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Abstract
Modern and ancient Persian and Arab poets, due to the different
literary atmosphere of their works and their different personal tastes,
have adopted different approaches to the myth of ancient Iran,
Zoroastrianism. Thus, their references to this myth and the
consequences of such references can be addressed through a
comparative study. The myth of Zoroaster is not often present in the
poetry of ancient Persian or Arab poets who usually use mythological
concepts for purposes such as showing off their knowledge of
sciences, expressing religious experiences, exaggeration in praise of
someone, expressing their thoughts, or as a figure of speech, and thus
have limited the semantic potentials of this myth. However, some
contemporary Arab poets, inspired by the German poet and
philosopher Friedrich Nietzsche, use this myth to achieve an element
for political and social struggles and awaken their nations. In this way,
the people rise up against the oppression and corruption of the society.
Contemporary Arab poets have created a wide range of meanings
through this myth, linking modern experiences with the ancient
experiences of millions of people. On the contrary, what is left of this
myth in the memory of Persian-speaking poets is different; Zoroaster
sometimes equals the Prophet Ibrahim and sometimes is depicted as a
fraud or fire worshiper. The purpose of this article is to study the myth
of Zoroaster in the poetry of Persian and Arab poets, in light of the
American school of comparative literature to show what the symbolic
thought of Persian and Arab poets about this myth was and for what
purpose each of these poets used this myth in their poetry.
Keywords: Myth, Persian poetry, Arabic poetry, Zartosht, Zoroaster,
Zarathustra.
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چكيده
فراخوانی اسطورة ايران باستان ،زردشت و پیامدهای اين حضور ادبی در شعر جديد و قديم فارس و
عرب ،غالباً به سبب فضای ادبی متفاوت و نیز ساليق شخصی شاعران رويکردهای متفاوتی يافته است ،تا
جايی که میتوان با رويکرد مقايسه ای و تطبیقی بدان پرداخت و جايگاه اين اسطوره را در شعر هر دو
شاعران قديم و جديد فارس و عرب به طور همگام تبیین نمود .اسطورة زردشت اگرچه در شعر شاعران
قديم عرب غالباً وجود ندارد و شاعران قديم فارس و عرب غالباً از مفاهیم اسطورهای برای اغراضی
همانند تفاضل و تفاخر علمی ،بیان تجربههای صوفیانه و دينی ،مبالغه در مدح ممدوحان و تقرير انديشه
يا آرايش کالم استفاده کرده و قدرت معنايی آنها را محدود نمودهاند ،امّا برخی شاعران معاصر عرب ،با
الهام از فريدريش نیچه ( ،)1900-1844شاعر و فیلسوف آلمانی ،در چهارچوب «نقابِ» اسطورة
«زردشت» در پی دستیابی به عنصری برای مبارزات سیاسی-اجتماعی و بیداری ملتهايشان با شعار
اَبَرانسان بوده تا بدين وسیله ،خیزشی مردمی در برابر اهريمن ظلم و فساد مستکبران معاصر به پا دارند.
شاعران معاصر عرب گسترة معنايی وسیعی را در قالب اسطورهها خلق نموده و تجربههای امروزين را با
تجربههای کهن باستانی میلیونها انسان پیوند زدهاند؛ در مقابل ،آنچه در خاطرة شاعران فارسیزبان از
اين اسطوره بر جای مانده  ،متفاوت بوده و زردشت گاه در جايگاهی آسمانی با ابراهیم پیامبر برابری
نموده و گاه در جايگاهی زمینی همانند حقّهبازی چابكدست يا کافری آتشپرست مینشیند .هدف اين
مقاله بررسی تطبیقی اسطورة زرتشت در شعر شاع ران فارس و عرب ،با تکیه بر مکتب آمريکايی ادبیات
تطبیقی است تا نشان دهد که انديشة نمادين و سمبولیك شاعران فارس و عرب دربارة اين اسطوره چه
بوده و اصوالً هر يك از اين شاعران به چه منظور يا منظورهايی از اين اسطوره در شعر خود بهره بردهاند.
واژههای کليدی :اسطوره ،شاعران فارس ،شاعران عرب ،زردشت ،زوراستر ،زَرَثوشْتَرَ.
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 .1مقدّمه
ادبیات تطبیقی به زبان ساده ،تحلیل تطبیقی ادبیات ملتها با يکديگر است .غالب
پژوهشهای تطبیقی معموال بر دو رويکرد تأثیر و تأثّر تاريخی فرانسوی و يا مشابهت
آمريکايی استوار است .ادبیات تطبیقی فرانسه« ،از نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه با
سخنرانیها و نوشتههای پژوهشگرانی مانند آبل فرانسوا ويلمن و ژان ژاك آمپر آغاز
شـد» (يوست .)37 :1386 ،از منظر اين مکتب ،ادبیات تطبیقی «تحلیل ادبیات يك ملت
در رابطة تاريخی آن با ادبیات ملل ديگر ،از جنبة چگونگی ارتباط و تأثیرگذاری يکی بر
ديگری است» (ندا .)20 :1991 ،در قرن بیستم میالدی ،مهمترين چالش در برابر مکتب
فرانسه ظهور کرد؛ سردمداران اين مخالفت ،رنه ولك و هنری رماك بودند .رماك،
تعريف مبسوطی از ادبیات تطبیقی ارائه میدهد و میگويد« :ادبیات تطبیقی ،مقايسة
يك اثر ادبی معین با اثر يا آثار ادبی ديگر و يا مقايسة ادبیات با ديگر تعابیر بشری
است» (ر.ك :الخطیب .)50 :1999 ،اين مکتب آمريکايی ،اصول مکتب فرانسه همچون جنبة
تاريخی و تأثّر را به چالش میکشد و بر جنبة زيبايیشناختی هنر ،ادب و بهويژه
تشابهات ادبی تأکید بیشتری دارد (عبود و ديگران .)34-32 :2001 ،فرانسوا يوست (-1918
 )2001که او را پدر ادبیات تطبیقی آمريکا میدانند ،دربارة اين مکتب میگويد:
«در مکتب آمريکايی تطبیق آنچه بیش از پیش اهمیت يافته ،اين مسئله است که
ادبیات تطبیقى در عرصه پژوهش خود را محدود نـساخته اسـت؛ بلکه ويژگی خـاص
مـکتب آمريکايی ،ماهیت بین رشتهای آن است که به گمان بـسیاری از انـديشمندان
سرآغاز رشته جديدی به نام مطالعات فرهنگی شد که امروزه دارای اهمیت و جايگاه
خاصی در پژوهشهای علوم انـسانی اسـت .اين مکتب با گـذار از روابـط تـاريخی وارد
عرصه پويايی شد که نه تنها از مرزهای ساختگی سیاسی ،ملی ،زبانی و جغرافیايی
فراتر میرفت ،بلکه ادبیات را در ارتباط تنگاتنگ با ساير رشتههای علوم انسانی و
هنرهای زيبا ،مانند تـاريخ ،فلسفه ،اديان ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،نقاشی ،موسیقی
و سـاير هنرها میديد» (يوست.)38 :1386 ،

