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Abstract 
The Gilan Revolutionary Movement (1915-1921) is one of the most 

important movements in the contemporary history of Iran. It has been 

constantly discussed by the experts from political and historical 

perspectives. Over the years, several historical studies have been done on 

this movement in the form of books, articles, artworks, and literary works 

by Iranian and non-Iranian writers and researchers. Each of these works 

contains important points about the emergence of this movement, the 

causes of its failure, and its leaders’ thoughts and actions, in particular 

Mirza Kuchik Khan. “Iranian poetry,” or according to Russian Literature 

researchers “Iranian cycle,” of Velimir Khlebnikov, a prominent 

twentieth-century poet of Russian literature, are among the works which 

have been influenced by the Gilan Revolution. The remarkable feature of 

these poems is that the poet himself was a member of a group of Russian 

revolutionary speakers and artists who entered Gilan from Baku with Red 

Army troops and witnessed some of the events of the last years of the 

Jungle Movement. This article aims to acquaint Iranian audiences with 

the views of contemporary Russian intellectuals and elites of the Russian 

Revolution of October of 1917 on this important event in the 

contemporary history of Iran, the Gilan Revolution, which is said to have 

been influenced by the Russian Revolution. 
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 1ويلیمیر خلبنیکفدر آثار گیالن  انقالب ويدادهايتاب رباز
 

 2الهه کواليي
 اي دانشگاه تهرانمطالعات منطقه گروه استاد

 رفیعفرشته مشهدي
 روسیه لوباچفسکيدانشگاه ي ادبیات روسي ادانشجوي دکتر

 (801تا  98)از ص 

 01/61/0088؛ تاریخ پذیرش: 72/10/0088تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده

خ معاصر ایران ـهای تاریترین جنبشمهم یکی از (0801-0784/0870-0011) گیالن یانقالبجنبش 

نظران و کارشناسان مسائل تاریخی های فراوانی از سوی صاحبمحل بحث آید که هموارهشمار میبه

کتاب و مقاله در  به شکلاین جنبش  در موردها آثار گوناگون و سیاسی بوده است. در طول سال

اند که هر ایرانی و غیرایرانی به نگارش درآمده پژوهشگران ، هنری و ادبی به قلمهای تاریخیحوزه

 اندیشهاین جنبش، گیری ملی در مورد چگونگی شکلأقابل ت هایهتنک ۀیک به سهم خود دربردارند

هستند. شعرهای ایرانی یا در  جنبشناکامی  خان و دالیلویژه میرزا کوچک، بهآنو عملکرد رهبران 

قرن بیستم  ۀف شاعر برجستویلیمیر خلبنیک« نیل ایراسیک»اصطالح پژوهشگران ادبیات روسیه 

 این شایان توجه ۀاند. نکتثر از این رخداد انقالبی سروده شدهأکه مت استآثاری  ، ازادبیات روسیه

از سخنرانان و هنرمندان انقالبی روس بود که در متشکل  یکی از اعضای گروهی خلبنیکفاست که 

نیروهای ارتش سرخ از باکو وارد گیالن شدند و از نزدیک همراه با بخشی از  0870/0011سال 

بودند. این نوشتار بر آن است تا با  جنگلپایانی جنبش  هایماه منتهی بهاز رخدادهای  شاهد برخی

های ف از انقالب گیالن، مخاطبان ایرانی را با دیدگاهویلیمیر خلبنیک یرهایثأو ت هادیده ۀارائ

هم تاریخ ایران که در مورد این رخداد م 0802معاصر انقالب اکتبر  روسِ فرهیختگان و نخبگانِ

 بود، آشنا کند.تاثیر پذیرفته از انقالب روسیه  شودگفته می
 

 خان.ها، جنبش جنگل، خلبنیکف، میرزا کوچکانزلی، بلشویک هاي کلیدي:واژه
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 مقدمه . 1

ف ور والدیمیرویچ خلبنیکاصلی ویکت با نام (Velimir Khlebnikov)ف ویلیمیر خلبنیک

در  او .آیدشمار میادبی روسیه در قرن بیستم بهبرجستۀ های چهرهاز  (0877-0991)

در جهان و در رخدادهای سیاسی و اجتماعی مهمی شاهد  ،شزندگی کوتاه دوران

دستخوش تحوالت  او راهای ادبی زندگی و فعالیت نوعیهر یک به که بودروسیه 

ترین و تاثیرگذارترین رخدادهای مهمعصر یکی از که هم نیکفخلب. ندساختشگرفی 

افراد از  ،از مردم روسیه بسیاری مانندبود،  0802عنی انقالب اکتبر تاریخ روسیه ی

عدالت، آزادی و  تاثیر شعارهایتحت ،فرهنگی و هنری برجستۀهای معمولی تا چهره

 همراه شد.خواه با این جریان تحول انقالب قرار گرفت وبرابری 

از انقالب باید  که بر این باور بودبسیاری از انقالبیون روسیه  انندف مخلبنیک

« زمین ۀدولت کر» سرانجامکشورها را دربرگیرد تا  همۀمرزهای روسیه فراتر رود و 

 ی دیگرهای انقالبی در کشورهانسبت به حرکت رو اواز ایندر جهان حکمفرما شود. 

جنبش  گیردر 0871 هایسال. ایران در ودبنتفاوت وسیه بیویژه در همسایگی رو به

این بود.  وسیالیستی در این استاندر گیالن و تاسیس اولین جمهوری سانقالبی 

آوریل  00آن داشت تا در را بر اوف به دیدار از ایران، خلبنیک ۀمسئله در کنار عالق

 Персидская) ایرانسخنران ارتش سرخ  عنوانبه 0011فروردین  74/ 0870

Армия) Красная جمهوری شوروی سوسیالیستی »کمک به نیروهایی که با شعار  با

 بودند، همراه شود.اعزام شده ایران به از باکو  «گیالن

همچون  نامدارشعصران همف در مقایسه با خلبنیکویلیمیر در ایران به آثار 

 Osip) شتام، اسیپ ماندل(Vladimir Mayakovsky) والدیمیر مایاکوفسکی

Mandelstam) ،سرگئی یسنین (Sergei Yesenin)مارینا تسوتایوا ، (Marina 

Tsvetaeva) شناخته شده نیست ایچهره انایرانی برای کمتر پرداخته شده است و او .

