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 چکيده

هاي  تأثيرپذيري و تأثيرگذاري ادبيات فارسي و روسي بر يکديگر موضوعي است که در سال 
هاي متعددي را به خود اختصاص داده است و ريشه در پيوند تاريخي  پژوهشدر ايران، اخير 

و فرهنگي ديرينه دو سرزمين ايران و روسيه دارد. در اين ميان، جايگاه شاعران بزرگ ايران  
اي فردوسي، حافظ، سعدي، خيام، جامي، مولوي و غيره در ادبيات روسيه اهميت ويژهمانند  

و   روسي  شعر  بر  او  اشعار  تأثير  و  روسيه  در  حافظ  جايگاه  به  حاضر،  پژوهش  در  دارد. 
غزل شکل  مي گيري  روس  شاعران  نخستين سرائي  ظهور  از  سال  دويست  از  بيش  پردازيم. 

گوي همچنان با اقبال  د و اشعار اين شاعر بزرگ پارسي گذرترجمه روسي از اشعار حافظ مي 
فراوان از سوي نويسندگان و شاعران روس و مردم اين کشور همراه است. از ميان شاعران  

 اند. تأثير حافظ بودهروسي، آلکساندر پوشکين و آفاناسي ِفت بيش از همه تحت 
 عران روس، ترجمه و تأثير. ادبيات فارسي، ادبيات روسي، جايگاه حافظ، شا  ها:کليدواژه

 
 مقدمه 

را مي ميالدي  بيستم  قرن  اوايل  و  نوزدهم  قرن  سالاواخر  ادبيات  توان  محبوبيت  اوج  هاي 
ها در تاريخ ادبيات روسيه  پارسي در جهان، از جمله در ميان مردمان روس دانست. اين سال

ها  ي با ظهور جريانشناخته شده است و طي آن شعر روس  اي ادبيات روسعصر نقرهعنوان  به
ها، مطالعه و تحقيق دربارۀ زبان و محافل ادبي متعدد دچار تحول چشمگيري شد. در اين سال

طور چشمگيري گسترش يافت و روسيه نيز  شناسي جهان بهو ادب پارسي در مؤسسات ايران
عمر خيام،    کالسيک فارسي همچون فردوسي،  از اين قافله عقب نماند. شاعران بزرگ ادبيات

ويژه جايگاه  غيره  و  رودکي  جامي،  حافظ،  سعدي،  دارند. مولوي،  روسيه  ادبيات  در  اي 
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انديشهاين  بهچنين است که ردپاي  ايرانيها و  بهاسالمي را مي- ويژه عرفان  آساني در  توان 
گويد: »فهم تاريخ روسيه بدون  شناس روس ميآثار ادب روسي ديد. باريس بورسوف، شرق

 ( Челышев, 1999: 99) پذير نيست.« طۀ متقابل آن با شرق امکانفهم راب
از ميان شاعران بزرگ پارسي، حافظ تأثير زيادي بر شاعران و نويسندگان روسي داشته  

هاي قرن نوزدهم در آثار شاعراني چون آلکساندر پوشکين  است. براي مثال در آغازين سال
- 1797مارلينسکي )-، آلکساندر بِستوژف(1877-1804(، دميتري آزنابيشين )1799-1837)

هاي بعد، اين عالقه به  توان مشاهده کرد. در سال( و ديگران تأثير غزليات حافظ را مي1837
، شاعر (1820-1892هاي آفاناسي فِت )کالم و شعر حافظ رو به فزوني يافت. در اشعار و نامه

تأثي  و  است  حافظ  از  سخن  هميشه  ميالدي،  نوزدهم  قرن  و  روسي  اشعار  در  او  کالم  ر 
هاي حافظ  هاي فِت از غزليات حافظ، جزو اولين ترجمههاي فِت هويداست. ترجمهانديشه

هاي شاعري فِت  شود. با گذر زمان، هر آنکه به پيروي از سنتبه زبان روسي محسوب مي
ن آتي  قلم زد، با حافظ خو گرفت و اين روند ادامه داشت تا ميراثي جاودان براي شاعران قرو

پيش  که  شاعراني  بر  عالوه  ماند.  آنباقي  به  تالستوي  تر  لِف  چون  ديگراني  شد،  اشاره  ها 
(1828-1910( گوميليوف  نيکالي   ،)1886-1921( ايوانوف  ويچِسالف   ،)1866-1949  ،)

-1885(، وِليمير خِلِپنيکوف )1925-1895(، سِرگئي يِسِنين )1924-1873والِري بريوسوف )
ها تأثير گرفته و روح غزليات  يگر به اشعار حافظ عالقمند بوده و از آن( و بسياري د1922

 اند.حافظ را در کالم خود جاري ساخته
هاي مهم ارتباط دو ملت و فرهنگ گوناگون است که جايگاه  شک، ترجمه يکي از راهبي

هاي  شهاي هم در روابط ادبي ايران و روسيه دارد. نقش ترجمه در ترويج غزليات و انديويژه 
اي که از دل  ها و افکار ناب و سازندهنمايد و چه عقيدهحافظ نقشي اساسي و پررنگ مي

اي از تاريخ روسيه، راهگشاي آزادانديشان و مبارزان  ها بيرون آمده و در برهههمين ترجمه
  ميان  در   سخن  روسي   به  حافظ  هايغزل  ترجمۀ   باب  در  آنکه  از   پيش روسي قرار گرفته است.  

ل  سا  سيصد  طول  در  روس،  ادب  و  فرهنگ  »در  که  نمايدمي  بايسته  مهم  نکتۀ  بدين   توجه  آيد،
انديشي و سرمشق مبارزه با  عنوان نماد آزادعنوان شاعري بزرگ، که بهحافظ نه تنها به  ،اخير

ويژه در مقام شاعري آزادانديش  تزوير و ريا نيز شناخته شده است. همچنين در معرفي وي، به
اي  دانشگاهي گسترده ـکند، تحقيقات علميها مبارزه ميها و نابکاريهد که با نارواييو متع

 (Пригарина и др, 2012: 86-88) .« صورت گرفته است
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ها در ميان شاعران و نويسندگان روس، گاه چنان  هاي حافظ و مضامين آن تأثيرپذيري از غزل 
اين نکته اذعان دارد که ديگر جاي شک و    مشهود و آشکار است و خود شاعر يا نويسنده به 

ها يا خاطرات مربوط به شاعر  اي است که از خالل يادداشت گونه گذارد، و گاه، به ترديد باقي نمي 
مي  اثر  خود  در  مستتر  مضامين  حتي  و  نويسنده  آن يا  ولي  برد.  پي  بدان  است،  توان  مسلم  چه 

 شيراز بر ادب روس است که جاي بسي خرسندي و البته افتخار است.   گستردگي تأثير خواجۀ 
دربارۀ اين موضوع مقاالتي نگاشته شده است که نگارندگان آنها بيشتر در قالب بررسي  
روسيه   ادبيات  بر  او  غزليات  تأثير  و  حافظ  جايگاه  بر  نگاهي  شرق،  و  روسيه  ادبي  روابط 

)جهانگير درّي،    »ارتباط ادبي روسيه با ادب فارسي« توان  اند. از جمله اين تحقيقات ميداشته
شاهنامۀ فردوسي و چرنيشفسکي )نقش تمدن ايراني در  (؛  1376، سال نهم،  شناسيايران  ۀمجل

حافظ، زندگي و انديشه )حافظ  (؛  1391)ولي صمد، نشر شهرياران،    تاريخ فرهنگ روسي(
روسيه( قلمرو  م  در  دادبه،  ا.  اهتمام  به  عبداهلل،  دائره)صفر  اسالمي،  رکز  بزرگ  المعارف 

و روسي« (؛   1391 فارسي  ادبيات  متقابل  تأثير  به  مطهر،  )جان  »نگاهي  پژوهش  اهلل کريمي 
،  يغما)سعيد نفيسي،  خان گروسي«پوشکين و فاضل(؛ »1379، 8مارۀشادبيات معاصر جهان،  

الدين محمد حافظ شيرازي و نيکالي گوميليف«  پير از ديدگاه شمس (؛ » 1337،  127مارۀش
(؛ 1388،  51مارۀ، شپژوهش ادبيات معاصر جهانپور و فرشته مشهدي رفيع،  )مرضيه يحيي