از نـظر ولك ،بـعد ادبى ،زيبايیشناسى و هنرى بايد در کانون توجه اين رشته باشد
(ولك .)223 :1373 ،مکتب تطبیقی آمريکا که در نیمة دوم سدة بیستم سر برکشیده بود،
زيبايیشناسی و توجه به نقد و تحلیل و نیز تشابهات ادبی را در راس کار تطبیقگر قرار
میدهد ،بنابراين گسترة ادبیات تطبیقی در میان دو يا چند ملیت مختلف و در
پردازشهای هنری روی میدهد .مهمترين اصول حاکم بر اين مکتب عبارتند از.1 :
شرط تفاوت زبان و روابط تاريخی بین دو اثـر ادبی مورد تطبیق ،يك شرط ضروری و
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الزم نیست .2 .بررسی دو ادبیات و يا يك اثر ادبی با اثر ادبی ديگر از جهـات و ابعاد
گوناگون امکانپذير است ،بدون آن کـه میـان دو ادبیـات و يـا دو اثـر رابطـة تاريخی و
فرهنگی باشد و حتی بدون آنکه زبان آنها متفاوت باشد .اين جستار ،با روشی
توصیفی-تحلیلی و با استقراء برخی سرودههای شاعران فارس و عرب ،بهطور گزينشی،
ريشهها و عالئم تأثیرپذيری شاعران فارس و عرب از اين اسطورة ايران باستان را در
چشماندازی تطبیقی مورد تحلیل قرار داده است .روش اين تحقیق نیز بر تحلیل نقاط
اشتراك و تفاوت انديشههای شاعران دو ملیت از دو زبان و دو مکان متفاوت استوار است
و با ديگر جنبههای اين مکتب ادبی از جمله زيباشناسی و نقد چندان ارتباطی ندارد.
اگرچه میتوان در مجموع اين جستار را زيرمجموعة دانش نقد ادبی محسوب نمود .بر
همین مبنا با روش استقراء در اشعار شاعران فارس و عرب ابتدا به صورت کامالً مجزّا به
دنبال نماياندن تصوير اسطورة زردشت در شعر شاعران عرب و سپس شاعران فارس بوده
و در ادامه نیز به میزان تشابه و تفاوت محتوايی و هنری اشعار هر دو شاعران فارس و
عرب ،بهطور مبسوط و بهويژه در بخش نتیجة مقاله ،پرداختهايم.
معیاری که در اين مقاله مبنای پژوهش قرار گرفته است مطالعة رابطة تأثیر و تأثّر
يك ادبیات از ادبیات ديگر نیست؛ بلکه بیشتر به همانندیها میپردازد و به مرزبندی-
های زبانی ،تاريخی يا ملی به عنوان تنها خصوصیت بارز تفاوت ادبیات ملتها توجه
نمیکند؛ بلکه بیشتر تالش میکند تا همانندیها و ناهمانندیها را در ورای مرزهای
تاريخی و داد و ستدهای دو سويه تحلیل کند.
همانگونه که قبالً هم ذکر شد ،در اين پژوهش سعی فراوان نمودهايم تا در
چشم اندازی تطبیقی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمريکا ،به بررسی تطبیقی
نگرشهای مثبت يا منفی شاعران فارس و عرب در راستای فراخوانی شخصیّت زردشت
بپردازيم تا در خاتمه بتوانیم ضمن تبیین نقاط تشابه و افتراق ادبی آنان در اين مجال،
به پرسشهای زير نیز پاسخ گويیم:
 .1انگیزه ها و اهداف شاعران فارس و عرب در فراخوانی اسطورة زردشت اصوالً چه بوده
است؟
 .2وجوه اشتراك و افتراق انديشهها و رويکردهای ادبیِ شاعران فارس و عرب در
بهکارگیری اسطورة زردشت چیست؟
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 .3تأثیر و تأثّراتی که در نگرش شاعران فارس و عرب به اين اسطوره ديده میشود،
کدامند؟
 .1-2پيشينة پژوهش
دربارة اسطوره در هر دو زبان فارسی و عربی ،تاکنون پژوهشهای مستق ّلی صورت

پذيرفته است که از جملة آنها میتوان به موارد زير اشاره نمود« .1 :األساطیر»
الشعر العريب املعاصر» (علی عشری زايد؛
کمال زکی؛ « .2 .)1997استدعاء الشخصیّات الرتاثیّة يف ّ
الشعر العريب احلدیث» (سلمی خضراء الجیوسی؛ .4 .)2001
ّ « .3 .)1997
االّتاهات واحلرکات يف ّ
الشعر العريب املعاصر ،قضاایه
الشعر العريب احلدیث» (أنس داود؛ ّ « .5 .)1990
«األسطورة يف ّ
الشعر اجلاهلي»
وظواهره الفنیّة واملعنویّة» (عزالدين إسماعیل؛ « .7 .)1997توظیف األسطورة يف ّ
(أحمد

