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چکیده
اشعار ميخائيل لرمانتف شاعر سدۀ نوزدهم روسيه ،تا امروز در ميان منتقدان و اهل ادب ،از
جايگاهي ارزنده برخوردار است .او در ادبيات روسي ،به شاعر رمانتيک و عاصي محزون ،معروف
است .از ويژگيهای برجستۀ شعری وی ،تضاد و تقابل و ايجاد ترديد عذابدهنده در درک مفاهيم
است .لرمانتف با اشعارش در خواننده ،دوگانگي آزاردهندهای را ايجاد ميکند .در اين مقاله به
مضامين شورشي در اشعار شاعر و ويژگيهای اشعار نيايشي او اشاره ميشود .وی طي سالهای 5221
تا  5281چهار شعر با عنوان «نيايش» سروده است .از ويژگي بارز اين اشعار اين است که شاعر به شيوۀ
منحصر بهفرد خود (نيايش من) با خدا سخن ميگويد .با بررسي اشعار نيايشي وی ميبينيم که شاعر
گاه حتّي با نيش زبان و طبع سرکش خود در مقابل پروردگار ميايستد (اشعار سالهای  5221و
 .)5288اين تصور ايجاد ميشود که قهرمان اثر از پروردگار گلهمند است و به مقابله با او برخاسته يا
هيچ تمايلي به چشمپوشي از عطش شعرسرايي و اميال عالمِ خاکي ندارد؛ ولي دو شعر سالهای 5281
و  5281با اشعار قبلي او از منظر سخن گفتن با خالق هستي متفاوت است .در اين مقاله به مقايسۀ اشعار
مرتبط با دعا و نيايش و چهار شعر لرمانتف با عنوان «نيايش» پرداخته ميشود .با بررسي اشعار نيايشي
لرمانتف به اين نتيجه ميرسيم که دو شعر اول (با عنوان نيايش) دارای ويژگي ترديد و در تضاد با
خالق است؛ امّا دو شعر بعدی (با عنوان نيايش) خضوع شاعر در مقابل پروردگار را نشان ميدهند و
بيانگر روح جستوجوگر ،اعتقادات مذهبي و شکل واقعي عبادت يک فرد مذهبي است و روحيات

 استاد زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران (نويسندۀ مسئول)
 استاد زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران
 کارشناس ارشد ادبيات روسي از دانشگاه تهران
تاريخ وصول5812/30/83 :ـ پذيرش نهايي5811/32/25 :

myahya@ut.ac.ir
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عرفاني شاعر در آنها تجلّي يافته است .بررسي اين اشعار نشان ميدهند که شاعر مردّد چگونه از
طريق طبيعت به خودشناسي و سپس به خداشناسي ميرسد.
کلیدواژه :ميخائيل لرمانتف ،نيايش ،تضاد ،طبيعت ،خداشناسي.

مقدّمه
شاعران نامداری از ايران (عطّار ،نظامي ،مولوی ،سعدی و )...و از روسيه (و.آ.
ژوکوفسکي ،پ.آ .ويازمسکي ،پوشکين ،لرمانتف ،و.ک .کيوخِلبئکر ،بونين و )...به
موضوع نيايش در اشعار خود اشاره کردهاند .اشعار نيايشي شاعران ايراني و روسي از
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

