و آنگاه که خود را به این گستره آبی رسانیدی
و آنگاه که در کنار این رودخانه ابدی زاینده رسیدی
فقط گوش بسپار:
که ولگا همواره میگوید:
 روسیه!آری ،خود را به این آب زاینده بسپار

ولـگا بزرگتریـن رود در بخـش اروپایـی
روسـیه و بزرگتریـن رود اروپـا اسـت .ایـن
رود در تپـه والـدای (Валдайской
 )возвышенностиدر ارتفـاع  228متری
سرچشـمه میگیـرد و پـس از عبـور از بخـش
میانـی روسـیه بـه دریـای خـزر میرسـد.
سـاکنان اولیـه ایـن منطقـه –اسلاوها -ولگا را
«آب بـزرگ» مـی نامیدند .علت ایـن نامگذاری
را میتـوان در بـزرگ بـودن رودخانـه دانسـت.
هنگامـی کـه به ایـن رودخانـه نـگاه میکنید به
نظـر میرسـد زمـان متوقـف میشـود .بـه گفته
الکسـاندر دومـا ،ولـگا ملکـه رودخانـه هـای
روسـیه اسـت ،محافظ ،پرسـتار و زاینده اسـت.
ولـگا منبع تغذیه مـردم و مانعی طبیعی برسـر
راه دشـمنان خارجـی بـوده اسـت .ولـگا مـادر
اسـت و افـزون بـر همـه اینهـا مسـیر اتصـال
اروپا و آسیاسـت.
ایـن رود یکـی از نمادهـای مـورد عالقـه
روسهاسـت .در آهنگهـا و اشـعار مختلـف از
آن بـه عنوان «رودخانه مادر» (،)мать-река
«مادرجـان ولـگا» ( )матушка-Волгаیاد

شـده اسـت .افسـانههای ولـگا از نسـلی بـه
نسـل دیگر منتقـل شـدهاند .ولگا مدتهاسـت
جایـگاه خـود را در ادبیـات روسـیه بـاز کـرده
اسـت .فرهنگ عامه ،آثار نویسـندگان ،شـاعران
و هنرمنـدان بـه طور گسـترده با موضـوع مادر
ولـگا و پرسـتار ولـگا گره خورده اسـت .خالصه
ایـن تصاویر نقشبسـته درآثار نویسـندگان این
اسـت کـه ولگا برای مردم روسـیه خـود زندگی
ا ست .
ولـگا در درک هویـت مـردم روسـیه نقـش
محـوری ایفـا میکنـد چـرا که هسـته و ریشـه
مـردم روسـیه بـه شـمار میآیـد .رودی اسـت
کـه همـواره در تحرک و جنب و جوش اسـت و
ویژگیهای انسـانی به آن نسـبت داده میشـود،
بـه گونـهای کـه یـک فـرد ایـدهآل روسـی
بایسـتی با تصویـر این رودخانه سـازگار باشـد.
امـا چـرا ولـگا تجسـم روسـیه اسـت؟ در ایـن
کشـور رودخانههـای بسـیار دیگـری همچـون
لنـا در سـیبری ،اُب و غیـره وجـود دارنـد.
رودخانههایـی هسـتند همچـون دن ،اورال،
کوبـان و اوکا کـه رویدادهـای مهـم تاریخـی

رود بزرگ

روسـیه بـا نـام آنها گره خورده اسـت .بـا وجود
ایـن ،تنهـا ولگاسـت کـه وظیفـه نمایندگـی
روسـیه را بـه دوش میکشـد.
حوضه ولـگا (شـامل کییف ،نووگوراد ،مسـکو،
سـنت پیتربـورگ و غیـره) یکـی از مهمتریـن
مراکـز تقویتکننـده فرهنـگ روسـیه اسـت.
رودخانـه ولـگا (کـه به نـام ایتیـل (،)Итиль
ایـدِل ( )Идельدر نـزد سـاکنین جنـوب
شـرقی خوانـده میشـود) در سـالهای اول قرن
بیسـتم بـه عنـوان یـک مـرز مشـخص بـرای
قومیتهـای روسـی بـه حسـاب میآمـد .از
قرنهـا پیـش حـوادث مهمـی (هماننـد نبـرد
کولیکـف و نبـرد یـخ ) در کنـار ایـن رود روی
دادنـد کـه همگـی بـرای حفاظـت از قـدرت و
تمامیـت ارضـی ملـت روسـیه بودنـد .از قـرن
شـانزدهم حوادثـی اتفـاق افتـاد کـه از دیدگاه
مورخـان منجـر بـه سـقوط کازان (،)1552
آسـتراخان( ،)1556خانات (آخرین سـنگرهای
اردوی زرین و گروه ترکان و مغوالن) ،سـرکوب
شـورش سـالهای  1671-1670تحت رهبری
همچنیـن برخی ریشـه ولگا را بـه کلمه волг