اطالعات  »حافظ و ادبيات روسي: مطالعه تطبيقي اشعار حافظ و پوشکين« )زهرا محمدي،  
 رد. ( اشاره ک142مارۀ ، ش1396، بهمن حکمت و معرفت

پرسش  اين  به  تا  است  شده  سعي  حاضر  پژوهش  و  در  مردمان  شودکه  داده  پاسخ  ها 
هاي اشعار حافظ به  اند؟ وضعيت ترجمهانديشمندان روس چگونه با خواجه شيراز آشنا شده

زبان روسي چگونه است؟ ديدگاه شاعران و نويسندگان بزرگ روس درباره غزليات حافظ  
دارد  صحت  مطلب  اين  آيا  و  جديد    چيست  سبک  حافظ  از  تأسي  به  روس  شاعران  که 

اند؟ از ميان شاعران و نويسندگان  وجود آوردهسرائي را که در شعر روسي نبوده است، بهغزل
ترتيب، به  اند؟ و بدين تأثير حافظ و غزليات او بودهروس چه کساني بيش از ديگران تحت

 ي خواهيم برد.اهميت و جايگاه اين شاعر بزرگ پارسي در سرزمين روس پ
 

 بحث و بررسي
با توجه به آنچه در بخش مقدمه آمده است، در اين پژوهش به جايگاه حافظ و تأثير غزليات  
او در ادبيات روسي خواهيم پرداخت. پيش از هر چيز، بررسي چگونگي ظهور و گسترش  
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ها بر اشعار  هاي حافظ در ميان مردمان و انديشمندان روس و سپس تأثير آنغزليات و انديشه
رسد. بنابراين، از  نظر ميسرائي روسي، ضروري بهز بر جريان ظهور غزلو آثار روسي و ني 

آنجا آغاز خواهيم کرد که غزليات حافظ چگونه به سرزمين روس راه يافته، زيسته، شيفته  
 ساخته و ماندگار شده است. 

 
 های اشعار حافظ به زبان روسي ترجمه 

زبان فرانسه نفوذ زيادي داشت و اغلب  در روسيه، برخالف قرن هجدهم که در قرن نوزدهم  
شد، اين زبان آلماني و مکتب رمانتيسم رايج در  ها از اين زبان به روسي برگردانده ميترجمه

دار  روي، توجه به سبک شرقي که بيشتر وامآلمان بود که بر ادبيات روسي سايه افکند. بدين 
شاعران  انديشه و  نويسندگان  بزرگترين  بود،  ايراني  آلکساندر  هاي  جمله  از  نوزدهم  قرن 

پوشکين، ميخائيل لِرمانتوف و حتي قرن بيستم مانند نيکالي گوميليوف و سِرگئي يِسِنين را  
هاي حافظ در اروپا در قرن هفدهم  رابطه، گرچه اولين ترجمه  اين  تأثير قرار داد. در تحت

شرقي«  -ديوان غربي دانيم با چاپ »طور که ميانجام شد، اما شهرت حافظ در غرب، همان
اشعار حافظ هم در بخشي از آن گنجانده شده بود، گسترش يافت    ۀآلماني گوته که ترجم 

و بدين ترتيب، اشعار حافظ باب نويني را در شناساندن دنياي شرق و اشعار شرقي به دنياي  
 غرب گشود. 

اني  چند  هاي موجود اروپائي قدمتترجمۀ اشعار حافظ به زبان روسي نسبت به ترجمه
هاي اروپائي  هاي اشعار حافظ در روسيه، از زبانست. نخستين ترجمهتعدادتر نيز اندارد و کم

بود    1810صورت گرفت که طي دو سده تأثيري شگرف بر روح شعر روسي نهاد. از سال  
ها نهاده  هاي اشعار حافظ که آن روزگار نام قصيده را به جاي غزل بر آن کم ترجمهکه کم

صورت نثر  ها بيشتر بهرسيد. ترجمهطور پراکنده به چاپ ميجالت و نشريات بهبودند، در م
طور  ها، همانها افزوده شده بود. اين ترجمهاي شعرگونه به آنو تفسير اشعار بود و ضميمه

انجام مي منابع فرانسوي و آلماني  اغلب از  يک از  گرفته است، چرا که هيچکه گفته شد، 
ها گاه چنان ناشيانه بود که تأثيري  ن فارسي آشنائي نداشتند. اين ترجمهمترجمان روسي با زبا

گذاشت. در برخي از متون نقد روسي به اين موضوع اشاره شده  برخالف تصور برجاي مي
فردي   و  عشق  سرايندۀ  را  حافظ  انگليسي،  ادبيات  مانند  هم  روسي  ادبيات  »در  که  است 

او را »عمر خيام زخوشگذران مي راز عشق و    و  اند که رمزمان خويش« لقب دادهدانند و 
بيند. چنين تلّقي از شخصيت حافظ يا خيام در ادبيات روسي اغلب  هستي را در جام شراب مي
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هاي ناشيانه و ظاهري از اشعار اين شاعران و بدون توجه به مضامين عرفاني  تأثير ترجمهتحت
 ( Смирнов, 2010: 85) صورت گرفته است.« 

)ترجمهاولين   سينکوفسکي  ايوانوويچ  اُسيپ  را  حافظ  غزليات  از  روسي  - 1800هاي 
 1819هاي ترکي، فارسي و عربي دارد، در سال  ( انجام داده است. او که آثاري به زبان1858

با ديوان حافظ آشنا   بار  عازم کانستانتيناپول )استامبول امروزي( شد و در آنجا براي اولين 
سال   در  او  مجلياد  1820گشت.  مارس  ماه  شماره  در  حافظ  از  کوتاه  لهستاني    ۀداشتي 

( ارائه داد که ترجمۀ سه غزل حافظ از  «Виленский дневник»»يادداشت ويلِنسکي« )
اين يادداشت »از ديوان  (  Алиева, 1973: 35)ها بود.زبان فارسي با تکيه بر ترجمۀ ترکي آن

 حافظ« نام داشت. خواجه حافظ شيرازي، گزيده اشعار و غزليات خواجه  
توجه شاعران و مترجمان روسي قرار گرفت. ذوق سرشار   از آن زمان اشعار حافظ مورد 

کرد و اين را بنا  اي را مجذوب خود ميهاي عاشقانۀ غزليات حافظ هر شنوندهاشعار و جلوه
به گفتۀ محققان روس، از شور و شوقي که زان پس در ترجمۀ اشعار حافظ و حتي تحقيق و 

توان دريافت. مفاهيم اشعار حافظ، چه مفاهيم  عۀ افکار و احوال او پديدار شده بود، ميمطال
انساني و آسماني در عمق جان شاعران و خوانندگان اشعار    انساني و زميني و چه مفاهيم فرا

 ساخت. کرد و بيش از پيش ايشان را شيفتۀ خود مياو نفوذ مي
به همين  نام »مکتب  لۀبِکِر در مقادليل کوخِل  درست  با  بهها خود  ويژه در  ي شعري ما، 

و اين تأکيدي بر تأثير اين شاعر بر    1برد( از حافظ نام مي1824هاي اخير« )شعر غنايي دهه
تعداد پنج غزل حافظ را از    1828مارلينسکي در سال  -شعر روسي است. آلکساندر بِستوژف

زبان آلماني ترجمه کرد و بعدها دو غزل ديگر را هم از زبان فارسي به روسي برگرداند. تأثير  
 هيم پرداخت.  حافظ در آثار اين شاعر نيز مشهود است که در جاي خود بدان خوا 

( ن. مائيسيِيف ترجمۀ خود  Казанский вестник)  پيک قازاندر مجلۀ    1830در سال  
کند.  صورت نثر منتشر ميهاي حافظ« را بهاز چهار شعر حافظ از زبان فارسي به نام »قصيده

فهمي  ها عالي و دقيق بودند، اما در برخي ابيات، مترجم براي جلوگيري از ايجاد کجترجمه
هايي را ترجمه نکرده بود. از آنجا که  مضمون اصلي شعر نزد خوانندگان روسي، بخش در  

