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Abstract 

The purpose of the present study is to show the influence of Iranian culture and literature 

on another territory. Russian futurist, Vlimir Khelebnikov (1922-1884), was one of those 

poets who greatly influenced Iranian culture and literature. He was one of the Russian poets 

who had the chance to be present in Iran and came to Gilan during the uprising of Mirza 

Kochak Khan along with the Red Army forces in Gilan and was able to get acquainted with 

Iran. Orientalism is one of the most prominent aspects of his poetry, in which we will only 

examine the themes of his six-volume collection of poems in the present study. The re-

creation of Iranian themes with new manifestations in his poetry has rendered 

Khelebnikov’s poetry beautiful and exquisite. Although Iran’s influence on him is not 

limited to literary and mythical aspects of Iran and beyond, it can be examined in cultural, 

religious, historical, and biological and natural dimensions, But Iranian scholars have paid 

little attention to his work. An examination of Khelebnikov’s poetry reveals his love for 

Hakim Ganjeh and reflects on his military poems as well as Shahnameh’s myths. 

Keywords: Iran, Russia, Khelebnikov, Iranian Culture and Literature, Impact. 

 

                                                                                              

* Assistant Professor of Russain Language, Faculty of Literature, Alzahrah University, Tehran, Iran 

(Corresponding Author), z.sadeghi@alzahra.ac.ir 

** Associate Professor of Persian Language and Literature,  Alzahrah University, Tehran, Iran, 

M.mobasheri@alzahra.ac.ir 

Date received: 2020-04-30, Date of acceptance: 2020-09-04 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access article. 

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of 

this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 

1866, Mountain View, CA 94042, USA. 

mailto:M.mobasheri@alzahra.ac.ir




،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش
222–9911،911آبان،هشتمـپژوهشی(،سالبيستم،شمارة)مقالۀعلمینامۀعلمیماه

 اشعار ایرانی تحلیل مجموعه

 فوتوریست روس ولیمیر خلبنیکوف،

*آبادزینبصادقیسهل

**محبوبهمباشری

 چکیده

ر دتوثیره نن   و هانیو ادادن قدرت نفوذ  رههگوو و اد     ن نشا پژوهش ایننگارش  هدف از
لنگرووذف  سهزمرگی دیگه  (، رذتذریسوت رو،، از نن دسو     2881-2211) است. وِلرمروه ِِل

و توثیره نن قوهار داشوت. ا     سو ذد و تتوت    شاعهانی بذد ک  رههگو و اد  ایهان را بسرار می
ا کوهد و در زموان قروای مروهزا     حضذر در ایهان را پرود  شاعهان رو، بذد ک  رهصت ازجمِ 
هوا وارد یور ن شود و      بهانۀ کمک ب  جگگِوی   ب راه با نرهوهای ارتش سهخ  ِان هم کذچک

ن وجوذه اشورار ِِنگرووذف    از بوارزتهی  یهایوی   تذانست از نزدیک با ایهان نشگا شذد. شوه  
ی بهرسو را  وی جِودی  اشورار شوش   مجمذع  مضامرن ایهانیِ ، رقطپژوهشاین ست ک  در ا

شره ِِنگرووذف را زینوا    ای تازه در اشرارش  بازنرهیگی مضامرن ایهانی با جِذه کهد. ِذاهرم
ای   بو  ابرواد ادبوی و اسو ذره     رقطر وی دک  تثیره ایهان   نن و بدیع جِذه داده است. باوجذد

و جغهارروای   ،شذد و بسرار رهاته از نن، در ابراد رههگگی، مذهنی، توارییی   ایهان مگ هی نمی
انود.    ار وی پهداِ و  متققان ایهانی بسرار اندک ب  نیو  بهرسی است، و طنرری نرز قابل زیس ی

وی ب  حورم یگج  است و بازتا  اشورار ناوامی   بهرسی اشرار ِِنگروذف حاکی از عشق 
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چگرن بهرسوی مضوامرن    مشاهده است. هم به نیار او قابلنرز  شاهگام های   چگرن اس ذره و هم
حوذل  ای انسانی بهِذردار است کو  بوه     دهد ک  شره او از جذههه  اشرار ایهانی او نشان می
 چهِد.  ایدۀ وحدت جهانی می

 ایهان، روسر ، ِِنگروذف، رههگو و اد  ایهان، تثیرهپذیهی.ها: هژکلیدوا

 

 مقدمه. 1

الگذی تذسورۀ   عگذان  تذاند ب   روابط ادبی و رههگگی ایهان و روسر  چگان یس هده است ک  می
رازنواک و شوگفت ِوذد    های   دلرل جِذه  هح شذد. رههگو ایهانی همذاره ب ادبرات جهانی م

 بسورار کهون دارد   ای ، یهایش ب  شه  پرشرگ ها را ب  ِذد جِب کهده است. در روسر   رو،
ها از شوه    و ادبی یهه ِذرده است. شگاِت رو، ،ک  با اهداف سراسی، اق صادی، رههگگی
 ،هوای شوهقی    هوا از طهیوق سوفه بو  سوهزمرن      توهین نن   از چگد طهیق بذده است کو  عموده  

یا از طهیق تهجمۀ نیار شهقی و یوا م الروۀ رویودادهای توارییی،      ذص قفقاز و کهیم ِص  ب 
 .بذده است شگاسی و تتقرقات شه  ،سراسی

شواعهان  چوذن   هوم  ،هوای رو، نروز    رذتذریسوت  شاعهان سدۀ برسو م روسور  از جمِوۀ   
 سو ذدند و دیگوهان را نروز بو       کسذت ِذد، مرهاث ادبی و رههگگی شه  را بسورار موی   پرش

های رو، چگرن نمده اسوت:    های رذتذریست  کهدند. در یوی از برانر   دعذت می نن رهایرهی
کگورم. موا     سذی شه  یهایش داریم و تذج  همگان را ب  هگه مِی ِوذیش جِوب موی     ما ب »

سورماهای شوهقی و ِوذدی       های غهبی هسو رم و بو     ارزش دربهابهوار   میالف حقارت بهده
 (.Хаджиев 1997: 47)« یهدیم  بازمی

دلرل رههگو پذیای ِذد پذیهای بسراری از نیار ادبی راِه ایوهان اسوت و توثیره     روسر  ب 
است. بیوش وسورری    روسر  نشواردار  نایاز نیار ادینان های عهران شهقی در بسراری  اندیش 

دادنود.   ایهان انجوای شگاسان روسی از ادبرات   هایی است ک  شه   از این تثیرهات وامدار تهجم 
بوهد و    سه می  ها زمانی انجای شدند ک  اروپا در بتهان ننذد مسائل مرگذی ب  ته این تهجم  برش

هوه  طنروا  مهدموان   نمود.    شومار موی    ها ب  نیار عهرانی شه  مثمن و دس اویزی متوم بهای نن
قوهار   مهکوز تذجو     شوان  نیار ادینان و اندیشمگدانشان ِارج از قِمهو مِوی ک   اینب   سهزمرن
کو    الن   نایف   پرداست ا  نن مِت است.برانگه روح غگی و ِِّ و اینکگگد   مناهات می دبگره
های الزی بهای پذیهش و درک نن مهرا باشود. ایوهان     یابد ک  زمرگ   جایی ان شار می   اندیش هه 

 ،نابرشورن م هح بذده است. نز «سهزمرن شره و هگه و اد »عگذان   ها همذاره ب   در مران رو،
 نذیسد:  در مدح شاعهان ایهان چگرن می ،شاعه مشهذر سدۀ برس م روسر 
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و عاشوقان    روک در سنک رمان  یک  ناام مرزانی  همان  ب  یییتار یها  حماس  در را رهدوسی
 یوک  عگوذان   بو  را  [امذالن] نیالد  ج ل مداح، یک عگذان  ب  را انذری ،ته کممشهذر است و ن  

 شواعه  عگوذان   بو   را حوار   سوهانجای  و ،اِ   مرِم یک عگذان  ب  را سردی عارف، نذیسگدۀ
 را جوامی . نامرود  شوه   مگد ارزش مهواریدهای تذان  یم ترصنی هرچ بدون عاشقان ، یها  غزل
دوی را دارد و  یگواه انوذا،، جا  ۀدر همو  ینوا  اول در ناوه یهروت، اموا تقه    ناه هه از تذان  ینم
شوواعهان بووزرش بهشوومهد  یوونا ۀاو را در زمووه تووذان  یمووبووا تمووای انصوواف  روول،دل هموورن بوو 
(Ознобишин 1826: 401  .) 

