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  آنو بازتاب » طلسم«

  در آثار ادبي روسي متأثر از شرق 
  

  ∗پوريحيي مرضيه
  چكيده
 ،هايي از قبيل انگشتر، دسـتبند با نشانه و فرهنگ جهاني است ، موتيف دائميطلسم

 .سـت و يا نشـاني ا  كه حاوي ورد و دعا شودشناخته مييا اشكالي ديگر  گردنبند و
نويسـندگان و شـاعران   دهـد و  موضوع طلسم بخشي از ادبيات را هم پوشـش مـي  

 كـوپرين،  الكسـاندر  .انـد جهان از جمله روسي نيـز بـه آن در آثـار خـود پرداختـه     
اي با ديـن و  آنّا آخماتوا كه هر يك به شيوه الكساندر پوشكين، ميخائيل لرمانتف و

و  استهاي شرقي ويژگي داراي اند، طلسم در آثارشانفرهنگ شرقي ارتباط داشته
اي كوتاه دربارة ريشة در مقاله پس از مقدمه .داردط ارتباي شرق به طريقي با فرهنگ

 واژه طلسم و اشاره به برخي آثار نويسندگان و شاعران روسي با موضوع طلسم، به
، »در غـار مخفـي، در روز تعقيـب و آزار   «هـاي  سه شعر الكساندر پوشكين بـا نـام  

ايـن  بـه  هـا  در آن شود كـه شـاعر  پرداخته مي »طلسم«و » حافظم باش، طلسم من«
العاده طلسم در هر يك از اين اشعار داراي قدرت خارق. است دهكرموضوع اشاره 

اشـيائي مانندحلقـه،   طلسـم فاقـد   بـا موتيـف   اشعار الكساندر پوشـكين   متن. است
-هستند و محتواي اشعار برگرفته از دين و فرهنگ مشرقانگشتر، دستبند، گردنبند 

ط زندگي و تهديدهايي كه از طرف حكومت تـزاري  زمين است و با توجه به شراي
  . شدندگاهي براي وي محسوب ميهاي او پناهمتوجه شاعر بوده، طلسم

  .تأثيرپذيري پوشكين، طلسم، شرق، الكساندرقرآن،  :ها كليدواژه
  
  مقدمه.1

را عربي و برخي هاي فرهنگ و ادبيات جهاني است كه برخي ريشة آنطلسم از موتيف
الزم است قبل از وارد شدن بـه بحـث اصـلي بـه پيـدايش واژه      . انديوناني دانستهديگر 
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-نامهطور به ريشة آن در لغتطلسم و بار معنايي آن در فرهنگ ايراني و روسي و همين
  .هاي فارسي و روسي اشارة كوتاهي داشته باشيم

نـويس  مهنادانشمند و لغت )Даль Иванович Владимир(والديمير ايوانوويچ دال 
اي عربـي كـه   شـئ «: دانـد ريشة لغت طلسم را عربي مـي ) 1801-1872(مشهور روسي 

-1866: دال(» بنـد، بازوبنـد و غيـره   گـردن : دهنده اسـت حاوي نيروي سحرآميز نجات
فرهنگ چهار جلدي زبان روسي آكادمي علوم اتحاد شوروي نيز ريشـة طلسـم   ). 1863

آوري اس تصـورات خرافـي، بـا ويژگـي پيـام     ايي كه بر اسـ شئ«: را عربي دانسته است
را خوشبختي و موفقيت است و همچنين حامل آن براي رهايي از خطرات و بدبختي آن

المعارف اتحاد شـوروي ريشـة   در فرهنگ دايره). 1984: فرهنگ زبان روسي(» پوشدمي
 .آوردايي كه براساس تصورات خرافي خوشبختي و موفقيت ميشئ«: واژه يوناني است

از نظر دهخـدا  ) 1987: المعارف اتحاد شورويفرهنگ دايره(» .همچنين حافظ نيز است
درآميختن قـواي فعالـة آسـماني بـا      -1) از يوناني طلسما(«: نيز ريشة لغت يوناني است

اي شامل اشكال و ادعيه نوشته -2آور؛ العاده و شگفت قواي منفعلة زميني در امور خارق
شكل و صورتي عجيب كه بـر   -3العادة عادت انجام دهند؛  رقوسيلة آن عملي خاكه به

محمد معـين در فرهنـگ   ). 1385: دهخدا(» جادو. سحر -4دفاين و خزاين تعبيه كنند؛ 
خود تقريباَ سه معاني نخست دهخدا را آورده است، ولي ريشة لغت را عربي ذكر كرده 

  )1377: 2معين، ج . (است
اسـالمي بيشـتر بـه سـبب      -فرهنگ ايرانـي   دربارة عنصر طلسم و گشايش آن در

در ايران باستان در برابر باليا، مصـائب و  «. هايي مطرح استزخم و دفع آن بحثچشم
هايي كه به انسان، حيوانات يا محصوالت كشاورزي، توسـط اهريمنـان و احـزاب    زيان

  )88: 1392فر، عزيزي(» .شد، از طلسم استفاده شده استشيطان وارد مي
بـردن بـه پروردگـار و    زخم پناهايات اسالمي نيز براي در امان ماندن از چشمدر رو

