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مقدمه

قرن نوزدهم در ادبیا روسیه به عنوان قرن طلایی شناخته مریشرود؛ چراکره نویسرن گان و
شاعران نام ار و بزرگی همچون :الکسان ر سرگیویچ پوشرکین  ،)1199-1331نیکلرای واسریلویچ
گوگرررو  ،)1389-1381ایررروان سررررگیویچ تورگینیررر  ،)1313-1333فئرررودور میخرررایلویچ
داستایفسرررکی  ،)1311-1331لررر نیکلرررایویچ تالسرررتوی  ،)1313-1918آنترررون پررراولویچ
چخوف  ،)1318-1984در این قرن میزیستهان  .به گفته ولادیمیر واسیلویچ کاتای  ،ادب شرناس
مشهور روس« :بازهی زمانی بین ولاد پوشکین  )1199و فو چخوف  )1984یک قررن اسرت
که به قرن طلایی ادبیا کلاسیک روسیه مشهور است .این دو نویسن هی مشهور ،در آغاز و پایان
یک زنجیر ناگسستنی ادبیا قرار گرفتهان  ».سروف )111 :1883 ،دلیل نامگذاری قررن نروزدهم
به نام قرن طلایی ادبیا روسیه این است که در این دوره ،توجه به ادبیا سادهفهم بیشتر شر و
میتوان گفت برجستهترین شاعران و نویسن گان روس در این دوره میزیسته و آثار فراخری را از
خود بهیادگار گذاشتهان .
درست است که نام ارترین و برترین شاعران و نویسن گان روس در این قرن میزیستهانر و
برترین آثار شعر و نثر به زبان روسی در همین دوره سروده ش ه است؛ اما شرکوفایی شرعر و آثرار
ادبی در قرن طلایی ادبیا روسیه ریشه در قرن هج هم دارد .تاریخ ادبیا روسیه بهروشنی گواه
این مطلب است که قرن هج هم در ادبیا روسیه ،مق مه و زمینرهای بررای شرکوفایی ادبیرا
روس در قرن طلایی بهشمار میآی .
در آثار و اشعار نویسن گان و شاعران قرن هج هم ادبیا روسیه که در میران آنهرا ،افررادی
مانن  :نیکلای پتروویچ اوسیپوف ،پیوتر ایوانویچ ماکاروف ،الکسان ر نیکلرایویچ رادیشر  ،گاوریرل
پترویچ گاگارین ،میخاییل ایوانویچ پوپوف ،نیکولرای میخرایلویچ کرارامزین ،میخاییرل واسریلویچ
لامانوسوف ،واسیلی کیریلویچ تری یاکوفسکی ،آنتیوخ دیمیترویچ کانتی میر قرار دارنر  ،مریتروان
گفت که بهن ر عناصر شرقی و اسلامی بهچشم میخورد.
در تأیی این مطلب ،سخنی را از پیوتر واسیلویچ الکسیی  )1931نقل میکنریم .او در برارهی
عناصر شرقی و اسلام در ادبیا قرن هج هم روسریه چنرین مرینویسر « :هرچنر در ایرن دوره
عناصر شعر شرقی در آثار شاعران و نویسن گان روس بهچشم نمیخورد و علاقه خاصی به مذهب
اسلام و تفکر اسلامی در نویسن گان و شاعران روس وجود نر ارد؛ امرا اسرلامی کره ولترر -1113
 ،)1194نویسن ه فرانسوی عصر روشرنگری و مونتسرکیو  ،)1139-1118متفکرر سیاسری عصرر
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روشنگری ،در نوشتههای خود تبیین کرده بودن  ،باعث ش که در آثار شاعران و نویسن گان غربی
و بهتبع آنران ،در آثرار نویسرن گان روس کشرش و علاقرهای نسربت بره مشررم زمرین پ یر ار
گردد ».الکسیی )18 :1881 ،
با توجه به همین گرایش و ایجاد علاقه به ادبیا مشررم زمرین برود کره کروچلبکر نوشرت:
«فردوسی ،حافظ و سع ی در انتظار خوانن گان روس هستن  ».نقرل از مشرریاکوف)198 :1933 ،
البته ،علاقه و توجه به مفاهیم مربوط به مشرم زمین در اروپا ،سا ها پیش از روسیه بهوجود آم ه
بود .افزایش این گرایش و عمیقتر ش ن آشنایی اروپاییان با مشرم مربوط به نیمه دوم قررن 13
میباش ؛ زمانی که در فرانسه «گالان» اق ام به انتشار ترجمه داستانهرای عربری «هرزار و یرک
شب» نمود و پس از او «پتی د لا کروا» ترجمه «تاریخ شراهان و وزیرران فرارس ،داسرتانهرای
فارسی» و سپس «هزار و یک روز ،داستانهای فارسی» را منتشر کرد که این آثار بهش مرورد
استقبا خوانن گان قرار گرفت.
نویسن گان ،ان یشمن ان و شاعران روسزبان ،اسلام را بهعنوان جرز لاینفرک مشررم زمرین
میشناختن و نظر به مشرم زمین برای آنان زمینهساز نظر به اسلام بود .شایان ذکر است کره در
قرن هج هم و حتی به جرئت میتوان گفت پیش از اینکه پوشکین شعر «پیامبر» خود را بسرای ،
تصویری که از اسلام و پیامبر اکرم در اشعار شاعران روسزبان ارائه میش  ،تصرویر آمیختره
با برداشتهای عم تا نادرست شخصی شاعران بود.
در قرن نوزدهم ،یعنی در قرن طلایی ادبیا روسیه ،علاقه و کشرش شرعرای روسزبران بره
شرم و کشورهای مسلماننشین به شکوفایی و اوج خود میرس  .در این دوره اسرت کره مشررم
زمین ،اسلام ،قرآن کریم و حضر محم  در نظر روسزبانان مفهوم و رنگ تازهای بره خرود
میگیرن  .بهجرئت میتوان گفت یکی از دلایل این امر و حتی مهمترین دلیرل آن ،بیشرتر شر ن
رفتوآم روسزبانان به منطقهی قفقاز در ابت ای قرن نوزدهم بود و اینکه این منطقه دریچرهای
برای آشنایی آنان با مشرم زمین ،اسلام و فرهنگ اسلامی بهشمار میآم .
در دورهی قاجار و در پی جنگهای ایران و روسیه بخشهرایی از شرما ایرران ،از جملره
ارمنستان ،ایالتهای شرقی گرجستان و قفقاز از ایران ج ا ش ن و تحت سلطه و تملک روسیهی
تزاری در آ م ن  .از آنجا که قفقاز تا پیش از عه نامه گلستان ،یعنی تا تاریخ بیست و پنجم اکتبرر
 1313سوم آبان ماه  )1191بخشی از خاک ایران بهشمار میآم  ،پُر واضح اسرت کره مرذهب و
آداب و سنن مردم ساکن در این منطقه ،همان مذهب و آداب و سنن مردم ایران بود.
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رفتوآم روسها به قفقاز و مراودا و تعاملا اجتماعی آنان با ساکنان این منطقه باعث ش
تا رفتهرفته عقای پیشین آنان نسبت به اسلام و مسلمانان رنگ بازد و با اسلام واقعی و مسرلمانان
واقعی در عمل روبرو شون و این بود که در اشعار شعرایی که در این منطقه به دنیا آم ه بودنر و
یا دورهای از زن گی خود را در آنجا گذران ه بودن  ،موضوعا اسلامی با رنگوبوی ج یر نمرودار
ش.
بحث اصلی
 .1درژاوین

