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  هاي شرقي مايه بنبررسي و تحليل تطبيقي كتاب 

  *آباد زينب صادقي سهل

  چكيده
وويچ ويليچكـا   ،يشرق يها  يهما  بناشعار كتاب  ،در پژوهش حاضر بررسـي   ،اثر واسيلي لـ

است. بيش از نيمي از اين مجموعه با مفاهيم ايراني و ادب فارسي شكل يافته است.  شده
فهان چنـان شـيفتة ايـن    وي به زبان فارسي تسلط داشت و در سفر به ايـران و شـهر اصـ   

ضمن معرفـي ايـن    ،گرفت. هدف اصلي پژوهش حاضر» اصفهاني«سرزمين شد كه لقب 
اوست. بررسي  يشرق يها  يهما  بنشاعر ناشناخته در ايران، بررسي و تحليل تطبيقي كتاب 

 »ماه و گل سرخ«، »غزال (ترانة فارسي)«، »از حافظ«، »از انصاري«، »از خيام«اشعاري مانند 
 چنين هممانند ويليچكا به ادبيات فارسي و شاعران ايراني و   حاكي از شيفتگي و گرايش بي

بودن مفاهيم ادبيـات و حكمـت ايـران     شمول  ويژگي جهان گر بيانمفاهيم اسالمي است و 
فردي از مفاهيم ادب فارسي و روسي است و يكي   است. اشعار ويليچكا تركيب منحصربه

بردن واژگـان  كار بهويليچكا با است. » ديگري«در آيينة » خود«بازتاب  هاي  از بهترين نمونه
و حكايات و جمالت قصار فارسي فضايي شرقي به شـعر خـود بخشـيده و آن را غنـي     

تنها در ايران بلكه در ادبيات  پويايي ادبيات فارسي است كه نه گر بياناين امر  ساخته است.
 بوده است.گذار اثرجهان نيز بسيار 

  .و. ويليچكا ،تأثيرپذيري ،يشرق يها  يهما  بن دبيات كالسيك ايران،ا :ها دواژهكلي
  

  مقدمه. 1
شـاعر، منتقـد،    )Васи́лий Льво́вич Вели́чко( )1903 -  1860(واسيلي لـوويچ ويليچكـا   

زمين يعني  مشرقهاي اصلي   روسي به زبان شهورمو مترجم  ،نويس  نامه نمايشنگار،   روزنامه
                                                                                                 

 z.sadeghi@alzahra.ac.ir، (س) دانشگاه الزهرا ،ادبيات ةدانشكد ،استاديار گروه زبان روسي *

  02/04/1398، تاريخ پذيرش: 04/12/1397تاريخ دريافت: 
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جايگـاه  از هاي شرقي و ايراني در آثار او   مايه  و گرجي مسلط بود. بن ،عربي، تركيفارسي، 
بر آثار اصيلي كه خود خلق كرده است، مترجم بسياري آثار  افزون ،اي برخوردارند. وي  ويژه

وبـوي شـرقي    كه با قريحة هنرمندانه و شاعرانة خويش توانسته است رنگ استشرقي نيز 
و سعدي را نيز ترجمه كـرده اسـت.    ،هد. او برخي از اشعار خيام، حافظها را انعكاس د  آن

هـاي    انـد، بـاوجود تلفيـق بـا سـنت       اشعار او با مفاهيم شرقي شكل گرفته تر بيشجاكه  ازآن
همين دليـل نقـد    زبانان چندان ساده نيست و شايد به ها براي روس شعري روسي، درك آن

  .ده استنوشته نشوجهي دربارة آثار او ت قابل
توان به حضور و زندگي او در تفليس اشاره كرد.   ترين علل آشنايي او با شرق مي  از مهم

گرفتـة او از   بود. در هنگام زندگي در تفليس، اشعار الهـام  قفقازسردبير نشرية  چنين هموي 
هاي اشعار فارسي او از حكيم عمر خيام و شيخ حـافظ شـيرازي و     ترجمه چنين همشرق و 

ترجمــة آثــار گرجــي و تركــي وي شــكل گرفتنــد. ويليچكــا درزمينــة نثــر و   چنــين هــم
نسـل دون  ، نفـت  ةفـوار ، روح يهـا   يادداشتنويسي نيز فعال بود و آثاري مانند  نامه نمايش
) В. Воронецкий( با نام مستعار و. وارونتسكي اروي گاهي اشعار خود  د.كررا خلق  ژوان

آشنا شد  )В. Соловьёв( ا شاعر فيلسوف والديمير ساالويوفب 1891در سال  د.كر  چاپ مي
 يميـر والدبا نـام   ،پس از مرگ او كتابي را براساس خاطرات شخصي خود 1902و در سال 

  به چاپ دوم رسيد.سرعت  بهچاپ كرد كه  ،و آثار يزندگ يوف،ساالو
اشـعار ويليچكـا را    ،كه خود شاعري مشهور در ادبيات روسيه بود ،والديمير ساالويوف

  هاي قيمتي تشبيه كرده است:  بسيار ستوده و آن را به سنگ
هـاي اشـعار خـود را بـه مـردم ارائـه بـدهم،          اي وجود دارد كه مـن منجـوق    آيا فلسفه
، فيـروزة  )Тютчев( ، مرواريد توتچـف )Пушкин( كه درنزد ما الماس پوشكين درحالي
 (مرمـر سـبز)   و ماالكيت ،، مرجان، يشم)Голенишев-Кутузов( فكوتوزوـ   گالنيشف

  ).Соловьёв 1908: 226( ويليچكا وجود دارد؟

يكي از اعضاي فعال جلسات انجمن شـاعران و نويسـندگان در    1880ويليچكا در دهة 
كردنـد. آنـدري     اي در اين جلسات شركت مي  پيتربورگ بود. نويسندگان و شاعران برجسته

 :نويسـد   مـي  ،از سـاالويوف  نقـل  به ،»در آستانة دو قرن«عنوان هاي خود با   بئلي در يادداشت
ويليچكا پس از سفر به اصفهان از حضور در جلسات انجمن سر باز زد و تأثير اصفهان بـر  

  ).Белый 1989: 367( »اصفهاني شد!«او غالب شد و 

  نويسد:  ويليچكا به مطالعات اسالمي گرايش بسيار داشت و دربارة آن مي
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ايـم. در سـرزمين مـا،      فرهنگـي برخـورد نكـرده   شكل  بهن دربارة مسئلة اسالم ما تاكنو
، اما هنـوز هـيچ تحقيـق جـدي و     ]...[ ها اولين جايگاه را دارند  مسلمانان پس از روس

 ،رفانة مستقلي وجود ندارد كه بتواند به مردم ما كه با مسلمانان در ارتبـاط هسـتند  ط  بي
  ).Величко 1990: 77( كمك كند

  در پيتربورگ درگذشت.الريه  ذاتاثر بيماري برسالگي  43وي در 
  

  پيشينه و مسئلة پژوهش. 2
اشعار ويليچكا قرابت نزديكي با ادبيات كالسيك ايران و فرهنگ اسالمي دارند. شخصيت و 