ناچار از  هاي روسي اشعار حافظ بهدر سيستم شعري زبان روسي، غزل وجود نداشت، ترجمه
 [17]د. گرفتن قالب غزل فاصله مي

 29يِوگِني دونايِفسکي از  ۀگوستاو فريتاگ، نويسنده آلماني در پيشگفتاري که بر ترجم
هاي بعدي از غزليات اين شاعر بزرگ در روسيه  ( نوشته، دربارۀ ترجمه1935غزل حافظ )
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اي  سخن گفته است. در اين پيشگفتار فريتاگ بيان کرده که در قرن نوزدهم عمال ترجمه
ن آلماني م( به زبا1813-1812انجام نشده است. در قرن نوزدهم با ترجمۀ کامل ديوان حافظ )

پورگشتال و سپس انتشار »ديوان غربي و شرقي« گوته که بخشي از آن  -توسط ي. فون هامر
م 1846به ترجمۀ اشعار حافظ اختصاص داشت، آوازۀ اين شاعر همه جا را فرا گرفت. در سال  

صورت موضوعي و شعرگونه  هم دااومِر براساس ترجمۀ هامر حدود دويست غزل حافظ را به
مايۀ ترجمه و مطالعۀ شاعران روس آفاناسي  د. همين اثر است که بعدها دستبازنويسي کر

 گيرد.فِت و مستيسالف پِراخوف قرار مي
به قلم آگافانگِل ( История Персии) تاريخ پارسدر آغاز قرن بيستم هم در کتاب  

( ترجمه1871-1942کريمسکي  کنار  در  ترجمه(،  پِراخوف،  و  فِت  غزليات  هاي  نثر  هاي 
هاي منظوم ف.ي. کُرش به چاپ رسيد. در سال  همت خود کريمسکي و ترجمهفظ، بهحا

همت گروهي از مترجمان از ها و اشعار حافظ به اي از غزليات و دوبيتي ترجمۀ مجموعه  1924
قصيده اي از دميتري آزنابيشين با نام  هم ترجمه   1926جمله کريمسکي و ِفت منتشر شد. در سال  

که عينا از فارسي ترجمه شده و   گل بي رخ يار خوش نباشد ( با مطلع  Ода Гафица)   حافظ 
به  بود،  شده  نوشته  روسي  حروف  رسيد. با  با   ( Алексеев, 2013: 66)چاپ  که  آزنابيشين 

تر دست به ترجمۀ اشعاري هاي شرقي از جمله فارسي و عربي آشنائي کامل داشت، پيش زبان 
زده بود. ولي در اين ميان، عالقۀ خاصي به حافظ و اشعار از نظامي، سعدي، نخشبي و فردوسي  

 او از جمله مترجمان مشهور غزليات حافظ در نيمۀ اول قرن بيستم بود. او پيدا کرد. 

هاي متعددي از حافظ  قرن بيستم، در دوران شوروي، ترجمه  90تا    40هاي  در فاصلۀ دهه
نامبه مترجمان  اين  ميان  در  رسيد.  والچاپ  چون  ليپکين،  هايي  سيميون  دِرژاوين،  ديمير 

به تِنيگينا  نينا  ليپسکيروف،  ادبي همۀ غزليات و  چشم ميکنستانتين  اما ترجمۀ کامل  خورد. 
نيافته بود. يکي از آثار موفق در زمينۀ ترجمه و شرح  سروده هاي حافظ تا اين زمان انتشار 

انجام    1981در سال    غزل  117با نام  همت ناتاليا کانديرِوا و گِرمان پليسِتسکي  غزليات حافظ به
هاي شرح و تفسير غزليات حافظ که استادان ايراني نوشته بودند، گرفت که در آن از کتاب

ها و شرح و تفسير اشعار تا حد زيادي با آنچه حافظ  دليل، ترجمههمين استفاده شده بود و به
ت که »در ترجمه حاضر )و بيان کرده بود، مطابقت داشت. در پيشگفتار اين کتاب آمده اس

ها( تالش شده است تا حد امکان همه شرح و تفسيرهاي  شده بر ترجمههمچنين شرح نوشته
 ( Хафиз, 1981: 10) موجود براي هر غزل آورده شود.« 
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هم مترجم ديگري با نام عظيم شاهوِردوف دست به ترجمۀ غزليات حافظ    1998در سال  
شدند. در  برخي از اشعار اين کتاب براي اولين بار ترجمه مياز زبان فارسي به روسي زد که 

شناسي آکادمي علوم روسيه  شناسان روسي از انستيتوي شرقهاي اخير جمعي از حافظسال
اند. تا  براي اولين بار به ترجمۀ ادبي و کامل ديوان حافظ از فارسي به روسي همت گماشته

چاپ رسيده است که صد غزل از  به 2012ال جلدي در سکنون جلد اول از اين مجموعه سه
پريگارينا، ناتاليا چاليسووا و ماکسيم روسانوف  اتاليا  گيرد. مترجمان اين اثر نحافظ را دربرمي

اند تا همه  شده بر غزليات حافظ سعي کردههاي نوشتهبا رعايت دقيق اوزان و مطالعۀ شرح
بيني شاعر بنمايانند. غزليات حافظ از  نابيات را براي خواننده روسي با حفظ انديشه و جها

شود و  هاي شعر و ادبيات خارجي در روسيه است که هرسال تجديد چاپ ميجمله کتاب
 خوانندگان زيادي دارد. 

 
 های حافظ بر شاعران و نويسندگان روستأثير اشعار و انديشه 

سمبل شرق و مفاهيم  حافظ براي شاعران و نويسندگان روسيه، نه تنها سمبل هنر و شعر، بلکه  
بِستوژف گريبايِدوف،  کوخِلِبکِر،  چون  افرادي  روسي  شاعران  ميان  از  است.  - شرقي 

شناسي خود هميشه  مارلينسکي و ياکوبوويچ به لحاظ اينکه در مطالعات زبانشناسي و شرق
داشته از  سعي  فراواني  حظّ  بنابراين  کنند،  مطالعه  و  بخوانند  اصلي  زبان  به  را  حافظ  تا  اند 

بِستوژف زليات او بردهغ مارلينسکي در پووِست يا  -اند و عالقۀ زيادي به غزليات او دارند. 
هاي داستان از  ( در ميان گفتگوهاي شخصيتМулла-Нур) مال نورداستان بلند خود با نام 

توان نام  رابطه، شاعران زيادي را ميآورد. البته، دراين ميان ميحافظ و غزليات او سخن به
هاي حافظ بيشترين تأثير را بر اشعار آفاناسي فِت و  برد، اما گفتني است که غزليات و انديشه

 اند. آلکساندر پوشکين داشته
، نقش مهمي در شناساندن  (1820-1892شايان ذکر است که آفاناسي آفاناسيِيويچ فِت )

هايش  ها و انديشهلتأثير حافظ، غزشدت تحتهاي او به مردم روس داشته و بهحافظ و انديشه
اند، بر آن شديم تا در اين قسمت از  بوده است، و از آنجا که در حد پوشکين به آن نپرداخته

عنوان يکي از نمايندگان مطرح در اشعار شرقي  پژوهش کمي بيشتر از او بگوييم. اين شاعر به
به حافظ و بيان  در ادبيات روسيه شهرت دارد و اين موضوع، پيش از همه، به دليل عالقۀ او  

انديشه و افکار حافظ در اشعار اوست. اشعاري که همچنان بعد از گذشت صد سال خواننده 
 دهند. آورند و درک ديگري از جهان هستي و زندگي به او ميرا به وجد مي



 1398پاييز ، 1)دورة جديد( شمارة  22پژوهي، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 128

 حافظ و آفاناسي آفاناسييويچ فِت
در عمارتي    1820  آفاناسي فِت )که در آغاز نام خانوادگي شِنشين را داشته است( در سال

سالگي نام فاميل  اي در استان آرلوف ديده به جهان گشود. تا سن چهاردهاربابي در منطقه
شد. اما در آن  زاده محسوب ميرا بر خود داشت و يک اشراف اش، آفاناسي شِنشين ناپدري

رار  الشعاع قدوران اتفاق مهمي رخ داد که تا پايان عمر سرنوشت اين شاعر برجسته را تحت
مجلس سناي کليسا پدرخواندگي آفاناسي شِنشين را لغو کرده و همسر   1934داد. در سال  

