهجور ماندهاست .بنابراین ،در پژوهش حاضر ،به قالبههای
شعری متداول که از طریق تقلید و پیروی از اشعار کالسی ایران بهه ادبیهات روسهیه راه
یافتهاند؛ مانند رباعی ،غزل و اشعار مرد  ،قصیده و سرانجا  ،ترجیعبند یواهیم پردایت و
شیفتگی و گرایش شاعران روس را به قالبهای اشعار فارسی نشان یواهیم داد .البته این
امر بدان معنا نیست که ادیبان روسیه با دیگر قالبهای شعر فارسی آشنا نبودهاند ،بلکه در
نوشتار حاضر به قالبهایی توجه شدهاست کهه شهاعران روس در آنهها بهه طبهعآزمهایی
پردایتهاند.
 .1پیشینۀ پژوهش
پژوهشی که به طور مجزا و بهتفصیل به قالبهای شعری فارسی شاعران روس پردایتهه
باشد ،مشاهده نشد .تنها صادقی سهلآباد و سید جزء حکیم در مقالۀ «بررسهی و توصهی
نما عروضی در زبانهای روسی و فارسی» ( )1194به مقایسۀ نما عروضی ،شباهتها و
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تفاوتهای وزن شعری در دو زبان فارسی و روسهی پردایتههانهد و از قالهبههای شهعری
سخنی به میان نیامدهاست.
هرچنین ،یحییپور و کریری مطهر ( )1191در مقالۀ «الها بخشی شاعران شیراز (سعدی و
حافظ) به اشعار روسی» و در قسرتهایی از کتاب «سعدی و شاعران روس» بهه عالقهه و
توجه شاعران روس به قالب غزل پردایتهاند.

 .4بحث و بررسی
هرچند ادبیات کشور روسیه در سراسر جهان شنایته شدهاست و نا نویسندگان بزرگی در
آسران ادب این سرزمین میدریشد ،اما این شهرت در حوزۀ نثر بودهاسهت .ایهن درحهالی
است که ادبیات فارسی در شعر نقهش بسهیار سهازندهتهر و شهنایتهشهدهتهری دارد .شهعر
مهمترین بخش ادبیات فارسی است و ادبیات فارسی در نمهم چنهان پیشهرفتهاسهت کهه
بسیاری از شاعران و اندیشرندان بزرگ روسیه از سنتهای نمم ادبیات ایرانزمهین الهها
پذیرفتهاند و در آرزوی رسیدن به جایگاه و مرتبت شاعران بزرگ آن بودهاند.
شاید بهسختی بتوان شاعر یا نویسندهای در روسیه پیدا کهرد کهه در آاهار یهود ههی
نگاهی به مشرقزمین نداشته باشد .شرق در اشعار ادیبان روس ،سرزمین آزادییهواهی و
آزاداندیشی (برای مثال در اشعار لرمانت ) ،شکوه ،جالل و عجایب (بهرای مثهال در اشهعار
گومیلیو ) و برای عدهای دیگر ،سرزمین شعر و ادب (برای مثال در اشعار بونین) است:
«گسترش انجرنها و محافل ادبی ،کر شهایانی بهه گسهترش ادبیهات فارسهی در روسهیه
کردهاست .اوایل سدۀ بیستم ،یکی از شاعران مشهور روسیه بهه نها ویچیسهال ایوانه در
پیتربورگ ،گروهی را با عنوان «انجرهن مریهدان حهافظ» تشهکیل داد کهه نقهش بسهزایی در
شناساندن شعر فارسی داشتهاست» (یحییپور ،کریری مطهر.)115 :1191 ،
زبانی را مصون از آمیختگی با زبان دیگر نریداند (ر.ک؛ بهار:1185 ،

مل الشعرا بهار هی
 )111و نتیجۀ این آمیزش و پذیرش را اروت زبان ،برومندی کال  ،وسعت فکهر و توانهایی
گوینده و نویسنده در ادای مقاصد مختل و اغراض گوناگون قلرهداد مهیکنهد و ایهتال
زبانها را بسیار مفید برمیشررد (ر.ک؛ هرهان .)114 :این آمیختگی زبانی ،شامل ادبیات و آاار
ادبی نیز میشود و بسیاری از آاار ادبی ،تحت تأایر ادبیات سرزمین دیگر یلق شدهاند.
هرۀ انواع ادبی نیز در نزد هرۀ اقوا وجود ندارد (ر.ک؛ شریسا)21 :1181 ،؛ چنانکهه نمهم
روسی نیز قالبها و انواع ادبی یاص یود را دارد که مترایز از نمم فارسی است:
«تقسیمبندی غربیان مبتنی بر آرای ارسطو (و هوراس) که در کتاب فن شعر است ،بیشهتر جنبهۀ
معنایی دارد و از این رو ،جهانی است؛ یعنی در هره جا کموبیش صدق میکند؛ مثالً حراسهه بها
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هران مختصاتی که در ادب یونهان دیهده مهیشهود (ایلیهاد و اودیسهه) ،در ادب مها ههم هسهت
(شاهنامه) ،اما تقسیمبندی ما در ایران بیشتر صوری بودهاست و مثالً شعر را با توجهه بهه تعهداد
ابیات و وضع قافیهها و بهاصطالح رِنه وِل  ،از روی شکل بیرونهی بهه غهزل ،قصهیده ،قطعهه و
رباعی تقسیم کردهایم» (هران.)52 :