عنوان یکی از شاهدان بهف خلبنیکاهمیت آشنایی با شخصیت و آثار  با توجه به

با  شدند برآننگارندگان این نوشتار  ،بش جنگلهای پایانی جنعینی رخدادهای ماه

های دیدگاه ، بهپژوهشگران روس آثار نیزو  خود شاعرهای نوشتهگیری از دستبهره

 وتوصیف  کیفی و بر پایۀپژوهش این روش  .بپردازند انقالب گیالن مورد در او

 است. تحلیل
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برخی از  ۀو ترجم مهنازندگیهای فارسی که به ها و مقالهکتاب معرفی به ابتدا

 :پردازیممی، اختصاص دارند فخلبنیکشعرهای 

 در قالب مجموعۀ ،(0028سال )خشایار دیهیمی  ۀنوشت سندگان روسـنویکتاب 

روسیه از سال و شعرای نفر از نویسندگان  067نامه و معرفی آثار به زندگی هامقاله

 ویکتور تراس ۀنوشت وستاریخ ادبیات رکتاب جلد دوم  .پردازدمی 0891تا  0211

تصاص دارد، ای ادبیات روسیه اخکه به تحلیل آثار نویسندگان عصر نقره (0094سال )

عنوان یکی از بنیانگذاران و نمایندگان اصلی فوتوریسم ف بهشرحی از زندگی خلبنیک

که  خلبنیکف ۀمضامین و زبان شعری ویژبه تحلیل همچنین د. کنارائه میروسی 

های جدید ها و واژهبا کلمات، استفاده از تداعی معانی و ساخت عبارتبازی  نوعیبه

  شود.می پرداختهاست، 

مرتضی ثقفیان  ۀنوشت« یکوفلبنه شعر از والمیر خناگهان غروب شد؛ س» ۀمقال

که « سنگ سرخ»و « کتاب»، «کاوه آهنگر»سه شعر به ترجمۀ  (0092 سال)

« درویش روسی» ۀمقال. ختصاص داردا ،است سروده شده 0870در سال خلبنیکف 

شعر  ۀترجم با همراه شرحی از زندگی خلبنیکف (0004 سال)بوریس نیکیتین  ۀنوشت

روس درویش؛ نگاهی به زندگی و حضور » ۀمقال .دکنارائه می« شیپور گل موال»

 سال)مسعود حقانی پاشاکی لیف أترجمه و ت« ولمیر خلبنیکوف در نهضت جنگل

ی وی در دوران ـهای ادبتـالیـران و فعـای بهف کـخلبنیورود چگونگی  به (0080

 پردازد.میور ـاقامتش در کش

های فارسی شعرهای کوتاه توان به شمار اندکی از ترجمهشده، میدر کنار آثار یاد

 ؛(0080 سال) مهاپا ۀترجم« شعر از ولمیر خلبنیکوف دو»ف نیز اشاره کرد: خلبنیک

« امتناع»و  (0877)« نیاز»، (0802)« آزادی»، (0800-0807)« گاهآن»شعرهای  ۀترجم

یدرضا آتش حمنوشتۀ ای شعر روس عصر طالیی و عصر نقرهدر کتاب که  (0877)

عنوان با مصراع  یک شعر بدون ۀرجمت .به چاپ رسیده است (0099سال ) برآب

 تا امروز شعر روس از دیروزدر کتاب که  (0802)...« های ترد ژاپن نه سایه»آغازین 

 .ده استشچاپ  (0096سال ) انویچ درژاوین و همکارانگاوریال رام ۀنوشت
 

 نظامي ارتش سرخ به گیالن حملۀ. 2

صدور  ۀها در این کشور ایدروسیه و به قدرت رسیدن بلشویک 0802پس از انقالب 

د. در نخستین کشورهای جهان از سوی آنها مطرح شبه دیگر  سوسیالیستیانقالب 
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ها در عنوان هدف صدور انقالب انتخاب شدند. بلشویک، کشورهای اروپایی بههاگام

های های مارکس حلقهانتظار گسترش انقالب در اروپای صنعتی بودند. براساس ایده

ند. ولی جنبش انقالبی در مجارستان شوانقالب جهانی یکی پس از دیگری آشکار می

 0808. در مارس سرکوب شدندها تو آلمان شکست خورد و در لهستان نیز کمونیس

الملل کمونیستی در مسکو برگزار شد، که اجتماعی از کمونیستبین ۀکنگرنخستین 

، رهبری جنبش )کمینترن(الملل کمونیستی ها بود. هدف بینهای هوادار بلشویک

داری در سراسر جهان بود، تا در پی های سرمایهجهانی کمونیستی برای سرنگونی نظام

و برقراری  کتاتوری پرولتاریا تحقق یابد. از میان رفتن طبقات اجتماعیآن دی

 .(08: 0082)کوالیی، های این سازمان قرار گرفت در رأس هدف سوسیالیسم در جهان

صدور انقالب  را بههای خود تالشها بلشویک« معوق در غرب انقالب» ۀپس از تجرب

ور شدن بدون شعله ها،آن باور، به ، چرا کهکردندسوسیالیستی به شرق معطوف 

ندرت آتش انقالب برافروخته خواهد شد جهان به ۀآتش انقالب در شرق در بقی

به  ،گرفتقرار ها بلشویکدر کانون توجه ایران در این میان . (06: 0087)پرسیتس، 

در خان به رهبری میرزا کوچک جنگل که در آن دوران شاهد رخداد جنبشویژه آن

ی روس در آن زمان بر این باور بودند که ایران آمادۀ هابلشویک .ن بوداستان گیال

ابزاری برای به دیدۀ خان و جنبش وی کوچک یک انقالب سوسیالیستی است و به

 .(Hunter, 2014: 63-64) نگریستندمیبرانگیختن انقالب در ایران 

 های امنیتیِنگرانی ای از عوامل بود.عالقۀ شوروی به ایران ناشی از مجموعه

 ۀتزریق اید طلبیِسنتی با احساسات ضدبریتانیایی و ضدامپریالیستی و جاه

ایجاد کمک به  ،رواز این. (Blank, 1980: 174) آمیخته بودندمارکسیسم به شرق درهم

ها بر این باور بلشویک. شدمی برآوردی و ضرورایران مهم تشکیالت شورویایی در 

وی مسلمانان سایر کشورهای سوسیالیستی در ایران، ر یک انقالب رخدادبودند که 

. (40: 0092)کوالیی، کشاند تی میثیر نهاده، آن را به جریان انقالب سوسیالیسأشرقی ت

ورود به هندوستان  ۀکلید شرق و درواز ۀمنزلبهها برای آن ،حالدر همان  ،ایران

(Емельянова, 2016: 180)  زدن به امپریالیسم و اولین مکان آشکار برای ضربه

ها شگردی مطلوب یـران و تقویت قوای جنگلـنفوذ به ایها[ ]به باور آنبود. بریتانیا 

 .(Dailami, 1990: 51) آمدشمار میبه
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 فئودور راسکولنیکفکاسپین به فرماندهی  های ناوگان نظامی ولگاکشتی

)Fyodor Raskolnikov( دند. کر لهحم انزلیبه  0871مه  09در  ،هدف نیبا ا

ها مبارزه برضد قصد شورویعملیات اعالم کرد که این راسکولنیکف در توجیه 

 [روسهای]تنها ناوگان و سربازان آنها سعی داشتند ، بلکه نبود هاها و ایرانیبریتانیایی