در «: الطبيعه و فوق توان بشرند، توصيه شـده اسـت  آيات قرآني كه داراي نيروي ماوراء
ييـد  أشود كـه وجـود چنـين امـري را ت     ي ديده ميگوناگونروايات اسالمي نيز تعبيرات 

گاه  كه عرض كرد )ص(ء بنت عميس خدمت پيامبراسما خوانيم كه در حديثي مي .كند مي
قيه منظور از ر(ها بگيرم اي براي آنقيهآيا ر ؛زنند چشم مي )شوهرش(را  فرزندان جعفر

آن  .دارندزخم با خود نگه مينويسند و افراد براي جلوگيري از چشم دعايي است كه مي
توانست بـر   ندارد، اگر چيزي ميآري، مانعي «: فرمود )ص(پيامبر ).گويند را تعويذ نيز مي

آمده اسـت  )ع(نيمؤمنالاميراز در حديث ديگري  »!چشم زدن بود ،قضا و قدر پيشي گيرد



 241   پور مرضيه يحيي

ا  «: قيـه گرفـت و ايـن دعـا را خوانـد     كه پيامبر براي امام حسن و امام حسين ريـذُكُمأُع
ا عنَى كُلِّهسالْح هائمأَس و اتالتَّام اللَّه اتمنْ شَـرِّ كُـلِّ   بِكَلم ةِ وامالْه ةِ وامنْ شَرِّ السةً مام

 يبه تمام كلمـات و اسـما   سپارم شما را مي«: ؛ يعني»عينٍ لَامةٍ و منْ شَرِّ حاسد إِذَا حسد
گاه كه حسد حسناي خداوند از شر مرگ و حيوانات موذي، و هر چشم بد و حسود آن

اين چنـين بـراي    )ع(حضرت ابراهيم« :گاهي به ما كرد و فرمودن )ص(سپس پيامبر ».ورزد
چشم زخـم حـق   «: نيز روايت شده است )ع(از امام علي» .دكراسماعيل و اسحاق تعويذ 

ذكر ايـن نكتـه الزم اسـت كـه هـيچ       ».است و توسل به دعا براي دفع آن نيز حق است
ـ  جلـو  ،هـا بـه فرمـان خداونـد    اين دعاها و توسل كه مانعي ندارد ثير نيـروي مرمـوز   أت

زخم نازل آياتي دربارة تأثير چشم) 566: 1389فوالدوند، (» .ها را بگيردمغناطيسي چشم
شنيدند را مي)ص(پيامبر اكرم) آيات قرآني(كه كفار كالم فصيح و بليغ شده است و زماني

 شود و چون توان ديدن چنينديدند هر روز محبوبيت وي در ميان مردم بيشتر ميو مي
زدند وآيـة  » ديوانه بودن«و حسادت به او تهمت  خشمموقعيتي را براي وي نداشتند، از 

ه لَمجنُـونٌ    « » و إِنْ يكاد الَّذينَ كَفَرُوا لَيزْلقُونَك بِأَبصارِهم لَما سمعوا الـذِّكْرَ و يقُولُـونَ إِنـَّ
در ادبيات فارسي نيـز بـه   . را خداوند در اين خصوص نازل فرمود) 51سوره قلم، آيه (

فرمايد كه افراد حسود حتي اين موضوع پرداخته شده است، موالنا در مثنوي معنوي مي
  : ورزنداز به اوج گرفتن كركس نيز حسادت مي

  .....زنند از چشم بد بر كركسان مي    اهللا در آن نادي كسان يا رسول
  ...گردش را بگرداند فلكوسير                  هيچ شكبد بيكز حسد وز چشم    

  )83: 1384مولوي، (
سـوره  بد خوانـدن  شود كه در برخي كتب براي در امان ماندن از چشممشاهده مي
الفلق و قـل  قل يا ايها الكافرون، قل هواهللا احد، قل اعوذ بربهاي سورهمباركه صافات، 

بنـابراين  . شـود توصـيه مـي   يفه سجاديهالناس، آيه الكرسي و دعاي هفتم صحاعوذ برب
مسئله طلسم و شكستن آن در جامعه ايرانـي قبـل و بعـد از اسـالم رايـج بـوده و وارد       

  .ادبيات نيز شده است
اواخـر سـدة   (موضوع طلسم در ميان مردم روسيه نيز چه قبل از پذيرش مسيحيت 

هايي از ادبيات غني و چه بعد از آن هميشه مطرح بوده و برگ) دهم، اوايل سدة يازدهم
عنوان طلسم يـا  بها بههاي طبيعي گرانسنگ. خود اختصاص داده استآن سرزمين را به

. آور سعادت و موفقيـت هسـتند  باشند و يا پيامزخم ميدر فرهنگ و ادبيات مقابل چشم
هـا، دسـتبندها، بـا    ها، انگشـتري حلقه» ادبيات روسي سدة طاليي«هاي براي شخصيت«
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» .شـدند منزلة تزيين، بلكه طلسم نيز محسوب ميقيمت نه تنها بهبيعي گرانهاي طسنگ
)http://lslold.ksu.ru( .  