بنابراین ،در اشعار غربی ،از جرله اشعار روسی به طبقهبندی اشعار برحسهب صهورت و
سایتار ظاهری ،چنانکه در ادبیات فارسی رایج است ،کرتر توجه شدهاست ،بلکه در اشعار
روسی طبقهبندی بیشتر برحسب معناست .اما عالقه و شیفتگی نسبت به نمهم کالسهی
فارسی ،شاعران روسی را بر آن داشت تا قریحۀ یویش را در آفرینش اشعاری با قالبهای
شعری فارسی نیز بیازمایند که این امر اوج عالقۀ ادیبان روسی را به ادبیات فارسی نشهان
میدهد و موجب غنای ادبیات آنان نیز میگردد که از سوی دیگر ،یود نشاندهندۀ نمریۀ
اقتباس و پذیرش هم است.
در این پژوهش برآنیم تا انواع قالبهای شهعر فارسهی در شهعر روسهی و تأایرپهذیری
شاعران روسی از ادیبان ایرانی و ادبیات فارسی را بررسی کنیم .ایهن بررسهی بهر اسهاس
یافتههای تجربی بازیوانی اشعار شاعران روس سدۀ بیست و مشهاهدۀ بسهامد اسهتفاده و
شنایت شاعران روسی از بریی قالبهای شعر فارسی است .بنابراین ،بهترتیب قالبههای
شعری رباعی ،غهزل و اشهعار مهرد  ،قصهیده و ترجیهعبنهد کهه توجهه شهاعران روس را
برانگیختهاند ،هرراه ی یا دو مثال ذکر شدهاند.
 .5رباعی
«رباعی در لغت به معنای چهارگان است و هر چیزی را که چهار جزء داشته باشد ،میتوان
رباع گفت» (شریسا )11 :1111 ،و «ادبای ایرانی در اینکه رباعی منشهاء ایرانهی دارد و آفریهدۀ
طبع ایرانی است ،هی ش و شبههای بهیود راه ندادهاند» (هران.)22 :
رباعی در ایران با نا ییا پیوندی ناگسستنی دارد .آاار ییا به عنوان اعجوبۀ شهرق،
بخش وسیعی از فرهنگ و علم جهانی را در یود انعکهاس دادهاسهت و بهه هرهین دلیهل،
حکیم عرر ییا در میان شهاعران مشههور شهرق ،اولهین جایگهاه را بهه یهود ایتصهاص
دادهاست .بهجرأت میتوان گفت که هی شاعری هرچون ییا مقبول اروپاییان و از جرله
روسها نیست .در حال حاضر ،بیتردید حکیم عرهر ییها مشههورترین شهاعر ایرانهی در
سراسر دنیاست؛ نامی که حتی بر نا و آوازۀ دیگر شاعران بزرگی چهون حهافظ و سهعدی
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سایه افکندهاست .شرقشناس مشهور روس ،سیریونا  1تأکید میکند که در آمریکا ترا
آاار شاعران دیگر دنیا ،هرگی با هم ،فقط در مقایسه با ییا  ،در نسخههای کرتری منتشر
شدهاند ( .)Малкович, 2009: 6اشعار او بارها به زبانهای روسی و ترا زبانهای اروپهایی
و شرقی ترجره شدهاست .اولین ترجرههههای روسهی رباعیهات ییها در اوایهر قهرن 19
میالدی انجا شد .از آن زمان ،ترجرههای آن به بیش از  81نسخه رسهید .ترجرهۀ فیتهز
جرالد از رباعیات ییا اولین بار در سال  1914میالدی به زبان روسی ترجره شد.
رباعیات ییا دربارۀ زندگی ،جبر انسان در مقابل تقدیر و سرنوشت ،گذرا بودن زندگی
و لحمات شادی و لذت ...دستاوردهای معنوی مشترکی هستند که هر ذهن جویایی را به
یود مشغول مهیدارد و بهه علهت سهازگاری اندیشههههای او بها ادب اروپهایی ،بیشهترین
تأایرپذیری از وی صورت گرفتهاست .توصیفی که کریرسکی 2نقل کرده ،بیگران تا بهه
امروز به اعتبار یود بهاقی اسهت« :ربهاعیههایش از نمهر صهورت بهیماننهد اسهت .دارای
اندیشههای ژر  ،گاه فلسفی ،گاه لهذتباورانهه و گهاهی غهمانگیهز و بدبینانهه اسهت کهه
فیلسوفی ش آور و عرفاناندیش است؛ غرقه در رازهای سرنوشت» (ریپکا.)151 :1181 ،
پلیستسکی ، 1مترجم رباعیات ییا  ،دربارۀ وی چنین مینویسد:
«برای بسیاری ،سیرای او پیرمردی شاد با قدحی دائری در دست است کهه حقیقهت را بهه زبهان
میآورد ...با یداوند به گفتگو مینشیند ،با اندیشهای بیهراس ،ییاالت واهی غریب ،دانشهرندی
که در شعر به ی فرمول دقیق دست یافته ،به کلرات قصار [رباعی]» (.)Зияра, 2010: 28