های سفید در اروپا و فعالیت روس .(Lenczowski, 1949: 52) را بازپس بگیرندسفید 

زاده و )ملکشد ها محسوب میده بود. بندر انزلی پایگاه محلی آندر ایران متمرکز ش

 .(411: 0086جانی، اهلل

از روی میل و ها شورویای رسمی برای مداخلۀ نظامی بود، هرچند این بهانه

سران  .(Zabih, 1966: 18)کردند  قراربه رابطۀ میان این گام با جنبش جنگل ا رغبت

 خانمیرزا کوچک و حتی بین نبودندها بدبلشویکبه  ی امرجنبش جنگل در ابتدا

 مستقیم برقرار و اسلحه و مهمات تهیه کند ۀلشویک رابطسیه ببا رو خواستمی

خواستار اعزام  0871ژوئیه  09در در تلگرامی به لنین  او. (004: 0089)مهرنوش، 

 د:ی انقالبی کارآزموده به گیالن شنیروها
های باتجربه و وفادار نیازمند است، شناخت ویژگی انقالب در ایران به انقالبیون»

انقالب کبیر  ۀباید تجرب .عنای واقعی ضروری استمایران برای کار انقالبی نیز به

تقاضا دارم در حد امکان  ،کارگیریمروسیه را در شرایط واقعیت انقالبی ایران به

 Персидский фронт мировой) «رفقایی برای این کار فرستاده شوند

революции, 2009: 111). 
دولت شوروی با  برای مقابلۀ در انزلی فرصتی مناسب شدن نیروهای روسپیاده

خان و شگردهای بریتانیا فراهم کرد. با این هدف، آنها به تشکیل ائتالف میان کوچک

به رهبری حیدرخان کمک کردند که با  از انقالبیون مارکسیست آذریگروهی 

 طور رسمیاشغال خود درآورد و بهشت را به فنی روسیه ر مادی و ،حمایت معنوی

به این ترتیب اولین . (Katouzian, 1979: 535)کرد اعالم را جمهوری انقالبی تأسیس 

ژوئن  4 در« یی سوسیالیستی گیالنجمهوری شورا»با نام ایران جمهوری شورایی 

مقدمات  تدریجهب ،ائتالفاین اما  .عمر کوتاهی داشتالبته که  شکل گرفت 0871

فراهم طلبی به سوسیالیسم خواهی و اصالحاز مشروطهرا  جنگل مسیر جنبشتغییر 

اعضای سران و  نظر میاناختالف دودستگی و بروزترین پیامد آن مهم که کرد

از  ،خانایدئولوژیکی میان میرزا کوچک یهااختالف 0871 ۀژوئیدر  .بودجنبش 

دیگر  از سوی جنبش جنگل، چپِ ان و شاخۀو اعضای حزب کمونیست ایر سویک
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ای برای هایی وجود داشت که حزب کمونیست ایران قطعنامهناپذیر شد. نشانهآشتی

 .(Afary, 1995: 13) خان تصویب کرده استسرنگونی کوچک

هشدار در گیالن  حزب کمونیست عملکرددر مورد ن ـبه لنی ایمیرزا در نامه

 : دهدمی
که متولیان جهت آنپذیر نیست، بهنیستی در ایران کنونی امکانکمو ۀبرنام ۀاشاع»

 در زماناین مطلب  ۀدربار .های مردم آگاه نیستندآن از شرایط زندگی و خواسته

دم هنوز آمادگی خود با نمایندگان روسیه صحبت کرده و اشاره کردم که مر

تواند ها میآنهای آرمانی را ندارند و به همین دلیل روش ۀپذیرش چنین برنام

نتایج نامطلوبی را در پی داشته باشد و مردم را به سوی دشمنان متمایل کند... 

برخالف خواست مردم کنند، ای که آنها در حال حاضر در ایران پیاده میبرنامه

 «ضد انقالب تبدیل شودای برتواند به برنامهادامه، می ۀاست و در نتیج
(Персидский фронт мировой революции, 2009: 133-135). 

نمایندگان  هایرا به واکنش در برابر اقدام سران بلشویکبتواند د داشت میرزا امی

او در فضای غیرقابل تحملی که د. یرسن ایخود در ایران وادارد، اما درعمل به نتیجه

اطرافش را فراگرفته بود هردم بیش از پیش از لحاظ اخالقی احساس تنگی و خفقان 

کردن او هایی برای کمونیستد. مراقبت ضمنی از او آغاز شد و همراه آن تالشکرمی

را قعیت خود شد که موبه او یادآوری میصورت گرفت. در جریان کار، هرازچندگاه 

 ،و یارانش میرزاسرانجام  (.48: 0087)پرسیتس، شوروی است  مدیون روسیۀ در گیالن،

نها قهر رشت را ترک کردند. آ ای نیروهای چپ بهااز مقابله با تندروی و ناامید خسته

لوان گرفتار برف و کوالک یهای خلخال در گذرگاه گکوه ویدر مسیر خود به س

 از شدت سرما جان سپردند.شدند و 

روس که در آن دوران به همراه نیروهای ارتش  ۀف شاعر برجستویلیمیر خلبنیک

 (Ветка вербы) «بیدمشک ۀاخش»داشت، در نوشتاری با نام سرخ در گیالن حضور 

 خان می نویسد:مورد مرگ میرزا کوچک در (0877)
ها فرار کرد تا ، به کوهه بودخان که به دست مخالفش تارومار شدکوچک امهشنید»

مرگ برفی را به چشم خود ببیند و در آنجا به همراه باقی افرادش در طوفان برفی 

ها رفتند و با قساوت سر زیبای او را به کوه ارتفاعات ایران از سرما یخ زد. نظامیان

 01111پایین آوردند و جایزه  ]از کوه[اش جدا کردند و بر سر نیزه زدهاز بدن یخ

 .(Хлебников, 2004: 367-368) «تومانی که شاه وعده داده بود را دریافت کردند
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ن خوردن ایرقمتفسیر متفاوت خلبنیکف از چرایی برانگیز متن تامل ۀنکت

است که در آن نیروهای طبیعت نقش  خانبرای میرزا کوچکسرنوشت دردناک 

 د:نکنمی بازیمهمی 
 ۀعت نشانیطب یروهایشوند، اغلب نخود خارج می حدودها از سرنوشت یوقت»

د تا مخالف خود را در خواب بسوزاند یگذارند! او که کاخ را به آتش کشیرا م یینها

د آتش و یشد نبودخواست، خود از یرا برای او م ــ اعدام آتشی  و مرگ در آتش

 ۀبر این زندگی بود. در سر او کلب پایانی ،یبرف ۀنقط رد.یمیم یبرف طوفانِ فسِاز نَ

های خوب و سربازان خوب. کاری را که در زمان ای از پولکلبه ـوطنش جای دارد 

که سربازان یحیاتش نتوانست انجام دهد، پس از مرگش انجام داد، آن هم زمان

در ایران بودم  0870وقتی در سال . افت کردندیسر او پول خوبی در یخوب برا

. اما «ها آمدند و با خود سرما و برف را آوردندروس» :ها را شنیدماین حرف

 .(Ibid: 367-368) «خان به هند و جنوب تکیه داشتکوچک
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ای همراه گرایانهدر روسیه با طرح شعارهای آرمان 0802بر انقالب اکت یریگشکل

