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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 recreation 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.
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چکیده
هدف از نگارش این پژوهش نشاندادن قدرت نفوذ رههگوو و اد ایوهان و توثیره نن در
سهزمرگی دیگه است .وِلرمروه ِلِلنگرووذف ( ،)2881-2211رذتذریسوت رو ،،از نن دسو
شاعهانی بذد ک رههگو و اد ایهان را بسرار میسو ذد و تتوتتوثیره نن قوهار داشوت .او
ازجمِ شاعهان رو ،بذد ک رهصت حضذر در ایهان را پرودا کوهد و در زموان قروای مروهزا
کذچکِان همراه با نرهوهای ارتش سهخ ب بهانۀ کمک ب جگگِویهوا وارد یور ن شود و
تذانست از نزدیک با ایهان نشگا شذد .شوه یهایوی از بوارزتهین وجوذه اشورار ِِنگرووذف
است ک در این پژوهش ،رقط مضامرن ایهانیِ مجمذع اشورار شوشجِودی وی را بهرسوی
ِذاهرم کهد .بازنرهیگی مضامرن ایهانی با جِذهای تازه در اشرارش شره ِِنگرووذف را زینوا
و بدیع جِذه داده است .باوجذدننک تثیره ایهان در وی رقط بو ابرواد ادبوی و اسو ذرهای
ایهان مگ هی نمیشذد و بسرار رهاته از نن ،در ابراد رههگگی ،مذهنی ،توارییی ،و جغهارروای
زیس ی و طنرری نرز قابلبهرسی است ،متققان ایهانی بسرار اندک ب نیوار وی پهداِ و انود.
بهرسی اشرار ِِنگروذف حاکی از عشق وی ب حورم یگج است و بازتا اشورار ناوامی
* اس ادیار یهوه زبان روسی ،دانشودۀ ادبرات ،دانشگاه الزهها ( ،)،تههان ،ایهان (نذیسگدۀ مسئذل)
z.sadeghi@alzahra.ac.ir

** دانشرار یهوه زبان و ادبرات رارسی ،دانشودۀ ادبرات ،دانشگاه الزهها ( ،)،تههان ،ایهان
M.mobasheri@alzahra.ac.ir

تاریخ دریارت ،2922/21/22 :تاریخ پذیهش2922/20/21 :
Copyright © 2018, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open Access
article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which
permits others to download this work, share it with others and Adapt the material for any purpose

 022پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة هشتم ،آبان 9911

و همچگرن اس ذرههای شاهگام نرز به نیار او قابلمشاهده است .همچگرن بهرسوی مضوامرن
اشرار ایهانی او نشان میدهد ک شره او از جذهههای انسانی بهِذردار است کو بوه حوذل
ایدۀ وحدت جهانی میچهِد.
کلیدواژهها:ایهان ،روسر ِِ ،نگروذف ،رههگو و اد ایهان ،تثیرهپذیهی.

 .1مقدمه
روابط ادبی و رههگگی ایهان و روسر چگان یس هده است ک میتذاند ب عگذان الگذی تذسورۀ
ادبرات جهانی م هح شذد .رههگو ایهانی همذاره ب دلرل جِذههای رازنواک و شوگفت ِوذد
رو،ها را ب ِذد جِب کهده است .در روسر  ،یهایش ب شه پرشرگ ای بسورار کهون دارد
ک با اهداف سراسی ،اق صادی ،رههگگی ،و ادبی یهه ِذرده است .شگاِت رو،ها از شوه
از چگد طهیق بذده است کو عمودهتوهین ننهوا از طهیوق سوفه بو سوهزمرنهوای شوهقی،
ب ِصذص قفقاز و کهیم یا از طهیق تهجمۀ نیار شهقی و یوا م الروۀ رویودادهای توارییی،
سراسی ،و تتقرقات شه شگاسی بذده است.
شاعهان سدۀ برسو م روسور از جمِوۀ رذتذریسوتهوای رو ،نروز ،هومچوذن شواعهان
پرشکسذت ِذد ،مرهاث ادبی و رههگگی شه را بسورار مویسو ذدند و دیگوهان را نروز بو
رهایرهی نن دعذت میکهدند .در یوی از برانر های رذتذریستهای رو ،چگرن نمده اسوت:
«ما ب سذی شه یهایش داریم و تذج همگان را ب هگه مِی ِوذیش جِوب مویکگورم .موا
میالف حقارت بهدهوار دربهابه ارزشهای غهبی هسو رم و بو سورماهای شوهقی و ِوذدی
بازمییهدیم» (.)Хаджиев 1997: 47
روسر ب دلرل رههگو پذیای ِذد پذیهای بسراری از نیار ادبی راِه ایوهان اسوت و توثیره
اندیش های عهران شهقی در بسراری از نیار ادینان نایدار روسر نشوار است .بیوش وسورری
از این تثیرهات وامدار تهجم هایی است ک شه شگاسان روسی از ادبرات ایهان انجوای دادنود.
برشته این تهجم ها زمانی انجای شدند ک اروپا در بتهان ننذد مسائل مرگذی ب سه میبوهد و
نیار عهرانی شه مثمن و دس اویزی متوم بهای ننها ب شومار موینمود .طنروا مهدموان هوه
سهزمرن ب اینک نیار ادینان و اندیشمگدانشان ِارج از قِمهو مِویشوان مهکوز تذجو قوهار
بگرهد مناهات میکگگد و این برانگه روح غگی و ِِّا نن مِت است .الن نایف پرداست کو
هه اندیش جایی ان شار مییابد ک زمرگ های الزی بهای پذیهش و درک نن مهرا باشود .ایوهان
در مران رو،ها همذاره ب عگذان «سهزمرن شره و هگه و اد » م هح بذده است .نزنابرشورن،
شاعه مشهذر سدۀ برس م روسر  ،در مدح شاعهان ایهان چگرن مینذیسد:
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رهدوسی را در حماس های تارییی ب همان مرزانی ک ناامی در سنک رمان روک و عاشوقان
مشهذر است و ن کمته ،انذری را ب عگذان یک مداح ،ج لالدین [مذالنا] را بو عگوذان یوک
نذیسگدۀ عارف ،سردی را ب عگذان یک مرِم اِ  ،و سوهانجای حوار را بو عگوذان شواعه
غزلهای عاشقان  ،بدون هرچ ترصنی میتذان مهواریدهای ارزشمگد شوه نامرود .جوامی را
نمیتذان از هه ناه اول در ناوه یهروت ،اموا تقهینوا در هموۀ انوذا ،،جایگواه دوی را دارد و
بو هموورن دلروول ،بووا تمووای انصوواف مویتووذان او را در زمووهۀ ایوون شوواعهان بووزرش بهشوومهد
(.)Ознобишин 1826: 401

در این پژوهش ،تثیره رههگو و اد ایهان را در مجمذعو اشورار شوشجِودی یووی از
شاعهان مشهذر رذتذریست ،ک لقب «پرغامنه رذتذریستهوا» را بوه دوش مویکشود ،نقود و
بهرسی ِذاهرم کهد .حضذر ولرمره ِِنگروذف در شوهههای شومالی ایوهان باعور نروهیگش
اشرار زینایی در وصف ایهان شد .نیار وی در بهه ای از تاریخ شول یهر گد کو ایودۀ ِِوق
نیار شهقی ب صذرت یس هده در روسر م هح شده بذد و بهابهی انسان غه و شوه یووی
از وجذه نن بذد ،بگابهاین ،شه یهایی از ویژییهای اصِی نیار اوست کو در ایون پوژوهش،
رقط ب بهرسی مذضذعات ایهانی این مجمذع ِذاهرم پهداِت.

 .2بحث و بررسی
در وصف متنذبرت ِِنگروذف ،شاعه رذتذریست رو ،،همرن بس کو مایاکذرسووی او را
«کهیس ف کِمب قارههای جدید شاعهان » و «پادشاه شذروی» مینامرود .نروواالی نسوییوف
( ،)2209-2882شاعه مشهذر روسر ،در مگاذموۀ بِگود ِوذد بوا عگوذان مایاکذرسووی نغواز
میشذد رصِی را ب ِِنگروذف اِ صاص داده است .در بیشی از این شره نمده است:
او زندیی میکهد  /بیننک در اندیشۀ راح ی و یهوت باشد
نان ِشوی میجَذید و  /به روی پلها مینذشت
کِمات پهوردهشده را.
این انسان پرچردۀ بزرش / ،ساده و بیِرال بذد
در حسا و ک ا روزمهه / ،همرنیذن نرز باید باشد
چگانک بذد سردی  /همرن یذن حار و عمه ِرای
بسان ابههای دودی در ارق  /ک کهان هایشان زرین است ...