ترتيب، فِت نه تنها  عنوان پدر واقعي او برشمرد. بدين به  تبار بود،که آلماني  اول مادر فِت را
يک   ديگر  و  شد  محروم  هم  خاندان  آن  ميراث  و  ارث  از  که  شِنشين،  خانوادگي  نام  از 

اش هم او را به فرزندي خود قبول نداشت  شد. از ديگر سو، پدر واقعيتلقي نمي زادهاشراف
هاي بعد اش نامي از آفاناسي نياورد. سپس، آفاناسي در سالنامهو پس از مرگ در وصيت

روزي آلماني و در دوران جواني وارد دانشکده  براي ادامه تحصيل روانۀ يک پانسيون شبانه
گاه دولتي مسکو شد. از همان دوران شروع به چاپ اشعارش کرد  حقوق و سپس فلسفه دانش

و عالقۀ زيادي به ادبيات کالسيک داشت. اما چه شد که فِت در مسير زندگي ادبي خود به  
 حافظ و ترجمۀ اشعار او رسيد؟ 

آفاناسي فِت نه با زبان فارسي و نه شاعران سرزمين پارس آشنائي نداشت. همه چيز از  
مجموعه  ايوان تورگنف، از نويسندگان مشهور قرن نوزدهم،    1859آنجا آغاز شد که در سال  

فِت از خارج از کشور آورده و به او هديه داد. فِت هم تصميم   اشعار حافظ را به درخواست 
ش اين  اشعار  اين سخن  گرفت  از  ارادت خاصي  و  با عالقه  فِت  کند.  ترجمه  را  اعر شرقي 

شود:  گويد که چگونه »حافظ قرآن و شمس باور و ايمان« به »شاعر عشق و زيبايي« بدل ميمي
در سنين ميانسالي، به ميل خود از همۀ آنچه طي    ]حافظ[»و ناگهان اين عارف و انديشمند  

شورانگيز پير رونق يافت؛  هاي  نغمههاي دراز زندگاني حاصل کرده بود، چشم پوشيد و  سال
هاي درخشان زندگي و عطر طراوت واقعي که در شعرهاي دوران  ي سرشار از رنگهاينغمه

را که پير از سر گذرانيده و تجربه خورند. و در اين بين، همۀ آنچه  جواني او کمتر به چشم مي
فِت از  (  Фет, 2015: 26)  سرود، انعکاس داد.«اي نو ميکرده بود، در اشعارش که به شيوه

به    [همان]کند.  عنوان »تحول اخالقي« ياد مياين تحول عميق در افکار و انديشۀ حافظ به
ات حافظ ترغيب کرد: عقيدۀ تارتاکوفسکي، دو حقيقت محض بود که فِت را به ترجمۀ غزلي 

دانست، کالم  اي بکر از اشعار شرقي ارائه دهد و ديگر آنکه مييکي آنکه بکوشد ترجمه
 ( Тартаковский, 1975: 72) حافظ در ادبيات جهان جاودانه خواهد بود.
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( در واقع ترجمۀ غزليات  Из Гафиза( )1860-1859)از حافظ مجموعۀ اشعار فِت با نام  
آليست آلماني به نام گئورگ ف. دااومر حافظ از زبان آلماني هستند که يک فيلسوف و ايده

غزل حافظ را از روي ترجمۀ آلماني دااومِر به زبان روسي    35آنها را ترجمه کرده بود. فِت  
اثرش گنجانده بود. او با تمام    در   غربي- ديوان شرقيبرگردانده و بخشي از سخنان گوته را از  

انديشيد و بدان اهتمام داشت. فيلسوف آلماني بيشتر افکار  وجود به ترجمۀ اشعار حافظ مي
هايش برجسته کرده بود و فِت کوشيد تا با افزودن عنصر  فلسفي و عرفاني حافظ را در ترجمه

ست، به ديگران عرضه دارد.  دانبيني خود مهم ميرمانتيزم به اشعار حافظ آنچه را که در جهان
نويسد: »مسئله اين است که من  به دروژينين مي  1859اي به تاريخ چهارم اکتبر  فِت در نامه

ايرانم«.  زيباي  رز  گل  اين  ترجمه  و  خواندن  مشغول  يعني  هستم،  حافظ  حاضر  حال    در 
(Раджабов, 2012: 109) د.کرهاي فِت را بازبيني و تصحيح ميايوان تورگنف ترجمه 

هاي اوليۀ او چندان موردپسند ِلف تالستوي نبود. تالستوي شايد به همين دليل بود که ترجمه 
 1859هاي غربي آشنايي داشت و در سال  در دوران نوجواني با اشعار حافظ از طريق ترجمه 

ترجمه  صورت بارها  به هاي  ِفت  که  را  حافظ  اشعار  از  دست گرفته  برايش صورت  نويس 
زد که نده بود تا نظر بدهد. تالستوي به موفقيت ِفت باور نداشت و حدس مي فرستاد، خوا مي 

تمسخر  به  را  او  و  است  بيگانه  و  غريب  ِفت  مانند  رمانتيکي  براي شاعر  فلسفي حافظ  اشعار 
کالم   ۀ شعر از حافظ به ترجمۀ ِفت در شمارۀ دوم مجل  27گرفت. اما اين احساس با چاپ  مي 

 جاي خود را به حس مسرت و شادماني داد.  1860سال ( در Русское слово)   روسي
درست است که فِت از زبان واسطه و نه از زبان فارسي اشعار حافظ را ترجمه کرده بود،  

تر عمل کرده و کوشيده بيش از او جان کالم غزليات حافظ و ولي از مترجم آلماني موفق
روح خوانندۀ روسي را به قليان    هايش بازتاب دهد وبخش او را در ترجمههاي تعاليانديشه

خواسته در فارسي  وادارد. به عبارت ديگر، فِت فراتر از ترجمه رفته و آنچه را که حافظ مي
بيان کند، در روسي انعکاس داده است. گرچه در ميان منتقدان اختالف نظر وجود دارد و  

با کمي مطالعه و بررسي  دانند، ولي هاي فِت را از اشعار حافظ دور ميترجمه  هاآنبرخي از 
ها عينا در اشعار حافظ  شده در ترجمهتوان به اين نکته پي برد که برخي مسائل مطرحبيشتر مي

ها، بلکه قافيه و  تنها مضمون و تعداد مصرعنويسد که خيلي سعي کرده نهاند. او خود ميبوده
 ( Фет, 1912: 187) ها را تا حد امکان حفظ کند.وزن غزل

هاي برگرفته از  خانم ماريا رِيسنر از محققان معاصر آثار حافظ در روسيه يکي از تمثيل
داند که واسطۀ ميان عاشق و معشوق است. براي مثال، در  مي  بادحافظ را در اشعار فِت تمثيل  
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( يا در غزل  …Ветер нежный, окрыленныйماليم، مشتاق...« )  بادشعري با مطلع »
( از مجموعۀ  ...!О, как подобен я – смотри« )، ببين شباهتم را!...آهديگري با مطلع »

 تابد.بيه شده که در پرتو نور معشوق ميسوزاني تش   شمع»از حافظ«، عاشق )خود شاعر( به  
(Рейснер, 1999: 295  )ترجمه و  اشعار  در  مضاميني  چنين  تأثير وجود  به  فِت  هاي 

بر اين شاعر اشاره دارد.  انديشه انديشه و کالم فِت بههاي حافظ  بر  حدي بوده  تأثير حافظ 
است که اين »شاعر بزرگ روسيه و مترجم اشعار حافظ و سعدي به زبان روسي، در مکاتبات  

:  1379کريمي مطهّر،  )گفت.«  ر حافظ پاسخ ميو مباحثات خود با لِف تالستوي اغلب با اشعا
هاي  توان از تأثير افکار و انديشهعالوه بر تأثير مضامين رمانتيک اشعار حافظ بر فِت، مي(  50

شدۀ حافظ توسط فِت، برخي  فلسفي حافظ بر اين شاعر نيز سخن گفت. در ميان اشعار ترجمه
واقع تعبيري از جامعۀ آن روز روسيه    خورند که دراشعار با مضامين فلسفي هم به چشم مي

 هستند. براي مثال:
Не будь, о богослов, так строг! 
Не дуйся, моралист, на всех! 
Блаженство всюду ищем мы,- 
А это уж никак не грех!..»  [Фет, 1860] 

 »اي حکيم، اينطور خشمگين مباش!
 اي معلم اخالق، از ديگران مرنج!