جِودی یووی از    اشورار شوش   مجمذعو   در را رههگو و اد  ایهان تثیره ،پژوهشاین در 
نقود و  کشود،    را بوه دوش موی  « هوا   پرغامنه رذتذریست»ک  لقب  ،شاعهان مشهذر رذتذریست

حضذر ولرمره ِِنگروذف در شوهههای شومالی ایوهان باعور نروهیگش      . کهدِذاهرم بهرسی 
ای از تاریخ شول یهر گد کو  ایودۀ ِِوق      اشرار زینایی در وصف ایهان شد. نیار وی در بهه 

بهابهی انسان غه  و شوه  یووی    ر  م هح شده بذد وصذرت یس هده در روس  نیار شهقی ب 
اصِی نیار اوست کو  در ایون پوژوهش،     های  ژییاز وی یهایی  شه  ،از وجذه نن بذد، بگابهاین

 ب  بهرسی مذضذعات ایهانی این مجمذع  ِذاهرم پهداِت. رقط
 

 بحث و بررسی. 2

، همرن بس کو  مایاکذرسووی او را    شاعه رذتذریست رو، ،در وصف متنذبرت ِِنگروذف
یوف    نسوی  نروواالی  نامرود.   می« ادشاه شذرویپ»و « های جدید شاعهان   کِمب قارهکهیس ف »
 نغواز  مایاکذرسووی عگوذان   بوا  در مگاذموۀ بِگود ِوذد   شاعه مشهذر روسر ، ،(2882-2209)
ی از این شره نمده است:داده است. در بیشرصِی را ب  ِِنگروذف اِ صاص  شذد  یم

 باشد یهوت و راح ی اندیشۀ در ک   نن  یب/  کهد  یم زندیی او

 نذشت  یم ها  پل روی به/  و دیجَذ  یم ِشوی نان

 .را شده پهورده کِمات

 بذد الرِ  یب و ساده/  بزرش، پرچردۀ انسان این

 باشد باید نرز یذن   نرهم/  روزمهه، ک ا  و حسا  در

 ایرِ عمه و حار  یذن    نرهم/  سردی بذد ک   چگان

 ... تاس زرین شانیها  کهان  ک /  ارق در دودی ابههای بسان

(Асеев 1973: 46.) 
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 کگد:  مگاذم  از سفه ِِنگروذف ب  ایهان یاد می  دیگه از همرنی یا در بیش

 شاد و پاک کششی طگرن/  کشاند   یهانا یه... و او را ب  کذ
   دانس گد  ینم را ما یذیش ک  مهدمی و
 زدند  یم صدا رو، درویش را او و

(Асеев 1973: 49 .) 

« رویوش رو، د»در ایهان ب   پذش  ِِنگروذفل ژنده یف نرز پرداست،  ک  از شره نسی  چگان
ذر شوه بو  نن م ِذد در یوی از اشرارش ب  نامی ک  در ایوهان   . شاعهْمشهذر بذد «مذال  یل» و

 کگد:  بذد اشاره می شده

 بنهمت! و مذال  یل بگشرن، و! / مذال  یل: زدند رهیاد من به

 و شاد بهِاس م. رههت یبا صذرت ومن  و : منیف م

 ،کگگد  یم صدا یذن   نیا انزلی در مها ک  دانس م. نشس م

 .هس م رو، درویش من ک   ییجا

(Хлебников 2001: vol. 2, 207.) 

بهد. وی در دشوت کالمروک در     سه می   زمرن ب نگروذف همذاره در ع ش شگاِت مشه ِِ
در اردویواه ِوان   »نذیسد:   دربارۀ متل زادیاهش چگرن می . اوروسر  م ذلد شد ناحرۀ نس هِان

«. ذلود شودی  رسورد م    موی  2نشرن، در دشت ِشوی ک  ب  دریای کاسپی  های بذدایی کذچ  مغذل
ب  شه  و بالردن او ب  ریشوۀ شوهقی    یه عشق و ع قۀ ِِنگروذف بران هس م نسرا پسه منشرهِ 

 نمایاند:  اش می  های تارییی و اساطرهی شهقی  ِذد است. این شره وابس گی شاعه را ب  ریش 

 بذدند، یهر   به دراش هان  ۀو نره ها  دشت ها،  یل مها
 نترف، صذرتوان با یذسپگدان دریای/  ،شول  ییگند چادران

 .نسمان دشت غهورنمرز هس ی
 پذپوان، نتشرن یها  بال رنگرن رهاِگای
 ها. سال شان  یپ در و شدند  یم سپهی چگرن این روزها

(Хлебников 2000: vol. 1, 205) 

کوهد، بوهای دیودار ایوهان،       ک  در ارتش سوهخ ِودمت موی    ،ِِنگروذفسهانجای نرزوی 
مگاوذر کموک بو       ارتش سهخ بو   یذی سینعگذان   سهزمرن شاعهان بزرش، متقق شد. او ب 

 انق برذن نهضت جگگل در یر ن ب  ایهان سفه کهد.
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 ر روسو  یروهی   شوول    و یتوزار  ر روسو  یبرود از رهوپاشو   ِوان  کذچوک         رهزاک  م جا ازنن
 یب  شورارها  ردام ک   حالیدرو  ،کگد  یم دراز سهخ ارتش یسذ  ب  وس ی   ددست  ،یویبِشذ
 سذسرالرسو ی  شوذرایی  جمهوذری » دارد، روسور   انقو    ۀطِنان  مساوات و ِذاهان   ینزاد
 ر عودالت وابسو   بو  روسو     ۀرهقو  ،2122... در ِهداد  کگد  یم تثسرس یر ن در را «ایهان
 را «ایوهان  کمذنرست حز » نای کگگهه. داد رلتشو یبزرش ِذد را در انزل ۀکگگه رننیس 
در رشوت بوا    «یوهان ا رالرسو ی سذس یشوذرو  یجمهوذر » ،2122 سوال  اواِه در. بهیزید
حهکت ِذد قصد تصهف تههان را داش گد  ۀو در ادام یدیهد رلارتش سهخ تشو رنانیپش 
 (.2۷8-2۷2: 2921 مسرذدیو  یزاهدان زاهد)

ِوان، رئورس جگونش      اهلل  با یهوهی از انق برذن بوا رهنوهی احسوان    راه همِِنگروذف نرز 
ای بو     انق بی ایهان در یر ن، از راه مازندران بو  کمپورن تهوهان رهسو اده شود. وی در نامو       

 کگد:  چگرن تذصرف می  ش، ماجهای سفه ِذد ب  ایهان را با نثهی شاعهان  اینِذاهه

 و سوذار  «کذرسوک » کشو ی  بوه  بوذد،  مانوا  را بشوه  نذ، ب  سپهه تنسم ب  ک  نرامی هذای در
چشومان   ،روای   نقهه بهف از پذشرده یها  قِ . شدیم ایهان نبی سذاحل سپار ره جگذ ، یسذ  ب 
چوادهوا، بسوان    یابهوان ابهها پگهان شده باشد. نقذش بهرو  یهک  در ز مانست  یمرا  رامنهیپ
 ادیو   بو  را  یبزریوذار  یشوۀ اند یجد یدیانک  د یچشمان اله یبذد در ژررگا یراسی یشۀاند
شوده   هیسو هد  متمود  پاهای مقابل در ک  ابهیشم به هین مانگد روان ییط  جگذ  .نورد  یم

 ییبدل شده، جوا  رفِف رنول نبی یا  نقههب  « کذرسک»  ذنسُسَهباشد، شمال تا شمال پشت 
 یهوا   کف و دندرکذب  یم هم به را ِذد و شده چمن از ته  روشنسنزِ روشنِ امذاج،  رشۀک  ش

 شوذ و شست یا. من را در ن  یهی درِذردند میشده، تِذتِذ  اعدای ۀدر متاصه یماریذن بهر
 کهدنود  ِ وا   «جوان بهادر» مها مههبانیپذشاندند و غذا ِذراندند و با  رددادند و رِت سپ

(Хлебников 2004: vol. 5, 319) . 

موگروس شوده اسوت.     موذال   یل کهنایایهان به روی ِِنگروذف در شره  از تثیره دیدار
« دیودار »را یهرت و با عگذان رهعوی  « ترهان بدون ت»های بردی، عگذان   این شره در چاپ

مرگای   در زبان روسی ب (Тиран) « ترهان(. »Хлебников 2004: vol. 5, 348-358چاپ شد. )
کو  در زبوان   (Иран) شوذد    موی « ت»بدون حهف است و در زبان روسی این کِم  « ظالم»

در ِوذد احسوا، قودرت و     ،ِِنگروذف پس از سفه ب  ایوهان است. « ایهان»رارسی همان 
مگود ِوذاهم    زودی قدرت  حاال من قذی هس م، ب »کگد:   های جدید می  انهژی رهاوان و ایده

 «بو  ایوهان بوهوی    شد و جهان را توان ِوذاهم داد. تابسو ان سوال نیگوده اح مواال  دوبواره      
(Хлебников 2004: vol. 5, 323 پدر .) موذرخ بوذد و    ششوگا، و موادر    زیسوت  ِِنگرووذف
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رضوای مگواطق   « قوهنن بهواری را  »تثیره ننذده است. در شوره    بی شاعهوالدین به اشرار  ق ئع
 کشد:  تصذیه می شمالی ایهان را ب 

 من سته سپردار مشرذف، عاللم

 .کشد  یم ان اار را ستهیاهی سفرهان را، بهاری قهنن

 انزوا نبی نهگو در/  ِذرشرد، یره ماهی مانگد

 زند  یم رهیاد ماههان  او/  ،شده پهن تذرهای

 .تابس انی تذران تازۀ بذی و

 شگفت ِاویارهای/  بهاری، ِداوندیار ایگک و... 