 талисманرسـد كـه در زبـان روسـي واژة     نظـر مـي  هاي انجام شده بـه در بررسي
معـادل  ) آمولـت ( амулетمعادل تعويذ و طلسم باشـد كـه متفـاوت از واژة    ) تاليسمان(

 (www.litoart.ru). تميمه و نظرقرباني است
كـه منقـوش بـه اسـم      )ع(در ادبيات فارسي نيز از انگشـتر و مهـر حضـرت سـليمان    

تـرين آن  العاده بود به كرّات ياد شده است و شايد كاملپروردگار و داراي قدرت خارق
  :ر استالطير شيخ عطااز منطق» حكايت سليمان و نگين انگشتري او«

 كان سليمان داشت در انگشتري  نبود آن سروري هيچ گوهر را
 و آن نگين خود بود سنگي نيم دانگ  زان نگينش بود چندان نام و بانگ
 زير حكمش شد همه روي زمين  چون سليمان كرد آن گوهر نگين

 )152: 1394عطار، ..... (
العـادة  خـارق پوشكين از ميان شاعران روسي كسي است كه بـه شـدت بـه قـدرت     

هاي خود اعتقاد دارد و موضوع طلسم از موضوعات جالب توجه در طلسم–هاانگشتري
  :شود تا به سؤاالت زير پاسخ داده شوددر مقاله تالش مي. آيداشعار او به حساب مي

  چيست؟ )  ПушкинАлександр(محتواي طلسم الكساندر پوشكين 
  سم با مضمون شرقي چيست؟تاريخچه و دليل سرايش اشعاري دربارة طل

  
  بحث و بررسي.2

 Афанасий(دربارة موضوع طلسم نويسندگان و شاعران روسـي ماننـد آفاناسـي فـت     

Фет( ،تيوتچف  ودوريف)Ф.Тютчев( الكساندر پوشكين، ميخائيل لرمانتف ،)Михаил 

Лермонтов( الكسئي تالستوي ،)Алексей Толстой( الكساندر كوپرين ،)Александр 

Куприн( واآنّا آخمات ،)Анна Ахматова(مارينا تسويتايوا ، )Марина Цветаева( و ...
... اند كه گاهي شامل حلقـه، انگشـتري، دسـتبند، گردنبنـد و    در آثار خود به آن پرداخته

  .كار رفته استايي بهاست و گاهي بدون ذكر نام شيء
حلقـة  «در مـتن اثـر   » كنماهدا ميبه تو حلقة فلزي «طلسم مارينا تسويتايوا در شعر 

خواهد در مقابل ناماليمات زمـان كـه همچـون    است و شاعر از قهرمان خود مي» فلزي
شود مانند درخت بلوط در برابر بوران مقاوم بورانند، به كمك طلسمي كه به او اهدا مي

  :بايستد
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  كنمبه تو حلقة فلزي اهدا مي
...  

  گرددمي اين طلسم از لبان گلگون به تو هديه
  اين اولين حلقه در زرة توست
  سان درخت بلوطي تا كه به هنگام بوران زمان به

  ) 1919. (تنه بايستيو مانند پروردگار يگانه در زنجيرة فلزي خويش، يك
زمـين  اما طلسم در آثار نويسندگان و شاعراني كه زندگيشان بـه نـوعي بـا مشـرق    

هـر  (الكساندر پوشكين و ميخائيل لرمانتف : مرتبط است داراي ريشة شرقي است، مانند
-دو از طرف حكومت تزاري به قفقاز تبعيد شدند و آثار زيادي با مضمون شرقي نوشته

كـه خـود را   (، آنّـا آخمـاتوا   )از طرف مادر ريشـة تاتـاري دارد  (، الكساندر كوپرين )اند
وب بـه  نامد از طـرف مـادربزرگ مـادري ريشـة تاتـاري دارد و منسـ      مي» دختر شرقي«

  ).احمدخان از شاهزادگان و نوادگان چنگيزخان است
طلسم آنّا آخماتوا انگشتر سياهي است كـه مـادربزرگ تاتـاري مسـلمانش بـه وي      

-اشاره ميبه ريشة تاتاري خود به آن و نيز » قصة انگشتري سياه«هديه كرده و در شعر 
. را تكميل كردآن 1936سپس در سال . نوشته شد 1917قسمت اول شعر در سال «. كند

هديـه داده  ) Борис Анреп(به بـاريس آنـرپ    1916در سال  آخماتواانگشتري سياه را 
در بمباران لندن گـم   1940بود و آنرپ انگشتري را بعد از مهاجرت به انگليس در سال 

دهد كه شاعر چندان رضايت بخش پاياني شعر نشان مي. )176: 1393پور، يحيي( »كرد
فرسـاي وي در دورة  البته اين مسئله به زندگي بسيار طاقت. طلسم خود ندارداز توانايي 

هـا  و سال) Николай Гумилёв(اعدام همسرش نيكاالي گوميليوف . گردداستالين برمي
كـه بارهـا محكـوم بـه     ) Лев Гумилёв(در حبس بودن يگانه فرزندش لف گوميليوف 

سـرودن اجبـاري شـعري در مـدح     اعدام شد و شاعر توانست بـا سـختي فـراوان و بـا     
كرد طلسمش استالين، وي را از مرگ نجات دهد، شايد از داليل نارضايتي شاعر از عمل