آموزههای ديني و اعتقادی آنها نشئت گرفته است .در سنّت ديني ،دعا به منزلۀ عمل
اصلي معنوی ،گفتوگوی دروني با خدا ،راهي به سوی خدا ،زاری دل ،مام تمام
اعمال نيکو ،تکيهگاه معنوی و راهي به سوی احيای روح ،درک ميشود« .نيايش در
ادبيات فارسي هم تعابير گوناگون دارد و با واژههای حمد و ستايش ،رازونياز ،ذکر و
تسبيح ،برابر و برگرفته از باورهای ديني و فرهنگي نويسنده و شاعر است .پيرامون
نيايش در متون ادبي کهن و معاصر سخن فراوان گفته شده است .دهخدا واژۀ نيايش را
چنين تعبير کرده است« :دعا ،آفرين ،دعای نيکو ،آفرين و تحسين ،دعايي باشد که از
روی تضرّع و زاری کنند ،ستايش ،خواهش ،عبادت» (یحییپور  .)93 ،8931اين نوع
ادبي در ادبيات روسيه نيز از جايگاهي شايسته برخوردار است .ميخائيل لرمانتف،5
شاعر پرآوازۀ روسي نيز به موضوع پرداخته است.
ميخائيل لرمانتف (5254-5245م ).شاعر ،نويسنده ،نمايشنامهنويس و مترجم سدۀ
نوزدهم ادبيات روسي است که سرودن شعر را از سيزده چهاردهسالگي آغاز کرد .از
دست دادن مادر در سهسالگي و به دنبال آن ،ايجاد فضای متشنّج در خانواده به دليل
اختالف طبقاتي ميان مادربزرگ اشرافي که عالقهمند بود بعد از مرگ دخترش نوهاش
را خود تربيت کند و پدر که افسری ساده بود ،تأثير و زخمي عميق بر روحيۀ شاعرانۀ
)1. Лермонтов М.Ю. (Lermontov M.Ju.
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او گذاشت .موضوع اشعار دورۀ نخست لرمانتف بيشتر به مسائل خانوادگي اشاره دارند
و دورۀ دوم اشعار او دارای مفاهيم سياسي ،اجتماعي ،اخالقي و فلسفي هستند.
لرمانتف با وجود عمر کوتاه ،توانست آثار ارزنده و با معروفيت جهاني از خود بر
جای بگذارد؛ مانند رمان قهرمان عصر ما 5که از نظر آبرامووا 2شخصيت قهرمانانش
مملو از «احساسات و عواطفي چون :شادی ،غم ،تعجب ،کينه ،کنجکاوی ،نفرت،
شرم ،حس گناه و ترس» است ) .(Абрамова, В.И. 2018: 11منظومههای
«متسيری»« ،8ابليس» 4و اشعار بيبديلي مانند «مرگ شاعر» ،1از استعداد شعری
خارقالعاده او حکايت دارند .در ميان منظومهها و اشعار او ،به اشعاری با مفاهيم
(مستقيم يا غيرمستقيم) نيايش برميخوريم که در بيشتر آنها از شيوۀ مورد عالقۀ خود،
يعني تضاد و تقابل برای بيان انديشهها ،اعتقادات و احساسات استفاده کرده است.
علت مشهور بودن لرمانتف در ادبيات روسي به شاعر عاصي محزون و رمانتيک
چيست؟ از ويژگيهای اخالقي لرمانتف ،نفرت از پستي انسان است و در اشعار
متعددی ،افراد چاپلوس و دورويي را که رشک پنهان و افترا ،ويژگيِ بارز آنهاست،
نکوهش ميکند و خود را در اين دنيای پرهياهو تنها مييابد .رايفسکي ،0دوست
لرمانتف دربارهاش مينويسد« :پستيهايي را که در انسانهاست برنميتافت؛ امّا با
آدمهای ساده و صادق خود او ساده و دوستداشتني بود» (لرمانتف .)53 :5122 ،در
بيشتر اشعار او اين خصلت بهوضوح بهچشم ميخورد .ويژگي اين گونه افراد ،او را
عاصي ميکرد .نويسنده ،شاعر و منتقد سدۀ بيستم روسيه ،دميتری مرژکوفسکي 1در
کتاب لرمانتف ،شاعر مافوق بشر گفته است« :در ادبيات روسي ،لرمانتف تنها کسي
است که سازش نکرد و واقعاً فردی مغرور بود» (مرژکوفسکي.)824 :5115 ،

)1. Герой нашего времени (Geroj nashego vremeni
)2. Абрамова В.И. (Abramova V.I.
)3. Мцыри (Mcyri
)4. Демон (Demon
)5. Смерть поэта (Smert' pojeta
)6. Раевский С.А. (Raevskij S.A.
)7. Мережковский Д.С. (Merezhkovskij D.S.
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اما اين شاعر عاصي ،اشعاری با مضامين نيايش دارد .نيايش که عامل احيای روح
انسان و سوق دادن او به سوی خداست ،با اشکال گوناگون (شکرگزاری ،ستايش،
تسبيح ،شِکوه ،خلوت با معبود ،زاری ،رازونياز و )...در نظم و نثر کهن و معاصر بر
اساس اعتقادات ،وارد ادبيات شده است« .نيايش ،اشکال گوناگون دارد و در ادبيات
منثور و منظوم ،غالباً حامل پيام خداشناسي و پيوند انسان با عالم ملکوت و درواقع
خلوت کردن نويسنده و شاعر با معبود است» (يحييپور و همکاران .)5812 ،نيايش
بهعنوان ژانر شعری روسي از نظر ژنتيکي از کتاب مقدس مزامير گرفته شده است (در
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

