
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  
  
  
  
  
  

  1390 تابستانو  بهار، منه، شمارة مپنج، سال اديانپژوهشنامة نامة تخصصيِ  نيمسال     
  
 

  
  1سيماي ادبي زردشت، ماني و مزدك در آثار منظوم فارسي

  محمد جواد شريعت
  .نجف آباد اسالمي، واحد دانشيار دانشگاه آزاد

  2مريم السادات خبوشاني
  .نجف آباد اسالمي، واحد دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد

  
  چكيده

دارد سيماي ادبي سه شخصيت برجستة  نظر به تأثير تاريخ باستان در ادبيات فارسي نگارنده در نظر
ناگزير، پس از بررسي  .ايراني يعني زردشت، ماني و مزدك را در آثار منظوم فارسي مقايسه نمايد

ياابيم كه زردشت  آور در مي ردپاي آنها در متون نظم و شناخت ديدگاه شعرا نسبت به اين سه نام
همچنين شعرا به . و نكوهش وي بوده است بيش از دو ديگر كانون توجه ادبا، البته در جهت ذم

اند، حال آنكه مزدك  سازي ماني بدون در نظر گرفتن پيامش توجه داشته جنبة هنري و مضامين زيبا
توجهي برخي شعرا به  از داليل كم .اعتنايي و مذمت شديد شعرا قرار گرفته است همواره مورد بي
اطالعي شعرا از احوال پيشينيان  هبي معاندان، بيمذ -هاي سياسي ورزي توان به غرض اين بزرگان مي

رسد كه توجه  به نظر مي. و نيز نفوذ اسالم در ايران و رد اين سه آيين توسط مسلمانان اشاره كرد
  .باشد بيش از حد به جنبة هنري ماني نيز به دليل پنهان كردن و مرموز بودن عقايد او مي

  
  ها كليد واژه

  .ماني، مزدك آثار منظوم فارسي، زردشت،
 
  

                                                            
 14/10/90 :ذيرشپتاريخ   9/9/90: تاريخ دريافت.  1

  maryamsadatkhabushani@yahoo.com :پست الكترونيك. 2
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  مقدمه

پس از ظهور اسالم و فتح ايران به دست مسلمانان، مردم ايران به تدريج اسالم آوردند و 
اما ايرانيان پس از پذيرش اسالم . ايران در طي چند سده به كشوري اسالمي تبديل گشت

دست فراموشي نسپردند و  هاي ديني، حماسي و فرهنگي گذشتة خود را يكسره به شخصيت
اين . وجود آوردند، از آنان به اشكال گوناگون ياد كردند ر ادبياتي كه در دورة اسالمي بهد

هايي بود كه در دورة اسالمي دربارة اين  ها و برداشت يادكردها البته تحت تأثير ديدگاه
توان به سه شخصيت  ها مي از جملة اين چهره. ها و انديشة آنان شكل گرفته بود شخصيت

ردشت، ماني و مزدك اشاره كرد كه شرح حال و آراء هر يك از آنان در منابع ديني، يعني ز
آنچه در اين مقاله مورد . تخصصي آمده است و در اينجا مجال پرداختن به اين مقوله نيست

ها،  سرا به هر يك از اين چهره نظر است، چگونگي و ميزان توجه و پرداختن شاعران فارسي
  .ق تا دورة جديد است4از سدة هاي تاريخي،  به ترتيب سده

  
 شاعران سدة چهارم هجري قمري. 1

وي بيشترين . آور دين مزديسنا بيش از دو ديگر مركز توجه شعرا بوده است زردشت پيام
شعرا . خورد انعكاس را در ادبيات داشته و اين موج در ادبيات به طور محسوس به چشم مي

مفاهيم اعتقادي وي، چه درست و چه  صورت يادآوري نام زردشت و يا اشاره به به
گاهي نيز از كلمات و اصطالحات مزديسنا در شعر فارسي . اند نادرست به او پرداخته

رودكي . اند سازي كرده استفاده شده و يا با آن به صورت استعاره و تشبيه مضمون
استفاده سمرقندي، كه پدر شعر پارسي نام گرفته است، در شعر خود از كلمات زند و اُستا 

  :كند مي
  1همچو اّستاست فضل و سيرت او زند    همچو معماست فخر و همت او شرح  
  

نامه را با ظهور زردشت  دقيقي شاعر زردشتي با اسم و كنية مسلمانان، منظومة گشتاسب
در شعر او اصطالحات . كند كند و در همة شعرهايش از او و آيينش به نيكي ياد مي آغاز مي