وقتی سخن از رباعی به میان میآیهد ،اروپهاییهها کسهی غیهر از ییها را بهه یهاطر
نریآورند .در واقع ،او در این امر یکتاست« :هر رباعی ییا مانند منمومۀ کهوچکی اسهت.
ییها فهر و قهوانین ربهاعی را تثبیهت کهرد و در ایهن زمینهه بهرای او هرتهایی نیسهت»
(.)Ворожейкина, 1977: 152

ایران از دیرباز گاهوارۀ تردنهای آریایی و اسالوی بودهاست و مهرد روسهیه پهز از
تحرل جنگهای متعدد و گذراندن لحمات سهخت در سهرزمین یهود ،در پهی رههایی از
قوانین و سنن پیشین ،به دنبال کامجویی از لحمات یوش زنهدگی برآمدنهد و بهه هرهین
دلیل ،به رباعیات ییا روی آوردند .اولین بار در سال  1891میالدی در مجلۀ پی اروپ4ا
1. Семёнов
2. Кримский
3. Плисецкий
4. Вестник Европы
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()  11رباعی حکیم عرر ییا با عنوان «از عرر ییا  ،از زبهان فارسهی» بهه چهاپ رسهید.
مترجم این رباعیات ،ویلیچکا )( 1بود که بعدها نتیجۀ تجربیهات یهود را در زمینهۀ ترجرهۀ
رباعیات ییا در مجروعۀ کوچکی به چاپ رساند .وی اولین کسی بود کهه در شناسهاندن
ییا به روسها کوشهید و او را در میهان روسهیزبانهان مشههور سهایت .در سهال 1911
میالدی ،مازورین ، 2شاعر و منتقد روس ،کتابچهای را به چاپ میرساند .مترجم در مقدمۀ
کتاب مینویسد که آنچه در ایتیار یواننده گذاشتهاسهت ،ترجرهۀ اشهعاری اسهت از یه
نسخۀ دستنویز متعلق به ی شاعر ایرانی اهل یراسان که به هنگا سفر به شرق بهه
طور اتفاقی به آن دست یافتهاست ،اما نا شاعر را ذکر نرینرایهد .بها وجهود ایهن ،کتهاب
یوانندگان زیادی مییابد .بعدها مشخص میشود که این اشعار از آنِ حکهیم عرهر ییها
بودهاند.
انتشارات «نااوکا /علم» در سال  1972میالدی ،مسابقۀ بهتهرین ترجرهه از رباعیهات ییها را
برگزار نرود که پلیسِتسکی برندۀ آن شنایته شد (پلیستسکی عالوه بهر رباعیهات ییها  ،بریهی از
اشعار شاعران کالسهی ایهران ،ماننهد حهافظ ،سهعدی و کرهالالهدین اصهفهانی را نیهز ترجرهه
کردهاست) .نتیجۀ این مسابقه به صورت کتابی که شامل  451رباعی بود ،به طبع رسید که بیشتر
آنها پیش از آن به زبان روسی ترجرهه نشهده بودنهد .سلوتسهکی 1در نقهد ترجرهۀ پلیستسهکی
مینویسد:
ترجرۀ پلیستسکی بسیار یوب است .اشعار روسی او کامالً طبیعی ،اغلهب بسهیار کوتهاه و ماننهد
ضربالرثل هستند .زبان ترجرۀ پلیستسکی زبان عصر ماست ،زبانِ نمم روسی نوین از پوشکین
تا یسنین 4و تواردوفسکی .5ییا ی فیلسو است که اندیشۀ او دقیق و متناقض است .بسیاری
از رباعیها یکدیگر را نفی و ابطال میکنند .اما هرۀ رباعیات در تناقض دیهالکتیکی یهود بسهیار
هدفرنههد هسههتند .ترهها ایههنههها از پلیستسههکی ایتصههار ،وضههوح و دقههت مههیطلبیدنههد»...
(.)Плисецкий, 2008: 247

ژوکوفسکی 1در سال  1897میالدی ،مقالهای دربارۀ رباعیات ییا نوشت و بها تطهابق
اشعار او با  19دیوان دیگر به این نتیجه رسید که ی پنجم رباعیاتی که بهه ییها نسهبت
میدهند ،در دیوان دیگر شاعران نیز یافت میشود و به این نتیجه رسید کهه ایهن مسهئله
ضد و نقیض بودن نمریات ییا را توجیه مینراید.
1. Величко
2. Слуцкий
3. Мазурин
4. Есенин
5. Твардовский
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ترجرههای بسیاری از رباعیات ییا به زبان روسی صورت گرفتهاست که شهرح ترها
آنها در این مقال نریگنجد .بنابراین ،سابقۀ آشنایی روسهها بها رباعیهات ییها قهدمت
طوالنی دارد و رباعیات فارسی یکی از قالبههایی اسهت کهه شهاعران روس را بهه یهود
مشغول کردهاست؛ برای مثال ،والری بریوس بارها قریحۀ یویش را در این سب آزمود.
بریوس  1مجروعۀ دوبیتیهای یود را در نسهخۀ نخسهتین و دسهتنهویز آن ،تأسهی از
رباعیات ییا نا نهاد که وزن آنها  aabaبود .در اینجا ،یکی از رباعیههای او را از نمهر
میگذرانیم (البته این ترجره وزن رباعی او را مشخص نرهیسهازد ،امها آوانگهاری آن بهه
یوانندۀ ناآشنا به زبان روسی کر میکند تا وضعیت قافیهها را بهتر درک نراید):

?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.