گاوریل رامانوویچ درژاوین )1143-1311 1شاعر عصر روشنگری ،اولین شاعر روسزبانی برود
که در آثار خود از اسلام و حضر محم  با احترام یاد کرد .پیش از درژاوین آنچنان که پیش-
تر به آن اشراره کرردیم ،اغلرب شرعرا و نویسرن گان روس ،تصرور درسرتی از اسرلام و حضرر
محم  ن اشتن و این تصور نادرست را در آثار آنان نیز میتوان مشاه ه کررد .در اثبرا ایرن
مطلب ،خانم ناتالیا چالیسوا ،رییس مرکز مطالعرا تطبیقری فرهنرگ شررم و غررب ،در برارهی
برداشت نویسن گان روس از ادبیا فارسی چنین مینویس « :در قرن هج هم برداشت از ادبیرا
شرقی آمیزهای از این موارد بوده است :غزلیا عاشقانهی حرافظ ،پنر های حکیمانرهی سرع ی،
حرفهای پیامبر دروغینی به نام محم و سوژههایی که معتق ان به کتب مقر س برا آنهرا آشرنا
هستن  ».چالیسوا.)148 :1888 ،
حا  ،این سؤا مطرح می شود که چرا درژاوین بر خلاف شراعران معاصرر و ماقبرل خرود در
اشعارش با احترام از پیامبر یاد می کن ؟ ریشهی این مطلب کجاست؟ و آیا درژاوین شرناخت
درستی از اسلام و پیامبر داشته است و بر اساس این شناخت ،اشعار خود را سرروده و یرا ایرن
موضوع دلایل دیگری دارد؟
پاسخ را بای در زن گی این شاعر برجستهی روس جست و به سه گونه میتوان به این سؤا
پاسخ داد:
 .1نسب خانوادگی درژاوین به یکی از نژادهای تاتاری برمیگردد .وی در یکی از خانوادههای
نجیبزاده تاتاری در نزدیکی قازان متول ش  .طبیعتاً ریشههای مذهبی خانواده وی که از تاتارهرا
1. Гаврил Романович Державин.
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بودن ر همانطور که میدانیم ،همچنان نیز دین غالب مردم منطقه تاتارستان اسرلام اسرت ر از
زمان تول بر تربیت و نگرشهای درژاوین تأثیر گذاشت.
 .1درژاوین کودکی خود را در قازان که یکی از مهمترین شهرهای روسیه بهشمار میآمر  ،در
میان مسلمانان سپری کرد .قازان پیش از سا  1881میلادی و تسخیر به دسرت ایروان مخروف،
محل زن گی تاتارهای مسلمان بود و در آنجا ،مساج بسیاری از جمله بزرگترین مسرج روسریه
با نام «مسج قل شری » وجود داشت؛ اما پس از تسخیر ،شمار زیادی از تاتارهای مسرلمان بره
دست روسها کشته ش ن و مابقی آنها یا سرکوب و یا مجبور به پذیرش مسیحیت ش ن  .هرچن
این شهر به دست روسها تسخیر ش ؛ اما همچنان در قرون پس از تسخیر ،مردم سراکن در آن،
آداب و رسوم و مذهب خود را هرچن به صور پنهانی حفظ کردن .
درژاوین در چنین محیطی رش کرد و ن سبت به اسلام و پیامبر آن شناخت پی ا کرد و با توجره
به این شناخت و با این پیش زمینه ،در آثار خود نیز از ایشان با احترام یاد میکرد .او در بنر آخرر
اودای شعر) معروف و بلن خود به نام « »Фелицаدر اسطورههای روم به خ اون خوشبختی
و موفقیت اطلام میش ه است ).که در سا  1131سروده ش ه اسرت ،حضرر محمر  را برا
احترام میخوان :
"Прошу великого Пророка,
Да прах ног твоих коснусь,
Да слов твоих сладчайша тока
И лицезренья наслаждусь!"...
«به پیامبر عظیم الشان متوسل میشوم ،آری گررد و غبرار پاهایرت را لمرس مریکرنم ،و از
شنی ن سخنان شیرینت و از تماشای جما رویت غرم در لذ میشوم!»...
 .3نظریهی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد :به نظر میرس که نظر درژاویرن نسربت بره
اسلام و پیامبر عظیم الشان آن تنها مربوط به آموزههای زن گی شخصی او نبوده اسرت .درژاویرن
شاعری درباری بهشمار میآم که به دربرار کراترین دوم دوره حکومرت :نهرم ژوئیره  1111ترا
هف هم نوامبر  )1191رفتوآم داشت .او همچنین ،شخصیتی سیاسی و حتی مشاور سیاسری نیرز
بهشمار میآم .
در زمان امپراطوری کاترین دوم ،مرزهای امپراطوری روسیه گسترش پیر ا کررد و بخشری از
مناطق مسلماننشین ،تحت سلطهی این امپراطوری درآم ن  .بنابه گفتهی سینلنیکوف« :پادشراه،
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این ه ف را پیش روی خود قررار داد کره روسریه را بره امپراطروریای تبر یل کنر کره در آن
نماین گان تمامی مذاهب وجود دارن و در کنار یک یگر زن گی مسالمتآمیزی دارن  .درژاوین هرم
در این میان ،قواع بازی را آموخت و پرذیرفت ».سرینلنیکوف )9 ،1883 ،و بره خراطر خوشراین
کاترین دوم در اشعارش از پیامبر بهنیکی یاد میکرد.
دیگر نویسن گان ،در آثار خرود بره صرور مؤدبانره و احتررامآمیرز از پیرامبر اکررم یراد
نمیکردن  .دلیل این امر ،این بود که در آن زمان ،ادیبان و ان یشمن ان روس بر این براور بودنر
که اسلام یک سیستم فلسفی یا ای ئولوژیک و ساخته و پروردهی فردی به نام محم اسرت و نره
یک دین آسمانی .به همین دلیل ،غالبا کلمه «محم یت» به عنوان جایگزین کلمهی اسلام مرورد
استفاده قرار میگرفت .در این سا ها حتی «سنتهای تصویرگری شرقی در ادبیا روسیه فقر
به عنوان یک روش آراستن متن و پ ی های بیرونی محسوب میش  .برای مثا  ،این سنتهرا در
اثری از کاترینای دوم تحت عنوان ،"Сказка о царевиче Хлоре" :یعنری «داسرتان
شاهزاده کلر» نمود بارز داشت ».ایسای )3 ،1889 ،
در سرا  1119بره دسرتور پترر کبیرر ،کترابی برا عنروانКнига систима или " :
 ،"состояния Мухаммеданской религииیعنری «مبرانی و موقعیرت مرذهب
محم » توس دیمیتری کنستانتینویچ کانتی میرر  ،)1113-1113دانشرمن و شخصریت سیاسری
روسیه ،به نگارش در آم  .این کتاب ،دربردارن هی انتقاداتی به اسلام و معرفی نادرست ایرن دیرن
آسمانی و پیامبر اکرم است .همانطور که مشاه ه میشود نرام کتراب نیرز در بردارنر ه نگراه
نادرست به اسلام و حضر محم  به عنوان یک پیامبر الهی است .انتشار چنین نظراتی راجع
به اسلام در روسیهی آن زمان منجر به بهوجود آم ن حس خصومت نسبت به اسلام شر  .چنرین
حسی نسبت به اسلام و حضر محم  تا ابت ای قرن نوزدهم در جامعه غالب بود.
 .2یاکوبوویچ