البته جاي تعجب است كـه در روسـيه    ويليچكا در ايران كامالً ناشناخته مانده است،آثار و. 
گيـري اشـعار     ، شايد علت آن شكلنوشته نشده استتوجهي دربارة اين شاعر  لهم نقد قاب

  چندان ساده نيست.زبان   شاعر با مفاهيم خارجي است كه درك آن براي روس
  

  بحث و بررسي. 3
اي از   ) نام دارد كه در آن مجموعـه 1890( يشرق يها  يهما  بناشعار ويليچكا  ةاولين مجموع

هـاي شـرقي گـرد      مايـه   هـا و درون   ها با سـوژه   و قصه ،ها، حكايات  مثلها،   غزليات، منظومه
باوجود بيگانگي مفاهيم شرقي براي مخاطبانش، چنان بر دل و  ،ماية اين كتاب  اند. درون آمده

زبانان نشست كه چندين تصنيف از آن سـاخته شـد. از غزليـات ايـن مجموعـه        جان روس
د كـه  كـر اشـاره  » مـاه و گـل سـرخ   «و  ،»ترانـة فارسـي)  غـزال ( «، »ترانة عشـق «توان به  مي
  دهد.  ها را تشكيل مي هاي ايراني اساس آن مايه بن

پرسوناژ شعر عاشق و شيفتة سيماي زليخاست كه ايـن شـوريدگي در   » ترانة عشق«در 
هـاي    مايه  شود. شناخت عميق شاعر از موضوعات و بن  تصوير كشيده مي رنگي شرقي به  پي

 كنددهد كه هنر شرقي را با شعر روسي تلفيق   و ايراني اين امكان را به وي مي اشعار شرقي
از ايـن شـعر در ذيـل     رنگي شرقي و ايراني بيافريند. ترجمة بخشي  و اشعار روسي را با پي

  ذكر شده است:
  ام هيچ زري به صله طلب نخواهم كرد  درازاي ترانه

  و نه تهنيتي از حاكمان پرجالل
  شاعر است! جاودانگي صيد

  بگذاريد درمقابل انبوه مردمان ساكت [ترانة] او بر لبان نوازنده طنين افكند
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  ساز شود آرامي با آهنگي ديگر هم به 1بگذار سورنا
  ...سار سبز چنار!  به زير سايه

  اي كه با عشقي سوزان تصنيف كردم  نه! بگذار آن ترانه
  انداز شود  طنين

  برد  كه چون من رنج مي ست و آندر پيشگاه آن كس كه در اسارت ا
 .)Величко 1890: 43(!دربرابر زليخا، دوشيزة بهشت

انـد    زمين مرسوم بوده مشرق شاعر شعر خود را با اشعار درباري كه در ،يادشدهدر شعر 
زاي صله نسروده، بلكه هدفش كند و به اين مسئله اشاره دارد كه شعر خود را درا  مقايسه مي

  شدن شعرش بوده است. معشوق و جاودانهتنها جلب رضايت 
كـه ماننـد شـعر پيشـين از محتـوايي       ،نيز» ترانة فارسي«با عنوان فرعي » غزال«در شعر 

تنها عناوين اثر ذهن خواننده را براي شنيدن يـك شـعر شـرقي     نه ،عاشقانه برخوردار است
برخـوردار اسـت.   هاي غزليـات فارسـي     سازد، بلكه پرسوناژ شعر از همان ويژگي  آماده مي

اسـت كـه چـون غـزال گريـزان و      » گلنار«ي محبوب خويش وجو جستقهرمان عاشق در 
  گريزد:  هراسان همواره مي

  چون غزال هراسان گريزپاي
  گلنار زيباروي از تنگه گريخت...

  روي شتافتم  درپي آن ماه
  ي شگفت!ربا دلدرپي آن هميشه 

  كاش گردي بودم به پاهاي معشوق
  بودم بر گردن او...كاش آويزي 

  كنان از من گريخت  او خنده
  چو نواي عندليب طنين افكند اش هم  خنده

  و باد، حجاب او را پس زده،
  گرفت!...ش برَ جبينش را بوسيد و با شادماني در

  گلنار در باغ معطر ناپديد شد،
  ها با غزال گريزپاي در نظر آمد،  بين بوته

  گرفت در بر و خورشيد روزهاي مرا ـ ناپديد شد
  در تنگه سرگردانمآميز  جنوناز آن زمان 
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  كجاست سروقامت من؟!«دهم:   سرگردانم و ندا مي
  وار  كجاست نور چشمم؟! با نداي عندليب

  كني گلنار؟!  مند را مفتون مي كدام سعادت
  ؟هاي مرا  آيا پاياني نيست اندوه ]...[

  و قلب در سينه از عشق در حسرت است!
  بينم  ي نميو كورسوي اميد
  دهم، در ورطة سكوت  گلنار را ندا مي

  جهد!  از قلبِ شعر من چون غزال بيرون مي
عبارات و تركيباتي استفاده شده است كه در غزليات فارسي كاربرد دارند،  ،در اين اشعار

را » گلنـار «شاعر براي پرسوناژ شعر خود نام » غزال گريزپاي«، »سروقامت«، »روي ماه«مانند 
و نام همسر اردشير  شاهنامههاي زنان در   گزيند كه ريشة كامالً فارسي دارد. گلنار از نام  برمي

  رنگ است.  معناي گل درخت انار و سرخ  بابكان پادشاه ساساني و به
 گلسـتان حكايتي از باب اول » از سعدي«ويليچكا در شعر ديگري از اين مجموعه با نام 

ادبيـات   هـاي شـعري    هاي اشعار كالسيك فارسـي و سـنت    مايه  بنند. ك  سعدي را بازگو مي
 گلسـتان نشين سعدي در  آشنايي با سخنان دلكالسيك ايران از شهرت جهاني برخوردارند. 

 تـدريج  بـه ها جـذاب بـود كـه      براي روس چنان آن ،آورده است بوستاندر وصف  چه آنو 
را  يو شـاعران و نويسـندگان روسـ    هـاي آنـان راه يافـت     مضامين و مفاهيم آن بـه نوشـته  

از زبـان   1796به زبـان روسـي در سـال    گلستان اولين ترجمة  2.خويش قرار داد تأثير تحت
نظـر    دو ترجمة ديگر از اين كتاب انجـام شـد. بـه    نوزدهم قرنفرانسه صورت پذيرفت. در 

سـتفاده  ) ا1882(در سال  )И. Холмогоров( خالموگاروف .ويليچكا از ترجمة ايرسد  مي
چاپ رسيده كـه ازلحـاظ    به 1890وي در سال  يشرق يها  يهما  بنزيرا مجموعة  ،كرده است

بـاب   شانزدهمحكايت زماني به اين ترجمه بسيار نزديك است. داستان ويليچكا مربوط به 
  سعدي در سيرت پادشاهان است: گلستاناول 

خويشـتن    بـي سـت كـه ديدنـدش گريـزان و     وگفتم حكايت آن روباه مناسـب حـال ت  
ام كـه   خيزان كسي گفتش چه آفت است كه موجب مخافت است؟ گفتـا شـنيده   و افتان