صلح و برادری »دارد. یـاری از مخاطبان را به طرفداری از خود وامـکه بسی بود

کند. همان چیزی آن حرکت می باشعاری است که انقالب روسیه  همان« هاملت

هر صاحب  آورد. همان موسیقی است کهاست که جریان انقالب را به خروش درمی

ی و ـآگاهشـحس پی»ای از رهـبه نانـچود. هنرمندان روس ـد بشنـگوشی بای

گاه هیچ هاچنین وظایفی را از روسیه انتظار داشته باشند. آن که داشتند« گوییپیش

تردید نداشتند که روسیه کشتی بزرگی است که یک دریانوردی بزرگ برایش مقدر 

آن دوران، ای فرهنگی و هنری روسیه در فض .(Блок, 1962: 13)شده است 

های بودند که از گروه ۀاز جمل 0یا به تعبیر خلبنیکف خواهدگرایان هاتسیفوتور

طرفداران انقالب قرار  در میانخست انقالب و حتی پیش از آن همان روزهای ن

 ۀمبارز ۀتاز های جهشِعنی در سالـی 0800-0807داشتند. خواهدگرایان در 

های دوران را شنیده ها صدای گامپرولتاریا اعالم وجود کردند. آن ۀخواهانآزادی

. های شدید اجتماعی بودنددگرگونیبودند، زمان را حس کرده بودند و در انتظار 

  (Пощечине общественному вкусу)«سیلی به ذائقۀ عمومی»خلبنیکف در 

های بزرگ، به سال ریهای نابودی امپراتوبا ارائۀ اطالعات مختصری از سال (0807)

تر از همه محاسباتی که تنها برای خود او معنا داشتند و مهم]انجام[ رسد. می 0802
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طور دقیق تعیین کند. او یک زمان فاجعه را بهاو بتواند حس پایان، کمک کردند تا 

باز  (0800)  (Союз молод(ежи))«جوانان ادیۀاتح» های مجموعۀهسال بعد در صفح

 «باشیم؟ 0802گوید: آیا نباید در انتظار سقوط دولت در سال ر میتهم مشخص
(Мир Велимира Хлебникова, 2000: 136-137). 

یکی  ای پیشرو در ادبیات قرن بیستم روسیه وعنوان چهرهبه فخلبنیکویلیمیر 

خلبنیکف  .شتدانگرش مثبتی به انقالب اکتبر  یروس سمیفوتور یاصل انگذارانیبناز 

های مردم، کیفر آمیز، پیروزی آرمانتجدید بنای یک نظم صلحب اکتبر در انقال

بشریت و دستیابی به یک ساختار  ۀآشکار برای آیند ۀاندازبی دنیای کهنه، امکاناتِ

مبارزه، از روزهای سخت و  فسِرحمی نآهنگ جدید را دید. او از بیعادالنه و هم

هراسی نداشت.  ین جنگ داخلیخون رخدادهایو  ی، قحطیرانیآور انقالب، وعذاب

انقالب شد...  تحوالتو  هان سالینگار ا، شاعر و وقایعیاکوفسکیف پس از ماکیخلبن

 ،(Aseev) فی، آس(Kamensky) ی، کامنسکیاکوفسکیمانند ماف نیز کیخلبن یبرا

حاکم، ۀ انقالب مطرح نبود، بلکه نفی جامع« رفتنینپذ»ا ی« پذیرفتن» ۀحتی مسئل

ها را نسبت به انقالب اکتبر مشخص کرد هنر آن بود که موضع آن فرهنگ و

(Степанов, 1975: 176). 

های آشکاری از اعتقاد راسخ به حقانیت انقالب توان نشانهف میدر آثار خلبنیک

(Ibid: 182)  آید...آزادیِ برهنه می»دید. در شعر» (Свобода приходит нагая,…) 

 Война в) «موشجنگ در تله» ۀر دل منظومدخلبنیکف آن را که  (0802)

мышеловке) (0808)  پیرایه.نس مردم است؛ ساده و بی، آزادی از جدادجای 

در اینجا به رسم رومیان باستان که با کوبیدن به سپرهای خود به جنگجویان 

، شادمانی (Хлебников, 2001: 498)فرستادند امپراتور تازه برگزیده شده درود می

 .کننداز استقرار حاکمیت مردم ابراز می خود را

ف با شور و خلبنیک (0809) (Воля всем)« دهیمبه همه اراده می»در شعر 

خواند. او ناشدنی همگان را به اتحاد و مبارزه در راه آزادی فرامیوصف حرارت انقالبیِ

دهد یین مبارزه، نوید مآوردن مخاطبانش و نیز قداست بخشیدن به ابرای به هیجان

شدن دوباره شدن در راه آزادی نه یک مرگ معمولی، بلکه رستاخیز و زندهکه کشته

ن راه دشوار و پرمشقت را با باور عمیق و قلبی خود به پیروزی نهایی در ای اواست. 

 (Ладомир)« الدامیر»در منظومۀ  .کندداستان پرومته ابراز می ۀکردن دوبارزنده

خلبنیکف  نامد،می« قصیدۀ شکوهمند انقالب»ف آن را که نیکوالی استپان (0871)
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خیزد. در این منظومه شور و هیجانِ آشکارا به طرفداری از ایدۀ انقالب جهانی برمی

این در شود. های نخست انقالب اکتبر با قدرتی ویژه احساس میقهرمانانۀ سال

به دستِ های بشریت و دگرگونی نظام اجتماعی و طبیعت راه صحبت ازمنظومه 

کند. در های تاریخی انقالب اشاره میبه ریشه ]در اینجا[ف انسانِ آزاد است. خلبنیک

تابلویی از روسیۀ تزاری با فقر و بینوایی تودۀ مردم، زندگی مجلل  ،ابتدای منظومه

 ،فخلبنیک نگرششود. در ثروتمندان و نابرابریِ طبقاتیِ منزجرکنندۀ آن ترسیم می

ناپذیرِ ستمکاران طبیعت، صاعقۀ نابودگر و کیفرِ تاریخیِ اجتناب انقالب نیروی قهار

که در پایان جنگ میهنی نوشته شده است، به آینده نظر دارد. « الدامیر»است... 

طبقه، بدون بردگی انسانی به ر دربارۀ آیندۀ انسان، جامعۀ بیآمیز شاعرویای وحی

فرد و نیرویی ا صداقتی منحصربهدست انسان دیگر، دنیایی سراسر برابری و آزادی ب

 .(Степанов, 1975: 189-190-193-194) استشاعرانه در این اثر بازتاب یافته

زدن به در نقب اوف، اشتیاق وجه در آثار پس از انقالب خلبنیکشایان ت ۀنکت

تطبیقی  ۀمقایس مایۀدرونگیری از و در همان حال بهره هاتاریخ و دنیای اسطوره

که به  (Мир Велимира Хлебникова, 2000: 624) است ا دوران باستانزمان حال ب

 Ночь в) «شبی در سنگر» ۀبخشد. در منظومآثار وی رنگ و بویی اساطیری می

окопе) (0871-0808 )ف در دوران ن آثار خلبنیکن و مشهورتریـتریکه یکی از مهم

 ۀزمینمعاصر در پس رخدادهای دوران ،(Дуганов, 1979) آیدشمار میبه انقالب

کالمی »های از زمان ،پررنج سرزمین روسیه ۀخاطرات برجای مانده از گذشت و ریختا

ف با نفوذ عمیق در رخدادهای دوران شوند. خلبنیکظاهر می 7«هنگ ایگور ۀدربار

 ,Степанов) کندکلی بشریت بررسی می ۀر توسعمعاصر، آنها را همانند یک زنجیر د

1975: 187). 