(.)Асеев 1973: 46
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یا در بیشی دیگه از همرن مگاذم از سفه ِِنگروذف ب ایهان یاد میکگد:
 ...و او را ب کذیه ایهان کشاند  /طگرن کششی پاک و شاد
و مهدمی ک یذیش ما را نمیدانس گد
و او را درویش رو ،صدا میزدند
(.)Асеев 1973: 49

چگانک از شره نسییف نرز پرداستِِ ،نگروذفل ژندهپذش در ایهان ب «درویوش رو»،
و «یلمذال» مشهذر بذد .شاعهْ ِذد در یوی از اشرارش ب نامی ک در ایوهان بو نن مشوهذر
شده بذد اشاره میکگد:
به من رهیاد زدند :یلمذال!  /و بگشرن ،یلمذال و بنهمت!
یف م :من و من و با صذرتی ترهه و شاد بهِاس م.
نشس م .دانس م ک مها در انزلی اینیذن صدا میکگگد،
جاییک من درویش رو ،هس م.

(.)Хлебников 2001: vol. 2, 207

ِِنگروذف همذاره در ع ش شگاِت مشه زمرن ب سه میبهد .وی در دشوت کالمروک در
ناحرۀ نس هِان روسر م ذلد شد .او دربارۀ متل زادیاهش چگرن مینذیسد« :در اردویواه ِوان
مغذلهای بذدایی کذچنشرن ،در دشت ِشوی ک ب دریای کاسپی 2مویرسورد م ذلود شودی».
شرهِ من پسه نسرا هس م برانیه عشق و ع قۀ ِِنگروذف ب شه و بالردن او ب ریشوۀ شوهقی
ِذد است .این شره وابس گی شاعه را ب ریش های تارییی و اساطرهی شهقیاش مینمایاند:
مها یلها ،دشتها و نرهۀ اش هان در به یهر بذدند،
چادران یگندیشول / ،دریای یذسپگدان با صذرتوان نترف،
هس ی غهورنمرز دشت نسمان.
رهاِگای رنگرن بالهای نتشرن پذپوان،
روزها این چگرن سپهی میشدند و در پیشان سالها.
)(Хлебников 2000: vol. 1, 205

سهانجای نرزوی ِِنگروذف ،ک در ارتش سوهخ ِودمت مویکوهد ،بوهای دیودار ایوهان،
سهزمرن شاعهان بزرش ،متقق شد .او ب عگذان سینیذی ارتش سهخ بو مگاوذر کموک بو
انق برذن نهضت جگگل در یر ن ب ایهان سفه کهد.
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ازننجاک مرهزا کذچوکِوان برود از رهوپاشوی روسور توزاری و شوولیروهی روسور
بِشذیوی ،دست دوس ی ب سذی ارتش سهخ دراز میکگد ،و درحالیک امرد ب شورارهای
روسور دارد« ،جمهوذری شوذرایی سذسرالرسو ی
نزادیِذاهان و مساواتطِنانۀ انقو
ایهان» را در یر ن تثسرس میکگد  ...در ِهداد  ،2122رهقوۀ عودالت وابسو بو روسور
نیس رن کگگهۀ بزرش ِذد را در انزلی تشورل داد .کگگهه نای «حز کمذنرست ایوهان» را
بهیزید .در اواِه سوال « ،2122جمهوذری شوذروی سذسرالرسو ی ایوهان» در رشوت بوا
پش رنانی ارتش سهخ تشورل یهدید و در ادامۀ حهکت ِذد قصد تصهف تههان را داش گد
(زاهد زاهدانی و مسرذدی .)2۷8-2۷2 :2921

ِِنگروذف نرز همراه با یهوهی از انق برذن بوا رهنوهی احسواناهللِوان ،رئورس جگونش
انق بی ایهان در یر ن ،از راه مازندران بو کمپورن تهوهان رهسو اده شود .وی در نامو ای بو
ِذاههش ،ماجهای سفه ِذد ب ایهان را با نثهی شاعهان اینچگرن تذصرف میکگد:
در هذای نرامی ک ب تنسم سپهه ب نذ ،بشوه را مانوا بوذد ،بوه کشو ی «کذرسوک» سوذار و
ب سذی جگذ  ،رهسپار سذاحل نبی ایهان شدیم .قِ های پذشرده از بهف نقههروای ،چشومان
پرامنهی را میمانست ک در زیه ابهوان ابهها پگهان شده باشد .نقذش بهروی چوادهوا ،بسوان
اندیشۀ راسیی بذد در ژررگای چشمان الهی ک دیدیان جدی اندیشوۀ بزریوذاری را بو یواد
مینورد .جگذ ط یی روان مانگد به هین ابهیشم ک در مقابل پاهای متمود یسو هده شوده
باشد ،شمال تا شمال پشت سَهسُ ذن «کذرسک» ب نقههای نبیرنول ِفرف بدل شده ،جوایی
ک شرشۀ سنزِ روشنِ امذاج ،روشنته از چمن شده و ِذد را به هم میکذبردند و کفهوای
ماریذن بهری در متاصهۀ اعدایشده ،تِذتِذ میِذردند .من را در ن یهی دریا شستوشوذ
دادند و رِت سپرد پذشاندند و غذا ِذراندند و با مههبانی مها «بهادرجوان» ِ وا کهدنود
(.)Хлебников 2004: vol. 5, 319

تثیره دیدار از ایهان به روی ِِنگروذف در شره کهنای یلموذال موگروس شوده اسوت.
این شره در چاپهای بردی ،عگذان «ترهان بدون ت» را یهرت و با عگذان رهعوی «دیودار»
چاپ شد« .)Хлебников 2004: vol. 5, 348-358( .ترهان» ) (Тиранدر زبان روسی ب مرگای
«ظالم» است و در زبان روسی این کِم بدون حهف «ت» مویشوذد ) (Иранکو در زبوان
رارسی همان «ایهان» استِِ .نگروذف پس از سفه ب ایوهان ،در ِوذد احسوا ،قودرت و
انهژی رهاوان و ایدههای جدید میکگد« :حاال من قذی هس م ،ب زودی قدرتمگود ِوذاهم
شد و جهان را توان ِوذاهم داد .تابسو ان سوال نیگوده اح مواال دوبواره بو ایوهان بوهوی»
( .)Хлебников 2004: vol. 5, 323پدر ِِنگرووذف زیسوتشوگا ،و موادرش موذرخ بوذد و
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ع ئق والدین به اشرار شاعه بیتثیره ننذده است .در شوره «قوهنن بهواری را» رضوای مگواطق
شمالی ایهان را ب تصذیه میکشد:
عاللم مشرذف ،سپردار سته من
قهنن بهاری را ،سفرهان ستهیاهی را ان اار میکشد.
مانگد ماهییره ِذرشرد / ،در نهگو نبی انزوا
تذرهای پهنشده / ،او ماههان رهیاد میزند
و بذی تازۀ تذران تابس انی.
 ...و ایگک ِداوندیار بهاریِ / ،اویارهای شگفت
در هه قایق ،کگار بهشهای نمناک.
دس ان ِذاهش یشذده میشذد:
«نسمان ع ا کن».
)(Хлебников 2001: vol. 2, 47