لوکیان آن ره ویچ یاکوبوویچ  )1388-1339شاعر معاصر پوشرکین و از نویسرن گان روزنامره
ادبی بود .وی به پوشکین علاقه بسیاری داشت و همیشه این افتخار را داشت که پوشرکین بررای
چاپ شعر در روزنامه از وی درخواست شعر میکرده است .وی پنج سا بعر از انتشرار مجموعره
اشعار «تأسی از قرآن» پوشکین که جایگاه بسیار رفیعی در ادبیا و شعر روسیه پیر ا کررد ،شرعر
«فصل  91قرآن» را سرود که اقتباسی بود از سوره  91قرآن یعنی سوره شمس.
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"Клянусь солнцем и луною,
Клянусь нощию и днем,
Клянусь небом и землею,
;Клянусь ослицей и конем
"...
«قسم به خورشی و ماه ،قسم بره شرب و روز ،قسرم بره آسرمان و زمرین ،قسرم بره الرا و
اسب چهارپایان)»...
همانطور که مشاه ه میشود ،این ابیا برگرفته از آیا آغازین سوره شمس است و ادامره
شعر نیز ارجاعا زیادی به این سوره مبارکه دارد.
یاکوبوویچ که به پوشکین و دی گاههای وی علاقه زیادی داشرت ،تحرت ترأثیر وی برود و در
اشعار دیگر خود نیز از مضامین شرقی و اسلامی و قرآنی بهره جست .وی شعری به نام «ایرران»
دارد که در آن به تمجی عمیق از این سرزمین میپردازد و نیز شعر دیگری برا عنروان «تاسری از
سع ی» دارد و با بهرهگیری از مضامین اشعار سع ی ،شعری را سروده است.
 .3کاتنین

یکی دیگر از شاعرانی که به واسطهی زن گی در قفقاز و در اثر معاشرر برا مسرلمانان ایرن
منطقه ،با مفاهیم شرقی و مذهب اسلام آشنایی پی ا کرد و در اشعارش نیرز از ایرن مفراهیم سرود
جست ،پاو الکسان رویچ کاتنین  ،)1191-1388شاعر ،نمایشنامهنرویس ،منتقر ادبری و متررجم
است .او در آثار خود به موضوعاتی میپردازد که برای مسلمانان حائز اهمیت هستن .
همانگونه که اشاره کردیم ،آشنایی او با شرم و اسلام در قفقاز ،جایی که دو سا در خر مت
ارتش بود ،اتفام افتاد .تجربهی زن گی در قفقاز و آشنایی برا تاریخچرهی غنری ادبیرا عررب و
تاریخچهی با شکوه اسلام ،تأثیر بهسزایی بر این شاعر گذاشت .شعری تحت عنوان " Гнездо
 "голубкиیعنی «لانهی کبوتر» نتیجهی زنر گی کراتنین در قفقراز اسرت .او در ایرن اثرر ،از
حضر محم  و دین اسلام به نیکی و با احترام یاد میکن .
 .4ماناسئین

پیوتر پیتروویچ ماناسئین  )1383-1331از شاعران اوایل قرن  19روسریه اسرت کره پر رش
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افسر پادگان قازان بود و خودش نیز بع ها به منطقه قازان نقل مکان کرد و به همرین دلیرل ،برا
مفاهیم شررقی آشرنا برود .او شرعری را برا عنروان ،" Ад и рай Магометов " :یعنری
«جهنم و بهشت محم » سرود و در آن ،با استفاده از مفاهیم و آموزههای قرآنری پیرامبر بره
مطالب مربوط به معاد و زن گی پس از مرگ پرداخت .این شعر نیز به تبعیت از اشرعار «تأسری از
قرآن» پوشکین با عبار «قسم به» آغاز میشود.
"Клянусь ночи темнотой,
Клянусь солнцева восхода
Невыразимой красатой
"...
«قسم به تاریکی شب ،قسم به زیبایی وص ناپذیر طلوع خورشی »...
وی در این اشعار ،در بیان حالا و دی گاههای پیامبر اسلام و همچنین تشربیه توصریفا
قرآن به کتاب مق س ،نگاهی مشابه پوشکین دارد؛ ولی در ارائه مطالب مربوط به معاد و زنر گی
پس از مرگ ،نظرا خاص خود را دارد.
 .5پوشکین