  : باشد
  قصة انگشتري سياه«

  از مادربزرگ تاتاريم
  كردم؛ندرت هدايايي دريافت ميبه

  انگيز غضبناك بودو او حزن
  .كه چرا غسل تعميد داده شدم
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  خو شداما قبل از مرگ اندكي خوش
  و براي بار نخست دل سوزاند،

  !آخ، زمان چه زود گذشت«: و با آه گفت
  .»ام، دخترك، حاال جواني استاينهم نوه

  و با بخشيدن خوي مزخرفم 
  .انگشتر سياه را وصيت كرد

  انگشتر از آنِ او«: چنين گفت
  .»با آن شادمان خواهد بود

  
  و از پانزده سالگي[

  .آزاديم شروع شد
  سان خدمت كردسياه اينانگشتر 

  اگر كسي با من مهربان باشد،
  سنگ انگشتر را خواهم بوسيد

  .مند راو پيروزي شكوه
  بدين سان گذشت،

  .سال شيرين و سختدوازده
  و عوض شد

  .رنگ كبود چشمان شادم
  تر،پريدهام هر روز رنگو چهره

  .تر از تار مونحيف –اندام 
  خواستمطور كه ميآن

  »].انگشتري به من خدمت نكردحلقة 
  1936سلپنوا؛  1917ژوئن  20شب 

عنوان نظرقرباني و يـا طلسـم   قيمت بههاي طبيعي گرانبراي الكساندر كوپرين سنگ
 Гранатовый»(» سرخبند عقيقدست«هاي بلند خود مانند است كه نويسنده در داستان

»браслет( ،»شولمي« )»Суламифь«(  آلئسيا«و« )»яОлес«( هـا اشـاره كـرده    به آن
» شـولمي «براي نمونه، منابع داسـتان كـوپرين بـا نـام     . انداست و داراي مضمون شرقي

هـاي فولكلـوري دربـارة    هاي كتاب مقدس، قرآن، افسانهغزل، غزل)سوالميتا/سوالميف(
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هـايي ماننـد ايـزد و ديگـر     طـور اسـطوره  هاي قيمتي و همـين ، سنگ)ع(حضرت سليمان
سليمان قهرمان مرد داستان، پادشاه فارس است و داستان . پرستي استبت خدايان دورة

هـاي كتـاب مقـدس سـاخته     غزلدربارة عشق سليمان و شولمي بر اساس حكايت غزل
در بخش اول داستان حكمراني سليمان بر فارس و كارهاي او براي خواننده . شده است

هاي گونـاگون، از جملـه   با رنگ هايينويسنده در اين داستان از سنگ. شودتوصيف مي
گويد كه سليمان بـراي معشـوقه خـود از ارزش و    قرمز كه نشانة عشق است، سخن مي

سليمان نادرترين سنگ عقيق را بـه محبوبـه خـود    . كندها صحبت ميسحرآميز بودن آن
بر  )ع(براي ساختن اين اثر كوپرين حتي به قدرت انگشتر حضرت سليمان. كندهديه مي

  .توجه نبوده استاساس اعتقاد مسلمانان بي
-بنـد عقيـق  دست«در داستان . هاي ديگري با موضوع طلسم نيز داردكوپرين داستان

اين اثر دربارة عشق . گويدهاي قيمتي مينويسنده از ويژگي سحرآميز بودن سنگ» سرخ
-بار تكرار مـي يكفقط هر هزار سال «ها اظهار يكي از قهرمانناگسستني است كه بنا به

سرخ هديه شده به قهرمان زن، سمبل اين عشق ناگسستني است و بند عقيقدست. »شود
مرجاني قرمزرنگي اهدا شـده كـه   به آلئسيا قهرمان زن، گردنبند سنگ» آلئسيا«در داستان 

  .زخم استنشانة طلسم محافظ از چشمدر فرهنگ عاميانه به
: يم كه از نظر نويسنده دو نوع سنگ وجـود دارد بينهاي كوپرين ميبا بررسي داستان

كنـد و ديگـري   زخم محافظت مـي كه از انسان در مقابل چشم) نظرقرباني(سنگ طلسم 
شـيليس،  . (آوردسنگ طلسمي است كه براي انسان موفقيت و سعادت بـه ارمغـان مـي   

2008 :260-253(  
كنـد كـه   ي اشـاره مـي  به طلسـم » دو برادر«ميخائيل لرمانتف در پردة دوم نمايشنامه 

  : است )ص(همراه تاتار مسلمان است و آن طلسم مزار پيامبر
ام بـه  از آن دختر فقط نامي برايم مانـده اسـت كـه عـادت كـرده      –دانم نمي: يوري«

را مانند تمثـال  من آن. آن اسم دارايي من است. هنگام دلتنگي مانند دعايي بر زبان آورم
طور كه يك تاتار طلسم مزار پيـامبر را حفـظ   م، همانكندعايِ خيرِ مادرمقدس حفظ مي

اي به نـوع و شـكل طلسـم نكـرده     نويسنده هيچ اشاره). 247: 1990لرمانتف، (» كندمي
  . است

