چرنيشفسکي و شاهنامه ي فردوسي
برداشت از:فصلنامه هستي
از :دانشمند تاجيک ولي صمد
چکيده شده توسط :ع ح

« در سراسر پهنه ي ادبيات روس  ،سرنوشتي غم بار تر از سرنوشت ن.گ.چرنيشفسکي نيست  .تصور اينکه اين جفا
کش عرصه ي ادبيات و پرومته ي قرن نوزدهم  ،چگونه اين همه عذاب و شکنجه هاي طاقت فرسا را با سر بلنددي
تاب آورد  ،براستي دشوار است »
« پلخانف سياستمدار روس»

کارل مارکس در دفتر کار خود تصوير چرنيشفسکي را در قاب سداده کدوچکي آويختده بدود .
زندگي طولاني و پُر فاجعه چرنيشفسکي و روح شکست ناپذير او  ،مارکس را سخت مجذوب خدود
کرده بود و به همين دليل بود که براي آزادي وي هرمان لاپتين را ( با اسناد جعلي ) از لنددن بده
سيبري مي فرستد تا بتواند وي را از آنجا فراري سازد  .اما دريغ که هرمان لاپتين خود نيز شناخته
و گرفتار همان «مزار روحي روس» که مارکس به سيبري عنوان داده بود مي شود  .مارکس بعد از
بر باد رفتن اين نيت نيک خود  ،در دلش اين آرزو را پروراند که در خصوص راه پُر فاجعه زندگي
انديشه هاي طوفاني چرنيشفسکي اثري بنويسد و اين بسيار شگفت است که مارکس بدراي بهدره
گيري از شيره ي نوشته هاي چرنيشفسکي منتظر ترجمه آلماني آن هدا نماندد و زبدان روسدي را
آموخت و تنها با کوشش خود آثار چرنيشفسکي را از روسي به آلماني برگرداند .
انگلس در باره ي چرنيشفسکي مي گويد « وي بزرگترين متفکر روس است و روسيه از بسياري
جهات بي اندازه بدو وامدار است و مرگ او لکه ي ننگي بر دامن الکساند دوم خواهد ماند » و لنين
نيز در باره ي او مي گفته است « چرنيشفسکي راهبر روند انقلاب و دموکراسي در تداري معدار
پروري روسي طي سال هاي دهه  06قرن نوزدهم است  .اين چرنيشفسکي با داستان « چه بايد کرد
خويش وجود مرا زير و رو کرده است »
در اينجا بي اختيار اين سئوال پيش مي آيد که چرنيشفسکي که اينگونه بانيان کمونيسم علمي
را با سخني مجذوب ساخته  ،از کدام سر چشمه هاي تمدن جهاني بهره گرفته است  .کدام روندد
تمدن جهاني در شکل دادن به انديشه هاي فلسفي  ،تاريخي و انقلابي او اثر گذار بوده است  .در اين
بين نقش تمدن ايراني در سرشت و سرنوشت چرنيشفسکي چيست  .و به چه سبب چرنيشفسکي نُه
ساله به آموختن زبان فارسي و در سيزده سالگي به آموختن شاهنامه ي فردوسي کمر بسته است .