ترجمه از عبری کهن ،اين همان «کتاب ستايش» 5است) .سنّت شعری نيايشي برگرفته
از مزامير ،بر اساس رجوع و توسل قهرمان شعر به خدا تنظيم شده و حاوی عنصر
موضوعي ستايش ،شکايت يا درخواست و تمنّاست.
منتقد معاصر تاتيانا کاشمچوک 2معتقد است در اشعار روسي سدههای هجده و
نوزده « ،تقريباً در آثار هر شاعری ،شعری با مضمون پيامبرانه ،بازگويي سوژههای
کتاب مقدس ،دعاهای مخصوص به خود ،اشعاری دربارۀ جهان ماورايي و جهان
حيواني ،تفکر دربارۀ انسان ،موضوع راهِ انحصاری شاعر ،زائر خود ،اهريمنِ خود،
فرشتۀ خود و همچنين صومعهاش در ملکوت وجود دارد» (کاشمچوک.)0 :2331 ،
اشعار نيايشي ميخائيل لرمانتف بخش قابل مالحظهای در گسترش ژانر شعر روسي
قلمداد ميشود .اشعار او به دليل غزليات ستايشآميز و تقريباً صداقت کودکانهاش از
اشعار ديگر شاعران همعصرش متمايز هستند .دميتری مرژکوفسکي در جای ديگری
از کتاب خود مينويسد« :اشعار وی برای ما همچون محفوظات نيايشي از دوران
کودکي است» (مرژکوفسکي.)812 :5115 ،
يکي از همين نيايشها برای مرژکوفسکي ،شعر «فرشته» )5285( 8لرمانتف بود:
نيمهشب در گسترۀ آسمان فرشتهای پرواز ميکرد.
)1. Книга Хвалений (Kniga Hvalenij
)2. Кошемчук Т.А. (Koshemchuk T.A.
)3. Ангел (Angel
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بند آغازين شعر که بيانگر مناجات مقدس شبانه است ،ويژگي خاص نيايش،
احساس عرفاني ستايشآميز را به دست ميدهد .شاعر در بند دوم از اوج دلهای پاکي
سخن ميگويد که با نجواها و مناجات خالصانۀ شبانه سعادتمند شده ،در جنّت سير
ميکنند .اين فرشته که در تصور شاعر ،مادر اوست ،فرزندش را به عالم زميني
ميسپارد؛ جاييکه با وجود زندگي مرفّه هرگز روی آرامش به خود نديد و ترانههای
زيبای زميني هيچگاه نتوانستند جايگزين طنين آسماني ،يعني همان ترّنم هميشه
جاودان مادرش شوند .والديمير ساالاوخين 5نويسنده ،شاعر و متفکر معاصر روسي
ميگويد« :شعر فرشته ،کليد فهم تقريباً کليه اشعار لرمانتف است» (ساالاوخين:5121 ،
.)4
فرشته
نيمهشب در گسترۀ آسمان فرشتهای پرواز ميکرد
و نغمهای آرام نجوا ميکرد
هم ماه ،هم ستارهها و هم ابرها
گوشِجان به آن ترانۀ مقدس سپرده بودند
او از اوج سعادت دلهای پاک ميخواند
به زير خيمۀ بوستانهای بهشتي
دربارۀ خداوند بزرگ ميخواند و ثنايش
خالصانه بود
او روح جواني در آغوش داشت
برای عالمِ خاکي اندوه و اشک
و طنين ترّنمش در روح جوان
باقي ماند ،بي کالم ،ليک حي
و مدت مديدی در جهان نياسود
و سرشار از رؤياهای شگفت بود
)1. Солоухин В.А. (Solouhin V.A.
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و ترانههای اندوهناک زميني
قادر نبودند جای طنينهای آسماني را در وجودش بگيرند (ترجمه :م .يحييپور)
«شعر فرشته که ما گفتوگو دربارۀ نيايش لرمانتف را از آن آغاز کرديم ،نيايشي
به مفهوم واقعي کلمه جدّی نيست .نيايشي از نسل مذهبي است که نوع خاصي از
عبادت را برای خود مقرر کرده که در آن خواهان حضور پربرکت الهي است»
(آويرينتسو.)514-521 :5120 ،5
پيریوالووا ،2پژوهشگر معاصر خاطرنشان ميکند در ادبيات روسي «شعر نيايشي،
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

نوعي خاص از شعر تغزّلي دوران جديد است که بر فريضۀ نيايش (متون برگرفته از
عبادات کليسايي) متمرکز شده و متشکّل از معماری خاصي (رويکرد اصل الهي ،بيان
تقاضا و پايان مشروع) با گفتوگو و مجموعه انگيزشي پايدار است» (پيریوالووا،
.)1 :2351
دربارۀ اشعار نيايشي لرمانتف ،عالوه بر پژوهشهای ذکرشده از مرژکوفسکي،
پيریوالووا و آويرينتسو ،ميتوان به مقالۀ ويچسالف کاشِلِف ،8ديگر پژوهشگر
معاصر ،با عنوان «چهار نيايش م.يو .لرمانتف» نيز اشاره کرد که در آن ،نويسندۀ مقاله
عليرغم ديدگاه برخي معاصران شاعر که او را «بيدين و بياخالق» ميخواندند ،او را
فردی مذهبي بر اساس اشعار نيايشياش معرفي ميکند و معتقد است که اين اشعار «به
عروج عقل و دل به سوی خدا» اشاره دارند .همچنين ميتوان به مجموعه مقاالت
همايش بينالمللي با عنوان «م.لرمانتف و ارتدوکس» 4که سال  2353برگزار شد ،اشاره
کرد.

)1. Аверинцев С.С. (Averincev S.S.
)2. Перевалова О.А. (Perevalova O.A.
)3. Кошелев В.А. (Koshelev V.A.
)4. Перевалова О.А. (Perevalova O.A.
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با اين مقدمه باي د ديد که لرمانتف چگونه خدا را در اشعار نيايشي خود توصيف
ميکند .آيا او منکر خداست؟ اشعار نيايشي و قهرمانان آن چه ويژگيهايي دارند؟
شيوۀ بهکارگرفته شده در اشعارش چگونه است و خاستگاه آن کجاست؟