یوی از نیار ِِنگروذف لرِوی و ملودلذی ) (Лейли и Медлумنوای دارد .نوای مگاذمو ِوذد
تداعیکگگدۀ داس ان عاشقانۀ لرِی و مجگوذن ناوامی اسوت .داسو ان لرِوی و مجگوذن را بارهوا
شاعهان می ِف در زبانهای رارسی ،عهبی ،تهکی ،و اردو بو رشو ۀ تتهیوه درنوردهانود ،اموا
داس ان ناامی از شههت و متنذبرت برشتهی بهِذردار استِِ .نگروذف در داسو ان کذتواه
«کا» مجددا ب این حماسۀ ناامی اشاره میکگد و نن را «به هین مگاذمۀ نرامویهوا» 1موینامود
(ِِ .)Хлебников 2004: vol. 5, 132; Хлебников 2003: vol. 4, 58نگرووذف در اب ودای ایون
داس ان اشاره میکگد ک مصهیها س جزء بوهای روح قائولانود« :کوا»ِ« ،وذ» ،و «بوا»« .کوا»
ب مرگای همزاد است ) (Хлебников 2004: vol. 5, 122و جالب ننک او نوای کشوذر مصوه را
در این داس ان ب صذرت رارسی و با ِط سرهیِرک ب کار بهده است.
بهتِس ،ایهانشگا ،مشهذر رو ،،اشرار ناامی را «جواودانی و نوامرها» تِقوی مویکگود و
مینذیسد« :نیار او مانگد کاروانی هس گد کو بو تموای سوهزمرنهوای جهوان سوفه مویکگود»
( .)Бертельс 1968: 4وی همچگرن ادام میدهد« :س مگاذمۀ او یرگی ِسهو و شرهین ،لرِوی
و مجگذن و هفتپرووه ،مگاذمو هوای عاشوقان ای هسو گد کو بوه روح انسوان بسورار توثیره
مییذارند و ب تدریج عشق را از نفس اماره ب مگاذر ایثار در ره مرشوذ تهوذیب مویکگگود»
( .)Бертельс 1968: 15رودلنوا ،کُهدشگا ،رو ،،در مقدمۀ تهجموۀ روسوی لرِوی و مجگوذن
ِاطهنشان میسازد:
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قصۀ «لرِی و مجگذن» در رذلوِذر کهدی متنذبرت بسراری دارد .این داس ان ب ِصوذص در
نزد کهدهای ماورای قفقاز 9و تهکر از متنذبرت زیادی بهِذردار اسوت ،هومچگورن در بورن
کهدهای ساکن مگاطق ِهاسان و کهمانشاه نرز مشهذر است (.)Битлиси 1965: 15

وی پگج نسیۀ می ِف این مگاذم را در ادبرات رذلوِذر کهدس ان بهمیشمارد کو رقوط
در جزئرات تفاوت دارند .نای مجگذن در این نسی ها ب صوذرتهوای می ِوف بو کوار رر و
است :ملجهوی ) ،(Меджрумملجِذی ) ،(Меджлумو ملجگوذن ) .(Меджнунبو ناوه مویرسود
ِِنگروذف نای ملدلذی ) (Медлумرا هموزن با همرن اسامی بهای قههمان ِذد بهیزیده اسوت.
یف گی است ک حهف «ج» در زبوان روسوی از تهکروب دو حوهف «د  »д /و «ژ »ж /در کگوار
یکدیگه ساِ میشذد.дж :
مگاذم اینچگرن نغاز میشذد:
در دوردست نزد حاکمانی در کهدس ان
دِ ه و پسهی ب دنرا نمدند و بالردند
).(Хлебников 2002: vol. 3, 32

بگابهاین ،ماجهای داس ان در غه ایوهان در کهدسو ان رخ مویدهود .در مگاذموۀ لرِوی و
مدلذی دو دلداده ب دریاه ِداوند دعا میکگگد تا ننها را ب دو س اره تندیل کگد .لرِوی سو ارۀ
غه میشذد و مدلذی س ارۀ شه و نذر ههدوی ننها یوکسوان بو زمورن مویرسود .ایون
تصذیه ِذد بروانیوه وحودت شوه و غوه و بو ترنروهی وحودت بشوهیت در اندیشوۀ
ِِنگروذف است .بهاسا ،ارسان های مهدی سگگسه،
دو س ارۀ درِشگده در نسمان ک ب لرِی و مجگذن مشهذرند ،در رصول مررگوی م ودرجا
ب هم نزدیک مینیگد تا ب هم میرسگد و باز از هم دور میشذند 1.سگگسهیهوا مر قدنود
در مذقع ب هم رسردن این دو س اره ،ایه کسی نرزویی کگد این نرزو بوهنورده مویشوذد
(اعامی سگگسهی .)1۷ :2912

بهاسا ،ارسان ها ،دو سرارۀ زههه و مهیخ (ناهرد و بهوهای) دو عاشوق و مرشوذ زمرگوی
هس گد ک ب نسمان رر اند .در ادبرات رارسی ،از سرارهها و ب همرسردن ننها ب عگوذان نمواد
عاشق و مرشذ بسرار بههه جس اند:
شلوووّه و بووادای بوو هووم نو وو سوواز

زههه و مهیخ بو هوم عشوقبواز
(ناامی یگجذی .)۷7 :298۷
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زههه در ادبرات رارسی نماد مرشذ است و در واقررت تقهینا هوه سورزده مواه یوکبوار
مقارنۀ زههه با مش هی رخ میدهد ،اما در ارسان ها ،زههه و موهیخ را نوای بوهدهانود .بگوابهاین،
روابط برگام گی در این مگاذمۀ ِِنگروذف ب وضذح قابلمشاهده است.
شاعه در حاجیتهِان ،مجددا ب ایدۀ وحدت ادیان ناه دارد و میسهاید« :نه ،مسوِمانان
نرز همان رو،اند و رو،ها نرز میتذانگود اسو می باشوگد» (.)Хлебников 2002: vol. 3, 74
حاجیتهِان از نایهای قدیمی نس هاِان است و ِِنگروذف در شره ِوذد از مِول می ِوف
نای میبهد و در یوی از ابرات نن چگرن میسهاید« :صدای بوه و زینوای مون ن  /موهدی را بو
تجمری تازه رهامیِذاند» (.)Хлебников 2002: vol. 3, 73
ِِنگروذف در مگاذمۀ بِگد حماسی رهزندان ویدرا بار دیگه ایدۀ وحدت شوه و غوه
را م هح میکگد .ب یف ۀ تارتاکذرسوی ،ویودرا «ایّ»ِ (موادر) جهوان اسوت .بیوش سوذی ایون
مگاذم با عگذان «بادبان سذی» اق ناسی کذتاه از اسوگدرنامۀ ناامی است ک ظاهها ِِنگرووذف
نن را از ک ا روسر و نسرای یهیگذریف )( (В. Григорьевپر هبذرش  )28۷۷اق نا ،کوهده
است؛ ب ویژه از قسم ی ک ب بازیذیی بیشی از مگاذمۀ ناامی مویپوهدازد .بسوراری از نیوار
ناامی یگجوذی را اروهاد بهجسو ای مانگود لرپسووهاف ( ،(Липскеровنسوانذف )،(Асанов
شایرگران ) ،(Шагинянو  ...ب زبان روسی بهیهداندهاند.
این بیش از مگاذمۀ ِِنگروذف شهح مواجهای ننوهد پرهوزمگدانوۀ اسووگدر و نزادسوازی
سووهزمرن بووهد ،از تصووهف رو،هاسووت .بهِووی ویژیوویهووای قههمووان ِِنگروووذف مانگوود
سِتشذری و ت ش بهای ایجاد مدیگۀ راضوِ و هومچگورن سوذژۀ توارییی ایوه بهیهر و از
اسوگدرنامۀ ناامی هس گد .قههمان اصِی و اس ذرهای مگاذمۀ ِِنگروذف پسوه ویودرا اسوت
ک به روی ولگا ب هگد میاندیشد و چگرن مییذید« :کگذن به پاشگۀ مغذلس ان تور مویزنوم
و زلف سگگی هگدوس ان را لمس میکگم» ( .)Хлебников 2004: vol. 5, 433پسوه ویودرا بوه
رهاز ابهها پهواز میکگد و نذشاب  7و کشذرش را از تصهف رو،ها نجات میدهد .چگوانکو
پرداست ،شیصرت پسه ویدرا همان اسوگدر است .در اسوگدرنامۀ ناامی نرز اسووگدر اسوت
ک نذشاب را از اسارت رو،ها نجات میدهد .اسوگدر ن رقط ناجی سهزمرن بهد ،،ک پروک
صِح مران شه و غه نرز است .پسه ویدرا در مگاذمۀ ِِنگروذف نرز همان تفوه وحودت
مِل را ک در اسوگدرنامۀ ناامی وجذد دارد م هح میکگد:
مسارهان عه دریذر  /ننیاه مقصذدی و عن ن