را بدو چه وگيرند. گفت: اي سفيه شتر را با تو چه مناسبت است و ت سخره مي شتر را به
را ه ك ،مشابهت؟ گفت خاموش كه اگر حسودان به غرض گويند شترست و گرفتار آيم

حال من كند و تا ترياق از عراق آورده شود، مارگزيـده   غم تخليص من دارد تا تفتيش
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اند و   متعنتان در كمينا ماو امانت،  اتقوفضل است و ديانت و  چنين همرا و مرده بود. ت
ـ سـت تونشين اگر آن چه حسـن سـيرت     گوشهعيان دم خـالف آن تقريـر كننـد و     ه، ب
مصلحت آن بيـنم   ،پسمعرض خطاب پادشاه افتي، در آن حالت مجال مقالت باشد.  در

  ).46 :1382(سعدي  ت را حراست كني و ترك رياست گوييكه ملك قناع

، در 382 ةشـمار بار انوري با اندكي تفاوت، در ديوان اشـعار خـود، مقطعـات،      نخستين
داسـتان سـعدي شـتر جـاي      دركه   طوري  شكايت اهل زمان به اين داستان پرداخته است، به

 خود را به خر بخشيده است:

ــان     دويـد از غـم جـان    روبهي مـي  ــد چن ــرش بدي ــه ديگ  روب
 كنـد سـلطان   گفت خر گير مـي    گفت خيرسـت بـازگوي خبـر   

 وليـــك آدميـــان ،گفـــت آري   ترسي چه ميي ا نهگفت تو خر 
 سـان  يـك خر و روباهشان بود    نكننــد نداننــد و فــرق مــي مــي
 پـاالن كه چـو خـر برنهنـدمان       ترسـم اي بـرادر مـن    هميزان 

ــي   ــاه م ــر ز روب ــند خ  خبـران  اينت كون خـران و بـي     بنشناس

است كه البته در  درآوردهتحرير  به يمعنو يمثنوموالنا نيز در دفتر پنجم را اين حكايت 
حكايـت آن  «حكايت موالنا شتر جاي خود را به انسـان و روبـاه بـه خـر بخشـيده اسـت:       

هـا كبـود    ها زرد چون زعفران، لب انداخت، رخاي   شخص كه از ترس خويشتن را در خانه
چون نيل، دست لرزان چون برگ درخت. خداوند خانه پرسيد كي خبرسـت؟ چـه واقعـه    

گيرند، تو خـر نيسـتي چـه      سخره گفت: مبارك خر مي بهگيرند.   است؟ گفت: بيرون خر مي
  مرا خر گيرند. گيرند، تمييز برخاسته است، امروز ترسم كه  ترسي؟ گفت: خر به جد مي  مي

ــرون    [...] ــاه ح ــخرة ش ــر س ــت به  گيرنـــد امـــروز از بـــرون خـــر همـــي   گف
ــد كــو خــر جــان عــم  گفــت مــي  را زين چيست غمو اي خر رو ت چون نه   گيرن

 ]...[گر خرم گيرنـد هـم نبـود شـگفت        گفت بـس جدنـد و گـرم انـدر گرفـت     

توان گفت كه اين   مي ،اند  پرداختهجاكه سه شاعر نامي ايران به اين موضوع  ازآن ،بنابراين
شعر ويليچكا براساس داستان شيخ شيرين  ،البتهموردتوجه شاعران ايراني بوده است.  هماي  بن

زيرا در ترجمة وي نيز سخن از گريـز روبـاه و گـرفتن اشـتر      ،سخن سعدي شيرازي است
 ،المثـل   ضرب منزلة بهتأسي از ادبيات كالسيك ايران،  مردمان روسيه اين حكايت را به است.

جاي  حكايت كامل آن درميان مردمان روسيه اندكي متفاوت است و به ،البته 3.برند كار مي به
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روباه (در حكايت سعدي و انوري) يا انسان (در حكايت موالنا) از خرگوش استفاده شـده  
خصـوص در   است كه در فرهنگ روسي نماد بزدلي و ترسوبودن اسـت. ايـن حكايـت بـه    

 15در «شد و حتي   طور گسترده در جامعه استفاده مي هروسيه ب 1917انقالب اولية هاي  سال
 ،هـا   يس فراكسـيون منشـويك  ئر ،چخيدزه در تريبون دوما توسط نيكاالي1913مارس سال 

  .)Душенко 2018: 58( »استفاده قرار گرفت مورد
گنجانده شده اسـت  » از سعدي«چند شعر ديگر با عنوان  يشرق يها  يهما  بندر مجموعة 
هاي   اند. اين اشعار درواقع بازگويي جديدي از حكايت  تفكيك شده ديگر يككه با شماره از 

توان به قصة خريدن نمك توسط غـالم    كه براي نمونه مي شوند شناخته ميسعدي شيرازي 
) يا قصة حضرت موسي 8ان، حكايت در سيرت پادشاه ،گلستانبراي انوشيروان (باب اول 
) 14يلت قناعـت، حكايـت   در فضـ  ،گلستانهاي بيابان (باب سوم   و مرد فقير بر روي ريگ

  اشاره كرد.
كنـد.    هـاي مالنصـرالدين را بـا زبـان شـعر بـازگو مـي         داسـتان در اين كتـاب  ويليچكا 

كند و   دي مبارزه ميمالنصرالدين در نظر وي انساني با سيماي طنزآميز است كه عليه شر و ب
هاي منظوم ويليچكا   يكي از داستان گيرد.  مي سخره ها و عيوب انساني را به  با سالح طنز بدي

» ديـگ همسـايه  «حكايت مشـهور   يشرق يها  يهما  بنهاي مالنصرالدين در مجموعة   از قصه
وبـويي   ها رنـگ  زايد. ويليچكا با قريحة شاعرانة خود به اين اقتباس  است كه ديگي ديگر مي
  اند.  نشده  هاي او گردآوري  ترجمه ةدر مجموع گونه آثار وي  كه اين  تازه بخشيده است، چنان

  كند:  نوازي مي  چشم» از حافظ«در مجموعة ويليچكا دو شعر نيز با عنوان 
  گل سرخ عطرآگين را پذيرا باش! زيبا رخا! دسته

  ،ها تا زيبايي باطراوت و باشكوه آن
  ام، با تعلق به تو  نزد تو آورده به كه من خاطي

  .)Величко 1890: 39( ت رقابت با تو را داشته باشندئجر

شعر ديگر نيز كه همين عنوان را دارد از محتوايي عاشقانه برخوردار اسـت كـه ترجمـة    
  هاي آغازين آن چنين است:  بيت

  ]...[ ام  به زير پنجرة تو تنها ايستاده
  فرا گرفت... هاي شبانه، جهان را  سايه

 .)ibid.: 23( پاشيده شد... ،سان كوه آتشفشان هترانة من، ب
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  :است بر اين نظر ،شناس مشهور  ايران ،براگينسكي
هاي فلسفي است، شاعر بزرگ در كشور خـود ابتـدا     غزليات حافظ دربرگيرندة انديشه

سـب كـرد،   كه احترام مردم خـود را ك  اين از رسد و پس  كمال مي براساس مليت خود به
سـراي بشـر     رسـد و ترانـه    شود و در آن به جاودانگي مـي   سپس وارد ادبيات جهان مي