بحث و بررسی
در ادبيات روسي ،همانند ادبيات فارسي ،اشعار نيايشي ،يکي از انواع ادبي (ژانر
نيايش) محسوب ميشود که غالباً غنايي هستند .در ادبيات فارسي در تقسيمبندی شعر،
نيايش را بيشتر غنايي– تعليمي قلمداد ميکنند« .در ادبيات فارسي ،ناقدان شعر را به
چهار نوع اصلي تقسيم ميکنند :حماسي ،نمايشي ،غنايي و تعليمي .نيايشهای منظوم
فارسي عالوه بر جنبۀ احساسي و عاطفي ،درس خداشناسي ،انسانشناسي و حتّي
جهانشناسي است .بنابراين اشعار نيايشي را ميتوان غنايي -تعليمي ناميد ،هرچند جنبۀ
غنايي آن اصلي و بسي پررنگتر و نمايانتر است» (ملک ثابت 588 :5821 ،و .)581
در ميان اشعار لرمانتف ،چهار شعر با عنوان نيايش به چشم ميخورد که طي
سالهای  5121تا  5281سروده شدند:
« .5نيايش»( 5ای قادر متعال ،مرا سرزنش مکن)5221 ،؛
« .2نيايش افسر جوان»( 2ای پادشاه آسمان!)5288 ،؛
« .8نيايش»( 8ای مريم مقدس ،اکنون من با تمنايي ايستادهام)5281 ،؛
« .4نيايش»( 4در لحظات سخت زندگاني).5281 ،
از نظر مرژکوفسکي شعر «فرشته» لرمانتف برای توسعه ژانر نيايش از اينجهت
حائز اهميت است که در آن به شکل واضح و غيرمعمول ويژگي خاصي از بينش ابدی
توسط شاعر ،انعکاس يافته است .روحي که توسط فرشته حمل و حفاظت ميشود ،از
سيماهای کليدی «کالسيکي» و معمايي شعر «نيايش» ( )5281لرمانتف است:
)1. Молитва (Molitva
)2. Юнкерская молитва (Junkerskaja molitva
)3. Молитва» (Molitva
)4. Молитва» (Molitva
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نیایش
ای مريم مقدس ،اکنون من با تمنايي ايستادهام
مقابل تمثال تو که درخشان و نوراني است
نه برای نجات خود ،نه پيش از نبرد
نه از برایِ سپاسگزاری يا اعتراف،
برای روح تهي خود دعا نميکنم،
برای روح سرگردان بيموطن توسل جستهام
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

من ميخواهم به حاميِ گرمِ دنيای سرد
اين دوشيزه را اهدا کنم
دربر بگير با سعادت اين روح برازنده و شايسته را
همرهاني سرشار از توجه به او ارزاني کن
جوانيِ شاداب ،پيریِ آرام،
به اين قلب مهربان ،دنيایِ اميد ببخش
اگر زمان لحظۀ وداع نزديک است
در صبحي پرهياهو ،در شبي ساکت
تو برای قبض روح زيبای محتضر بهترين فرشته را
بفرست به سوی بستر اندوهگينش (لرمانتف( )823 :5125-5111 ،ترجمه :م.
يحييپور)
خواسته اصلي قهرمان شعر در مقابل تمثال حضرت مريم (س) ،درخواست کمک
برای خود نيست؛ بلکه برای آوارۀ بيوطن (برای روح تهي خود دعا نميکنم /برای
روح سرگردان بيموطن توسل جستهام) است .قهرمان ،خواستار شفاعت مريم مقدس
برای روح دوشيزۀ جوان است .نيايشگر که يکي از سه قهرمان مونولوگ اثر است ،از
مريم مقدس حمايت گرم در مقابل دنيای سرد را برای دوشيزه طلب ميکند که مهم-
ترين و نهاييترين درخواست تجلي ميشود:
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اگر زمان لحظۀ وداع نزديک است
در صبحي پرهياهو ،در شبي ساکت
تو برای قبض روح زيبای محتضر بهترين فرشته را
بفرست به سوی بستر اندوهگينش
از نظر مرژکوفسکي ،اين روح زيبا ،تداعيکنندۀ مادر شاعر است« :در تطبيق دو
شعر «فرشته» و «نيايش» ،سناريو نيايشهای لرمانتف روشن ميگردد .در شعر «نيايش»،
شروع لطيف و فرشتهواری حاکم است که از لحظه پيدايش روح بر روی زمين تا
لحظۀ وداع ،محافظ اوست .الزم است به اين نکته توجه شود که در سيمایِ مقتدر
فوقاني ،چهرۀ زنانهای حکمفرماست که شايد با خاطرات دوران کودکي شاعر مرتبط
است .در ضمن هم سيمایِ مادر و هم سيمایِ فرشته را ترانهای همراهي ميکند:
«نجواهای آسماني»« ،ترّنم مقدس» که ترانههای دلگير زميني نميتوانند جايگزين آنها
شوند .لرمانتف مي نويسد آهنگي را از مادرش که کلماتش را فراموش کرده به خاطر
ميآورد و يادآوری آن موجب اشک تأثر ميشود .زماني که سه ساله بودم ،آهنگي
بود که از آن گريهام ميگرفت .اکنون قادر به يادآوری آن نيستم؛ ولي مطمئنم اگر
آن را بشنوم همان تأثير را بر من خواهد گذاشت .آن آهنگ را مادر مرحومم برايم
ميخواند .آهنگ مادر همان آهنگ فرشته است» (مرژکوفسکي.)813 :5115 ،
و طنين ترّنمش در روح جوان
باقي ماند ،بي کالم ،ليک حي
همان گونه که مرژکوفسکي معتقد است« ،لرمانتف ،نيايشوار روح جوان را برای
پسر ،يعني حضرت عيسي (ع) نمايان نميسازد؛ بلکه برای مادر ،يعني حضرت مريم
(س) آشکار ميکند« .قابل توجه است که در تمام اشعار خود ،گويي در نزاع ابدی با
مسيحيت است و نامي از حضرت مسيح نميبرد.
از مادر تمثال مقدس را دريافت کرده است:
به تو ميدهم در راه
تمثال مقدس را
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اما اين تمثال ،تصوير پسر ،عيسي مسيح نيست؛ بلکه تمثال مادر ،يعني حضرت
مريم است .در کنار پسر به مادر نزديک شد و به مادر تعظيم کرد» (مرژکوفسکي،
.)458-452 :5115
برخالف جدال ابدی با مسيحيت که توسط مرژکوفسکي مطرح شده است ،توجه
به خدا جزئي از عناصر موضوعي مهم برای لرمانتف است که انگيزۀ کالم زنده
ميشود .روشنترين تأثير آن بر روح قهرمان در شعر «نيايش» ( )5281منعکس
ميشود« .در زندگي لرمانتف ،لحظات سختي بود که او احساس ميکرد تنها با دعا و
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