 .ناک نم یها  بهش کگار قایق، هه در

 :شذد  یم یشذده ِذاهش دس ان

 .«کن ع ا نسمان»

 (Хлебников 2001: vol. 2, 47)  

ِوذد   نوای دارد. نوای مگاذمو      (Лейли и Медлум) ملودلذی  و لرِوی ِِنگروذف یوی از نیار 
بارهوا  را  مجگوذن  و لرِوی ناوامی اسوت. داسو ان     مجگوذن  و لرِیداس ان عاشقانۀ  کگگدۀ تداعی

، اموا  انود  نوردهتتهیوه در رشو ۀ   و اردو بو   ،های رارسی، عهبی، تهکی  شاعهان می ِف در زبان
تهی بهِذردار است. ِِنگروذف در داسو ان کذتواه    داس ان ناامی از شههت و متنذبرت برش

نامود    موی  1«هوا   به هین مگاذمۀ نراموی »کگد و نن را   مجددا  ب  این حماسۀ ناامی اشاره می« کا»
(Хлебников 2004: vol. 5, 132; Хлебников 2003: vol. 4, 58 .)    ِِنگرووذف در اب ودای ایون

 «کوا » .«بوا »و  ،«ِوذ »، «کوا »نود:  ا ها س  جزء بوهای روح قائول    کگد ک  مصهی  داس ان اشاره می
ک  او نوای کشوذر مصوه را      و جالب نن (Хлебников 2004: vol. 5, 122)زاد است  مرگای هم ب 

 کار بهده است.  صذرت رارسی و با ِط سرهیِرک ب   در این داس ان ب 
کگود و    تِقوی موی  « جواودانی و نوامرها  »اشرار ناامی را  ،شگا، مشهذر رو، ایهان ،ِسبهت
« کگود   هوای جهوان سوفه موی      نیار او مانگد کاروانی هس گد کو  بو  تموای سوهزمرن    » :نذیسد می
(Бертельс 1968: 4). لرِوی ، شرهین و ِسهوس  مگاذمۀ او یرگی »دهد:   چگرن ادام  می وی هم 
ای هسو گد کو  بوه روح انسوان بسورار توثیره         هوای عاشوقان     ، مگاذمو  ووه رپ  هفتو  مجگذن و
« کگگود   مگاذر ایثار در ره مرشوذ  تهوذیب موی     تدریج عشق را از نفس اماره ب   یذارند و ب   می
(Бертельс 1968: 15رودلنوا .)، ُمجگوذن  و لرِوی در مقدمۀ تهجموۀ روسوی    ،هدشگا، رو،ک 

 سازد:  ِاطهنشان می
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 در ِصوذص   ب  داس ان این .دارد بسراری متنذبرت کهدی رذلوِذر در «مجگذن و لرِی» قصۀ
 رندر بو  چگورن  هوم بهِذردار اسوت،   یادیز رتاز متنذب ر و تهک 9قفقاز ماورای کهدهای نزد

 (. Битлиси 1965: 15)مشهذر است  رزساکن مگاطق ِهاسان و کهمانشاه ن یکهدها

شمارد کو  رقوط     ادبرات رذلوِذر کهدس ان بهمیوی پگج نسیۀ می ِف این مگاذم  را در 
کوار رر و      هوای می ِوف بو      صوذرت   ها ب   در جزئرات تفاوت دارند. نای مجگذن در این نسی 

رسود    ناوه موی    . بو   (Меджнун)و ملجگوذن  ،(Меджлум)، ملجِذی  (Меджрум)است: ملجهوی
 .بهای قههمان ِذد بهیزیده اسوت وزن با همرن اسامی   را هم(Медлум)  ِِنگروذف نای ملدلذی

در کگوار  « / жژ»و « / дد »در زبوان روسوی از تهکروب دو حوهف     « ج»حهف یف گی است ک  
 .: джشذد  دیگه ساِ   می یک

 شذد:  چگرن نغاز می  مگاذم  این

 در دوردست نزد حاکمانی در کهدس ان

 دنرا نمدند و بالردند  دِ ه و پسهی ب

.(Хлебников 2002: vol. 3, 32) 

 و لرِوی دهود. در مگاذموۀ     ماجهای داس ان در غه  ایوهان در کهدسو ان رخ موی    ،بگابهاین
ها را ب  دو س اره تندیل کگد. لرِوی سو ارۀ     کگگد تا نن  دریاه ِداوند دعا می   دو دلداده ب  مدلذی

رسود. ایون     سوان بو  زمورن موی     یوک   ها  شذد و مدلذی س ارۀ شه  و نذر ههدوی نن  غه  می
ترنروهی وحودت بشوهیت در اندیشوۀ       یوه وحودت شوه  و غوه  و بو       تصذیه ِذد بروان 
 ،های مهدی سگگسه  ارسان  بهاسا،ِِنگروذف است. 

در رصول مررگوی م ودرجا      ،دو س ارۀ درِشگده در نسمان ک  ب  لرِی و مجگذن مشهذرند
هوا مر قدنود     سگگسهی 1.شذند  رسگد و باز از هم دور می  هم می  نیگد تا ب  نزدیک می هم  ب

شوذد    ایه کسی نرزویی کگد این نرزو بوهنورده موی   ،هم رسردن این دو س اره  در مذقع ب
 (.1۷: 2912)اعامی سگگسهی 

دو سرارۀ زههه و مهیخ )ناهرد و بهوهای( دو عاشوق و مرشوذ  زمرگوی      ،ها  بهاسا، ارسان 
عگوذان نمواد    ها ب  رسردن نن هم ها و ب   از سراره ،اند. در ادبرات رارسی  هس گد ک  ب  نسمان رر  

 اند:  بههه جس  بسرار عاشق و مرشذ  

 سوواز  هووم نو وو     ه و بووادای بوو  وّشلوو

 

 بواز   هوم عشوق     زههه و مهیخ بو   

 (.۷7: 298۷)ناامی یگجذی  
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بوار   زههه در ادبرات رارسی نماد مرشذ  است و در واقررت تقهینا  هوه سورزده مواه یوک    
 ،بگوابهاین انود.    زههه و موهیخ را نوای بوهده    ،ها  دهد، اما در ارسان   مش هی رخ میمقارنۀ زههه با 

 مشاهده است. وضذح قابل  روابط برگام گی در این مگاذمۀ ِِنگروذف ب 
نه، مسوِمانان  »سهاید:   مجددا  ب  ایدۀ وحدت ادیان ناه دارد و می ،تهِان  یحاجشاعه در 

(. Хлебников 2002: vol. 3, 74« )تذانگود اسو می باشوگد     میها نرز   اند و رو،  رو، همان نرز
و ِِنگروذف در شره ِوذد از مِول می ِوف     است قدیمی نس هاِانهای   از نای تهِان  حاجی
صدای بوه و زینوای مون ن / موهدی را بو      »سهاید:   بهد و در یوی از ابرات نن چگرن می  نای می

 (.Хлебников 2002: vol. 3, 73)« ِذاند  تجمری تازه رهامی
بار دیگه ایدۀ وحدت شوه  و غوه     ویدرا رهزندانِِنگروذف در مگاذمۀ بِگد حماسی 

جهوان اسوت. بیوش سوذی ایون      )موادر(     «ِایّ»ویودرا   ،یف ۀ تارتاکذرسوی  کگد. ب   را م هح می
ظاهها  ِِنگرووذف   ک است ناامی  ۀاسوگدرناماق ناسی کذتاه از « بادبان سذی»عگذان  بامگاذم  

( اق نا، کوهده  28۷۷)پر هبذرش  (В. Григорьев)ی یهیگذریف نسراو  روسر نن را از ک ا  
بسوراری از نیوار   پوهدازد.    ویژه از قسم ی ک  ب  بازیذیی بیشی از مگاذمۀ ناامی موی   است؛ ب 

، (Асанов) نسوانذف ، Липскеров)) فای مانگود لرپسووها    اروهاد بهجسو     راناامی یگجوذی  
 اند.  ... ب  زبان روسی بهیهدانده و،  (Шагинян)شایرگران

این بیش از مگاذمۀ ِِنگروذف شهح مواجهای ننوهد پرهوزمگدانوۀ اسووگدر و نزادسوازی      
هووای قههمووان ِِنگروووذف مانگوود   هاسووت. بهِووی ویژیووی سووهزمرن بووهد، از تصووهف رو،

ژۀ توارییی ایوه بهیهر و  از    چگورن سوذ   سِتشذری و ت ش بهای ایجاد مدیگۀ راضوِ  و هوم  
ای مگاذمۀ ِِنگروذف پسوه ویودرا اسوت      ناامی هس گد. قههمان اصِی و اس ذره ۀاسوگدرنام

زنوم    کگذن به پاشگۀ مغذلس ان تور  موی »یذید:   اندیشد و چگرن می  ک  به روی ولگا ب  هگد می
پسوه ویودرا بوه     .(Хлебников 2004: vol. 5, 433)« کگم  و زلف سگگی هگدوس ان را لمس می

کو     دهد. چگوان   ها نجات می  و کشذرش را از تصهف رو، 7کگد و نذشاب  رهاز ابهها پهواز می
ناامی نرز اسووگدر اسوت    ۀاسوگدرنامشیصرت پسه ویدرا همان اسوگدر است. در  ،پرداست

ک  پروک   ،ناجی سهزمرن بهد، رقط گدر ن دهد. اسو  ها نجات می  ک  نذشاب  را از اسارت رو،
شه  و غه  نرز است. پسه ویدرا در مگاذمۀ ِِنگروذف نرز همان تفوه وحودت   مران صِح

 کگد:  ناامی وجذد دارد م هح می مۀاسوگدرنامِل را ک  در 

   0عن ن و مقصذدی یاه  نن/  دریذر عه  مسارهان

 .ایهانران قدیم جادۀ/  ۷کذیابا نن پی در/  رر  ، بِغار ب 

 شد، سهوده ییط  یها  رو، دربارۀ/  شد، تصگرف درایت با اسوگدرنام 
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 .کگد  یم تمگا را مههبانی ها  نن نزد/  رهاری، ها  رو، از هم  مانگد

 !اسوگدرنام : دهد  یم سه نواز عن ن/  یک... در باغ مقد، و تار

 ب  زانذ ار اده است. 8پهست  نتش ک  ییجا

 بهد، است / شفق رنو نناِ   است رنسهزم جا نن... 