تا ب ینجا از شاعرانی یاد کردیم که به نوعی از پیامبر در اشعار خود یاد کرده بودنر ؛ امرا
بای گفت که اشعار پوشکین در بارهی اسلام و حضر محم  ،بهخصروص شرعر «پیرامبر» و
سیکل اشعار «به تأسی از قرآن» نقطهی عطفی در آثار ادبا و شراعران روسزبران در براب درک
منطقی و منصفانه از اسلام است .پوشکین اولین شاعر در بین شعرای روسزبان است که با واقع-
گرایی و بیانی منطقی به موضوعا و سوژههای قرآنی میپرردازد .سریکل اشرعار «بره تأسری از
قرآن» شامل نه شعر است که در سا  1318پرس از اینکره پوشرکین ترجمرهی قررآن را مرورد
مطالعه قرار میده  ،سروده ش هان  .او در این مجموعه ،به تبیین موضوع وحی کتاب آسمانی برر
پیامبر ،معجزه بودن قرآن و شاعر نبودن حضر میپرردازد و مرینویسر  :محمر  تنهرا
شنون ه ،دریافتکنن ه و منتقلکنن هی وحی بود .پوشکین اشعار بسیاری در باب ماهیت وحری برر
پیامبر از جانب پروردگار دارد.
در اینجا ،بهطور مشخص ،به بیان مضامین بیان ش ه در هر یک از این نه شعر میپردازیم:
در اولین شعر این سیکل ،موضوع وحی قرآن بر پیامبر اکرم ،قر ر پروردگرار و رحمرت
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واسعهی او بر تمام انسانها مورد توجه قرار میگیرد.
در دومین شعر ،در بارهی همسران پیامبر و زن گی ایشان سخن میگوی .
سومین شعر این سیکل ،بر اساس محتوای سورهای «عبس»« ،واقعه» و «حج» سروده ش ه
است.
شعر چهارم و پنجم این سیکل به نوعی بیان و برداشت آزاد پوشکین از آیرهی  183سرورهی
بقره است که میفرمای « :مگر نشنی ی سرگذشت آن کسی را که خ ا به او سرلطنت داده برود و
غرور سلطنت کارش را به جایی رسان که با ابراهیم در مورد پروردگارش بگومگرو کررد! ابرراهیم
گفت :خ ای من آن کسی است که زن ه مىکنر و مرىمیرانر  .او گفرت :مرن زنر ه مرىکرنم و
مىمیرانم .ابراهیم گفت :خ ای یکتا ،خورشی را از مشرم بیرون مىآورد ،تو آن را از مغرب بیراور!
در اینجا بود که کافر مبهو ش  .و خ اون گروه ستمکاران را ه ایت نمرىکنر  )183 ».قررآن
کریم)
پوشکین شعر ششم این سیکل را به کسانی که در نبررد برا مشررکان و برتپرسرتان کشرته
ش هان  ،تق یم میکن و به بهشتی که جایگاه آنان است ،اشاره میکن .
او در شعر هفتم ،به بازگو کردن سورهی «آ عمران» با زبان شعر میپردازد و شعر خود را با
خطاب به پیامبر شروع میکن .
شعر هشتم این سیکل ،دربردارن هی مناجا پوشرکین اسرت کره مضرامین ایرن مناجرا از
سورههای مختلفی که در آنها از برخورد و رفتار منصفانه با ایتام و مستمن ان سخن بهمیان آم ه،
علیالخصوص آیهی بیست و دوم سورهی «نور» گرفته ش ه است کره مریفرمایر « :و سررمایه
داران و فراخدولتان شما نبای از دادن [ما ] به خویشاون ان و تهی ستان و مهاجران راه خ ا دریر
ورزن و بای عفو کنن و گذشت نماین  .مگر دوست ن اری که خ ا بر شما ببخشای و خ ا آمرزن ه
مهربان است »)11 .قرآن کریم) این شعر ،به زکا نیز اشاره دارد.
پوشکین در شعر نهم از این سیکل اشعار ،به بیان برداشت خود از آیرهی  111سرورهی بقرره
میپردازد که میفرمای « :مثل [انفاقا ] کسانی که اموالشان را در راه خ ا انفام مریکننر  ،مثرل
دانهای است که هفت خوشه برویان ؛ در هر خوشهای یکص دانه باشر [پرس انفرام هرر چیرزی
هفتص برابر پاداش دارد] و خ اون برای هر که بخواه [و حکمتش اقتضا کن ] چن برابر میکن
و خ اون [از نظر وجود و توان و رحمت] دارای وسعت است و داناست ».قرآن کریم)
بهطورکلی ،میتوان گفت پوشکین این نه شعر را با تأثیرپذیری از کلام وحی سروده است و به
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نوعی ،سعی داشته در سرایش اشعار خود از سبک و سیام آیههای قرآن پیروی کن .
یکی دیگر از آثار پوشکین که در آن از پیامبر اسلام سخن بهمیان میآی و توجه بسیاری
را به خود معطوف میدارد ،شعر «پیامبر» ،به روسی "Пророк" :است .البته ،هنوز هرم بحرث
بر سر اینکه شاعر در این شعر به ک ام پیامبر اشاره مریکنر و از کر ام پیرامبر سرخن برهمیران
میآورد ،ادامه دارد .منتق انی که به بحث و بررسی این شعر پرداخته و میپردازنر  ،برر سرر ایرن
موضوع ،اختلاف نظر دارن  .میتوان این نظرا را در دو گروه کلی جای داد:
 .1دستهی او بر این باورن که پیامبر پوشکین همان پیرامبر کتراب مقر س است .سرورا ،
)148 :1888
 .1دستهی دوم بر این عقی هان که پیامبر پوشکین و پیامبر اسلام دارای شباهتهای غیر
قابل انکاری هستن و قهرمان اصلی شعر پوشکین همان پیامبر اسلام است .چرنیای :1393 ،
)18
الکسیی در این زمینه ،مینویس « :پوشکین در هنگام سرودن این شعر مریتوانر از کتراب
مق س و یا قرآن الهام گرفته باش  ».و با توجه به اینکه پوشکین پیش از سرودن این شعر ،قررآن
را که توس میخاییل ایوانوویچ وریووکین ترجمه ش ه بود ،مورد مطالعه و بررسی قررار داده برود،
می توان گفت که این شعر را با تأثیر از قرآن سروده است .تاریخ سرایش ایرن شرعر سرا 1313
میباش ؛ یعنی پوشکین سه سا پس از سرودن سیکل اشرعار ""Подражания корану
 )1318مصادف با زمانی که اشعاری را در بارهی قرآن میسروده ،به نوشرتن ایرن اثرر پرداختره
است1.
به نظر نگارن ه ،اگرچه این شعر در پی قیام دکابریستها در سا  1318و خفقران حراکم برر
جامعه ی آن زمان ،با بیانی استعاری و رمز گونه سروده ش ه است و مقصود از پیامبر در این شرعر
خود پوشکین است؛ اما آنچه که از ظاهر اثر برمیآی این است که شاعر با بهررهگیرری از وقرایع
زن گی پیامبر اکرم و در لفافه در آن فضا لب به سخن میگشای .
همانگونه که گفتیم این شعر با الهام از زن گی پیامبر اسلام سروده ش ه است؛ چراکه چه
در این شعر و چه در اشعار دیگر پوشکین که در آنها از «پیامبر» نام برده مریشرود ،اشراراتی بره
زن گی پیامبر اسلام وجود دارد که کاملا با وقایع زن گی آنحضر همخوانی و مطابقرت دارد.
1. Хешам Мохаммед Махмуд. Образ пророка Мухаммада в русской поэзии
конца 18-19 веков, филология и культура, 2014, no 2 (36).
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همین امر ،دلیل متقنی برای اثبا این م عا میباش کره ایرن شرعر برا الهرام از زنر گی پیرامبر
اکرم سروده ش ه و منظور و مقصود از «پیامبر» همان پیامبر عظیم الشان اسلام است.
هشام محمود برای اثبا این م عا دلایلی را به شرح زیر میآورد:
 .1تحنث یا به قو شاعر «عطش و شوم معنوی»
"Духовной жаждой томим,
…"В пустыне мрачной я влачился
«از عطش و شوم معنوی در سوز و گ از ،در بیابان تاریک به سختی راه می رفتم»...
این به قو شاعر «شوم معنوی» که در اولین بیت این شعر بهکرار رفتره اسرت ،مربروط بره
واقعیتی از زن گی حضر محم  است .پیش از اینکه محم  به سن چهل سالگی برس و
به پیامبری مبعوث شود ،دوره «شوم معنوی» را در غار حرا و دور از مردم برای تفکر میگذران .
پیامبر« هر سا یک ماه را در غرار حررا گوشرهنشرینی اختیرار مریکررد .قرریش ایرن
گوشهنشینیها را که در دوران جاهلی شناخته ش ه بود« ،تحنث» مرینامیر  .وی در ایرن مر ،
فقیرانی که نزد او میآم ن  ،اطعام میکرد و پس از اتمام گوشهنشینی ،هفت بار یا بیشتر به طواف
کعبه میپرداخت و در نهایت ،به خانه بازمیگشت «.ابنهشام عب الملک)131 :
 .1ناز ش ن فرشته وحی یا جبرئیل بر پیامبر
"И шестикрылый серафим
"На перепутье мне явился
«و فرشته ای که شش با داشت ،بر سر راهم پ ی ار ش »
ناز ش ن فرشته بر قلب پیامبر برای اولین بار در غار حرا بهوقوع پیوسرت .از آن زمران
بود که وحی بر قلب مبارک پیامبر ناز میش  .بای خاطر نشان کرد کره «فرشرته برا شرش
با » بر پیامبر کتاب مق س نیز فرود میآم ه؛ اما در قرآن سورهای به نام «فاطر» وجود دارد ،نام
دیگر این سوره «الملائکه» است .در این سوره ،از این فرشتگان نام برده میشرود .در آیرهی او
این سوره چنین میخوانیم« :سپاس خ اى را که پ ی آورن ه آسمان و زمین است [و] فرشتگان را
که داراى با هاى دوگانه و سهگانه و چهارگانهان  ،پیامآورنر ه بررای پیرامبر قررار داده اسرت .در
آفرینش هر چه بخواه  ،مىافزای ؛ زیرا خ ا بر هر چیزى تواناست».
 .3معراج پیامبر
"И внял я неба содроганье,
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…"И горний ангелов полет
«و من آسمان را با حرکتی تسخیر کردم ،و پرواز روح به اوج فرشتگان»...
بول یرف در مقالهای با عنروان "Путешествие Магомета на небо" :کره در
سا  1318در مجلهی « »Вестник Европыبرهچراپ رسری ه اسرت ،در برارهی معرراج
حضر محم  سخن میگوی و به احتما زیاد ،پوشکین تمامی شرمارههرای ایرن مجلره را
مطالعه کرده است.
شای دومین مورد یاد ش ه ،یعنی نزو فرشتگان بر قلب پیامبر برای اثبا ایرن امرر کره
این شعر پوشکین با الهام از زن گی پیامبر اسلام سروده ش ه است ،مرورد ابهرام قررار گیررد و
گفته شود که فرشتگان خ اون بر دیگر پیامبران نیز ناز میش ن ؛ اما این مورد ،یعنی «معرراج»
به هیچوجه نمیتوان محل شک و تردی باش ؛ چراکه به گرواهی تراریخ ،تنهرا پیرامبر اسرلام
معراج را تجربه کردهان .
 .4آغاز رسالت پیامبر
"И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
… Исполнись волею моей,
»"Глаголом жги сердца людей
«و خ اون به من فرمود :برخیز ای پیامبر! و ببین و بشنو! اراده من را برآورده کن! ...برا یرک
جمله ،قلب مردم را روشن گردان!»
بر کسی پوشی ه نیست که حضر محم  پیش از نبرو  ،امیری و درسنخوانر ه بودنر و
هنگامی که در غار حرا به ایشان وحی ش و از جانب پروردگار بره ایشران فرمران داده شر کره
«بخوان» ،ایشان شروع به خوان ن کلام وحی کردن  .با استفاده از آیرا آغرازین سرورهی مر ثر،
میتوان این موضوع را بهاثبا رسان که پوشکین در این شعر ،بهنوعی و برا زبران خویشرتن بره
ترجمهی همین آیا پرداخته است و این شعر در بارهی پیامبر اکرم است.
از آیا سوره «م ثر» چنین برمیآی که خ اون به رسرو خرود ،یعنری حضرر محمر 
فرمان داد که به تبلی دین اسلام بپردازد و مردم را پن و ان رز ده  .ترجمه الهی قمشهای از آیا
او و دوم این سوره به این قرار است« :الا ای رسولی که خود را به لباس [حیرر و فکرر ] در
پیچی های  )1برخیز و به ان رز و پن  ،خلق را خ اترس گردان!  »)1قرآن کریم) پوشرکین در ایرن
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بن شعر خود ،به همین نکته اشاره کرده است.
با توجه به دلایل مرذکور ،مریتروان گفرت کره ایرن شرعر پوشرکین ،یعنری شرعر «پیرامبر»
دربردارن هی وقایعی از زن گی پیامبر عظیم الشان اسلام است و بهیقین منظرور از «پیرامبر»،
حضر محم  میباش و نه کس دیگر1.
پوشکین در زن گی حرفهای خود ،به شاعر و رسالت او میان یشی و دغ غهی اصلی حرفهای
او همین مطلب بود و آنچه توجه پوشکین را در سیمای حضر محم  به خود جلب میکررد،
این موضوع بود که بین شاعر و پیامبر اشتراکا غیر قابل انکاری وجود دارد که مهمتررین آنهرا
این امر است که شاعر واقعی مانن پیامبر برای ه فی انتخاب ش ه است؛ با ایرن تفراو کره بره
پیامبر از جانب خ اون وحی میشود ولیکن شاعر الهاما شعری را دریافت میکن .
در سیکل اشعاری که با نام «به تأسی از قرآن» از پوشکین به یادگار مان ه است نیز شاعر بره
همین دغ غهی ذهنی خویش میپردازد و مفهوم «پیامبر-شاعر» را در این اشعار میپروران و بار
دیگر با تکیه بر بیوگرافی و زن گینامهی حضر محم  اشعار و ابیا ج ی ی میسرای .
برای مثا  ،در اولرین شرعر از ایرن مجموعره مریخروانیمИ скрыл от зоркого " :
 "гоненьяو از چشمان بینا پنهان ش ) که با توجه به زن گینامهی پیامبر میتوان به این
نتیجه رسی که پوشکین در این مصرع ،راجع به زن گی سخت پیامبر با هم قبیلهایهایش در
مکه و آزار و اذیت آنان نسبت به او در زمان دعو پنهانیاش سخن میگوی .
«حضر محم  م سه سا به دعو پنهانی پرداخرت ».ابرنشهرآشروب مازنر رانی،
« )43 :1319زیرا هنوز محی مکه برای دعو آشکار مساع نبود .او در این سه سا  ،به صور
پنهانی با افرادی که احساس میکرد آمادگی پذیرش دارن  ،تماس میگرفت و آنها را به یگرانگی
خ ا و پرستش او و نبوی خویش دعو میکرد .در این م  ،قریش از ادعای او خبرر داشرتن و
وقترری او را در معررابر میدی نرر  ،میگفتنرر  :جرروان بنرری عبرر المطلب از آسررمان سررخن
میگوی  ».بلاذری)118 :1411،
با توجه به نکاتی که به ذکر آنها خواهیم پرداخت ،پوشکین بین زن گی خود و زن گی حضر
محم  شباهتهایی میدی ه که مفهوم «پیامبر-شاعر» تا این ح در نظر او مهم جلوه کررده
و شماری از اشعار خویش را به همین موضوع اختصاص داده است.
1. Хешам Мохаммед Махмуд. Образ пророка Мухаммада в русской поэзии
конца 18-19 веков, филология и культура, 2014, no 2 (36).
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زمانی که پوشکین شعر «پیامبر» خویش را میسرای  ،مصادف با «زمانی است که در روسریه
سلطهی دکابریستها به پایان رسی ه است و خودش نیز به میخایلوف تبعی میشود ».گینزبورگ،
)188 :1918
شاعر بین وقایع زن گی خویش و پیامبر شباهتهایی را مییاب که از آن جملهان :
 .1همانگونه که حضر محم  مورد سرزنش و اتهام از طررف جامعره قررار مریگیررد،
پوشکین نیز بهخاطر اشعار ض حکومتی خود مورد اهانت و سرزنش واقع میشود.
 .1همانگونه که پیامبر مجبور به هجر از مکه به م ینره مریشرود ،پوشرکین نیرز بره
میخایلووا تبعی میشود.
او در نامهای به پیوتر آن ریویچ ویازیمسکی  ،)1191-1313شاعر ،منتق و متررجم هرمعصرر
خود به صور طنزآمیز در بارهی موضوع «پیامبر-شاعر» و بهطورخاص راجع به تبعیر خرود بره
میخایلوا ،با الهام از زن گی پیامبر چنین مینویس « :به این ترتیب ،مجبرور شر م از مکره بره
م ینه هجر کنم ،قرآن در هنگام هجر در دستان من بود و به همین دلیل ،مؤمنان تا کنرون
منتظر کلام وحی هستن  ».پوشکین)981 :1983 ،
دو کلمه در این نامه ،توجه انسان را به خود جلب میکن یکی «قرآن» و دیگری «مؤمنان».
با توجه به شباهتی که پوشکین بین خود و پیامبر میبین  ،میتوان اینگونه نتیجهگیری کررد
که منظور او از «قرآن» همان دفتر اشعارش است و منظور او از کلمرهی ""правоверные
مؤمنان) که بارها در سیکل اشرعار " " Подражания корануاز آن اسرتفاده مریکنر
کسانی است که با او همعقی ه هستن  .او از اصطلاحا رایج مسلمانان در اشعار خویش سود می-
جوی و کلمه «مؤمنان» را در تضاد با کلمهی«کافران» ،بره روسری" "нечестивыеبرهکرار
میبرد.
پوشکین برای پیامبر اکرم ارزش و احترام بسیاری قائل بوده است و این احترام ،نره تنهرا
به خاطر اهمیت حضر محم  در فرهنگ اسلامی-شرقی و شخصیت برجستهی آن حضر
است؛ بلکه با توجه به مطالب ذکر ش ه ،میتوان گفت که بخشی از آن هم بهدلیل این بروده کره
پوشکین وجوه تشابهی را در زن گی خویش و پیامبر جسته و بهدلیل آنکه در آن روزگار نمی-
توانسته صریح و بیپرده از حقایق سخن بگوی  ،از بیان دیگرگونهی مطالب برا کلمراتی رمزآلرود
برای رسان ن مفاهیم مورد نظر خود به دیگران سود جسته است و در شعر «پیامبر» ضمن اینکره
با شناخت و اراد به پیامبر واقعیاتی را از زنر گی آن حضرر بیران کررده اسرت ،برا بیرانی
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رمزگونه و در ادامهی وقایع و حوادث پس از قیام دکابریستها ،نقش برجسته و اساسی خویش را
به عنوان رهبر و سردم ار این قیام تبیین میکن .
پس از پوشکین ،میتوان گفت عم تا به تبعیت از او ،شاعران نام ار و پر آوازهی دیگری نیرز
از پیامبر عظیم الشان اسلام در اشعار خود یاد کردهان  .در این میان ،مریتروان بره لرمرانتوف،
ولتمان ،تیوتچ  ،پالونسکی و دیگران اشاره کرد .نکتره جالرب ایرن اسرت کره بعر از پوشرکین
شاعرانی با تأسی از شعر پیامبر او ،اشعاری با همان نرام پیرامبر سررودهانر کره از آن جملرهانر :
لرمانتوف ،نکراسوف و کامینسکی.
 .6موراویوف

