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  مقدمه

مندي اجتماعي و  هاي سبكي و وجوه مشترك روش در اين مقاله، نويسنده بر آن است كه ويژگي
 ملت بزرگ ايران، آلمان و روسيه، سهسترگ فكري حافظ، گوته و پوشكين را در مقام شاعران 

  . بر موقعيت ممتاز پوشكين در فراگرد ادبي روسيه مورد مطالعه و بررسي قرار دهدتأكيدبا 
  

   فرديت-تعهد

) م١٧٤٩-١٨٣٢( تولد و ميرش گوته ةتا زمان) ق٧٢٠-٧٩٢( از روزگار زايش و بالش حافظ شيراز
 اما به ،است  ندازه و وسعت زمان نهفتهبيش از ده قرن فاصله به ا) م١٧٩٩-١٨٣٧(پوشكينو 

ملي ميان أهاي قابل ت مانستگي»  منزل نبود در سفر روحانيبعد«:  حافظةمصداق و اعتبار اين گفت
 اين سه شاعر، كه هر كدام در ةهاي زباني شعر و انديش روزگار اجتماعي، روند ادبي و ويژگي

تواند بيانگر  شود كه در مجموع مي ند، مشاهده ميا اند و رفته آباد آمده اي از اين دير خراب گوشه
. هاي اجتماعي سه ملت ايران، آلمان و روسيه باشد  آرمان خاستگاه و نزديكي مطالبات فرهنگي و
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 حيات هنري سه شاعر مورد نظر ما، قدر مسلم اين ة مدت زمان طوالني در فاصل،با وجود اين
) بودند(ته و پوشكين شاعران آزادانديشي هستند توان گفت، حافظ، گو است كه با كمي تسامح مي

 آنان ةاند و انديش زيسته و اسكوالستيكي مي ١هاي قرون وسطايي كه در چارچوب حاكميت انديشه
هر سه شاعر در شرايط . است  پيش از رنسانس عظيم اجتماعي و فرهنگي غرب شكل گرفته

ها را به همراه داشته و از  تصادي توده كه از يك سو فقر اق،اختناق سياسي حاكم بر روزگار خود
به لحاظ سبك و مكتب . اند است، به سر برده  شده سوي ديگر مانع رشد و بالندگي آزادانديشي 

 اين سه غول زيبا صادر كرد، ةتوان حكم قاطعي براي وجوه همسان شعر و انديش نيز اگرچه نمي
فته شود با ظهور حافظ، پوشكين و گوته، اما از يك منظر اين نظريه چندان استبعادي ندارد كه گ

هاي  م بنيانيس رمانتيسةشعر و ادبيات از مكتب كالسيسيسم فاصله گرفت و با وارد شدن به حوز
ما در اين مجال فرصت كافي براي تبيين و . افكند  نوعي رئاليسم اجتماعي را پيةسبك گسترد

م يس تعريفي از رمانتيسةه درصدد ارائكسي ك«بورگام . بي. به قول اي. تعريف رمانتيسم نداريم
 براي دريافت تنوع ٢.»است  آميز دست زده كه بسياري كسان را ناكام گذارده برآيد به كاري مخاطره

است، برنباوم در كتاب    مفاهيمي كه به اين اصطالح نسبت داده شدهةالعاد و گستردگي خارق
  ٣.است  ري كردهآو هاي متنابهي را جمع  نمونهراهنماي جنبش رمانتيك

 وي سخت مشهور ةرود اما اين جمل شمار مي ها به كه گوته خود از رمانتيك  با وجودي  
جنبش رمانتيسيسم، حسب ظاهر با » .رمانتيسيسم بيماري و كالسيسيسم سالمتي است«است كه 

) م١٦٩٤-١٧٧٨ ((Voltaire)و ولتر ) م١٧١٢-١٧٧٨ ((Rousseau)هاي ژان ژاك روسو  انديشه
تر، روشنگري در  عبارت روشن به. اند بخش عصر روشنگري دانسته ولتر را تجسم. دشو  ميآغاز

 مجهوالت را تنها با تكيه ةتوان هم نيمگاه پاياني قرن هجدهم بر اين ذهنيت، باورمند شد كه آيا مي
طور ذاتي به نيكي  به عقل پاسخ گفت؟ هواداران روشنگري بر مبناي اين فرضيه كه انسان به

. يش دارد چنين استدالل كردند كه عواطف آدمي همانند خرد او قابل اطمينان و اعتماد استگرا
ساز ظهور مكتب رمانتيسيسم گرديد و پس از آن   عصر روشنگري زمينهةبدين لحاظ، انديش

اي   اسالمي نيز سابقهةاي كه در عرفان و فلسف پديده. مناقشات بسياري ميان عقل و عشق درگرفت
ترين اصول مكتب خود را بر مبناي محورهايي چون  ها مهم  در يك كالم رمانتيك٤.شتطوالني دا
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 رها شده از قيد و بند كالسيسيسم، هيجان و احساسات؛  ؛ شخصيت)مكتب آزادي هنر(آزادي 
، بنياد نهادند و از درون خود شعراي »مكتب عارفانه«كشف و شهود » مكتب دل و عشق«

 (Coleridge)كالريج ) م١٧٧٠-١٨٥٠ ((W. Words Worth) ثوراي چون ويليام ورد  برجسته
 ويكتور هوگو، گوستاو فلوبر ، انگلستاناز) م١٧٧٨-١٨٢٤ ((Byron)، لرد بايرون )م١٧٧٢-١٨٣٤(

(Flaubert)) م١٨٢١-١٨٨٠ (ويلهلم شلگل ، فرانسهاز (Shelegel)) يوهان ) م١٧٦٧-١٨٤٥
 و الكساندر ، مجارستاناز) م١٨٢٢-١٨٩٤ ((Petofi) شاندر پتوفي ، آلمان ازولفگانگ فن گوته

 به دنياي شعر و ادب  را روسيهاز (Lermantove)  شاعر نابغه و لرمانتوف(Pouchkine)پوشكين 
عنوان يگانه   عشق بهة به تفصيل دربارحاالت عشق پاكصاحب اين قلم در كتاب . هديه كردند

 در اين فرصت ضروري است اين ٥.است   حافظ سخن گفتهة شعر و انديشةباور قطعي و جانماي
.  عشق واالترين صداي سخن است، چون حافظ،نكته را اضافه كنيم كه نزد پوشكين و گوته نيز

است اما با    ملك وجود خويش شدهةكار ل عاشقانه، هيچئاگرچه پوشكين در جريان يك دو
 كه از فقر و مذلت ،جتماعي ا-همه به شهادت چند اثر داستاني وي و بعضي از اشعار عاشقانه اين

توان مجاب شد كه در اشعار اين سه غول   مي،كند ها با هاشوري از شور و شيدايي ياد مي توده
 درنورديده و به ، كه ويژگي مكتب رمانتيسيسم است، عشق مرزهاي خصوصي و فردي را،زيبا

 ةعاشقانه عارفانهاي  در واقع و از يك منظر همين جذابيت غزل. است  عشق عمومي نزديك شده
كه در  گوته چنان. كشاند حافظ است كه گوته را به مرز شيفتگي و جنون حافظانه شعر گفتن مي

. است  افتخار زندگي خود دانسته»  عشق ورزيدن و نوشيدن را)حافظانه(«:  سرودهديوان شرقي
نوني ديوان نامد و عنوان ك مي» به حافظ« را ديوان شرقي ةهاي نخست مجموع شاعر آلماني بخش

دلبستگي . نام اوست  بهديوان شرقيحافظ تنها شاعري است كه فصلي از . گزيند را بعدها برمي
  . اين چه جنون است، با تو يكسان بودن،حافظا :گويد رسد كه مي تا بدان حد مي گوته به حافظ

شم چ  وي بهة اما در آثار منتشر شده استاين مطلع شعري است كه گوته براي حافظ سرود  
  :سرايد كند و مي در همين شعر است كه گوته به عشق حافظانه روي مي. خورد نمي

  در اشعار آسان و سبكبال تو
  دريايي نهفته است آرام
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  كه جوشيده، آتشين امواجت
  ... بلعد اش مرا مي شراره

  پاخيزده ولي در من غروري ب
  سازد كه مرا گستاخ مي

  چه من نيز در ديار آفتاب
  ام رزيدهزيسته و عشق و

  :دهد در شعري ديگر گوته به غزلسراي ايران چنين ندا مي
  و اگر جهان فنا شود، باكي نيست

  حافظا با تو، با تو تنهاست
  شادي و غم! خواهم برابر شوم كه مي

  !ما را چون دو همزاد مشترك باد
  چون تو عشق ورزيدن و نوشيدن

  ٦.افتخار من و زندگي من باد
  

  پوشكين كيست؟

هاي فردي و انتزاعي قلم بطالن   بر عشق،ها  در مقام يكي از منتقدان ثابت قدم رمانتيك،تولستوي
 از . تعهد اجتماعي ندارندةبدين سبب كه دغدغكند  را نكوهش ميكشد و شاعران رمانتيك  مي

ميرد و  فرو مي» هنر ناب«يا » هنر براي هنر«ه در قالب تنگ و محدود ننظر تولستوي، شعر عاشقا
ايستد و  اين همان سكويي است كه تولستوي بر فراز آن مي. برد ها نمي  اعماق مردم و تودهراه به

تولستوي از اين موضع كه . تازد به اشعار رمانتيك و يكسره كشفي، شهودي و عاطفي پوشكين مي
 شاعران بزرگ مورد توجه منتقدان و نخبگان فكري قرار ةي عارفانها اشعار عاشقانه و تغزل

عنوان  اما در عين حال از اين پديده به. داند را امري بديهي مي كند و آن ، اظهار تعجب نميگيرد مي
آشفتگي و شوريدگي در استنباطات كودكان و « كه باعث كند ياد مي» مسخ هنر«يكي از نتايج 

اي   و از خاطرهاست   بناي پوشكين اشاره كردهتأسيسله به ئشود و براي تبيين مس مي» ها توده
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 تولستوي كارگران و كودكان، اشخاص را يا به اعتبار نيروي ةبه عقيد. گويد فت سخن ميشگ
سبب قوت اخالقي و  نهند و يا به ارج مي) ها، قهرمانان، كشورگشايان هركول(جسماني ايشان 

شبيه ابراهيم و  زيبا و سلطنت خود را ترك كرد ةها زوج خاطر انسان كه به) ساكياموني(معنوي 
شوندگان مواجه  اما به تعبير تولستوي اين مردم ناگهان با گروه سومي از ستايش...).  يح و مس،ادهم

اين گروه خوب آواز . يابند گردند كه حتي به مراتب بيش از قهرمانان نيرو و نيكي احترام مي مي
 ارةرا درباي  آنگاه تولستوي خاطره. نويسند رقصند و مي  مي،گويند  شعر عاشقانه مي،خوانند مي

  :گشايد عنوان سند حقانيت سخن باز مي چيستي تجليل از پوشكين به
هاي ارزان بهاي آثار   نسخهةكه در يك زمان هم پنجاه سال پس از مرگ پوشكين، هنگامي«  

ها پخش شده بود و هم در مسكو به ياد وي بناي يادبودي برپا شده بود، بيش از  او در ميان توده
پرسيدند چرا به پوشكين تا اين حد احترام  لف به من رسيد كه ميده نامه از روستاييان مخت

 ظاهراً از اين و  به ديدنم آمدگذارند؟ يك روز نيز شهروند باسوادي از مردم استان ساراتوف مي
ن آنجا سبب همكاري در ارفت تا از روحاني  به مسكو مي.له سخت خشمگين شده بودئمس

  .واست كندرا بازخ» بناي يادبود پوشكين «تأسيس
 پيش چشم مجسم كرد و ،هاست  تودهة كه از زمر،توان حال چنين مردي را در حقيقت مي  