ها درخصوص حافظ صادق است، پس از آشنايي گوتـه بـا حـافظ،      گردد، همة اين مي
بيش از دو قرن است كه حافظ را ديگر نبايـد فقـط شـاعر ايرانـي بلكـه جهـاني بايـد        

  ).16: 1397 ديگرانپور و   يحييحساب آورد ( به

كه براگينسكي نيز اشاره كرده است، حافظ پس از نفوذ در دل و جان   چنان ،ترتيب بدين
زبانان از مانـايي برخـوردار شـده و بـه خنيـاگر انسـانيت تبـديل شـده اسـت و بـه            فارسي
  هاي ديگر راه يافته است. سرزمين

 ،كنندة شرق بود؛ با مردمـاني كـه     حافظ براي شاعران روس نماد دنياي رمزآلود و خيره
هايي كه مژگان و ابروانشان تير و كمان و چشمانشان  صنم زيباقامت و  راستمثل سرو، 

تـوان بخـارا و سـمرقند را      خـاطر آن مـي    غزال است با خال بين ابروان كه بـه  چون هم
موي بخشيد. حافظ نماد عاشقان جوان و خردمند  نـدگي  پوشي بود كـه از ز   خرقه سپيد

» مي و زلف معشـوق عمـق دنياسـت   «جويند و رنداني شوخ كه با نداي   حكمت را مي
  .)Брагинский 1974a: 354( اند  حقيقت را در خود يافته

تأسي از حافظ  بهمعشوق  دو موضوع عشق و زيبايي» از حافظ«در هر دو شعر  ،بنابراين
  است.  شده  مطرح

هـاي    آن هم عشـقي بـا ويژگـي    ؛عشق است نيز »ماه و گل سرخ«ماية اصلي شعر   درون
گر گل سرخ از آسمان است. با حسادت به خورشيد كه با پرتوهاي   فام نظاره  . ماه نقرهشرقي

روايـي مـاه آغـاز     نگرد. اما روز به شـب بـدل و فرمـان     زند مي  آتشين خود بر گل بوسه مي
نـاك   خاضعانة ماه بر عشق حريصسرايد. تمناي   د و با نيايشي آرام عشق خود را ميشو مي

آزارد رجحان دارد. گل نيز دربرابر عظمـت عشـق مـاه      خورشيد كه با پرتوهايش گل را مي
د پايـاني ايـن شـعر در ذيـل     لغـزد. ترجمـة بنـ     هايش مـي   آورد و اشك بر گلبرگ  تاب نمي

  است:  شده  ذكر
  در آن تمنا، نيرويي اغواگر نهفته بود

  هاي شگفت كشيد  دوردست سوي  جا، به و او را بدان
  زد  هاي تازه سوسو مي  جايي كه آماج احساسات و شادي
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  درخشيد  شمار نور آبي مي  گويي در آسمان، بي
  او در سكوت كبودرنگ نجوا كرد

  از كمال عشق گفت، از كمال اندوه!
  و گل سرخ پرشكوه، به درد عشق گرفتار آمد

  .)Величко 1890: 77( خشيدن گرفتهايش در  برروي گلبرگ و در يك دم قطرات اشك
و شكوه پيروزي است. ماه در زبان  ،ماه در اين شعر خود نماد وفاداري، پاكي، صميميت

  روسي و فارسي به يك اندازه هم به ماه آسمان و هم به زمان اشاره دارد.
نمـاد   چنين همزن و در بسياري هم مرد بوده است. ماه  ماه در بسياري از اساطير جهانْ

خـاطر جـزر و مـد و     هـا (بـه   هاسـت و بـر تمـام آب    چراكـه سـرور آب   ؛پاكي اسـت 
كه در قـرون وسـطي    پاكيزگي است. اين أكند و آب منش آهنگشان) حكومت مي ضرب

مـاه نمـاد پـاكي     خاطر اين بود كـه نـور   به ،كشيدند رداي قديسان را به رنگ مهتاب مي
  ).46: 1395شود (يعقوبي   ظ هم ديده ميها در شعر حاف  گونه نمادپردازي  است. اين

شعر بلند ديگري از اين مجموعه است كـه صـفحات    »يمو سه حك ،خان، خوك«شعر 
خود اختصاص داده است. شاعر پس از عنوان اصـلي شـعر عبـارت     بهكتاب را  117تا  89

ت مكاني) شعر مربوط به حكومـ   را آورده است. كرونوتوپ (الگوي زماني» داستان شرقي«
  محمدخان است. هرات در دوران پس از امير دوست

ايران و افغانستان دو واحد سياسي جهان امروز داراي سرزميني با تمدن و فرهنگ يگانه 
هاي انگليس براي تفكيك و جدايي اين سرزمين به عهدنامة   كوشش ،حال بااين .اند  بوده

جـدايي افغانسـتان از ايـران را    ميالدي پاريس انجاميد و دولت ايران مجبور شد  1875
و هرات با ايـران   ،كابل، قندهار چون همهايي   بپذيرد. اين عهدنامه پايان ديرينة سرزمين

نبود. حكوت هرات پس از انعقاد قرارداد پاريس بار ديگـر خواسـتار حاكميـت دربـار     
اي تهران بر هرات شد، اين وضعيت دولت انگليس را بر آن داشت تا امير كابـل را بـر  

دادن حاكميت دربار ايران بـر   برخاتمه موضوعي كه افزون ؛حمله به هرات تحريك كند
  ).71: 1385آورد (بهمني قاجار   وجود مي  هاي امنيتي بسياري براي ايران به  هرات نگراني

اميـر   ،محمدخان  خان است. دوست  ) شعر نيز مربوط به شيرعليةپروتوتيپ (الگوي اولي
  خان جانشين وي شد.  سالگي درگذشت و شيرعلي72ق در  1279حجة  در ذي ،افغانستان

ها  شدن به روس ها، سياست نزديك پس از ناكامي در جلب حمايت انگليسي ،شيرعلي
كـه رونـد تحـوالت ايجادشـده در روابـط سياسـي        ،پيش گرفـت. دولـت انگلـيس    را در
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 م 1878 /ق 1295سـال   در ،ديد افغانستان و روسيه را براي منافع خود بسيار خطرناك مي
 ،آبـاد   جالل ،و متعاقب آن نيروهاي انگليسي قندهار كردخان اعالم جنگ   به دولت شيرعلي
ديـد، بـراي    هـا نـاتوان مـي    . شيرعلي كه خود را درمقابل انگليسيندكردو كابل را تصرف 

رعايـت   بـراي از ناصرالدين شاه كمـك خواسـت،اما دولـت ايـران      ،حفظ حكومت خود
 ). بـه 25: 1327 تعهداتش در معاهدة پاريس نتوانست هيچ كمكـي بـه وي كنـد (تـوكلي    

سـمت   منظـور بـه    ايـن   سوي روسيه دراز كند و به دست نياز به كه ناچار شد ،علت  همين
ها تنها گذاشـتند   ها او را درمقابل انگليسي اما روس ،مرزهاي شمالي افغانستان حركت كرد