آن ر ری نیکولررایویچ موراویرروف  )1191-1313نویسررن ه و شرراعر روس اسررت کرره یکرری از
پایهگذاران نهضت دکابریستها بود .وی در همان دورهای میزیست که نگراه ج یر بره مشررم
زمین و دین اسلام و پیامبر اکرم پ ی ار ش ه بود .وی در بخشری از یکری از نمایشرنامههرای
خود ،شعری با عنوان "Песнь дервиша" :ترانه درویرش) دارد کره در آن هرمزمران بره
چن ین مفهوم اساسی مختل از دین اسلام اشاره میکن .
"Аллах дает нам ночь и день,
;Чтоб прославлять его делами
– Светило дня – его лишь тень
Виновных обличит лучами.
!Аллах керим! Аллах керим
...
Здесь время на земле дано
Для покаянья человеку.
Страшитесь, улетит оно,
!Спешите с милостыней в Мекку
!"...Аллах керим! Аллах керим
«خ اون به ما روز و شب را میبخش ؛ تا ما با اعما خود او را بپرستیم .روشرنایی روز ،بلکره
فق سایه روشنی از آن ،گناهکاران را رسوا میسازد .خ اون کریم است! خ اونر کرریم اسرت!...
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اینجا بر روی زمین ،به انسان ،زمان برای توبره داده شر ه اسرت ،بترسری کره زمران چرون براد
می گریزد .بشتابی به سوی مکه با خیرا خویش ،خ اون کریم است! خ اون کریم است!»...
در این شعر ،به مطالب مختلفی از دین اسلام اشاره ش ه است :خ ایی که خالق مقتر ر اسرت،
پیامبری که آماده کمک به بن گان است ،اجرای بعضی واجبا اسلام ،مانن  :برپایی نمراز ،زیرار
خانه خ ا در مکه.
 .7لرمانتوف