آیا هره جای زمین پُر از یاکستر فرزانگان نیست؟
پز بگذار تا ژرفای زمین مرا ببلعد
که با گِل و یاکستر آن که مییواند از مِی ،یکی شو
تا برای شرا به ارمغان آورد کوزه برای مستی ،شراب» (.)Брюсов, 1975: 332

اما در هرین ترجره نیز بنمایههای رباعیات ییا  ،مانند گهذران بهودن عرهر و یهاک شهدن
دوبارۀ جسم ،لذت بردن از زندگی و ...کامالً قابل مشاهده است .به رباعیات زیر از ییا توجه و با
رباعی بریوس مقایسه شود:
«این اههل قبهور یهاک گشهتند و غبهار
آه این چه شراب است که تها روز شهرار
«از کههوزهگههری کههوزه یریههد بههاری
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
بی یود شده و بهییبرنهد از هرهه کهار»
(ییا  ،بی تها.)111 :
آن کههوزه سههخن گفههت ز هههر اسههراری
اکنههون شههدها کههوزۀ هههر یرههاری»
(هران.)115 :
یشههتی دو نهنههد بههر مغههاک مههن و تههو
در کالبههدی کشههند یههاک مههن و تههو»
(هران.)157 :
1. Брюсов
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بنابراین ،چنانکه پیداست ،گزینش عنوان تأسی از رباعیهات ییها از سهوی بریوسه  ،عبهث
نبودهاست و شاعر روس تالش کرده تا سرودهاش رنگ و بوی رباعیات ییا را داشته باشد.

 .1غزل
«غزل به قالبی از شعر سنتی فارسی گفته میشود که معروالً بین  5تها  11بیهت دارد ،مطلهع آن
مُصرع و طرح قافیهای آن مانند قصیده است« :ال  ،ال  /ب ،ال  /ج ،ال  /د ،اله » .موضهوعات
اصلی آن بیان احساسات و عواط  ،ذکر جرال و کرهال معشهوق ،و شهکایت از بخهت و روزگهار
است» (شریسا .)112 :1181 ،شاعران روسی به تبعیت از ادبیات کالسی ایران ،در این سب

به موضوعاتی چون عشق گل و بلبل ،عشق ی جانبه ،وص زیبایی معشوق و ...پردایتند.
شاعران روس قالب غزل را که برای نمم روسی بیگانهه بهود ،در اشهعار یهود رعایهت
کردند؛ برای مثال ،چنین سبکی را میتوان در اشعار و .ایوانو ( )Ивановشهاعر مشهاهده
نرود.
«شاعران سدۀ نقره ای روسیه ایران را به عنوان سرزمین عرفهان و شهعر شهنایته بودنهد .چنهین
برداشتی دربارۀ زبان فارسی نیز در کشور روسیه وجود داشتهاست که پیشینۀ آن به سدۀ دوازدهم
بازمیگردد .در آن زمان در روسیه ،زبانهای شرقی هر کدا سربل و نراد چیهزی بودنهد؛ بهرای
مثال ،زبان عربی نراد مذهب و علم ،زبان ترکی نراد جنگ و حکومت ،و زبان فارسی نراد شعر،
فصاحت و بالغت بودهاست .بزرگان روسیه ایهران را سهرزمین سهتارگان تابنهاک ادبیهات ،ماننهد
حافظ ،سعدی ،جامی ،موالنا ،انوری ،فردوسی ،نمامی و ییا مهیدانسهتند» (یحیهیپهور ،صهادقی
سهلآباد و کریری مطهر.)97 :1191 ،

روسها قالب غزل را بیش از هره با حافظ شهیرازی مهیشناسهند .حهافظ نرهاد الهها
شاعرانه و غزل برای شهاعران روس در سهدۀ نقهرهای ادبیهات روسهیه بهود .براگینسهکی،
ایرانشناس مشهور روسی ،شعر حافظ را نقطۀ اوج غزل میداند و دربارۀ این قالب شعری
چنین مینویسد:
«ژانرهای غزل و رباعی اشعار کالسی بسیار با آاار شفاهی ملی مرتبط هستند ،بیشهتر از آن رو
که آنها قطعاً از ترانههای ملی سرچشره گرفتهاند .غزل از آن نمر جذاب اسهت کهه احساسهات
عاطفی انسان و ترجیحاً موتیوهای عشق را منتقل میکند .غزل آهنگین است؛ زیرا ماننهد ترانهه
سایته میشود و میتواند کاملتر از ربهاعی تهأارات انسهانی را بیهان کنهد» ( Брагинский,
.)1974: 253

« او معتقد است که موسیقیایی بودن اشعار حافظ سبب شده تا ایهن سهب شهعری ،توجهه افهراد
گوناگون را جلب کند و به قلبها ،به هر برزنی ،به هر مکتب و میخانهای ،به هر یانقهاه و کلبهۀ
مسکینان راه یابد .علت تأایرگذاری غزل حافظ به دلیل فر تکاملیافتهۀ آن اسهت و ههر کلرهۀ
غزلش ،تأایر مستقیم بر جان انسان میگذارد» (یحییپور ،کریری مطهر118 :1191 ،ه.)119

