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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. 
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 در شعر شاعران فارس و عرب« شتتزر» اسطورۀ بررسی تطبيقی
 

 *یئمراامحمدحسن 
 دانشگاه والیت، ایرانشهر استادیار گروه زبان و ادبيات عربی

 

 (165تا ص  143)از ص 
 05/02/1399، تاريخ پذيرش: 28/10/1394تاريخ دريافت: 

 

  چكيده
حضور ادبی در شعر جديد و قديم فارس و  و پیامدهای اين ، زردشتفراخوانی اسطورة ايران باستان

، تا عرب، غالباً به سبب فضای ادبی متفاوت و نیز ساليق شخصی شاعران رويکردهای متفاوتی يافته است

ای و تطبیقی بدان پرداخت و جايگاه اين اسطوره را در شعر هر دو با رويکرد مقايسه توانمی جايی که

اگرچه در شعر شاعران  ة زردشتاسطورور همگام تبیین نمود. شاعران قديم و جديد فارس و عرب به ط

ای برای اغراضی م اسطورههیغالباً از مفا شاعران قديم فارس و عربو  غالباً وجود ندارد يم عربقد

های صوفیانه و دينی، مبالغه در مدح ممدوحان و تقرير انديشه مانند تفاضل و تفاخر علمی، بیان تجربهه

امّا برخی شاعران معاصر عرب، با  ،اندها را محدود نمودهمعنايی آنو قدرت  هکردتفاده يا آرايش کالم اس

 اسطورة« نقابِ»رچوب اه، شاعر و فیلسوف آلمانی، در چ(1900-1844) نیچه الهام از فريدريش

هايشان با شعار و بیداری ملتاجتماعی -ابی به عنصری برای مبارزات سیاسیدر پی دستی« شتزرد»

 ن معاصر به پا دارند.اتا بدين وسیله، خیزشی مردمی در برابر اهريمن ظلم و فساد مستکبر انسان بودهربَاَ

ی امروزين را با هاخلق نموده و تجربه هانايی وسیعی را در قالب اسطورهگسترة مع شاعران معاصر عرب

ن از زباشاعران فارسی ةدر خاطر آنچه ،در مقابلاند؛ ها انسان پیوند زدهونیمیل کهن باستانی یهاتجربه

مبر برابری ا، متفاوت بوده و زردشت گاه در جايگاهی آسمانی با ابراهیم پیاين اسطوره بر جای مانده

نشیند. هدف اين پرست میيا کافری آتشدست بازی چابكاه در جايگاهی زمینی همانند حقّهنموده و گ

ران فارس و عرب، با تکیه بر مکتب آمريکايی ادبیات زرتشت در شعر شاع اسطورة بررسی تطبیقی مقاله

چه  اسطورهاين  ةبارو سمبولیك شاعران فارس و عرب در نمادين ةتطبیقی است تا نشان دهد که انديش

 .انداين اسطوره در شعر خود بهره بردهبه چه منظور يا منظورهايی از  ده و اصوالً هر يك از اين شاعرانبو
 

 .زَرَثوشْتَرَ زوراستر، ،شتد، زرشاعران فارس، شاعران عرب ،ورهاسط: ليدیک هایهواژ
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 مقدّمه. 1

 ها با يکديگر است. غالبات ملتبه زبان ساده، تحلیل تطبیقی ادبیات تطبیقی ادبی

ر تاريخی فرانسوی و يا مشابهت دو رويکرد تأثیر و تأثّ برتطبیقی معموال  هایپژوهش

از نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه با »تطبیقی فرانسه،  ادبیات. آمريکايی استوار است

مانند آبل فرانسوا ويلمن و ژان ژاك آمپر آغاز  پژوهشگرانی هایها و نوشتهسخنرانی

تحلیل ادبیات يك ملت »از منظر اين مکتب، ادبیات تطبیقی  (.37: 1386)يوست، « شـد

نگی ارتباط و تأثیرگذاری يکی بر در رابطة تاريخی آن با ادبیات ملل ديگر، از جنبة چگو

 ترين چالش در برابر مکتبمهم، قرن بیستم میالدی در (.20: 1991)ندا، « ديگری است

 ،اين مخالفت، رنه ولك و هنری رماك بودند. رماك انظهور کرد؛ سردمدار فرانسه

 مقايسة ،ادبیات تطبیقی»: گويدمیدهد و تعريف مبسوطی از ادبیات تطبیقی ارائه می

 مقايسة ادبیات با ديگر تعابیر بشریيا يك اثر ادبی معین با اثر يا آثار ادبی ديگر و 

اصول مکتب فرانسه همچون جنبة  ،مکتب آمريکايیاين  (.50: 1999الخطیب،  :ك)ر.« است

ويژه به و هنر، ادب شناختیکشد و بر جنبة زيبايیر را به چالش میتاريخی و تأثّ

-1918) فرانسوا يوست(. 34-32: 2001)عبود و ديگران،  شتری داردبی أکیدت تشابهات ادبی

 گويد: میاين مکتب  ةدانند، دربارمريکا میآاو را پدر ادبیات تطبیقی که  (2001

اين مسئله است که  ،مريکايی تطبیق آنچه بیش از پیش اهمیت يافتهآمکتب  در»

ويژگی خـاص ؛ بلکه ـتادبیات تطبیقى در عرصه پژوهش خود را محدود نـساخته اس

ای آن است که به گمان بـسیاری از انـديشمندان ماهیت بین رشته ،مريکايیآمـکتب 

سرآغاز رشته جديدی به نام مطالعات فرهنگی شد که امروزه دارای اهمیت و جايگاه 

با گـذار از روابـط تـاريخی وارد  مکتباين . های علوم انـسانی اسـتخاصی در پژوهش

تنها از مرزهای ساختگی سیاسی، ملی، زبانی و جغرافیايی  يی شد که نهعرصه پويا

های علوم انسانی و رفت، بلکه ادبیات را در ارتباط تنگاتنگ با ساير رشتهفراتر می

نقاشی، موسیقی  شناسی،جامعه هنرهای زيبا، مانند تـاريخ، فلسفه، اديان، روانشناسی،

 (.38: 1386)يوست،  «ديدو سـاير هنرها می

 ايد در کانون توجه اين رشته باشدشناسى و هنرى بیزيباي از نـظر ولك، بـعد ادبى،

بیستم سر برکشیده بود،  ةدوم سد ةمکتب تطبیقی آمريکا که در نیم (.223: 1373 )ولك،

گر قرار را در راس کار تطبیقتشابهات ادبی نیز و  شناسی و توجه به نقد و تحلیلزيبايی

ادبیات تطبیقی در میان دو يا چند ملیت مختلف و در  ةين گستردهد، بنابرامی

 .1 :ترين اصول حاکم بر اين مکتب عبارتند ازمهم. دهدهای هنری روی میپردازش

يك شرط ضروری و  ،تاريخی بین دو اثـر ادبی مورد تطبیق روابطشرط تفاوت زبان و 
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ثر ادبی ديگر از جهـات و ابعاد بررسی دو ادبیات و يا يك اثر ادبی با ا .2. الزم نیست

تاريخی و  ةادبیـات و يـا دو اثـر رابطـدو  کـه میـان پذير است، بدون آنگوناگون امکان

با روشی  اين جستار،. ها متفاوت باشدفرهنگی باشد و حتی بدون آنکه زبان آن

، شیطور گزينبه ،های شاعران فارس و عربسرودهبرخی و با استقراء  تحلیلی-توصیفی

را در  ايران باستان ةاسطوراين شاعران فارس و عرب از ها و عالئم تأثیرپذيری ريشه

نقاط بر تحلیل  نیز مورد تحلیل قرار داده است. روش اين تحقیق ی تطبیقیاندازچشم

 استوار استمتفاوت  مکاناز دو زبان و دو  شاعران دو ملیتهای انديشهاشتراك و تفاوت 

 .چندان ارتباطی ندارد و نقد زيباشناسی از جمله ادبی اين مکتب هایو با ديگر جنبه

بر  اين جستار را زيرمجموعة دانش نقد ادبی محسوب نمود.در مجموع توان اگرچه می

به  مجزّا کامالً صورتبه ابتدا شاعران فارس و عرب ن مبنا با روش استقراء در اشعار همی