ن، اشود كه در روسيه روحاني رسد، آگاه مي ها و شايعاتي كه به او مي دانست كه وقتي از روزنامه
 افتخار اولياي امور، بهترين افراد كشور، با تشريفات مخصوص براي مرد بزرگي، انساني نيكوكار،

كنند، چه  پا مي  بناي يادبود به،است  اش نشنيده  براي پوشكين كه تاكنون چيزي درباره،روسيه
ارد اين پند شنود و مي خواند و مي باره از هر سو مطالبي مي در اين. حالي به او دست خواهد داد

 تعظيم و ة شايستچنين  انجام داده باشد تا اين،العاده سترگ يا خوب قفوشخص مسلماً بايد كاري 
پس از آنكه دانست پوشكين قهرمان يا ژنرال . كوشد تا بداند پوشكين كه بود مي. ستايش شود

گيرد كه پوشكين بايد مردي روحاني،  است نتيجه مي  نبوده و كاري آزاد داشته و نويسنده بوده
. زندگي وي مطالبي بشنود ةثار او را بخواند و دربارآشتابد تا  مي. غ نيكي بوده باشدآموزگار و مبلّ

رفتار بوده و در جنگ تن به تن،  ولي چقدر مبهوت خواهد شد وقتي بداند پوشكين مردي سبك
 تمامي عظمت وي ٧، كشته شدهه است حيات ديگري بودةيعني آن زمان كه در تالش قطع رشت
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و هنر، كه قادر  به اين ديدگاه پوپوليستي از شعر ٨.»آورد ناشي از اين است كه از آن سر در نمي
 مكتوب پي ببرد و آن را در روند ادبي يك فرهنگ ةشناختي يك انديش نيست به كنه مباني زيبايي

توان نام نهاد؟ البته اگر اين مدعا از زبان  سليقگي چه مي ماندگار مورد مطالعه قرار دهد، جز كج
. گرفت صورت ميتر   از آن راحتگذشتن ادا شده بود شايد - جز تولستوي بزرگ-كس ديگري

ترين زن و  آن محبوب -٩اي چون تاتيانا پيشه هاي عاشق تولستوي حتي به شخصيت
 پوشكين را يكسره ة اشعار عاشقان.ماند تفاوت مي  بي-دارترين بانوي آثار پوشكين خويشتن

 ،از نظر تولستوي. تازد  روس ميةهاي بلژيك بر شاعر نابغ داند و همچون فوتوريست ناهنجار مي
 ة قهرمانان عرص،رود شمار مي گذاران مكتب رئاليسم ادبيات روسيه به حال در شمار بنيانهر هبكه 

اند و به همين دليل از زبان حجم  هنر كساني هستند كه فقط در ميدان واقعي زندگي نقش آفريده
د  كه نمادهايش در نبرها هاي كارگر و زحمتكش، فقط به دو بعد زندگي واقعي انسان انبوه توده

نمايندة آن نيرو امثال اسكندر مقدوني، چنگيز و ناپلئون و در ميدان نيكي بودا، سقراط و مسيح 
 انساني توجه ة البته اين بدان مفهوم نيست كه تولستوي به مناسبات عاشقان؛گذارد  احترام ميهستند
 و هاي عاشق اي از قهرمانان وي چهره  بخش عمدهجنگ و صلحكما اينكه در . ه استنداشت

 كه بخش عظيمي از ،اما در همين رمان بزرگ. سودايي همچون ناتاشا و شاهزاده آندره هستند
گيرد و   عشق و نفرت در خدمت جنگ و صلح قرار مي،دهد ادبيات رئاليستي روسيه را شكل مي

ها هستند و   حيات انسانةهاي اصلي سازند ژنرال كوتوزوف، تزار الكساندر و ناپلئون شخصيت
سبب  را به  نوابغي چون پوشكين و بودلرةبه همين دليل است كه تولستوي هنر شاعراندقيقاً 
اعتنا به اشعار  زند و بي هاي رمانتيك آثارشان؛ با حوادث زندگي شخصي ايشان پيوند مي مايه درون

حيات « از ، مكتب رمانتيسيسم قابل تعريف و تفهيم استة كه فقط در حوز،شورانگيز ورلن
  ١٠.كند وي ياد مي» سراسر فسق و فجوربار و  نكبت
اما . باشد» هنر براي هنر« انتزاعي ةرحم پديد از يك منظر حق با تولستوي است كه منتقد بي  

 ،اي چون پوشكين در اين است كه در نقد خود از هنر ر تحليل آثار نابغهدويژه  اشتباه بزرگ وي به
 ، كه گاه يكسره فردي است،(Ethical Value)ي ي اخالقها شناختي را در مقابل ارزش مباني زيبايي

تنها آنگاه توانستم تحسين از هنرمندان را با تمجيد از «: گيرد دهد و چنين نتيجه مي قرار مي
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قهرمانان جسمي و اخالقي در يك ترازو نهم و خويشتن را ارضا كنم كه معني ارزش اخالقي را 
 در روسيه و نشر و يظهور جنگ طبقات ة تولستوي در آستان١١.»در شعور خويش تنزل دهم

داند و آن   اخالق بورژوايي ميةشناسي هنر را ويژ گسترش ايدئولوژي ماركسيسم، لنينيسم زيبايي
 محكوم ،هاي فردي نيست  كه البد چيزي جز سخن گفتن از عشق،دليل انحطاط اخالقي را به

 زيبايي را ،اند بايي و خوبي برخوردهچون افراد طبقات عاليه، بيش از پيش به تضاد بين زي«: كند مي
اند و بدينسان خود را از چنگ تقاضاهاي اخالق رها  ترين كمال مطلوب شناخته عنوان عالي به

جاي آنكه هنر خود را كهنه و منسوخ بدانند، اخالق را  نند بهز اين افراد نعل وارونه مي. اند كرده
معنا  پيشرفت و تكامل بشري جاي دارند بيدانند و براي آنان كه بر پايگاه رفيع  منسوخ مي

 غلط ارتباط جامعه و هنر از ةاين نتيج. پندارند كه خود بر اين پايگاه قرار دارند شمارند و مي مي
ن نيچه و پيروان او و آولي اخيراً پيغمبر . ه استهاي پيش خود را در جامعه نشان داد مدت
ن اشناسي، كه با نيچه و پيروان وي و منحط هاي مدعي داشتن ذوق زيبايي ن و انگليسيامنحط

شناسي،  ن و مدعيان داشتن ذوق زيباييامنحط. اند العاده بيان كرده آن را با گستاخي خارق  موافقند،
 آثار ةعنوان موضوع و ماي گي و فسق را به افرادي نظير اسكاروايلد، نفي اخالق و ستايش هرز

  .اند خويش برگزيده
گيرد   پوشكين مية منظر فهم كارگران و زحمتكشان بر اشعار عاشقانايرادي كه تولستوي از  

هاي مكتب  سبب ويژگي  بلكه به،هاي اخالقي  سقوط ارزشة نه به مثاب،از منظري ديگر
اين . است  رود، مشكل حافظ نيز بوده رمانتيسيسم، كه گاهي اوقات در سمبليسم محض فرو مي

گيرد و محافل هنري  ت كه از تكريم پوشكين ايراد ميفقط آن شهروند استان ساراتوف روسيه نيس
 ةكند، در زمان حافظ و هم  روسي بازخواست ميةدليل برپا نمودن بناي يادبود شاعر نابغ را به

چالش ميان شعر و اين اند  هنرمندان و اديباني كه زبان و بياني روشنفكرانه و غير پوشوليستي داشته
 كه ، حافظةه چندان محتاج احتجاج نيست كه درك اشعار عاشقاناين نكت. است  مردم برقرار بوده

 و ارزش نهادن بر ظرايف و دقايق ،گيرد گاهي نيز رنگ و بوي تفلسف و ايهام به خود مي
است   عصر وي غيرممكن بوده هاي هم  شيراز براي انبوه تودهةي رند پرآوازها شناختي غزل زيبايي

 همين خطوط گسل عميق ،اع و امير مبارزالدين محمدفهمي امثال شاه شج و شايد هم جز كج
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ها برخاسته و شهرت   كه خود از ميان توده،ميان غزل حافظ و آحاد مردم است كه شاعر را
  :رساند كه است، به اينجا مي  شعرش تا بنگاله رفته

  خرد ايام و بيش از اينــم نيست هنر نمي          كجا برم به تجارت بدين كساد متاع     
  معرفت نيست در اين قوم خدا را مددي    تا برم گوهر خود را به خريدار دگر

  

   پوشكين و حافظ و گوته، انتزاعي است؟ةآيا واقعاً آثار عاشقان

طور آشكار و راسخ از نقش تفكر خالق   نثر، بهة خود دربارةهاي روزان پوشكين در يادداشت
آن هر توصيف زيبايي  بي. ر نياز داردنثر به نهادن فكري بر سر فكري ديگ«: گويد سخن مي

نويسنده به هنگام آفرينش «:  مهم كهة بر اين نكتتأكيد ميخاييل خراپچنكو با ١٢».ارزش است بي
كند نه از اصول   خود از زندگي آغاز مييها ها، از تلقي و الگوها و برداشت تصويرها و شخصيت

 برخالف تولستوي كه پوشكين ١٣»انتزاعيات،آغازد نه از  از واقعيت عيني مي. بافانه منطقي كلي
 شاعر بزرگ روس تأثيرداند، به  مي» هنر براي هنر «ة تفكر بستةشاعر را هنرمندي انتزاعي در حوز

خويش  از زندگي و تعميم مشاهدات از هستي به منظور دست يافتن به مفاهيم ايدئولوژيكي اثر
  :شود كند و يادآور مي اشاره مي

  :است  آورده» يوگني اونگين«شكين در طور كه پو همان«
  توانم ديد و در جام جهان نمايم نمي

   آزاد كه اين داستان چنين آسوده و
  ... تا كجا خواهد رفت

   ١٤.»اند جاي گذاشته اي از روند زايش آثارشان به بسياري از نويسندگان گذشته و حال سابقه
 پنهان در آثار شاعرانه، چيزي انتزاعي هاي ايده«: اي چون بلينسكي  منتقد برجستهةعقيد به  

اي است كه در زبان   پنهان در اثر شاعرانه، همان شيفتگيةعقيد. نيست بلكه همان روح اثر است
معناي پاتوس چيست؟ پاتوس به آن حالتي گويند كه . دارند بيانش مي» پاتوس«روسي با كلمه 

ور   و وي را سراپا در خود غوطهاي توانسته باشد با شوري تمام بر شخصي مسلط شود عقيده
  :دهد است ادامه مي  ترين نقدها را ارائه داده  پوشكين جامعةبلينسكي كه دربار. سازد
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توان دريافت  بدون اين پاتوس نمي. بايد از آن اشباع شود.  پاتوس باشدةهر اثر شعري بايد ثمر ...«
است كه قطعاتي با    او قدرت آن دادهاست تا قلم بردارد يا به  كه چه چيز شاعر را بر آن داشته

   ١٥.»طول قابل مالحظه را آغاز كند و تا به پايان بسرايد
كند و   سرودن شعر جوششي ياد مية كه بلينسكي از آن به انگيز، پاتوسةاين مفهوم پيچيد  

و » آن«ي حافظ با دو اصطالح ها تواند در غزل معتقد است كه شعر بايد سرشار از آن باشد، مي
  :كند ماجرايي كه رمز و رازهاي ناپيداي عشق را ترجمه مي. ترجمان ديگري بيابد» شيدايي«

  ي داردــ كه آنشت آن باــ طلعةبند    شاهد آن نيست كه مويي و مياني دارد
. اي انتزاعي نيست هاي شاعرانه و زبان رازناك و نمادين حافظ، پوشكين و گوته، پديده ايهام  