م در مـزار شـريف    1878/ ق 1296ند. شـيرعلي سـرانجام در سـال    و كمكي به وي نكرد
زنـدگي شـاعر ازلحـاظ زمـاني بـا       ،كه پيداست چنان ،). بنابراين10: 1370 درگذشت (فرخ

مرگ وي هجده سال داشـته اسـت. در    هنگامِ خان مقارن است و شاعر به حاكميت شيرعلي
بـه آن، بـه برخـي    » الماس شرق«جبروت هرات و دادن لقب  و جاللضمن شرح  ،اين شعر

بـه شـهرهايي    چنـين  همبودن گوشت خوك و برپايي نماز و  اعتقادات مسلمانان مانند حرام
د كنـ  ميسوگند ياد  ،(ص) حضرت محمد ،و به پيامبر اكرم كرده مانند جده و مكه نيز اشاره

اسـت:   سان يكپردازد. مصرع آغازين و پاياني شعر  خان مي  و طي آن به داستاني از شيرعلي
  »:شيطان، دشمن نوع بشر«

  شيطان، دشمن نوع بشر
  گيرد،  اي آرام نمي  لحظه

  زند   در جهان پرسه مي
  .)Величко 1890: 89( كند  پا مي هو آشوب ب

  است:  پرآوازة شاعران ايران توسط شاعر هاي  در اين شعر پرداختن به نام مهمنكتة 
  نيروهاي من نيستند! زبان الل شده،

  از قلم باز ايستاده است،دست 
  و قلب در سينه مرده است!

  خاطر خدا نزد من بيا!  فردوسي به
  الدين سعدي، نزد من بيا!  مصلح
  ، بيا!...ربا دلحافظ 

  .)ibid.: 103( و قلم مرا هدايت كن!...
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 كنـد.   درخواست ياري مـي دار ايران  ويليچكا براي سرودن از شاعران نام ،ترتيب و بدين
درميان خوانندگان «نويسد:   مي ،يشناس  مسائل شرقبا نام  ،خود شهورمدر كتاب  براگينسكي

و حافظ آشـنا نباشـند كـاري دشـوار      ،هاي سعدي، فردوسي  معاصر، يافتن افرادي كه با نام
آ.  .)Брагинский 1974b:182( »شوق آورده است ها اديبان بزرگ جهان را به است. اشعار آن

سخن مشـهوري از و.   يشانو حكمت درو ،آن ياتادب يران،ا يخارتكريمسكي نيز در كتاب 
  ده است:كراپيگراف اثر خود انتخاب  رايبرا  ،شاعر آلماني ،گوته

 ةشايسـت نفـر را   هفـت طول پـنج سـده، فقـط     درميان همة شاعران خود،  ازايرانيان 
و جـامي   ،اند (منظور فردوسي، نظامي، انوري، موالنا، سعدي، حـافظ   تشخيص داده

انـد بسـياري از مـن بهتـر هسـتند        هـا رد كـرده   هستند)، اما درميان شاعراني كـه آن 
)Матрюшина 2007: 175.(  

چنــين فــروزان در آســمان نظــم و ادب   شــاعران بــزرگ ســرزمين ايــران همــواره ايــن
خـود    نوبة ويليچكا نيز به اند.  گر راه ديگر شاعران بوده كننده و هدايت  اند و روشن درخشيده

  طلبد.  مدد مي ها را به د و آننك ميتبحر شاعران كالسيك ايران را درك 
الخـط روسـي     با رسـم ) калям(ويليچكا در اين بند از شعر دو مرتبه از كلمة فارسي قلم 

/ جاي (قلـم، پـر    كه در شرق بهاي  ني«بهره جسته است و در توضيح پاورقي آن آورده است: 
перо(» شود  ) استفاده ميВеличко 1890: 103 .(شاعر از كلمات فارسي »قلم«بر كلمة  ه عالو ،

و خـود در  » گـذرد  مـي «ماننـد   ؛جويـد   ديگري نيز با خط سيريليك در شعر خويش بهره مي
) يا كلمات فارسي пройдетكند كه در زبان فارسي يعني (  پاورقي به معناي اين فعل اشاره مي

  .برد كار مي بهنيز در اين شعر  را پول خرد، ديوان معناي ديگري مانند خانوم، عباسي به
 ،در ايـن مجموعـه   ،»زنـان و كودكـان   ةدربـار «ويليچكا در شعري ديگـر بـا عنـوان    

دهـد:    نسـبت مـي   4الدين اسـدآبادي   آن را به سيدجمال وكند   نقل مي اپيگرافي يابتدادر
 كـه مـرد   جهـت   ازآن ،حل غيرقابل .نشده باقي مانده است مسئلة زنان حتي در شرق هم حل«

 »شـود   گاه متوجه مرد نمي  كند، هيچ  قدر هم كه تالش مي هفهمد، و زن هرچ  گاه زن را نمي  هيچ
)Bеличко 1890: 118.(  

  شود:  شعر با اين ابيات آغاز مي
  تر از آن نيست  اي لطيف  در جهان دوستي

  هم هستند با ،حسن ،كه اكنون اورحان و دوستش
  .)ibid.: 118( تهران!)(شاهدش كل 
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در اين شعر نام شهر تهران چندين مرتبه تكرار شده و واژگان فارسي (يا عربي پركاربرد 
كـار رفتـه     با حروف سيليريك بهدر آن ... نيز  و ،در زبان فارسي) مانند آقا، ملّا، شاه، شيطان

الـه در    نام حبيب  بهنيز كه دربارة زندگي فردي » همسر بدشانس  تك«ويليچكا در شعر است. 
شـعر بلنـد   ). ibid: 18( ندك  شيراز است چندين مرتبه نام شهر شيراز را در شعر خود ذكر مي

عنوان اپيگراف شعر در اين مجموعه   دربارة عقل به (ص) اكرمحديثي از پيامبر با نيز » عمر«
چيـز بهتـر،     يچخدا عقل را آفريد، نوري از نورهاي خود، و به او گفت: هـ «وارد شده است: 

وسـيلة تـو مـن      خاطر تو بشر مرا پرستش كـرد، بـه    ام؛ به  تر از تو خلق نكرده  و كامل ،زيباتر
  .)ibid: 127( »شناخته و شهره شدم!...