0

ب بِغار رر  / ،در پی نن کذیابا / ۷جادۀ قدیم ایهانران.
اسوگدرنام با درایت تصگرف شد / ،دربارۀ رو،های ط یی سهوده شد،
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مانگد هم از رو،ها رهاری / ،نزد ننها مههبانی را تمگا میکگد.
 ...در باغ مقد ،و تاریک  /عن ن نواز سه میدهد :اسوگدرنام !
جایی ک نتشپهست 8ب زانذ ار اده است.
 ...ننجا سهزمرن بهد ،است  /شفق رنو نناِ است
نهگو ننهد و ضهبۀ شادی است  /تذران رو،ها را نورد.
 ...نذشاب  ،رهمانروای بهد / ،سهنذشت را با ِشم تمگا میکهد:
«بپذش ک هِذد را ،بپذش زره را!  /ب اینجا پهواز کن
شاهاسوگدر بالدار! اسوگدر یذش کن!  /رهیاد زمرن یهیان را!
تذ متنذ قهنها بذدهای!  /رها کن ضرارت ابهها را!
تذ س ایششدۀ مهدمانی / ،کرفه کن رو،های حقره را!
شمشره به کف دست یره / ،با سپه ِذد ب سهزمرن ما برا!
دوباره متذر زمرن باش / ،رها کن حورمان ِذا نلذده را».
و او ب اینجا نمد  /شنح رهمانده!
 ...دیگه دو وندای 2زینا  /با نرزه زریذند 22را کش گد.
اما قگ ال 22رو / ،،به زمرن ار اد
)(Хлебников 2004: vol. 5, 246

چگانک پرداستِِ ،نگرووذف بوا قههمانوان حوورم یگجو در اسووگدرنام مانگود قگ وال،
زریذند ،نذشاب  ،و  ...نشگاست و در مگاذمۀ ِذد از ننها نای میبهد.
حورم یگج تگها شاعه ایهانی مذردتذج ِِنگرووذف نرسوت .وی یووی دیگوه از اشورار
ِذد را ب نای حار مزین کهده است:
بهای رال:
شرف ۀ تمِقم / .زبان بازِذاهد یشت  /نژاد رو ،را.
چگانک نغم و رهیاد عگدلرب را /
ننجا با اننذه رود جاری است.
نه ،سگنل! بهیز!  /رهوار ادنت شرهین است.
حار را ،زندیی حورم را ...
)(Хлебников 2002: vol. 3, 89

 022پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستم ،شمارة هشتم ،آبان 9911

ِِنگروذف از طهیق انجمن «مهیدان حار » با اشورار بویبودیل حوار نشوگا شوده بوذد.
انجمن «مهیدان حار » را ویاچرس ف ایذانف ( )2212-2800در یگند باالی نپارتموان ِوذد
تثسرس کهده بذد.
در نن موان ،به هین شاعهان مو بهای یذنایذن و همچگرن مهیدان حار جمع مویشودند.
این موان در اشرار ایذانف و در جمع ادینان بو «باشوگرا /یگنود» مشوهذر اسوت .ایون یگنود
عهرانی ک ب ار یار شمس شرهاز در سنپ هزبذرش تثسرس شد ،مگنع الهای اشوراری دربوارۀ
حار و اشرارش شد .انجمن ب نایهوای «حوار » و «دوسو ان حوار » نروز نامروده مویشود
(یتریپذر و کهیمی م هه .)299 :292۷

شره یل پرشیذیی شاعه از سفهش ب سهزمرن ایهان است؛ سفهی ک مدتها در ان اار
نن بذد .سهانجای در سپ امنه سال  2212اولرن سفههای ِِنگروف ب سذی سهزمرنهای شهقی
نغاز و او رهسپار باکذ میشذد .در باکذ ،شذ دیدن ایهان او را رها نمیکگد ،ب طوذریکو در
در هچۀ ِاطهاتش ب این مذضذ ،اشاره میکگد و شره یل را میسهاید:
بگگهید ایهانران ،ایگک مینیم  /به پل چرگَذَت ب سذی شما
پل بادها ب زیه پای من است  /من هذشردرماه
من هذشردرماه ،پرامنه عصه  /و در دس انم مینوری
رهاشوهت را (جهان نیگده را) / .ایگک ایه دِ هکان و جذانان بذس میزنگد
مشی و مشران اند  /نیس رن جفت بشه ک از تابذتهای سگگی بهِاس اند
من وهذمَگَ ـ ـ ـ ِهد نروم  /من اش وَهرش و به هین عدالت هس م.
من ِشَ هَهوَیهی و به هین پادشاهی مقدسم.
سذیگد میِذریم ب لنان زرین زرتشت
ایهانزمرن سهزمرن شذراها ِذاهد بذد.
چگرن مییذید پرامنه!
).(Хлебников 2001: vol. 2, 132

چگانکو پرداسوتِِ ،نگرووذف در ان هوای شوره بواال بو تشوورل «جمهوذری شوذرایی
سذسرالرس ی ایهان» در دورۀ مرهزا کذچکِان ،کو پورشتوه کوه شود ،اشواره دارد .شواعه
همچگرن ب اصذل بگرادین دین زرتشت اشاره میکگد و ایهان را سهزمرگی باس انی درموییابود
ک وعدۀ دیدار نن را در نیگدهای نزدیک میدهد .چرگذت ب اع قاد زرتش ران پل صهاط اسوت
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ک «ترغ ای ب بن کذه النهز ب سذی شمال و ترغ ای ب سه کذه النهز بو سوذی نرموهوز دارد و
به مران نن چواد دائر ی ایس د» (بهار  )990 :2982و همچگرن یذیگود پِوی اسوت کو دو رو
دارد« :ب شوِی ک بهای درستکاران وسورع و سوهلیوذر ،اموا بوهای بودکاران دیگهیوذن و
ب شول دَی ترز شمشورهی پدیودار مویشوذد و روح بودکار را در نرمو راه بو ژرروای دوزخ
میاندازد» (هرگِز  .)222 :2987در رههگوهای رارسی این واژه ب صذرت ِگروذر ،چرگوذد ،و
چرگرذد نرز نمده است.
اما مگاوذر شواعه از مشوی و مشوران نیسو رن زوج بشوه اسواطرهی روی زمورن اسوت.
اس ذرههای ایهانی بنمایۀ نرهیگش انسان را با داس ان مشی و مشران تذضرح میدهگود .مشور
و مشران را در زبانها و مگابع یذنایذن با نایهوای م فواوت مرهروی کوهدهانود .ایون زوج در
تاریخ طنهی «ماری و ماریان » ،در تاریخ مسرذدی «مهو و مهِرانو » ،و در زبوان ِوذارزمی،
«مهد و مهدان » نامرده شدهاند .مگاذر از اوشوردرماه یوا هذشوردرماه نروز در شوره ِِنگرووذف
دومرن مذعذد دین زردش ی است .در اساطره نمده است:
سی سال مانده ب پایان هزارۀ اوشردر ،دوشرزۀ بهدیگی ب نای وِهپِد (کسی ک پدر ِوذ
دارد) ک نسنش ب زردشت میرسد در ن کرانس ن تگی میکگد و از نن مویِوذرد و
ن فۀ زردشت وارد بدن او میشذد و از این دوشرزۀ پانزدهسال اوشردرماه یا هذشوردرماه
ب دنرا مینید .وق ی ک اوشردرماه سیسال میشذدِ ،ذرشرد ب مودت برسوت شونان روز
در اوج نسمان میایس د تا بهدیگان بدانگد ک هزارۀ اوشردر ب پایان رسرده اسوت و نغواز
هزارۀ اوشردرماه است .ب بهکت یفتویذی اوشوردرماه بوا اورموزد ،شوش سوال بوهای
یراهان بهار مداوی ِذاهد بذد (نمذزیار .)87 :2987