اند يا به چنين  اند؛ يا پاتوس شعر را درنيافته  به اين اشعار حمله كرده كه،كساني چون تولستوي
هاي  در يك كالم اين نكته قابل ترديد نيست كه اشعار رمانتيك. ويژگي ممتاز هنري اعتقاد ندارند

  : شيداستنه تنهاشاعر . ه استبرجسته از چنين خصلتي نهايت بهره را برد
  ر جاييــن گرو باده و دفتــخرقه ره  يدر همه دير مغان نيست چو من شيداي

يك دست جام باده و يك دست «زند كه  بلكه شور و شوق و شعف در شعر او چنان موج مي
  :بالد رقصد و مي كشد و مي نعره مي» زلف يار

  ها كه در سر ماست تبارك اهللا از اين فتنه    آيد رو نميـي فــسرم به دنيي و عقب
  :گوته گويد

  د در اختيارم نهاديآنچه به خواست خو
  اي پرشكوه از آنت خواهد ساخت بهره

  آرامش من، زندگي غني و سرشارم
  ! براي خود نگاه دارهمه اين ارزاني تو خواهم كرد، همه اين

   از فقرت سخن مگو،مزاح مكن
  مان نخواهد بود؟ كرانه مگر اين عشق گنج بي

  گيرم آنگاه كه تو را در آغوش مي
  ١٦كند؟ ها برابري نمي  خوشبختيام با همه مگر خوشبختي
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 زندگي و آثار پوشكين نظري مغاير با نظر ةبسياري از منتقدان شاخص روسيه دربار  
 ارائه ،اند  كه شاعر ما را در حصار تنگ چشم شرارت ديگركشي ناشي از دوئل تنزل داده،تولستوي

  :نويسد  مي(Gershenson)گرشنسون . كنند مي
اي كه در شعر وي بود توجهي  نامه ين به آن كوه عظيم مواد زندگينويسان پوشك نامه زندگي«  

هريك از شعرهاي . طرزي نامعمول صادق بود ترين معناي كلمه و به پوشكين به واقعي. نكردند
كار ما تنها آن . مند است  بهره،اي به تمامي واقعي  واقعهةوار ييد حديث نفسأشخصي او از نوعي ت

اين تفسير گرشنسون از وجود » .شان اعتماد كنيم خوانيم و به نويسندهقت بد است كه آنها را به
براي مثال . زند ي عاشقانه حافظ نيز موج ميها اي به تمامي واقعي در غزل  واقعهةوار حديث نفس

 ،دست مبارزالدين محمد مظفري  سوگناك قتل شاه شيخ ابواسحق اينجو بهةشاعر شيرازي در حادث
سرايد و حديث عشق را با قتل پادشاهي  ي سرشار از اندوه و رنج ميا  مرثيهق،٧٥٨به سال 

  :زند غزلي عاشقانه به مطلع قراري اين سرزمين است پيوند مي كه بخشي از تاريخ بي) ممدوحي(
  ديده را روشني از خاك درت حاصل بود    ياد باد آنكه سر كوي توام منزل بود

  :شود اي تاريخي ختم مي سرانجام به واقعه
  خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بود    يــ بوالحقةروزــم فيتــستي خارا
در همان حال . وضوح پيداست  پوشكين نيز بهة و اشعار عاشقانها اي در داستان چنين پديده  

 در (Khodasevich)اندركار نقد و بررسي اشعار پوشكين بود، خوداسيويچ  كه گرشنسون دست
اختصاص »  بينواةپري دريايي و شوالي«اي مهمي را به ه  بخش پوشكينةخدمات شاعرانكتاب 

نظر اين محقق، شاعر و منتقد ادبي، پري دريايي بازتاب تيره و مبهمي از ماجراي عشقي  به. داد مي
پوشكين با . با پدرش در خود داردرا  شاعر ة پيچيدةرابط»  بينواةشوالي«با يك دختر رعيت است و 

هم سرود، ولي هرگز در شعر به چشم يك را خواهانه  ر آزادي حال بعضي اشعا،آنكه در اوائل
ي حكومت امير ها  كه حداقل طي سال،پوشكين برخالف حافظ. نگريست سالح نبرد نمي

 مختلف آن را يبا قدرت درگير بود و به انحا) ق٧٥٤-٧٥٨(مبارزالدين محمد مظفري در شيراز 
  :سرود رفت و مي ا فرو ميو گاهي نيز يكسره در كنج عزلت و انزو كرد نقد مي
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  گه عمرند قاطعان طريقــكه در كمين  به مأمني رو و فرصت شمر غنيمت وقت
  ي نيستـنشيني و تير آه كمان گوشه  رـست بال بر همه شه عقاب جور گشاده

  ات و سنگ به جام اندازد بخورد باده  ارــوشي زنهــر ننــب شهـباده با محتس
  رآيدــورشيد جو بو كه بـــنور ز خ  داستــت شب يلــصحبت حكام ظلم

هاي روزانه باالتر بگيرد و روح  بايست همواره خود را از كشاكش معتقد بود كه شعر مي  
 پوشكين، شاعر نوعي كاهن ةبه عقيد.  خويش مفتون سازدةخواننده را با زيبايي عاري از شايب

بايست   را پاك كند، بلكه مياش هم آن نيست كه جاروب بردارد و راه معبد است و البته وظيفه
.  الهام خويش ديدار كندةهاي شهر و جامعه با فرشت مثل يك پيغمبر در بيابان و دور از آلودگي

وقتي شاعر مأموريت خويش را در مورد خلق زيبايي انجام داد ديگر براي او چه اهميت دارد كه 
 خلق ة عوام در نظر او نه عامةز تودكند؟ البته مراد ا  او چه قضاوت مية دربار(Plebe) عوام ةتود

ذوق و مبتذل و   مردم بيگونه آن واقعي دارد، بلكه مقصود ةاست كه براي دريافت زيبايي غريز
دهند چرا كه  اي مرمرين ترجيح مي خشن است كه به قول پوشكين يك ديگ سفالين را بر تنديسه

   ١٧.توانند آبگوشت محقر خود را گرم كنند در ديگ مي
اي بود كه بين   دوم قرن نوزدهم مشاجرهةاقع يك ويژگي ادبيات روسيه در نيمدر و  

) م١٨٢٠-١٨٩٢(فت  كه آفانازي درحالي. طرفداران هنر محض و هواخواهان هنر متعهد درگرفت
عالقه  بدبيني ة به نوعي فلسفكهنهاور پ شوة فلسفتأثير تحتكه شاعر عشق و طبيعت بود و حتي 

-١٨٧٨( دهد كه هدف شعر بايد خود شعر باشد، نيكاليي نكراسوف كوشيد نشان ميو داشت 
 ، ميخائيل خراپچنكوةعقيد  به١٨اي كند براي نشر عقايد اجتماعي كوشيد تا شعر را وسيله) م١٨٢١

 جاي انكار نيست كه اثر ،است  شناختي هنر توجه كرده كه به هر دو وجه تعهد اجتماعي و زيبايي
ناسانه هر ش  اما اثر هنرمند در مقام چيزي كه اجتماعي و زيبايي. بطه داردهر هنرمند با زندگي او را

ويژه  نويسنده و به. استتري   اجتماعي، محصول روندهاي اجتماعي گستردهةدو هست از نظر جنب
سپارد بلكه همچنين به صداي   به صداي خود گوش مينه تنهاگرا در آثار خود   واقعةنويسند

درستي و به ژرفي    با اكرمان بهگفتگوگوته در . دهد  معناي كلمه گوش ميترين گي در گستردهدزن
  :دهد در اين باره نظر مي
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بلكه .  اين نام نيستةگويد برازند شاعري كه تنها از احساسات ذهني خود سخن مي«  
 هنري با ة اين پديد١٩.»هنگامي شاعر است كه بتواند به خود بپردازد و جهان را بيان كند

 وي به ةگيرد، در زندگي شاعران  در جمع شاعران رمانتيك قرار ميهرحال بهه گوته ك وجودي
يوهان كريستف بورگل كه شرح مفصلي از چگونگي آشنايي گوته با شرق و . روشني پيداست

  :نويسد  ميه استدست داد حافظ به
طر تصوير خا مشغوليت ذهني گوته با شرق در عنفوان جواني شاعر آغاز شد و اين بيشتر به«  

آلود  هاي غرض عصر خردگرايي ديدگاه. متمايزي بود كه در زمان وي از شرق وجود داشت
   ٢٠.»داد تمجيد مي ها جاي خود را به ستايش و ها و دشمني پيشين را مردود ساخته، سوءظن

  تو اي مو طاليي رعنا، چه لطيف و دلپذيري
  چه خردمند و ظريفي

  ندكسي ياراي آن نيست كه مطلوبت ندا
  چون مناره، سر بر آسمان غنوده

  اي اي نشسته تو اي آنكه گوشه
  آفريند ات عشق مي و دو ديده

  هر چشمت فريبنده و زيبا
 ةو اين ويژگي مكتب رمانتيسيسم است كه در بخشي از منظوم ٢١.ليك بايد ز تو پرهيز كنم

دمي همچون عقل عشق و عواطف آ. است عشق در كنار عقل   گوته مجال تجسم يافتهةزليخانام
  . انسان قابل اعتماد و اطمينان است

  توانستم همه را بستايم گونه مي و اين
  توانستم همه را دوست بدارم گونه مي و اين

  ستايمتان گونه كه مي زيرا آن
  ٢٢... ام هماني است كه در وصف بانويم گفته

  .زند دوست داشتن، ستايش، تمجيد در شعر گوته موج مي
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درستي به اين احساس پاك    به٢٣ فكري حافظ آشنا هستندةبا فراگرد پيچيدكه   كسانيةهم  
 حوادث اجتماعي پيرامون در كنار ، مانند پوشكين و گوته،دهند كه در شعر حافظ نيز گواهي مي

  :غزل. است  احساسات زندگي شاعر مجال جلوه يافته
  ظر مران گدا راكه به شكر پادشاهي ز ن    ز مالزمان سلطان كه رساند اين دعا را

 محض ة عاشقانةاست در بيت دوم، يكسره جنب كه حسب ظاهر خطاب به شاه شجاع سروده شده
  :گيرد به خود مي

  فريب او بينديش و غلط مكن نگارا ز     سياهت ار كرد به خون ما اشارتةمژ
 شعر حافظ، پوشكين و گوته اگرچه بر ةماي توان گفت و پذيرفت كه درون بدين اعتبار مي  

ها حادترين مسائل  هاي فردي و خالقيت شخصي شكل بسته است، اما در همين تغزل  عشقةپاي
ترسيم شخصيت شادخوار شاه شيخ . است  اجتماعي زمانه با صداقت هرچه تمامتر بيان شده

. شود صراحت مشاهده مي هاي حافظ به ابواسحق و افشاي رياكاري مبارزالدين محمد، از ميان غزل
هاي ناكام اشعار و  بار اقتصادي اقشار محروم روسيه را در عشق عيت اسفكما اينكه وض

 ةي چون گرشنسون، شاعر نابغانبيهوده نيست كه منتقد. توان سراغ گرفت هاي پوشكين مي داستان
اي  كند كه هريك از اشعار وي از گونه طرزي نامعمول، شاعري صادق معرفي مي  روس را به

نظر خراپچنكو، در روسيه  به. است   يكسره واقعي بهره برده ماجراييةگويان شهادت راست
اي متفاوت تكامل يافت و بازتابي از آمال و اميال بسياري از قشرهاي  گرايي انتقادي به شيوه واقع