نيايش به درگاه خداوند ميتواند آنها را تحمل کند .او دعا را راه نجات از دلتنگي و
برای آرامش روحي ،ضروری ميدانست .شاعر در دعا مضموني خاص و مقدس
ميبيند؛ وسيلهای برای ترميم زخمهای درون .انساني که از سرنوشت ،ضربههای بسيار
خورده است ،تنها مي تواند به يک معجزه اميدوار باشد و اين معجزه برای او دعاست.
شعر «نيايش» ،معنای فلسفي عميقي دارد و تشويشهای شاعر را آشکار ميسازد.
نیایش
در لحظات سخت زندگاني
که دلتنگي و اندوه به قلب هجوم ميآورد،
تنها يک نيايش شگفت را
مدام از حفظ زمزمه ميکنم
نيرويي پرخير
در همآوايي کلمات زنده
با لطافتي مبهم و مقدس در آنها شکوفاست
و بهسان باری که از روح جدا ميشود،
ترديد دور است
و ايمان دارد و ميگريد
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و اينچنين سبکبال و سبکبال( »...يحييپور.)221 :5810 ،
به نظر ميرسد گاهي شِکوه از سرنوشت و نبود هارموني با دنيای اطراف ،سبب
پيدايش اشعاری ميشود که گويي لرمانتف در آنها به مقابله با پروردگار برخاسته
است .در حقيقت ،موتيف واژه نيرويي پرخير که در آن نهفته است ،همان لحظهای
است که شرط اصلي احساس نيايش محسوب ميشود و در همان زمان «عنصر
خدانشناسي» در نيايش به وجود ميآيد که رقابتي را بين قهرمان شعر و خدا پديدار
ميسازد.
اگر خواننده ،همزمان با «عناصر خداشناسي و خدانشناسي» در شعر مواجه است،
شايد دليل آن اوج ايمان شاعر است .در معارف اسالمي ،تعبير زيبايي از پذيرش خير و
شرّ توسط مؤمن شده است .مؤمن ،کلّيت هستي را در جهت خير ميبيند و حتّي اگر
امری برای او شرّ باشد ،باز شکرگزار است .اگر فرد با همۀ رموز خلقت آشنا نباشد ،در
مقابل شرّ ،کاسۀ صبرش لبريز ميشود و ناسپاسي ميکند؛ ولي ما در بيشتر اشعار
لرمانتف ميبينيم که هم برای خير و هم شرّ ،خدا را سپاس ميگويد .البته اين نوع
نيايش در پژوهش پيریوالووا (انواع ژانر نيايشهای لرمانتف) ،گونهای خاص با عنوان
«نيايش من» 5نام دارد که در جهت تقويت ذهن و حتي وضعيت تقابل قهرمان و خدا
شکل گرفته است .اشعاری از نوع «نيايش من» ،از اشعار دوران نوجواني لرمانتف
محسوب ميشوند؛ مانند «نيايش» (ای قادر متعال ،مرا سرزنش مکن) که در سال 5221
سروده شده است؛ خواننده بهظاهر با سيمای قهرماني «عاصي و جسور» و «با روحيۀ
قوی» ،مواجه است:
نیایش
2

ای قادر متعال  ،مرا سرزنش مکن
تمنا ميکنم ،مجازاتم نکن،
 .5يعني شاعر به شيوۀ منحصربهفرد نيايش ميکند.
 .2واژه های قادر و تو و همچنين کليۀ ضماير مربوط به آن در متن روسي با حرف بزرگ نوشته شدهاند که
خطاب به پروردگار است.
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از اين رو که ظلمتِ زمينِ قبر را
با تمامي اميالش دوست دارم
از اين رو که جريان سخنان پرجنبوجوش (زنده) تو
بهندرت در روانم ساری و جاری ميشود
چراکه در گمراهي پرسه ميزند
عقل من از تو دور است
چراکه گدازههای الهامبخش
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