رسد اپيگراف شعر بـه    نظر مي هب نقل شده است كه (ص) اكرمحديث معتبري از رسول 
  :شاره دارداآن 

كرد كه آن نور در علم سابق حضرت حـق مقـدم   خداي متعال عقل را از نوري خلق 
نور علم واجب، مكنون و مسـتور   امكان قرار داشت و درپرتوِ موجودات عالمِِ ةبر هم
از انبيا و رسوالن و فرشتگان الهي كسي از آن مطلع نبود، سپس حقيقـت و ذات   .بود

ا حيـا،  و روانش را فهم، رأس آن را زهد و وارستگي، چشمانش ر ،عقل را علم، روح
و خواسـتش را رأفـت و مهربـاني، و قلـبش را رحمـت و       ،زبانش را حكمت، همت

حقيقت عقل را كه يك حقيقت نوراني و روشن است از علم، فهـم،  انعطاف قرار داد. 
فت تركيب كرده و موجودي آفريده است كـه عـين   أو ر ،رحمت، زهد، حيا، حكمت

آن را با ده چيز تقويت كرده و استحكام بخشـيده اسـت و آن    ،هاست. سپس اين ةهم
ند از يقين، ايمان، صدق، سكينه، اخالص، رفق، عطيه، قنوع، تسـليم و  ا ده چيز عبارت

ازطـرف خـداي    ،ها آفريـده شـد   كه عقل با اين خصوصيات و ويژگي آن از پس شكر.
و برگشت و دسـتور  متعال مخاطب قرار گرفت و به وي دستور داده شد كه برگرد و ا

حـرف بـزن و او    ،موردخطـاب قـرار گرفـت: اي عقـل     ،داده شد بيا و او آمد. دوباره
و ماننـد   ،سخن درآمد و گفت: حمد و ثنا مر خداوندي راست كه ضد، مثـل، شـبيه   به

موجـودات جهـان    ةدور است. خداوندي كـه همـ   و مثل به ،ندارد و از عديل، عوض
. پروردگار جهان به وي فرمود بـه عـزت و جاللـم    ندا دربرابر عظمتش خاضع و ذليل

تـر از تـو     ام و هيچ موجـودي مطيـع   اي بهتر و زيباتر از تو خلق نكرده سوگند، آفريده
وسـيلة   و عزيزتر از تو نيست. بندگان من بـه  ،تر تر، شريف دربرابر دستورات من، عالي

تـو از   ةوسـيل  هكنند، ب  يمتو مرا عبادت  ةواسط رسند، به  تو به توحيد و يگانگي من مي
و ثواب و عقاب با تـو  كنند   ترسند، از مخالفت با من پرهيز مي  قدرت و غضب من مي

  ).107 ،3ج  ؛4باب  ،1ج  :1403 (مجلسي شود  حاصل مي
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و رود فرات اشاره شده اسـت و واژگـان اسـالم،     ،در اين شعر نيز به شهرهاي مدينه، مكه
مكـه بـه مدينـه) بـا خـط سـيريليك       راهـان پيـامبر در هجـرت از     امير، مهاجرين (ياران و هم

  .اند  شده  ذكر
گنجانـده، در اشـعار   » هـاي شـرقي    مايـه   بـن «غير از اشعاري كه در مجموعة   به ،ويليچكا

هاي فارسي پرداخته و شاعران و اديبان بزرگ ايرانـي      مايه  ديگري نيز به شاعران ايراني و بن
ادامة اين نوشتار بـه   در ،جاكه آگاهي از اين اشعار خالي از لطف نيست را ستوده است. ازآن

اشـاره خـواهيم كـرد.     ،انـد   معتبر آثار وي انتخاب شـده  پايگاه اينترنتيها كه از  برخي از آن
قسمت تشكيل شده است  نوزدهدارد. شعر اول از » ياماز عمر خ«عنوان ويليچكا دو شعر با 

هـاي مشـابه     مايـه   ها به بـن  از آن يكاند و شاعر در هر  يك شدهتفك ديگر يككه با شماره از 
هـا زودگـذربودن عمـر و گـذران آن و      ترين آن پردازد كه مهم  رباعيات حكيم عمر خيام مي

اشعار او ازلحاظ قالب شعري رباعي نيستند. در ذيل ترجمة  ،نبستن به ماديات است. البته دل
  برخي از اين اشعار ذكر شده است:

  »عمر خيام از«
  در جهان ديوانگاني وجود دارند كه تكبرشان

  رود  در تاريكي نخوت و غرور فرو مي
  كند  برخي را آرزوي لذات بهشتي جذب مي

  در باروهايي همواره خنك و پرنور
  تر و زيباتر از گل سرخ شرق است  كه حوري لطيف جا آن

  خورند!  ها ظالمانه فريب مي اي مجنونان! چگونه آن
  و از راز زندگي ـ روزي فراخواهد رسيد اهللا!
  ست تو حجاب تاريك را خواهد شكافتد

  اند  ها سقوط كرده و روشن خواهد شد كه همة آن
  .كران دور از تو، در مه دور بي

***  
  انگيز تو  خيام! خيام! خاكستر رقت

  مانند خيمة چادر لرزان است!
  فرماست، در آن روح مانند پادشاه حكم
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  روزهاي آن اندك است...ورد آ اما ره
  روند،  سوي نيستي پيش مي  ها به آن

  به آخرين مأمن
  در يك دم ،دشوار بتواند او خيمة خود را رها كند

  دوند  مرگ مي 5هاي  فراش
  شكنند  چيز را مي  كنند، همه  چيز را نابود مي  و همه

  ها  تا ازميان شن
  باز بسازند نابودشده را، ديگري را.

***  
  چنين پرفرازونشيب است  كه اين چه آناز مرا بپرس 

  نفس باد است. ـ ... زندگي دربارة گذشته، آينده
  لحظة گذران آن را غنيمت شمار

  ناپذير است؟  كه بازگشت چه آنة به چه مشغولي دربار
دوز يـا    خيـام (خيمـه   ضـمنيِ  معنـاي   بـه » خيمـه «در شعر باال، شاعر بـا ذكـر كلمـة    

هـاي فارسـي و     وي به زبـان  ،ذكر شدتر  پيشطوركه   و همان كند  فروش) اشاره مي خيمه
عربي مسلط بوده است. تأسي از برخي آيات قرآني نيز در اشعار فوق كامالً هويداست؛ 

نشين در دل  (حوراني پرده» الخيامِ  حور مقصورات في«سورة مباركة الرحمن:  72مانند آية 
يـوم  «دارد:  هالقارعـ سورة مباركة  4شعر اشاره به آية نيز در اين » فراش«ها). كلمة   خيمه

 تبثـوكَالفَراشِ الم نُ النّاسكُوهـم   (روزي اسـت كـه مـردم چـون ملـخ فـراري روي      » ي
معنـاي ملخـي    نقل شـده بـه   الميزان تفسيركه از فراء در  طوري ريزند). كلمة فراش به  مي

ن ااز مفسـر اي  عـده معناي غوغاي ملخ است.  فراش به ،پس .است كه زمين را فرش كند
انـد    كه چرا در اين سوره مردم در روز قيامت به فراش تشبيه شده سؤالدر پاسخ به اين 

پرد، بلكـه بـدون جهـت      طرف معيني نمي  كند به  وخيز مي  فراش وقتي جستكه  اند  گفته
 از قبورشـان سـر بـر    كند. مردم نيز در روز قيامت چنين حـالتي دارنـد، وقتـي     پرواز مي

هـدف    اختيار و بي  كند كه بي  شان مي  ترس و فزع از همة جهات احاطه چنان آنآورند   مي
نـد.  ا ها كه يا سعادت است يا شقاوت سـرگردان   ي منزلوجو جستافتند و در   راه مي به

با همان صورت اصلي و نه ترجمه، آگاهي شـاعر را از ايـن آيـات     ،استفاده از اين كلمه
  دهد.  مبارك نشان مي
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و منظـور وي خواجـه عبـداهللا انصـاري،      دارد »ياز انصـار «عنـوان  ويليچكا دو شعر با 
است. شعر اول درباب آفرينش انسـان از   ،»پير هرات«به  عروففيلسوف و عارف صوفي م