گرايي در كنار  تا مدتي واقع. خواستند تحوالت عميق در نظام اجتماعي راه يابد جامعه بود كه مي
 ةشيو كه رويدادهاي جامعه و نيز تمناي آزادي شخصي واجتماعي را بهرمانتيسيسم قرار داشت 

بندي و تكامل اين عقايد مشترك همانا  دهند كه صورت بعضي محققان نظر مي. تاباند خود باز مي
ناميم و دقيقاً به همين دليل پژوهشگران وظيفه دارند  اش مي»روند ادبي«وجود آن چيزي است كه 

 يا (Zhukovsky)هاي متقابل كه ميان پوشكين و ژوكوفسكي  و واكنشها   به كنشنه تنهاكه 
 بپردازند، بلكه (Zagoskin) و زاگوسكين (Odoevsky)پوشكين و معاصرانش چون اوديفسكي 

تر از همه   حتي مهم،اش در كار است  كه با تمام سرشاري،گر ساختن اين روند ادبي براي جلوه
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طور  بر تورگنيف و تولستوي و بر رشد ادبيات روسي را به آثار پوشكين تأثيركه  چيز آن است
  .كلي بررسي كنند

 شكل و محتوا هر دو عاملي از ديدگاه پوشكين در تكامل ادبيات روسي قرن نوزدهم تأثير  
 تأثير كما اينكه ٢٤ نويسندگاني ديگر نيز صادق دانستةتوان دربار بس مهم بود و همين گفته را مي

 كردني معروف شد كتمان» اصفهاني«يا » سبك هندي« مكتبي كه بعدها به ةشحافظ در شعر و اندي
. دهد ي كه تا به امروز نيز ادامه دارد و حتي خود را در شعر مدرن فارسي نيز نشان ميتأثير. نيست

  :حافظ هشت قرن پيش گفته بود
  كنند مشكل حكايتي است كه تقرير مي    گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد

  :گويد امروز ميو شاملو 
  ٢٥دارم مباد كه گفته باشي دوستت مي/ بويند دهانت را مي

 حافظ بر گوته به تأثيرنوردد و مانند  اي، گاهي اوقات مرزهاي ملي را درمي چنين پديده  
ها توجه به اصل تعامل  ي فرهنگگفتگودر . رساند تعامل فرهنگي دو ملت بزرگ ياري مي

  .ر استها يك ضرورت انكارناپذي انديشه
  

  )ها ي فرهنگگفتگودر (، تعامل، تقليد تأثير

قدري گسترده و عميق است كه ماكسيم گوركي، وي را  عظمت پوشكين در شعر و ادب روسيه به
اگرچه در نظر اول ممكن است پوشكين در شمار شاعران و اديبان . نامد مي» آغاز آغازها«شاعر 

. گرايي روسي نيز هست گذار سبك واقع نيانسبك رمانتيسيسم قرار گيرد اما او در حقيقت ب
از بطن و متن . گذار سبك هندي است ترين شاعر سبك عراقي و بنيان طور كه حافظ بزرگ همان

قول گونچاروف، مكتب  به. اند هايي چون گوگول و تورگينف زاده شده سبك پوشكين غول
هاي ادبيات روس  ه گوگول تا به امروز زنده است و حضور ايشان در شمار عرص-پوشكين

. است  كاري موادي است كه از آنان براي ما مانده نويسيم دوباره محسوس است و هر آنچه ما مي
است كه منتقدان تا بدانجا پيش روند كه حتي تورگنيف را   تداوم جاودانه آثار پوشكين سبب شده

يث توجه عميق به تورگينف و پوشكين هر دو از ح«:  مكتب پوشكين بشناسندةعنوان نمايند به
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 تاريخ به يكديگر ةيابي آن و تداوم دوره به دور پويايي زندگي جامعه و قوانين دروني، تكامل
به دهد كه چگونه فرد غالباً ناخواسته  پوشكين با گويايي و روشني تمام نشان مي. شباهت دارند

).  سروان گذشتمانند آنچه بر گرنيف در دختر. (شود درون حوادث مهم و تاريخي كشانده مي
. گردد پايان زندگي قهرمانان او غالباً از طريق مبارزه ميان نيروهاي پيكار جوي تاريخي تعيين مي

   .... )بوريس گودوئوف و پوگاچوف(
 گوگول نوعي -روف درخصوص مكتب پوشكينگونچااز يك منظر شايد بتوان ادعاي   

توان گفت كه  راستي نمي به. مداد كرداغراق و حتي تواضع و فروتني نسبت به شاعراني بزرگ قل
كاري آثار پوشكين  هاي روسي به دوباره زرگاني چون تورگينف، گوگول و ساير رئاليستب

است پوشكين در   تعارف خاطر نشان شده طور كه گوركي نيز منصفانه و بي اند، اما همان پرداخته
اين . گذار و زنده داردتأثيري شعر و ادب روسيه آغاز آغازهاست و از همين منظر همواره حضور

گر نوعي تعامل بالنده است كه به  كنيم، تداعي ماجرا كه ما از آن به فراگرد ادبي و شعري ياد مي
  .انجامد زايش و بالش استعدادهاي نو مي

نظر از تعاريفي كه   صرف-ها ها و تمدن ي فرهنگگفتگووخم  در مبحث پيچيده و پرپيچ  
دست داده و نگاه خود را معطوف به بازتوليد  متعدد خود از اين ايده بهصاحب اين قلم در مقاالت 

 دو -است  ، عدالت و امنيت جهاني كردهيعنوان يك ابزار اساسي در استقرار آزاد  قدرت بهةچهر
  :است  اي قطعي و حتي علمي شده دليل شواهد و قراين فراوان تاريخي تبديل به نظريه فرضيه به

  .رار نگرفته باشدقهاي ديگر  شناسيم كه در تعامل با فرهنگ مدني را نميهيچ فرهنگ و ت. الف
  .گفته به رشد و تعالي نرسيده باشد دنبال فرايند پيش شناسيم كه به هيچ فرهنگ و تمدني را نمي. ب

 از ميالد،   قبل  سوم  حدود هزارةدرها را   تمدن  و تعامل ، ارتباط  تماس نخستينآلفرد وبر   
   حدود هزارة  كه،  مركزي سوار در آسياي   اسب  و ظهور اقوام  جنگي  ارابة اختراع. داند مي  باستاني

 تا  سوار كه  اسب  زيرا اقوام؛ بود  مختلف  اقوام  و تماس ، آغاز آشنايي  پيوست وقوع  به م.  ق سوم
 دنيا و  كردند وسعت برقرار   ارتباط  بزرگ هاي  يافتند و با تمدن  راه  زمين ، هند و مغرب چين

   به  پديد آمد و تبديل  در درونشان  و ناكامي  قهرماني  را دريافتند و احساس  هستي  جهان ناپايداري
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  اين.  آمدند  ايران  به م. ق١٢٠٠  سوار آريايي، حدود سال   اسب  از اقوام اي شاخه.  شدند حماسه
  . است  ا يكديگر بودهها ب  تمدن  معنوي  برخورد يا تماس  مرحلة نخستين

   بيرون  مجموعه  اين  و رسالت ها از حوصله  تمدن  سير تعاملي  و چگونگي  تاريخچه  بررسي  
  ، به  يابيم ها راه  تمدن يگفتگو   مثبت هاي  جنبه ها به  تمدن  از فرايند تأثيرپذيري  آنكه  و ما براي است

 برخورد با   به  دادن  از تن  كه هايي معتقد بود تمدن  خلدون بنا.  كنيم  مي  اشاره  باره  در اين چند نظريه
  ستيزي   بيگانه  نوعي اند و تابع  كرده خوش   خود دل هاي  ارزش  حفظ ند و بها  ديگر گريزان هاي تمدن

   اين عقيدة به. شوند  مي  ذهني  و سكون گرايي  دچار درون ) هانتينگتون ساموئل   توجه قابل(. هستند
،   ايراني  تمدن  بين  و تماس  و مراوده نشيني   هم  محصولسينا  ابن   اندلسي  برجستة شناس جامعه

 در   اعراب  فتوحات  كه شويم يادآور مي  خلدون  ابننظر  در تأييد.  است   بوده  و يوناني اسالمي
   و فرهنگي  علمي يمها و غنا ، ارزش  مركزي  تا هند و آسياي  از مديترانه  متمدن هاي سرزمين
 و   فرهنگ  سو به  از همه  سكوت  از دو قرن  پس مسلمانان.  آورد  همراه  به  مسلمانان  براي بسياري

  ، هند و ايران  در چين  و زرتشتي ، بودايي  كنفوسيوسي  و آثار ارزشمند اخالقي  يونان  غني تمدن
   سبب  همسايگي  برپا شد و همين سرعت  به و بغداد ، بصره  كوفه  چون شهرهايي.  يافتند دست
  شاپور و سپس  جندي  به  از ِاِدسا و نصيبين  نسطورية بالند هاي ارزش.  گرديد  تمدني  تعامل نوعي

 و   استعداد و هوش حسب جا بر   و در همه  نفوذ يافت  تا چين  از اندلس اسالم. دش  بغداد منتقل
   ممالك  از تمام  و اندلس ايران«.   برانگيخت  علوم  تحصيل  را به نان، آ  مفتوحه  ممالك  ساكنان فطرت

   ٢٦.»هستند   و اندلسيان  از ايرانيان  اسالم  علماي  بزرگان كه طوري  رفتند به  پيش  راه بيشتر در اين
   از آثار فكري  اسالمي  تمدن  تأثيرپذيري  اسالمي  در تمدن تئ هي علم  در كتابژرژ صليبا   
   غيريوناني ، نفوذ منابع  اسالمي  تمدن  آغازين هاي در دهه«: دهد  مي  شرح  مجاور را چنين هاي تمدن

 شد و   ترجمه  عربي ها به   سال  در همان  ساسانيان  شهرياري زيج.  است   نبوده  اندك وجه   هيچ به
  طور اخص   و به  غيريوناني هاي متأثر از سنت)  جبر گذار علم بنيان(   خوارزمي  كه  گفت توان مي

   عباسي  خالفت  بعد، در دوران  مدتي شناسي  ستاره  در عرصة  يوناني  متون ترجمة.  است   بوده ايراني
.  بود  عربي به   بطلميوس  ترجمة  زمينه  در اين  واقعه ترين آغاز گرديد و مهم)   برمكيان  اهتمام به(
در ).   داشت  تعلق  ارسطويي  يوناني  سنت  بود، اما به اسكندريه   و ساكن خود مصري  بطلميوس(
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   را كه  يوناني  منابع  توانستند اهميت  چرا مسلمانان  كه  است  بسيار اساسي  پرسش  اين  به اينجا پاسخ
د را  مطرو  و بيش  كم  سنت  بود، دريابند و اين  شده  سپرده  فراموشي  نيز به  بيزانس  در سرزمين حتي

 عصر   اينكه سرانجام.   است  مسلمان  انديشمندان  تالش  مرهون  يوناني  سنت احيا كنند؟ باززايي
 با ٢٧.» داشتند  علم  در پيشرفت  بسياري  سهم  و مسلمانان است   نبوده  صرفاً عصر ترجمه ترجمه

 آغاز ق   سوم  قرن  از اوايل ه ك  ترجمه  دوران ، فرهنگي  علمي  عظيم  نبايد از دستاوردهاي ،همه  اين
 با   كه  است  اين واقعيت.   گذشت سادگي ، به است   انجاميده  اسالمي  تمدن  شكوفايي  و به شده

   چون  بزرگي  دانشمندان همت  و به  ترجمه  نهضت گيري  بغداد و اوج ةالحكم  بيت تأسيس
  ، حنين  البطريق ، ابويحيي  زياد التميمي  بن ي، عل  ماسويه ، ابوزكريا يوحنابن  بختيشوع  بن جورجيس