فارس بوده  سپس شاعرانر شاعران عرب و در شع زردشت ورةتصوير اسطدنبال نماياندن 

فارس و شاعران هر دو اشعار میزان تشابه و تفاوت محتوايی و هنری نیز به  در ادامهو 

 .ايمپرداختهويژه در بخش نتیجة مقاله، هبو طور مبسوط به ،عرب

رابطة تأثیر و تأثّر  بنای پژوهش قرار گرفته است مطالعةمعیاری که در اين مقاله م

-پردازد و به مرزبندیها میادبیات از ادبیات ديگر نیست؛ بلکه بیشتر به همانندیيك 

ها توجه های زبانی، تاريخی يا ملی به عنوان تنها خصوصیت بارز تفاوت ادبیات ملت

ها را در ورای مرزهای ها و ناهمانندیکند تا همانندیکند؛ بلکه بیشتر تالش مینمی

 سويه تحلیل کند. تاريخی و داد و ستدهای دو 

در ايم تا سعی فراوان نمودهدر اين پژوهش ، شدذکر قبالً هم گونه که همان

به بررسی تطبیقی  ،اندازی تطبیقی و بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی آمريکاچشم

شخصیّت زردشت  فراخوانی در راستای شاعران فارس و عربمثبت يا منفی های نگرش

، در اين مجال آنان ضمن تبیین نقاط تشابه و افتراق ادبییم بتواندر خاتمه تا بپردازيم 

 پاسخ گويیم:نیز های زير به پرسش

ها و اهداف شاعران فارس و عرب در فراخوانی اسطورة زردشت اصوالً چه بوده انگیزه. 1

 است؟

در شاعران فارس و عرب  ها و رويکردهای ادبیِهانديش وجوه اشتراك و افتراق. 2

 اسطورة زردشت چیست؟ کارگیریبه
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، شودديده میبه اين اسطوره شاعران فارس و عرب  نگرش درکه تأثیر و تأثّراتی  .3

 ؟کدامند
 

 پژوهش ةپيشين. 1-2

ی صورت لّ های مستق، تاکنون پژوهشیو عرب یدر هر دو زبان فارس اسطوره ةدربار

)أحمد « األساطیر». 1 زير اشاره نمود: مواردتوان به ها میآن ةپذيرفته است که از جمل

)علی عشری زايد؛  «عر العريب املعاصريف الشّ  استدعاء الشخصّیات الرتاثّیة». 2 .(1997کمال زکی؛ 

 .4 .(2001 ؛)سلمی خضراء الجیوسی «احلدیث ات واحلرکات يف الّشعر العريبهاالّّتا». 3 .(1997

عر العريب املعاصر، قضاایه الشّ ». 5. (1990 )أنس داود؛ «األسطورة يف الّشعر العريب احلدیث»
 «عر اجلاهليتوظیف األسطورة يف الشّ ». 7 .(1997عزالدين إسماعیل؛ ) «وظواهره الفنّیة واملعنویّة

. 9 .(1381آموزگار و احمد تفضّلی؛  ه)ژال« زرتشتاسطورة زندگی . »8 .(د.توهب رومیة؛ )

 بارةکه دری ديگرهای و مقاله هاکتاب و (1375)مهرداد بهار؛ « پژوهشی در اساطیر ايران»

ز از تکرار هیپر سبببه ،در اين مقالهکه نگارش يافته است مختلف جهان، های اسطوره

تا آنجا که بررسی  اين مقاله، موضوع دربارة اّماگردد؛ ها خودداری میآن از ذکر ،مکرّرات

 .تصورت نگرفته اس فارس و عربشاعران در شعر چ پژوهشی هیتاکنون  گرديد،
 

 پيوند اسطوره و ادبيات. 2

د؛ نورتروپ فرای، منتقد ادبی غرب، اسطوره را با کناسطوره و ادبیات بسیار به هم نزدي

ترين شکل پیوند شعر و اسطوره، شايع .(11: 1388مختاريان، ) دانسته استادبیات يکی 

مبتنی بر  های شاعرانه،ها در مقام مستعاٌر منه جهت تصويرپردازیاز اسطورهه استفاد

-نیز نوعی پیوند میان اسطوره جاندار پنداریبردن شاعران از  تداعی است. بهرهتلمیح و 

 های باستانی دارد.ها و ادبیات است که ريشه در تفکرات انسان

های اولیه نسبت اعتقادی است که در میان انسان (animism) گرايیآنیمیسم يا جان

ی عناصر طبیعت دارای تمام معنی کهبدين است. داشتهبه اشیاء و عناصر طبیعت وجود 

شان جدا نمايد و در واقعی ةها را از عرصانگاری سبب شد تا آنهمین جان. روح و جانند

ساخت و در که روايتی خدايی میای تر از خود قرار دهد. مرتبهالتر و واالای بامرتبه

برای  (1871) فرهنگ ابتدايیدر تیلور . (121: 1391)الیاده،  شدناخودآگاهش نهادينه می

نتیجة  فراطبیعی را ه ارواح و موجوداتاعتقاد ب، بیان مفاهیمی چون آنیمیسم

داند که بر سرنوشت انسان ابتدايی تسلط بخشی به همة موجودات و اشیايی میجان
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شناسان به پديدة موجودات فراطبیعی به مثابة . گروهی از مردم(56: 1392)ابراهیمی،  دارند

؛ امّا انداند و آن را در کنار مفاهیمی چون توتم و تابو بررسی کردهنگريسته« جادو»

 ها، پريان و ديوان را جملگی مشتقشناسان موجودات فراطبیعی، جنمعموالً اسطوره

های ابتدايی ها استعاره يا تمثیلدانند. آنمی« های مربوط به طبیعتاسطوره»شده از 

بنابر . (56 همان:) یرات عناصر و فرآيندهای طبیعی پديد آمدندنتیجة تغی هستند که در

نیز نوعی  را انگاریجانيا  آنیمیسمشاعران از  توان استمداد ادبیکرش رفت، میآنچه ذ

 تلقی نمود.و ادبیات  پیوند میان اسطوره

مربوط به شاعران روزگار معاصر  ترين پیوند میان اسطوره و ادبیاتبا اين حال، هنری

های انسان معاصر هم ، به مشکالت و چالشآنان ها در شعرست که فراخوانی اسطورها

اند توانسته ،گذشته بازمان حال شاعران معاصر فارس و عرب، ضمن پیوند توجّه دارد. 

موده و بسیاری از نیازهای اجتماعی خود را نیز به خواننده منتقل ن-های سیاسیدريافت

 ا برطرف نمايند. هنری بشريت امروز ر-فرهنگی
 

 فارس و عربدر شعر شاعران پردازی اسطوره. 3

های را در جهت تصويرپردازی ایهعناصر اسطورشاعران قديم فارس و عرب، غالباً 

اند؛ امّا شاعران معاصر فارس ها را محدود نمودهشخصی خود درآورده و قدرت معنايی آن

ی امروزين را هاخلق نموده و تجربه هانايی وسیعی را در قالب اسطورهمع ةگستر و عرب

، سیاوش معاصر فارسی شعراند. در ها انسان پیوند زدهونیمیل باستانی یهابا تجربه

قومی و احساس مّلی  ةبه خاطر« گیرآرش کمان» ة، در مجموع(1374–1305)کسرايی 

زند. ان گره میهای کهن ايرانیمعاصر را با تجربه هیخوامیهن ةايرانیان چنگ زده و عاطف

به کارگیری اساطیر قابل مشاهده است. شکی  ةنحو همین در شعر معاصر عرب نیز

های غربی و های آشنايی اعراب با انديشهنیست که تحوالت شعر عربی تابعی از متغیر

ترين تحوالت شعر معاصر پردازی، از مهمی از شعر فرنگی است. اسطورهيهانمونه ةترجم

مريکايی بر اکثر آين آشنايی است که نقش سرانگشتان تی. اس. الیوت عرب، از رهگذر ا

 از الیوت و استادش ازرا آنانشاعران معاصر عرب، به ويژه مصر و عراق نمايان است. 