هذشردر یرگی «دَرِ هذش» یا «با ِ عِم»« .زردشت از هفوت باشوگده یوا نموذد ِودا کو
ب ِذاست و ارادۀ ِدا نرهیده شدند سین مییذید .این باشگدیان همانا سپگ مرگذ ،وُهذمگو ،
اَشَ ِ ،ش هَهوَیهیَ  ،اَرمر ی ،هَذروَتوات و اَملهِتوات نوای دارنود» (هرگِوز  .)292 :2987وُهذمگو ،
اش وَهرش  ،و ِشَثهَهوَیهی ب تهترب برانیه امشاسپگدان اصِی بهمن ،اردینهشوت ،و شوههیذر
و ههیک ماهه چرزی هس گد:
بهمن (وهذمگ ) ب مرگی «ِهد و اندیشۀ نرک» است ک در طهف راست اهذرامزدا موینشورگد
و تقهینا نقش مشاور او را دارد .مذکل و پش رنان حرذانات سذدمگد در جهان است .بوا انسوان
و اندیشۀ نرک انسان نرز ارتناط دارد ،چذن ماههی از ِهد نرهیودیار اسوت ،زیوها از طهیوق
اندیشۀ نرک است ک میتذان ب شگاِت دین رسرد (نمذزیار .)20 :2987
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اردینهشت (اش وَهرش ) ماهه به هین پههرزیاری و راس ی و درس ی است؛
او نرایشها را زیه ناه دارد .ننانک اردینهشت را ِشگذد نوگگد ،از بهشوت متوهویانود .ایون
امشاسپگد ن تگها نام را در روی زمرن بهقهار میسازد ،بِو ح ی نگهان نام دنرای مرگوذی و
دوزخ نرز هست و مهاقنت میکگد ک دیذان ،بدکاران را برش از ننچ سزایشان اسوت تگنرو
نوگگد .نمایگدۀ اینجهانیِ او نتش است (نمذزیار )20 :2987

و شههیذر (ِشَثهَه وَیهی ) نرز؛
ب مرگی شههیاری و سِ گت م ِوذ اسوت .او ماهوه تذانوایی ،شووذه ،سور هه و قودرت
نمذزیار است .در جهان مرگذی ،او نماد رهمانروایی بهش ی و در یر ی ،نماد سوِ گ ی اسوت
ک م ابق مرل و نرزو باشد ،ارادۀ نرهیدیار را مس قه کگد ،بیچاریان و درماندیان را در ناوه
داش باشد و به بدیها چرهه شذد (نمذزیار .)2۷ :2987

ِِنگروذف در سال  2212مدتی در مهز ایوهان و روسور زنودیی کوهد .ایون ناحرو او را
بسرار ب ِذد جِب کهد .سفههای م رددی در زندیی شاعه رقم ِذرد ،اموا سوفه بو ایوهان
تثیره عمرقی در جهانبرگی وی یذاشتِِ .نگروذف مدت زیادی را در نس هاِان سپهی کوهد.
او این شهه را «پگجههای ب سذی ایهان و هگد» قِمداد میکوهد .شوره یول بازتوا سوفههای
شاعه است:
اوه ،نسرا! از رنج تذ در رنجم  /چذن ابهوان دوشرزهای؛ اننذه.
نرایشهای شنانگاهیات و  /چذن حگجههای ل رف و س مت.
نسرا ،کجاست ننک روزی دیگه را مژده دهد؟
اوه ،ایه با یرسذان نبی رود  /زانذان مها میپذشانْد،
و دِ هک نغم های رازنلذد زمزم میکهد.
نرای و ِذشبیت مییهیست،
درحالیک چشمانش را با ان های یرسذانش ِشک میکهد.
او دوست میداشت ،او رنج میکشرد و  /نن روح پهیشان یر ی،
ایه باز احساسی دیگه از راه سهمیرسرد  /در قِنش شرپذر جگو نذاِ میشد:
و مهابارتها و زرتشتها / ،و ساوجیها دستِذش ننهد میشدند.
کاش همعصه این رر گان بذدی / ،پاسخها و پهسشها مینرهیدی.
و تذ تِّی از سو های روشن یرسذانت را  /به پاهایم ارشان میکهدی.
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و بهایم زمزم میکهدی / :نمذزیار ،نیا امهوز نناید
راه نزادی را جستوجذ کگرم؟

(.)Хлебников 2001: vol. 2, 113

شره کاوۀ نهنیه از دیگه اشرار مشهذر ِِنگروذف دربارۀ اس ذرههای ایهانی اسوت و از
مضمذنی تارییی ،رههگگی ،و ادبی بهِذردار است .این شره سهاسه تصوذیه اسوت و کوام
نمادین .کاس هین ) (Кастринاز رراالن ارتش سهخ و از اعضای هرئت تتهیهیۀ نشوهیۀ ایوهان
ایوهان عِرو اسو نداد
سهخ ،در ِاطهاتش از ِِنگروذف ،ب کاوۀ نهنیه ب عگذان نماد انق
ضتاک اشاره میکگد .وی همراه با دوبهاکذرسوی ) ،(Дубраковскийک در نن زموان هوهدو
در ایهان ب سه میبهدند ،پ کارد کاوۀ نهنیه را تهر کهدند و در جستوجذی شرهی بذدنود
ک نن را تومرل کگگد.
واضح بذد ک دوبهاکذرسوی بهای این مذضذ ،ب اشرار ِِنگروذف روه میکهد .این مسوئِ
را ضمن بتثی ک دربارۀ این مذضذ ،با هموارانمان در نشهیۀ ایوهان سوهخ داشو رم ،م ذجو
شدیم  ...دربارۀ ارسانۀ کاوۀ نهنیوه و شواهگامۀ رهدوسوی در مجِوۀ سوین یف و بوذدیم ...
تذضرح این شره در نشهی میتذانست تصذیه ارسانۀ کواوۀ نهونیوه را مانگود رهنوهِ قروامی
مهدمی تومرل کگد .نهنیهان نرم بههگ با پرشبگد سهخ و چهمی و حگجهۀ یهر را هوه روز
در بازارهای رشت میدیدیم .شره بهایمان روشن بذد ،اموا بوهای پ کوارد کِموات نسوان و
کذتاه نراز بذد و شره ِِنگروذف س ذح مرگایی می ِفی داشت و رهم نن دشوذار موینموذد
(.)Кастрин 1966: 53

کاوۀ نهنیه
یهش و مرش بذد ،نمناک و ِذا نلذد  /دی کذرۀ نهنیهی
به بس هی ِاکس هیرنو  /با یِذیی یهر نفسنفس میزد.
چذن قابِ هایی به بالرن نذزادانی یهیان  /نهنیهان با بدنهایی نرم عهیان
با دس مالی سهخشده ایس اده بذدند / .اننهها طرم را و قِع یداِ را
ب نشران سگدان ننها ،ب مثوای نتشرن میبهند / .اننههای درنده ،ارغذانی
با مهدموان قِری  /مران یهش و مرش میدرِشگد
بسان مگشذر ارادۀ دیگهان / .ننها مانگد ه ل ماه
در نسمانها میدرِشگد  /و ماری از یذیهد بهِاس
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از دودی ِف کگگده را  /در شِرۀ دود اشکنلذد
شستوشذ میدهگد  /و از مران سرمای تار
چشمان ارغذانی شر ان میدرِشگد / .نشرانۀ جگنشهای شنان
ساِ از سای های سراه  /با ِذن نهگرن شستوشذ میدهگد
ِمرده به مثوای کش گان  /بسان زنگذل ها صدا میکگگد
تهان های نهگرن با یهی  / .و نن اننههای درنده
میِذانم بهای طِذ ،رنج / .و ننجا ک با چشمانی م مئن،
تازیان های چابک سای ها  /چذن تذری ارغذانیرنو
به شان ها میار د  /ننجا ک اندای سهخ نذزادان برگذا را
پرشبگدی تمشویرنو میپذشاند  /نقشونگار رنگرن شه
صدای پ کها  /سذت لنان کذدکان است و
اننههای سیت / ،ارغذانی چذن چشمها،
ِشم شنان نزادی و سذزش را  /اینیذن ندا میدهگد:
«ما رنج نیس رن و غرهه و غرهه »...