،   سرياني  تمدن وردهايا دست ترين مهم...  و  المقفع ابن،   حراني  قره  بن ، ثابت  عبادي  اسحق بن
   مترجمان  اينة حرف در ارزش.  شد  ترجمه  عربي  زبان  به  و چيني ، اسكندراني ، هندي يوناني

در    عبادي  اسحق بن  از حنين  شهرستاني عبدالكريم   چون اي تفكر برجسته م  كه  بس  همين زبردست
 محمد   و ابوسليمان  نحوي ، يحيي  كندي  اسحق  بن يعقوب   ازجمله  تراز اولي كنار فيلسوفان

  مرتضي   چون  معاصر، كساني  از نويسندگان٢٨. است   برده  نام  اسالم  علماي  عنوان تحت،  مقدسي
   تعامل ة فرخند از دستاوردهاي نصر  سيدحسين و   و ايران  اسالم  متقابل خدمات  در كتاب  مطهري

   قرآن  فيض بر اثر باران«: اند  گفته  سخن  نيكي  به- و ايراني  اسالمي  دو تمدن ويژه ها و به تمدن
 را   زمان  آن  جهان تسرع  به  بار آمد كه  به ، معارفي  ايراني  پراستعداد روح ، در سرزمين كريم

 و   علم  مشعل  ايران  در تاريخ  بار اول  توانستند براي وجود آمدند كه  به  ايراني  و دانشمندان فراگرفت
   است  اين  قدر مسلم.» شوند  شناخته  برافروزند و خود در سراسر گيتي  جهاني  را در سطح دانش

   پيداست چنينسينا   ابن  هاي از گفته.  است   وجود داشته  درخشاني  تمدن  از اسالم  پيش  در ايران كه
  وجود داشته  زمين  و مشرق  در ايران  غيريوناني گونة   به  و فلسفه  حكمت  نوعي  دوران  در آن كه

 ياد   خسرواني  و حكمت  فهلوي  حكماي  آراي  عنوان  تحت، سهروردي،   اشراق  شيخ آنچه.  است  
،  جاماسف  ، همچون  از اسالم  پيش  ايراني  فيلسوفان  جز آثار و عقايد حكمي زي، چي است  كرده

  ، كه  از اسالم  قبل  ايراني  دانشمندان  تأليفات نيز به   حموي ياقوت ٢٩. ، نيستفرشاوشتر و بوذرجمهر
  ٣٠. است   كرده ، اشاره  بوده  و نجوم  طب ةعمدتاً در زمين
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 با   ايرانيان  و در آشنايي  بوده  شايع  ترجمه ، فن  از اسالم  پيش ايراندر   نديم ابن ة گفت  به  
تأييد   نديم ابن ة گفت  همين الفدا  ابي تاريخ در ٣١. است   داشته  ژرف  تأثيري  ساير ملل  و تمدن فرهنگ

 از   يوناني مدن ت  كه  شديم خاطرنشان   دورانت ويل از   نقل  به  مجموعه  اين  دوم در فصل.  است  شده
در اينجا و در .  است   ، سود سرشار برده  و هنر خاورميانه  علم  هزار سالة  ذخاير سه  غني ميراث
  از اين   دورانت  ويل از ها پيش  قرن كه ،خلدون ابن   ديدگاه  به  تمدن  تاريخ  صاحب  نظرية اثبات

ها چقدر در   تمدن  ارتباط  شود كه  تا دانسته كنيم  مي  اشاره،است   گفته  سخن  و تعامل تأثيرپذيري
   اهميت  عقلي  علوم  به  بودند كه اي  بر شيوه و اما ايرانيان«:  است   مؤثر بوده  تمدن  يك شكوفايي

   در منتهاي  ايشان هاي  زيرا دولت؛ بود  يافته  توسعه  در كشور ايشان  علوم  آن دادند و دايرة  مي عظيم
 و بر كشور  را كشت دارا ، اسكندر  از آنكه  پس  علوم  اين  گويند كه  بود و هم ظمت و ع پهناوري

حد و  شمار و بي  بي  و علوم بر كتب اسكندر  چه.  رسيد  يونانيان  به  از ايرانيان  يافت  غلبه كيانيان
  ٣٢.»  يافت  دست  از ايشان حصري

ويكتور .  بود  كرده  متهم ستيزي  بيگانه گريز را به  بيگانه هاي تمدن  خلدون  ابن  كه پيشتر گفتيم  
   معنوي  با يكديگر تماس  كه هايي  تمدن معتقد است  خلدون  ابن  نظرية در تكميل   اشتراوس فون

   مشترك وجود نقاط   ياسپرس  كارل عقيدة به. آيند  نمي حساب ها به  انسان  مشترك ندارند جزو تاريخ
  منظور درك ها به  تمدن  بينگفتگو و   ارتباط  برقراري  به  است  دعوتيها،  تمدن  بين معنوي

   فراخ  دنياي  درآيد و به  خود به  و تعصبات  تاريخي دهد تا از تنگي  مي  ياري  انسان  به  كه عقايدشان
  هر قدر هم برخوردارند و   و يكساني زماني  هم ها از نوعي  تمدن  بود كه بر آناشپينگلر  ٣٣. نهد گام

ها   تمدن  تعامل  در مبحث  توجه  و قابل  مثبت ة نكت٣٤.دارند   مشابهي  و مراحل  باشند اصول مختلف
برخورد    عنوان  خود تحت  كتاب  در آخرين وي.  است   هانتينگتون  ساموئل جديد هاي ديدگاه
  بر ضرورت   لستر پيرسون از قل ن  منتشر شد بهم١٩٩٦   سال  به  كه  جهاني  نظم ها و بازسازي تمدن
آميز در كنار   صلح  بايد ياد بگيرند تا در تعاملي  گوناگون هاي تمدن«: كند ها تأكيد مي  تمدن تعامل

 يكديگر   و هنر و فرهنگ  و انديشه تاريخ.  يكديگر پند بگيرند هاي  كنند، از تجربه يكديگر زندگي
 شاهد   و كوچك  شلوغ  باشد در دنياي اگر جز اين. فزايند خود بيا  زندگي  غناي را بياموزند و به

   هانتينگتون  كه  اينجاست  و جالب٣٥.» بود  نخواهيم ، برخورد و فاصله ، تنش  جز سوءتفاهم چيزي
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داند   مي  جهاني  صلح  خطر تهديدكنندة ترين  ها را بزرگ  برخورد تمدن  كتاب  سطر همين در آخرين
   اينكه  دارد به ها بستگي  تمدن  جهاني  از جنگ اجتناب«: شود  مي رنشان ديگر خاط و در جاي

   با يكديگر همكاري  آن  حفظ ، براي  را پذيرفته  جهاني  سياست  چند تمدني  ماهيت،  جهان رهبران
  ياد ها چنين  تمدن  خود از تعامل  شدة  جديد و تعديل هاي  از ديدگاه  ديگري  در بخش  وي٣٦.»كنند
  هاي  تمدن  بر همة  تمدن  يك  تأثير يكسوية ها از مرحلة  تمدن  ميان  رابطة  بيستم در قرن«: كند مي

ها   تمدن  ميان  و پايدار چندتمدني  گسترده  تعامل  كه ه است وارد شد اي  مرحله  و به ديگر عبور كرده
ها و  با ذكر مثال   لينتون  رالف سان باشد ب  توانسته  شايد كمتر متفكري٣٧.» است  وجود آورده را به

 تصوير بكشد و از تأثير   را به  مختلف هاي تمدن)   كنش برهم (  تعامل  متعدد نتيجة مصاديق
   انسان  يك  روزمرة  زندگي وي.  بگويد  سخن  دالورانه  غربي  تمدن  ديگر بر شكوفايي هاي تمدن
   به  گذشته  تمدني ها و استعدادهاي  حداكثر از ظرفيت  استفادة  را، در قالب  مدرنيته  دوران غربي

  گشايد كه  مي  چشم  تختخوابي  روي  بامدادان  غربي انسان«: گذارد  مي  نمايش كشد و به  مي صحنه
 بار   نخستين  كه  است  يا ابريشمي  يا كتان  از پنبه اش گردد و روتختي  باز مي  خاورميانه  به منشأ آن

كند   پا مي  خود را به  پوسِت آهوي  دمپايي آنگاه.  است   شده  كشف  يا چين خاور نزديكدر هند يا 
  ختراعشها ا  گُل  قديمي  قوم  كه  با صابوني  در حمام  و سپس  است  سرخپوستان  تمدن  ميراث كه

  اشد و لباستر  مي  اوليه  سومريان ة شيو  خود را به بعد ريش. دهد شو مي بودند خود را شست كرده
كند   پا مي  به  كه كفشي.  آسيا دارد  مركزي هاي  استپ  مردم  در تمدن كند ريشه  مي  بر تن  كه پوستي

 در   كروواسي  مردم  كه  است  جديد شالي بندد شكل  مي  كه  و كراواتي  است  مصري  تمدن بازماندة
   بار مصريان  را نخستين  اتاقش هاي  پنجره ة شيش  ميان در اين. انداختند  مي  گردن  به  هفدهم قرن

 سر   كه هايي سكه.   است شرقي  جنوب  آسياي  تمدنةبرد بازماند  مي  همراه  را كه ساختند و چتري
 غذا   در بشقابي در رستوران.  است   شده  ساخته  لوديه پردازد در تمدن  مي  خريد روزنامه  براي راه
 وسطا   ايتاليا در قرون  را مردم  و چنگال  را روميان قاشق.   است  چيني ن تمد  بازماندة خورد كه مي

   و ايران  مديترانه هاي  در سرزمين ترتيب خورد به  مي  را كه  و گرمكي پرتقال.  بودند  ساخته برايش
  شكري.  است   توليد شده  حبشه  مردم وسيلة  بار به نوشد نخستين  مي  كه اي  و قهوه است  پيدا شده

 او ابتدا   اسكانديناوي  سبك هاي  گرديد و آرد كيك  بار در هند يافت ريزد اولين  مي اش  در قهوه كه
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   تمدن  به مريكاييا   سرخپوستان كشد كه  غذا، سيگار مي  از مصرف پس.  صغير توليد شد در آسياي
  است   شده  ساخته  اوليه  سامي قوام ا خواند توسط  مي  كه اي  روزنامه  حروف شكل. اند امروز افزوده

  مشكالت از   روزنامه ة با مطالع  از آنكه  ما پس دوست. اند  كرده  اختراع  چين  را مردم و كاغذ آن
 نثار   دعا و ثنايي  هند و اروپايي  زبان  به  از امنيت شود با احساسي خبر مي با  غيرغربي هاي سرزمين
   ٣٨.»  است  صد در صد غربي  آدم  يك گزارد كه ميكند و شكر   مي  عبري خدايي
 رعايت اصل تعامل و ها ها و تمدن ي فرهنگگفتگوشرح گفته شد در ماجراي  كه به چنان  

هايي كه  ويژه پس از رهيافت يي بهگفتگوسوي ارتباطات تعاملي و  ها به ها و دولت سوق دادن ملت
گيرد نه يك اصل بلكه ضرورتي  شدن قرار مي رقيب در برابر راهبرد جهاني ةعنوان انديش به

  .ناپذير است اجتناب
معناي   عمل درباب تفاعل بهة، از ريش)Exchange of viewمعادل (كنش  تعامل يا برهم  

هاي داخلي و   در حوزهه چ- در شعر و ادبيات٣٩تر تر و عميق  با مفهومي متعاليداد و ستدمبادله و 
حتي در بدترين شرايط . است ا انسداد و اختالل مواجه نبودهگاه ب  هيچ-چه در فراسوي مرزها