 /184پیروی شاعران روس از قالبهای شعر فارسی

«بنا به کهنترین سرودههای شعر فارسی میتوان گفت که شکل غزل کرهی پهز از
قطعه و رباعی ،صورت اولیه یافتهاست» (عبادیان.)11 :1184 ،
پترو ( ،)Петровشاعر و مترجم روس که یود بریی غزلیات حافظ را به زبان روسهی
ترجره کرده بود ،اطالعات کاملی دربارۀ نمهم فارسهی داشهت و بهه اشهعار حهافظ عشهق
میورزید .وی در یکی از نامههایش به بلینسکی( )Белинскийنوشتهاسهت« :مهن ماننهد
حافظ با غزل آغاز کرد و تخلص فارسی «عاشق» را انتخاب کرد که بر اساس اصول این
نوع شعر ،در بیت آیر میآید» ( .)Белинский, 1984: 227وی در نامۀ یود تأکید مهیکنهد
که «بر یود الزا کردها که بهترین آنها (اشعار حافظ) را به نمم روسی ترجره کنم کهه
در حال انجا آن هستم» ( .)Белинский, 1984: 227پترو این اشعار را به طور مستقیم از
زبان فارسی با حفظ سب و روح شرقی آنها ترجره کردهاست.
«اوایل سدۀ بیست ،یکی از شاعران مشهور روسهیه بهه نها ویاچسهال ایوانهو  ،در بگهدادیه
پتربورگ ،گهروه حهافظشناسهان را تشهکیل داد .افهراد مشههوری ،ماننهد ل .س .باکسهت ،ن .آ.
بردیای  ،س . .گارادتسکی ،ل .د .زیناویوواه آنیبال . ،آ .کوزمین ،و . .نوول ،و .ک .سهامو
در این گروه شرکت داشتند .اولین جلسۀ ایهن گهروه در مهی سهال  1911مهیالدی در پتربهورگ
تشکیل شد» (یحییپور ،صادقی سهلآباد و مطهر کریری.)98 :1191 ،

هر ی از این شاعران برای یود نامی نهاده بودند؛ برای مثال ،ایوانو یود را «رومی»
و سامو ( )Самовیود را «عالءالدین» مینامید که حاکی از عالقۀ آنهها بهه فرهنهگ و
تردن مشرقزمین است .برنامۀ این انجرن ایجاد آااری با سب شهرقی و مضهامین شهعر
کالسی ایران بود.
بریوس نیز در سال  1911میالدی رباعیات و غزلیات یود را به پیروی از اشعار ایرانی
سرود .اشعار شرقی وی نرونههایی ظری از نفوذ شاعر در دنیای شهرق و بیهانگر قریحهۀ
شاعر در بازگویی و بازتاب بنمایه و سب شعری ملتی «دیگر» در ادبیات «یهود» اسهت و
مواجهۀ شاعری بیگانه را با ادبیات «دیگری» (شرق) مینرایاند .او دربارۀ نقهشمایههههای
غزل فارسی چنین مینویسد« :موریان ادبیات از دیرباز سیرای عندلیب و عاشق گل سرخ
را بریاسته از نمم شرقی میداننهد .مها غالبهاً آن را در غهزلههای فارسهی ،بههیصهوص
جاللالدین (ق  ،). 11سعدی (ق  ،). 11حافظ (ق  ). 14و بسیاری دیگر و نیز بعهدها در
نزد عربها و ترکها یافتیم» (.)Брюсов, 1973: 226
ایگور سوریانین ،شاعر روس ،در یکی از شعرهای یود سب غزل را میستاید:
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«[وی] در حسرت است که چرا شاعران روسی غزل انهدک سهرودند .او از میهان شهاعران غزلسهرای
روسی به کوزمین اشاره میکند که با شجاعت و شکوه در این سب شعر گفتههاسهت .او از شهاعران
روس دعوت میکند تا آنها هم به سب غزل فارسهی ،هرهان طهور کهه در وطهن سهعدی سهروده
میشود ،غزل بگویند .ایدۀ اصلی شاعر در این اار که به شکل گفتگو دربارۀ غهزل فارسهی بها دیگهر
شاعران همعصر یود که عالقرند به غزل فارسی کهن هستند ،بیان شدهاست...
آیا تو آرایههای ادبی غزلیات فارسی را دوست میداریه ظرافت سب سعدی را؟
تو مییواستی به او آهنگین پاسخ دهیه به ظرافت سب سعدی.
آیا تو میدانی در غزل فارسی درون قافیهها چه آهنگی وجود دارد؟
تو در ظرافت سب سعدی ،در مصرعهای فرد ،آهنگ بِل را دریافتی.
تو را نترساند وزن ی آهنگ در سب غزل؟
توانستی موسیقی شعر را در ظرافت سب سعدی آشکار سازی و دریابی؟
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.
غزلها را به صدا درآریده چشران غزاالن را! و آواز بخوانید ،چنانکه یواندند
در سرزمین شرا ،جایی که سعدی دستور داد با ظرافت سبکش ،غزل بسهرایید» (یحیهیپهور و کریرهی
مطهر119 :1191 ،ه .)141