(.)Хлебников 2001: vol. 2, 197

زندیی در ایهان باوجذد رقه و سی یهای سفه ،از به هین دورههای زنودیی ِِنگرووذف
متسذ میشذد .بسراری از اشرار او ب این دوره ترِق دارد ک از ننجمِو شوره شونی در
ایهان است:
شنی در ایهان
ساحل دریا  /نسمان .س اریان .من نراممِ .ذابردهای.
و بالشم سگو نرست ،په نرست و چوم های سذراخ دریانذردی است.
در ننها ِذدساِ گان در روزهای سهخ  /در دریا شذرش ب پا کهدهاند
و سپردها کش ی را ب کهاسگاودسک بهدهاند  /ب ن های سهخ.
تاریک میشذد .تاریک است / .ایهانی ،نر ا سذِ و چدنیرنو،
درحالیک یذشررلها را از زمرن بهمیدارد  /ندا میدهد« :رررق برا کمک کن!»
من بگد را میکشم و  /کمک میکگم ک ب دوش بوشد.
«ساقذل!» / 21و در تاریوی متذ میشذد.
و من در تاریوی نای مهدی را زمزم میکگم / .مهدی؟
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جرهجرهک ک مس قرم از دریای سراه م طم پهیده بذد
مسرهش را سذی من کهد / ،دوبار روی سهی چهِرد،
بالهایش را جمع کهد ،و روی مذهایم نشست.
نرای بذد و برد نایهان جرهجره کهد / ،و واضح کِم ای نشگا یفت.
ب زبانی قابلرهم بهای ههدویمان / ،او ل رف و متوم ک ی ِذد را یفت.
کاری است! ما یکدیگه را رهمردیم!  /قهارداد تاریک شنانگاهی را
جرهجرهک با صدای ِذد امضا کهد / .بال یشذد ،چذن بادبان،
دریا پاک کهد هم جرهجره را و هم بذس به شنها را.
چگرن بذد / .یکسهه راست بذد!
(.)ibid.: 214

در شره نن جذان را دیدی ،ب شاهدِت ایهانوی اشواره مویکگود کو رازیون او را بو رود
ولگا میاروگد:
ب زیه امذاج سپرد / ،راهنی بههگ پای ،رهاسذی دریا پی چرزی مییشت.
او ب رازین سذیگد یاد کهده بذد میالف باشد.
نیا دیگهبار شاهدِت را ب دریا ِذاهگد اروگد؟  /در پرشارو ،رازین تهدید میکگد.
ن ! ن ! درِ ان رررع شاهد!  /با زمههیه امذاجِ ،ذد را پذشانده
زبان و عقل رهمرده  /ل ارت بدن یخزده را؛ جهانی دیگه را
جذان ما نواز سهمیدهد:
«با پهی دریایی ضهغای 29تا ابد پرذس م  /با مذج ،روح یار م.
ننیاه با امذاج ،دِ ه را ساِ م».
درِ ان ،یف ار قهون را زمزم میکهدند

(.)ibid.: 190

اس پان رازین مِذان و سهکهدۀ شذرشران کازاک و کشاورزان دن و ولگا بذد کو در نرموۀ
دوی سدۀ هفدهم عِر تزار روسر قرای کهد .وی ب کهان های شمالی ایوهان ازجمِو یور ن و
مازندران تاِت ،اما پس از جگو با سذارهناایِ شاهسِرمان ،از ایهان یهییت .در یوی از ایون
حم ت ،دِ ه و پسه مرگدیِان ،21حاکم نس ارا ب اسارت رازین درنمدنود .چگوذنگی ایون
ماجها در یوی از مگابع روسی بدینصذرت که شده است:
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تابس ان سال  2002کازاکها رهحنباد را غوارت کهدنود و در جزیوهۀ السوذیگذی 27در دریوای
کاسپی مس قه شدند .در اینجا ،ب رهماندهوی مرگودیِوان بو ننهوا حمِو شود .ایهانروان
ِذششانس ننذدند و شوست ِذردند؛ مرگدیِان یهییت ،دِ ه و پسوهش اسوره شودند
(.)Соловьев 1990: 41

زیگب 20نای این شاهدِت پانزدهسالۀ ایهانی بذد ک ب اسارت رازین درنمد .سهنذشوت وی
دستمایۀ بسراری از اشرار و رذلوِذرهای روسی قهار یهر اسوتِِ .نگرووذف در داسو ان
کذتاه اسره (Хлебников 2004: vol. 5, 187( 2۷بار دیگه ب رازیون اشواره مویکگود .در دیگوه
مگابع غرهروسی شهح این غارت بدینصذرت که شده است:
در سال  2008مر دی 0222 ،کازاک 28رو ،با  12کشو ی توذپدار ،اب ودا شوهه رشوت را
چپاول نمذدند و سپس ب رهحنباد نمدند .اب دا ب مدت شش روز نقش تجار را بوازی کهدنود
و پذل و ط ی رهاوان در شهه ِهج کهدند و پس از ننک اع مواد موهدی شوهه را بو دسوت
نوردند و در شهه پیش شدند ،نایهان دست ب شمشره بهده و ههکس را ک سوه راه دیدنود
از دی ترغ یذراندند .حداقل  722نفه را کش گدِ ،ان ها را غارت کهدند و با کش یهای ِوذد
از ساحل دور شدند .مهمتهین ِسارت این حمِ  ،نابذدی کامل قصه شاهعنا ،بذده اسوت.
اهالی باقیمانده رهدای نن روز ب ِرال اینک کازاکها رر اند ،ب شهه بازیشو گد و مشوغذل
جمعنوری ایایرۀ ِذد و اجساد کش شدیانشان شدند؛ ولی کازاکها مجددا حمِو کهدنود و
اینبار  ۷22نفه دیگه را کش گد .یگجرگۀ نفرس چرگیهای ع رق و اشورای مهجوانی و ظوهوف
کهیس ال باقیمانده در قصه را سهقت کهده و حذض زینای یشوم ط کوذ نن را شوسو گد
(موگزی .)91 :2972

رازین درنهایت ،از نرهوهای دول ی روسر تزاری شوسوت ِوذرد و در ژوئون  20۷2در
مسوذ یهدن زده شد.
ِِنگروذف هگگای حضذر در ایهان ،ساعتها در کگار ساحل پهس میزد و اشرار ِوذد را
روی کاغذ مینذشت:
تهانۀ ایهانی
چذن رودِان ای در ایهان  /به بس ه جهیان سنز نن،
به ترهپای های عمرق رودِان  / ،نزدیک ن شرهین
دو ندی عجرب راه میروند  /و سذفماهران را صرد میکگگد.
ننها پرشانی ماهران را نشان میروند / ،بایست جانم ،بایست!
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ننها صتنتکگان میروند  /یقرن داری و حارا ای اش ناه نمیکگد.
 ...از پرش ،ارسان ها را باور داری / :پرش از ارسان ها
ننیاه ک نذبت من رهارسد  /تن من غنار میشذد
ننیاه بره ها را شادمان ب دوش ِذاهگد کشرد
با جمجم ای په از غنار حسهت  /در زمرن لجنمالشده بردار ِذاهم شد
یا تمای حق ِذیش را  /ب کذرهراه نیگده پهتا میکگم
های! چمنهای سراه شده!  /قهون سگگی ،ای رودِان !
(.)Хлебников 2001: vol. 2, 199

یادداشت شاعه به حاشرۀ شرهِ ای اش ه با ب ن مسرن به این اموه داللوت دارد کو مگاوذر
وی مجسم ای ساِ شده در شهه اصفهان بذده ک بو عگوذان مُهکّوبدان اسو فاده مویشوده
است؛ او در م ن شره نرز ب اوضا ،م طم شهه رشت اشاره میکگد:
ای اش ه با ب ن مسرن  /تذ را نسل چگگرزِان تهاشرده است.
به برابانهای سپرد  /و ِشِش کاغذهای ِشک،
به مرز تتهیه / ،تذ بار کِرد مرانی را حمل میکگی
(نیا نهنیه اتفاقی لجای را از یاد بهده است؟)
ننجا ،جاییک زنو جهیانهای تاریک  /به ساحل دریاچ های ترهه است
زیه درِت زمان ،باتذ 22با بارۀ مذهایش ب روی چشم،
به پرشانی نذیسگده  /مذهای نذیسگده چذن نشران پهندیان
 ...مهدمان صاد  /مهدمان در حهکت
ق ع کن در رشت  /رش ۀ حذادث را! ...
(.)ibid.: 200