 هاي مختلف رسيده مندان و همتايان ايشان در سرزمين اجتماعي نيز آثار شاعران و اديبان به عالقه
  .است 

: نويسد  پوشكين ميةهاي شاعران  و تعامل انديشهتأثير ةكوب دربار ياد عبدالحسين زرين زنده  
 روح )اما(زندگي پوشكين معرف يك روح رمانتيك لرد بايروني است، با آنكه شعر و حتي «

خود او به اين . ه استنژاد مجال تجلي نيافت فريقاييآجا بهتر از شعر اين روس  واقعي اسالو هيچ
 م١٨٣٦در سال . دهد  بسيار نشان مية قوم خويش پايبندي و عالقةروح اسالو و به تاريخ گذشت
نويسد كه من در دنيا در  خواست در روسيه همه چيز غربي شود، مي خطاب به چائادائف، كه مي

چيز حاضر نيستم وطن خود را عوض كنم يا تاريخ ديگري جز تاريخ نياكان خود  مقابل هيچ
 ةهذا در منظوم برد تا از روسو، مع روح رمانتيك پوشكين از بايرون بيشتر ميراث مي. داشته باشم

كند كه مثل   بايروني را تصوير ميةك قهرمان سركش و رميد وي ي(Tsygency)معروف لوليان 
حال شور و هيجان  يابد و درعين  جامعه را براي احساسات سركش خويش تنگ ميةروسو، عرص

خاطر زنش  آميز حياتي را كه به فريقايي خود وي و پايان فاجعهآ كه خون ،ميز اتللويي اوآ حسادت



 

  

473    حافظ، گوته، پوشكين ةهاي مشترك در شعر و انديش مند روش

شود كه اين   مانع مي-كند گر آن است منعكس مي هم انعكاس دي-ل خاتمه يافتئدر يك دو
گريزان از  آيا اين قهرمان. قيد و بند لوليان را نيز تحمل كند گريز آزادي بي قهرمان رمانتيك جامعه

ماند، تصويري از خود او نيست؟ گرايش به شرق كه در  شهر كه در ميان لوليان هم بيگانه مي
اي از همين   او جلوه دارد نيز جلوه(Fontan Bakhchisarays kiy)» سراي  باغچهةفوار «ةمنظوم

 تركي و ةهاي شرق، جاذب روح لولي و بايروني است، كه نيز مثل بايرون از دنياي تمدن به جاذبه
 (Ruslan i lydmila) روسالن و لودميال - اوةبا آنكه حتي دو شاهكار عمد. آورد يوناني روي مي

 كه ، شخصيةروپايي و مخصوصاً نفوذ بايروني بركنار نيست جنب اتأثير نيز از -گين و اوگني اونه
  ٤٠.بخشد در شعر وي هست، روياهاي رمانتيك او را اصالت خاص مي

 مستقيم تأثير  كه منتقد سرسخت آن بخش از آثار پوشكين است كه به نوعي تحت،تولستوي  
روح  وق را سرد و بيتازد و آثار ف رحمي تمام بر شاعر مي  با بي،است  شكسپير نوشته شده

داني  ل را نقاشي سترگ و باخ را موسيقيئروزگاري دانته را شاعري بزرگ، رافا«: خواند مي
نه ن كه براي جدا كردن هنر خوب از هنر بد مقياسي در دست ندارند امنتقد. پنداشتند قدر مي عالي
. دانند  تقليد ميةگ و شايست آثار ايشان را نيز بزرةشمارند بلكه هم  اين هنرمندان را بزرگ ميتنها

است به فساد و تباهي هنر » نقد هنري« اين حجت و اعتبار كالمي كه ناشي از ةهيچ چيز به انداز
 خاص خود، ةشيو آورد و در اين اثر به وجود مي هنرمندي يك اثر هنري به. است  كمك نكرده

كند   اكثريت مردم سرايت مياحساسات هنرمند به. كند  بيان ميه استاحساساتي را كه تجربه كرد
گويد اثرش بد  كند مي  هنرمند قضاوت ميةكه دربار نقد هنري هنگامي. يابد و اثر او شهرت مي

ولي دانته، شكسپير، گوته، بتهوون و رافائل نخواهد شد و هنرمندان جوان با شنيدن ...  نيست
د و نخيز شوند برمي ه او عرضه ميعنوان مثال و نمونه ب كه به هايي به تقليد از كساني چنين داوري

  .دنساز  آثار ضعيف، بلكه تقلبي و مصنوعي مينه تنها
هاي  و داستان» ها كولي «،»گين يوگني اونه« چون سان مثالً پوشكين اشعار متوسط خود بدين  

اما . ليكن آثار هنر حقيقي هستند. هاي متفاوت دارد انگارد اين آثار ارزش سرايد و مي خويش را مي
 ، را(Boris Godunov)ستايد، بوريس گودانف   آن انتقاد كاذب كه شكسپير را ميتأثير  تحتيو

گيرد و  نويسد و اين محصول انتقاد مورد تمجيد قرار مي  مي،روح است كه اثري سرد و بي



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم474

 اگرچه در نگاه نخست و ٤١.»دنبال آن آثاري كه تقليد از آثاري تقليدي است شود و به سرمشق مي
رسد كه قضاوت او در مورد  نظر مي اظ كليات طرح موضوع حق با تولستوي است، اما بهلح  به

 حتي در اثري ، كه خود پوشكين نيز بدان معترف است،پذيري و تقليد پوشكين از شكسپيرتأثير
هاي فراواني ميان شعر  توان مناسبت با اندكي تأمل مي. مانند بوريس گودانف چندان منصفانه نباشد

حافظ در بسياري از غزليات خود مضامين مختلفي را . آثار پيشينيان و معاصران او يافتحافظ و 
وام گرفته و به اعتبار خالقيت فردي خود اين ... از عطار، كمال، خواجو، سعدي، سلمان و 

ي ها نبايد با مشاهده دو عبارت همسان در غزل. است   تكامل رساندهةمضامين را پرورده و به ذرو
 شاعران و نويسندگاني اصوالً. خواجو، شاعر بزرگ شيراز را مقلد شاعر كرماني دانستحافظ و 

اي از زندگي اجتماعي و  كوشند تصاوير تازه كه به خالقيت و بدعت هنري اعتقاد دارند و مي
شكنند و ضمن تعامل با آثار  پذيري را ميتأثيرهاي  احساسات فردي خويش بيافرينند، حوزه

:  خالقيت اعتقاد داشتةپوشكين دربار. نهند پشت سر مي،  ناهنجار چون تقليد رااي بزرگان پديده
تر را   هنرمندانه طرحي وسيعةترين جسارت و تهور در ابداع و خلق است، آنگاه كه انديش بزرگ«

 فاوست و مولير ةگيرد از اين دست است، تهور شكسپير، دانته، ميلتون، گوته نويسند دربرمي
هايي   غولةدر اين نكته ترديدي نيست كه پوشكين نيز مانند حافظ از شان» ...  تارتوفةنويسند

ه  همين صعود از انديشه و آثار ايشان نيز بهره و وام گرفتضمناست و در   چون شكسپير باال رفته
  .است

  :نويسد هاي سبكي ممتاز پوشكين مي  بر ويژگيتأكيد با بر همين اساسميخائيل خراپچنكو   
هاي  هاي متقابل در مورد ويژگيتأثيرها و  يد اين وضعيت را در نظر آوريم كه اين رابطهالبته با«

هاي جداگانه در  اما اين تفاوت در فقدان كامل ويژگي. مهم آثار نويسندگان مختلف يكسان نيست
 - مانند سبك-هاي مشترك در عنصري ديگر  و فقدان كامل ويژگي- مانند اسلوب-يك عنصر

 طاليه سقوط نزديك هنر نويسندگي ةگون هاي مختلف را نبايد به هاي ميان سبك شباهت. نيست
  .»اند ها در هنر سراسر جهان و سراسر اعصار وجود داشته اين شباهت. گرفت
توان گفت كه سبك آثار آنان  تنان پوشكين را نبايد مكتبي هنري شمرد، اما مي گروه هفت  

سبك خاص و فردي پوشكين، ويازمسكي آنكه از اصالت  بي. شبيه به يكديگر است
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(Vyazemsky) باراتينسكي ،(Boratynsky) دلويگ ،(Delvig) يازيكوف ،(Yazkov) و داويدف 
(Davidov)آنان ةهم. همتا نبود فرد و بي در ميان آنان تنها پوشكين منحصربه.  چيزي كاسته شود 

ت در سبك نيز چون هر چيز شباه. همتا بودند  خاص خود بيةشيو هايشان به رغم شباهت  به
شناسي درون  هاي سبك به همين دليل تعيين و تشخيص جريان. ديگري تابع قوانين تكاملي است

   ٤٢.هاي مختلف، امري كامالً منطقي و موجه است ادبيات كشورهاي مختلف در دوران
ليد و عامل  تقةمثاب پذيري شاعران بزرگ از همديگر بهتأثيراز را  تولستوي ةاگر تعبير يكسوي  

 شعر و ادبيات بپذيريم آنگاه ترسيم سيماي تعاملي دو غول شعر ايران و آلمان يعني ةكنند تباه
حافظ و گوته بسيار دشوار خواهد شد، آيا به تعبير تولستوي، واقعاً گوته مقلد حافظ بود؟ واقعيت 

ترده است كه قدر عميق و گس نظيري چون حافظ و شكسپير آن اين است كه عظمت هنرمندان بي
اي كه نبايد با تقليد يكسان گرفته شود و در  پديده. گيرد  خود ميتأثير راحتي پسينيان را تحت به

  :دارد واقع همين عظمت است كه گوته را به ستايش حافظ وا مي
  بزرگيت بدان است كه به پايان نتواني رسيد

  و اين سرنوشت توست كه آغاز نداري
ه گفته شد براي گوته، شاعري به بزرگي حافظ نخستين انگيزة كه در آغاز اين مقال چنان  

به «هاي نخست اين مجموعه را  به همين سبب نيز شاعر آلماني بخش.  استديوان شرقيتأليف 
حافظ تنها شاعري است كه فصلي از . گزيند نامد و عنوان كنوني ديوان را بعدها برمي مي» حافظ

رود و كسي  ش از هر شاعر ديگر در ديوان شرقي سخن مياز حافظ بي. نام اوست  بهديوان شرقي
  :گويد رسد كه مي شيفتگي گوته تا بدان حد مي. چنين مورد تحسين گوته قرار گيرد نيست كه اين

  !چه جنون است، با تو يكسان بودن حافظا، اين
س شناور كند كه مغرورانه بر اقيانو حافظ به قايقي تشبيه مي گوته در اين شعر نسبت خود را با

  .رود  و خطر غرق شدن قايق ميآيد مياست، ليك ناگاه امواج به جوشش در
  و اگر جهان فنا شود، باكي نيست

  حافظا با تو، با تو تنهاست
  شادي و غم! خواهم برابر شوم كه مي
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  !ما را چون دو همزاد مشترك باد
  .تنها تقليد نيستليك دو بيت پاياني اين شعر نشانگر آن است كه منظور از اين برابري، 

  ،كنون اي سرود، به نغمه درآ، با آتش خود
  ،٤٣تري تري، كه تو تازه كه تو كهن

لطفي تولستوي نسبت به پوشكين، شاعر بزرگ روس را  توان ضمن نقد كم  مي،ترتيب بدين  
 بوريس گودانف قرار داده و ماحصل آن اثر تأثير ستايشگر شكسپير دانست كه زماني وي را تحت

در بررسي جايگاه رفيع شكسپير در مكتب ادبي رمانتيسم بايد به اين نكته توجه داشت . است  بوده
 ةمثاب شدند و آثار او را به خود مي هاي انگليسي نيز در تحسين شكسپير از خود بي كه حتي رمانتيك