میخاییل یوریویچ لرمانتوف  )1314-1341شاعر برجستهای است کره در اشرعار خرویش بره
زن گی و شخصیت پیامبر اسلام اشاراتی داشته است .جالب توجه است که این شاعر پر آوازه-
ی روس نیز شعری همنام با شعر پوشکین یعنی " "Пророкبه فارسی «پیامبر» سروده است.
در این شعر که بهعم  ،همنام با شعر «پیامبر» پوشکین و بهتبع آن شعر و در ادامه و تکمیرل آن
سروده ش ه است ،مفهوم «پیامبر-شاعر» پرورده میشود.
شعر «پیامبر» پوشکین با این جملا به اتمام میرس « :ای پیرامبر! برخیرز و گروش فررا ده!
ارادهی مرا به انجام رسان و با سخنت قلب انسانها را روشن ساز!» و شعر «پیامبر» لرمانتوف برا
این جملا آغاز میشود« :از آن هنگام که خ اون علم پیامبری را به من عطا فرمود ،در چشمان
مردم شرار و کینه توزی را میخوانم .من به تبلی عشق و حقیقت ناب آموزههایم پرداختم؛ امرا
تمام نزدیکانم خشمگینانه به سویم سنگ پرتاب کردن  ».به این ترتیب ،بهجرئت میتروان گفرت
که شعر لرمانتوف از همانجایی آغاز میشود که شعر پوشرکین بره اتمرام مریرسر ؛ یعنری شرعر
لرمانتوف ادامهی شعر پوشکین است .قهرمان یا پیامبر شعر لرمانتوف ،خود را با تمرام قروا وقر
ه ایت مردم میکن و حقیقتی را که تا آن زمان پنهان کرده بود ،بازگو میکنر ؛ امرا مرردم او را
درک نمیکنن  .به هر ترتیب ،لرمانتوف با پیروی از شاعر پیشکسو و معاصر خود ،پوشکین و برا
تکیه بر شعر او و مفاهیم و اصطلاحا فرهنگ اسلامی ،به تکمیل و توضیح شعری کره پوشرکین
آن را آغاز کرده ،میپردازد.
نکتهی قابل تأملی که در هر دو شعر بهچشم میخورد ،ایرن اسرت کره هرر دو شرعر در وزن
یامب چهار رکنی در این وزن تکیه بر روی هجای دوم قرار میگیرد) سروده ش هانر  .لرمرانتوف
میتوانست این شعر را در هر وزن دیگری بسرای ؛ لیکن به نظر نگارنر ه از آنجرایی کره شرعر او
ادامه ی شعر پوشکین بوده است ،شاعر همان وزن را برای ادامه دادن شعر و نره سررودن شرعری
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مجزا برمیگزین .
هر چن شعر پوشکین و شعر لرمانتوف از جهاتی با یک یگر متفاو هستن و بررای مثرا  ،در
شعر پوشکین موضوع سرزنش و آزار و اذیت دنیوی بهچشم نمیخورد؛ اما لرمانتوف نیز با تأسی از
پوشکین ،مفاهیم و مضامین شعر خود را با بهرهگیری از زن گی پیامبر بره تصرویر مریکشر .
مقایسهی محتوای شعر لرمانتوف و خصوصیا قهرمان شعر او و زن گینامهی حضر محم 
نکا قابل تأملی را برای خوانن ه مشهود میسازد که در این مقا نمیگنج .
 .8ولتمان