چرنيشفسکي در يک خانواده ي گرم و فرهنگي به دنيا آمد  .پدر  ،يک روحاني بود که از تاري
و ادبيات تاتاري بسيار خوب با خبر و بهره ور بود و زبان هاي زيادي از جمله فرانسوي و لداتيني را
نيک مي دانست و از اين رو مشتاق بود پسرش زبان هاي زيادي بياموزد و به ويژه در زبان و ادبيات
تاتاري به کمال برسد اما مادر چرنيشفسکي گاليوبيوا بر خلا شوهرش قلباً آرزو داشت که پسرش
در دنياي زبان و ادب فارسي کمال يابد و سپس در بخش زبان و ادب فارسي دانشدگاه پترزبدورگ
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تحصيل کند و در اين باره با سرسختي تمام کوشش مي کرد  .وي به شوهرش مي گفت « نيکلاي
نبايد زبان تاتاري بياموزد  ،زيرا در اي ن زبان آثار علمي وجود ندارد »
سر انجام مادر پيروز شد و براي پسر نُه ساله اش يک استاد ايراني زبدان فارسدي کده تداجري
پرتقال فروش بود يافت  .خاوانسکي مي گويد « چرنيشفسکي علاقه ي زيادي داشدت کده فارسدي
بياموزد از اين رو براي او يک تاجر پرتقال فروش را پيدا کرد .اين مرد ايراني هر شام  ،پس از اتمام
کار هاي تجاري  ،راه منزل چرنيشفسکي را در پيش مي گرف ت  .چدون وارد خانده مدي شدد  ،در
درآ مدگاه  ،کفش هايش را کنده  ،با پاي برهنه بر ديوان و رو بروي چرنيشفسکي جوان چهار زاندو
مي نشست و سپس آموزش زبان فارسي را آغاز مي کرد و چرنيشفسکي نيز آن چنان با شوق اين
زبان را مي آموخت که اهل خانواده شگفت زده شده بودند  .اين تاجر پرتقال فروش شاهنامه را نيک
مي دانست و طي دوران آموزش زبان فارسي از آن کتاب نيز براي وي شعر هايي مي خواند  .سدر
انجام پس از مدتي چرنيشفسکي زبان فارسي و سپس در پي آن زبان هاي ترکي و عربي و يهودي
باستان را نيز آموخت ولي همواره بيشترين توجه را به زبان فارسي معطو مي کرد و همين باعث
مي شد طي سال هاي بعد چرنيشفسکي در بازار به دنبال تاجران ايراني که دانا تر از پرتقال فروش
بودند ،برود و ا ز همگويي با آنان بهره ي بيشتري براي آموختن زبان فارسي و آشنايي بدا فرهند
ايران ببرد .
چرنيشفسکي پس از پايان دوره هاي نخستين وارد دانشسراي ساراتو شد و در آنجدا کتداب
هاي گلستان  ،شاهنامه  ،چند غزل از حافظ  ،يوسف و زليخا جامي  ،پند نامه عطار و پند نامه ي
سهيلي را خواند و پس از پايان دوره ي دانشسرا با پشتيباني مادرش وارد دانشگاه پترزبورگ شده و
در رش ته سخن شناسي عمومي بخش خاور شناسي به ادامه ي تحصيل مشغول شد  .وي سرانجام
در سال  1581دبير دبيرستان ساراتو شد و مدير دبيرستان از اين بابت بسيار خشنود بود  .در اين
دبيرستان چرنيشفسکي ادبيات روس را با ادبيات شرق تلفيق کرد و جاي دارد که يداد آور شدويم
ادبيات شرق براي چرنيشفسکي تنها عبارت بود از ادبيات يونان و ادبيات فارسي و شاهنامه و ديگر
هيچ  .وارانو از شاگردان دبيرستان ساراتو که بعد ها منشي شخصي چرنيشفسکي و هم نويسنده
ي نام آوري شد مي گويد «نيکلاي چرنيشفسکي  ،شنوندگان خُرد سال خود را به هيجان مي آورد و
احساسات شاعرانه ي آن ها را بيدار ميکرد  . . . . .يادمان است که چون او داستان رستم و سهراب
را با هنري والا و حيرت انگيز مي خواند همه اشک از ديده مي ريختيم  . . . .او گويي بده هيبدت
قهرمانان فردوسي درمي آمد و مطابق مضمون و ماهيت هر يک از چهره ها ي اثر  ،صداي خدود ،
آهن شعر خواني و گردش روحي و جسماني خود ( قدم زدنش را ) تغيير مي داد  .گويي که در
روند رويداد و عالم تصوير فردوسي حلول کرده باشد» و اين کدار آننندان عظديم بدود کده توجده
جاسوسان تزار را به خود جلب کرد تا جايي که در سال  1581منجر به اخراجش از دبيرستان شد .