 های دينی و تاريخی و تکیهلآزاد و استفاده از اساطیر و سمب روش نوشتن شعر پاوند

پس  .(111: 1380 کدکنی،شفیعی )عر آموختند را در ش (ايماژيسم)ها کردن بر تداعی خیال

اشرافی و  ةها، صبغاجتماعی ملت-یعرب، با توجه به نیازهای سیاس معاصراز آن، شعر 
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که اکثر مردم به آن پرداخت کالسیك خود را از دست داده، به موضوعات و مسائلی 

 .توجّه دارند
 

 عربقدیم زردشت در شعر شاعران  اسطورۀ .4

دواوين شاعران  ةمطالعو  «زردشت» اسطورةکیفیت حضور  ه در زمینةبا تحقیقاتی ک

، اين دورهزردشت در شعر شاعران  اسطورة عرب به عمل آمد، مشخص گرديد کهقديم 

متنبی، ابن  مانندهدر شعر اندك شاعرانی  با اين حال .غالباً انعکاس چندانی نیافته است

 و مانند نکاح محارم ،زردشتیان هایآيینبرخی اشاراتی اندك به  معرّی فارض و

 شود. ديده میدر قالب کلماتی مانند مجوس  پرستیآتش

به ای در قصیدهدر دورة عباسی، عرب  مشهور، شاعر (م965-915) متنبّیالأبوالطيب 

 گويد:کند و میطور ضمنی و تلويحی به جواز نکاح محارم در میان زردشتیان اشاره می
 

 

 

 

و  بطريق، فرمانده سپاه رومضمن هجو ، ای ديگر در حضور سیف الدولهقصیدهدر  همو

پرست خوانده آنان قبل از آيین زردشتی، صريحاً زردتشیان را آتشپرستی آتش اشاره به

 :است

 

 

عنوان  ای بادهدر قصیاست که  از ديگر شاعران دورة عباسی (632-576) ابن الفارض

َیَّا احلمبَّ راَحَة ممقَليت» ده که به پرست معرفی کرزردشتیان را آتشاز تائیه خود،  «َسَقتين ُحم

 اند: اصیل هدايت گمراه شده دنبال پرستش آتش از جادة
 

شکنی ادبی و سنتاستفاده از با  نیز عباسی دورة شاعر (449–363) یمعرّالبوالعالء أ

 شمشیر ممدوحسرخی الهام از تشبیه مقلوب، در جهت تأثیرگذاری و مبالغة بیشتر 

 و ِرِس يف   تتوم    اي ُأختت م ُعَنمقِتتِل    متت
 
 
 
 
 
 
 

تتتتتُ      َ أمرمنك ِعقتتتتتِم  مأمر م َم مختتتتتوَِّ   َلم
    ُ َم تتتتت ِ   مِ قتتتتت م ِم    تتتتتِم عمتتتتت  يمرنتتتتتو ِك َم

 
 
 
 
 
 
 

ت ُ أمنَ   ُُ    ملمجوسم ُتصَُب فَمت  حم

 

   (570: 1983)المتنبی، 
 

  ميف أمُك ِ ِهِ    ق ُر  َ يت ُ بِت م  
 
 
 
 
 
 
 

 قمبلم  ملمجوِس ِكىل ذ    َموِم تمضطمِرمُ  

 

 (419)همان:  

  
 

  كن  بتت م   قَتت رم  ملمجتتوُس  عتت   نط متت  
 
 
 
 
 
 
 

 كم  ج ءم يف  الخب ِر يف أ ِف ِ َجت   
ءم رأ      نتتتتتتتتتور  عتتتتتتتتتر    فتمنمومَ ُتتتتتتتتتو   ضمتتتتتتتتتو 

 
 
 
 
 
 
 

  ََ  ُه انر   فمضمتتتت  و  يف  ىُتتتت م   َل تتتت

 

 (115-114: 1981)ابن الفارض،  
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ممدوح خود  آتشینبه شمشیر آتش دانسته و او را  ی ازنمادزرتشتیان را  پیامبرخود، 

 :  کرده استتشبیه 
 

 

 ،اسالمی دورةر د نقائض انشاعراز ، (هـ110- هـ38) فرزدقملقب به  هَمّام بن غالب

لئامت و ناپاکی ذاتی او را نکوهش نموده و آن را به دستان  ضمن هجو جرير بن عطیه،

در پیشگاه خويش  اعمال که بايد منتظر نتايج کندتشبیه می یانمجوسآلوده به گناه 

 :  عدل الهی باشند

 

 

 

مالمت و نکوهش دانسته اين  نیز در مقابل، فرزدق را شايستة (114-33) بن عطيه جریر

 را نیزبنی مجاشع فرزدق،  لةیقب زرتشتیان، پرستیآتشای تلويحی به اشاره ضمنو 

 :است معرفی نموده پرستبتو  دينبیهمانند آنان 
 

 
 
 

 

 اسطورة عدم انعکاسکه علت  مهم دست يافت اين نکتة توان بهمی از آنچه گفته شد

فتح ايران و  اسالم دين جديد به تأثیراتغالباً ، در شعر شاعران قديم عرب« زردشت»

  .گرددنگرش آنان به دين زردشت برمی ةو نحوتوسط اعراب مسلمان  باستان

)دفاع از اسالم در برابر دين بیشتر تحت تأثیر جنبة مذهبی موضوع  ،عربشاعران قديم 

 اند که اين کارکردبه فراخوانی و حضور اسطورة زردشت در شعر خود نپرداخته (زردشتی

در شعر شاعران معاصر  اجتماعی آن-ضور اين اسطوره و کارکرد سیاسیدر تقابل با ح

 . داردقرار عرب 
 

 عربمعاصر ر شاعران زردشت در شع اسطورۀ .5

با شاعران قديم « زردشت» ةنگرش شاعران معاصر عرب به اسطورتوان گفت که نوع می

بر اين اعتقادند که عناصر اسطوری  نظرانبرخی ناقدان و صاحب کامالً متفاوت است. آن

تَ ُ مم كن     َم   ك ُه  ملمُجتوِس 
 
 
 
 
 
 
 

    تتتتتا   بتتتتت      ق تتتتت  نِ بتتتتتوُ رم ِ  

 

 (115-114: 1998)المعری، 
 

تتتتِه  تتتتر ملم َمتتتتومم    ُتتتتأِم يف  مطتتتتِا أُعِ    تمسم
 
 
 
 
 
 
 

  ِ   مأمانِع ُتتته ِذر  تتت ُ  ِعتتتا أم تتته  ِ  
تتِه م  أميتت     تت    وِس  م متتَِهُ  كممتت   م

 
 
 
 
 
 
 

 ِبِم م ىِِ   م حلملك تمب   َمم ِصتُ ه 

 

  (503: 1987)الفرزدق،  
 

    ِ  ِكَن   ِ ئ مم  مين   ِ ئت ِم ُج ِ ت
 
 
 
 
 
 
 

  م َلمخبمثتتتتتتتتتتتتونم َمممتتتتتتتتتتتتَل ُكتتتتتتتتتتتتلِ  ِك  ِر    
     ِ  ال تم خمرمَن فمِإَن  يام ُج ِ ت

 
 
 
 
 
 
 

تتو م ُ   رِ     يتتُا  ملمجتتوِس تمطتتوُ   م

 

    (248-247: 1986)جرير،  
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تبار به شعر شرقی غالبا از طريق دنیای غرب و شاعرانی همانند تی. اس. الیوت آمريکايی

؛ امّا اسطورة زردشت و حضور نمادين آن (21: 1980 )جیدة،اند صر عرب انتقال يافتهمعا

 شتدچنین گفت زر از نیچه و تعالیم خاص او در کتابدر شعر معاصر عرب، غالبًا متأثر 

غالبًا از طريق اين شاعر و دانشمند آلمانی به شعر معاصر عرب راه اين اسطوره است و 

تأثیرات  شتدچنین گفت زرويژه کتاب ه. تعالیم نیچه، ب(39: 1376سوفرن، ) يافته است

 مستقیم يا غیر مستقیم عمیقی در برخی شاعران معاصر عرب گذاشته است، تا جايی که

عبدالوهاب به توان از آن جمله می اند.نیچه قرار گرفتهاخالقی ال ةتحت تأثیر فلسف

بخش از مقاله به تأثیرپذيری آنان از  جبران خلیل جبران اشاره نمود که در اينو  البیاتی

 شود:اين اسطورة ايران باستان پرداخته می

ترين شاعر و شايد جهانی قیامعاصر عرار شاعر نامد (1999-1926)عبدالوهاب البياتی 

ر ساختا ،لتحوم در پیشگا کهاز نخستین پیشگامان شعر نو عرب است  ومعاصر عرب 

آکنده از ماية اشعار او غالبا درون. رودمیر به شماب عرن جهادر شعر نو ن مضموو شکل 

هكذا قال » قصیدة معروف خود به نامدر  همواست. خواهی گرايی و آزادیغم، آرمان
و به فراخوانی ، شتدچنین گفت زر شمشهور ه در کتابچ، تحت تأثیر آراء نی«الزرادشت