ابیات بسیاری از غزلهای شاعران روس ،ردی دارنهد و آنهها در چنهین غهزلههایی
موفقتر عرل کردهاند .از جرله شاعران روس که در اشعار یهود بهه ایهن سهب پردایتهه
است« ،گ .و .ایوانو »( ) Ивановبود ،بدین ترتیب که وی کلراتی را به صورت تکهراری
در هر بیت پز از قافیه استفاده کردهاست .شاعر چندین شعر با عنوان «غزل» یا «غزلیات»
دارد که در آنها عالوه بر رعایت قالب غزل ،تالش کردهاست تها از بهنمایههههای غهزل
فارسی نیز بهره ببرد.
سب غزل با ابیات مرد در مجروعهۀ تهاج گهل بههاران ( ). 1918از «  .کهوزمین»
( )Кузминنیز بسیار دریور توجه است:
«این مجروعه از سی غزل تشکیل شدهاست .غزلیاتی به شرق ،از جرله ایران تعلق دارند .در این
غزلیات از دین و فرهنگ شرقی یاد میکند و واژههای مختص اشعار فارسی در اشعار وی بارهها
مشاهده میشود .تعدادی از غزلهای این مجروعه به تأسی از حافظ و با شور و حال غزل شاعر
فارس سروده شدهاست و عناصر غزل حافظ در آنها محسوس است» (هران.)119 :

در ادامه ،اولین غهزل از ایهن مجروعهۀ  11تهایی بهه هرهراه آوانگهاری و ترجرهۀ آن
آمدهاست:
?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!

:آوانگاری غزل
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!

:ترجرۀ غزل
«نا که را میشنویم در مسیر بهار؟
بر کتاب جان چه مینویسیم در مسیر بهار؟
:ما نه گلدانیم و ناز سنبل در پستوی تار
شأن ما یواب نیست بر سَرِ طاقچه در مسیر بهار
 کوشش نهرها که رقصند هرچه تندتر،گریز رودها
.گوییا هره درویشند در مسیر بهار
،مست از بیشۀ پرنور و درهها
!سبزهها به با های مسطح در مسیر بهار
 گریز سریعتر زِ رقص عاشقانه،آوای رساتر
 در مسیر بهار، نکرد،هی را مان نکرد
 عشق کور،کور رهنرای کور گشته
.»!فقط با تو نَفَز میکشیم در مسیر بهار
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)

Газелла(»«غهزل
2

 عنوان شعر او با نا.بونین نیز قریحۀ یود را در این قالب آزمودهاست
: ) تکرار میشودМензалэ(» در پایان هر بیت کلرۀ «منزاله.یود گویای این امر است

«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
«باد سرد میوزد از منزاله
 منزاله،میدریشد از دریای آتشین
از درب کلبۀ حقیر
چشم میدوز به سراب آیینهوار منزاله
به نخلها پشت یط امواج آرا آب
آنجا که با آسران یکی شده منزاله
 چه سرزمینهای ناشنایتهای در پزِ آن است،آه
در پزِ سطح آب فروزان منزاله
 کنار درب، دلتنگ،تنها مینشینم
.). 1921( »در نور سرخ رنگ و آیینهوار منزاله
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 .7قصیده
«قصیده یعنی قصد کردهشده و مقصود یاص؛ یعنی شعری که در آن قصد یاصی باشد و
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
است» (شریسا .)289 :1181 ،قالب «قصیده معروالً از حدود  15تا پنجاه شصت بیت است .بیت
اول آن ،مصرع است و مصراعهای زوج یا سرت چپ ی قافیه (و ردیه ) دارنهد .بهدین
نحو :ال  ،ال  /ب ،ال  /ج ،ال  /د ،ال » (هران.)291 :
قصیده قالبی ناآشنا برای ادبیات روسیه نیست .آنچه که در ادبیات روسهیه «اُدا» ()ода
نامیده میشود ،از لحاظ معنایی تقریباً هران ویژگیهای قصیده در ادبیات فارسی را دارد و
این نامگذاری در ادبیات روسی از لحاظ مضرون بودهاست و معروالً محتوای مدحی دارند.
قصیده یود از شعر عرب وارد ادبیات ایران شدهاست ،اما در ادبیات روسیه اشهعاری وجهود
دارد که شاعران روس به تبعیت از قصاید ایرانی دقیقاً نا «قصیده»( )касыдаرا بهه زبهان
فارسی (با یط سیریلی ) بر آنها نهادهاند و تالش کردهاند هران بهنمایههههای قصهاید
ایرانی را در آن بهکار برند .روسها قصیده را بیشتر با انوری 1و ناصریسهرو مهیشناسهند.
البته این سب نسبت به رباعی و غزل در اشعار روسی کرتر بهکار رفتهاست ،امها دریهور
توجه هستند .این قالب شعری توجه بسیاری از ایرانشناسان ،از جرله برتلز را بهه یهود
معطو داشتهاست .وی دربارۀ ایهن قالهب شهعری در آاهار نمهامی ،جهامی و ناصریسهرو
تحقیقات شایستۀ توجهی دارد ( Бертелъс, 1962: 349-432; Ibid, 1965: 249 & Ibid,
.)1988: 314-332