هايي دارد؟ پوشكين شاعر سخنور اما محتواي طلسم پوشكين چيست و چه ويژگي
. پرست نـه تنهـا نامـدار در روسـيه، بلكـه جهـان اسـت       الكالم جمالگراي فصيحاخالق

شهرت و درخشندگي سيماي ادبي او از زمان حياتش، سدة نوزده، تا به امروز بـه پـاس   
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گرايي و بشر دوستي در ادبيات جهان سايه افكنده و خوانندگان غربـي و شـرقي   اخالق
پوشـكين در  . آشنايند خواهانه او در اقصا نقاط جهانهاي بشردوستانه و آزاديبا انديشه

-عنـوان شـاعر مـي   نويسي تبحر داشت، ولـي او را بيشـتر بـه   نظم و نثر و هم نمايشنامه
. را دارد» قابليت پـذيرش كـل جهـان   «است كه » هاي جهانيايده«او شاعري با . شناسند

نطقي آتشين و پر احساس ايراد  1880در سالگرد پوشكين به سال  ودور داستايفسكييف
در «: گفت »تأسي از قرآن«اشعار مجموعهو آثارش از جمله  رتباط با پوشكينكرد و در ا

هاي شاعرانة ديگر ملل و نوابغ در درخشند و شخصيتهاي جهاني ميآثار پوشكين ايده
البته در ادبيات اروپا نوابغ هنـري بزرگـي ماننـد شكسـپيرها،     . اندآنها انعكاس پيدا كرده

-ولي يك نفر از آنها را نشان بدهيد كه مانند پوشكين ايـن ها و شيلرها بودند، سروانتس
وقـت  تـرين شـاعران اروپـايي هـيچ    بـزرگ ... چنين قابليت پذيرش جهان را داشته باشد

-هواي آنواند مانند پوشكين در آثار خود با چنين تواني نوابغ ديگر ملل و حالنتوانسته
بـرعكس، شـعراي   . نشـان بدهنـد  هـا را  ها، عمق پنهان روحياتشان، غم و تمـايالت آن 

ها را با فرهنگ خود مجسـم و  آوردند، آنكه به ملل ديگر روي مياروپايي، اغلب زماني
كردند، فقط پوشكين، يكي از شاعران جهان است كه اين قابليت به روش خود درك مي

شعر در ادامه داستايفسكي در ارتباط با ... كندرا دارد كه در ديگر ملل خود را مجسم مي
در اين شعر مسلمان نيست؟ مگر اين ) پوشكين(مگر او  :گفت پوشكين» از قرآن يتأس«

-روح قرآن و شمشير اسالم نيست؟ مگر نيروي با عظمت ايمان نيست؟ در واقـع هـيچ  
كس مانند پوشكين توانايي و قابليت مبدل شدن به انسان ديگر ملـل و اينقـدر موثـق از    

  )132-133: 1390كريمي مطهر، ( ».ها حرف زدن را نداردزبان آن
. هـا بـه موضـوع طلسـم پرداختـه اسـت      اين شاعر نامدار اشعاري سروده كه در آن

، )1825( »در غار مخفـي، در روز تعقيـب و آزار  «هاي الكساندر پوشكين سه شعر با نام
سروده كه واژة طلسم و مفهوم آن ) 1827(» طلسم«و  )1825( »حافظم باش، طلسم من«

بـا توجـه بـه تـاريخ     . ها دارد و عنوان يكي از اشعار نيز طلسم استي در آننقش كليد
البته الزم است در نظـر  . ها بعد از تبعيدها سروده شدندبينيم كه آننوشتار اين اشعار مي

 مورخ بزرگ معاصـر روسـيه  . زمين عالقه داشتداشت كه پوشكين از كودكي به مشرق
دوران  ةدر هم ،عالقه به شرق« :نويسد ميپوشكين  بارةدر) .Белкин Д.И(بلكين . اي.د

از همان دوران كودكي، زمـاني كـه از مـادربزرگ و     ...شود زندگي پوشكين مشاهده مي
فريقـايي خـود ابـراهيم هانيبـال     اانگيز پدرجد  اعجاب اًسرگذشت تقريب بارةخود در ةداي

  )95: 1999چليشف، ( ».شنيده بود
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به قفقاز بود كه به تبعيد جنوب معروف اسـت و   از دو تبعيد شاعر، تبعيد نخستش
ظاهراً پوشكين بـراي خـدمت بـه قفقـاز     . طول انجاميدبه1824تا  1820از ششم ماه مه 

خواست او را به دليل اشعار ضد تـزاري از پايتخـت   اعزام شد، ولي تزار در حقيقت مي
  .دور كند

ويه بـود و از  لوفسـك ميخائيتبعيد دوم كه به تبعيد شمال مشهور است بـه روسـتاي   
  .در اين زمان پوشكين از خدمت اخراج شده بود. طول انجاميدبه 1826تا 1824سال 

گـذار در سـرزمين   وگشـت «نويسندة نروژي در اثر خود با نـام  ) Гамсон(هامسون 
امپراطوران روسـي رسـم   «: نويسددربارة تأثير تبعيد بر شاعران روس چنين مي» عجايب

هـا  را به قفقاز تبعيد كنند، اما قفقاز از محل تبعيد به منبع الهام آثار آنداشتند كه شاعران 
  )171: 1993يحيي پور، (» .شدتبديل مي