پیامبری دينی به و او را از هیأت است زرتشت پرداخته  اسطورةشکنی در ساختار

ان معاصر از درد که رهايی بخش انسقرار داده  هادر میان ملت سفیری سیاسی اجتماعی

آمدن عه از شعرش، در اين قط بیاتی، .اجتماعی تمدن جديد است-های سیاسیو رنج

رسیدن به راه تا سرانجام  زردشت و فرود وی از کوه سبالن را به انتظار نشسته است

 َفَمَتی»: ماياندبندار را به مردم عراق ريشه یتمدنتعمارگران و ايجاد آزادی از يوغ اس
ْوتِ 

َ
رّاً طَِلیقاً  یَ ْهِبطم زارا ِمن ِجَبال النَّْوِم َوامل ارِِع حم ِم اجلَارِي َوأَْقَماَر  /إلی الشَّ ُممِْسكاً يف یَِدِه َخْیَط الدَّ

به  و سمبولیك ای نمادينگونهبه  ،شعردر اين  ،بیاتی. (2/206)همان:  «َحَضارَاِت اجْلَِلْیدِ 

ده که کردر آذربايجان ايران اشاره  امروزی «سبالن»يا همان  «اوشیدا»مقدس  کوه

بنا بر عقايد زردشتی، کوهی رفته است. میشمار ه محل وحی فرامین الهی بر زردشت ب

 «رناوشید»يا  «اوشیدم»، «اوشیدا»، کوه که زردشت در آن به پیغمبری برگزيده شد

اشوزردشت در يکی از غارهای آن به مدت ده سال به . در همین کوه است که بوده است

ر.ك: )تا اعالم آيین کند  جا به پیامبری برانگیخته شدانديشیدن پرداخت و در همان

  (.107: 1368وحیدی، 
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ضمن تلمیح به خردمندی زردشت و دانش بار ديگر همین قصیده،  در ادامة ،بیاتی

عنوان يك را به  «اوستا»با کتاب مقدسش همراه  «اوشیدرن»و، فرودش از کوه نظیر ابی

که با آمدنش طوفانی از اصالحات جديد  نمودهبخش سؤال منجی و پیامبری رهايی

تمبِ َوَمَتی یَ ْهِبطم زِر » :دکرسیاسی برپا خواهد -اعیاجتم  /الصُّْفِر لَِیْعرِي َوََيمْوعم  ا ِمن رمفموِف اْلكم
ْبِدِعنيِمْن َصحَ 

م
ِن احلمبِّ اّليِت تَ ْنَتِظرم الطمْوفَاَن َواْلَفْتَح َوََنَر امل شاعر  .(2/206: 1995البیاتی، )« ارِي ممدم

تشبیه عراق  ةاصالحات اجتماعی برای جامعزرتشت را به طوفانی از ای نمادين، گونهبه

برای مردم  مطلوب و آرمانیای آينده نويدبخشدر صبحی غمگین، نموده که با آمدنش 

 و فرامین اصالحی اوة دينی اين اسطوربخش نجات مردمی که منتظر حضور ،خواهد بود

 بیاتی رسد کهنظر میبه هستند. عیارتمام انقالب يك تحققو  خیزشی همگانی در جهت

 سیاسی رهبريت به نگاهی ،سمبولیكای تلويحی و گونه، به رششع در اين بخش از

 سیلی انقالب وهای شعله شدنبرافروختهمنتظر بیشتر  اما؛ ستاداشته نیز مردم عراق 

، تا ستاظلم و ستم  برای رهايی و نجات ازبزرگ مردمی  هایخیزشخروشان و مواج از 

لم َفَمَتی َیْشَتعِ  /ارِِع يف اْلَفْجِر احْلَزِْینِ را ِمَن احلَْجِّ َوَلَْ یَ ْهِبْط إلی الشَّ اَلَْ یَ عمْد ز » :گويدمی جايی که
در اين  شاعر. (2/206)همان:  «َوإْعَصاِر احْلَرِْیقِ  /بِّ َويِف َدوَّاَمِة اْْلَْلقِ اإلنَسانم يِف الثَّْورَِة َواحلْم 

از مردم عراق  بخشو نجاترهايی  راستین آورپیام همانرا  باستان ايران اسطورة ،قصیده

ا پیوند بدر جهت  ویانی به فراخولذا و  روزگار معاصر دانستهاجتماعی -های سیاسیرنج

نتیجه چنین  توانمی گفته شداز آنچه  .نموده استخود اقدام اجتماعی -اغراض سیاسی

، نموده است؛ آوارگی «همزادپنداری»در فراخوانی اسطورة زرتشت بیـاتی  گرفت که

، نديگرا در حق نیکوکاریعدالت و  ،پذيری، انديشه فدادهیمسئولیتماجراجويی، 

های ويژگیها از همة اين ...ديدگانستم ی آرمانی برای نجات مظلومان وتمرکز بر هدف

را در  اين صفاتجملگی  شاعر مشترك بین او و شخصیت زردشت است که و شاخص

ادپنداری با اين زوجود اين اسطوره نیز يافته است و همان است که سبب شده تا به هم

های شعری و يا اسطوره، تجربه چهرة اينبا زدن نقاب به اسطوره ايران باستان بپردازد و 

بیان نمايد.  ویاجتماعی خود را در پشت نقاب -های سیاسیانديشهعبارتی بهتر، به 

-از فن نقاب و سخن گفتن از خالل يك شخصیت اسطوره گیریقابل ذکر است که بهره

 در غالباًکه است  قصیدة معاصر ادبینقدی و ترين موضوعات ای همانند زردشت از مهم

 بیشتری يافته است. و ظهور نمود او شعر بیاتی نسبت به ديگر شاعران معاصر
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 شتدچنین گفت زرکتاب تأثیرپذيری جبران از  :(1931-1883) جبران خليل جبران

اين  .تا جايی است که حتی اسلوبِ گفتار او را بسیار به نیچه نزديك نموده است نیچه

 و «النبّ » ،«هكذا تكّلم یسوع» ،«تكّلم یهوذاهكذا » مانند تأثیر در قالب عباراتی
فراخوانی  جبران در .(320و  228: 2008)جبران، ظهور و بروز نموده است  «املصطفی»

 ،به جوهر درونی انسان ،«نیچه زردشتِ»تحت تأثیر پیامبر فرا انسانی او  زرتشت ةاسطور

ی چیزی غیر از عملکرد و معتقد است که هر انسان شتهاعتقاد دا هر چیز ديگریبیش از 

، والنفس هي العمق الذي لیس لإلنسان شيء أعمق من نفس اإلنسان»آباء و اجدادش است: 
فی دمشق، اآلهلة قدمیاً  يّ فیلسوف فارس»ی به نام ادر مقاله همو. (46: همان) «...ینشد ذاته

پردازد تا می رتشت()زخدايان يهود، يونان و روم با پیامبر ايران باستان  به مقايسة «وحدیثاً 

نامهربان  و دلسنگرا خدايان بنی اسرائیل  ،وی های ديگر اديان را برشمارد.کاستی

، را برگزينندجديد ديگری مهربان و دانسته و معتقد است که يهوديان بايد خدای 

نه مانند خدای قديمشان همواره به رحمت و شفقت به آنان بنگرد و  با ديدة که خدايی

یعرف  م قاٍس الق األایالعتی إّن إله إسرئیل» :باشدهای آنان ردن خطاها و لغزشدنبال برشم
الرُحة، ولذلک َيب أن یکون إلسرائیل إله جدید: إله لطیف رحوم ینظر إلیهم ابللني والشفقة، 

یزن   اجلالس أبدًا فی کرسی القضاءعن إهلهم القدمي، عوضًا نحدر مع أشعة الشمسإله ی
در نیچه  جبران، يادآور سخنان کالماين . (145)همان:  «...واهتمس هفأغالطهم ویقی

است که « در باب حقیقت و دروغ در مفهومی غیر اخالقی» نوشتاری فلسفی با عنوان

 ايشان بايست اولین کارداشتن بود، میاگر يکی از اهداف خدا دوست»گويد: می

 «ورزی و محبّت نداردعشقچ ارتباطی به هیپوشی از دادرسی باشد؛ زيرا قضاوت چشم

به  ضمن اذعان به جاودانگی زردتشت، همین مقاله، مةادر اد جبران (.11: 1373نیچه، )