  شود:  زيبايي سروده شده است. در ذيل به بخشي از اين شعر اشاره مي به و گل خاك
  )1(» از انصاري«

  پس از خلق جهان از كلمة خالق
  خداوند متعال فرشتگان اعظم خويش را فرو فرستاد

  جا او اراده كرد زمين كه از آن به ايران
  اي زميني براي خويش خلق كند  خليفه

  دار پياپي پرواز كردند رسوالن بال
  اما تنها مشتي ذريت ناچيز

  زهرة پاسخ يافت با ترس و غضب
  روردگار قادر:پالهي ة خليفبه دعوت 

  او پاسخ داد كه نه در استطاعت اوست
  انجام رساند شود كه فرمان او را به  بل به خالق نزديك مي

  به دستور خداوند، گاه آن... و عزرائيل 
  نيرو برگرفت و مشتي خاك به آسمان آورد...

  توانستند درك كنند  يك نمي  فرشتگان هيچ
  ـ  انگيز  ارزش و رقت  ... خاكستري بي

  با پروردگار خويش
  چنين متكبر باشد!...  اين
  راز...ـ  ها را تنها يك پاسخ بود آن سؤالاما 

  و خداوند قادر پاسخ داد:
  واقعيت دارد! من تنها رازي دانم كه شما ندانيد! «- 

  شما معذور هستيد، با جهل مسلم:«...
  هاي مجرد هستيد  آخر شما ناپيدا و آفريده

  خرده شرري در خون!  ترديد، بي بدون رنجِ
  شما غرق در تفكريد

  ليك حقيقت او بر شما آشكار نيست... 
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اقتباسي اسـت از داسـتان آفـرينش     ،ترجمة قسمتي از آن ذكر شد كه ،»ياز انصار«شعر 
  .االبرار ةعد كشف االسرار وحضرت آدم در 

آن در  بهاي خواجه عبداهللا انصاري تفسير اوست كه تـاكنون اثـري از   يكي از آثار گران
ونشـان و   ياري بعضي مدارك و مأخذ به نـام  جايي ديده و شناخته نشده است و جز به

ترين اثري كه قسـمتي از ايـن    توان يافت. گويا مهم  قسمتي از مندرجات آن دست نمي
تـأليف امـام    ،دسـت طالبـان ادب رسـانيده اسـت      تفسير را در خود مصون داشته و بـه 

رف و مفسر نامور اواخر قرن پنجم و اوايل قرن ششـم،  ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، عا
  .)2: 1382است (بصيري  االبرار ةعدكشف االسرار و موسوم به 

 ةسور 30در تفسير آية  و در آن به تفسير خواجه عبداهللا انصاري شهرت دارداين كتاب 
  بقره چنين آمده است:
گه كه گفـت خداونـد    آنگوييم اي محمد نيوش تا » و اذ قالَ ربك للمالئكَه«قوله تعالي 

» خَليفَـه «اندر زمين » في االَرضِ«من كردگار و آفريدگارم » انّي جاعلُ«را،  يشتگانفرتو 
من يفسـد  «خواهي آفريد در زمين   مي» اَتَجعُل فيها«گفتند » اقالو«از پس شما در رسيده، 

بح   «هـا ريـزد    و خـون » الـدما  و يسفك«كسي را كه در آن تباهي كند، » فيها نَحـنُ نُسـ و
كمديم يستا  ميبه ستايش تو، تو را  ،و ما» بِح»لَك سهاي نيكو، تو را  و به آفرين» و نُقَد
من آن دانم كه شما » انّي اَعلَم ماال تَعلَمون«خداوند گفت فريشتگان را » قالَ«كنيم.   ياد مي

  ).131 :1371رشيدالدين ميبدي ندانيد (

نكـردن ابلـيس    سـجده  و ،فرشـتگان  سؤالداستان آفرينش انسان،  ،تفصيل به ،ازآن و پس
  شود.  بازگو مي

عمران، مائده، اعراف،  هاي بقره، آل  در سوره يمقرآن كرمرتبه در  25 (ع) آدمنام حضرت 
)، 5هايي ديگر مانند حج (آية   در سوره چنين همو يس آمده است و  ،اسراء، كهف، مريم، طه

) به خلقت 7)، سجده (آية 14)، الرحمن (آية 48)، حجر (آية 11)، صافات (آية 71ص (آية 
رسد كه ويليچكا در سرودة خود از تفسـير    مينظر  بهانسان از خاك و گل اشاره شده است. 

رسـي   چه منبعـي دسـت  كه وي دقيقاً به   سورة مباركة بقره الهام گرفته باشد، ولي اين 30آية 
توان به اين قطعيت رسـيد    براساس عنوان شعر او مي فقطداشته است بر ما معلوم نيست و 

  كه از خواجه عبداهللا انصاري الهام پذيرفته است.
تر ديگري نيز با همين عنوان سروده است كه تالش وي براي تأسي  ويليچكا شعر كوتاه

  خورد:  چشم مي  پير هرات در آن به از
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  )2» (از انصاري«
  الشعاع فرما، ماه تحت تاريكي شب حكم

  ناك هاي عبوس، دهشت  جاده در تنگه
  نان نيست، آب فراموش گشته!

  كجا!  به هيچ ـ ناممكن، مأمن ـ رفتن
  با دهاني باز اژدها
  رحم دشمنان در قفا  و شمشيرهاي بي

  هاي ناتوان، و اسبان رنجور  تاريكي، بدن
  نيست، هيچ دوست وفاداري نيستها  هيچ شفقتي در آن
  ناكي! چه هجرت سختي چه جاي وحشت

  اگر حقيقت ترحم بر ما نيست!
  اي  چون درويش، پاكيزه و پوشيده ،واوه! اگر ت

  با صبر خويش را مانند سپر مصون داري
  شكيبايي رسالت و وصيت توست، اوه انصاري!

  مانند حروف طلسم، رهاورد مرموز!
سـراي   و داسـتاني از حـرم   آورد مينام ايران را  يزن »يخ دوستگل سر«شعر ويليچكا در 

  كند:  شاهي را بازگو مي
  تمام ايران در شگفتي:

  روسودانا و زارما
  سراي شاهي  ستارگان حرم
  هاي مختلف  بومي سرزمين

  بدون تدبير دوستي كردند
  دوستي آنان مانند يك آبشار
  بسياري سدها را تخريب كرد

  ايمان...تفاوت گفتار، تفاوت 
  در يك ساقه تني

  دقيقاً دو گل سرخ رشد كرده!
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  زمان ها هم هاي آن  اشك
  غم و شادي بر جبين!...

  روسودانا و زارما ]...[
  ند!ا چنين با هم دوست

  با زندگي در دنيا، تيز كردم من
  حس بويايي و بينايي و شنوايي!