زمين مانند قرآن، بوسـتان  پوشكين از زمان تبعيد نخست با آثار ديني و ادبي مشرق
. هـا را مطالعـه كـرده اسـت    دقـت آن و گلستان سعدي و غزليات حافظ آشنا شده و بـه 

ايدة شـرق  «. شرقي داشت ةزيادي به توصيف و انعكاس فرهنگ و سليق ةعالق شكينوپ
. بيني در كل دوران فعاليت ادبي شاعر رشد و توسعه پيـدا كـرد   عنوان بخشي از جهان به

از آسياي ميانه و قفقاز، افريقـا،   -موضوعات و سيماهاي مختلف از خاور دور و نزديك
كريمـي مطهـر،   (» انـد  در آثارش توصيف شـده  -يراندنياي عرب، چين، تركيه، هند و ا

ــتالوا . س.ك). 92: 1390 ــرودن   ) К.С.Кашталова(كاش ــام س ــه هنگ ــد اســت ك معتق
 )И.М Веровкин.( ويـرويفكين . اي.، ترجمـه قـرآن م  »تأسـي از قـرآن  «اشعار مجموعه

آورده » ...تأسـي «را در مجموعـه  آن» پنجميك«كنار دست پوشكين بود و شاعر ) 1790(
ديـن، فرهنـگ و طبيعـت    در زمينه  پوشكينة از آثار برجست). 64: 1974لوبيكووا، (است 
 اسـير «، )1818-1820(» روسالن و لـودميال «و اشعار  ها منظومهها، رمانتوان به  ميشرق 
، )1821(» ؟...اي را ديده، كه بـا شـكوه طبيعـت   چه كسي آن خطه«،)1820-1821( »قفقاز

» سرا اهدا به فوارة كاخ باغچه«، )1824، چاپ 1821-1823سرودن ( »سراي باغچه ةفوار«
-مجموعـه ، »حافظم باش، طلسم مـن «، »در غار مخفي، در روز تعقيب و آزار«، )1824(

ــرآن«اشــعار  ــامبر«، )1826و چــاپ  1824ســرودن(» تأســي از ق بلبــل و «، )1826(» پي
-اهدا بـه فاضـل  « ،)1828(» ها در نسيم دلنواز فواره«، »طلسم«، )1826-1827(» سرخ گل
بر شبانگاهي مه«، )1829( »اي بر فراز كازبك صومعه«، )1829(» از حافظ«، )1829(» خان

ســفر بــه «، )1829(» دليبــاش«، )1829(» قفقــاز« ،)1829( »،...هــاي گرجســتانفــراز تپــه
نشـينان   كه داستاني فلسفي دربارة آداب كـوه » تازيت«، منظومة ناتمام )1829(» ...ارزروم
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» تأسـي از عـرب  «، )1823-1831(» يوگئني آنگـين «رمان منظوم ، )1829-1830(است 
  . اشاره كرد... و) 1836(» يادبود«، )1836(» ...ديروز ليال«، )1835(

طور كه اشاره شد پوشكين در زمان نخستين تبعيد خـود در قفقـاز بـا كتـاب     همان
آشنا شد و نتيجة مطالعه او آغاز سرايش مجموعه ) ترجمه ويرويفكين(مقدس مسلمانان 

ويه ميخائيلوفسـك است و بعد در زمان تبعيد شمال در روسـتاي   1824از سال » ...تأسي«
و  »حافظم باش، طلسم من«، »تعقيب و آزاردر غار مخفي، در روز «دربارة طلسم اشعار 

قرآن در اين دوره از زندگي شاعر پناهگـاهي بـراي او   . را سرود» طلسم«بعد از تبعيدها 
هاي خود نيز به قرآن و زندگي پيـامبر   در نامه ،عالوه بر اينپوشكين «. آيدحساب ميبه

اشـعار  رودن مجموعـه قبـل از سـ   ،1824در اوايل نوامبر او . اشاره كرده است )ص(اسالم
مـن بـراي   « :نوشـت  )Лев Сергеевич( ويچيـ  ئيبه برادرش لف سرگ ،»تأسي از قرآن«

  )132: 1390كريمي مطهر، (» .كشم شهرت قرآن زحمت مي
عالوه بر آشنا » ...در غار مخفي«آنچه كه مسلم است او در تبعيد براي سرودن شعر 

را خوانده و دربارة آيات و شـأن  » العلق«و » كهف«هاي ، سوره)ص(شدن با زندگي پيامبر
كار گرفته شـده در  ها و همچنين كلمات و عبارات بهموتيف. ها انديشيده استنزول آن

-نوشـته شـده بـه   «، »كلمات مقدس«، »قرآن شيرين«، »در روز تعقيب و آزار«شعر مانند 
ان از آگـاهي  نازل شد، نش» سان طلسميبه«كه » اي در غار توسط فرشته«، »دست نامرئي

نشـيني وي در غـار حـرا و نـزول قـرآن بـر وي       ، خلوت)ص(از مبعث رسول اكرم شاعر
شـباهت بـه   البته ايـن سرگذشـت بـي   . توسط حضرت جبرئيل از جانب پروردگار است

 )ص(در واقع تبعيدها و آشنايي وي بـا قـرآن و زنـدگي پيـامبر    . زندگي خود شاعر نيست
  :نظير و تكرارنشدني شدبيمنابع الهام و سبب پيدايش اشعار 

  در غار مخفي، در روز تعقيب و آزار«
  قرآن شيرين را خواندم

  ناگاه فرشتة تسلي و آرامش
  .نازل شد، برايم طلسم را آورد

  اش العاده قدرت خارق
......................................  