 - دنبال سعادتيم، ما همه به 
 روي گناه نيست!..« )ترجمه از نگارنده( و اين به هيچ

هايش بازتاب داده بود، بعدها خط  آنچه را که فِت از غزليات حافظ دريافته و در ترجمه
نقره قرن  شعراي  شاعرانه  الهام  و  ويچِسالف  مشي  مثال،  براي  زد.  رقم  را  روسي  شعر  اي 

ترج و  حافظ  اشعار  ردّپاي  والديمير مهايوانوف،  و  تسوتايِوا  مارينا  اشعار  در  را  فِت  هاي 
 2ساالوييوف، از شاعران مشهور روسي يافته است.

ارزنده نقش  است.  فِت  داشته  روسي  جامعه  در  حافظ  انديشۀ  و  اشعار  رواج  در  اي 
نوشته، نقش مهمي در زمينۀ گسترش    هاآنهائي که بر  هاي فِت از اشعار شرقي و شرح»ترجمه

و رواج اين اشعار در روسيه ايفا کرده است. خوانندۀ روسي براي اولين بار با همۀ جوانب  
، استعاره و مجاز شکوهمند و درونمايۀ اخالقي و فکري آن آشنا  هاي غني شعر شرقيفرم

 ( Гаджиев, 2011: 143)شده است.« 
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 حافظ و آلکساندر سرگييِويچ پوشکين
حافظ تأثير زيادي بر انديشه و اشعار آلکساندر پوشکين، شاعر پرآوازۀ روس هم داشته است.  

زمين در دوران تحصيل در  ادبيات مشرق»اساس عالقۀ پوشکين به شرق به اولين آشنائي او با  
هاي تاريخ باستان و  هاي درسي و حضور در کالسمدرسه ابتدائي )ليتسِي( و خواندن کتاب

گردد، که در آن دوران بسيار  هاي باله با موضوعات شرقي بازمينيز تماشاي تئاترها و نمايش 
( Из Гафизаحافظ« )  نام »ازشعري به او(  Громова и др., 2004: 74)  رواج داشت.«

هاي ناموفق  از طريق ترجمهوي  خورد.  چشم ميهاي حافظ در آن بهدارد که مضامين غزل
نتوانسته بودند جان کالم و  شک اين ترجمهفرانسوي با اشعار حافظ آشنا شده بود و بي ها 

مد و  انديشۀ حافظ را به او منتقل سازند. از اين رو، پوشکين در شعر »از حافظ« فقط به ح
غربي«  - ستايش حافظ و شعر پارسي بسنده کرده است. البته ناگفته نماند که »ديوان شرقي

 گوته هم نقش مهمي در آشنائي پوشکين با شعر و ادب فارسي و ازجمله حافظ داشته است. 

نظر ندارند. برخي البته، همۀ منتقدان دربارۀ تأثير حافظ بر پوشکين در نگارش اين اثر اتفاق
اند »که اين شعر از لحاظ شکل و محتوا هيچ ارتباطي  روسي به اين نکته اشاره کرده  منتقدان

ها و نظرهاي خود را  هاي شرقي دارد. پوشکين ديدگاهبا حافظ ندارد، و فقط رنگ و ويژگي
درمورد دعوت به صلح، در اين قطعه با استناد به شاعر بانفوذي چون حافظ بيان کرده است.  

ورد منبع الهام اين شعر عنوان کردند که پوشکين در دوران تبعيد خود در  اي ديگر در معده
عنوان  ها بهجنوب روسيه در قفقاز، يک جوان زيباي تاتاري را ديده بود که در صفوف روس

جنگد. پوشکين از اينکه اين جوان تاتار زيباروي مسلمان شرقي  مزدور با همکيشان خود مي
متأسف بود و اين تأسف و نگراني خود را در اين قطعه    به جنگ خونين کشيده شده بود،

در زير شعر »از حافظ« آلکساندر پوشکين  (  99:  1390کريمي مطهّر،  )وصف کرده است.«  
 خوانيم:را مي

«Из Гафиза» 
Не пленяйся бранной славой, 
О красавец молодой! 
Не бросайся в бой кровавый 
С карабахскою толпой! 
Знаю, смерть тебя не встретит: 
Азраил, среди мечей, 
Красоту твою заметит — 
И пощада будет ей! 
Но боюсь: среди сражений 
Ты утратишь навсегда 
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Скромность робкую движений, 
Прелесть неги и стыда! 

 از حافظ
 شده محصور تو را نکند شهرت آذين 

 جوان زيبا آه اي پاک خجول، اي تو  
 باغو مشو دشمن جمعيت و اهل قره

 در دل حادثه و جنگ ميفکن خود را 
 گرچه دانم که نيايد به سراغت شب مرگ

 و در آن قائله تو کشته نگردي، زيرا
 که به زيبائي تو رحم کند عزرائيل

 چون در آن عرصه ببيند رخ زيباي تو را.
 ترسم از آن لحظه که هنگام نبرد ليک مي

 تو تا هست، شود از تو جدا  شرم رفتار 
 خجلتي که همه زينت رفتار تو است

 ( 100همان: ) زيور بخت و سعادت بود اين حجب و حيا! 

فاضل  با  ديدار  از  پس  سال  پوشکين  در  گروسي  »فاضل   1829خان  نام  به    3خان« شعري 

ي  هاي آشناي نويسد و بر اين موضوع که در شمال روسيه شعر پارسي و حافظ و سعدي نام مي 
برخي از بندهاي شعري در منظومۀ »روسالن  (  Комиссаров, 1982: 95) کند. هستند! اشاره مي 

 (  Русакова, 2014: 82) سرائي حافظ است. و لودميال« از پوشکين يادآور سبک غزل 
در اين نکته که پوشکين با آثار شرقي و ادبيات فارسي آشنا بوده و آثار او با مضامين  

جايگاه   »پوشکين ويژهشرقي،  نيست.  شکي  دارند،  آثارش  مجموعه  ميان  در  شناسان  اي 
همبرجسته نکته  اين  در  براگينسکي  و  ميالخ  تينيانوف،  تاماشِفسکي،  چون  که  اي  صدايند 

هاي جواني پوشکين بيشتر خوبي آشنا بوده است... شهرت سالپوشکين با ادبيات فارسي به
تبعيدبه بود که در دورۀ  اشعاري  بود،    واسطۀ  برايش تجلي شرق  قفقاز که  به جنوب و در 

وهواي جنوب و  تنها محل سرودنشان جنوب بود، بلکه حالسروده شده بودند. اين اشعار نه
هاي  وبلبل«، »از حافظ«، »تاک«، منظومهادبيات شرق را نيز با خود داشتند. اشعاري چون: »گل

اند. همۀ اين  را« و... در اين دوره سروده شده س»به تأسي از قرآن«، »اسير قفقاز«، »فوارۀ باغچه
فرهنگ و ادب پارسي    موارد زمينۀ مناسبي را براي آشنائي پوشکين و خوانندگان روس با

از جمله مضامين مشترک و اصلي در مقايسه اشعار حافظ  (  17:  1396محمّدي،  )فراهم آورد.«  
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ي و همچنين شعر و رسالت  ب اند از: عشق، دوستي، مضامين فلسفي، مذه و پوشکين عبارت
 (1396: محمّدي، ر.ک) شاعرانه. 