(وهب رومیة؛ د.ت)« .8 .اسطورة زندگی زرتشت» (ژاله آموزگار و احمد تفضّلی؛ .9 .)1381
«پژوهشی در اساطیر ايران» (مهرداد بهار؛  )1375و کتابها و مقالههای ديگری که دربارة
اسطورههای مختلف جهان ،نگارش يافته است که در اين مقاله ،بهسبب پرهیز از تکرار
مکرّرات ،از ذکر آنها خودداری میگردد؛ امّا دربارة موضوع اين مقاله ،تا آنجا که بررسی
گرديد ،تاکنون هیچ پژوهشی در شعر شاعران فارس و عرب صورت نگرفته است.
 .2پيوند اسطوره و ادبيات
اسطوره و ادبیات بسیار به هم نزديکند؛ نورتروپ فرای ،منتقد ادبی غرب ،اسطوره را با
ادبیات يکی دانسته است (مختاريان .)11 :1388 ،شايعترين شکل پیوند شعر و اسطوره،
استفاده از اسطورهها در مقام مستعا ٌر منه جهت تصويرپردازیهای شاعرانه ،مبتنی بر
تلمیح و تداعی است .بهره بردن شاعران از جاندار پنداری نیز نوعی پیوند میان اسطوره-
ها و ادبیات است که ريشه در تفکرات انسانهای باستانی دارد.
آنیمیسم يا جانگرايی ( )animismاعتقادی است که در میان انسانهای اولیه نسبت
به اشیاء و عناصر طبیعت وجود داشته است .بدينمعنی که تمامی عناصر طبیعت دارای
روح و جانند .همین جانانگاری سبب شد تا آنها را از عرصة واقعیشان جدا نمايد و در
مرتبهای باالتر و واالتر از خود قرار دهد .مرتبهای که روايتی خدايی میساخت و در
ناخودآگاهش نهادينه میشد (الیاده .)121 :1391 ،تیلور در فرهنگ ابتدايی ( )1871برای
بیان مفاهیمی چون آنیمیسم ،اعتقاد به ارواح و موجودات فراطبیعی را نتیجة
جانبخشی به همة موجودات و اشیايی میداند که بر سرنوشت انسان ابتدايی تسلط
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دارند (ابراهیمی .)56 :1392 ،گروهی از مردمشناسان به پديدة موجودات فراطبیعی به مثابة
«جادو» نگريسته اند و آن را در کنار مفاهیمی چون توتم و تابو بررسی کردهاند؛ امّا
معموالً اسطورهشناسان موجودات فراطبیعی ،جنها ،پريان و ديوان را جملگی مشتق
شده از «اسطورههای مربوط به طبیعت» میدانند .آنها استعاره يا تمثیلهای ابتدايی
هستند که در نتیجة تغییرات عناصر و فرآيندهای طبیعی پديد آمدند (همان .)56 :بنابر
آنچه ذکرش رفت ،میتوان استمداد ادبی شاعران از آنیمیسم يا جانانگاری را نیز نوعی
پیوند میان اسطوره و ادبیات تلقی نمود.
با اين حال ،هنریترين پیوند میان اسطوره و ادبیات مربوط به شاعران روزگار معاصر
است که فراخوانی اسطورهها در شعر آنان ،به مشکالت و چالشهای انسان معاصر هم
توجّه دارد .شاعران معاصر فارس و عرب ،ضمن پیوند زمان حال با گذشته ،توانستهاند
دريافتهای سیاسی-اجتماعی خود را نیز به خواننده منتقل نموده و بسیاری از نیازهای
فرهنگی-هنری بشريت امروز را برطرف نمايند.
 .3اسطورهپردازی در شعر شاعران فارس و عرب
شاعران قديم فارس و عرب ،غالباً عناصر اسطورهای را در جهت تصويرپردازیهای
شخصی خود درآورده و قدرت معنايی آنها را محدود نمودهاند؛ امّا شاعران معاصر فارس
و عرب گسترة معنايی وسیعی را در قالب اسطورهها خلق نموده و تجربههای امروزين را
با تجربههای باستانی میلیونها انسان پیوند زدهاند .در شعر فارسی معاصر ،سیاوش
کسرايی ( ،)1374–1305در مجموعة «آرش کمانگیر» به خاطرة قومی و احساس ملّی
ايرانیان چنگ زده و عاطفة میهنخواهی معاصر را با تجربههای کهن ايرانیان گره میزند.
در شعر معاصر عرب نیز همین نحوة به کارگیری اساطیر قابل مشاهده است .شکی
نیست که تحوالت شعر عربی تابعی از متغیرهای آشنايی اعراب با انديشههای غربی و
ترجمة نمونههايی از شعر فرنگی است .اسطورهپردازی ،از مهمترين تحوالت شعر معاصر
عرب ،از رهگذر اين آشنايی است که نقش سرانگشتان تی .اس .الیوت آمريکايی بر اکثر
شاعران معاصر عرب ،به ويژه مصر و عراق نمايان است .آنان از الیوت و استادش ازرا
پاوند روش نوشتن شعر آزاد و استفاده از اساطیر و سمبلهای دينی و تاريخی و تکیه
کردن بر تداعی خیالها (ايماژيسم) را در شعر آموختند (شفیعی کدکنی .)111 :1380 ،پس
از آن ،شعر معاصر عرب ،با توجه به نیازهای سیاسی-اجتماعی ملتها ،صبغة اشرافی و
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کالسیك خود را از دست داده ،به موضوعات و مسائلی پرداخت که اکثر مردم به آن
توجّه دارند.
 .4اسطورۀ زردشت در شعر شاعران قدیم عرب
با تحقیقاتی که در زمینة کیفیت حضور اسطورة «زردشت» و مطالعة دواوين شاعران
قديم عرب به عمل آمد ،مشخص گرديد که اسطورة زردشت در شعر شاعران اين دوره،
غالباً انعکاس چندانی نیافته است .با اين حال در شعر اندك شاعرانی همانند متنبی ،ابن
فارض و معرّی اشاراتی اندك به برخی آيینهای زردشتیان ،مانند نکاح محارم و
آتشپرستی در قالب کلماتی مانند مجوس ديده میشود.
أبوالطيب المتنبّی (965-915م) ،شاعر مشهور عرب در دورة عباسی ،در قصیدهای به
طور ضمنی و تلويحی به جواز نکاح محارم در میان زردشتیان اشاره میکند و میگويد:
ِ
ِ ِ
اي أُخت م ُعَنمقِت ِتل م تو ِر ِ
س يف ت متو
مَلمخ ت تتوَّ َمَ أ ممر كن عق ت تتم مأمر م ت ت ت ُ
ِ ِ
يرنت تتو كِمَت ت ِ
تم معت ت متِ مَ ت ت م ق ت ت م ُ
م
جوس تُ ُ
أم َن ملم م
صَب فَمت مح ُُت ُ
(المتنبی)570 :1983 ،

همو در قصیدهای ديگر در حضور سیف الدوله ،ضمن هجو بطريق ،فرمانده سپاه روم و
اشاره به آتشپرستی آنان قبل از آيین زردشتی ،صريحاً زردتشیان را آتشپرست خوانده
است:
جوس كِىل ذ َ ِ
بل ملم ِ
وم تمضطم ِرُم
م يف أم ُك ِ ِه ِ ق ُر َيت ُبِت م
م
قم م
(همان)419 :

ابن الفارض ( )632-576از ديگر شاعران دورة عباسی است که در قصیدهای با عنوان
احةَ ممقلَيت» از تائیه خود ،زردشتیان را آتشپرست معرفی کرده که به
« َس َقتين مُحَیَّا احلم َّ
برَ

دنبال پرستش آتش از جادة اصیل هدايت گمراه شدهاند:
توس ع ت نط م ت
كن ب ت م قَت مر ملمجت ُ
ض ت ت ت تتو مء ن ت ت ت تتور ع ت ت ت تتر فمتنم مو َُ ت ت ت تتو
رأ م

كم ج ء يف الخب ِر يف أ ِ
ف ِ َجت
م
ض ت ت و يف ىُت ت م َل ت تَ
ُه انر فم م
(ابن الفارض)115-114 :1981 ،

أبوالعالء المعرّی ( )449–363شاعر دورة عباسی نیز با استفاده از سنتشکنی ادبی و
الهام از تشبیه مقلوب ،در جهت تأثیرگذاری و مبالغة بیشتر سرخی شمشیر ممدوح

  150بررسی تطبيقی اسطورۀ «زرتشت» در شعر شاعران فارس و عرب

خود ،پیامبر زرتشتیان را نمادی از آتش دانسته و او را به شمشیر آتشین ممدوح خود
تشبیه کرده است:
ك هُ ملم ُج ِ
مر ِ ب ت ت ُتو ت تتا بت ت ت قت ت ت ِن
م كن
توس مَتَ ُ م
(المعری)115-114 :1998 ،

هَمّام بن غالب ملقب به فرزدق (38هـ 110-هـ) ،از شاعران نقائض در دورة اسالمی،
ضمن هجو جرير بن عطیه ،لئامت و ناپاکی ذاتی او را نکوهش نموده و آن را به دستان
آلوده به گناه مجوسیان تشبیه میکند که بايد منتظر نتايج اعمال خويش در پیشگاه
عدل الهی باشند:
تست تتر ل َمت تتوم ُت ت ِ
ِذر ت ت ِع تتا أم تته ِ ِ أ ِ
مانع ُتته
تأم يف مط ت ت ِا أ ُِعت ت ِته
ُ
مم مم م
م
ِِبم م ىِِ حل كل تمب مَم ِ
ت ِ
صت ُه
مكمت م ت ِه م أميت
م م
وس م متتَ ِه ُ
(الفرزدق)503 :1987 ،

جریر بن عطيه ( )114-33نیز در مقابل ،فرزدق را شايستة اين مالمت و نکوهش دانسته
و ضمن اشارهای تلويحی به آتشپرستی زرتشتیان ،قبیلة فرزدق ،بنی مجاشع را نیز
همانند آنان بیدين و بتپرست معرفی نموده است:
م َلمخبمث ت ت ت ت تتو من مَممت ت ت ت ت ت َل ُك ت ت ت ت ت ِتل كِ ِر
كِ َن ِئ مم مين ِئت ِم ُج ِ تِ
يا ُج ِ تِ
ال تم مخ مر َن فمِإ َن م