 .نورد را ها  رو،است / تذران  یشاد ۀضهب و ننهد نهگو

 :کهد  یمبهد، / سهنذشت را با ِشم تمگا  روای انمره... نذشاب ، 

 پهواز کن جا اینرا، بپذش زره را! / ب   ِذد ک ه بپذش»

 !را یهیان زمرن رهیاد! / کن یذش اسوگدر! بالدار اسوگدر شاه

 !را ابهها ضرارت کن رها/  !یا  بذده ها  قهن متنذ  تذ

 !را حقره یها  رو، کن کرفه/  مهدمانی، ۀشد شیس ا تذ

 !برا ما سهزمرن ب  ِذد سپه با/  یره، دست کف به شمشره

 .«را نلذده  ِذا  حورمان کن رها/  باش، زمرن متذر دوباره

 نمد / شنح رهمانده! جا ایناو ب   و

 را کش گد. 22یذندزر رزه/ با ن یناز 2وندای دو دیگه... 

 ار اد رنرو،، / به زم 22قگ ال اما

 (Хлебников 2004: vol. 5, 246) 

مانگود قگ وال،    اسووگدرنام  ِِنگرووذف بوا قههمانوان حوورم یگجو  در       ،ک  پرداست  چگان
 بهد.  ها نای می ... نشگاست و در مگاذمۀ ِذد از نن و ،زریذند، نذشاب 

وی یووی دیگوه از اشورار     تگها شاعه ایهانی مذردتذج  ِِنگرووذف نرسوت.  حورم یگج  
 نای حار  مزین کهده است:  ِذد را ب 

 :رال بهای

 .را رو، نژاد / یشت بازِذاهد زبان. / تمِقم  ۀشرف

 را /   ربعگدل یادنغم  و ره ک   چگان

 .ستا جاریبا اننذه رود  جا نن

 .است شرهین رهوار ادنت! / بهیز! سگنل نه،

 ... را حورم زندیی را، حار 

(Хлебников 2002: vol. 3, 89)  
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بودیل حوار  نشوگا شوده بوذد.        با اشورار بوی  « مهیدان حار »ِِنگروذف از طهیق انجمن 
( در یگند باالی نپارتموان ِوذد   2212-2800را ویاچرس ف ایذانف )« مهیدان حار »انجمن 

 تثسرس کهده بذد.

. شودند   یمو حار  جمع  یدانمه چگرن همیذنایذن و  های  مو ب شاعهان به هین ،موان نن در
 یگنود  ایون . اسوت  مشوهذر  «یگنود / باشوگرا » بو   ادینان جمع در و ایذانف اشرار در موان این

 دربوارۀ  اشوراری  الهای مگنع شد، تثسرس پ هزبذرش سن در شرهاز شمس ار یار ب  ک  عهرانی
 شود   یمو  نامروده  نروز  «حوار   دوسو ان » و «حوار  » یهوا   نای  ب  انجمن. شد اشرارش و حار 

 (.299: 292۷ م هه   یمیکه و پذر  ریتی)

ها در ان اار  سفهی ک  مدت ؛یذیی شاعه از سفهش ب  سهزمرن ایهان است  شره  یل پرش
های شهقی   سذی سهزمرن  ب  ِِنگروفاولرن سفههای  2212سهانجای در سپ امنه سال  .نن بذد
کو  در    طوذری   کگد، ب   شذ  دیدن ایهان او را رها نمی ،شذد. در باکذ  میرهسپار باکذ او نغاز و 

 سهاید:  کگد و شره  یل را می  در هچۀ ِاطهاتش ب  این مذضذ، اشاره می

 شما یسذ  ب  چرگَذَت پل به/  مین  یم ایگک ایهانران، بگگهید

   ردرماهمن است / من هذش یپا هیز   ب  بادها پل

 نوری  یم دس انم در و/  عصه پرامنه هذشردرماه، من

 زنگد  یم بذس  جذانان و دِ هکان ایه ایگک(. / را نیگده)جهان  را رهاشوهت

 اند  بهِاس   سگگی یها  تابذت از ک  بشه جفت نیس رن/  اند    ان رمش و مشی

 عدالت هس م. ینبه ه و ش  روَه  اش / من  رومِهد ن ـــــــــــوهذمَگَ   من

 مقدسم. یپادشاه ینبه ه و  یهیوَ  ِشَ هَه من

 زرتشت ینب  لنان زر میِذر  یم سذیگد

 .بذد ِذاهد شذراها سهزمرن زمرن ایهان

 !پرامنه یذید  می چگرن

.(Хлебников 2001: vol. 2, 132)  

جمهوذری شوذرایی   »بو  تشوورل    بواال ِِنگرووذف در ان هوای شوره     ،کو  پرداسوت    چگان
توه  کوه شود، اشواره دارد. شواعه        کو  پورش   ،ِان  در دورۀ مرهزا کذچک« سذسرالرس ی ایهان

یابود    باس انی درموی  یکگد و ایهان را سهزمرگ  چگرن ب  اصذل بگرادین دین زرتشت اشاره می هم
اسوت   تش ران پل صهاطاع قاد زر ب دهد. چرگذت   ای نزدیک می  ک  وعدۀ دیدار نن را در نیگده
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سوذی نرموهوز دارد و     ای ب  سه کذه النهز بو    سذی شمال و ترغ   کذه النهز ب   ای ب  بن  ترغ »ک  
چگرن یذیگود پِوی اسوت کو  دو رو      ( و هم990: 2982)بهار « به مران نن چواد دائر ی ایس د

بودکاران دیگهیوذن و   یوذر، اموا بوهای      کاران وسورع و سوهل    شوِی ک  بهای درست  ب »دارد: 
راه بو  ژرروای دوزخ     شوذد و روح بودکار را در نرمو      شول دَی ترز شمشورهی پدیودار موی    ب 
و  ،، چرگوذد صذرت ِگروذر  ب  واژههای رارسی این  در رههگو(. 222: 2987)هرگِز « اندازد می
 .است نمدهگرذد نرز رچ

. اسوت ی زمورن  نیسو رن زوج بشوه اسواطرهی رو   اما مگاوذر شواعه از مشوی و مشوران      
مشور   دهگود.    مایۀ نرهیگش انسان را با داس ان مشی و مشران  تذضرح می  های ایهانی بن  اس ذره

در ایون زوج  انود.    هوای م فواوت مرهروی کوهده      ها و مگابع یذنایذن با نای  و مشران  را در زبان
 ،و در زبوان ِوذارزمی   ،«مهو  و مهِرانو   » مسرذدی یختار در، «ماری و ماریان » طنهی یختار
مگاذر از اوشوردرماه یوا هذشوردرماه نروز در شوره ِِنگرووذف       اند.   نامرده شده« مهد و مهدان »

 :دومرن مذعذد دین زردش ی است. در اساطره نمده است

پِد )کسی ک  پدر ِوذ     نای وِه  اوشردر، دوشرزۀ بهدیگی ب  سی سال مانده ب  پایان هزارۀ
ِوذرد و   کگد و از نن موی  گی میت  رسد در ن  کرانس  ن  ت میدارد( ک  نسنش ب  زردش

سال  اوشردرماه یا هذشوردرماه    شذد و از این دوشرزۀ پانزده زردشت وارد بدن او می ن فۀ
روز  مودت برسوت شونان     شذد، ِذرشرد ب  سال  می  نید. وق ی ک  اوشردرماه سی دنرا می  ب 

اسوت و نغواز    اوشردر ب  پایان رسرده  د ک  هزارۀایس د تا بهدیگان بدانگ در اوج نسمان می
شوش سوال بوهای     ،یذی اوشوردرماه بوا اورموزد   و هزارۀ اوشردرماه است. ب  بهکت یفت

   (.87: 2987یراهان بهار مداوی ِذاهد بذد )نمذزیار 

زردشت از هفوت باشوگده یوا نموذد ِودا کو        . »«عِم با ِ»یا  «رِ هذشدَ»هذشردر یرگی 
مرگذ، وُهذمگو ،    همانا سپگ   یان  باشگدیذید. این   ِدا نرهیده شدند سین می ِذاست و ارادۀ  ب 