هاجر جرست

( ُولـگ) بـه معنای «سـفید و نور» کـه در مجموعه زبانهـای فنالندی به کار
مـیرود مرتبـط میدانند .برای مثـال کلماتی ماننـد ُ ( волгыдоولگیدا) در
زبـان مـاری  ،کلمـه ( валгеوالگه) در زبان اسـتونیایی( валги ،والگی) در
زبـان کارلـی و غیـره .بـا وجـود مخالفتهایـی کـه با این نظریه شـده اسـت
بـا توجـه بـه موقعیـت جغرافیایـی رودخانـه و وجود سرچشـمه ایـن رود در
منطقـه شـمال و نزدیکـی آن بـه مناطقـی کـه اقـوام مـرودا و مـاری زندگی
میکننـد یافتـن ریشـه ایـن نـام در ایـن زبانهـا دور از ذهـن نیسـت.
از طرفـی ایـده ارتبـاط احتمالـی نـام ولـگا بـا زبانهـای بالتیـک که شـامل
زبانهـای التـوی و لیتوانـی میشـود نیـز وجـود دارد .و در نهایـت بعضـی از
محققـان معتقدنـد کـه نام ولـگا از طریقـی به زبانهای باسـتانی کـه در حال
حاضـر وجـود ندارنـد مرتبط اسـت .با اسـتفاده از این رویکرد ،امـکان توضیح
مبـدا اولیـه نام ولـگا ،براسـاس موقعیـت جغرافیایـی و خصوصیـات رودخانه
بـه خـودی خود از بیـن میرود .براسـاس بعضـی تحقیقات حتی اقـوام بدوی
کـه در منطقـه زندگـی مـی کردنـد و اولـگ کییـف بـا آنهـا جنگید ولـگا را
ایتیـل مینامیدنـد و مقـر پادشـاهی آنهـا در محلی به نـام ولگا بـود .خزرها
در زمانهـای قدیـم در ایـن مـکان زندگـی میکردنـد و قبیلـه آنهـا ریشـه
در ولگارهـای بلغـار داشـت .کلمـه «ایتیـل» بـه معنـای رودخانـه به سـبک
بلغـاری بـوده اسـت .در زبـان ولگارهای امـروزی مانند چوچهها ،کـه در واقع
فرزنـدان بلغارهـای باسـتان هسـتند کلمه «ایتیـل» را به معنـای رودخانه به
کار میبرنـد .در همیـن راسـتا عـدهای نام ولگا را به حماسـه ولگا (اشـاره به
اولـگ) و کلمـه فنالنـدی « »valkeaبـه معنی سـفید میدانند .امـا اکثریت
هنـوز بـه همـان نظریـه «ولـگا» بـه معنـای رطوبـت معتقدنـد (چـرا که در
زبـان پدربزرگهـا و مادربزرگها کلمـه «( »отволглоآت ُولـگال) به معنای
رطوبت وجـود دارد).
بنابرایـن ،هنـوز هیـچ پاسـخی برای این سـوال که چـرا ولگا« ،ولـگا» نامیده
میشـود پیدا نشـده اسـت .احتماال براسـاس نوشـته «افسـانه زمـان» تألیف

«نسـتور» ،ایـن نـام ریشـه در سرچشـمه ایـن رود دارد زیـرا در آنجـا
اسلاوها سـاکن بودنـد و ایـن رود را ولـگا مینامیدنـد در حالـی که در
میانـه راه ،تـرکان آن را اتیـل مینامیدنـد.
ولگا در افسانههای بومی
در ابتـدا بایـد گفـت کـه نـام ولـگا بـرای اولیـن بـار در افسـانههای
بومی شـنیده شـد .سـنتی که افسـانهها را دهان به دهان و نسـل
به نسـل منتقل میکند ،سـنتی به سـبک فولکلور ،داسـتانی اسـت
شـفاهی حـاوی اطالعاتـی درباره وقایـع تاریخی.
هنـوز علـم دقیقـی بـرای طبقهبنـدی سـنتها وجـود نـدارد .در
میـان افسـانهها ،دو گـروه عمـده و بـزرگ وجـود دارنـد :دسـته
اول افسـانههای تاریخـی هسـتند کـه دربـاره وقایـع تاریخـی و
شـخصیتها سـخن میگوینـد و دسـته دیگـر بـه بنیاد شـهرهای
مختلـف ،در مـورد منشـا اسـامی کوههـا ،رودخانههـا ،دریاچههـا
و غیـره میپردازنـد.
داسـتان مربـوط بـه اعمـال و رفتـار غولهـا و بـه ویـژه
شخصیتبخشـی بـه رودخانههـا و دریاچههـا ،بـدون شـک،
ریشـه در گذشـتههای دور دارنـد ،زمانـی کـه اسـطورههای
بسـیاری بـه دنبـال توضیـح علـت و آغـاز پدیدههـای طبیعی
بودنـد .اسـطورههای باسـتانی مربوط بـه رودخانهها به افسـانه
ولـگا و کامـا ( )Ка́маمیرسـد« :کامـا با ولـگا بحث میکرد
کـه دیگـر نمیخواهـد در مسـیر او جریـان داشـته باشـد .در
ابتـدا او جریـان آب خـود را قطـع کرد و نیمـی از رودخانه
خشـک شـد .اما دیگر نتوانسـت بیش از این ادامه دهد،
پـس رو به شـاهین کـرد و فریاد بـرآورد« :ای شـاهین،
همـه جـا جـار بزن که مـن سـوی دیگری خواهـم رفت.
مـن تحـت سـلطه ولـگا هسـتم بنابرایـن جـای دیگـری
خواهـم رفت».
و ایـن چنیـن کاما شـروع به حفـر زمین زیـر قدمهای
ولـگا میکنـد .در همـان زمان کـه کامـا در حال حفر
زمین اسـت شـاهین بر فـراز ولگا به پـرواز در میآید
و همـه چیـز را تحـت نظـر قـرار میدهـد .امـا ناگهان
ترسـی او را فرامیگیـرد و درسـت بـر باالی ولـگا فریاد
میزنـد .کامـا فکـر میکنـد کـه او بـه سـاحل رسـیده
اسـت و تلاش میکنـد از زیـر زمیـن خـارج شـود
ولـی وقتـی سـر خـود را بیـرون میـآورد میبینـد
که درسـت در وسـط جریان آب ولگا خارج شـده
است».
نـگاه اجمالـی بـه تصویـر رود در ادبیـات
روسـیه
یکـی از عناصـر طبیعـی همیشـگی در آثـار
روسـی ،عنصـر رودخانـه اسـت .و نقطه اوج
آن را در