 که خدايان يونان و روم،و بر اين باور است پرداخته نیز توصیف خدايان يونان و روم 

یوَنن وآهلة ال» برخوردار نیستند:ها انسان در انديشةو از قدرت جاودانگی ند پذيرزوال
ورومة تسري مشسهم إلی الغروب، فقد كانوا كثريي الشبه ابلناس ولذلك َل یقدروا أن یعیشوا يف 

  .(145: 2008)جبران، « ...أتّمالت الناس

يهود، يونان و و مذاهب های اديان جبران، در اين مقاله، پس از بررسی و بیان کاستی

همانند او اده و معتقد است که برتری د زرتشت را بر تمامی خدايان آن اديانروم، 

 جزهب اين،بنابر .هاستبخش در اعماق وجود انسانآسمان و نوری روشنیخورشیدی در 
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ی برتر ياد شدهرا بر تمامی اديان  اوو دين  پذيردرا نمی ، هیچ آيینیاو آيینزرتشت و 

، وَنٌر علي األرض، ، اإلله اّلذي هو مشس يف السماء«زورسرت»بید أّن يل إله » :گويدمی داده و
 ةدر مقال همو. (145 )همان: «إله سواه یالحاجة يب إلو نوٌر يف حضن اإلنسان، وأَن راٍض به، و 

و اظهار  های عربیعملکرد دولتاز  ضمن انتقاد ،«يوحنا بن زبدی»ديگری با عنوان 

نانی های يورا با نام ايران باستان پیامبر ،زردشت نسبت بهجهل حاکمان عرب از حسرت 

را از  ی گذشتههاانسان «سیصر و زوروستر» معتقد است کهو رومیش فراخونی نموده و 

تعرفون شیئاً  أوال» :اندياهايمان نقش بستهودر راکنون کردند؛ امّا می خواب غفلت بیدار
ا من نوم اإلنسان القدمي ووقفا علی ظذین استیق، الّ الفارسيّ  عن سیصر امللك، وزوروسرت النبّ 

 .(146)همان:  «ش أحالمنا؟فرا

ای جذّاب و چهرهضمن ابراز عالقه به فرهنگ ايران باستان، ، مقالهدر اين  جبران

پردازی و تغییر در اصل با خیال وزرتشت به تصوير گذاشته  اسطورة داشتنی ازدوست

اين موضوع عمدتاً حاکی از  البته به اين مهم دست يافته است. های اسطورهداستان

از فرهنگ و تمدن  فیلسوف لبنانی و ، نقاشنويسنده، شاعر آگاهی و اطالع اين وسعت

زردشت را برخالف خدايان اديان به پیروی از ابرمرد نیچه، همو ايران باستان است. 

 برتر از شایهای دينآموزهکه او و  کندمعرفی میناپذير فناو پیامبری جاودانه  ،ديگر

  .ستايهود و تعالیم آنان  و مسیح

تحول بزرگی بود که دومین  آشنايی با افکار نیچه برای جبران توان گفت کهمی

مرحله از مراحل تکامل فکری او، يعنی مرحلة تمجید قدرت را شکل داد و گويی، به 

تر همة انديشمندانی را که پیش ،لبنانی و شاعرناقد  (1988-1889) مهمیخائیل نعیتعبیر 

هر حال، جبران، تحت تأثیر  به .(90 :1982 : عباس،ك.)نشناخت، از يادش زدود می

جهان امروز و  روسو و بلیك، نیچهو رومانسی انديشمندانی همچون تأمالت فکری 

داند که هوش و حواس ندارند و شاعر با پذيرش زدگانی میمعاصر عرب را به نوعی مرگ

ازه دمیده و امید را مسئولیّت خیزش اين امّت، سعی دارد در هستی زندگی آنان روحی ت

با نويد آمدن پیامبر ايرانی پارسی، همچون زرتشت در آنان زنده نموده و از خواب غفلت 

 بیدار کند.
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 ایرانقدیم زردشت در شعر شاعران  اسطورۀ .6

غالبا تقابلی  زبانشاعران قديم و جديد فارسی شعردر زردشت  اسطورة موضوع فراخوانی

توسط  پس از ظهور اسالم و فتح ايران باستاناعران عربی دارد. فاحش و قابل تأمل با ش

های مذهبی، ؛ امّا شخصیتگرويدنداسالم دين ، ايرانیان به تدريج به اعراب مسلمان

تأملی اندك در شعر  با اين حال، .فراموش نکردند حماسی و فرهنگی خود را به کلیّ 

تنها يك اسم و مقداری  و آيین او، «زردشت» ةاسطور از دهد کهنشان می ايرانیشاعران 

 برخی شاعران .رسدبه نظر می نادرست گاهجای مانده که  برمتناقض و متفاوت اطالعات 

او  نیز بعضی کرده ومعرفی  راستگورا به عنوان پیامبری  اوهمانند فردوسی،  زبان فارسی

 ایپاره .(44: 1317سدی طوسی، ا) که در قرآن آمده است انگارندمی )ع(م هیرا همان ابرا

که با سحر و جادو ادعای پیامبری نموده  دست معرفی نمودهبازی چیرههاو را حقّ هم

: 1303، )آذری طوسی انددانسته دينیبیپرستی و او را مظهر آتش نیز ديگر شماریو  است

در  اند.دان به شمار آوردهسخن برخی نیز او را حکیمی (.366: 1378، ؛ قباديانی389-388

، عبارتست فارسی باقی مانده زبان شاعران و اديبان ةآنچه در خاطر ،هممورد آيین وی 

ی چون ازند، سلسله مراتبی دينپنويت، اوستا، زند و ثتقديس آتش، نکاح محارم،  از

های مختلفی، ادب فارسی به اقتضای وزن و قافیه به صورتدر  او نیزنام  ...مغان و ،موبد

  .شودديده می زرادشت و هشتاز جمله زرتشت، زرد

 کهدر قرن چهارم هجری است از شاعران بزرگ ايرانی  دقيقیابوعلی احمد 

فردوسی . است او زردشت و آيین ةبها درباراطالعاتی گرانحاوی اش «نامهگشتاسب»

 :است را پیغمبری راستگوی دانسته زردشت، به نقل از دقیقی، شاهنامهسرايندة 

 

 

 

 

 

 
 

معرفی  يکتاپرستراستگوی و  ، فردوسی زردشت را به عنوان پیغمبریدر اين ابیات

و که از دين  کندتوصیه میوقت به پادشاه  ؛ لذان و ناپاکان استاطیکه مخالف شی کرده

تواند نمیبلکه باور است، نسانی خدانه تنها خود ا استاد طوس .پیروی نمايد آيین وی

 مد برينچو يکچند ساالن برآ

 

 

 

 

 

 

 

 درختی پديد آمد اندر زمین 

 پی و نام او زردهشتخجسته 

 

 

 

 

 

 

 

 هرمن بدکنش را بکشتآکه  

 پیغمبرم»به شاه جهان گفت:  

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 

 (647: 1386)فردوسی، 
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و امیران و  شاهان از همین روست که؛ ببیند يا بپذيرد که ديگران نیز چنین نباشند

زردشت به عنوان پیامبری  رهنمودهایپیروی از را به توحید و  شاهنامه سرداران در

 خواند.موحد فرا می

« گشتاسب»اه وقت که از پادش نموده معرفیپرست تی وطنشخصیّ  را زرتشت همو

 دادن به تورانیان خودداری کند: از باج تا خواهدمی
 

 

 
 

نسبت به ايرانیان  شاهنامهدر  فردوسیه ديدگادهد که تأمل در ابیات فوق نشان می

 ةکف ،دين زردشت با اديان ديگر ةهنگام مقايس ا،جدر همه آمیز است. ویباستان، احترام

 ،به هرحال ؛اند، تا جايی که برخی او را زردشتی دانستهدهدتر نشان میآن را سنگین

 رافضیاو را  ،جریاز نويسندگان و شاعران قرن ششم ه ،نظامی عروضیاز جمله  بسیاری

عروضی سمرقندی، ) اعتزال اوستدلیلی بر  که اين بیت اندو معتزلی مذهب دانسته و گفته

 :(77ق: 1328

 
 

عقايد خود  ،ناشی از سیاست خالفت بغداد خفقانبه علت  فردوسی،رسد که به نظر می

از  ،انداو نوشتهعقايد دينی  در بابآنچه را که  همة. بنابراين است افشا نکرده احتاً را صر