 سردنهاي كهنه و م دانستند كه از تمامي قوانين و آيين  هنر بس درخشان و متهوري ميةنمون
 مركز ثقلي همواره ةمثاب   ايشان با كالسيسم بهةها و در مبارز شكسپير نزد رمانتيك. گذشت مي
سختي مورد تعرض   كه به،بوريس گودانفليف أپوشكين به هنگام تدوين و ت. رفت كار مي به

اي  روح و نوشته  جنگ و صلح اثر پوشكين را سرد و بيةتولستوي قرار گرفته تا آنجا كه نويسند
را مورد توجه قرار » پدر شكسپير«قول خودش   فعاالنه ميراث هنري به،است  ي تقليد خواندهرو

پوشكين خود صادقانه . رود شمار مي گرايانه پوشكين به  اولين اثر واقعبوريس گودانفاست،   داده
  :معترف است كه

ستردگي اعتنايم، از رهايش و گ ات اين جهان و روزگار سخت بيتأثيرمن كه نسبت به «  
هايش، تقليد   تيپةالبداه هايش و در ترسيم ساده و في شكسپير در جهت بخشيدن به شخصيت

  ».كردم
 ،بوريس گودانوف با اين حال نه فقط .دهد جانب تولستوي مي حتي پوشكين نيز حق را به  

نقد كه به اعتراف پوشكين تقليدي است از آثار شكسپير، بلكه ساير آثار درخشان پوشكين نيز در 
تا آنجا كه به . است  ادبي روسيه همواره محل كشمكش و نزاع شديد و رد و اثبات پرحرارت بوده

 تقريباً براي يك قرن ، گذشتهةتوان مدعي شد كه پوشكين نيز مانند حافظ در چند سد ت ميئجر
روي اگر در ايران كساني چون كس. شناختي بود هاي ايدئولوژيكي و زيبايي تمام مركز اعالن جنگ

 حافظ را مورد تعرض قرار دادند و برخي از ظاهربينان و قشريون تا آنجا ،فهمي خود دليل كج به
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تغيير دادند و گويا يك چند نيز مانع » خرابات«بر وي تاختند كه حتي نام خيابان مدفن وي را از 
د، در  وي را تخريب كردنةرامگاه سادآاز دفن وي در گورستان مسلمانان شدند و در مواردي 

هاي  شدت از سوي فوتوريست شويكي بهبلويژه پس از درگرفتن انقالب  روسيه هم به پوشكين به
(Futurists)هاي  چون ماياكوفسكي، خلبنيكوف، بورليوك و كروچونيخ مورد شماتت  روسي هم

  . پروا قرار گرفت بي
 بطالن ويژه مكتب ادبي سمبوليسم خط  ادبي روسيه و بهةها كه بر گذشت فوتوريست  

صراحت پرچمي را بلند كردند كه در آن نوشته  كشيدند و معتقد به انقالب در ادبيات بودند به مي
 در مقابل اين احساسات و .»بياييد پوشكين را با اردنگي از كشتي امروز بيرون بيندازيم«: شده بود

 موضع ادراكي  از، ماكسيم گوركي،هيجانات تند انقالبي، معلم بزرگ ادبيات رئاليستي روسيه
» سرآغاز آغازها«آمد و پوشكين را   تكامل و بالندگي فرهنگ پيش ميةي متفاوت درباركلّ به

گيري  هاي مترقي چون پوشكين در شكل گوركي پس از انقالب اكتبر بر نقش بزرگ سنت. ديد مي
 از بزرگي شاعر و ورزيد و غالباً و بالندگي ادبياتي كه با جنبش انقالبي كارگر پيوند دارد، اصرار مي

قدر واالي آثار او براي بخش عظيمي از جامعه و براي بالندگي فرهنگي سوسياليستي سخن 
شناسانه به آثار پوشكين  عقايد گوركي در غلبه بر برخوردهاي سطحي و مبتذل جامعه. گفت مي

و بالندگي هاي اجتماعي  تا آنجا كه بر اثر همين نقدها و دگرگوني. سزايي بود ه و كمك بتأثير
اما . هاي اين سرزمين چند پارچه ساخت فرهنگ چندمليتي، پوشكين را شاعر محبوب تمام خلق

پيش از گوركي اين بلينسكي بود كه به شناخت صحيح جايگاه پوشكين در شعر و ادبيات روسيه 
هاي هنري   قدرت و ارزش عظيم تعميمنه تنها بلينسكي نخستين كسي بود كه .همت گماشت

 ةوي در مقال. يابي به آثار او را نيز تدوين كرد ا دريافت و كشف كرد، بلكه اصول راهشاعر ر
  :نوشت» ١٨٤١ادبيات روسي در سال «

هاي همواره زنده و پويايي است كه با مرگ جسمي نويسنده از  پوشكين يكي از آن پديده«  
در همان حال و » .گسترند بالند و مي روند، بلكه در وجدان جامعه همچنان و همواره مي ميان نمي
 ةاگر مدافعان نظري.  مباحثات آتشيني بر سر پوشكين در كار بود١٨٥٠-١٨٦٠ي ها طي سال

كوشيدند تا در ستايش خود از پوشكين وي را  چون دروژينين و آننكوف مي» خالقيت آزاد«
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نيازهايش بيگانه  خود و ةجامعبا ي كلّ مدافع و هوادار عقايد مربوط به هنر ناب نشان دهند كه به
هاي اجتماعي خود در آثار   منتقدي چون پيساروف، نااميد از يافتن آرمان، در مقابل،است  بوده

ها و اشعار شاعر را عاري از هر آنچه مفيد و با معني براي جهان واقعي است  پوشكين، تمام نوشته
  :چنين نوشت» يارمان« شعر ةناميد و دربار

داند كه نان را به  دهد خوب مي ها را سر مي پتبايل وحشي اسكه آواي ق پوشكين هنگامي«  
ها يا  تر امپراتوري روسيه، چون فين رود كه قبايل متمدن چرا كه احتمال بسيار مي. كدام نرخ بخورد

ساز ماهر كه تاج گل  هاي پا در هواي اين نظم ها و كاخ پرستي بازماندگان مغرور اسالو از جاه
 پيش نيز ةچند ده ٤٤.»است نااميد ودلزده شوند  ناحق بر سر خود نهادهفناناپذير بودن را به 

خود را در اشعار حافظ » پاك ديني«هاي به اصطالح  كه احمد كسروي اهداف و ديدگاه زماني
 ةهاي پيچيده و سمبليك شاعر را پيدا نكرد به طعنه و تمسخر جزو نيافت و توفيق فهم رموز غزل

 زيباي يها را نوشت و با سر هم كردن مشتي رطب و يابس غزل گويد حافظ چه مينامربوط 
  ٤٥.زدگي و دعوت به انفعال جامعه متهم كرد خواجه را به هجو كشيد و حافظ را به رخوت

ي گفتگو مهم در ةعنوان يك مقول گي حافظ و گوته، به  تعامل انديشهةبورگل دربار  
آنچه تولستوي از آن در مقام . كند  ميتأكيداي حساس و به تعبير خود خطرناك  ها، بر نكته فرهنگ

هاي ديگر ياد كرده و آن را  پذيري از فرهنگتأثيرتقليد و تهي شدن هويت نويسندگان بر اثر 
  :شود  هنر دانسته بود، از زبان بورگل نيز در قالبي ديگر بيان ميةكنند تباه

.  سخن با يكديگر استةاز زيباترين وقايع تاريخ ادب جهان برخورد مسير اين دو ستار«  
  ».است  نظير متأثر گشته اي بي گونه هاي حافظ دست يافته و از وي به گوته به انديشه

عصر  اتي اغلب ميان دو همتأثير نادر نيست، ليك چنين ديگر بزرگان از يكتأثيراگرچه   
كان تبادل پذيرد و در مورد حافظ و گوته، ابزارهاي ارتباطي نوين براي نخستين بار، ام صورت مي

است و اين امر در نوع خود تا آن   وجود آورده افكار ميان دو فرهنگ و دو تمدن متفاوت را به
  .نمايد سابقه مي زمان بي
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هاي ملي در هنر و ادب  چنين تبادل و تماسي خطر اين را به همراه دارد كه تمامي ويژگي  
ليك به هرحال در زمان . دهد و جاي خود را به فرهنگي واحد و يكنواخت شودتدريج محو  به

   ٤٦.گوته امكان چنين خطري وجود نداشت
  

  ها ي فرهنگگفتگوتنوع فرهنگي در 

 ضد فرهنگي تقليد ةپذيري گوته از حافظ و تاثر پوشكين از شكسپير به دو پديدتأثيرآيا آشنايي و 
و فرهنگ اين ي حافظ به آلمان شعر ها آيا ورود غزل است؟  گي فرهنگي انجاميده و يا يكپارچه

ويژه  هاي روس و به ثر شكسپير در آثار رمانتيكؤآيا حضور م است؟  كشور را ايراني كرده
  است؟  پوشكين روسيه را غربي كرده

  است؟  گوته و پوشكين منجر شده ي استعداديهايي به ركود و ميرا پذيريتأثيرآيا اصوالً چنين 
دانند  خوبي مي لماني و روسي آشنا هستند، بهآ ة با آثار اين دو شاعر و نويسندهك همه كساني  

پذيري شديد از حافظ و شكسپير، هرگز خود را در تأثيركه هم گوته و هم پوشكين با وجود 
اند و آوازة بلندشان در  و و هملت محدود نكردهلتلا يا آثار درخشاني چون ديوان شرقيهاي  قالب

چشم  نظيري است كه در آثارشان به اد بيهاي فردي و استعد سبب خالقيت شعر و ادب جهاني به
 :ماند و آثار درخشاني چون  باقي ميبوريس گودونف ةاگر پوشكين در محدود. خورد مي

سراي، مأمور پست، راه  بي گالبي، دختر سروان، نايب چاپارخانه، فوارة باغچه دوبروسكي، بي
ايوان ، چند چامه و دران، گين ونهيوگني ا، تيرانداز، ر و ماهييگ ماهي، دختر روستايي، مسجد ميوه

اي از اشعار غنايي بسيار ژرف و   و مجموعهاوسالولف، ابراهيم غالم سياه مصر، بكلين، پتروويچ
 شعري و ادبي پوشكين ةاما وجود چنين آثاري در كارنام. كرد، حق با تولستوي بود زيبا خلق نمي

 تعامل پذيري وتأثيرتواند بدون   تمدن، نميبيانگر اين نكته است كه هنرمند نيز مانند كل فرهنگ و
 ةكه از شان  كسانية همةاين حكم دربار. مرزي به رشد و بالندگي برسد با هنرمندان داخلي و برون

دار فرهنگي است كه از پيش از اسالم در ايران رواج  حافظ ميراث. اند صادق است ها باال رفته غول
 شعر و ادب باليده و ةديد پيوند خورده و در زمينداشته و پس از اسالم، با دين و آيين ج

هاي مغانه در كنار  انديشه. است  هاي مختلف در اختيار حافظ قرار داده دستاوردهايش را در عرصه
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ترين آثار شعر  هم پيوند خورده و جاودانه هاي حافظ به لطايف حكمي و نكات قرآني، كه در غزل
اي است كه ما از آن به  ، ناشي از فرهنگ ويژه استهفارسي را براي هميشه به ارمغان آورد

راحتي تمام درها   باشد، بهاي داشته هر ملتي كه چنين ويژگي فرهنگي. كنيم ياد مي» فرهنگ ادغام«
باز كند و با اطمينان از اينكه در گرداب تواند  ميرا به روي بازارهاي انديشه و دانش ملي خود 