شره دیگهی ک م رِق ب مجمذعۀ ایهان ِِنگروذف است درِت بِذط ایهان نای دارد:
به سفهۀ ریش های درهمپرچرده  /با سنذهای ِالی
بِذط یلهای قهن را میرویاند  /با غاری بهای زاهدان
و در ِشِش شاِ ها  /همراه با مزدک صدای مارکس ب یذش میرسد.
«هائذو هائذو  /نوو نوو»
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چذن یهش یکدیگه را تهغرب میکگگد  /شغاالن مییهیزند
اما ِشِش نن شاِ ها ب یاد مینورد
نواز زمان باتذِان را
(.)ibid.: 206

در بسراری از سگتها ،بِذط درِت مقد ،است .بِذط از ام رازهای ِدای م رال نسمانهوا
بهِذردار است ،زیها صاعق را مییرهد و نماد عاموت و شوذکت اسوت  ...بِوذط بو طوذر
ِاص نشانیه اس توای ،قدرت ،عمه دراز ،ررروت بو مفهوذی مرگوذی و موادی نن هوهدو
است  ...بِذط در همۀ زمانها و همۀ موانها م وهادف قوذت بوذده اسوت  ...درِوت بِوذط
مرادل واژۀ «قذت» و در زبان الترن یک کِمو اسوت )robur( :کو در ضومن نمواد نروهوی
اِ قی و جسمانی با هم است (شذالر .)222 :2981

ب ناه میرسد ،در این شره مگاذر از «درِت بِذط ایهان» مروهزا کذچوکِوان جگگِوی
است و «یهیان و شغاالن» اشارهای ب نرهوهای انگِرسی و م تدان ننهاست .که نای موزدک
در کگار نای مارکس ازننروست ک «بهِی مذرِرن نهضت موزدک را نهضو ی کمذنرسو ی و
مزدک را اولرن کمذنرست نامردهاند» (رجنی  .)171 :2981م ههی در ک ا ِودمات م قابول
اس ی و ایهان ،عِت شههت برش توه موزدک را بو ارووار اشو هاکی و کمذنرسو ی او نسونت
میدهد (م ههی  .)2۷1-21 :2981متققان اروپوایی نروز هومچوذن نذلدکو ( )۷22 :2978و
یرهشمن ( )121 :29۷1اروار مزدک را کمذنرس ی ِذاندهاند.
چگانک پرشته نرز اشاره شد ،انزلی یووی از شوهههایی اسوت کو تذجو ِِنگرووذف را
بسرار ب ِذد جِب کهده و در اشرار و نام هایش چگدینبار ب این شهه اشاره کهده است:
انزلی مها با نرمروز اعجازانگرز ای الرا دیدار کهد .چشمانداز نقههای کذههای نبی بوا شونتی
ایس اده به رهاز ابهها ،تاج بهری ِذد را عهض میکهد  ...ما بهای دیدن ِرابانهای باریوک
و ژاپگیمانگد انزلی و یهماب هایی با کاشیهای سنزرنو ،سربهوای چهوکرودۀ ط یوی در
شاخوبهش نبی ش ا

داش رم  ...باالته از ابهها ،رذجی از پهندیان دریوایی بوا یوهدنهوای

دراز به رهاز کذههای سهتاپا سرمیذن ب پهواز درنمدنود .ن
ت قی کهد و رنو سنز و زردی ب وجذد نورد .ب ش ا

رودِانو هوا بوا اموذاج دریوا

ب جانب دریا روان شدی تا زمزمۀ

مقد ،نن را بشگذی .بگای نواز ِذاندن را یذاش م ،ب طذریکو ایهانروانی را کو در ننجوا
حضذر داش گد ب ترجب درنورد .ننیاه نرمساعت تمای با اموذاج بهادرانو در ننوهد بوذدی
(.)Хлебников 2004: vol. 5, 320
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شره یل نرز برانیه کشش و جا ب ای است ک انزلی بهای شاعه داش است:
پاسیا 12در انزلی
هم جا باغهای سنز ترهه / ،چشمان ط یی ،باغهای انزلی.
پهتقالها میرویگد / .نارنجها با شنگم زرین به روی شاِ ها میدرِشگد.
 ...پاهای ِس در ِارکذف را،
پذشرده از زِم در باکذ را / ،با ریشِگد کذدکان و دِ هکان
میشذیمشان در ن های سنزرای ایهان،
 ...ماهران زرین و درِ ان مرذه انروا ،یار اند
به اننذه بروهان رودِان  /ق ع کهدهاند یرسذان ترهۀ ِارکذف را ،دن را و باکذ را.
در تگگۀ ضهغای  /یرسذان ترهۀ امذاج
سهشار از اندیش و نزادیاند
(.)Хлебников 2001: vol. 2, 188

ظاهها شاعه درهگگای حضذر در ایهان عزاداری شررران را نرز مشاهده کهده و تتوتتوثیره
نن شرهی سهوده است:
شاخسی و واِسی !12و مسِمانان  /با ضهبات مشت میکذبگد
به صفتات سرگ های نر ا سذِ  / ،و درش ی چشمان سراه،
و ابهیشم سراه مذهای مجرد جذانان و  /بسان شبهای بسرار جگذ !
صدای زنجرههای نهگرن ...
(.)ibid.: 135

«شاهحسرنیذیان» نذعی مهاسم مذهنی است ک در ایای ماه متهی برشتوه در ن ربایجوان
و ب ِصذص در تنهیز بهیزار میشذد .در زبان تهکی ،ب این مهاسم «شاخسی» مییذیگد کو
کذتاهشدۀ همان «شاهحسرن» استِِ .نگروذف نرز در شره ِذد از هموان تِفو تهکوی بهوهه
جس است« :شاخسی ،واخسی»؛ یرگی «شاهحسرن ،وای حسرن» .این مهاسم درواقوع ،نوذعی
رژۀ مذهنی است ک در نن عزاداران همزمان نذعی چذ را از زمورن بو سومت روه ِوذد
حهکت میدهگد .هگگامیک چذ نزدیک زمرن است ،بوا صودای بِگود واژۀ «شواخسوی» را
سهمیدهگد و هگگامیک چذ ب ره سه نزدیک شد عنارت «واخسی» را سهمیدهگد.
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تثیره قرای جگگِیها را میتذان در شره نذروز کار ِِنگرووذف دننوال کوهد .در ایون شوره
رضای م طم نن زمان ب تصذیه کشرده شده است:
دیگهبار روز اول انسانرت!  /ندی پشت ندی
جمررت مییذرد  /بهای جشن بایهای

11

با بازی کِمات / .در جگگلهای زرین
زرتشتها  /ننجا ک سنزی جگگلهای لنان سنز است!
این نیس رن روز ماه بذد / .ک ی ِامذش را ب نسران نسپهدیم
در سهزمرگی ک نای ماه ،نی 19است  /و نرم شنان نی نرای در نسمان میدرِشد
دو واژه ،دو نی  /دو کنذته در دریچۀ مهمذز قص ها دست و پگج نهی میکگگد ...
نلذها از درِت رهومیار گد  /جمررت کار نازکگان مییذرد
با صدای یایهایشان  ... /جادهای وسرع!
در طذل ِرابان ،پهچمب دس ان  /با برگشی درِشان شرار میدهگد.
بایس رد ای همۀ ِس گان!  /و شما ای کاروانساالرهای رنج ،بهوید
امهوز روز نذروز جهانی است.
در دوردستها ،یذیی رو،ها نزادی را به تیت نشاندهاند.
با سراهی رشکبهانگرز پذشرده  /دوشرزیان جدی و غمگرن اس ی
مس ذر با چادر سراهرنو / ،در ان اار مگجیاند.
قارداش 11س ح نماده به دست یهر  /دوس ان سذارهاش در پی او میجهگد
رِسار یگدییذنشان با شال پذشرده  /و به سرگ هاشان ق اری از رشگو.
اسبهای لجذج با ِس گی نفس میکشگد  /ب زینایی شذرشران کذهس ان.
در برش  ،در سگوها و یلوالی ،میتازد
در مران باد ،در مران برشۀ اننذه ،سهسی ان میتازد
یاه به زمرن میار د  /و دیگهبار تگدیس چدنی به روی زین
اینیذن سِتشذران عنذ ،،کذچنشرگان کهن /
ش