در سينهام در فوران است
چراکه تشويشهای غريب
شفافيت ديدگانم را تيره ميکنند
چراکه عالمِ خاکي برايم تنگوخفه است
پروردگارا! از نزديکي به تو ميترسم
و اغلب با آوای ترانههای گناهآلود
خدايا! به تو توسل نميجويم
ليک خاموش کن اين شعلۀ حيرتانگيز
خرمن آتش فراگير را
قلبم را به سنگ مبدّل ساز
چشمان حريصم را متوقف کن
از عطش هراسانگيز شعرسرايي
پروردگارا! بگذار رهايي يابم
هنگام گذر از راه باريک رستگاری
دگربار به تو روی خواهم آورد (لرمانتف( )02 :5125-5111 ،ترجمه :م .يحيي-
پور)
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اين شعر دارای تضادی گسترده و ژرف است .چنين ترکيب ژرف تضاد ،از
ويژگيهای ژانر نيايش مزاميری محسوب ميشود :پارسايي و خيانت ،حضور
پروردگار در زندگي انسان و رویگرداني خدا از انسان .رویگردانيِ خدا بزرگترين
تراژدی رنجآور بشر محسوب ميشود .چنين رنجهای خالص بشری (خارج از خدا)
برای نمونه در باب  532مزامير کتاب عهد عتيق آمده است:
«ای خداوند ،دعای مرا بشنو و به فريادم گوش فراده!
وقتيکه در زحمت هستم ،روی خود را از من برنگردان!
به من توجه فرما و هرگاه دعا ميکنم ،بيدرنگ مرا اجابت فرما!
عمرم چون دود بهسرعت ناپديد ميشود و استخوانهايم همچون چوب خشک
ميسوزد.
دل من مانند گياهي است که کوبيده و خشک شده باشد ،غذا خوردن را از ياد
بردهام.
با صدای بلند مينالم .جز پوست و استخوان چيزی در بدنم نمانده است» (مزامير،
 ،532آيات .)1-5
همان طور که اشاره شد ،تقابل و تضاد ،يکي از شيوههای مورد عالقۀ لرمانتف
برای بيان انديشهها و احساسات است« .اغلب اشعار او بر اساس تقابل سروده شدهاند:
ابرهای خونسرد و آزاد در مقابل شاعر دوستدار وطن ،اما راندهشده (شعر ابرهای
سياه ،)5برگ بلوط خشکيده در مقابل چنار زيبا ،جوان و تنومند (شعر برگ )2و در
شعر سه نخل 8واحۀ سرسبز شکفتهشده در مقابل باديۀ خشن و تهي قرار ميگيرند.
اينگونه تضادها و مقايسهها در آثار لرمانتف بهوسيلۀ واژهها ،عبارات يا مناظر بيان
ميشوند و ابزاری برای بيان انديشۀ شاعر در نظم و نثر هستند» (يحييپور و همکاران،
.)12 :5810

)1. Тучи (Tuchi
)2. Листок (Listok
)3. Три пальмы (Tri pal'my
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ذوق شاعرانۀ لرمانتف در شعر «نيايش» ،راه بهسوی خدا را بر روی قهرمان اثر
ميبندد .او ظلمت زمين قبر را با اميال زميني دوست دارد ،در سينهاش گدازههای
الهامبخش در فوران است و عقل در گمراهي دور از خدا پرسه ميزند .به نظر ميرسد
شاعر قصد آشتي ندارد و توبه نميکند؛ ولي خواهان عدم سرزنش و عدم مجازات
است.
در بخش دوم شعر که در تضاد با بخش اول است ،توبه را تجسّم نميکند؛ بلکه
عدم تمايل به چشمپوشي از وظيفۀ شاعرانه شخصي را تأييد ميکند .رجوع شاعر به راه
سال یازدهم ـ پاییز و زمستان 9911ـ شمارة بیست و دوم