فرهنگ . نديشدالندگي و تعالي فرهنگ ملي خود بيشد، به بهويتي و استحاله غرق نخواهد  بي
چنين فرهنگي تنها صد . گاه مغلوب هجوم اقوام صحرانشين و غيرمدني نشد ادغام در ايران هيچ

مني شسال پس از تحمل يورش سخت ويرانگر مغول سرانجام كار را به آنجا رساند كه مغول 
پذيري و  با وجود چنين فرهنگي كه به تنوع. ازدبياندصورت محمد خدابنده پوست  به) الجايتو(

 از رويكرد به گفتمان فرهنگ مسلط و  وصدايي گريزان است ها اعتقاد دارد، از تك كثرت فرهنگ
  .ها شد ي فرهنگگفتگوتوان وارد ميدان فراخ  برتر بيزار است مي

ا سنت  فرهنگ برتر جهاني ية طرح مقولةترين ايد ها مخرب ي فرهنگگفتگو ةدر عرص  
هاي دوستدار صلح، عدالت،  حافظ، گوته و پوشكين اگرچه متعلق به تمام انسان. پيشرو است

.  در فرهنگ ملي خود دارند دوستي هستند، اما در هرحال ريشه آزادي، امنيت، عشق و مردم
اين اشتراكات .  جهاني اشتراكات نظري بسياري يافتةتوان در ميان آثار اين سه اديب برجست مي
هاي  شود و گاهي نيز در چارچوب آيد و منجر به خلق آثار گوته مي صورت شيفتگي درمي ه بهگا

براي مثال اگرچه شواهد روشني در آثار . شود لوژي، سبكي و مكتبي به نمايش كشيده ميومتد
پذيري وي از حافظ يا ساير شعراي ايراني داشته باشد مشاهده تأثيرپوشكين كه داللت بر 

 اما چه در كلياتي كه در مبحث تعهد اجتماعي و -است  نظر نگارنده نرسيده قل به حدا-شود نمي
توان به  شناسي بحث شد و چه در نكات دقيق ديگري كه در آثار اين دو اديب جهاني مي زيبايي

 براي. شود آيد كه از اصالت غيرقابل عدول هنري ناشي مي چشم مي نقد كشيد؛ درد مشتركي به
هاي حافظ و اشعار پوشكين دست به پژوهشي تطبيقي بزند   بخواهد ميان غزلنمونه اگر محققي

 و پيش از آنكه وارد تنگناهاي اپيستمولوژيك -لوژيكودر نخستين مرحله و در يك نگاه متد
منظور  نگارنده به. دارداي  خورد كه در نزد هر دو شاعر اهميت ويژه  به هنر ايجاز برمي-شود

پوشكين و از آنجا كه دريغ دارد بدون آنكه نقبي به اين مقوله بزند، رعايت همين هنر حافظ و 
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مايه يك  تواند در جاي خود دست سخن خود را جمع ببندد، ناگزير از شرح موجزي است كه مي
  . پژوهشي قرار گيردةمقال

 منتقداني كه به بازنمود شعر ةدر واقع هم.  حافظ استاد هنر ايجاز استدانيم طور كه مي همان  
حاصل پنجاه . اند برده  شيراز پيةاند به اين شخصيت شاخص هنري خواج و انديشه حافظ پرداخته

 حافظ كمتر از پانصد غزل است كه هر بيت آن ةسال مطالعه و تفحص و زندگي شاعران
ي حافظ تا بدانجا پيش ئاين هنر استثنا. كشد ا به دوش ميكماني از ايهام و تفاسير مختلف ر رنگين

  :كند چند فعل را حذف و خالصه مي) واو(كه شاعر با استفاده از يك حرف رود  مي
  جز از خدمت رندان نكنم كار ديگر به    گر بود عمر و به ميخانه رسم بار دگر

تا آنجا كه . است  چنين حافظ با تيزبيني خاصي لغات و كلمات اشعار خود را برگزيده هم  
كند و از اساس فرو  بيگانه اساس غزل او را آشفته مياي  جا شدن يك كلمه و ورود كلمه گاه جابه

ه ي خود بودها ترين منتقد، مصحح و ويراستار غزل توان گفت كه حافظ خود جدي مي. ريزد مي
اي از آن نيز در اختيار   كه احتماالً نسخه- و به همين دليل نيز پس از سرودن يك غزل كوتاهاست

است تا   رفته مي» ور«قدري با كلمات آن به اصطالح   به-است  گرفته بعضي دوستانش قرار مي
 يكي از -برداران سوادي كاتبان و نسخه  جز بي-ترين شكل صيقل برخورد و دقيقاً غزل به عالي

اصل مهم براي . شود هاي حافظ از همين منظر توجيه مي داليل وجود اختالف فراوان در غزل
ن خصلتي در كنار تمركز شديد و دقت و صالبت چني. است  بوده» گويي گويي و گزيده كم«شاعر 

ما از اين ژانر ادبي به رعايت مباني و . در كاربرد كالم و كلمه، مختص آثار شاعران جهاني است
شويم كه در اين مسير، پوشكين نيز  يم و خاطرنشان مينك موازين اقتصادي در سخن ياد مي

  :گويد ت و ايجاز مي ضرورت دقةپوشكين دربار. راي و همراه حافظ است هم
. وقت و ايجاز نخستين محاسن نثرند؛ و خود نثر مستلزم انديشيدن و بازانديشيدن است«  

 يادداشت شاعر بزرگ ٤٧.»خورد و ارزشي ندارد بدون انديشه شيواترين بيان به هيچ دردي نمي
بيات اين اد. اثر باتيوشكوف بسيار قابل تأمل است» هايي در شعر و نثر تجربه«روسي بر 
  :باتيوشكوف
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 هراسناكي را كه وجودم را تسخير ةآن لحظ/ ام  كه به فرمان حافظه/ توانم و دگر بار آيا مي  
و هزاران مرگ را پيش / آن هنگام را كه شرنگ تلخ بيماري را چشيدم/ از نو زنده كنم؟/ كرد مي

  /و بيم داشتم كه مبادا در خاك خود نميرم/ ديدم چشم مي
مايه باتيوشكوف سبب  حرافي و پرگويي بي. انگيزد  پوشكين را برميةگيران تذكر خرده  

پيچ ناموفق عبارت و «:  اين به اصطالح شعر به اعتراض بنويسدةشود كه پوشكين در حاشي مي
  »!شعر بد

  :شعر باتيوشكوف در ادامه چنين است
  ... خشكد كند و مي سرخم مي/  مرگزاي دروگرانةمانند زنبق كه در زير دستخال
زير داس « :كند موقع كلمه شعر را چنين تصحيح مي دقتي در كاربرد به و پوشكين شاكي از اين بي

  .»رويد، نه در مزرعه و كشتزار زنبق وحشي در دشت و جنگل مي. نه زيردستخاله
گويي  انگاري و زياده  كه دچار سهل،همچنين پوشكين براي اين بخش از شعر باتيوشكوف  

  :باتيوشكوف سروده بود. نويسد كوتاه و گزنده مياي   حاشيه،است  شده
. هاي زيبا خواهيم نهاد هايي از مورد و زنبق تاج/  تاجي از صلحةو يا آنكه بر جبينش به نشان

است،   نوعي طنز و شگفتي ناشي از بلندنويسي شعر پيش گفته عبارت كوتاه پوشكين كه آغشته به
  :ين شبه شعر، به طعنه بگويددهد كه در نقد ا در مجموع حق را به وي مي

  ٤٨» تاجةگذاري به نشان عجبا، تاج«
 (Exchange of veiw) مفهومي داد و ستد كه به نوعي يپذيري و انتقادتأثيردر واقع همين   

در مقابل چنين . هاي مختلف فكري است  در حوزهها ي فرهنگگفتگومهم نياز  است، پيش
رد كه بدون اصرار بر اينكه هيچ نوعي عقالنيت عام و ديدگاهي نظر السداير مك اينتاير قرار دا

 ةعقيد به. كند ها را نفي مي ها و تمدن فراگيري وجود ندارد، اشتراكات نظري و متني ميان فرهنگ
مك اينتاير رهيافت عقالني در قلمروهاي مختلف، نظير اخالق يا سياست، تنها در درون يك 

شود صرفاً بر مبناي تعهد است و  رها يا اعمال ارائه مي زيرا داليلي كه براي باو؛ استممكنسنت 
 مك تأكيد. آيند قابل توجيه عقالني است شمار مي كه بخشي از يك سنت خاص به پايبندي،

كه هيچ نوع عقالنيت عام و فراگيري وجود ندارد كه مشترك ميان همه  اينتاير بر آن نيست
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كه يك چنين مفهومي از  ه نظر وي آن استباشد، بلك) ها و اديان ها، فرهنگ تمدن(ها  سنت
 كه ، عقالني مناسبي، براي قبول عام باورهاييحل راهتواند  چنان ضعيف است كه نمي عقالنيت آن

ف حل اختال به اين ترتيب به اعتقاد مك اينتاير، تنها راه.  ارائه دهد،اند در يك سنت پذيرفته شده
، كه آن را پيشروتر از سنت  بگروند سنت ديگريها آن است كه معتقدان به يك سنت به ديدگاه

  ٤٩.يابند خود مي
در ماجراي فكر سنت فرهنگي و در مسير آنچه ما پيشتر از آن به روند ادبي ياد كرديم با   

. ها در ميان نيست ها و انديشه ها و مكتب كمترين سخني از گرويستن و واحد شدن سبك
شاعران و اديبان جهاني، انسان و . گيرد ا صورت نميه كوششي نيز براي حل اختالف ميان ديدگاه

 كه يهاي چنين پديده. كشند دهند و به تصوير مي كنند، برش مي گونه كه خود حس مي جهان را آن
هاي هنري معروف است؛ نه تنها بسترهاي تنوع  در شعر و ادبيات به خالقيت فردي و بدعت

ماني از زيبايي و خلق تصاوير بكري از عشق و ك دهد، بلكه با ترسيم رنگين فرهنگي را بسط مي
ها و  كه داستان رساند و دقيقاً به همين خاطر است ها ياري مي ي فرهنگگفتگوانسان دوستي، به 

را كه در فضا و شرايطي متفاوت با وضع ... اشعار پوشكين، گوته، تولستوي، داستايفسكي و 
. بريم گردانيم و از خواندن آنها لذت مي مياست، به زبان فارسي بر  زندگي كنوني، سروده شده

از . برند از همين دست است ي حافظ ميها لذتي كه يك شهروند آلماني و روسي نيز از غزل
بعد «كنند و  فهمند و درك مي شوند، يكديگر را مي همين مسير ملل مختلف با فرهنگ هم آشنا مي

دنبال  ها به ي فرهنگگفتگو. دارند ميان برمي به تعبير حافظ، از ،»منزل را در جريان سفري روحاني
  .تحقق چنين هدفي است

  

  ها نوشت پي
 كه بين آغاز انحطاط رم باستاني تا شروع رنسانس ي تاريخة؛ عنوان قرون وسطي در مفهوم يك دوريقرون وسط. ۱

 قرون قديم و قرون  متضمن تقسيم تمام تاريخ است به سه دوره كه در دو طرف قرون وسطي ناچاراست ودر ايتاليا 
ها و   ظلماني بوده باشد ناشي از طرز تلقي اومانيستيتصور آنكه سراسر اين قرون دوران. جديد خواهد بود

از جهت احوال مربوط به . اند روشنگراني است كه نسبت به قدرت كليسا در اين قرون نظر انتقادي و مخالف داشته
 و بعضي محققان آن را به سه دوره تقسيم ه استضع مشابهي نداشتادب نيز تمام اين دوران طوالني و  و  فرهنگ

  : نيز) ۷۹۸ ص -۱۳۶۱ كوب، زرين. (اند كرده
Harvey, the oxford companion to English Literature, 1953, p.519. 
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