 
 حافظ و ديگر شاعران و نويسندگان روس 

دوستش آگوري  1848در سال   به  نوزدهم روسيه  قرن  بزرگ  نويسندۀ  توصيه  ِيگِرتسِن،  ف 
کند که حافظ بخواند: »حتما حافظ به ترجمۀ دااومر را پيدا کن. اين هم يک منبع جديد مي

کريمي مطهّر،  ) رگي است. از من تشکر خواهي کرد.« براي تو. عجب شاعر عميق و بزلذت 
هاي حافظ  از ميان نويسندگان مشهور روس، لِف تالستوي در دوران جواني با غزل  ( 5:  1379

ها بعد،  ها آشنا گشته بود و اين آشنايي باعث شد تا وقتي سالهاي اروپائي آناز طريق ترجمه
ها  فرستد، با صراحت از آنهاي حافظ را برايش ميهايش از غزلاولين ترجمهآفاناسي فِت  

ها  ها وجود ندارد و فِت نتوانسته انديشهايراد بگيرد و بگويد که روح زبان و غزل فارسي در آن
هاي تالستوي و فِت در اين  و مضامين اصلي شعر حافظ را انتقال دهد. نام حافظ بارها در نامه

ده است. در قسمت مربوط به فِت هم به اين نکته اشاره شد که »فِت در ماه نوامبر  دوران قيد ش
طور که  هاي حافظ را براي وي فرستاد، ولي تولستوي همانچند ترجمه خود از غزل  1859

، به اي. باريسوف  1859دسامبر    20ها را نپسنديد. وي در تاريخ  رفت اين ترجمهتصور مي
(I. Borisovيکي از خو ،)نويسد: »به فِت بگوييد که خيلي معذرت  يشاوندان فِت، چنين مي

نيامد. در ترجمهخواهم، ولي از غلطمي هايي که فرستاده، معاني  سرايي حافظانه او خوشم 
نمي يافت  ترجمهعميق  اين  در  فارسي  و شکل  و رنگ  نميشود  ديده  وقتي  ها  ولي  شود.« 

غزل حافظ را به قلم فِت    27  ۀ ( ترجمRuskoye Slovoچندي بعد مجله روسکويه سلوو )
درّي،  )ال شد.« منتشر کرد، تولستوي از آشنائي بيشتر با اين شاعر بزرگ ايراني بسيار خوشح

1376  :22 ) 
تالستوي در رمان بزرگ »آنّا کارِنينا« مصرع اول بيتي از حافظ را از زبان آبلونسکي، يکي  

 کند:هاي رمان بازگو مياز شخصيت
 مگير  خرده  دردکشان  بر  و  زاهد  اي  برو

 

 که ندادند جز اين تحفه به ما روز الست  
 

 

ايم  دادهنويسد: »برادرم نيکالي را فردوسي لقب  اي به فت ميهمچنين »تالستوي در نامه
 ( 51: 1379کريمي مطهّر، )کنيم.« و فردوسي صدا مي

شده از حافظ و ميزان توجه نويسندگان و شاعران روسي به  هاي انجامبا سيري بر ترجمه
ترين توجه و تأثيرپذيري اشعار حافظ  يابيم که بيشغزليات خواجۀ شيراز به اين مهم دست مي
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گردد. اين توجه تا بدان حد است که پيش از  اي ادبيات روس بازميدر روسيه به عصر نقره
  ، گروهي ادبي موسوم به »حافظ شمالي« يا »حافظاتي« 1906وقوع انقالب اکتبر و در سال  

(обшество «Северный Хафиз» или «Хафизаты»)    تشکيل شد که اعضاي
ن عبارت بودند از ک. سوموف، ل. باکست، ويچِسالف ايوانوف، م. کوزمين، ن. نووِل، آ.  آ

آنيبال. اين افراد القاب جالبي براي خود برگزيده بودند: براي مثال، سوموف خود  -زينوويوا 
هاي بزرگي در  . اين محفل کوچک ادبي انديشهآنتيناناميد و کوزمين هم  مي  عالءالدين را  

هاي ادبي بود.  داشتند و آن خلق آثار متعدد به سبک و سياق آثار شرقي و چاپ مجموعهسر  
( دوستان حافظ«  »به  شعر  ايوانوف  Друзьям Хафизаميخائيل کوزمين  ويچِسالف  و   )

( را  Встреча гостей( و »ديدار مهمانان« )Палатка Хафизаشعرهاي »خيمۀ حافظ« ) 
( و Зачем Луна»حافظ شمالي« اشعار »چرا ماه« )سرودند. کوزمين براي مجموعۀ ادبي  

گوي سرود. والِري  ( را با الهام از اشعار شاعران پارسيМне не спитсяآيد« )»خوابم نمي
هاي  بريوسوف از ديگر شاعران روسي اوايل قرن بيستم با تأسي از اشعار حافظ قطعۀ »خواب

( جهان«  تاريخ  شعرگونۀ  بازتاب   Сны человечества. Лирическиеبشريت. 

отражения всемирной историиسرايد. ( را مي 
( »دوستداران حافظ«  انجمن  ( در آوريل  «общества «друзей Гафизаهمچنين 

برنامه  1906 انجمن  اين  در  شد.  بحثتشکيل  رقص،  شعرخواني،  مانند  خاصي  هاي  هاي 
شد. اولين جلسه  زار ميبرگ  هاآنپيچيده فلسفي و عرفاني دربارۀ غزليات حافظ و مضامين  

با حضور جمعي از اديبان و دوستداران شعر پارسي و حافظ    1906اين انجمن در دوم ماه مي  
آنيبال، ن.آ. بِرديايِف و همسرش ليديا  -مانند ويچسِالف ايوانوف و همسرش ل.د. زينوويوا 

آاوسلِندِ س.  نوول،  و.  باکست،  ل.  و  سوموف  ک.  نقاشان  کوزمين،  م.  س.  يوُديُفونا،  ر، 
 کار و برادرزاده کوزمين تشکيل شد. گارادتسکي از نويسندگان تازه

نام خوانده  آن  به  انجمن  در  براي خود داشت که  لقبي  و  مستعار  نام  اعضا  از  هر يک 
خواندند. در  کردند و از اشعار حافظ ميدر جلسات گروه گاهي مشاعره مي  هاآنشد.  مي

گفتند و خانۀ ويچِسالف ايوانوف را که جلسات  د« ميمحفل انجمن به شهر پتربورگ »پتربغدا
شناسان حدود دوستان و حافظناميدند. جلسات حافظشد، »اتاق حافظ« ميدر آن برگزار مي

شد. اما، اين انجمن نتوانست به اهدافي که در آغاز  طور منظم برگزار مييک سال و تقريبا به
، تصميم به چاپ مجموعۀ اشعار »حافظ شمالي«  انديشيد، دست يابد. براي مثالراه به آن مي

ايوانوف و کوزمين و داستان س. آاوسلِندِر با نام    ۀ به تحقق نرسيد. فقط تعدادي شعر با ترجم
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( در سال Весы)  ترازو   ۀمجل   9  ۀ ( در شمار Записки ганимеда)   4ي گانومده« ها »يادداشت 
چاپ شد. اين شب شعرها هر چه که بود باز هم بر ذهن و انديشۀ شاعران تأثير شگرفي  1906

   گذاشت و ديدگاه شاعران نسبت به جايگاه مذهب و ايمان در زندگي و جامعه تغيير کرد. 
نقره شاعران عصر  ميان  به  از  هم  يِسِنين  سِرگئي  و  بريوسوف  والِري  روسيه،  ادبيات  اي 

مند بودند. اين دو شاعر هر دو مدتي در باکو بودند و با زندگي مردمان  اشعار حافظ عالقه
( اسنين  »سرگي  داشتند.  آشنايي  حافظ  اشعار  و  ايران   (S. Eseninشرقي  به  داشت  آرزو 

سفري کند و با زندگاني و فرهنگ و اخالق و سنن ايرانيان آشنا شود و بوي نظم فارسي را  
کند. گرچه اين آرزو برآورده نشد، ولي وي موفق شد يک مجموعه    در موطن آن احساس

هاي  باشد بسرايد. آشنايي با ترجمهشعر مي  16که عبارت از    آهنگهاي فارسي اشعار به نام  
روسي نظم فارسي و زندگي نسبتا طوالني در باکو به او امکان داد اصالت فارسي اين اشعار  

 (26: 1376درّي، )را حفظ کند.« 
شاعران ديگري عالوه بر يسنين در آغاز قرن بيستم به اشعار خيام و سعدي و حافظ رجوع  

  يکاليبردند. شاعراني چون وِليمير خلِبنيکوف، ن بهره مي  هاآنکرده و از مضامين ژرف اشعار  
گارادِتسکي و ديگران. در اين ميان، نيکالي گوميليوف،    رگئيتيخونوف، باريس الپين، سِ