يت ُتا ملمجت ِ
توس تمطتتو ُ م تتو م ُ ِر
(جرير)248-247 :1986 ،

از آنچه گفته شد میتوان به اين نکتة مهم دست يافت که علت عدم انعکاس اسطورة
«زردشت» در شعر شاعران قديم عرب ،غالباً به تأثیرات دين جديد اسالم و فتح ايران
باستان توسط اعراب مسلمان و نحوة نگرش آنان به دين زردشت برمیگردد.
شاعران قديم عرب ،بیشتر تحت تأثیر جنبة مذهبی موضوع (دفاع از اسالم در برابر دين
زردشتی) به فراخوانی و حضور اسطورة زردشت در شعر خود نپرداختهاند که اين کارکرد
در تقابل با حضور اين اسطوره و کارکرد سیاسی-اجتماعی آن در شعر شاعران معاصر
عرب قرار دارد.
 .5اسطورۀ زردشت در شعر شاعران معاصر عرب
میتوان گفت که نوع نگرش شاعران معاصر عرب به اسطورة «زردشت» با شاعران قديم
آن کامالً متفاوت است .برخی ناقدان و صاحبنظران بر اين اعتقادند که عناصر اسطوری
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شرقی غالبا از طريق دنیای غرب و شاعرانی همانند تی .اس .الیوت آمريکايیتبار به شعر
معاصر عرب انتقال يافتهاند (جیدة)21 :1980 ،؛ امّا اسطورة زردشت و حضور نمادين آن
در شعر معاصر عرب ،غالب ًا متأثر از نیچه و تعالیم خاص او در کتاب چنین گفت زردشت
است و اين اسطوره غالب ًا از طريق اين شاعر و دانشمند آلمانی به شعر معاصر عرب راه
يافته است (سوفرن .)39 :1376 ،تعالیم نیچه ،بهويژه کتاب چنین گفت زردشت تأثیرات
عمیقی در برخی شاعران معاصر عرب گذاشته است ،تا جايی که مستقیم يا غیر مستقیم
تحت تأثیر فلسفة الاخالقی نیچه قرار گرفتهاند .از آن جمله میتوان به عبدالوهاب
البیاتی و جبران خلیل جبران اشاره نمود که در اين بخش از مقاله به تأثیرپذيری آنان از
اين اسطورة ايران باستان پرداخته میشود:
عبدالوهاب البياتی ( )1999-1926شاعر نامدار معاصر عراقی و شايد جهانیترين شاعر
معاصر عرب و از نخستین پیشگامان شعر نو عرب است که پیشگام در تحول ،ساختار
شکل و مضمون شعر نو در جهان عرب به شمار میرود .درونماية اشعار او غالبا آکنده از

غم ،آرمانگرايی و آزادیخواهی است .همو در قصیدة معروف خود به نام «هكذا قال
الزرادشت» ،تحت تأثیر آراء نیچه در کتاب مشهورش چنین گفت زردشت ،به فراخوانی و

ساختارشکنی در اسطورة زرتشت پرداخته است و او را از هیأت پیامبری دينی به
سفیری سیاسی اجتماعی در میان ملتها قرار داده که رهايی بخش انسان معاصر از درد
و رنجهای سیاسی-اجتماعی تمدن جديد است .بیاتی ،در اين قطعه از شعرش ،آمدن
زردشت و فرود وی از کوه سبالن را به انتظار نشسته است تا سرانجام راه رسیدن به

آزادی از يوغ استعمارگران و ايجاد تمدنی ريشهدار را به مردم عراق بنماياند« :فَ َمتَی
ط زارا ِمن ِجبال النَّوِم واملو ِ
ط الدَِّم اجلَا ِري َوأَقْ َم َار
ت إلی الشَّا ِرِع محّراً طَلِیقاًُ /ممْ ِسكاً ِيف یَ ِدهِ َخْی َ
یَ ْهبِ م
َ ْ َ َْ
حضار ِ
اجلَلِْی ِد» (همان .)206/2 :بیاتی ،در اين شعر ،به گونهای نمادين و سمبولیك به
ات ْ
َ ََ
کوه مقدس «اوشیدا» يا همان «سبالن» امروزی در آذربايجان ايران اشاره کرده که
محل وحی فرامین الهی بر زردشت به شمار میرفته است .بنا بر عقايد زردشتی ،کوهی
که زردشت در آن به پیغمبری برگزيده شد ،کوه «اوشیدا»« ،اوشیدم» يا «اوشیدرن»
بوده است .در همین کوه است که اشوزردشت در يکی از غارهای آن به مدت ده سال به
انديشیدن پرداخت و در همانجا به پیامبری برانگیخته شد تا اعالم آيین کند (ر.ك:
وحیدی.)107 :1368 ،
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بیاتی ،در ادامة همین قصیده ،بار ديگر ضمن تلمیح به خردمندی زردشت و دانش
بینظیر او ،فرودش از کوه «اوشیدرن» همراه با کتاب مقدسش «اوستا» را به عنوان يك
منجی و پیامبری رهايیبخش سؤال نموده که با آمدنش طوفانی از اصالحات جديد

ب ُّ ِ
ط ِزرا ِمن رفم ِ
وف الْ مكتم ِ
ع/
اجتماعی-سیاسی برپا خواهد کردَ « :وَمتَی یَ ْهبِ م
الص ْف ِر لیَ ْع ِري َوََيم ْو م
م
ص َحا ِري مم مد ِن احلم ِ
ب الِّيت تَْنتَ ِظ مر الطمْوفَا َن َوالْ َفْت َح َو ََن َر املْب ِد ِعني» (البیاتی .)206/2 :1995 ،شاعر
ِم ْن
َ
ّ
م

بهگونهای نمادين ،زرتشت را به طوفانی از اصالحات اجتماعی برای جامعة عراق تشبیه
نموده که با آمدنش در صبحی غمگین ،نويدبخش آيندهای مطلوب و آرمانی برای مردم
خواهد بود ،مردمی که منتظر حضور نجاتبخش اين اسطورة دينی و فرامین اصالحی او
در جهت خیزشی همگانی و تحقق يك انقالب تمامعیار هستند .بهنظر میرسد که بیاتی
در اين بخش از شعرش ،به گونهای تلويحی و سمبولیك ،نگاهی به رهبريت سیاسی
مردم عراق نیز داشته است؛ اما بیشتر منتظر برافروختهشدن شعلههای انقالب و سیلی
خروشان و مواج از خیزشهای بزرگ مردمی برای رهايی و نجات از ظلم و ستم است ،تا

ِ
الشا ِرِع ِيف الْ َف ْج ِر ْ ِ
احلَ ِّج َوََلْ یَ ْهبِ ْط إلی َّ
جايی که میگويدََ « :لْ یَ مع ْد زارا ِم َن ْ
احلَزیْ ِن /فَ َمتَی یَ ْشتَعلم
اإلنسا من ِيف الثَّورةِ و ْ ِ
احلَِریْ ِق» (همان .)206/2 :شاعر در اين
صا ِر ْ
ب َوِيف َد َّو َام ِة ْ
اْلَْل ِقَ /و ْ
إع َ
احلم ّ
َْ َ
َ