نخستين کار چرنيشفسکي در پترزبورگ نوشتن نقدي بر کتاب ترجمه هاي ن  -بيرک بود که
در سال  1581در مسکو به نام « سرود هاي اقوام گوناگون » چاپ شده بود و در همين نقد نوشت
« ارزش فوق العاده ي هنر والاي منظومه هاي مردمي  ،بر تمام اهل فن  ،از همان وقتدي روشدن و
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اثبات شد که فهميدند داستان هاي هومر و مجموعه ترانه هاي يوناني او با وجود ايدن اثدر معجدزه
آساي فردوسي  ،چندان پُر جلوه نيست  .در شاهنامه مضامين فراواني هست که نظيرشان را حتي
در ايلياد و اُديسه هم نمي توان يافت» و در کناره ي نقد نيز نوشته است «براي ثابدت نمدودن بده
مردم روس  ،تنها داستان رستم و سهراب را مثال آوردن کفايت مي کند  .انسان صادق و عدادل ،
انصا خواهد داد که اين داستان عجيب و شريف براي اروپايي امروزي  ،از داستان يوناني بهتدر و
گوارا تر است  .به دل ما نزديکتر  ،به روح ما سازگار تر و بشر دوستانه تر است  .زندگي را نسبت به
جن تروا و سياحت و سرگذشت اُديسه  ،با مهر و محبت بيشتر و انسان دوستانه تر تصوير نموده
است .سهراب از «آشيل» جذاب تر و دوست داشتني تر مي نمايد  . . .گُرد آفريد از«نوزيک» زيبا تر
و ظريف تر است»  .شگفتي ما در آن است که چرنيشفسکي در اين هنگام  60سال داشته است و
اين زماني است که وي با پله پله قدم به جهان فردوسي گذاردن در آن به کمال رسيده بود .
در اين دوران چرنيشفسکي گرفتار انديشه هاي انقلابي گرديد « راجع به عددالت اجتمداعي ،
خوشبختي انسان ها و آرمان هاي ا نسان پروري بسيار انديشيده و چنين آرمان هايي را از شاهنامه
فردوسي دريافته و بسياري از آرمان هاي زمان خويش را حتي سيما هاي جالب ادبيات جهان را با
رويداد هاي به تصوير کشيده ي فردوسي مرتبط مي داند  .او در ادامه انديشه ها و نوشته هايش پايه
هاي حکومت تزار را به لرزه انداخت و از اينجاست که اين حکومت چشم ديدن او را نداشت تا آنکه
در  11ژوييه  1506او را در سن  11سالگي به زندان انداخت و در آنجا بود که بزرگترين اثر خود
يعني «چه بايد کرد» و چند اثر ديگر را خلق کرد .
عاشقانِ ويژگي هاي چرنيشفسکي گمان داشتند که روح شکست ناپذير او شکسته خواهد شد
و زندان مِهر بي اندازه ي او را نسبت به زبان و ادب فارسي خواهد شکست ولي چنين نشدد و بده
گفته ي خودِ وي  ،تمدن يزداني ادب ايراني در اين گوشه ي مرگ آور ،اميد زندگي را در وجود او
زنده نگهداشت .چرنيشفسکي در مقدمه ي يکي از آثار خود در زندان مي نويسد «من خود کيستم
؟ فريدون يا سهراب ؟ زال يا رستم ؟ يا اينکه گرد آفريد با من چه نسبتي دارد  ،عموزاده است يدا
کسي ديگر و آيا راست است که نظر بازي هاي من به رودابه زياني نمي رساند» و در جايي ديگر مي
گويد « گرد آفريد بسيار نيرومند و تن و سلامتي او بي نقصان است  ،از ميان لشگر تورانيان  ،تنهدا
سهراب مي تواند با او نبرد تن به تن کند  . . .اگر دستان او ضعيفتر از دستان هجير است  ،دلش
قوي  ،نگاهش مردانه  ،يورشهايش نشان رِس  ،ضرباتش جانکاه و بسيار شدديد اسدت  .آخدر وي ،
نخستين حامي بي نظير ايران است  . . .حتي شکسپير نيز چنين شخصيت دلربايي را ندارد « .دِز د
مونا» و حتي خود «ژوليت» با وجود دلربايي و فتانگي حيرت انگيزشان  ،به گَرد پاي گُردآفريد هم
نمي رسند»
او پس از پايان دوره ي دو ساله زندان با نظر مجلس تزاري در سال  1501به وحشت کده ي
سيبري تبعيد شد  .نظر مجلس سنا در باره ي او چنين بود
«به خاطر انديشه هايي بر اي تغيير نظام موجود و بر هم زدن نظم عمومي و ايجاد تنش و دلهره
در جامعه  ،همننين ايجاد اعمال تحريک آميز به صورت دعوت هاي بلواگرانه ي دهقانان  ،اشرا
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زادگان قديم روس و همزمان براي چاپ و انتشار نوشته هاي تحريک کننده  ،چرنيشفسکي از تمام
حقوق شهر وندي محروم و محکوم و به تبعيد و کار اجباري در معدن به مدت  11سال و پس از آن
به طور دايم و به صورت اجباري ساکن سيبري مي گردد»  .چرنيشفسکي به مدت  11سال مدهش
ترين و غم انگيز ترين دوران زندگي خود را در سيبري در زندان ويليوسک گذراند.