  كلمات مقدس بر روي آن را
  » .دستي نامريي نوشته بود
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-را پژوهشگران مرتبط با انگشتري مي »طلسم«و  »باش، طلسم من حافظم«دو شعر 
  .دانند كه به پوشكين اهدا شد

برخـي  . در زمان حيات پوشكين چاپ نشد) 1825(» حافظم باش، طلسم من«شعر 
ها و منتقدان آثار وي، بر اين باورند كه ايـن شـعر بـا انگشـتر عقيقـي      شناس از پوشكين

، قبـل  )Одеса(در اودسا ) Елизавета Воронцова(ا وارونتسوو. ك.مرتبط است كه ي
به » به روز اندوه«شاعر از طلسمي كه . ويه، به او اهدا كردميخائيلوفسك از تبعيد شاعر به

، و حافظش هنگام »حافظ او در ايام تعقيب و آزار«وي ارزاني شده است انتظار دارد كه 
طبيعـت نـاآرام، حـاالت روحـي      در اينجا شاعر با توصيف. باشد» تشويش نبرد آتشين«

  :اند اميدها رخت بربستند و آرزوها خفته. كند خود را قبل از تبعيد توصيف مي
  حافظم باش، طلسم من«

  حافظم باش در ايام تعقيب و آزار 
  :در ايام ندامت، پريشاني

  .تو به روز اندوه به من ارزاني شدي
  

  آيدآن زمان كه اقيانوس باال مي
  بلند خروشان،در اطرافم امواج 

  غرند برق ميوآن زمان كه ابرها با رعد
  حافظم باش، طلسم من

  
  در تنهايي كشورهاي بيگانه
  در آغوش سكوت غمناك
  در تشويش نبرد آتشين
  حافظم باش، طلسم من

  
  فريب شيرين مقدس 

  پرتو سحرآميز درخشان روح
  پنهان شد و خيانت كرد
  حافظم باش، طلسم من
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  قلبم هايبگذار خاطرة زخم
  .هرگز تازه نگردد

  خدانگهدار، اميد؛ بخسب، آرزو
  » .حافظم باش، طلسم من

پوشكين دو انگشتر طال داشت كه يكي را به انگشت بزرگ و ديگري را به انگشت 
همسـر   اليزاوتا وارونتسوواكرد كه يكي از آن دو را شاهزاده سبابة دست راست خود مي
دو انگشتر طـال  شاهزاده . به وي هديه كرده بود) روسية نو(استاندار كريمه و نوواراسيا 

سيمخا بن يوسف خاخام محترم، «شكل كه روي عقيق هر دو عبارت با نگين عقيق يك
هـا را  كـه يكـي ازآن   ، از طرف پدر بـه ارث بـرده بـرد   نقش بسته بود »يادش گرامي باد

وارونتسووا و شاهزاده . نگام خداحافظي شاعر به وي اهدا كردطور كه اشاره شد ههمان
دست داشت و از را بهشاعر هميشه آن. كردندعنوان مهر نيز استفاده مياز آن به پوشكين

برخي . اش اعتقاد داشتالعادهكرد و شديداً به قدرت خارقنام انگشترِطلسم ياد ميآن به
همراه نداشت اين انگشتر را به) Дантес(دانتس  گويند كه پوشكين در زمان دوئل بامي

ناتاليـا نيكااليونـا   . و پس از مجروح شدن درخواست كرد كه انگشتر را برايش بياورنـد 
)Наталья Николаевна (گويد كه واسيلي ژوكوفسكيهمسر پوشكين مي )Василий 

Жуковский( هاي خود هژوكوفسكي در يكي از نام. جان شاعر درآوردرا ازدست بيآن
امضـاي آن عربـي   . شـود اين انگشتر من طلسم ناميده مـي «: چنين نوشت 1837به سال 

وسـيلة او سـتايش   اين انگشتر پوشكين است كه به. دانم به چه معناستاست، ولي نمي
البتـه   (http://pro-kamni.ru) » .جانش بيـرون آورده شـد  شده و توسط من از دست بي

  .را كه به زبان عبري قديم بود رمزگشايي كردند كه در باال آمده استكلمات روي آن
 Иван(ســال پســر ژوكوفســكي آن را بــه ايــوان تورگنــف بعــد از حــدود چهــل

Тургенев (1917مـارس   23انگشتر به موزة پوشكين اهدا و تا  1887در سال . بخشيد 
انگشـتر و   1917مرج قبل از انقالب اكتبر وان هرجشد، ولي در زمداري ميجا نگهدر آن

بعـداً توانسـتند سـارق را پيـدا كننـد و اشـياء       . ديگر اشياء قيمتي از موزه سرقت رفـت 
امـا انگشـتر   . شده را به موزه برگردانند، ولي انگشتر پوشكين متأسفانه پيـدا نشـد  سرقت