قصیده ،اسطورة ايران باستان را همان پیامآور راستین رهايی و نجاتبخش مردم عراق از
رنجهای سیاسی-اجتماعی روزگار معاصر دانسته و لذا به فراخوانی وی در جهت پیوند با
اغراض سیاسی-اجتماعی خود اقدام نموده است .از آنچه گفته شد میتوان چنین نتیجه
گرفت که بیـاتی در فراخوانی اسطورة زرتشت «همزادپنداری» نموده است؛ آوارگی،
ماجراجويی ،مسئولیتپذيری ،انديشه فدادهی ،عدالت و نیکوکاری در حق ديگران،
تمرکز بر هدفی آرمانی برای نجات مظلومان و ستمديدگان ...همة اينها از ويژگیهای
شاخص و مشترك بین او و شخصیت زردشت است که شاعر جملگی اين صفات را در
وجود اين اسطوره نیز يافته است و همان است که سبب شده تا به همزادپنداری با اين
اسطوره ايران باستان بپردازد و با زدن نقاب به چهرة اين اسطوره ،تجربههای شعری و يا
به عبارتی بهتر ،انديشههای سیاسی-اجتماعی خود را در پشت نقاب وی بیان نمايد.
قابل ذکر است که بهرهگیری از فن نقاب و سخن گفتن از خالل يك شخصیت اسطوره-
ای همانند زردشت از مهمترين موضوعات نقدی و ادبی قصیدة معاصر است که غالباً در
شعر بیاتی نسبت به ديگر شاعران معاصر او نمود و ظهور بیشتری يافته است.
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جبران خليل جبران ( :)1931-1883تأثیرپذيری جبران از کتاب چنین گفت زردشت
نیچه تا جايی است که حتی اسلوبِ گفتار او را بسیار به نیچه نزديك نموده است .اين
تأثیر در قالب عباراتی مانند «هكذا تكلّم یهوذا»« ،هكذا تكلّم یسوع»« ،النب» و

ّ

«املصطفی» ظهور و بروز نموده است (جبران 228 :2008 ،و  .)320جبران در فراخوانی
اسطورة زرتشت تحت تأثیر پیامبر فرا انسانی او «زردشتِ نیچه» ،به جوهر درونی انسان،
بیش از هر چیز ديگری اعتقاد داشته و معتقد است که هر انسانی چیزی غیر از عملکرد

آباء و اجدادش است« :لیس لإلنسان شيء أعمق من نفس اإلنسان ،والنفس هي العمق الذي
ینشد ذاته( »...همان .)46 :همو در مقالهای به نام «فیلسوف فارس ّي فی دمشق ،اآلهلة قدمیاً
وحدیثاً» به مقايسة خدايان يهود ،يونان و روم با پیامبر ايران باستان (زرتشت) میپردازد تا
کاستیهای ديگر اديان را برشمارد .وی ،خدايان بنی اسرائیل را سنگدل و نامهربان
دانسته و معتقد است که يهوديان بايد خدای مهربان و جديد ديگری را برگزينند،
خدايی که با ديدة رحمت و شفقت به آنان بنگرد و نه مانند خدای قديمشان همواره به

دنبال برشمردن خطاها و لغزشهای آنان باشد« :إ ّن إله إسرئیل العتیق األایم ٍ
قاس ال یعرف
الرُحة ،ولذلک َيب أن یکون إلسرائیل إله جدید :إله لطیف رحوم ینظر إلیهم ابللني والشفقة،
إله ینحدر مع أشعة الشمس ،عوضاً عن إهلهم القدمي اجلالس أبداً فی کرسی القضاء یزن
أغالطهم ویقیس هفواهتم( »...همان .)145 :اين کالم جبران ،يادآور سخنان نیچه در

نوشتاری فلسفی با عنوان «در باب حقیقت و دروغ در مفهومی غیر اخالقی» است که
میگويد« :اگر يکی از اهداف خدا دوستداشتن بود ،میبايست اولین کار ايشان
چشمپوشی از دادرسی باشد؛ زيرا قضاوت هیچ ارتباطی به عشقورزی و محبّت ندارد»
(نیچه .)11 :1373 ،جبران در ادامة همین مقاله ،ضمن اذعان به جاودانگی زردتشت ،به
توصیف خدايان يونان و روم نیز پرداخته و بر اين باور است که خدايان يونان و روم،

زوالپذيرند و از قدرت جاودانگی در انديشة انسانها برخوردار نیستند« :وآهلة الیوَنن
ورومة تسري مشسهم إلی الغروب ،فقد كانوا كثريي الشبه ابلناس ولذلك َل یقدروا أن یعیشوا يف
أتمالت الناس( »...جبران.)145 :2008 ،
ّ

جبران ،در اين مقاله ،پس از بررسی و بیان کاستیهای اديان و مذاهب يهود ،يونان و
روم ،زرتشت را بر تمامی خدايان آن اديان برتری داده و معتقد است که او همانند
خورشیدی در آسمان و نوری روشنیبخش در اعماق وجود انسانهاست .بنابراين ،بهجز
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زرتشت و آيین او ،هیچ آيینی را نمیپذيرد و دين او را بر تمامی اديان ياد شده برتری

وَنر علي األرض،
داده و میگويد« :بید أ ّن يل إله «زورسرت» ،اإلله الّذي هو مشس يف السماءٌ ،
نور يف حضن اإلنسان ،وأَن ر ٍ
اض به ،والحاجة يب إلی إله سواه» (همان .)145 :همو در مقالة
و ٌ

ديگری با عنوان «يوحنا بن زبدی» ،ضمن انتقاد از عملکرد دولتهای عربی و اظهار
حسرت از جهل حاکمان عرب نسبت به زردشت ،پیامبر ايران باستان را با نامهای يونانی
و رومیش فراخونی نموده و معتقد است که «سیصر و زوروستر» انسانهای گذشته را از