شهور قرن بيستم روسي و همسر آنّا آخماتووا، بيش از شاعران ديگر در اين دوره،  از شاعران م
خواندند. گوميليوف عالقۀ  تأثير حافظ بوده است و دوستانش او را »حافظ روسيه« ميتحت

زيادي به شرق و ايران و ادبيات فارسي داشت و شيفتۀ حافظ و شيراز بوده است. او ارادت  
کوشيده از سبک غزليات حافظ  اشته و حتي در سرودن اشعارش ميخاصي به خواجۀ شيراز د

که در زبان روسي وجود نداشته است، بهره جويد. نمونۀ بارز غزليات حافظ را در شعر او با 
توان ديد که در آخرين مجموعۀ اشعارش  ( ميПьяный дервишنام »درويش مست« )

هاي  مجموعه دو دفتر ديگر به نام( جاي دارد. در اين  Огненный столп»ستون آتشين« )
ي«  ــــاتور پارســـ( و »ميني Подражание персидскому)  ي«ـــان فارســـي از زبـــ»تأس

(Персидская миниатюра  هم وجود دارد که در )هم ردپّاي مضامين شرقي و    هاآن
تربورگ  شناسان پتوان ديد. گوميليوف در جلسات انجمن حافظتأثير شاعران پارسي را مي

خواند. او همچنين مجموعه شعري به نام  کرد و اشعاري از حافظ را آنجا ميهم شرکت مي
اي در آثار گوميليوف دارد که با عالقۀ  ( دارد. اين مجموعه »جايگاه ويژهПерсия»پارس« )

او به آثار عارفان و شعراي اسالمي از جمله حافظ، سعدي، خيام و ناصرخسرو همراه بوده 
بارها در غزليات خود از دوست و دوستي سخن  (  Гаджиева, 2015: 63)  است.«  حافظ 
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شعر »درويش مست«    5گفته است و گوميليوف همين مضمون را در بند برگردان )يا تهليل(
 آورده است: 

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! 
   
Вот иду я по могилам, где лежат мои друзья, 
О любви спросить у мертвых неужели мне нельзя? 
И кричит из ямы череп тайну гроба своего: 
Мир лишь луч от лика друга, все иное тень его!...[1920] 

 تا ابد گشت فراموشم آنچه آموختم 
 کنون من آواره و فقير، رند 

 از بهر يکي لبخند گل رز و ترانۀ کسي: 
 »جهان پرتوي است از رخ دوست، باقي همه سايۀ اوست!«

 به گورستان روم بر مزار دوستان آرميدۀ خويش، 
 آيا شود پرسم ز مردگان از عشق؟

 فرياد زند راز تابوت خويش: از گور يکي جمجمه 
 ( 92: 1391پور و ديگران، يحيي)ز رخ دوست، باقي همه سايۀ اوست!«  »جهان پرتوي است ا

عشرت و  عياش  شاعر  تعلّقسيماي  گوميليوف  شعر  در  را  طلب  حافظ  به  او  خاطر 
اي  سازد که اشاره به شخص حافظ دارد. گوميليوف همچنين نمايشنامهازپيش نمايان ميبيش 

خدا »نام    به )فرزند   »Дитя Аллаха  .است حافظ  آن  اصلي  شخصيت  نام  که  دارد   )
توجه داشته است. البته اين تنها شعري    حافظ »گوميليوف در شعر »سه پلکان...« به شخصيت  

نام برده است و به نوعي او را ستوده است. بلکه در نمايشنامه    حافظنيست که در آن شاعر از 
بين   که  مکاتباتي  در  منظوم،  نمايشنامه  اين  خلق  از  پيش  است.  چنين  نيز  خدا«  »فرزند 

او را    ريسنر صورت گرفته، مشاهده شده که    رِيسنر   الريساعصرش  گوميليوف و شاعره هم
مهربان،   حافظمن؟...    حافظغافلگير کرد،  ام شما را  کرده است: »آيا نامهخطاب مي  حافظ

  با نام   ريسنرهايش به  و خود شاعر نيز در نامه  .« و موارد ديگر...چقدر زندگي کردن خوبست
 ( 110: 1391پور و ديگران، يحيي)کرده است.« »حافظ شما« امضاء مي

مجموعۀ  اي ادبيات روس، (، يکي ديگر از شاعران عصر نقره 1891-1938ُاسيپ ماندلشتام ) 
( شامل دوازده شعر دارد که اولين شعر آن با اين مصرع آغاز  Армения)   ارمنستان شعري به نام  
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( که در  …Ты розу Гафиза колышешь« ) ُجنباني... تو گل سرِخ حافظ را مي شود: » مي 

 نام حافظ درواقع تجسمي از شرق است. آن  

نام به  باريس الپين و زاخاز  هادو شاعر ديگر   1933خاتسرِوين، مجموعۀ شعري در  ي 
هاي خود از حافظ، و هم اشعار سرودۀ خويش را چاپ  منتشر کردند که در آن هم ترجمه

شده در اين دفترِ شعر برگرفته و ملهم از اشعار حافظ بود.  کردند. مفاهيم و مضامين مطرح
حقيقت اهتمام  سان، اين شاعران در بيان مسئله سرنوشت و ايمان و جستجوي هميشگي بدين 

هاي دهۀ سي قرن بيستم در آسياي ميانه مطرح بود. به بيان ديگر،  ورزيدند. مسائلي که در سال
توجه شاعران روسي به حافظ در سه دهۀ اول قرن بيستم هم داليل معنوي داشت و هم داليل  

به توجه  اين  اما،  بيستماجتماعي.  قرن  دوم  نيمۀ  در  و  شد  کمتر  حاکميتمراتب  دوران   ،  
شدند که به حافظ و طرح  فقط گاهي شاعران و نويسندگاني پيدا مي  مقتدرانه دولت شوروي،

هاي او همت گماشتند. در شعر شاعر مترجم آلکساندر کاچيتکوف شعري با نام »از انديشه
نامه«  ( شعري با نام »سرگذشت1933-2010و آندرِي وازنيسِنسکي )  (Из Хафиза)حافظ«  

(Сагаدارند که در آن از حافظ ياد کرده )اند:اند و از اشعار او الهام گرفته 
…Даже если на землю вернёмся 
мы вторично, согласно Гафизу, 
мы, конечно, с тобой разминёмся, 
Я тебя никогда не увижу… [А.А. Вознесенский, 1977] 

 حتي اگر دوباره به زمين بازگرديم
 سان حافظ، دوباره متولد شويم،به

 شتابيم گمان به ديدار تو ميبي
 ترجمه از نگارنده( :1977تو را هيچگاه نخواهم ديد... )وازنيسِنسکي، 

بررسي   در  ايرانشناسان غربي  »اگر  بيستم  قرن  دوم  نيمۀ  در  اينکه  است  قابل ذکر  آنچه 
آميز ديوان او دست يافتند، دانشمنداني از روسيه  مفاهيم نهفته در اشعار حافظ، به جنبۀ ستايش 

در اشعار حافظ شور و اشتياق به طغيان و  و ديگر کشورهاي سوسياليستي در دوران شوروي 
ي در هر  گوي  (Пригарина и др, 2012: 35)  اض سوسياليستي را ديدند.« سرکشي و اعتر

اي شاعران و نويسندگان آنچه را که اقتضاي زمانۀ خويش بوده است در اشعار حافظ  دوره
 کردند.يافته و سپس به خوانندگان روسي عرضه مي

ر شعر  نکتۀ ديگر در خصوص توجه به اشعار حافظ و ترجمۀ آن در روسيه اين است که د 
عالقۀ شاعران روس به اشعار حافظ  سرائي وجود نداشته است، اما  عنوان غزلروسي سبکي به
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م( در آثار  1820-1830کند که در نيمۀ اول قرن نوزدهم )سرائي نيز ميها را شيفتۀ غزلآن
شود. تا آن زمان سرودن شعر با الهام از غزل  شاعراني چون مِنتسوف و پ. پيتروف ديده مي 