(. وُهذمگو ،  292: 2987)هرگِوز  « وَیهیَ ، اَرمر ی، هَذروَتوات و اَملهِتوات نوای دارنود      اَشَ ، ِش هَه
و شوههیذر   ،یه امشاسپگدان اصِی بهمن، اردینهشوت  تهترب بران ب  وَیهی   ِشَثهَهو  ،وَهرش    اش 
 ماهه چرزی هس گد: ههیکو 

 گدرنشو   یمو است ک  در طهف راست اهذرامزدا  «نرک اندیشۀ و ِهد» یمرگ  ب )وهذمگ (  بهمن
 انسوان  بوا . است جهان در سذدمگد حرذانات پش رنان و کلمذ .دارد را او مشاور نقش تقهینا  و
 یوق از طه یوها ز ،اسوت  نرهیودیار  ِهد از ماههی چذن ،دارد ارتناط نرز انسان نرک اندیشۀ و
 (.20: 2987)نمذزیار  رسرد دین شگاِت ب  تذان  یماست ک   رکن یشۀاند
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 وَهرش  ( ماهه به هین پههرزیاری و راس ی و درس ی است؛   اردینهشت )اش 

 ایون . نود ا متوهوی از بهشوت   ،نوگگد ِشگذد را اردینهشت ک   ننان. دارد ناه زیه را ها  شیارن او
 و مرگوذی  دنرای نام نگهان ح ی بِو  ،سازد  یم بهقهار زمرن روی در را نام تگها ن  امشاسپگد
 رو  اسوت تگن  یشانسزا چ  نناز  رشبدکاران را ب یذان،ک  د کگد  یم مهاقنت و هست نرز دوزخ

 (  20: 2987او نتش است )نمذزیار  یِجهان نیا یگدۀنوگگد. نما

 و شههیذر )ِشَثهَه وَیهی ( نرز؛

 قودرت  و سور هه  شووذه،  تذانوایی،  ماهوه  او. اسوت  م ِوذ   سِ گت و شههیاری یمرگ  ب 
اسوت   ینماد سوِ گ   ،یر ی در و بهش ی روایی رهمان نماد او مرگذی، جهان در. است نمذزیار

و درماندیان را در ناوه   چاریان یرا مس قه کگد، ب یدیارنره ۀو نرزو باشد، اراد رلک  م ابق م
 (.  2۷: 2987شذد )نمذزیار  رههچ ها یبدداش   باشد و به 

او را  ایون ناحرو    .دهمدتی در مهز ایوهان و روسور  زنودیی کو     2212ِِنگروذف در سال 
د، اموا سوفه بو  ایوهان     رقم ِذر. سفههای م رددی در زندیی شاعه کهدِذد جِب    بسرار ب 

 .دکوه سپهی  مدت زیادی را در نس هاِان وذفرِِنگ. یذاشتبرگی وی   ر جهاندتثیره عمرقی 
کوهد. شوره  یول بازتوا  سوفههای        قِمداد می« سذی ایهان و هگد  ای ب   پگجهه»این شهه را  او

 شاعه است:

 .اننذه ؛یا  زهردوش ابهوان چذن/  رنجم در تذ رنج از! نسرا اوه،

 .س مت و ل رف یا  حگجهه چذن/  و ات  یشنانگاه یها  شیارن

 دهد؟ مژده را دیگه روزی ک   نن کجاست نسرا،

 ،دپذشانْ  یم مها زانذان/  رود نبی یرسذان با ایه اوه،

 .کهد  یم زمزم  رازنلذد یها  نغم  دِ هک و

 ،ستییه  یم بیت ِذش و نرای

 .کهد  یم ِشک یرسذانش ان های با را چشمانش ک   یدرحال

 یر ی، پهیشان روح نن/  و درکش  یم رنج او ،داشت  یم دوست او

 :شد  یم نذاِ   جگو شرپذر قِنش در/  دررس  یسهم راه از دیگه احساسی باز ایه

 .شدند  یم ننهد ِذش دست ها  یساوج و/  ،ها  زرتشت و ها  مهابارت و

 .دیینره  یم ها  پهسش و ها  پاسخ/  بذدی، رر گان این عصه  هم کاش

 .یکهد  یم ارشان پاهایم به/  را یرسذانت روشن یها  سو  از تِّی تذ و
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 یدامهوز ننا یا: / نمذزیار، نیکهد  یم زمزم  بهایم و

 کگرم؟ جذو جسترا  ینزاد راه

(Хлебников 2001: vol. 2, 113.) 

های ایهانی اسوت و از    ِِنگروذف دربارۀ اس ذره دیگه اشرار مشهذراز  یه نهن کاوۀشره 
و ادبی بهِذردار است. این شره سهاسه تصوذیه اسوت و کوام       ،مضمذنی تارییی، رههگگی

 ایوهان ئت تتهیهیۀ نشوهیۀ  ن ارتش سهخ و از اعضای هراز رراال (Кастрин) نمادین. کاس هین
عگذان نماد انق   ایوهان عِرو  اسو نداد      ب  یه نهن کاوۀدر ِاطهاتش از ِِنگروذف، ب   ،سهخ

ک  در نن زموان هوهدو   ، (Дубраковский)راه با دوبهاکذرسوی  کگد. وی هم  ضتاک اشاره می
جذی شرهی بذدنود  و را تهر  کهدند و در جست یه نهن ۀکاوبهدند، پ کارد   سه می  در ایهان ب

 .ک  نن را تومرل کگگد

مسوئِ    ین. اکهد  یم روه ِِنگروذف اشرار ب  مذضذ، این بهای دوبهاکذرسوی ک  بذد واضح
م ذجو    رم،داشو   سوهخ  ایوهان  یۀمذضذ، با هموارانمان در نشه ینا ۀک  دربار یرا ضمن بتث

...  یمیف و  بوذد   سوین  ۀمجِو در  رهدوسوی  شواهگامۀ و  یوه  نهن کاوۀ ارسانۀ ۀ... دربار یمشد
 روامی را مانگود رهنوهِ ق   یوه  نهون  ۀکواو  ۀارسان تصذیه تذانست  یم ی شره در نشه ینا رحتذض
 روز هوه  را یهر   حگجهۀ و چهمی و سهخ بگد  شرپ با بههگ   م ران نیه نهنکگد.  رلتوم یمهدم
 و نسوان  کِموات  پ کوارد  بوهای  اموا  بذد، روشن بهایمان شره. میدید  یم رشت بازارهای در

 نموذد   یمو  دشوذار  نن رهم و داشت می ِفی مرگایی س ذح ِِنگروذف شره و بذد نراز کذتاه
(Кастрин 1966: 53.) 

 یه نهن ۀکاو

   ییه نهن ۀ/ دی کذر نلذد  ِذا  و ناک نم بذد، مرش و یهش

 .زد  یم نفس  نفسیهر    یی/ با یِذ رنو  یِاکس ه بس هی به

 انیعه  م رن ییها  بدن با انیه نهن/  یهیان نذزادانی بالرن به ییها  قابِ  چذن

 را   یداِ   قِع و را طرم  اننهها. / بذدند ایس اده شده  سهخ دس مالی با

 ارغذانی درنده، اننههای. / بهند  یم نتشرن مثوای ب  ،ها ننسگدان  راننش ب 

 درِشگد  یم مرش و یهش مران/  قِری مهدموان با

 مانگد ه ل ماه   ها نن. / یگهاند ۀمگشذر اراد بسان

 بهِاس   یذیهد از ماری و/  درِشگد  یم ها نسمان در
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 نلذد  اشک دود شِرۀ در/  را کگگده  ِف  دودی از

 تار سرمای مران از و/  دهگد  یم شذو شست

 شنان  یها  جگنش نشرانۀ. / درِشگد  یم شر ان ارغذانی چشمان

 دهگد  یم شذ  و  شست نهگرن ِذن با/  سراه یها   یسا از ساِ  

 کگگد  یم صدا ها  زنگذل  بسان/  کش گان مثوای به ِمرده

 درنده   ی. / و نن اننههای با یه رننهگ یها  تهان 

 م مئن، چشمانی با ک  جا نن و. / رنج طِذ، بهای ِذانم  یم

 رنو  یارغذان تذری چذن/  ها   یسا چابک یها  ان یتاز

 را رگذاک  اندای سهخ نذزادان ب جا نن/  ار د  یم ها  شان  به

 شه  رنگرن نگار  و  نقش/  پذشاند  یم رنو  یتمشو یبگد  شرپ

 و است کذدکان لنان سذت/  ها  پ ک صدای

 ،ها  چشم چذن ارغذانی/  سیت، اننههای

 :دهگد  یم ندا یذن   نیا/  را سذزش و نزادی شنان  ِشم

 ...« غرهه و غرهه و نیس رن رنج ما»

(Хлебников 2001: vol. 2, 197.) 