ف در ایران و ران حضور خلبنیکمحصول دوکه « سیکل ایرانی»ایرانی یا  ایشعره

ای ای بارز از این رویکرد مقایسهتوان نمونههستند، را می جنگلجنبش از ثر أمت

دور و گاهی  ۀگذشت. در این شعرها تصویرهای برآمده از دانستگذشته و حال 

ی فئودالی که تحوالت انقالبمهشرقی و نی کشوریک  هایِای ایران با شگفتیافسانه

ف به چشم خویش دیده است، تطبیق داده میآن را خلبنیک 0870-0871های سال

و از  شدهشده وارد سازیدوران معاصر در یک جهان اسطوره رخدادهایشوند و 
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 Баран и)شوند های باستانی تفسیر میسوی شاعر همانند ادامه یا تجسم سوژه

Парние, 2003: 274). 

همچنین منبع الهام و  در مورد چگونگی آشنایی خلبنیکوف با مضامین ایرانی

اطالعات دقیقی در دست  اساطیر ایران باستانوی در خلق شعرهایی با محوریت 

خلبنیکف در آستراخان طوالنی مدت زندگی  شود کهاین احتمال مطرح مینیست. 

همچنین ی از ایرانیان و محل زندگی گروهمیالدی  71تا اوایل قرن  02قرن که از 

وخو و خلق، با زندگی شاعر روسآشنایی  زمینۀ ،بودتاجران ایرانی با  دادوستدمحل 

 0ه بود.فرهنگ ایرانیان را فراهم کرد
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  (О пользе изучения сказок)«هابررسی داستان ۀفاید مورد در» ۀف در مقالخلبنیک

ها فرو رفته بود و ها قرن در دنیای داستانآینده، هزار سال، ده» نویسد:می (0806)

 انساناست که  ها شبیه عصاییبینی داستانشد. پیش]مان[ زندگی ناگهان امروزِ

خلبنیکف  «سیکل ایرانیِ». در (Хлебников, 2005: 133)« کندنابینا به آن تکیه می

ف خلبنیک. در این شعرها دیدروشنی بهتوان میرا  هابه داستانه این نگاه ویژبازتاب 

ی، تاریخهای داستان به گیالن انقالبی دررخدادهای از  احساسات خودبیان برای 

و  زرتشت، کاوه آهنگر ۀو سه اسطور آوردروی می باستان ایرانو اساطیر  هاافسانه

یه بر با تکشاعر روس  باورهایی که بهکشد؛ اسطورهها بیرون میرا از دل آن مزدک

ایدئولوژی انقالب روسیه را در بستر توان می ها،آن های انقالبیها و روشاندیشه

 .فرهنگ ایرانی تعریف کرد

استقرار این است که سیاسی اجتماعی آن روز ایران  شرایطاز ف خلبنیکبرداشت 

بر سر کار  0802بعد از انقالب مشابه آنچه در روسیه  ،یک نظام کمونیستی در ایران

د با بهرهوشکمی از این رو در شعرهای ایرانی دور از ذهن نیست.و  محالد، امری آم

ای ایرانی، های اسطورهشخصیت ۀایران و غبارروبی از چهر فرهنگتاریخ و  گیری از

تر مبانی فکری و ایدئولوژیکی نظام های انقالبی خود و در ابعادی وسیعاندیشه

 .منتقل کندخود ـ را به مخاطبان بلشویکی  ۀتاییدش ـ روسیسیاسی مورد

 و از سیمای زرتشت، کاوه آهنگر گیریبهرهبا که ف در ادامه به سه شعر خلبنیک

 پردازیم:، میاندشدهسروده  مزدک
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: (...Видите, персы, - вот я иду) «آيم...ايرانیان نگاه کنید اين منم که مي» الف.

ف خلبنیکسیکل ایرانی است که این نخستین شعر از مجموعه شعرهای موسوم به 

. او سرودبه همراه نیروهای ارتش سرخ  ورودش به ایران ۀدر آستان 0870در آوریل 

گیالن و در انقالبی رخدادهای هایش در مورد هاین شعر را محملی برای بیان دیدگا

 مفاهیمِ ف ارکانِد. خلبنیکادسیاسی ایران قرار  ۀگویی آیندعدی دیگر پیشدر بُ

ایرانیان باستان را برای توضیح متن خود به مخاطبانش ـ پیش از همه  یِناسمعادش

 ؛گیردکار میدانند ـ بهانقالبیون ایرانی که زبان روسی می خوانندگان روس و احتماالً

ی برای هایفرصت که 0788-0011/ 0871-0870های انقالبی سال شرایط توضیح

 خود در تحوالت آتی. ۀمچنین نقش ویژو ه کندایجاد میتحوالت اساسی در ایران 

« منِ»کند: آزادانه عمل می نسبتبهپرداختن به این مطالب حال در هماناو در 

و  دوم ۀ، هوشیدرماه قهرمان هزارداردمختلف  ۀاو در شعر دو چهر ۀشد سازیاسطوره

 بسازد که قادر است دنیای جدیدی رازرتشت  ۀیافتتناسخ سوشیانس، مسیحا، صورتِ

(Баран и Парние, 2003: 281-282) ۀو بیانی شعر را به یک برنامهاین . تارتاکوفسکی 

اثری از شاعر روس  ۀکنندکه تداعیکند که بیش از آنتبلیغی رسمی تشبیه می

ماند که برگرفته از باور عمیق پیامبری میآمیز و وحی ف( باشد، به گفتارِ)خلبنیک

در ذهنش جای داده شده به دست نیرویی واال که کند بازگو میحقایق بزرگی را 

ساختار  داندرسالت خود می 4«پیامبر روس». این (Тартаковский, 1991: 41) .است

 ۀای که بر پایمدار برای ایرانیان بیاورد؛ جامعهای انساناز جامعه یاجتماعی جدید

 .(Исаева, 2010: 193)زرتشت پیامبر ایران باستان بنا شده است  باورهای

های دین زرتشتی و سیستم شعری است که بر آموزه« ایرانیان نگاه کنید...»