دوستداران و پژوهشگران ژر نگار چرنيشفسکي پس از اين واقعه به اين نتيجه رسيده بودند
که او در اين گوشه سياه بي کسي  ،تمدن ايران  ،به ويژه شاهنامه و فردوسي را به فراموشي خواهد
سپرد اما شگفت آور و سُرور انگيز است که بر خلا انتظار  ،تمدن زبان فارسي  ،به ويژه  ،دردها و
آرمان هاي فردوسي  ،در سرماي استخوان سوز سيبري به تن و روح چرنيشفسکي نيرو و گرمي مي
بخشيد و احساس مبارزه را در وجود او باروَ ر مي کدرد  .ايدن موضدوع  ،بده خدوبي در نامده هداي
چرنيشفسکي به عزيزانش  ،يادداشت هاي دفتر خاطراتش به صورت پُر مهر و پُر سدوز مدي تدوان
دريافت  .وي در چهاردهمين سال حبس و تبعيدش به فرهن سالار (آکادميسين) پيپين نوشدته
است در سر و دلش نيت ايجاد مثنوي اي در موضوع ايران باستان را دارد و شش سال پس از آن در
نامه اي به پسرانش مي نويسد « در دل و فکرم نيت نوشتن يک مثنوي از افسانه هاي تاريخي ايراني
پيدا شده است که مرا آرام نمي گذارد  .رويداد هاي داستان را براي پرواز خيال به ايدران باسدتان
حتي قديم تر از آننه در شاهنامه آمده است گذرانده ام  ،پاره خُرد خُرد داسدتان در لبداس شدعر
درآمده است از جمله لحظه هاي آفرينش انسان و زمين» و حدود يکسال و نيم بعد نخستين سروده
ي خود را به نام خورشيد شب براي همسرش فرستاد  .چرنيشفسکي طرح داستان خويش و درست
تَرَ ش  ،چهار چوب آن را از ضديت ديرينه بين ايران و توران گرفته است  .به سخن ديگر  ،همه ي
تار و پود اين داستان ناتمام و يا نوشته ي چرنيشفسکي با بهدره گيدري از مدواد خدام و شداهنامه
فردوسي تهيه شده است و اين نکته را چرنيشفسکي  ،ضمن طرح ريزي بار ها گفته اسدت  .ايدن
کتاب که آخرين اثر هنري و يگانه اثر شعري چرنيشفسکي بود  ،ندامي نمدادين دارد « ،خورشديد
شب» يعني روشنايي و گرمي در شب هاي سياه و دراز سيبري  ،خيال تمددن ايراندي  ،بده ويدژه
شاهنامه ي فردوسي  .اوج مِهر نامه ي چرنيشفسکي نسبت به زبان و ادب فارسي و محبوبيت ايران
و ايراني نزد او  ،تنها در همين اثر تجلي يافته است و شايد به همين علت باشد که در تاري چهارم
مارس  1551در دفتر خاطراتش مي نويسد « به محض آنکه مقداري وقت بيابم  ،به آموختن خط
ميخي مي پردازم » .
سر انجام حکومت تزار وي را پس از  66سال حبس و تبعيد آزاد کرد ولي براي آنکده زمدان
زيادي زنده نماند او را به گرم ترين نقطه ي روسيه يعني اُشترخان فرستاد .
وي اعتقاد داشت تنها دو زبان در دنيا هست که ارزش آموختن دارد  .زبان فارسي و زبان يوناني
عبدالرحمان حسني
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