های زنودیی ِِنگرووذف     از به هین دوره ،های سفه  زندیی در ایهان باوجذد رقه و سی ی
 در شونی  جمِو  شوره    ب  این دوره ترِق دارد ک  از نناو اشرار  از بسراریشذد.   متسذ  می

 است: ایهان
 هانیا در یشن

 .ای  دهرِذاب. نرامم من. س اریان. نسمان/  دریا ساحل

 .است دریانذردی سذراخ های چوم  و نرست په نرست، سگو بالشم و

 اند  کهدهپا   شذرش ب یا/ در در سهخ یِذدساِ گان در روزها ها نن رد

 سهخ. یها ن / ب   اند  بهده کهاسگاودسک ب  را کش ی سپردها و

 ،رنو  یچدن و سذِ    نر ا  ایهانی،. / است تاریک. شذد  یم تاریک

 «کمک کن! راب رقرر: »دهد  یم ندا/  دارد  یبهم زمرن از را ها  لرر  یذش ک   یحال در

 .بوشد دوش  ب ک  کگم  یم کمک/  و کشم  یم را بگد من

 .شذد  یممتذ  یوی/ و در تار 21!«ساقذل»

 مهدی؟. / کگم  یم زمزم  را مهدی نای تاریوی در من و
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 بذد پهیده م  طم سراه دریای از مس قرم ک  جرهجرهک

 چهِرد، سهی روی دوبار/  کهد، من سذی را مسرهش

 .نشست مذهایم روی و کهد، جمع را شیها  بال

 .یفت نشگا یا  کِم  واضح و/  کهد، جرهجره نایهان برد و بذد نرای

 و متوم ک ی ِذد را یفت. رف/ او ل  یمان،ههدو یبها رهم قابل یزبان ب 

 را شنانگاهی تاریک قهارداد! / رهمردیم را دیگه یک ما! ستا یکار

 بادبان، چذن یشذد، بال. / کهد امضا ِذد صدای با جرهجرهک

 .را ها  شن به بذس  هم و را جرهجره هم کهد پاک دریا

 !بذد راست سهه یک. / بذد چگرن

(ibid.: 214.) 

بو  رود  او را کگود کو  رازیون      ایهانوی اشواره موی    دِت شاه، ب  دیدی را جذان نندر شره 
 اروگد: می ولگا

 .یشت  یم چرزی پی دریا یسذ  رها ،یپا  بههگ  ی/ راهن پرد،س امذاج هیز  ب 

 کهده بذد میالف باشد. یادسذیگد  ینب  راز او

 .کگد  یم تهدید رازین ،پرشاروِذاهگد اروگد؟ / در  یارا ب  در دِت شاه یگهبارد نیا

 امذاج، ِذد را پذشانده یهشاهد! / با زمهه رررع! ن ! درِ ان ن 

 را دیگه جهانی را؛ زده  خی بدن ل ارت/  رهمرده عقل و زبان

 :دهد  یمسه نواز ما جذان

 .یار م/ با مذج، روح  رذس متا ابد پ 29ضهغای دریایی پهی با»

 «.با امذاج، دِ ه را ساِ م یاه  نن

 کهدند  یم زمزم  را قهون یف ار درِ ان،

(ibid.: 190.) 

کشاورزان دن و ولگا بذد کو  در نرموۀ    شذرشران کازاک واس پان رازین مِذان و سهکهدۀ 
ازجمِو  یور ن و   های شمالی ایوهان    دوی سدۀ هفدهم عِر  تزار روسر  قرای کهد. وی ب  کهان 

سِرمان، از ایهان یهییت. در یوی از ایون   ناایِ شاه  مازندران تاِت، اما پس از جگو با سذاره
اسارت رازین درنمدنود. چگوذنگی ایون     حاکم نس ارا ب  ،21ِان  حم ت، دِ ه و پسه مرگدی

 صذرت  که شده است:  ماجها در یوی از مگابع روسی بدین
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 یوای در در 27السوذیگذی  جزیوهۀ  در و کهدنود  غوارت  را نباد  رهح ها کازاک 2002 سال تابس ان
 یهانروان حمِو  شود. ا   هوا  ننبو    ِوان   یگود رم یدهو  رهمانب   ،جا نیامس قه شدند. در  یکاسپ
 شودند  اسوره  پسوهش  و دِ ه یهییت، ِان یگدرمننذدند و شوست ِذردند؛  شانس ِذش

(Соловьев 1990: 41.) 

سهنذشوت وی   اسارت رازین درنمد. سالۀ ایهانی بذد ک  ب  ِت پانزدهد نای این شاه 20زیگب
مایۀ بسراری از اشرار و رذلوِذرهای روسی قهار یهر   اسوت. ِِنگرووذف در داسو ان      دست
دیگوه  کگود. در    بار دیگه ب  رازیون اشواره موی    Хлебников 2004: vol. 5, 187)) 2۷اسرهکذتاه 
 :شده استصذرت  که   روسی شهح این غارت بدینغرهمگابع 

، اب ودا شوهه رشوت را    دار توذپ  یکشو   12 رو، با 28کازاک 0222 مر دی، 2008 سال در
کهدنود   یشش روز نقش تجار را بواز  مدت ب  اب دا. نمدند نباد  رهحچپاول نمذدند و سپس ب  

 دسوت   بو اع مواد موهدی شوهه را     ک  ننرهاوان در شهه ِهج کهدند و پس از  یو پذل و ط 
 یدنود و ههکس را ک  سوه راه د  هبهد رهنایهان دست ب  شمش نوردند و در شهه پیش شدند،

 ِوذد  یها  یکش ها را غارت کهدند و با  نفه را کش گد، ِان  722یذراندند. حداقل  رغاز دی ت
 .اسوت   بذده عنا، شاه قصه کامل نابذدی حمِ ، این ِسارت نیته  مهم. شدند دور ساحل از
 مشوغذل  و بازیشو گد  شهه ب  ،اند رر   ها  کازاک ک  نیا الرِ ب  روز نن یرهدا مانده یباق یاهال
 و نود کهد حمِو   مجددا  ها  کازاک ولی شدند؛ شدیانشان کش   اجساد و ِذد ۀایایر نوری جمع

و ظوهوف   یمهجوان  یاراشو و  رق ع  یها  یگرچ نفرس یگجرگۀ. کش گد را دیگه نفه ۷22 بار  نیا
شوسو گد   را ننط کوذ    یشوم  ینایدر قصه را سهقت کهده و حذض ز مانده یباق کهیس ال
 (.91 :2972 ی)موگز

در  20۷2از نرهوهای دول ی روسر  تزاری شوسوت ِوذرد و در ژوئون     ،رازین درنهایت
 مسوذ یهدن زده شد.

زد و اشرار ِوذد را    ها در کگار ساحل پهس  می  ساعت ،ِِنگروذف هگگای حضذر در ایهان
 نذشت:  اغذ میروی ک
 یهانیا ۀتهان

 نن، سنز جهیان بس ه به/  ایهان در یا  رودِان  چذن

 شرهین ن  نزدیک/  رودِان ، عمرق یها   یهپارت به

 .کگگد  یم صرد را انرماه  سذف و/  روند  یم راه عجرب ندی دو

 !بایست جانم، بایست/  ،روند  یم نشان  را ماهران پرشانی ها ن  ن
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 .کگد  ینم اش ناه ای  حارا  و داری یقرن/  روند  یم کگان  صتنت ها نن

 ها  ارسان  از پرش: / داری باور را ها  ارسان  پرش، از... 

 شذد  یم غنار من تن/  رهارسد من نذبت ک  یاه  نن

 درکش  ِذاهگد  دوش  ب  شادمان  را ها  ه رب یاه  نن

 ِذاهم شد ردارب شده  مال  لجن رنپه از غنار حسهت / در زم یا  جمجم  با

 کگم  یم پهتا  نیگده راه  کذره/ ب   را ِذیش حق تمای یا

 !رودِان  ای سگگی، قهون! / شده هسرا یها  چمن! های

(Хлебников 2001: vol. 2, 199.) 

 مگاوذر  کو   دارد داللوت  اموه  این به مسرن ب ن با اش ه ای شرهِ حاشرۀ به شاعه یادداشت
 شوده   یمو  اسو فاده  دان  مُهکّوب  عگوذان   بو   ک  بذده اصفهان شهه در شده ساِ   یا  مجسم  وی
:کگد  یم اشاره رشت شهه م  طم اوضا، ب  نرز شره م ن در او ؛است

 .است تهاشرده چگگرزِان نسل را تذ/  مسرن ب ن با اش ه ای

 ِشک، کاغذهای ِش  ِش و/  سپرد یها  ابانرب به

 یکگ  یم حمل را مرانی کِرد بار تذ/  تتهیه، مرز به

 (است؟ بهده یاد از را لجای اتفاقی یه نهن یا)ن

 است ترهه یها  اچ یدر ساحل به/  تاریک یها  انیجه زنو ک   ییجا ،جا نن

 چشم،   یب  رو یشمذها ۀبا بار 22باتذ زمان، درِت زیه

 پهندیان   رانچذن نش یسگدهنذ ی/ مذها یسگدهنذ رشانیپ به

 حهکت در مهدمان/  صاد  مهدمان... 

 ... !را حذادث رش ۀ/  رشت در کن ق ع

(ibid.: 200.) 