طور کامل ف بهدر اینجا خلبنیک .(Тартаковский, 1992)کند مفاهیم اوستا تکیه می

تمام  شود: تقریباًدر سیمای پیامبر زرتشتی که خود خلق کرده است، ناپدید می

اند؛ محیط شعری و اوستا ساخته شده هایهبیانیه از قطع-ساختار و فضای این شعر

زبان اوستایی است؛ دار یو ترکیبات معن صداهاسرشار از آن  نحویِ واژگانی

بینی و پیامبرانه ریشه در ساختار کلی بصیرت زرتشتی، جهان گوییِپیش معناشناسیِ

تابع درک و فهم این ساختار از کائنات، بشریت، گذشته و  و بینی آن داردخوش

 .(Ibid)نده و خیر و شر است آی
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ها را است که سرایش آن 1های اوستامحتوایی یادآور گات از نظرف شعر خلبنیک

ای از خالصهم است. ار محترـزد زرتشتیان بسیدهند و نبه زرتشت نسبت می

)اهنودگات، اشتودگات، سپنتمدگات، ها شده در پنج گاتمهم مطرح هایموضوع

دهنده، رستاخیز همچون پل چینود، موعود نجات ات(گوهوخشترگات، وهشتواشت

مفاهیم و  شود. خلبنیکف برایمی ارائه در شعرکرت، امشاسپندان مردگان، فرش

با  شعر. کرده استروشنی ارائه  هایریفته در شعر تعکار رفاصطالحات زرتشتی به

درماه ـهوشیاو خود را شود. یـی به سوی ایرانیان آغاز مـقهرمان غنای آمدنِ خبرِ

هوشیدرماه . کرت را همراه خود داردکه از چینود پل گذر کرده است و فرش نامدمی

پیامبر آینده است که با نابودکردن شر بر روی زمین و استقرار پادشاهی خیر عصر 

دارد با دستانش در  که اوعالی(  ۀ)آیندکرت آورد. او فرشطالیی را برای ایرانیان می

ای از نظم جهانیِ آینده نمونه ؛شودنیک و کردار نیک ساخته می پندار نیک، گفتار

مشی و شدن از زنده  . او(Исаева, 2010: 198)که بر پایه اصول عدالت بنا شده است 

در هایی است که کند. این از جمله تمثیلدر زمان ظهور خویش صحبت می 6مشیانه

مردگان و بازگشت دنیا به  رستاخیزرویداد برای بیان تاریخی زرتشتی  متون دینی

 :(Чунакова, 2004: 249) شوداستفاده می هوشیدرماه در دوران  های خودریشه
 بوسند،اکنون اگر دختر و پسر جوانی یکدیگر را می

 هستند، ها مشی و مشیانهآن

 که از گورهای سنگی گذشته برخاستند. همان اولینان

صلی اهورامزدا یعنی وهومن، ا ۀاز سه فروزمندی خود بهره بههمچنین  او

تواند راهنمای که می به ایرانیان القا کندتا  کنداشاره میوئیریه اشاوهیشته و خشتره

 آنها در مسیر خیر و نیکی باشد:
 من وهومنم ـ خرد نیک.

 ام ـ بهترین عدالت.من اشاوهیشته

 شده.ام ـ پادشاهی وعده دادهوئیرهمن خشتره

وده به ایرانیان پیم)مسیری که پیامبر برای رسیدن چینود در نگاه کلی، پل 

که،  هستنددو مفهوم اصلی شعر ارمغان پیامبر برای ایرانیان( کرت )( و فرشاست

هنری از شعر  ند. در برداشتِدهمیپیوند متن شعر را  معناشناختیِ ساختارِ درواقع،

ای ضروری یدهف آن را پداستعاره از انقالب است که خلبنیکتوان گفت چینود می

دلخواه  ۀکرت نمادی از نتیجداند و فرشبرای حرکت بشریت در مسیر تکامل می
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از در قالب پیشگویی که در مصراع پایانی شعر  انقالب است گیریشکلخلبنیکف از 

 : (Машхадирафи, 2015: 155-156) شودزبان قهرمان غنایی بازگو می
 ایران کشوری شورایی خواهد بود.

 گوید.ین را میپیامبر ا

ادبی  پیوست در 0870 هم 01خستین بار در برای ن :(Кавэ кузнец) کاوه آهنگرب. 

د. شچاپ  (زبان ارتش سرخ ایران در رشتروزنامۀ روسی)« ایران سرخ» ۀروزنام

نگاه کنید »شده در شعر مطرحاساسی مضامین « کاوه آهنگر»ف در خلبنیک

 بازگونهایی خیر را  نبرد خیر با شر و پیروزی بخش وهمچون ظهور نجات« ایرانیان...

 فسکیدوبروک کاوۀ آهنگرِ سرودن این شعر، پوستر برای اواصلی  انگیزۀ. کندمی

(Dobrokovsky) بود(Старкина, 2005: 369)  . هاتزیر تصویر کاوه این عباردر پوستر 

 پرچم ۀمنزلبهبند قرمز او ضد ضحاک پادشاه قیام کرد. پیشخورد: او برچشم میبه

 بخش ملی ایران است.انقالب بود. کاوه آهنگر شعار انقالب آزادی

 
 فسکیدوبروکاثر . پوستر کاوه آهنگر 0تصویر 

 .Хлебников, 2001: 196منبع: 

فردوسی در  ۀشاهنام درخشان ۀف را دنبالخلبنیک« کاوه آهنگر»تارتاکوفسکی 

در اصل  در این شعر[]ف خلبنیک. دانددنیا می معنویای نوین از رشد و تکامل مرحله

دهد؛ به این شکل می گسترشرا  هادورانمعنوی  ۀدرمورد رابطخود  ۀفرمول حکیمان

که با انقالب جان تازه گرفته است، چهره و شخصیتی « کنونی» که برای تجسم شرقِ

ضحاک و فریدون را  یف سیمارگرفته از شاهنامه است... خلبنیکگزیند که بمیرا بر

نماد توجه او را به خود جلب -کند؛ تنها یک شخصیت، یک چهرهز روایت حذف میا
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 ،از اینجا 2ر.عالیجناب کا ۀهم تنها در یک مقام و نقش: نمایندکند: کاوه. آنمی

زحمتکش  شرقِ تنها به آن دسته از تصاویر فردوسی است که به انسانِشاعر رویکرد 

دهند: یر جهت میـهای کار آهنگری تغیویژگی ردها بـتاکی ،نجاـد. از ایارتباط دار

به شود، بلکه مردم ایران در راه آزادی می ۀمبارز پرچمبند چرمی که تنها به پیشنه

دقیق و  هایپیوستها، کاریریزه همۀکار با  ۀتمام تجسم زمینی، زیستی و زند

در  روزانهلیت و بوهای واقعی از فعا هااز رنگ سرشاررنگی و صوتی « کاریِ» جزییاتِ

 .(Тартаковский, 1992) حال واقعیهماننمادین و در  آهنگریِ این کارگاهِ

ف تنها به یک آهنگر، کاوه، اختصاص ندارد. در اینجا خلبنیک« کاوه آهنگر»