الکسان ر فامیچ ولتمان  )1388-1318زبانشناس ،شراعر و نویسرن هی روس ،شرعری تحرت
عنوان "Мегеммед" :به فارسی «محم » را میسرای  .او در این شعر ،حضر محم  را
نه به عنوان بنیانگذار دین ج ی  ،بلکه به عنوان فرستادهی خ اون به تصویر میکش .
شاعر به م د شرححا نویسی و توصی شاعرانه ،وقایع زنر گی حضرر محمر  را بیران
می کن و در این شعر ،نام عب الله بن عب المطلب و فاطمره یعنری نرام پر ر و مرادر حضرر نیرز
بهچشم میخورد .ولتمان با این کار خود ،راه را برر برداشرتهرای دوگانره و متفراو از محتروا و
قهرمان شعر خود میبن د؛ چراکه در دو شعر «پیامبر» پوشکین و لرمانتوف ،بهدلیل ع م اشرارهی
مستقیم به نام پیامبر یا دیگر اشارا واضرح بره افرراد یرا مکرانهرای زنر گی او ،مفسرران
تفسیرهای گوناگونی را از این اشعار نوشتهان و بسیاری از آنان قهرمان شعر پوشرکین را ارمیرای
نبی و قهرمان شعر لرمانتوف را اشعیای نبی میدانن  .ال یراوی)48 :1811 ،
"Эмина видит в нем свой первый плод
."И ветвь цветущую потомства Муталеба
«آمنه ،حضر محم  را اولین فرزن و اولین میوهی زن گی خویش میدی
و در او شاخهی پربار فرزن ان مطلب را مشاه ه میکرد».
 .9بستوژف

الکسان ر الکسان روویچ بستوژف  ،)1191-1331نویسن ه ،منتق  ،روزنامرهنگرار و رومانتیسرت
روس با نام هنری مارلینسکی فعالیت می نمود .وی نیز ماننر بسریاری دیگرر از فعالران ادبری آن
دوره ،جز دکابریستها بود و به همین علت ،به تبعیر محکروم شر  .مهرمتررین آثرار بسرتوژف
عبار ان از داستانهای« :کشتی»« ،امی »« ،خرائن»« ،اومالرت بیرگ»« ،ملرا نرور» .بسرتوژف
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بخشی از محکومیت تبعی خود را در منطقه قفقاز سپری کرد و چنر سرا در منطقره داغسرتان
زن گی و کار میکرد .زن گی در این منطقه ،باعث ش وی در بسیاری از آثارش به مفاهیم شررقی
بهخصوص اسلامی بپردازد .نکته جالب در باره بستوژف این است که مفاهیم و ارزشهای شریعی
در آثار وی انعکاس زیادی داشته است و آن ،ب ین سبب است که منطقه داغستان جرز منراطقی
در روسیه است که بیشترین آمار شیعیان را داشته و دارد .وی در یکی از مهمترین آثرارش یعنری
«ملا نور» به نکا و جزئیا جالبی از عقای مسلمانان و خصوصا شیعیان اشاره میکن و بهخوبی
نشان می ده که با علاقه و ریزبینی به زن گی و آداب و سرنن مرردم داغسرتان توجره مینمروده
است .وی در داستان «ملا نور» به مفاهیم و مقولههای اسلامی و شیعی مانن  :کعبه ،جهرنم ،ملرا،
مسلمان ،شیعه ،علی ،کربلا ،حسین اشاره میکن و به بیان سنتها و آداب مذهبی اهل
سنت و شیعیان منطقه داغستان از جملره عرزاداری امرام حسرین مریپرردازد .رسرلان گالرا
مینویس « :شرم در آثار بستوژف وسیعتر و عمیقتر از آنچه شناخته میش  ،ارائه و توصی شر .
او موفق ش فرهنگ شرم را از درون جامعه شرقی معرفی کن ؛ البته نه به عنروان یرک مسرافر،
بلکه به عنوان یک مقیم مناطق شرقی ».رسلان گالا ،1888 ،مق مه)
 .11تیوتچف

فئودور ایوانویچ تیوتچ  )1383-1313نیز شاعر دیگری است که در شعر خود تحت عنروان:
""Олегов щит؛ یعنی «سپر اولرگ» پیرامبر ص) را برا مفهروم دینری «نرور خ اونر »؛ "
 "Господний Светبرابر میدان  .تیوتچ )11 :1881 ،
"!Аллах! Пролей на нас твой свет
"Пророк твой – Магомет!..
«خ ایا! نور خود و پیامآور خود ر محم  ر را بر ما بتابان!»...
در این شعر «نور تو» و «پیامبر تو» یکسان هستن  .در کلام وحی نیز ایرن قیراس بره کررا
بهچشم میخورد .برای مثا  ،در آیهی پانزدهم سورهی مائ ه چنین آم ه است« :اى اهرل کتراب!
پیامبر ما به سوى شما آم ه است که بسیارى از چیزهایى از کتاب [آسمانى خرود] را کره پوشری ه
مىداشتی  ،براى شما بیان مىکن و از بسیارى [خطاهاى شما] درمىگرذرد .قطعرا برراى شرما از
جانب خ ا روشنایى و کتابى روشنگر آم ه است ».که منظور از «نور» همان پیامبر است.
و در آیا چهل و پنجم و چهل و ششم سورهی احزاب میفرمای « :اى پیامبر! ما تو را گرواه
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و بشارتگر و هش اردهن ه فرستادیم  )48و دعو کننر ه بره سروى خر ا بره فرمران او و چراغرى
تابناک »)41 .در این آیا نیز در بیان استعاری قرآن ،پیامبر به نور و چرا تشبیه ش ه است1.
 .11سالاویوف