 نای دارد: ایهان بِذط درِت شره دیگهی ک  م رِق ب  مجمذعۀ ایهان ِِنگروذف است

 یِال ی/ با سنذها دهرچرپ درهم یها  ش یر سفهۀ به

 زاهدان بهای غاری با/  اندیرو  یم را قهن یها  یل بِذط

 .رسد  یم یذش  ب مارکس  یبا مزدک صدا راه هم/  ها  شاِ  ِش  ِش در و

 «نوو نوو/  هائذو هائذو»
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 زندییه  یم شغاالن/  کگگد  یم تهغرب را دیگه یک یهش چذن

  نورد  یم ادی  ب  ها  شاِ  نن ِش  ِش اما

 را باتذِان زمان نواز

(ibid.: 206.) 

هوا   م رال نسمان یِدا رازهایبِذط از ام  .است مقد، درِت بِذط ها، سگت از بسراری در
وذط بو    و نماد عاموت و شوذکت اسوت    یرهد یصاعق  را م یهابهِذردار است، ز طوذر   ... ِب

نن هوهدو   یو مواد  یاس توای، قدرت، عمه دراز، ررروت بو  مفهوذی مرگوذ     یه نشانِاص 
وذط    ها م وهادف قوذت بوذده اسوت     موان ۀها و هم زمان ۀ... بِذط در هم است ... درِوت ِب

 نروهوی  نمواد  ضومن  در کو  ( roburکِمو  اسوت: )   یک رنو در زبان الت «قذت» ۀمرادل واژ
 (.222: 2981 ر )شذال است هم با جسمانی و اِ قی

ِوان جگگِوی     مروهزا کذچوک  « درِت بِذط ایهان»رسد، در این شره مگاذر از   ناه می  ب 
نای موزدک   هاست.  که  ای ب  نرهوهای انگِرسی و م تدان نن  اشاره «یهیان و شغاالن»است و 

بهِی مذرِرن نهضت موزدک را نهضو ی کمذنرسو ی و    »روست ک    در کگار نای مارکس ازنن
 م قابول  ِودمات (. م ههی در ک ا  171: 2981)رجنی « اند  مزدک را اولرن کمذنرست نامرده

توه موزدک را بو  ارووار اشو هاکی و کمذنرسو ی او نسونت         عِت شههت برش ،ایهان و اس ی
( و ۷22: 2978چوذن نذلدکو  )   (. متققان اروپوایی نروز هوم   2۷1-21 :2981دهد )م ههی  می

 .ندا  ( اروار مزدک را کمذنرس ی ِذانده121: 29۷1یرهشمن )
انزلی یووی از شوهههایی اسوت کو  تذجو  ِِنگرووذف را        ،ته نرز اشاره شد ک  پرش چگان
 اشاره کهده است: شههاین بار ب    هایش چگدین  در اشرار و نام  و کهده جِبِذد    ب بسرار 

 یبوا شونت   ینب یها کذه یا  نقهه انداز  چشم. کهد دیدار ای الرا اعجازانگرز روز مرن با مها انزلی
 باریوک  یها  ابانرِ دیدن بهای ما...  کهد  یِذد را عهض  م یبه رهاز ابهها، تاج بهر یس ادها
 در ط یوی  چهوکرودۀ  یهوا   برس سنزرنو، یها  یکاش با ییها  یهماب  و انزلی مانگد  یژاپگ و

 یهوا   بوا یوهدن   یوایی از پهندیان در یرذج ،ابهها از باالته...  داش رم ش ا  نبی وبهش شاخ
 دریوا  اموذاج  بوا  هوا   درنمدنود. ن  رودِانو    پهواز ب  یذن مرسهتاپا س یها کذهدراز به رهاز 

 زمزمۀ تا شدی روان دریا جانب ب  ش ا  ب . نورد وجذد  ب  زردی و سنز رنو و کهد ت قی
 جوا  ننرا کو  در   یهانروانی ا کو    یطذر  ب  ،یذاش م را ِذاندن نواز بگای. بشگذی را نن مقد،

 بوذدی  ننوهد  در بهادرانو   اموذاج  با تمای ساعت  مرنیاه  نن حضذر داش گد ب  ترجب درنورد.

(Хлебников 2004: vol. 5, 320.) 
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 انزلی بهای شاعه داش   است: ای است ک   یه کشش و جا ب  شره  یل نرز بران
 در انزلی 12پاسیا

 .انزلی یها  باغ ،ط یی چشمان/  ترهه، سنز یها  باغ جا  هم 

 .درِشگد  یم ها  شاِ  روی به زرین شنگم با ها  نارنج. / گدیرو  یم ها  پهتقال

 را، ِارکذف در ِس   پاهای... 

 دِ هکان و کذدکان ِگد ریش با/  را، باکذ در زِم از پذشرده

 ایهان، سنزرای یها  ن  در مشانیشذ  یم

 اند  ار  ی انروا، مرذه درِ ان و زرین ماهران... 

 .را باکذ و را دن را، ِارکذف ترهۀ یرسذان اند  کهده ق ع/  رودِان  بروهان اننذه به

 امذاج   رهۀت رسذانضهغای / ی ۀتگگ در

 اند  ینزاد و اندیش  از سهشار

(Хлебников 2001: vol. 2, 188.) 

توثیره   ظاهها  شاعه درهگگای حضذر در ایهان عزاداری شررران را نرز مشاهده کهده و تتوت 
 نن شرهی سهوده است:

 کذبگد  یم مشت ضهبات با/  مسِمانان و! 12واِسی و یس  شاخ

 سراه، چشمان درش ی وسذِ  ، /  نر ا  یها  گ رس صفتات به

 !جگذ  بسرار یها  شب/ بسان  ومجرد جذانان  یمذها راهس یشمابه و

 ... نهگرن زنجرههای صدای

(ibid.: 135.) 

توه در ن ربایجوان    نذعی مهاسم مذهنی است ک  در ایای ماه متهی برش« یذیان  حسرن  شاه»
یذیگد کو     می« سی  شاخ»ب  این مهاسم  ،شذد. در زبان تهکی  ِصذص در تنهیز بهیزار می  و ب 
است. ِِنگروذف نرز در شره ِذد از هموان تِفو  تهکوی بهوهه     « حسرن  شاه»شدۀ همان   کذتاه

نوذعی   ،این مهاسم درواقوع «. حسرن، وای حسرن شاه»؛ یرگی «سی  سی، واخ  شاخ»جس   است: 
سومت روه  ِوذد      زمان نذعی چذ  را از زمورن بو    هم ۀ مذهنی است ک  در نن عزادارانرژ

را « سوی   شواخ »ست، بوا صودای بِگود واژۀ    ک  چذ  نزدیک زمرن ا  دهگد. هگگامی  حهکت می
 دهگد.  را سهمی« سی  واخ»ک  چذ  ب  ره  سه نزدیک شد عنارت   دهگد و هگگامی  سهمی
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ِِنگرووذف دننوال کوهد. در ایون شوره       کار نذروزتذان در شره   ها را می  تثیره قرای جگگِی
 تصذیه کشرده شده است:   رضای م  طم نن زمان ب 

 ندی پشت ندی! / انسانرت اول روز دیگهبار

 11بایهای جشن بهای/  یذرد  یم جمررت

 زرین یها  جگگل در. / کِمات بازی با

 !است سنز لنان یها  جگگل یک  سنز جا نن/  ها  زرتشت

 نسپهدیم انرنس   ب  را ِامذش ک ی. / بذد ماه روز نیس رن این

 درِشد  یم نسمان در نرای نی شنان  م رن و/  است 19نی ماه، نای ک  سهزمرگی در

 ... کگگد  یم نهی پگج  و دست ها  قص  مهمذز دریچۀ در کنذته دو/  نی دو واژه، دو

 یذرد  یم نازکگان کار جمررت/  ار گد  یمرهو درِت از نلذها

 !وسرع یا  جاده/ ...  شانیها  یای صدای با

 .دهگد  یم شرار درِشان برگشی با/  دس ان  ب   پهچم ِرابان، طذل در

 بهوید نج،ر یساالرها کاروان ایِس گان! / و شما  ۀهم یا بایس رد

 .است جهانی نذروز روز امهوز

 .اند  نشانده تیت به را نزادی ها  رو، یذیی ،ها  دوردست در

 اس ی غمگرن و جدی دوشرزیان/  پذشرده زربهانگ  رشک سراهی با

 .اند  یمگج ان اار در/  ،رنو  اهرس چادر با مس ذر

 جهگد  یم او پی در اش سذارهس ح نماده به دست یهر   / دوس ان  11قارداش

 .رشگو از ق اری هاشان  گ رس به و/  پذشرده شال با یذنشان یگدی رِسار

 .کذهس ان شذرشران یینایز ب /  کشگد  یم نفس ِس گی با لجذج یها  اسب

 تازد  یم ،یال  و  یل و ها  سگو در برش ، در

 تازد  یم سهسی ان  اننذه، برشۀ مران در باد، مران در

 زین روی به چدنی تگدیس دیگهبار و/  ار د  یم زمرن به یاه

 کهن /   گانرنش  کذچ عنذ،، سِتشذران یذن   نیا

 روند  یم باد چذن بهادران  ،دست  ب  ش  

   رههکذتاه درِ ان ت یها  تا  زیه

 17باالالیوا و ها  تفگو غهش زیه

(ibid.: 191.) 