خواب غفلت بیدار میکردند؛ امّا اکنون در روياهايمان نقش بستهاند« :أوال تعرفون شیئاً
الفارسي ،الّذین استیقظا من نوم اإلنسان القدمي ووقفا علی
النب
ّ
عن سیصر امللك ،وزوروسرت ّ
فراش أحالمنا؟» (همان.)146 :
جبران در اين مقاله ،ضمن ابراز عالقه به فرهنگ ايران باستان ،چهرهای جذّاب و
دوستداشتنی از اسطورة زرتشت به تصوير گذاشته و با خیالپردازی و تغییر در اصل
داستانهای اسطوره به اين مهم دست يافته است .البته اين موضوع عمدتاً حاکی از
وسعت آگاهی و اطالع اين نويسنده ،شاعر ،نقاش و فیلسوف لبنانی از فرهنگ و تمدن
ايران باستان است .همو به پیروی از ابرمرد نیچه ،زردشت را برخالف خدايان اديان
ديگر ،پیامبری جاودانه و فناناپذير معرفی میکند که او و آموزههای دينیاش برتر از
مسیح و يهود و تعالیم آنان است.
میتوان گفت که آشنايی با افکار نیچه برای جبران تحول بزرگی بود که دومین
مرحله از مراحل تکامل فکری او ،يعنی مرحلة تمجید قدرت را شکل داد و گويی ،به
تعبیر میخائیل نعیمه ( )1988-1889ناقد و شاعر لبنانی ،همة انديشمندانی را که پیشتر
میشناخت ،از يادش زدود (ن.ك :عباس .)90 :1982 ،به هر حال ،جبران ،تحت تأثیر
تأمالت فکری و رومانسی انديشمندانی همچون بلیك ،نیچه و روسو جهان امروز و
معاصر عرب را به نوعی مرگزدگانی میداند که هوش و حواس ندارند و شاعر با پذيرش
مسئولیّت خیزش اين امّت ،سعی دارد در هستی زندگی آنان روحی تازه دمیده و امید را
با نويد آمدن پیامبر ايرانی پارسی ،همچون زرتشت در آنان زنده نموده و از خواب غفلت
بیدار کند.
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 .6اسطورۀ زردشت در شعر شاعران قدیم ایران
موضوع فراخوانی اسطورة زردشت در شعر شاعران قديم و جديد فارسیزبان غالبا تقابلی
فاحش و قابل تأمل با شاعران عربی دارد .پس از ظهور اسالم و فتح ايران باستان توسط
اعراب مسلمان ،ايرانیان به تدريج به دين اسالم گرويدند؛ امّا شخصیتهای مذهبی،
ی فراموش نکردند .با اين حال ،تأملی اندك در شعر
حماسی و فرهنگی خود را به کل ّ
شاعران ايرانی نشان میدهد که از اسطورة «زردشت» و آيین او ،تنها يك اسم و مقداری
اطالعات متناقض و متفاوت بر جای مانده که گاه نادرست به نظر میرسد .برخی شاعران
فارسی زبان همانند فردوسی ،او را به عنوان پیامبری راستگو معرفی کرده و بعضی نیز او
را همان ابراهیم (ع) میانگارند که در قرآن آمده است (اسدی طوسی .)44 :1317 ،پارهای
هم او را حقّهبازی چیرهدست معرفی نموده که با سحر و جادو ادعای پیامبری نموده
است و شماری ديگر نیز او را مظهر آتشپرستی و بیدينی دانستهاند (آذری طوسی:1303 ،
389-388؛ قباديانی .)366 :1378 ،برخی نیز او را حکیمی سخندان به شمار آوردهاند .در
مورد آيین وی هم ،آنچه در خاطرة شاعران و اديبان زبان فارسی باقی مانده ،عبارتست
از تقديس آتش ،نکاح محارم ،ثنويت ،اوستا ،زند و پازند ،سلسله مراتبی دينی چون
موبد ،مغان و ...نام او نیز در ادب فارسی به اقتضای وزن و قافیه به صورتهای مختلفی،
از جمله زرتشت ،زردهشت و زرادشت ديده میشود.
ابوعلی احمد دقيقی از شاعران بزرگ ايرانی در قرن چهارم هجری است که
«گشتاسبنامه»اش حاوی اطالعاتی گرانبها دربارة زردشت و آيین او است .فردوسی
سرايندة شاهنامه ،به نقل از دقیقی ،زردشت را پیغمبری راستگوی دانسته است:
چو يکچند ساالن برآمد برين

درختی پديد آمد اندر زمین

خجستهپی و نام او زردهشت

که آهرمن بدکنش را بکشت

به شاه جهان گفت« :پیغمبرم

ترا سوی يزدان همی رهبرم

چو بشنید ازو شاهِ به دين به

پذيرفت ازو دين و آيین به...

 ...سوی گنبد آذر آريد روی

به فرمان پیغمبر راستگوی
(فردوسی)647 :1386 ،

در اين ابیات ،فردوسی زردشت را به عنوان پیغمبری راستگوی و يکتاپرست معرفی
کرده که مخالف شیاطین و ناپاکان است؛ لذا به پادشاه وقت توصیه میکند که از دين و
آيین وی پیروی نمايد .استاد طوس نه تنها خود انسانی خداباور است ،بلکه نمیتواند
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ببیند يا بپذيرد که ديگران نیز چنین نباشند؛ از همین روست که شاهان و امیران و
سرداران در شاهنامه را به توحید و پیروی از رهنمودهای زردشت به عنوان پیامبری
موحد فرا میخواند.
همو زرتشت را شخص ّیتی وطنپرست معرفی نموده که از پادشاه وقت «گشتاسب»
میخواهد تا از باج دادن به تورانیان خودداری کند:
بشاه کیان گفت زردشت پیر

که در دين ما اين نباشد هژير

که تو باژ بدهی به ساالر چین

نه اندر خور دين ما باشد اين
(فردوسی)648 :1386 ،

تأمل در ابیات فوق نشان میدهد که ديدگاه فردوسی در شاهنامه نسبت به ايرانیان
باستان ،احترامآمیز است .وی در همهجا ،هنگام مقايسة دين زردشت با اديان ديگر ،کفة
آن را سنگینتر نشان میدهد ،تا جايی که برخی او را زردشتی دانستهاند؛ به هرحال،
بسیاری از جمله نظامی عروضی ،از نويسندگان و شاعران قرن ششم هجری ،او را رافضی
و معتزلی مذهب دانسته و گفتهاند که اين بیت دلیلی بر اعتزال اوست (عروضی سمرقندی،
1328ق:)77 :
به بینندگان آفريننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را
(فردوسی)1 :1386 ،

به نظر میرسد که فردوسی ،به علت خفقان ناشی از سیاست خالفت بغداد ،عقايد خود
را صراحت ًا افشا نکرده است .بنابراين همة آنچه را که در باب عقايد دينی او نوشتهاند ،از
دايرة حدس و گمان فراتر نمیرود .همو عدم عالقة خود را نیز به زردشت در شاهنامه
ابراز نموده و معتقد است که وی ادعاهای بزرگی نموده است:
بجز زرق چیزی ندارد بمشت

بس است اين که گويد منم زردهشت

اسدی توسی ،شاعر ايرانی سدة پنجم هجری در اثر حماسی «گرشاسپنامه» ،زردشت را
همان ابراهیم (ع) دانسته که بعداً زردشت نامیده شده است:
پیمبر براهیم بود آن زمان

بُدش نام زردشت از آسمان

به صحفش بر اين خورد سوگند نیز

بدان دو گوا داد بسیار چیز
(اسدی طوسی)44 :1317 ،

شباهت میان زردشت و ابراهیم دلیل اين اشتباهانگاری است .در ايران باستان ،عدّهای از
مغان زرتشت را همان ابراهیم انگاشته و او را «ابراهیم زردشت» مینامیدند ،با اين

ادب عربی ،سال  ،12شمارۀ  ،4زمستان 157  1399

اعتقاد که نام اصلی او «ابراهیم» و نام خانوادگی وی «زردشت» است .شهرستانی در
کتاب الملل و النحل (بیتا )230/1 :تلويحاً بیان میدارد که همة پادشاهان ايران باستان
پیرو ابراهیم بودهاند .در اشعار برخی شاعران قديم ايران ،همانند حافظ ،عطار ،خاقانی و
فردوسی نیز اشارتهايی به ابراهیم بودن زردشت شده است.
برخالف دقیقی و فردوسی که از زردشت به نیکی ياد نمودهاند ،غالب شاعران قديم
فارسی با تعابیری مختلف و بعضا متناقض به مذمّت زردشت پرداختهاند .شیخ محمود
شبستری (740ق) ،در منظومة «گلشن راز» زردشت را شخصیتی حقهباز و باسیاست
دانسته که با حیله و تزوير شاه ايران باستان را فريفته است:
گفت پیدا ز ملك ما زرادشت

آنکه اين نقش را نخست انگاشت

ديد در خلوت او مگر انوار

کرد مانندگی به صورت نار

بود او حقه باز و چابكدست

و ز طلسمات نقشها میبست

حیلتی ساخت سخت نکو

بدو

شاه

گشتاسب

بگرويد

(شبستری1365 ،ش)172 :