شد. به گفتۀ تارتاکوفسکي در آثار شاعران روسي در اين دوره  دبيات روسي ديده نميدر ا
هاي غيرروسي بسيار موردتوجه قرار گرفت،  اي حافظ در ترجمهآميز و استعارهزبان کنايه

ها و  خواهانۀ دکابريستدليل تحوالت سياسي که در پي مبارزات آزاديزيرا در آن دوره، به
ايشان جامعه را فرا گرفته بود، خواستار بسط چنين قالب استعاره در اشعار    پيش از وقوع قيام

نوشته شده است. قيام    1829بودند. تأييد اين مطلب، شعر »از حافظ« پوشکين است که در  
سال  دکابريست در  نجيب  1825ها  و  افسران  از  گروهي  مخالف  توسط  که  جوان  زادگان 

بهاي  سياست وقت  تزار  اول،  قيام  آلکساندر  همين  شد.  البته سرکوب  که  درگرفت  ودند، 
هاي بعدي عليه حکومت تزارها بود که درنهايت در آغاز قرن هاي و قيامساز درگيريزمينه

تر گفته شد که يکي از  بيستم به سقوط حکومت تزارها و وقوع انقالب اکتبر انجاميد. پيش 
خيلي به    طۀ آشنائي با غزليات حافظواساولين مترجمان اشعار حافظ آفاناسي فِت بود. او به

سرائي  روشني اقتباس از سبک غزلسرائي عالقه نشان داد. در سري اشعار »از حافظ« بهغزل
 6مشهود است.
شناس و مترجمي گمنام با نام مخفف پ.پ. تصميم گرفت  بود که شرق  1835در سال  

به روسي ترجمه کند. اين   بر اساس سيستم غزل شعر فارسي، اشعار و غزليات حافظ را  تا 
درستي رعايت و ترجمه  هاي غزل در آن تا حد امکان، بهتالش تا حد زيادي موفق بود و قافيه

  لين ترجمۀ منظوم و شعرگونه از غزليات حافظ انتشار يافت.ترتيب، اوشده بود. بدين 
سال   اشعار    1908در  مجموعۀ  با  کوزمين  بهارانميخائيل  ( Венок весен)  تاج 

به زيبايي و  سرائي را در شعر روسي جان ميغزل بخشد و اين سي غزل او روح شرقي را 
او زيباروياني  ظرافت در خود حفظ کرده اشعار  قهرمانان  و  اند.  فاطمه  چون زليخا، گلنار، 

هايي از هزارويکشب، اسکندر مقدوني و حافظ هستند. شاعر تا حد زيادي از وزن غزل، چهره
هاي فِت و کوزمين  هاي نحوي آن بهره جسته است. در مقايسۀ ترجمهريتم آن و حتي ويژگي

ميمي کوزمين  و  بود  ظاهر  درگير  بيشتر  فِت  که  گفت  سي توان  و  سبک  تا  اق  کوشيد 
وبوي شرقي دارند. والِري بريوسوف سرائي را فرا گيرد. اشعار او و برخي کلمات رنگغزل

سال   مي  1913در  غزل  و  چهارپاره  آنتعدادي  که  مجموعهسرايد  در  را  نام  ها  به  اي 
اي از  آورد. اين مجموعه گزيدهتر از آن نام برده شد، ميهاي بشريت...«، که پيش »خواب

هاي شعري متفاوت کشورهاي دنيا را به زبان روسي به  . او کوشيد تا قالبشعرهاي جهان بود
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هاي او در اثري به نام ملت خود ارزاني دارد و در اين راه بسيار موفق عمل کرد. نتيجۀ تالش
در   1918در سال  آوائي، فرم و قالب شعر«  هائي در باب وزن شعر، نظم، آهنگ، همتجربه»

   هاي ديگر داشت.نظير او در درک شعر ملتثر نشان از استعداد بيمسکو انتشار يافت. اين ا
نقره بالمونت، ديگر شاعر عصر  به غزل عالقه داشت و در جستجوي  کنستانتين  اي هم 

هاي عمر خيام دل بست. او اشعار ناب و زيبايي  هاي جديد شعري به سرودهمفاهيم و قالب
ايوان سِوِريانين،   ايوانوف و شاعران  در قالب غزل سروده است.  ايوانوف، گ.  ويچِسالف 

ها با  دنبال آشنايي و آميختن شاعران روس با غزل، آن ديگري هم به غزل روي آوردند. به
هاي شعري شرقي نظير رباعي، قصيده و غيره نيز آشنا شدند و مسير جديدي در  ديگر قالب

سال در  اما  شد.  گشوده  روسي  شاعري  و  اک شعر  انقالب  از  بعد  بههاي  ظهور  تبر،  دليل 
غزلجريان و  غزل  به  گرايش  حاکم  ايدئولوژي  و  هاي  شاعران  و  شد  کمرنگ  سرائي 

 وسوي ديگري رفتند.نويسندگان به سمت
 

 گيری نتيجه
ين شاعر جايگاه  يابيم که اهاي اشعار و غزليات حافظ به زبان روسي درميبا سيري بر ترجمه

بسياري از  بس ارزنده و واالي  تاريخ ادبيات روسيه دارد و تأثير زيادي بر شعرسرائي  ي در 
هاي  شاعران بزرگ روسي از جمله آلکساندر پوشکين و آفاناسي فِت داشته است. ترجمه

شده است، معموال بسيار ناشيانه و سطحي  آغازين که اغلب از زباني غير از فارسي انجام مي
هاي نهفته در غزليات  عي کردند تا مضامين عرفاني و انديشهرفته شاعران ساند، اما رفتهبوده

منتقل کنند. درحال به خواننده روس  و  را دريافته  از زبان  حاضر، ترجمهحافظ  هاي حافظ 
هاي نوشته بر ديوان حافظ  فارسي رو به فزوني گذاشته است و مترجمان از تفسيرها و شرح

مضامين غزل خواجۀ شيراز را بنمايانند. همچنين،  برند تا بهتر بتوانند عمق معاني و  بهره مي
اوج خود   به  بيستم  اوايل قرن  و  نوزدهم  اواخر قرن  اشعار حافظ در  روشن شد که ترجمۀ 
رسيده و بيشترين تأثير را بر شاعران نوگراي روسي داشته است. مفاهيمي چون گل و بلبل و  

ويژه در  گرا، بهعار شاعران روس شرقوفور در اش به  هاآنساقي و مي و پروانه و شمع و مانند  
شناسان در اوايل  خورد. تشکيل انجمن و محفل حافظچشم مياي شعر روس، بهعصر نقره

نويسندگان خود را حافظ مي برخي شاعران و  اينکه  و  بيستم  از جايگاه  قرن  نشان  ناميدند، 
ا بود که برخي از شاعران  جها دارد. اين تأثير تا بدانارزشمند اين شاعر پارسي در ميان روس

کار بندند و تا حدي در  سرائي را در شعر روسي بهکوشيدند تا به تأسي از حافظ سبک غزل



 1398پاييز ، 1)دورة جديد( شمارة  22پژوهي، سال مجلة حافظ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 140

اين امر موفق بودند. گرچه با وقوع انقالب اکتبر و در دوران شوروي اين شوروشوق فروکش  
 کرد، اما شعر حافظ هيچگاه از ياد نرفت.

شدن توجه به غزليات حافظ در نيمۀ دوم قرن بيستم به  بايد به اين نکته اشاره کرد که کم
اين خاطر نبوده است که اشعار و غزليات او بارها و بارها ترجمه شده و مورد بررسي قرار  

ها و تعلقات و نيازهاي جمعي بوده است. از داليل  اند، بلکه به خاطر تغيير در انديشهگرفته
وده است و اينکه شاعران و نويسندگان بيشتر  اين امر، توجه به غرب و دورشدن از شرق ب

با ساختار زبان روسي   تا ديگر ژانرهاي ادبي را تجربه کنند. ژانر غزل خيلي  تالش داشتند 
مسلک و اهل مي و ميخانه و شاعر پيامبر از جامعۀ شعري  همخواني نداشت. شاعر درويش 

عنوان ميراث ادبيات کالسيک  روسيه رخت بربستند. اما، با وجود اين، شعر حافظ همچنان به  
رود و هنوز هم هستند کساني که از خواندن شعر او به وجد شمار ميجهان و نيز روسيه به
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