 شاهنامهدر به زردشت نیز خود را  ةعدم عالق همو .رودحدس و گمان فراتر نمی ةداير

 :ادعاهای بزرگی نموده است ویو معتقد است که  ابراز نموده

 
 

 زردشت را ،«نامهگرشاسپ»اثر حماسی در هجری  پنجم ةاسدی توسی، شاعر ايرانی سد

 است: شده نامیده دانسته که بعداً زردشت )ع( مهیابرا همان
 

 

 
 

ای از هعدّ ،انگاری است. در ايران باستاندلیل اين اشتباه ابراهیممیان زردشت و شباهت 

، با اين نامیدندمی «زردشت ابراهیم»انگاشته و او را  ابراهیممغان زرتشت را همان 

 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 

 

 (648: 1386 )فردوسی،

 

 به بینندگان آفريننده را

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 بجز زرق چیزی ندارد بمشت

 

 

 

 

 

 

 

 شتهبس است اين که گويد منم زرد 

 

 م بود آن زمانهیپیمبر برا

 

 

 

 

 

 

 

 بُدش نام زردشت از آسمان 

 به صحفش بر اين خورد سوگند نیز 

 

 

 

 

 

 

 

 بدان دو گوا داد بسیار چیز 

 

 (44: 1317)اسدی طوسی، 
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شهرستانی در  است.« زردشت»و نام خانوادگی وی  «ابراهیم»نام اصلی او  اعتقاد که

پادشاهان ايران باستان  ةدارد که همتلويحاً بیان می (1/230 تا:)بی نحلالملل و الکتاب 

در اشعار برخی شاعران قديم ايران، همانند حافظ، عطار، خاقانی و  .اندبوده ابراهیمپیرو 

  .شده استبودن زردشت  ابراهیمی به يهافردوسی نیز اشارت

قديم  اعراناند، غالب شدقیقی و فردوسی که از زردشت به نیکی ياد نموده برخالف

شیخ محمود اند. زردشت پرداخته تبه مذمّبا تعابیری مختلف و بعضا متناقض فارسی 

باز و باسیاست حقه زردشت را شخصیتی «گلشن راز» ةمنظوم در ،(ق740) شبستری

 :فريفته استرا  اه ايران باستانبا حیله و تزوير شدانسته که 
 

 

 

 

 
 

پرستی بود و بعلم سحر دست شريعت زردهشت آتش» است که آمده جواهر األسراردر 

  .(389-388: 1303، )آذری طوسی« سوختکرد و آتش او را نمیدر آتش می

، شريعت «ای بلبل بوستان معقول»به نام  ،36در قصیدة شمارة  ،ق(749) فرغانیسیف 

ها دانسته و پیروی از زردشت را پیروی از دزدان و رهزنان ا باالترين شريعتر مدیمح

 تلقّی نموده است:

 

 

 
 

 

راه شرع و عقالنیت دانسته و پیروی از زردشت را هرا شا شاعر، شريعت و سخن محمدی

کثرت با وجود  نیز ق(618)مقتول عطار نیشابوری پیروی از راهزنان معرفی نموده است. 

در خصوص زرتشت و ، مفید بودن بحث و استدالل اطالع و احاطه بر علوم عقلی

، دين اسالم را شرع و نامهمصیبتگیرد. وی در کتاب ه باد انتقاد میرا بهای وی آموزه

 :نمايدمیدين زردشت را فلسفه و خیال فلسفی قلمداد 

 گفت پیدا ز ملك ما زرادشت

 

 

 

 

 

 

 

 آنکه اين نقش را نخست انگاشت 

 ديد در خلوت او مگر انوار 

 

 

 

 

 

 

 

 کرد مانندگی به صورت نار 

 دستبود او حقه باز و چابك 

 

 

 

 

 

 

 

 بستها میو ز طلسمات نقش 

 حیلتی ساخت سخت نکو 

 

 

 

 

 

 

 

 يد بدوشاه گشتاسب بگرو 

 

 (172ش: 1365)شبستری، 

 

 ای چرا شدستندزردشت نه

 

 

 

 

 

 

 

 خلقی زتو زندخوان معقول 

 شرح سخن محمّدی کن 

 

 

 

 

 

 

 

 تا چند کنی بیان معقول 

 بر شه ره شرع مصطفی رو 

 

 

 

 

 

 

 

 زنان معقولنه در پی ره 

 

 (3: 1364 )فرغانی،

 

 

 مرد دين شو محرم اسرار گرد

 

 

 

 

 

 

 

 وز خیال فلسفی بیزار گرد 

 



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

 

 

 
 

بیش از ديگر شاعران فارسی به اصطالحات اديان که  ق(595–520) خاقانی شروانی

، زرتشت و 124شماره  ةدر قصید، عیسوی و زرتشتی آشنا بوده است ويژهمختلف به

 :استار دانسته بو زيان ابتر، ناقص دحضرت محمّ آيین او را در مقابل  ةسخنان حکیمان
 

معرفی  (نکاح محارم)ی اسالم احکام نیز آيین زردشت را ناقضِ  ق(545–473)سنايی غزنوی 

 :کندمی

   

 

دهد زرتشتیان ازدواج خواهر و برادر و که نشان می هستفردوسی شواهدی  هشاهنامدر 

پادشاه  ،مدعّی است که بهمناند. فردوسی، دانستهمجاز می و پدر راحتّی دختر 

ازدواج « همای»خود  با دختر« آيین زردشت»ای ايران، طبق دين پهلوی يعنی اسطوره

 :(282: 1387)توفیقی، ساخت کرد و او را ولیعهد خود 

 

 

 

 
 

در  نکاح محارم جواز ای تلويحی بهبا اشاره نیز (ق481 –394)حکیم ناصر خسرو قباديانی 

 :نموده استمعرفی پرست و آتش دينرا بی ، آنانزرتشتیان میان

را « پازند»و « زند» طرفیوی از  .مالحظه استقابل ر اشعار ناصر خسرو تناقضاتی د

و  پرست و زندخوانان را منافقو از طرف ديگر زردشتیان را آتش سرشار از اندرز دانسته

 کند:منع می« پازند»و « زند»و از خواندن  نامیده باكبی

 شرع فرمان پیمبر کردن است

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفی را خاك بر سر کردن است 

 دانفلسفی را شیوة زردشت 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفه با شرع پشتاپشت دان 

 

 (156: 1386نیشابوری، عطار )

 

 آنجا که احمد آمد و آيین هردو عید

 

 

 

 

 

 

 

 زرتشت ابتر است و حديث مبترش 

 

 (173: 1362)خاقانی شروانی،  

 

 کیش زردشت آشکار شده

 

 

 

 

 

 

 

 رحم پاره پاره شده ةپرد 

 

 (187: 1366سنايی غزنوی، )

 

 دگر دختری داشت نامش همای

 

 

 

 

 

 

 

 رایهنرمند و با دانش و پاك 

 پدر در پذيرفتش از نیکوی 

 

 

 

 

 

 

 

 بران دين که خوانی همی پهلوی 

 افروز تابنده ماههمای دل 
 

 

 

 

 

 

 چنان بد که آبستن آمد ز شاه

 

 (733: ش1386 سی،)فردو

 دين بر آتش غريزیفتنه شدی و بی

 

 

 

 

 

 

 

 پرست گشتی چون مرد زردهشتیآتش 

 

 (366: 1378، قباديانی)

 

 ای خوانده کتاب زند و پازند

 

 

 

 

 

 

 

 د تا کی و چند؟زين خواندن زن 
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به  ناپسند داشته و آن را زندگی زردشتی را سبكنیز  (ق438) مسعود سعد سلمان

دين  از عقايدارم را و نکاح محاعتقاد به ثنويت  وی .کندزندگی خروس تشبیه می

 است: شريعت محّمدی وکه برخالف دين اسالم  دانسته یزردشت
 

 

 

 

 

 
 

 

 معاصر فارسیاعران زردشت در شعر ش اسطورۀ. 7

ستايش  درسخن ، فارسیکالسیك برخالف غالب شاعران  در شعر معاصر فارسی

آفرين » ةدر قصید (ق1330-1263) الشعرای بهارملك. ت وینه در مذمّ ستا« زردشت»

گستری و عدالت انعکاسدر  اش به ايرانیان،خدمات ارزندهسبب به  فردوسیاز « فردوسی

تشکّر نموده  ،دارا و زردشت مانند کوروش، ،زرگ ايران باستانهای بتداری شخصیّدين

 است:

زبان در مقابل اروپا،  ماندگی ايرانعقباز  ضمن انتقاد «آخر ای ايرانی» ةمو در قصیده

 هایشخصیت در کناردان و حکیم سخنت زردش فراخوانی بهو  گشوده به شکوه

پرداخته است تا  )ع(و حضرت علی  )ص(د حضرت محمّ ماننداسالم، مذهبی -تاريخی

 يادآوری نمايد:و  گوشزد ر مقابل اروپايیاند را باستان ايرانیان ةجالل و شکوه گذشت

جالل  /عزت تو جالل شجاعتت کو؟ /...بر اروپا بنگر /...کی نادانی آخر ای ايرانی/ تا به»

 دل پر ز فضول و زند بر لب

 

 

 

 

 

 

 

 زردشت چنین نبشت در زند؟ 

 باكی و بیقاز فعل مناف 

 

 

 

 

 

 

 

 وز قول حکیمی و خردمند 

 با پند چو درّ و شعر حجت 

 

 

 

 

 

 

 

 منگر به کتاب زند و پازند 

 

 (23)همان:  

 

 

 ای خروس ايچ ندانم چه کسی

 

 

 

 

 

 

 

 نه نکو فعلی و نه پاك تنی 

 سخت شوريده طريقیست ترا 

 

 

 

 

 

 

 

 نه برهمنینه مسلمانی و  

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدر کشتنی و باب زنی! 

 

 (516: 1384)مسعود سعد سلمان، 

 

 

 نهـیآنچه کورش کرد و دارا و آنچه زردشت م

 

 

 

 

 

 

 

 آفــرينزنــده گشــت از همــت فردوســی ســحر 

 زای فردوسی به دهرتازه گشت از طبع حکمت 

 

 

 

 

 

 

 

 آنچه کردند آن بزرگان در جهان از داد و دين 

 

 (2/576: 1380، بهار)
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د نه ز محمّ  /چ خبرهیزردشت تو را  ةنه به دل گفت /؟تاريخی و آن برش شمشیر تو کو

 (1/586)همان:  «ادت به نظردوران رفته ز ي ةپند بزرگان صدم /خبر و نی ز علی در تو اثر

 اطیرترين زبان شاعرانه در بازآفرينی اسصريحکه  (ق1369-1307) مهدی اخوان ثالث

که در فرهنگ  دسرايمیشعر  فراسوی تاريخ ايستاده ودر  غالبا ستواايرانی از آن 

کاربرد زبان حماسی و اسطوره در شعر اخوان را » .هاستامروزی نوعی افتخار به سنت

و بازتابندة نفرت او از  فرياد و خروشی در برابر زمانة پرآشوبوان در حقیقت تمی

و  با لحنی حماسی، استوار «آخر شاهنامه» چکامة وضعیت آشفتة روزگار دانست که در

تا ساختار و  ،در آن آمده است «شاهنامه»به عمد واژة  بارز و برجسته است وفخیم 

با  ثالثاخوان  ،شعردر اين . (38: 1382)میزبان،  «فضای حماسی را هرچه بیشتر بازتاباند

از چنگی  به اسطورة زردشت، و نوعی افتخار گريزی به روزگار پرشوکت ايران باستان

راوی »بوده و امروز  «های شاد و شیرينراوی قصه»گويد که روزگاری سخن می

 است: «های رفته از يادافسانه
گـاه گـاهی خـواب  /گی شوريده رنـگ پیـررام چنگ چن /قانوناين شکسته چنگ بی»

يـا  انداز شـاد و شـاهد زرتشـتطرفه چشم /خويش را در بارگاه پر فروغ مهر /بیند.می

 /هان، کجاست /بیند...زاران پاك و روشن مهتاب میدر چمن /پريزادی چمان سرمست

ان شـاهد/  های فخـز تـاريخیم،مـا فاتحـان قلعـه /آيین قرن ديوانـه؟...پايتخت اين کج

پوردستان جان ز  /گوی مسکین! پرده ديگر کن.ای پريشان /شهرهای شوکت هر قرن...

 (.75-70: 1383)اخوان ثالث، « چاه نا برادر در نخواهد برد...

عناصر و  است کاماًل مشهودسرايی اخوان اسطوره «آخر شاهنامه»ی در چکامه

. از آن جمله است، دارند ایجايگاه ويژه آنای و رمزها و نمادها نیز در اسطوره

، «همگنان غار» ،«دقیانوس»، «پورفرخزاد»، «چاه نابرادر»، «پوردستان» هایاسطوره

ای، زبان حماسی اخوان ثالث را های اسطورهها و ترکیباين واژه و... «زردشت»، «مهر»

 دهند.می بازتاب

ای شیرين اما ها و روياه، از خواب«آخر شاهنامه» آغازاخوان ثالث آنگاه که در 

ايام شکوه »گويد، تصوير عالی آن سخن می «قانوناين شکسته چنگ بی»تعبیرناشدنی 

انداز شاد طرفه چشم»در که  «بارگاه پرفروغ مهر»را نه فقط در آيینة  «و فخر و عصمت

پريزادی چمان سرمست/ در چمنزاران »با ديدار  که به صورتبیند می «و شاهد زرتشت

 .نمايدرخ می «ابپاك و روشن مهت
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داستان شکست و بدبینی مردم پس از کودتا با ساختار و بیان ذکر است که قابل 

ترين هنجارهای بالغی اخوان پردازی به عنوان يکی از مهمنمادين و نیز از طريق اسطوره

 .تجلی يافته است «شاهنامه»در قطعة آخر ثالث 

اخوان  اشعارمهمّ غالب  هایشاخصاز  ،ها و فرهنگ گذشتة ايران باستانافتخار به سنت

 :دارداعالم میزردشت را وافر خود به  عالقة ،همو در جايی ديگر از اشعارشاست.  ثالث

 
 

ای دينی است و در متون باً چهرهتوان گفت که اگرچه زردشت غالمی ،شد ذکراز آنچه 

های گوناگون شاعران معاصر فارسی در اما تجربه ،است دينی از آن سخن به میان آمده

بستر شعری دخالت کرده و با توجّه به ابعاد شخصّیتی اين چهرة دينی، شاعران اين 

شخصی و های ها و خواستهغدغهها، دهای مختلفی از تجربهاند تا گونهامکان را يافته

ها بپردازند. آنان گیری از او به ترسیم آنشخصی خود را بر وی حمل کنند و با الهامغیر

های خاص زمانة معاصر روی آورده و با با فراخوانی اسطورة زردشت، به نمايش دغدغه

معاصر را به تفکر و واکنش وا  های عینی و ذهنی، انسانتجربه ی برایايجاد بستر

 دارند.می

های ای از باورها و اسطورهبا تأمّل در شعر برخی شاعران دفاع مقدس، پارهی، از طرف

شده و بار  هیخورد که از درونه و محتوای اصلی خود تباستانی ايران به چشم می

های مزديسنان، به رنگی شاعران، اسطورهاند. در شعر اين معنايِی عرفانی به خود گرفته

های دل»، «شب اهورايی»اند که سازی عرفانی بازتاب يافتهتازه از خیزش انقالبی و بیدار

 های آن است:از نمونه «اهورامزدا» و« آتشکده و آتش»، «محراب زرتشت»، «اهورايی
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 خورشید خم شد بر زمین افتاد 

 خاك از اهورايی ترين پر شد                            

 (126: 1376 ،زادهرسول) گرم گرمز عطر خون تازه ا                                                 
 

 گرانمايه زرتشت را من فزونتر

 

 

 

 

 

 

 

  مز هر پیر و پیغامبر دوست دار 

 

 (10: 1368اخوان ثالث، )

 

 

 سوزشان آتشِ طورِ موسی

 

 

 

 

 

 

 

  داغشان مُهرِ محرابِ زرتشت 

 

 (153: 1372 ،پورامین)

 

 

 

 

 

 

 

 خیزيد ای دريادالن، چابك سواران

 

  

 وران، شیرافکنان، خنجرگذارانرزم آ

 

 دخیزيد و بر پشت تکاور زين گذاري

 

 در سینه سوز آذربرزين گذاريد 

 

 (128 :1376)شاهرخی، 
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 نتيجه. 8