در جواهر األسرار آمده است که «شريعت زردهشت آتشپرستی بود و بعلم سحر دست
در آتش میکرد و آتش او را نمیسوخت» (آذری طوسی.)389-388 :1303 ،
سیف فرغانی (749ق) ،در قصیدة شمارة  ،36به نام «ای بلبل بوستان معقول» ،شريعت
محمدی را باالترين شريعتها دانسته و پیروی از زردشت را پیروی از دزدان و رهزنان
تلقّی نموده است:
زردشت نهای چرا شدستند

خلقی زتو زندخوان معقول

شرح سخن محمّدی کن

تا چند کنی بیان معقول

بر شه ره شرع مصطفی رو

نه در پی رهزنان معقول
(فرغانی)3 :1364 ،

شاعر ،شريعت و سخن محمدی را شاهراه شرع و عقالنیت دانسته و پیروی از زردشت را
پیروی از راهزنان معرفی نموده است .عطار نیشابوری (مقتول 618ق) نیز با وجود کثرت
اطالع و احاطه بر علوم عقلی ،مفید بودن بحث و استدالل در خصوص زرتشت و
آموزههای وی را به باد انتقاد میگیرد .وی در کتاب مصیبتنامه ،دين اسالم را شرع و
دين زردشت را فلسفه و خیال فلسفی قلمداد مینمايد:
مرد دين شو محرم اسرار گرد

وز خیال فلسفی بیزار گرد
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شرع فرمان پیمبر کردن است

فلسفی را خاك بر سر کردن است

فلسفی را شیوة زردشتدان

فلسفه با شرع پشتاپشت دان
(عطار نیشابوری)156 :1386 ،

خاقانی شروانی (595–520ق) که بیش از ديگر شاعران فارسی به اصطالحات اديان
مختلف بهويژه عیسوی و زرتشتی آشنا بوده است ،در قصیدة شماره  ،124زرتشت و
سخنان حکیمانة او را در مقابل آيین حضرت مح ّمد ابتر ،ناقص و زيانبار دانسته است:
آنجا که احمد آمد و آيین هردو عید

زرتشت ابتر است و حديث مبترش
(خاقانی شروانی)173 :1362 ،

ض احکام اسالمی (نکاح محارم) معرفی
سنايی غزنوی (545–473ق) نیز آيین زردشت را ناق ِ
میکند:
کیش زردشت آشکار شده

پردة رحم پاره پاره شده
(سنايی غزنوی)187 :1366 ،

در شاهنامه فردوسی شواهدی هست که نشان میدهد زرتشتیان ازدواج خواهر و برادر و
حتّی دختر و پدر را مجاز میدانستهاند .فردوسی ،مدعّی است که بهمن ،پادشاه
اسطورهای ايران ،طبق دين پهلوی يعنی «آيین زردشت» با دختر خود «همای» ازدواج
کرد و او را ولیعهد خود ساخت (توفیقی:)282 :1387 ،
دگر دختری داشت نامش همای

هنرمند و با دانش و پاكرای

پدر در پذيرفتش از نیکوی

بران دين که خوانی همی پهلوی

ماه

چنان بد که آبستن آمد ز شاه

همای

دلافروز

تابنده

(فردوسی1386 ،ش)733 :

حکیم ناصر خسرو قباديانی (481 –394ق) نیز با اشارهای تلويحی به جواز نکاح محارم در
میان زرتشتیان ،آنان را بیدين و آتشپرست معرفی نموده است:
فتنه شدی و بیدين بر آتش غريزی

آتشپرست گشتی چون مرد زردهشتی
(قباديانی)366 :1378 ،

در اشعار ناصر خسرو تناقضاتی قابل مالحظه است .وی از طرفی «زند» و «پازند» را
سرشار از اندرز دانسته و از طرف ديگر زردشتیان را آتشپرست و زندخوانان را منافق و
بیباك نامیده و از خواندن «زند» و «پازند» منع میکند:
ای خوانده کتاب زند و پازند

زين خواندن زند تا کی و چند؟
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دل پر ز فضول و زند بر لب

زردشت چنین نبشت در زند؟

از فعل منافقی و بیباك

وز قول حکیمی و خردمند

با پند چو درّ و شعر حجت

منگر به کتاب زند و پازند
(همان)23 :

مسعود سعد سلمان (438ق) نیز سبك زندگی زردشتی را ناپسند داشته و آن را به
زندگی خروس تشبیه میکند .وی اعتقاد به ثنويت و نکاح محارم را از عقايد دين
زردشتی دانسته که برخالف دين اسالم و شريعت محمّدی است:
ای خروس ايچ ندانم چه کسی

نه نکو فعلی و نه پاك تنی

سخت شوريده طريقیست ترا

نه

برهمنی

مادر و دختر و خواهر که تراست

زن شماری به همه چنگ زنی

دين زردشتی داری تو مگر؟

گشتی از دين رسول مدنی؟

با چنین مذهب و آيین که تراست

زنی!

ازدر

مسلمانی

کشتنی

نه

و

و

باب

(مسعود سعد سلمان)516 :1384 ،

 .7اسطورۀ زردشت در شعر شاعران معاصر فارسی
در شعر معاصر فارسی برخالف غالب شاعران کالسیك فارسی ،سخن در ستايش
«زردشت» است نه در مذمّت وی .ملكالشعرای بهار (1330-1263ق) در قصیدة «آفرين
فردوسی» از فردوسی به سبب خدمات ارزندهاش به ايرانیان ،در انعکاس عدالتگستری و
دينداری شخصیّتهای بزرگ ايران باستان ،مانند کوروش ،دارا و زردشت ،تشکّر نموده
است:
آنچه کورش کرد و دارا و آنچه زردشت مهـین

زنــده گشــت از همــت فردوســی ســحرآفــرين

تازه گشت از طبع حکمتزای فردوسی به دهر

آنچه کردند آن بزرگان در جهان از داد و دين
(بهار)576/2 :1380 ،

همو در قصیدة «آخر ای ايرانی» ضمن انتقاد از عقبماندگی ايران در مقابل اروپا ،زبان
به شکوه گشوده و به فراخوانی زردشت سخندان و حکیم در کنار شخصیتهای
تاريخی-مذهبی اسالم ،مانند حضرت محمّد (ص) و حضرت علی (ع) پرداخته است تا
جالل و شکوه گذشتة ايرانیان باستان را در مقابل اروپايیان گوشزد و يادآوری نمايد:
«آخر ای ايرانی /تا به کی نادانی /...بر اروپا بنگر /...عزت تو جالل شجاعتت کو؟ /جالل