رستگاری به معنای مرگ اوست :شعله شگفتانگيز خاموش ميشود ،قلب سنگ و
سخت ميشود ،نگاه متوقف ميشود ،رهايي از عطش هراسانگيز شعرسرايي برای
شاعر امکانپذير نيست« .روانکاوی کنکاش دروني در مرکز ثقل شعر نهادينه شده
است .قهرمان اثر در عين حال که انتظار حمايت از خالق هستي را دارد ،همزمان ارزش
شخصيت خود را که در جستوجوی آزادی و خلق اثر است ،به رخ ميکشد»
( .)https://pishi-stihi.ruبه تکرار واژۀ تنگو خفه (باريک) در بخش اول و دوم
شعر توجه ميکنيم؛ در بخش اول بيان شده :عالم خاکي برايم تنگ است و در بخش
دوم :راهِ باريک رستگاری .به نظر ميرسد شعر بر اساس تقاضا يا تمنای بخشش است؛
امّا خود قهرمان درک ميکند که اين بخشش پذيرفته نيست .اگر تمام جهان در شعف
شاعرانه برای او تنگ شود ،او سپس در راه باريک رستگاری بهسادگي ميميرد .در
واقع نشانههای مرگ و نيستي بهوضوح در نمونههای قلب سنگي ،توقف نگاه ،نهتنها
خاموشي شعلۀ الهامبخش ،بلکه زندگي را هم به همراه دارد.
همانطور که پيریوالووا خاطرنشان ميکند« ،فاعل شعر به خداوند قادر مراجعه
ميکند ،نه از جهت تقاضا ،بلکه به دليل اعتراف به ناتواني خويشتن و مانند مسيحي
راستين در نيايش خود دست از ستيزه با خدا برميدارد .نيايش خودتثبيتي فاعل شعری،
خودتوجيهي و اقرار به ارزش فوقالعاده عالمِ خاکي با اميالش واقع ميشود»
(پيریوالووا.)43 :2354 ،
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همانگونه که ميبينيم« ،نيايش من» بهعنوان گونۀ شعری لرمانتف ،همزمان هم
جنبه اعترافي و هم پرهيزکاری را در خود دارد و اين بيانگر توبه و سازش اصولي
غيرممکن است .ظاهراً اين وضعيت اشعار لرمانتف را که همان ويژگي سرکشي است،
بيان ميکند که در آن عصيانگری و ندامت همزمان گنجانده شده است .اين دوگانگي
آزاردهنده به خواننده منتقل ميشود و همين امر موجب توضيحي تا حدی عجيب،
ولي دقيق از سوی اوسيپ ماندلشتام ،)5182-5215( 5شاعر سدۀ بيستم روسيه شده
است:
بر ما آزادی حاکم است
لرمانتف -عذابدهندۀ ماست (ماندلشتام( )521 :5113 ،ترجمه :م .يحييپور).
ميتوان تصور کرد که لرمانتف دائم ما را با ترديد خود عذاب ميدهد .اين
نوسانات در شعرهای لرمانتف ،يعني تبديل ايمان به بياعتقادی ،بهشدت احساس
ميشود .شاعر ،گويي با خدای خود معامله ميکند .نمونۀ بارز اين رفتار ،شعر
«سپاسگزاری» 2است (:)5243
«تو را سپاس ميگويم برای همهچيز ،برای همهچيز
برای رنجهای نهاني عشق
برای تلخي اشکها و زهرآگيني بوسهها
برای انتقام دشمنان و افترای دوستان
برای تب روحم که در بيابانها تباه شد
برای همه آنچه که در زندگي فريبم داد
الاقل چنان مقرر کن تا از اين زمان تو را
اندکي سپاس گويم( »...لرمانتف( )555 :5810 ،ترجمه :م .يحييپور و همکاران)
اين شعر در سال  5243در مجموعه «اشعار لرمانتف» وارد شد .در اين مجموعه
ضمير تو با حرف کوچک نوشته شده است که به لطف آن در شعر ،خطاب به زن
)1. Мандельштам О. (Mandel'shtam O.
)'2. Благодарность (Blagodarnost
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تلقي ميشود .در ضمن اين ضمير در شعر ،خطاب به خدا هم هست .لرمانتف با طعنه
به دليل رنجهايش سپاسگزاری ميکند که سرچشمۀ آنها ناهماهنگي غمانگيز با
واقعيت است.
تصوری وجود دارد که اين شعر بحثبرانگيز ،ضدّ شعر «نيايش» کراسوف

5

( ،)5214-5253شاعر روس است که ستايشگر ساختار خردمندانه و نيک جهان است
و در مجله «يادداشتهای ميهني» 2در سال  5281چاپ شده است:
ای خالق ،ستايش ميکنم تو را ،ستايش ،سپاس!
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تو قلبي آتشين دادی!
خلقت زيبای تو را چقدر دوست داشتم
با چه اشکهايي شکر به جا آوردم!
من ميگريم :اين اشکها مقدس هستند
پس ادای احترام قلبي به خالق
به جهت شادیها و غم و فقدانها
عشقم و نيايشها و مناسکم برای توست
ای خالق! سپاس ميگويم ،برای همهچيز سپاس ميگويم (کراسوف)5104 ،
(ترجمه :م .يحييپور).
از مقايسه دو متن ميتوان ديد که در شعر «نيايش» کراسوف ،روحيۀ ستايشآميزی
حکمفرماست .سه جملۀ ندايي متوالي در ابتدای شعر ،بيانگر سيمای «اشکهای
مقدس» هستند.
تقليد طنزگونۀ نيايش لرمانتف ،بسيار پيش از آن در سال  5288در شعر «نيايش
افسر جوان» مورد محک قرار گرفته بود .ريتم دقيق آن ،قبل از هر چيزی مناسب برای
رژه است تا برای مراقبۀ نيايشي؛ چراکه آهنگ خاصي را ايجاد ميکند:

)1. Красов В.И. (Krasov V.I.
)2. Отечественные записки (Otechestvennye zapiski
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ای پادشاه آسمان!
مرا نجات بده
از نيمتنۀ تنگ
همانند آتش
از رژه
نجاتم ده
در رژه
قرارم نده( ...لرمانتف( )811 :5125-5111 ،ترجمه :م .يحييپور).
اوج نيشخند در چهار مصرع آخر است که تقريباً برقراری نوعي رابطه رسمي بين
انسان و خدا محسوب ميشود:
من پروردگار تعالي هستم
به اين سبب خوبم
که از خواهشِ مکرّر،
بيزاری نميجويم (همان)
بر اساس شوق تمسخرآميز منحصربهفرد ،اين سطور ،زمينۀ مفهوم طنزآميز بخش
پاياني شعر «سپاسگزاری» ميشود :درخواست کفرآميز برای مرگ و عدم تمايل به
تشکر بيشتر از خدا.
ميتوان گفت لرمانتف ،اشعار سپاسگزاری از پروردگار جهان را واقعي نمينويسد.
او در اين اشعار ،در واقع نداشتن صداقت واقعي انسان را به سخره ميکشد و علت آن،
آگاهي شاعر از گناه انکارناپذير و فريبهای انسان برخالف ساير موجودات خداست.
يکي ديگر از اشعار اوليۀ لرمانتف« ،آرامستان» )5283( 5نيز بيانگر همين مطلب است.
در اين شعر هم از شيوۀ منحصربهفرد خود ،يعني «نيايش من» ،از اصل تضاد استفاده
کرده است .شاعر در اين شعر ،انسان حيلهگر ،جنايتکار و حامل شر را در مقابل طبيعتِ
سپاسگزار قرار ميدهد:
)1. Кладбище (Kladbishhe
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با وجود اين ،عليرغم روحيه شک و اهريمني قهرمان شعر لرمانتف ،شاعر همانند
قهرمانش ميتواند صادقانه بگويد:
ميخواهم با آسمان آشتي کنم،
ميخواهم دوست بدارم ،ميخواهم دعا کنم
ميخواهم به خير و نيکي ايمان بورزم...
تمايل شورانگيز نيايش و عشق به خدا با وضوح بيشتری در شعر «آن هنگام که
دشت زرد مشوّش است» )5281( ،مجسّم شده است .اين اثر را ميتوان با اشعار نيايشي
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شاعر مرتبط دانست؛ زيرا در آن ،موضوع دگرگوني نيايشي طنينانداز است .در اين
شعر ،شاعر رجوع مستقيم به خالق ندارد .در عوض ،جذابيت آفرينش جهان توسط
خدا با زيبايي روشن و برکتش در شعر تحسين شده است:
آن هنگام که دشت زرد مشوّش است
و جنگل با طراوت با صدای باد هياهو ميکند
و آلوی تمشکي در باغ
به زير سايۀ شيرين برگِ سبز پنهان ميشود،
آن هنگام که غروب سرخفام يا شفق طاليي صبحگاه
آغشته به شبنم معطر است
گل استکاني نقرهفام از زير بوته
با روييگشاده سر تعظيم در برابرم فرود ميآورد( ...ترجمه :م .يحييپور)
سطرهای پاياني شعر «آن هنگام که دشت زرد مشوّش است» ،به مسير دشوار
معنوی شاعر ،به حماسۀ اسرارآميز شخصي وی با تشويشها و اندوههايش که ردّ آن
در چينهای چهرۀ او باقي مانده است ،اشاره دارند .مهم آن است که شاعر همزمان
که غرق تماشای طبيعت است ،به سعادت زميني انسان و حضور انکارناپذير خدا در
جهان نيز پي ميبرد.
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هنگامي که چشمۀ سرد در درّه کرشمه ميکند
و غرق در انديشۀ ژرف در خوابي پريشان،
پيرامون مناطق صلحآميزی که از آن بهسرعت ميگذرد
از افسانۀ اسرارآميزی برايم سخن ميگويد- ،
آنگاه تشويش روحم رام ميشود،
آنگاه چينها از جبينم محو ميشوند- ،
و من قادر به درک سعادت در زمين خواهم بود
و خدا را در آسمانها ميبينم( ...لرمانتف( )811 :5125-5111 ،ترجمه :م .يحيي-
پور).
همانگونه که مرژکوفسکي گفته است ،عشق غيرزميني به زمين ،از ويژگيهای
لرمانتف است که در تمامي جهان شعر ،انحصاری نيست (مرژکوفسکي.)432 :5115 ،

نتیجهگیری
چنانکه مالحظه شد ،با بررسي چهار شعر با عنوان «نيايش» و همچنين اشعار
«فرشته»« ،سپاسگزاری»« ،آن هنگام که دشت زرد مشوش است» و «آرامستان» ميبينيم
که نيايش در آثار لرمانتف به اشکال گوناگون بيان شده است .به نظر ميرسد قهرمان
اشعار اوليهاش دارای روحيۀ شک و اهريمني است؛ ولي در اشعار پاياني او خواهان
آشتي صادقانه با آسمان (خدا) است و ميخواهد خالصانه نيايش کند .نارضايتيهای
حاصل از اختالفات زندگي خانوادگي و جامعه ،بيتأثير در نوع بيان نيايش شاعر
نيست که گاه بوی شِکوه ميدهند يا با طنز بيان ميشوند؛ ولي از سوی ديگر ،مناجات
صاحبدالن در اشعار نيايشي او شنيده ميشود .شاعر مدام در اشعارش با تضاد ،خواننده
را عذاب ميدهد.
اشعار نيايشي لرمانتف دارای مضمون عاطفي ،شِکوه ،طنز ،خودشناسي و نهايتاً
خداشناسي است .به عبارتي ،او از دنيای شک ،قدم در دنيای يقين ميگذارد .تکنيک
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مشخص بهکارگرفتهشده توسط لرمانتف ،برگرفته از اصول تضاد بوطيقای مزامير
کتاب مقدس است .برای تفکر شاعرانۀ لرمانتف ،نهتنها ژانر نيايش ،بلکه وسيعتر از
آن ،يعني تمامي حوزههای مذهبي -نيايشي ،انعکاسدهندۀ روح جستوجوگر شاعر و
مسير خودشناسي و خداشناسي وی محسوب ميشوند .در اين مسير ،لرمانتف به اتحاد
انسان ،طبيعت و خدا پي ميبرد .همان طور که ديديم ،اشعار تمجيدی او از خدا،
هارموني و سعادت را در ذهن خواننده تداعي ميکنند.
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