ولادیمیر سرگیویچ سالاویوف  )1383-1988ان یشرمن حروزه الهیرا  ،شراعر ،منتقر ادبری و
روزنامهنگار روس است که یکی از چهرههای سرشناس فلسفه و عرفان قرن  19روسیه محسوب
می شود .وی بر ان یشه مذهبی بسیاری از شاعران و نویسن گان روس بع از خود مانن  :بردیای ،
بولگاک  ،بلوک و  ...تأثیر گذاشت .او نیز از جمله بزرگان علم و ادب روسیه قرن  19است که بره
مسائل شرقی ،بهخصوص اسلامی پرداخته است .وی در اثری برا عنروانМагомет, его " :
 "жизнь и религиозное учениеو بره فارسری «زنر گی و آمروزه هرای مرذهبی
محم  »به بررسی وجوه مختل شخصیت و ان یشه پیامبر اسلام پرداخته است .اگرچه در
این اثر ،سالاویوف با نگاهی انتقادی به بررسی موضوع پیامبر پرداخته است؛ اما در ایرن اثرر،
اینگونه به عظمت پیامبر اسلام اشاره میکن « :اهمیت حضر محم و دین او در سرنوشرت
بشریت آنق ر مهم و عمیق است که هر فیلسوف دین یا فیلسوف تاریخ که حتری گررایشهرای
شرقی ن اشته باش و تنها دارای دی گاه شخصی نسبت به شخصیت و فعالیتهرای پیرامبر اسرلام
باش  ،بهراحتی به این نکته اعتراف میکن و نیازی به است لا هرای پیچیر ه نر ارد ».سرالاویوف،
)4 ،1991
 .12پالونسکی

از دیگر شاعران روس که به موضوعا اسلامی پرداخته است ،میتوان بره یراکوف پترروویچ
پالونسکی  )1319-1393اشاره کرد .او چن ین سا در تفلیس که محل تلاقی سنتهای مرذهبی
مسلمانان و مسیحیان قفقاز بهشمار میآم  ،زن گی میکرد .در اشرعار او ،دو شرعر برا موضروعا
اسلامی بهچشم میخورد ،" Из Корана" :به فارسی «از قررآن» و " Магомет пред
 ،" омовениемبه فارسی «محم  پیش از غسل» .عنوان شعر او مؤی این امرر اسرت
که این شعر بر اساس سوژههای قرآنی نوشته ش ه است .علاوه بر آن ،در این شعر از این مطلرب

1. Хешам Мохаммед Махмуд. Образ пророка Мухаммада в русской поэзии
конца 18-19 веков, филология и культура, 2014, no 2 (36).
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یاد میشود که محم  به عنوان فرستادهی خ اون انتخاب ش تا آنان را از حتمری برودن روز
جزا با خبر سازد .پالونسکی)13 :1981 ،
",Пророк! напомни маловерным
Что я приду нелицемерным
Судом судить — и будет течь
Река огня в тот день, и будут
…Их на цепях железных жечь
!" Напомни им — да не забудут
«ای پیامبر! به سستایمانان بگو
که من در روز جزا برای قضاو میآیم.
در آن روز رودخانهای از آتش جاری خواه ش
و آنان در غل و زنجیر خواهن سوخت
یادآوری کن تا فراموش نکنن !»
شاعر در این شعر از مضمون آیا ابت ایی سورهی «غاشیه» ،آیهی چهارم سورهی «انسران»
و آیا نهم تا دوازدهم سورهی «اعلی» سود جسته است.
در قرن بیستم نیز شاعرانی همچون :بالمونت ،بونین ،آن ریی  ،تراپیانو و دیگران بره موضروع
شخصیت پیامبر ،زن گی او ،بحث نبو و احادیث او پرداختهان کره شررح آن ،در ایرن مقرا
نمیگنج .
نتیجه

در قرن هج هم تصویر اسلام و حضر محم  در آثار شاعران روس ،تصویری آمیخته با
انحرافا و تصورا نادرست بود و در اواخر قرن هج هم و علیالخصوص در قرن نروزدهم ایرن
تصویر منصفانهتر ش و بیشتر با واقعیت منطبق گشت .دلیل این چرخش را میتوان در موارد زیر
خلاصه کرد:
 .1پیوستن قفقاز به روسیه که تا پیش از اکتبر سرا  1313میلرادی بخشری از خراک ایرران
بهشمار میآم  .اگر به دقت آثار شعرا و نویسن گان روسزبانی را که به قفقاز رفتوآم داشتهان یا
م تی از زن گی خود را در این منطقه گذران هانر  ،در مقایسره برا آثرار شرعرا و نویسرن گانی کره

بررسی تحول سیمای حضرت محمد در آثار شعرای قرن طلایی ادبیات روسیه

33

رفتوآم ی به این منطقه ن اشتهان  ،مورد مطالعه قرار دهیم ،متوجه خرواهیم شر کره علراوه برر
اینکه اشعار و داستانهای بیشتری راجع به ایرران و فرهنرگ شررقی و اسرلام ،قررآن و حضرر
محم  در آثار دستهی او مشراه ه مریشرود ،قضراو هرا و تصراویر مربروط بره فرهنرگ
شرقیاسلامی ،دین مبین اسلام ،قرآن و پیامبر منصفانهتر و نزدیکتر به واقع هستن .
از نظر نگارن ه ،دلیل این امر ،آن است که رفتوآم روسزبانان به قفقاز و مراودا و تعاملا
اجتماعی آنان با ساکنان این منطقه ،باعث ش تا رفتهرفته عقای پیشین آنان نسربت بره اسرلام و
مسلمانان رنگ بازد و با اسلام واقعی و مسلمانان واقعی در عمل روبرو شرون و ایرن برود کره در
اشعار شعرایی که در این منطقه به دنیا آم ه بودن و یا دورهای از زن گی خود را در آنجا گذرانر ه
بودن  ،موضوعا اسلامی با رنگوبوی ج ی نمودار ش .
 .1آثار الکسان ر سرگویچ پوشکین راجع به اسلام ،قرآن و حضر محم  برهویرژه سریکل
اشررعار " ،" Подражания корануیعنرری «برره تأسرری از قرررآن» و همچنررین شررعر
" ،"Пророкیعنی «پیامبر» نقطهی عطفی در تاریخ ادبیا روسی راجع بره فرهنرگ اسرلامی
بهشمار میآین .
پوشکین پس از مطالعه ترجمه روسی قرآن ،این اشعار را با تأثیرپذیری از قرآن سروده اسرت.
بر خلاف اشعار شعرای قرن هج هم تصویری که از اسلام و حضر محم  در این اشعار ارائه
ش ه است ،تصویری منطبق با واقعیت و نشئت گرفته از شناخت پوشکین از قرآن و اسلام است.
پر واضح است که پوشکین نه تنها به عنوان شاعری تأثیرگذار در قرن طلایی ادبیرا روسریه
بهشمار می آم  ،بلکه به عنوان شاعر و ان یشمن ی توانا در تاریخ ادبیا روسیه شناخته ش ه است
که بسیاری از شعرا و نویسن گان جوان و حتی با تجربه در قرن نقررهای و در دنیرای معاصرر بره
تأسی از او شعر سروده و میسراین  .اینچنین بود که شعرای معاصر او و همچنرین شرعرایی کره
سا ها بع از او به سرودن میپرداختن  ،با الگو قرار دادن آرای او در بارهی اسلام و پیامبر ،برا
بیانی احترامآمیز راجع به این مسائل مینوشتن .
به این ترتیب ،میتوان نتیجه گرفت که هر شاعر بسرته بره طررز تفکرر ،اعتقرادا دینری و
مذهبی خود ،میزان تأثیرپذیری از دیگر شعرا ،میزان آشنایی با دین اسلام و غیره تصویر متفراوتی
را از پیامبر ارائه میده .
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