  160بررسی تطبيقی اسطورۀ «زرتشت» در شعر شاعران فارس و عرب

تاريخی و آن برش شمشیر تو کو؟ /نه به دل گفتة زردشت تو را هیچ خبر /نه ز مح ّمد
خبر و نی ز علی در تو اثر /پند بزرگان صدمة دوران رفته ز يادت به نظر» (همان)586/1 :
مهدی اخوان ثالث (1369-1307ق) که صريحترين زبان شاعرانه در بازآفرينی اساطیر
ايرانی از آن اوست غالبا در فراسوی تاريخ ايستاده و شعر میسرايد که در فرهنگ
امروزی نوعی افتخار به سنتهاست« .کاربرد زبان حماسی و اسطوره در شعر اخوان را
میتوان در حقیقت فرياد و خروشی در برابر زمانة پرآشوب و بازتابندة نفرت او از
وضعیت آشفتة روزگار دانست که در چکامة «آخر شاهنامه» با لحنی حماسی ،استوار و
فخیم بارز و برجسته است و به عمد واژة «شاهنامه» در آن آمده است ،تا ساختار و
فضای حماسی را هرچه بیشتر بازتاباند» (میزبان .)38 :1382 ،در اين شعر ،اخوان ثالث با
گريزی به روزگار پرشوکت ايران باستان و نوعی افتخار به اسطورة زردشت ،از چنگی
سخن میگويد که روزگاری «راوی قصههای شاد و شیرين» بوده و امروز «راوی
افسانههای رفته از ياد» است:
«اين شکسته چنگ بیقانون /رام چنگ چنگی شوريده رنـگ پیـر /گـاه گـاهی خـواب
میبیند /.خويش را در بارگاه پر فروغ مهر /طرفه چشمانداز شـاد و شـاهد زرتشـت يـا
پريزادی چمان سرمست /در چمنزاران پاك و روشن مهتاب میبیند /...هان ،کجاست/
پايتخت اين کجآيین قرن ديوانـه؟ /...مـا فاتحـان قلعـههای فخـز تـاريخیم / ،شـاهدان
شهرهای شوکت هر قرن /...ای پريشانگوی مسکین! پرده ديگر کن /.پوردستان جان ز
چاه نا برادر در نخواهد برد( »...اخوان ثالث.)75-70 :1383 ،

ال مشهود است و عناصر
در چکامهی «آخر شاهنامه» اسطورهسرايی اخوان کام ً
اسطورهای و رمزها و نمادها نیز در آن جايگاه ويژهای دارند .از آن جمله است،
اسطورههای «پوردستان»« ،چاه نابرادر»« ،پورفرخزاد»« ،دقیانوس»« ،همگنان غار»،
«مهر»« ،زردشت» و ...اين واژهها و ترکیبهای اسطورهای ،زبان حماسی اخوان ثالث را
بازتاب میدهند.
اخوان ثالث آنگاه که در آغاز «آخر شاهنامه» ،از خوابها و روياهای شیرين اما
تعبیرناشدنی «اين شکسته چنگ بیقانون» سخن میگويد ،تصوير عالی آن «ايام شکوه
و فخر و عصمت» را نه فقط در آيینة «بارگاه پرفروغ مهر» که در «طرفه چشمانداز شاد
و شاهد زرتشت» میبیند که به صورت ديدار با «پريزادی چمان سرمست /در چمنزاران
پاك و روشن مهتاب» رخ مینمايد.
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قابل ذکر است که داستان شکست و بدبینی مردم پس از کودتا با ساختار و بیان
نمادين و نیز از طريق اسطورهپردازی به عنوان يکی از مهمترين هنجارهای بالغی اخوان
ثالث در قطعة آخر «شاهنامه» تجلی يافته است.
افتخار به سنتها و فرهنگ گذشتة ايران باستان ،از شاخصهای مهمّ غالب اشعار اخوان
ثالث است .همو در جايی ديگر از اشعارش ،عالقة وافر خود به زردشت را اعالم میدارد:
گرانمايه زرتشت را من فزونتر

ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم
(اخوان ثالث)10 :1368 ،

از آنچه ذکر شد ،میتوان گفت که اگرچه زردشت غالباً چهرهای دينی است و در متون
دينی از آن سخن به میان آمده است ،اما تجربههای گوناگون شاعران معاصر فارسی در
بستر شعری دخالت کرده و با توجّه به ابعاد شخصیّتی اين چهرة دينی ،شاعران اين
امکان را يافتهاند تا گونههای مختلفی از تجربهها ،دغدغهها و خواستههای شخصی و
غیرشخصی خود را بر وی حمل کنند و با الهامگیری از او به ترسیم آنها بپردازند .آنان
با فراخوانی اسطورة زردشت ،به نمايش دغدغههای خاص زمانة معاصر روی آورده و با
ايجاد بستری برای تجربههای عینی و ذهنی ،انسان معاصر را به تفکر و واکنش وا
میدارند.
از طرفی ،با تأمّل در شعر برخی شاعران دفاع مقدس ،پارهای از باورها و اسطورههای
باستانی ايران به چشم میخورد که از درونه و محتوای اصلی خود تهی شده و بار
ی عرفانی به خود گرفتهاند .در شعر اين شاعران ،اسطورههای مزديسنان ،به رنگی
معناي ِ
تازه از خیزش انقالبی و بیدارسازی عرفانی بازتاب يافتهاند که «شب اهورايی»« ،دلهای
اهورايی»« ،محراب زرتشت»« ،آتشکده و آتش» و «اهورامزدا» از نمونههای آن است:
سوزشان

آتشِ

طورِ

موسی

داغشان

مُهرِ

محرابِ

زرتشت

(امینپور)153 :1372 ،
خیزيد ای دريادالن ،چابك سواران
خیزيد و بر پشت تکاور زين گذاريد

رزم آوران ،شیرافکنان ،خنجرگذاران
در سینه سوز آذربرزين گذاريد
(شاهرخی)128 :1376 ،

خورشید خم شد بر زمین افتاد
خاك از اهورايی ترين پر شد
از عطر خون تازه گرم گرم (رسولزاده)126 :1376 ،
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 .8نتيجه
 .1حضور اسطورة زردشت در شعر شاعران کالسیك عرب ،غالبا تحت تأثیر جنبة مذهبی
موضوع (دفاع از اسالم در برابر زردشتیسم) کمرنگ است و آنان بیشتر به نکوهش و مذمت
آموزهها و آيین زردشت ،مانند نکاح محارم و آتشپرستی پرداخته و با اصطالحات و
کلمات مزديسنا به صورت تشبیه و استعاره مضمونسازی نمودهاند.
 .2شاعران معاصر عرب ،در به کارگیری اسطورة زردشت ،مستقیم يا غیرمستقیم غالب ًا
متأثر از نیچه هستند .البیاتی و جبران ،خوانشی سیاسی-اجتماعی از اين اسطوره
داشته و علیرغم بُعد فردی و بنماية دينیِ اسطوره ،بدان بُعد جمعی و بنمايه
اجتماعی-سیاسی داده و با الهام از او و سرودههايش ،سعی در بازگرداندن هويّت،
عزّت و آزادی از دسترفتة ملتهای خود دارند.
 .3زردشت در شعر شاعران قديم زبان فارسی ،برخالف شاعران قديم و جديد عرب،
متفاوت بوده و صورت واحدی ندارد .بدين صورت که فردوسی و دقیقی زردشت را
پیامبر و در مقام ابراهیم معرفی کردهاند .برخی همچون سیف فرغانی نیز پیروی از
زردشت را پیروی از رهزنان دانسته است .عدهای ديگر همانند خاقانی ،سنايی،
ض احکام اسالمی و زيانبار
ناصرخسرو و مسعود سعد سلمان ،آيین زردشت را ناق ِ
دانستهاند.
 .4زردشت در شعر شاعران معاصر فارسی همانند شاعران معاصر عرب ،غالب ًا در جهت
اهداف اصالحطلبانه ،بیدارسازی ملتها و ادبیات مقاومت است .بهار ،از زردشت با
عنوان عدالتگستر و حکیمی سخندان ياد میکند و اخوان نیز با افتخار به فرهنگ
گذشتة ايران باستان ،زردشت را رهايیبخش انسان معاصر از دردها و رنجهای
سیاسی-اجتماعی میداند .در شعر پايداری نیز شخصیت زرتشت صورتی نمادين و
عرفانی يافته است.
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