قصیده شعری است که مصراع اول و مصراعهای زوج آن همقافیهاند و تعداد ابیات آن
از  15بیت بیشتر است .ترجرۀ بخشی از قصیدۀ آلگ الدیژنسکی( ،)Ладыженскийشاعر
معاصر روس ،با مضرون ایرانی برای نرونه ذکر میشود:
»«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

«قصیده در باب راههای مازندران»
آنجا که جاری است آب چون یون زِ زیم ،آنجا راهی است به سوی مازندران؛
آنجا که اندیشناک است و عجیبه آنجا راهی است به سوی مازندران... ،
آنجا که با مُهر سلیران مقتدرانه گرفته تحت حفاظ،
جنیان گریند بیوقفه ه آنجا راهی است به سوی مازندران... ،
و طناب دار از مهار پرواز یواهد کرد و شاخ را یواهد گرفت
و میدان جنگ را منفجر یواهد کرد ...دیدار با من در مازندران!».

جالب است که شاعر برای قصیدۀ یویش از ردی استفاده کردهاست و در مصهرع اول
و مصراعهای زوج قصیده ،عبارت «آنجا راهی است به سوی مازندران» تکرار میشود.
«قصیده قالب مضامین حراسهی اسهت و در آن بها قهرمهانی مواجهه هسهتیم کهه بهه سهفرهای
مخاطرهآمیز پای درمینهد و ی تنه ،ییل عمیری را تار و مار میکند .جنگهای او جنبۀ ملی و
مذهبی دارد و مخالفان او کفار و مالحده یا دشرنان کشهور هسهتند .اعرهال محیرالعقهول انجها
میدهد؛ مثالً با اسب از دریایی ژر عبور میکند» (شریسا.)294 :1181 ،

در شعر الدیژنسکی نیز چنانکه پیداست ،از دالوریهای شهگفت قهرمهان سهخن بهه
میان آمدهاست .شاعر یود این سروده را قصیده نامیدهاست ،البته تعداد ابیهات آن کرتهر از
 15بیت میباشد ،اما لحن و موضوع قصیدۀ وی به تبعیت از قصاید سنتی ،حراسی اسهت.
سایتران آن مترایز از قصاید سنتی اسهت؛ زیهرا قصهاید سهنتی از چههار بخهشِ تشهکیل
شدهاست که عبارتند از :مقدمه (تشبیب یا نسیب یا تغزل) ،تخلهص (بهه معنهای رههایی و
گریزگاه) ،تنۀ اصلی (یا قسرت اصلی که مدح است) و پایان شعر یها شهریطه (کهه دعهای
تأبید است) ،تشکیل شدهاست .ترایز بخش آغازین یا مقدمه از سهایر قسهرتهها در شهعر
مذکور ساده است ،اما به نمر میرسد که سایر بخشها در آن چندان نرود ندارند .مهذذنی
شریطه را یکی از بخشهای مهم و سازندۀ قصیده دانستهاست و آن را جزئی از ترفندهای
شاعرانۀ «حسن مقطع» به شرار آوردهاست:
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« شریطه آن است که شاعر برای مردوح یود عرر جاودانی طلب کنهد و یها متضهرن دعها بهرای
مردوح و نفرین برای دشرن او باشهد .ایهن دعها را چهون غالبه ًا بهه امهوری جهاودانی و اصهولی
تغییرناپذیر مشرو و وابسته میکنند ،بدین سبب آن را شریطه نامیدهاند» (مذذنی.)127 :1174 ،

پز قسرت پایانی و یا شریطه نیز در شعر فوق چندان قابل ترهایز نیسهت ،جهز آنکهه
راوی حری را به مبارزه میطلبد.
بنابراین ،شاعر روس با وجود اهترا بر پیروی از قالب و سایتار شعری قصیده ،تحهت
تهأایر آمویتههههههای پیشهین از ادبیههات سههرزمین یهود کههه بههر اسهاس معنهها و مضههرون،
طبقهبندیهای شعری را پذیرفتهاست ،بهه مضهرونی حراسهی پردایتهه ،امها در پهذیرش
سایتران قصیده چندان موفق عرل نکردهاست.
 .8ترجیعبند
ترجیعبند «مجروعه ابیاتی است (حدود پنج تا بیست بیت) یا میتوان گفت غزلهایی است
که به وسیلۀ ی بیت اابتِ مصرع (بیت ترجیع) به هم وصل شهده باشهند» (شریسها:1181 ،
 .)121ترجیعبند یاص ادب فارسی است و در زبان عربی وجود نهدارد؛ چنهانکهه در تهاریخ
ادبیات آمدهاست« :آفرینندۀ اولین ترجیعبند مشخص نیست ،اما کهنتهرین ترجیهعبنهد در
دیوان فریی سیستانی آمدهاست» (هران .)122 :زیباترین و معرو ترین ترجیعبندها در دیوان
سعدی شیرازی و هات اصفهانی است .ترجیعبند از چند غزل تشکیل میشهود کهه یه
بیت تکراری در پایان هر غزل ه که یود قافیهای جدا از قافیۀ غزل دارده آنها را به ههم
وصل میکند .هر غزل را «یانه یا رشته» گوینهد و ههر بیهت تکهراری را نیهز «ترجیهع یها
برگردان» گویند .والنتین ژوکوفسکی( )Валентин Жуковскийسه ترجیعبنهد بهه زبهان
روسی ترجره کردهاست که یکهی متعلهق بهه ناصهر بخهارایی اسهت و دودیگهر بهه شهیخ
فریدالدین عطار نیشابوری و باباکوهی شیرازی تعلق دارند .ترجرۀ ترجیعبند ناصر بخارایی
که ژوکوفسکی به اشتباه آن را به ناصریسرو قبادیانی نسبت دادهاست ،انگیزهای شد برای
سرایش ترجیعبند دیگری با نها «درویهش مسهت» کهه نیکهاالی گومیلیهو ( Николай
 )Гумилевآن را با تکرار هران ابیات برگردان ترجیعبند ناصر بخارایی سرود« :که جهان
پرتویست از رخ دوست  /جرلۀ کاینات سایۀ اوست» .4ترجرۀ سه یانۀ نخستین ترجیعبنهدِ
گومیلیو در ادامه ذکر شدهاست:

»«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!

:آوانگاری این ترجیعبند
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!

»«درویش مست
 ماه بر فراز دریاچه،«عندلیبان بر سرو
 می فراوان نوشیدها، لعل سیاه،لعل سپید
: کنون میسراید رساتر زِ دل،قدحم به دست
» باقی هرۀ سایۀ اوست،«جهان پرتوی است از رخ دوست
 من مست می عشقم،ساقی
. بل زِ ازل، نی زِ امرزو، نی زِ دیروز، نی زِ دیروز،مستم نی زِ امروز
:من رو و سریوش ال زنم که دانستم شوکت را
» باقی هرۀ سایۀ اوست،«جهان پرتوی است از رخ دوست
تا ابد گشت فراموشم آنچه آمویتم
کنون منِ آواره و فقیرِ رند
:از بهر یکی لبخند گل رُز و ترانۀ کسی
» (یحییپور و صادقی سهلآباد و مهر... باقی هرۀ سایۀ اوست،«جهان پرتوی است از رخ دوست
.)92 :1191 ،کریری
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بنابراین ،والنتین ژوکوفسکی که یود استاد کرسی ادبیهات فارسهی در پتربهورگ بهود،
نقش بسزایی در معرفی این قالب شعری یاص به ادیبان روسی داشتهاست و هرچند مثال
دیگری برای این نوع قالب شعری مشاهده نشهد ،امها ادیبهان روس بهه آن توجهه نشهان
دادهاند.
 .9نتیجه
روابط ادبی ایران و روسیه بسیار ریشهدار بودهاست .آاار هر دو کشهور بهه وسهیلۀ ترجرهۀ
مستقیم و یا از زبانهای دیگر به یوانندگان معرفی شدهاست و عالقۀ آنها را برانگیختهه
است .این امر سبب تقلید از قالبها و استفاده از بریی سوژههای ادبی شدهاست ،به طوری
که بریی موضوعات و قالبهای شعر فارسهی در آاهار نویسهندگان روس جلهوه مهیکنهد.
شاعران و ادیبان روسی هرواره ایرانزمهین را گهاهوارۀ ترهدن و شهعر قلرهداد کهردهانهد.
شرقگرایی در روسیه با پیروی از قالبهای اشعار فارسی به اوج یود رسید .از مشهورترین
قالبهای شعری که شاعران روس قریحۀ یویش را در آنها آزمودهاند ،میتوان به رباعی،
غزل و اشعار مرد  ،قصیده و ترجیعبند اشاره نرود .شاعرانی چون ایوان بونین ،بریوسه ،
کوزمین ،ایوان و ...از مشهورترین شاعران روسی بودند که عالقه و گرایش عاشقانۀ یود
را به شعر فارسی با سرودن اشعاری به سب اشعار فارسی به اابات رسهاندهانهد .شهاعران
روسیه برای غنی سایتن آاار یود به ادبیات ایران و شاعران شهیر آن توجه نشان دادهاند.
پیروی و تقلید از شاعران ایرانزمین برای شاعران روس ،مایۀ مباهات و افتخار بودهاست و
یکی از باشکوهترین وجوه تأایریپذیری ادبیات روسی از ادبیات فارسی را مینرایاند.
پینوشتها
 .1والنتین ژوکوفسکی (1858ه ). 1918بیش از سی سال استاد زبان و ادبیات فارسی دانشهگاه پتربهورگ
بود و آاار بسیاری دربارۀ ایران نوشتهاست .رسالۀ دکتری وی نیز دربارۀ انوری ،شهاعر سهدۀ دوازده ایهران
بود .این اار اولین اار تحقیقی دربارۀ دیوان انوری است.
 .2نا شهری در استان صعده واقع در یرن.
 .1این شنایت بیشتر مرهون تحقیقات ژوکوفسکی و رسالۀ او دربارۀ انوری است.
 .4برای اطالعات بیشتر ،ر.ک؛ یحییپور ،صادقی سهلآباد و کریری مطهر77 :1191 ،ه.98
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