 091   (محبوبه مباشریو  آباد زینب صادقی سهل... ) يکوفخلبن يميرول یرانیاشعار ا مجموعه يلتحل

ِوان را   مهش تهاژیک مروهزا کذچوک   بردمشک ۀشاِِِنگروذف در نثه کذتاهی با عگذان 
 کشد: تصذیه می یذن  ب  این

. شوگردی  هوا   یجگگِو از وطون   یبد یبذد. ِنهها یاز حذادث جار یرود زمان این طذل در
تا موهش   یی  یه ها هکذ یسذ  ب  ِذد، دشمن از شوست از پس ِان  کذچک مرهزا ک  شگردی
 یهوا   قِو   بوه  بوهف  تذرانِ هگگای  ب ِذد  رهوهاین رماندۀبا باق راه هم جا ننو در  رگدرا بن یبهر
 نروزه  بوه  و کهدنود  جودا  مگجمودش  بدن از را او زینای سه .ررت کذه ب  ارتش. زد یخ ایهان
 نق وۀ  بوهف ...  یهر گود  را شواه  ۀشد داده وعده جایزۀ تذمان هزار ده و نوردند شهه ب  و نهادند
 (.Хлебников 2004: vol. 5, 367) بذد زندیی این پایان

 

 گیری نتیجه. 3

توذان در سو ذح می ِفوی درک کوهد. شوره او از        های ِِنگروذف را موی   ارزش ادبی سهوده
ذر کهده و به بس هی انسوانی  ی« دیگهی»و « من»ای انسانی بهِذردار است ک  از مهز   جذههه

تهین عگاصوه شورهی وی اسوت.      از پهرنو «وحدت بشهیت» اندیشۀو جهانی نشس   است. 
ایوهان   دربارۀ ک  ترداد زیادی شره هچگان بذد ع ق  و یهایش ِِنگروذف ب  سهزمرن ایهان نن

کوام     دریو و رهزنودان و  مودلذی  و لرِوی  سهوده است. تثیره ناامی یگجذی در اشراری مانگد
کو    ،تذان در بهِی اشورار او   حورم ابذالقاسم رهدوسی را می شاهگامۀمشیص است. بازتا  

و ترالرم زرتشت هس گد، یارت. تنِوذر مضوامرن    یه نهنهای ایهانی مانگد کاوۀ   دربارۀ اس ذره
یه قدرت نفذ  و تثیره رههگو و اد  ایهانوی   ک  بران ضمن نن ،ایهانی در اشرار شاعهی برگان 

اعه و اندیشوۀ او را در  در ادبرات و اندیشۀ شاعهان سهزمرگی دیگه است، تذانایی و تنتوه شو  
 نمایاند.  ایجاد وحدت جهانی با یف مان چگدسذی  می

 

 ها نوشت پی
 

 کار بهده است. های کهن دریای ِزر ک  ِِنگروذف نن را ب  همان کاسپرن، از نای .2

رسود. ایون قوذی در سودۀ      موی  نذح ابن ساینژاد ک  نسنشان ب  نرای )الرَی( پسه  قذمی از قنایل سامی .1
 الگتهین حمِ  کهدند و به دمشق و حِب تسِط یار گد. مر دی ب  سذری  و شمال برن دوازدهم

سوراه   ای برن دریوای ِوزر و دریوای    یذیگد. قفقاز مگ ق  ها ب  قفقاز جگذبی ماورای قفقاز می رو، .9
شذد. قفقاز جگذبی شامل کشوذرهای ن ربایجوان،    است ک  ب  دو بیش جگذبی و شمالی تقسرم می

 های کذچوی از شمال باِ هی ایهان و شمال ِاوری تهکر  است. و بیش ،ارمگس ان، یهجس ان
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نوای عِوی و نرگوذ سواِ        ای از دو عاشق ب  اکگذن در شهه بگدری باتذمی در یهجس ان، مجسم  هم .1
شوذند   روند و سپس از هم دور می شذند، در هم رهومی هم نزدیک می ای عجرب ب  یذن  ده ک  ب ش

مسِمان( است کو  بواوجذد   نای عِی )مسِمان( و نرگذ )غره داده ب  ای از عشق دو دل یه ارسان  و بران
 هم نهسردند. هایشان ب  دلرل میالفت ِانذاده ب  دیگه، ب  یک عشق رهاوان

ی(، در ساحل دریای کاسپرن، ن ربایجان امهوزی کو    7ای سهزمرن بهد، )سدۀ  مِوۀ ارسان نذشاب ،  7.
شوگا، بوا    ناامی از نن یاد شده است. در ک ا  یهیگذریفل شوه   مۀاسوگدرنا در مگاذمۀ حماسی

، مو ن حماسوی   اسوا روذف بذد، تاریخ مگ قۀ کاسوپرن به ک  مگنع ِِنگ ،(28۷0) ارنس و  رروسنای 
 (.Хлебников 2004: vol. 5, 437) شده است ناامی تشهیح

 (.Хлебников 2004: vol. 5, 438مقصذدی و عن ن نای دو نذیسگدۀ سرّاح عه  در سدۀ دهم مر دی ) 0.

 ۷ Куяба  یاКуябия مر دی ) میف در مگابع عهبی سدۀ ده نای کی(Хлебников 2004: vol. 5, 438. 

در  انود.  پهست قِمداد کوهده  زرتش ران را نتشاز مذارد،  بسراریدر جا(  در اشرار روسی )مانگد این .8
 تذان ب  اشرار کانس ان رن بالمذنت نرز اشاره کهد. باره می این

 نای یک نژاد در نرهیقای جگذبی. .2

22 .Зоревенд  در مگاذمۀ ناامی، پهِذان ایهانی در ارتش اسوگدر است(Хлебников 2004: vol. 5, 438). 

Кентал .22 ،حوذموت اسووگدر را   شودن،   مغِوذ  ها در مگاذموۀ ناوامی کو  پوس از      سهکهدۀ رو
 (.Хлебников 2004: vol. 5, 438پذیهرت )

. ِِنگروذف بهِی از کِمات تهکی را کو  در ایوهان شوگرده اسوت     «م شوهی»ب  زبان تهکی یرگی  .21
 کار بهده است. بدون تهجم  در اشرار ِذد ب 

چگود   2212ای در ِِیوال کو  ِِنگرووذف در ژوئون سوال       قهی ای در شمال ایهان،  . مگ ق 29
عگووذان مرِووم سووهِانۀ کذدکووان او سووپهی کووهد  جووا، نووزد ِووان متِووی، بوو  روزی را در نن

(Хлебников 2001: vol. 2, 551.) 

و در بهِوی ممودِان نذشو       ، مرگِّدِان . در بهِی مگابع روسی، نای این حاکم نس ارایی مرگدی21
 شده است.

 ای در دریای ِزر، در جگذ  باکذ. جزیهه .27

 در بهِی مگابع نای راطم   که شده است. .20

 کار بهده است. با ِط سرهیِرک ب همرن صذرت رارسی و   را ب  «اسره»شاعه واژۀ  .2۷

 هسو گد. دن  ۀرودِانو  های مران  و پایرن ساکن کهان  های  کازاک (донские казаки): های دُن کازاک .28
 امپهاتوذری  روهی ی شوول  نقش مهموی در  و شدند دن قدرت ناامی مهمی متسذ  می های کازاک
 ،هوا  ها را بوا قوزا    نناید کازاک. های مهم این کشذر شهکت داش گد و در تمامی جگو گدداش  روسر 
 ته ساکگان قزاقس ان و نسرای مران  هس گد، اش ناه یهرت. ک  برش

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DA%A9%E2%80%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87


 009   (محبوبه مباشریو  آباد زینب صادقی سهل... ) يکوفخلبن يميرول یرانیاشعار ا مجموعه يلتحل

 

 نذۀ چگگرزِان. .22

 .عرد پاک مسرتران .12

 وای حسرن!   وحسرن  شاه .12

 «.عرد»در زبان تهکی یرگی  .11

یذیگود. ظواهها  ِِنگرووذف ایون کِموات را در توالش شوگرده و در        « نی»در زبان تهکوی مواه را    .19
 کار بهده است. اشرارش ب 

 ب  زبان تهکی یرگی بهادر. .11

 ساز سگ ی و قدیمی روسی. .17
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 ، تههان: صدرا.21، ج ایهان و اس ی م قابل ِدمات نیار، مجمذع (، 2981م ههی، مهتضی )

 یس هه. ره اتتادی  ناای ماری، تههان:، تهجمۀ مگصذشمال ۀسفهنام(، 2972موگزی، چارلز رهانسرس )
، با تصترح و حذاشی حسن وحرود دسو گهدی،   االسهار  میزن(، 298۷یذسف )   ناامی یگجذی، الرا، بن

 تههان: اروار.
ِذئی، تهوهان:  عنا، زریا   ۀ، تهجمها در زمان ساسانران تاریخ ایهانران و عه (، 2978)تئذدور نذلدک ، 

 انجمن نیار مِی.
 ، تهجمۀ متمدحسرن باج ن رهِی، تههان: اساطره.شگاِت اساطره ایهان(، 2987هرگِز، جان راسل )

 ، تههان: دانشگاه تههان.شاعهان رو،حار  و (، 292۷م هه )   کهیمی ال   انپذر، مهضر  و ج  یتری
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