. شاعر روس صحبت از گروهی آهنگر است که تمثیلی از انقالبیون ایرانی هستند

خواهی عدالت پرچماین آهنگران انقالبی که  مضمون نبرد خیر و شر را در قالب قیام

ادآور یتنهایی بهآنها سیمای هر یک از و  کنندرا برضد ضحاک زمان خود بلند می

 ایرانی با نوارهای رنگی، پارچۀ انرهای آهنگپرچم .کندبازگو می، کاوه است ۀافسان

آنها جزئی از  اند، اما در هریک ازنت داده نشدهـالماس آراسته و زی دیبا و نشانِ

این اساس ایدئولوژیکی شعر خورد و چشم میبند چرمی کاوه آهنگر بهپیش

]در شود، می آهنگر دیده طور طبیعی در اثر کارِآتش که به خلبنیکف است. موضوع

 ۀ)کلمرنگ، ارغوانی روشن، تمشکی، قرمز، زرشکی، خون شود: قرمزِنمادین میاینجا[ 

ف این نیست ها از نگاه خلبنیکاین رنگ ]کارکرد[ شود(.کرار میارغوانی چهار بار در شعر ت

ها تازیانه»های های سیاه شب، سایهکه تنها در مقابل رنگ خاکستری خاکستر، سایه

های های خود انقالب هستند، رنگها رنگقرار گیرند. آن« های آهنگرانروی شانه

همانند ققنوسی که از  ،سازدنو میسوزاند و از می طور کاملآن که زندگی را به شعلۀ

آزادی در  فوالد آبدیده و گداختۀ»ای که خیزد، شعلهخاکستری برمی خاکسترِ

 لطیف در مدح و ستایش انسانِ سطرهای سخت و ،گونهبدینزاید... می «شباهنگام

 اجدادِ عظیمِ معنوی آیند؛ این اوست که با جذب نیرویِشرق پدید می کشِزحمت

را  -پرچم قیام -بند چرمی آهنگرهای دور پیشاش که در زمانایاسطوره

 :(Ibid) سازدبرافراشتند، خوشبختی خویش را می
 و ترانۀ آن انبرهایِ خشمگینِ کار را

 خوانم.برای سپیدۀ صبح می

 و آنجا که به چشمان کژ وفادارند،

 هایِ چاالکهایِ سایهتازیانه
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 همچون سایۀ تورِ ارغوانی 

 آمدند. فرود می هابر شانه

 [رنگ]تمشکی  بندآنجا که پیش

 با نقشی از شرقِ رنگارنگ

 کرد،قامتِ از بدوِ تولد سرخِ فقیران را پنهان می

 ها ـدار چکشصداهای زنگ

 های کودکانه ـ،نوازی لبهمچون سوت

 رحم انبرهای بی

 ،غوانیهایِ ارهمچون چشم

 ،فوالد آبدیده و گداختۀ آزادی در شباهنگامو 

 به همگان اعالم کردند:

 «.کشان و غیره و غیره...ما، اولین زحمت»

 ۀمجلدر و  شد هسرود 0870این شعر در سال  :(Дуб Персии) بلوط پارس پ.

بلوط در قامت یک  شعر ایران در ایند. شباکو در اکتبر همان سال چاپ « هنر»

برای  غاری» همچون و «های صدسالهو گل تنیدههای درهمریشه»سال با کهن

و ارزیابی حال،  از ایران نگرش خلبنیکف. دشومیکشیده تصویر به  «نشینانگوشه

 ریزیطرحثبت، کدگذاری و « بلوط» ۀـردازی کلمـنده آن با نمادپـته و آیگذش

 یای واقعی است، به موضوعی برای تأمل و اندیشۀدر دن شیئیاست. بلوط که شده

 ۀبه اید باورخلبنیکف نماد « بلوط پارسِ» .(Исаева, 2007: 37)شود شاعر تبدیل می

نخستین ها است. های مختلف، یکپارچگی اهداف و اندیشهجاودانگی، ارتباط زمان

 ۀکنندتداعی ،رسدهای بلوط به گوش میهم خوردن شاخهنوایی که از صدای به

 :است برای شاعر روس های دور ایرانوقایعی از گذشته
 ها شاخه خشِدر خش

 کند هیاهو می

 مارکس با مزدک.   صداییهم

ی عدالت اجتماعی ایشان که، به هاو ایده یایران ونانقالبیف در مسلک خلبنیک

های با آموزه زیادی شباهت و نزدیکیهای مارکس است، وی، برگرفته از آموزه باور

ان در دوران مزدکی راه مزدک و یرودنبالهنوعی را به این انقالبیونو ا .بیندمزدک می

نیز  هاآن سرنوشت محتومو  خواهد شدتکرار دوباره اما گویا تاریخ داند. باستان می

که از  ی دیگرینوااین را شاعر روس در . خواهد بود همچون مزدکیان ناکامی و مرگ

 :شنود، میانداز شده استطنینهای بلوط شاخه



 199/ 1911 تابستان، 2،  شمارة 12پژوهشهاي علوم تاريخي، سال 

 هااما نجوای آن شاخه

 آورد.خاطر مینوایی از روزگاران باتو را به

 ها به سرکردگی باتومغول ۀحمل یادآورخوشایند نیست، چرا که  این نوا برای او

با  ای همراهحملهاست.  (0702-0740) م07در قرن به روسیه  چنگیزخان ۀنواد

تاریخ روسیه و سابقه که سبب شد نام باتو در های بیویرانی، کشتار و خشونت

های روسیه را که سرزمین خوار و ظالمخون یفاتح عنوانبهمردم این کشور  حافظۀ

 . (Отгонбаяр, 2018: 24)، ثبت شودویران کرد

های بلوط ایرانی خش شاخهدر صدای خشکه  «مارکس با مزدک صداییهم»آن 

انداز ها طنینکه در نجوای همین شاخه را« نوای روزگاران باتو»شود، شنیده می

کند، اما به شکل مارپیچ، با بازگشت جلو حرکت می کند. تاریخ بهخاموش نمی ،است

گونه مسیر بشریت را این. شاعر روس ددمنشی روح به ورطۀهای از خیر به شر، از قله

 فخلبنیکجاودانه است که  آن طبیعتِ« شاهد»مسیری که  «(.شنودمی)»بیند می

نیِ »کالم  و همچنین ،است کردهتانی ایران نمادپردازی بلوط باسدر قامت  آن را

نمادهای شرقی و -که در اینجا در حرکتِ حافظۀ شاعر از میان اسامی« اندیشگر

ت؛ ـافته اســتجسم یهسـتند،  زارهـامِ هـتمق به ـلـمتعدلخـواه او که ی ـغرب

زده شگفتخواننده را  خودکاملِ غیرمنتظرۀ « صداییِهم» که بای ـادهایـنم-اسامی

 .(Тартаковский, 1992) کنندمی

بلوط  سرنوشت در مورد فخلبنیکپیشگویی توان را می شعراین بیت پایانی 

باتو دوران  شباهت به روسیۀبی از نگاه شاعر روس که یست. سرنوشتنادپارس 

با که شود رقم زده میطلب صفت و فرصتشغالدشمنانی دست به و  نخواهد بود

یکدیگر را برای هجوم به « یمهمه، اوه، اوه، از یک خون]ما[ همه، ]ما[ » جملۀ گفتن

  .کنندآن تشویق می
 

 نتیجه. 9

مهم و  هایموضوععنوان یکی از در روسیه، انقالب به 0802انقالب اکتبر  رخدادبا 

شعرهای پس از انقالب طرح شد. ادبی قرن بیستم روسیه مآثار بیشتر اساسی 

ف آیند. خلبنیکمیشمار آثار به از این گونهروس  شاعر برجستۀف خلبنیکویلیمیر 

مثبت به  گاهویژه و  ینگاه ،بودعنوان کسی که از نزدیک شاهد رخدادهای انقالب به

ای در جامعه را راه ایجاد تحوالت ریشه و بر این باور بود کها .انقالب داشت ۀمقول
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های انقالب اکتبر را به سبب آرمانف خلبنیکباید از درون انقالب جستجو کرد. 