  گل سرخ دوستي دو زمين
  .دهد... بوي نفرت به سومي  بو مي
هايي   تسلط به زبان فارسي، توانسته است جلوه علت به ،توان گفت ويليچكا  مي ،بنابراين

تصوير بكشـد و بـراي     هاي شاعران ايراني را در كتاب خويش به  از ادبيات فارسي و انديشه
و شـيخ   ،الغيـب  هدايت قلم خويش شاعراني مانند حكيم ابوالقاسم فردوسي، حـافظ لسـان  

تأسي از ديگـر شـاعراني چـون خيـام      طلبد و به  ياري مي شيرازي را بهسخن سعدي  شيرين
  سرايد.  نيشابوري و خواجه عبداهللا انصاري شعر مي

  
  گيري نتيجه. 4

آن را كـامالً نشـان   ر دتأثير ادبيات فارسي  يشرق يها  يهما  بنبررسي و تحليل تطبيقي كتاب 
ن شاعر با زبان و ادب فارسي دارد. دهد كه خود حكايت از پيوندهاي روحي و فكري اي  مي

كشـد. انگيـزة اصـلي      رخ مي بودن ادب فارسي را به شمول  كتاب وي بار ديگر ويژگي جهان
ويليچكا درك روح ادب فارسي و انتقال مفاهيم شرقي آن به مخاطبـان غربـي خـود بـوده     

دنبـال   خود كـه بـه   هاي ايراني و شرقي را متناسب با نياز اجتماعي مخاطبان  مايه  است. او بن
بـين   اسـت  كه توانسته اي  گونه  هويت مستقل فرهنگي و ملي خود بودند ارائه كرده است، به

  ند.كروسي پيوندي متناسب ايجاد شعر شرقي و ايراني با شعر 
هـا و عبـارات فارسـي، اسـتفاده از       كمـك اسـتفاده از تعـداد زيـادي از واژه     ويليچكا به
بردن حكايـات و جمـالت قصـار فارسـي، ذكـر اسـامي       كـار  بههاي ايراني،   قهرماناني با نام
استفاده از نمادهاي شعر فارسي در اشعار خود فضايي شرقي بـه   چنين همو ، شهرهاي ايران

  شعر خود بخشيده و آن را غني ساخته است.
بودن  علت عميق  به ،پذيري ويليچكا از ادبيات فارسي بايد گفت شايد  دربارة تأسي و الهام

كه شايستة آثار   معناي كامل نتوانسته باشد در كنه آثار شرقي چنان  مفاهيم ادبي فارسي، وي به



 247   شرقي هاي مايه بن كتاب تطبيقي تحليل و بررسي

از ادب فارسي و ارادت به شاعران پرآوازة  تأثيرند، اما همين مقدار كادبي ايراني است نفوذ 
در سـرزمين  تنهـا   نماياند كـه نـه    زمين را مي ايرانايراني شايان توجه است و پويايي ادبيات 

  كرده است. اثرخويش بلكه در ادبيات جهان نيز بسيار 
  
  ها نوشت پي

 

  ناي نيز خوانند.  نوازند آن را شه  ها مي  . نايي شرقي كه در جشن1
تأثير شيخ سعدي شيرازي بودند بـه كتـاب    تحتكه  يتر با برخي شاعران روس براي آشنايي بيش .2

 ،)1396(مطهـر   الـه كريمـي   جـان پـور و    يحيي ةمرضيتأليف ، روس شاعران و سعديمند  ارزش
  د.ينكمراجعه 

3. Доказывай, что ты не верблюд! كن شتر نيستي!)  اثبات(   

بود. خدمات بسيار  ،حاكم هرات ،خان  الدين نيز مقارن با زندگي شيرعلي  دورة زندگي سيد جمال .4
خان  كارآوردن شيرعلى با روى ،لذا .ها را فراهم كرد سيد در افغانستان موجبات نارضايتي انگليسي

الـدين قائـل     حرمت زيادى كه مـردم بـراى سـيدجمال    علت  ولى به .درصدد كشتن سيد برآمدند
  ). 68: 1382قام بگيرند و آسيبى به وى برسانند (رضائيان نتوانستند انت ،بودند

 الخط روسي بهره جسته است.  . شاعر از اين كلمة فارسي با رسم5

  
  نامه كتاب

رضـوي، تهـران: بنگـاه ترجمـه و      ، تصحيح محمدتقي مدرسانوري ديوان ،)1340انوري، اوحدالدين (
  كتاب.  نشر

، »ميبدي كشف االسرارمقايسة اجمالي تفسير خواجه عبداهللا انصاري و « ،)1382بصيري، محمد صادق (
   .11پياپي، 14دورة جديد، ش  ،اهنر كرمانب ديدانشگاه شه يات و علوم انسانيدانشكده ادب يةنشر

 روابـط  يختـار  ةنامـ فصـل ، »پايان حاكميت سياسي ايران بـر هـرات  « ،)1385بهمني قاجار، محمدعلي (
  .29، ش خارجي

، افغانسـتان  افغانستان: روابط سياسـي ايـران و   ؛تاريخ روابط سياسي ايران با دنيا ،)1327توكلي، احمد (
  تهران: مهر.

معروف بـه تفسـير خواجـه عبـداهللا      ؛االبرار ةعد كشف االسرار و ،)1371رشيدالدين ميبدي، ابوالفضل (
  ، چاپ پنجم، تهران: اميركبير.1اصغر حكمت، ج  اهتمام علي ، بهانصاري

، تهـران: مركـز   45گلبرگ  در: ،»جمال اسدآبادي)غريو بيداري (درگذشت سيد« ،)1382زهرا ( ،رضائيان
 هاي اسالمي صدا و سيما.  پژوهش



  1398 شهريور ششم، شمارة نوزدهم، سال ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش   248

، ، گلستان، قصائد، غزليات، قطعات، رسائل و هزليـات) بوستانكليات سعدي ( ،)1382سعدي شيرازي (
  اهتمام محمدعلي فروغي، تهران: زوار. به
سيدمحمدباقر موسوي همـداني، قـم: دفتـر    ، ترجمة تفسير الميزان ،)1382ي، سيدمحمدحسين (ايطباطب

  انتشارات اسالمي.
پژوهش و  ةمؤسسكوشش محمد آصف فكرت، تهران:  ، بهكرسي نشينان كابل ،)1370فرخ، سيدمهدي (

  مطالعات فرهنگي.
 الوفا. ةمؤسسبيروت:  ،بحاراالنوار )،1403( مجلسي، محمدباقر

 ،چـاپ هفـتم   اهتمام توفيـق سـبحاني،   ، بهمعنويمثنوي  ،)1386الدين محمد بلخي رومي ( موالنا، جالل
  تهران: روزنه.

  ، تهران: دانشگاه تهران. سعدي و شاعران روس)، 1396مطهر (  كريمي و ج. م. ،پور  يحيي
جايگاه غزل و عرفان خواجه حافظ شيرازي در «)، 1397روداكووا ( ، و س.مطهر  كريمي .، جم. ،پور  يحيي

 .55، ش 14، س ين اسالمعرفانامة  ، فصل»اشعار روسي

، اطالعات حكمت و معرفتتخصصي  ـ  علمي ةنام ماه ،»نماد ماه در شعر حافظ« ،)1395يعقوبي، رضا (
  .5ش 
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