  .  شودداري ميوسيه نگهپتربورگ رآپارتمان شاعر در سن-دوم پوشكين اكنون در موزه
هاي تكامل معنـوي پوشـكين نوشـته شـده از دو     كه در سال) 1827( »طلسم«شعر 

در قسمت اول شاعر از نظر فيزيكي به موقعيت جغرافيايي و . قسمت تشكيل شده است
حرمسـراي خـان   (كند و طبيعت و فرهنـگ شـرق   مكاني كه در آن واقع شده اشاره مي



 251   پور مرضيه يحيي

هـاي  از شرشر پيوستة دريـا بـه روي صـخره   . كندرا توصيف مي) »سراباغچه«گيري در 
جايي كـه مـاه   / هاي صحراييبر روي صخره«. گويدتر ماه ميصحرايي و درخشش روشن

  .»در ساعت شيرين ظلمت شباهنگام/ درخشدتر مي گرم
ايي كـه خـود بـه دليـل تهديـدهاي حكومـت       رواني-شاعر سپس به مسائل روحي

طلسـم را   »با نوازش«كه » صنم دلربا«طور به سخنان است و همين ها درگيرتزاري با آن
  :كندبه او اهدا كرده، اشاره مي

  طلسم«
  كندآنجا كه دريا مدام شرشر مي

  هاي صحراييبر روي صخره
  درخشدجايي كه ماه گرمتر مي

  در ساعت شيرين ظلمت شباهنگام
  جايي كه در حرمسراها

  كندروزها را مسلمان با لذت سپري مي
  جا كه آن صنم دلربا با نوازشآن

  .كندطلسم را به من اهدا مي
  

  :گويدو با نوازش مي
  حافظ طلسمم باش"

  !آسايي نهفته استدر آن قدرت معجزه
  .آن با عشق به تو اهدا شد

  از بيماري، از مرگ
  در بوران، در طوفان مهيب

  عزيزم، طلسمم
  نجاتت نخواهد داد

  
  او ثروت شرق را به تو 

  اهد بخشيدنخو
  و پيروان پيامبر را

  كند؛مجذوبت نمي
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  و ترا به آغوش دوست
  از اندوه كشورهاي بيگانه

  به سرزمين مادري از جنوب به شمال
  ...تاخت نخواهد بردطلسمم به

  اما آن هنگام كه چشمان جادويي
  ترا ناگاه شيفتة خود ساخت

  يا لبان در ظلمت شب
  -بوسند بدون عشق مي

  
  جنايتاز ! عزيزم
  هاي تازة قلبياز زخم

  در برابر خيانت و نسيان
  » "!طلسمم حافظ توست

را بـه حامـل   » ثـروت شـرق  «قادر نيست » آساقدرت معجزه«با » صنم دلربا«طلسمِ 
نجات دهد و از » مرگ، بوران، طوفان مهيب«خود ببخشد و او را از بالياي طبيعي مانند 

برگردانـد،  » شـمال «به آغوش دوستانش بـه   »سرزمين مادري«تبعيد رهايي ببخشد و به 
حكومـت تـزاري   » خيانت و نسيان«، »هاي تازة قلبيزخم«، »جنايت«ولي از او در برابر 

  . محفاظت خواهد كرد
  

  گيرينتيجه.3
ساز، گاهي محافظ در طور كه ديديم طلسم براي قهرمان آثار ادبي گاهي سرنوشتهمان

طلسـم در اشـعار   . آور خوشبختي و سعادت استپيامزخم و يا بختي و چشمبرابر شوم
را به شكل دارد و شاعر آن» ايالعاده آسا و فوققدرت معجزه«پوشكين بار معنايي واال و 

در واقع تبعيدها و آشنايي وي با قرآن مجيد و زنـدگي پيـامبر   . كار برده استاستعاره به
، »خفـي، در روز تعقيـب و آزار  در غـار م «منابع الهام و سـبب پيـدايش اشـعار     )ص(اكرم

هاي پوشكين آيات قرآن  محتواي طلسم. شده است» حافظم باش، طلسم من«و » طلسم«
. دانـد ها را پناهگاهي براي خود ميو يا مرتبط با دين و فرهنگ شرقي است و شاعر آن

العـاده  شود و شـاعر بـه قـدرت فـوق    بخش آالم روحي شاعر محسوب ميطلسم تسلي
كه شاعر تحـت  از بررسي اشعار پيداست با توجه به اين. يداً معتقد استطلسم خود شد



 253   پور مرضيه يحيي

كرد و دوبار نيز تعقيب رژيم نظامي تزار بود و هميشه تهديدي برعليه خود احساس مي
  .شدتبعيد شد، طلسم با آيات قرآن و كلمات مقدس پناهگاه و حافظ وي محسوب مي

  
  نوشتپي

با شـماره   »طلسم در آثار نويسندگان فارسي و روسي« با عنوان از طرح پژوهشي برگرفتهمقاله 
انجام گرفتـه  دانشگاه تهران است كه با اعتبارات معاونت محترم پژوهشي  18/1/4605006

  .است
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