آثـار المانوسـاف مشـاهده میشـودکه وی در قصیـده ایـی بـه تمامـی
رودخانـه هـای بزرگ روسـیه (حداقـل  12مورد) ،رودخانـه های اصلی
اروپـا و چنـد رودخانـه مهـم آسـیا و آفریقـا اشـاره مـی کنـد.
البتـه مهم تریـن رود در قصاید روسـیه ،نوا اسـت .همچون سـنت
موجـود در اروپـا رودخانه (که دارای شـخصیتی خداگونه اسـت)
بخـش ضـروری برای بیان شـکوه پادشـاهان و بیان اسـطوره وار
از اقدامـات پادشـاهان روسـیه و بیان فضای موجـود در آن زمان
اختصـاص پیـدا می کرد .شـاعر قـرن هجدهم دمیتریوا در شـعر
بلنـدی بـه نـام «بـه ولـگا» کـه بـه افتخـار «رود بزرگ» سـروده
اسـت ایـن رود را بـه عنـوان شـکوه و عظمـت تاریخـی روسـیه و
نمـاد زیبایـی طبیعت روسـیه معرفی مـی کند:
 ...ای ولگا! ای رود زیبا
ای بزرگ ،ملکه ،مایه افتخار و شکوه
ای ولگا ،تو عظیم و باشکوهی! ...
عـده ایـی معتقدنـد اولیـن شـاعر روسـی کـه شـعر جداگانـه
ایـی در وصـف رود سـروده اسـت آ.پ .سـوماروکاف اسـت .او
در سـال  1760قصیـده ایـی بـه نـام «دره هـا ،ولـگا»... ،
سـرود کـه در آن بـه توصیـف رود ولـگا پرداختـه بـود33 .
سـال بعـد این سـروده توجـه کارامزیـن را جلب کـرد و وی
در سـال « 1793ولگا» را سـرود و یک سـال بعد دیمیتریف
بـا نگاهـی بـه سـروده کارامزین شـعری بـه نام «به سـوی
ولـگا» منتشـر کرد.
سخن پایانی
مهـم نیسـت ولـگا در آینـده چـه تغییراتـی داشـته
باشـد ولـی در همـه حـال بـرای مـردم روسـیه زیبـا،
باشـکوه و اسـرارآمیز و بـرای نویسـندگان منبـع الهـام
خواهـد مانـد.
آثـار بسـیاری از هنرمندان بـه زندگی سـاکنان اطراف
این رود اختصاص یافته اسـت .برای مثال نویسـنده
شـهیر روسـیه ماکسـیم گورکی که خود در شهری
در سـاحل ایـن رود بـه دنیا آمـد در اکثـر آثار خود
زندگـی عـادی مـردم سـاحلی رود را توصیـف نموده
است.
ولـگا نه تنها الهامبخش شـعرا و نویسـندگان اسـت
که رودی بسـیار جذاب و شـگفتانگیز اسـت .ولگا
باعـث انبسـاط روح شـده بـه احساسـات نهفتـه
در کالم شـاعران عمـق میبخشـد .شـاعر معاصر
بلاگاف ( )Благовدر شـعر کوتاهـی این
چنیـن میگوید:
و هنگامـی کـه خـود را بـه ایـن
گسـتره آبـی رسـانیدی
و هنگامـی کـه در کنـار ایـن
رودخانـه ابـدی زاینـده رسـیدی
فقط گوش بسپار:
که ولگا فقط میگوید:
 روسیه!آری ،خـود را بـه ایـن
آب زاینـده بسـپار