ب دست ،بهادران چذن باد میروند

زیه تا های کذتاه درِ ان ترهه
زیه غهش تفگوها و باالالیوا

17

(.)ibid.: 191

تحليل مجموعهاشعار ایرانی وليمير خلبنيکوف ( ...زینب صادقی سهلآباد و محبوبه مباشری) 091

ِِنگروذف در نثه کذتاهی با عگذان شاِۀ بردمشک مهش تهاژیک مروهزا کذچوکِوان را
اینیذن ب تصذیه میکشد:
در طذل این زمان رودی از حذادث جاری بذدِ .نههای بدی از وطون جگگِویهوا شوگردی.
شگردی ک مرهزا کذچکِان پس از شوست از دشمن ِذد ،ب سذی کذهها یهیی تا موهش
بهری را بنرگد و در ننجا همراه با باقرماندۀ نرهوهای ِذد ب هگگای تذرانِ بوهف بوه قِو هوای
ایهان یخ زد .ارتش ب کذه ررت .سه زینای او را از بدن مگجمودش جودا کهدنود و بوه نروزه
نهادند و ب شهه نوردند و دههزار تذمان جایزۀ وعدهدادهشدۀ شواه را یهر گود  ...بوهف نق وۀ
پایان این زندیی بذد (.)Хлебников 2004: vol. 5, 367

 .3نتیجهگیری
ارزش ادبی سهودههای ِِنگروذف را مویتوذان در سو ذح می ِفوی درک کوهد .شوره او از
جذهههای انسانی بهِذردار است ک از مهز «من» و «دیگهی» یذر کهده و به بس هی انسوانی
و جهانی نشس است .اندیشۀ «وحدت بشهیت» از پهرنوتهین عگاصوه شورهی وی اسوت.
ع ق و یهایش ِِنگروذف ب سهزمرن ایهان ننچگان بذده ک ترداد زیادی شره دربارۀ ایوهان
سهوده است .تثیره ناامی یگجذی در اشراری مانگد لرِوی و مودلذی و رهزنودان ویودر کوام
مشیص است .بازتا شاهگامۀ حورم ابذالقاسم رهدوسی را میتذان در بهِی اشورار او ،کو
دربارۀ اس ذرههای ایهانی مانگد کاوۀ نهنیه و ترالرم زرتشت هس گد ،یارت .تنِوذر مضوامرن
ایهانی در اشرار شاعهی برگان  ،ضمن ننک برانیه قدرت نفذ و تثیره رههگو و اد ایهانوی
در ادبرات و اندیشۀ شاعهان سهزمرگی دیگه است ،تذانایی و تنتوه شواعه و اندیشوۀ او را در
ایجاد وحدت جهانی با یف مان چگدسذی مینمایاند.

پینوشتها
 .2همان کاسپرن ،از نایهای کهن دریای ِزر ک ِِنگروذف نن را ب کار بهده است.
 .1قذمی از قنایل سامینژاد ک نسنشان ب نرای (الرَی) پسه سای ابن نذح مویرسود .ایون قوذی در سودۀ
دوازدهم مر دی ب سذری و شمال برنالگتهین حمِ کهدند و به دمشق و حِب تسِط یار گد.
 .9رو،ها ب قفقاز جگذبی ماورای قفقاز مییذیگد .قفقاز مگ ق ای برن دریوای ِوزر و دریوای سوراه
است ک ب دو بیش جگذبی و شمالی تقسرم میشذد .قفقاز جگذبی شامل کشوذرهای ن ربایجوان،
ارمگس ان ،یهجس ان ،و بیشهای کذچوی از شمال باِ هی ایهان و شمال ِاوری تهکر است.
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 .1هماکگذن در شهه بگدری باتذمی در یهجس ان ،مجسم ای از دو عاشق ب نوای عِوی و نرگوذ سواِ
شده ک ب یذن ای عجرب ب هم نزدیک میشذند ،در هم رهومیروند و سپس از هم دور میشوذند
و برانیه ارسان ای از عشق دو دلداده ب نای عِی (مسِمان) و نرگذ (غرهمسِمان) است کو بواوجذد
عشق رهاوان ب یکدیگه ،ب دلرل میالفت ِانذادههایشان ب هم نهسردند.
 .7نذشاب  ،مِوۀ ارسان ای سهزمرن بهد( ،سدۀ  7ی) ،در ساحل دریای کاسپرن ،ن ربایجان امهوزی کو
در مگاذمۀ حماسی اسوگدرنامۀ ناامی از نن یاد شده است .در ک ا یهیگذریفل شوه شوگا ،بوا
نای روسر و نسرا ( ،)28۷0ک مگنع ِِنگروذف بذد ،تاریخ مگ قۀ کاسوپرن بهاسوا ،مو ن حماسوی
ناامی تشهیح شده است (.)Хлебников 2004: vol. 5, 437
 .0مقصذدی و عن ن نای دو نذیسگدۀ سرّاح عه در سدۀ دهم مر دی (.)Хлебников 2004: vol. 5, 438
 Куяба ۷یا  Куябияنای کییف در مگابع عهبی سدۀ دهم مر دی (.(Хлебников 2004: vol. 5, 438
 .8در اشرار روسی (مانگد اینجا) در بسراری از مذارد ،زرتش ران را نتشپهست قِمداد کوهدهانود .در
اینباره میتذان ب اشرار کانس ان رن بالمذنت نرز اشاره کهد.
 .2نای یک نژاد در نرهیقای جگذبی.
 Зоревенд .22در مگاذمۀ ناامی ،پهِذان ایهانی در ارتش اسوگدر است (.)Хлебников 2004: vol. 5, 438
 Кентал .22سهکهدۀ رو،ها در مگاذموۀ ناوامی کو پوس از مغِوذ شودن ،حوذموت اسووگدر را
پذیهرت (.)Хлебников 2004: vol. 5, 438
 .21ب زبان تهکی یرگی «م شوهی»ِِ .نگروذف بهِی از کِمات تهکی را کو در ایوهان شوگرده اسوت
بدون تهجم در اشرار ِذد ب کار بهده است.
 .29مگ ق ای در شمال ایهان ،قهی ای در ِِیوال کو ِِنگرووذف در ژوئون سوال  2212چگود
روزی را در ننجووا ،نووزد ِووان متِووی ،ب و عگووذان مرِووم سووهِانۀ کذدکووان او سووپهی کووهد
(.)Хлебников 2001: vol. 2, 551
 .21در بهِی مگابع روسی ،نای این حاکم نس ارایی مرگدیِان ،مرگِّد و در بهِوی ممودِان نذشو
شده است.
 .27جزیههای در دریای ِزر ،در جگذ باکذ.
 .20در بهِی مگابع نای راطم که شده است.
 .2۷شاعه واژۀ «اسره» را ب همرن صذرت رارسی و با ِط سرهیِرک ب کار بهده است.
 .28کازاکهای دُن ) :(донские казакиکازاکهای ساکن کهان های مران و پایرن رودِانوۀ دن هسو گد.
کازاکهای دن قدرت ناامی مهمی متسذ میشدند و نقش مهموی در شوولیروهی امپهاتوذری
روسر داش گد و در تمامی جگوهای مهم این کشذر شهکت داش گد .نناید کازاکها را بوا قوزا هوا،
ک برشته ساکگان قزاقس ان و نسرای مران هس گد ،اش ناه یهرت.
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 .22نذۀ چگگرزِان.
 .12عرد پاک مسرتران.
 .12شاهحسرن و وای حسرن!
 .11در زبان تهکی یرگی «عرد».
 .19در زبان تهکوی مواه را «نی» یذیگود .ظواهها ِِنگرووذف ایون کِموات را در توالش شوگرده و در
اشرارش ب کار بهده است.
 .11ب زبان تهکی یرگی بهادر.
 .17ساز سگ ی و قدیمی روسی.
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