تحت تأثیر جنبة مذهبی غالبا  شاعران کالسیك عرب،زردشت در شعر  اسطورةحضور . 1

 نکوهش و مذمت بهبیشتر آنان رنگ است و کم )دفاع از اسالم در برابر زردشتیسم(موضوع 

با اصطالحات و و  پرداخته پرستیآتش و ها و آيین زردشت، مانند نکاح محارمآموزه

 اند.سازی نمودهکلمات مزديسنا به صورت تشبیه و استعاره مضمون

غالبًا مستقیم غیر يازردشت، مستقیم  اسطورةدر به کارگیری  . شاعران معاصر عرب،2

اجتماعی از اين اسطوره -خوانشی سیاسی ،جبران و البیاتی. هستندنیچه از تأثر م

مايه دينیِ اسطوره، بدان بُعد جمعی و بن مايةبُعد فردی و بنرغم داشته و علی

هايش، سعی در بازگرداندن هويّت، سیاسی داده و با الهام از او و سروده-اجتماعی

 های خود دارند. ملت رفتةعزّت و آزادی از دست

شاعران قديم و جديد عرب، برخالف در شعر شاعران قديم زبان فارسی،  زردشت .3

زردشت را  فردوسی و دقیقیبوده و صورت واحدی ندارد. بدين صورت که  متفاوت

پیروی از  نیز فرغانیهمچون سیف  برخی اند.معرفی کرده پیامبر و در مقام ابراهیم

، سنايی ،خاقانیای ديگر همانند عده دانسته است.زردشت را پیروی از رهزنان 

بار زيان واحکام اسالمی  آيین زردشت را ناقضِ  ،مسعود سعد سلمانو  خسروناصر

 اند.دانسته

، غالبًا در جهت بدر شعر شاعران معاصر فارسی همانند شاعران معاصر عر زردشت. 4

ا بزردشت از  ،بهار. ها و ادبیات مقاومت استبیدارسازی ملت ،طلبانهاهداف اصالح

فرهنگ  افتخار بهبا نیز اخوان  کند وياد میدان سخنحکیمی و  گسترعدالتعنوان 

های بخش انسان معاصر از دردها و رنجرهايیزردشت را  گذشتة ايران باستان،

صورتی نمادين و پايداری نیز شخصیت زرتشت در شعر داند. میاجتماعی -سیاسی

 است. يافتهعرفانی 
 

  منابع

 ،بررسی سیر تحول مفهومی ديو در تاريخ اجتماعی و ادبیات شفاهی(، 1392معصومه )براهیمی، ا

 .2 ش ،1دورة ، دوفصلنامة فرهنگ وادبیات عامه

 املكتبة االدبیة. :الدیوان، بريوت (،1981ابن الفارض )
 مرواريد.  :تهران، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم(، 1368) مهدی ،اخوان ثالث

 ، چاپ دوم، تهران، انتشارات مرواريد / زمستان.آخر شاهنامه(، 1383) ــــــــــــــ

 .بروخیم :تهران حبیب يغمايی،چاپ  ،گرشاسبنامه(، 1317) سی، علی بن احمدوطاسدی 
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  .فقا :انتهر ،نناگهای هاينهآ ،(1372) قیصر ر،مین پوا

 ق(، جواهر األسرار، د.م، د.ط.1303ُحزه بن علی ) آذري طوسی، فخرالدین
 .توس :تهران ،به کوشش چهرزاد بهار ،ديوان(، 1380) محمدتقی ،بهار

 .املؤسسة العربیة للدراسات والنشر :بريوت، األعمال الشعریة الكاملة م(،1995) ، عبدالوهابالبیايت
 .سمت :بزرگ، تهران اديان آشنايی با (،1387) حسین توفیقی،

 .للطباعة والنشر دار بريوت م(، الدیوان، بريوت:1986بن عطیه )جریر 
 مؤسسة نوفل. بريوت: ،ر العريب املعاصراالّّتاهات اجلدیدة يف الشعم(، 1980جیدة، عبداحلمید )

 چاپ سوم، الدّين سجّادی،سیّدضیاء، تصحیح: ديوان ،(ش1362الدين بديل )افضل ،خاقانی شروانی

 .زوّار :تهران

 .دارالفكر :دمشق ،2 ، طآفاق األدب املقارن عربیا وعاملیا (،1999) اْلطیب، حسام
کتابنا   :لبنان ،حتقیق: سامی ج اْلوری ،ملؤلفات )املعرّبة( اجملموعة الکاملة ،(2008جربان ) ،خلیل جربان

 للنشر.
 .، تهران: مؤسسة کیهانخون نامه خاك ،(6137محمد )، رسول زاده

 :تهران، به کوشش مدرس رضوی ،احلدیقة احلدیقة وشریعة الطریقة ش(،13) جدود بن آدممسنايی غزنوی، 

 .رسپه

ترجمة بهروز  ،گفتارِ چنین گفت زرتشتشرحی بر پیش نیچه، زردتشتِ ش(، 1376سوفرن، پیرابر )

  .فکر روز صفدری، تهران:

 آگاه.تهران:  ،بفتاآو تیغ ، جنگ(، 1376) دحموم ،شاهرخی

کتابخانة  ، تهران:تصحیح صمد موحّد ،آثار شیخ محمود شبستری ةمجموع ش(،133) شبستری، محمود

  .طهوری

 .سخن :تهران ب،عر شعر معاصر ش(،1380) شفیعی کدکنی، محمدرضا

 داراملعرفة. علی مهنا وعلی حسن فاعور، بريوت: ستاين، عبدالکرمي )د.ت(، امللل والنحل، حتقیق: امريشهر 
 .، الشعر العربی فی املهجر، امريکا الشمالیة، بريوت(1982) حممد یوسف عجم ،عباس، احسان

: دمشق ،دخالت نظریة ونصوص تطبیقیةاألدب املقارن م(، 2001) ماجدة ُحود وغسان السید ،عبود، عبده
 .قمحة إخوان

و به کوشش محمد  تصحیح محمد قزوينی، چهارمقاله (،ق1328) ، احمد بن عمرسمرقندی عروضی

 .بريل :لیدن معین،

، مقدمه، تصحیح و تعلیقات از محمدرضا شفیعیاسرارنامه ،(1386محمد ) الدينفريد ،عطار نیشابوری

 .کدکنی، سخن، تهران

  ، چاپ يازدهم.قطره :تهران ،به کوشش سعید حمیديان، شاهنامه، (1386) سی، ابوالقاسمفردو

 العلمیة. دارالکتب :بريوت ،علی فاعور ه وضبزه وقدم له، شرحدیوانال (،1987) فرزدق، مهام بن غالبال
 .تهران: انتشارات فردوسی، ديوان ،(1364) الدين محمد فرغانی، سیف
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چاپ ، چاپ پنجم ،به کوشش مجتبی مینويی و مهدی محقّق ،ديوان (،1378) قباديانی، ناصرخسرو

 .دانشگاه تهران

 بريوت للطباعة والنشر. دار، بريوت ،الدیوان، (1983أبوالطیب )، املتنبی
صص ، 14 ش، رفرهنگستان هن ةپژوهشنامای، نورتروپ فرای و نقد اسطوره(، 1388) ختاريان، بهارم

73-58. 

 .نگاه :تهران ،رشید ياسمی ةمقدم ،ديوان (،1384) مسعود سعد سلمان

 .دار صادر :بريوت ،لزومیاتال (،1998أبوالعالء ) املعري،
 .پايه ، مشهد:(ثالث اخوان آب و آينه )تأملی در شعر (،1382میزبان، جواد )

 .دارالنهضة العربیة ،بريوت ،األدب املقارن (،1991) ندا، طه
 ،فرهادپور مراد ، ترجمة«دروغ به مفهومی غیر اخالقی و حقیقتباب  در» (،1373) فريدريش، نیچه

 . 136-121، پايیز، صص 3 ، شارغنون

 بنیاد فرهنگیرن سروشیان. تهران: ،خرده اوستا(، 1368وحیدی، حسین )

علمی و  :تهران ،مهاجر پرويز و موحد ضیاء ةترجم، نظريه ادبیات(، 1373) آوستن وارن، ،رنه ولك،

  . فرهنگی

 . هکتاب پارس :مانی صالحی عالمه، تهران ة، ترجماسطوره و واقعیت(، 1391) میرچا ده،الیا

مطالعات رضا انوشیروانی، علی ة، ترجمنداز تاريخی ادبیات تطبیقیاچشم (، 1386) يوست، فرانسوا
 .60- 37صص ، 3، ش ادبیات تطبیقی
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