سازگار  وی خواهانههای مترقی و عدالتن که تا حد زیادی با اندیشهشده در آمطرح

تواند کرد که میمی برآورد خواهک حرکت و جنبش تحولیواالیی از  ۀ، نمونبود

در  اوتا  شدای انگیزه اینباشد.  کشورها هم دیگرهای انقالبی در الگویی برای حرکت

کمک به با شعار م به انزلی که با نیروهای ارتش سرخ ایران در تهاج 0870سال 

 ردایدر  تاصورت گرفته بود، همراه شود جمهوری شوروی سوسیالیستی گیالن 

 وسیه را به گوش ایرانیان برساند.پیام انقالب ر ،سخنران این نیروها

در  او. ودزندگی خلبنیکف ب رخدادهایترین کی از مهمیتردید سفر به ایران بی

 ،زندگی تا از نزدیک با فتیاایران حضور داشت، فرصت  مدت سه ماه و اندی که در

و ا .آشنا شود روزگارآن ایران آداب و رسوم ایرانیان و نیز فضای اجتماعی سیاسی 

در قالب  هاهو استعار هابانی رمزآلود و آمیخته به تشبیهبا زخود را  هایدیده نتیجۀ

کنند، یاد می فخلبنیک «نیسیکل ایرا»ها به شعرهای ایرانی یا که از آن یشعرهای

در تالش برای ایجاد  اودر این شعرها این است که مل أقابل ت ۀ. نکتردعرضه ک

 ،سراغ تاریخ ایران باستان به ،شـبستری مناسب برای تبلیغ تفکر انقالبی خوی

اسطوره  وضوعرود. او که همواره به مایرانی می اطیریهای اسداستانها و افسانه

ای ها و مفاهیم اسطورهاز اسطوره دداد و در آثار خواصی نشان میتوجه و عالقه خ

کاوه  زرتشت،برد، پس از آشنایی با های گوناگون بهره میبه شکل روسی و غیرروسی

هایی با شعر ، به سرودنهایشانها و آموزهو با الهام از سیمای آن و مزدک آهنگر

به فضای شعرهای و مزدک کاوه  ت،رتشیافتن زراه .مضمون انقالب در ایران پرداخت

کردن تفکر کمونیسم در راستای ایرانیتا حد زیادی توان ف را میایرانی خلبنیک

اجتماعی ایران آن روزگار این بود  برداشت خلبنیکف از شرایط سیاسیارزیابی کرد. 

ایران ویژه آن که بهغیرممکن نیست،  کشورگیری یک نظام کمونیستی در شکل که

ماهیت کمونیستی  ،او باوربه ،کهرا ی ـهایجنبش گرفتنشکلهای دور در سال

 با آن بیگانه نیستند. ایرانیانتجربه کرده است و اند، داشته
 

 هانوشتپي
در ایتالیا پدید آمد و  به معنای آینده( futurumالتینی  ۀ)از واژآن جنبش شعری که فوتوریسم نام گرفت . 0

 ۀید فرهنگ گذشته و حال، وظیفصادر شد. شاعران فوتوریست با نفی اک 0818 های آن سالنخستین بیانیه

ا زندگی و فعالیت هنری را یکی هکه همانند سمبولیستجا دانستند و از آنخود را ساختن فرهنگ آینده می

ک دادند: نزدیواالتری را نیز انجام می ۀود، ضمن ساختن فرهنگ آینده، وظیفپنداشتند، پس به نظر خمی
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های روس بود، ولی خود کردنِ خودِ آینده... والری بریوسوف نوشته که فوتوریسم ایتالیایی الگوی فوتوریست

های کردند و با برگزیدن نام جدیدی برای گروه خود، بر تمایزشان با فوتوریستها این تاثیرپذیری را رد میآن

های را ابداع کرد و فوتوریست (Будетлянство) «وابودتلیانست»ایتالیایی تاکید کردند. ولیمیر خلبنیکوف نام 

خواهدگرایان کسانی هستند که »شدند. مایاکوفسکی نوشت:  )=خواهدگرا(« بودتلیانین»روس تبدیل به 

توان به این صورت بیان کرد: ترین شکل ممکن میهای روس را در کلیهای فوتوریستایده««... خواهند بود»

گذشته دست و »سازد؛ نفی فرهنگ گذشته: عی فرع. هنر است که زندگی را میقهنر اصل است و زندگی وا

داستایفسکی، تالستوی و غیره و  ترند. پوشکین،ها نامفهومفرهنگستان و پوشکین از هیروگلیف پاگیر است.

که تا پیش امان نسبت به زبانی برای انزجار بی»؛ تاکید بر حق شاعران «غیره را از کشتی امروز بیرون بیندازید

کالم »ها برای خودمختاری در شعر و ساختن شعر جدید و زبان جدید و ، حق آن«از آنان وجود داشته است

 (.010-014: 0084)گلکار، « خودریس

شمار به باستان روسیه ادبی آثار مشهورترین از یکی (Слова о полку Игореве)هنگ ایگور  ۀکالمی دربار. 7

 ناموفق نظامی تهاجم و. م0091 سال رخدادهای مورد در اثر این موضوع. است شناسنا آن پدیدآور آید کهمی

 .است (تاتارها) پوالوتس قوم به ایگور شاهزاده

 . Баран и Парние, 2003:به کنید نگاه بیشتر آگاهی برای. 0

 روس پیامبر من که گفتم ایرانیان به: »نویسدمی خواهرش به 0870 لیآور 04 مورخ نامۀ در خلبنیکوف. 4

 .(Хлебников, 2006: 207)« هستم

 که باورند این بر پژوهشگران از برخی. دارد وجود تردیدهایی اوستا با خلبنیکوف مستقیم آشنایی مورد در. 1

 (Иллюстрированная история религий)« ادیان مصور تاریخ» شعر، این سرودن در خلبنیکوف الهام منبع

 Баран и:به کنید نگاه بیشتر آگاهی برای. آمدمی شماربه بیستم قرن ابتدای در فمعرو کتابی که بود( 0988)

Парние, 2003 . 
 ایرانی حوای و آدم تعبیریبه و ایرانی اساطیری هایداستان در بشر جفت . نخستین6

 ه است.شداستفاده  Представитель Его Величества Труда. در اینجا از عبارت 2
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