خورد و محور اصلي شعرهاي او  به زردشت به فراواني به چشم ميو واژگان مربوط 
                                                            

  .211، ص1ش، ج1345، تهران، اميركبير، فرهنگ فارسي معينمعين، محمد، .  1
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دقيقي هنوز . وي ارادت و باور خود را به آيين زردشت اظهار داشته است. باشد زردشت مي
  :هزار بيت از منظومة خويش را نسروده بود كه به دست غالمي كشته شد

  1كه پيشت زند را بو خوانم از بر    يكي زردشت وارم آرزوست
  

گو و حافظ هويت ملي  ترين سرايندة پارسي س از آن حكيم ابوالقاسم فردوسي، بزرگپ
او نيز چون دقيقي نظر . كند فرهنگي ايراني، در شاهنامه ادامة داستان زردشت را نقل مي

شعر وي آكنده از . خواند مي» دين به«كامالً مساعدي به دين زردشتي دارد و اين دين را 
آيين زردشتي در افكار و عقايد فردوسي . مربوط به مزديسنا استهاي  اصطالحات و واژه

  .حضوري روشن دارد و اين موضوع از فحواي شاخنامه آشكار است
اند، ديگر شعراي  به غير از دقيقي و فردوسي كه به مدح و ستايش زردشت پرداخته

داند  ميرا رسم گبران » جشن سده«عنصري برگزاري . كنند قرن چهارم زردشت را ممت مي
اين كلمه بعد از . دين است لفظ گبر در اينجا به معني كافر و بي. شمارد و آن را ناپسند مي

شمار  تسلط مسلملنان در ايران به زردشتيان اطالق گرديد و نوعي تحقير براي آنها به
  .كند فرخي سيستاني نيز در شهرش به پازند اشاره مي. رود مي

  2روا نداري بر رسم گبركان رفتن              تــــــتو مرد ديني و اين رسم گبرانس
  

  3آنم كه همي گويم پازند قرانست  زو دوسترم هيچ كس نيست و گر هست
  

فردوسي با وجودي كه به . اند در مورد ماني همة شعرا به اتفاق بخ مذمت او پرداخته
د و ماني را كن مند است، ولي اشارة مختصري به داستان ماني مي هاي كهن عالقه داستان

. داند و همين ديدگاه شعرا و نويسندگان بعدي را نيز به اشتباه انداخته است پرست مي بت
 ارژنگداند كه صور مندرجه در كتاب خودش  فردوسي ماني را صورتگري از مردم چين مي

                                                            
  .ش، ذيل واژة زردشت1352نامة دهخدا،  ، تهران، مؤسسة لغتنامه لغتدهخدا، علي اكبر، .  1
  .133ش، ص1342شش محمد دبير سياقي، تهران، سنايي، كو ، بهديوانعنصري، ابوالقاسم حسن، . 2
  .451ش، ص1371كوشش محمد دبير سياقي، تهران، زوار،  ، بهديوانفرخي سيستاني، علي بن جولوغ، .  3
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كند و آن اين است كه شاپور را  فردوسي اشتباه ديگري نيز در تاريخ ماني مي. پرستد را مي

  :داند، حال آن كه شاپور از مدافعان ماني بود و همواره از وي حمايت كرد ل ماني ميقات
  كه چون او مصور نبيند زمين    ينــبيامد يكي مرد گويا ز چ

  يكي بر منش مرد ماني به نام    بدان چربد ستي رسيده به كام
  1رمــهان برتـز دين آوران ج    مبرمــبه صورتگري گفت پيغ

  
گوي و با دانش معذفي  اش به مزدك نيز اشاراتي دارد و او را سخن مهشاهنافردوسي در 

، مزدك مرد شاهنامهدر . پردازد وي همچنين در اشعارش به عقايد و تعاليم مزدك مي. كند مي
شود، ولي در آخر  جويي معرفي كرده است كه اصول او ستايش مي خواه و برابري عدالت

دهد  خواند و به خواننده هشدار مي بخت مي نگون داستان مزدك، فردوسي او را بد دين و
  :»كه گر باهشي راه مزدك مگير«

  گوي و با دانش و رأي و كام سخن    امــبيامد يكي مرد مزدك به ن
  وشـــاد دالور بدو داد گـــــــقب  گرانمايه مردي و دانش فروش

  2هبان آن گنج و گنجور گشتـــنگ    تـبه نزد شهنشاه دستور گش
  

 ان سدة پنجم هجري قمريشاعر. 2

منوچهري دامغاني جشن سده را . پردازند همة شاعران قران پنجم به مذمت زردشت مي
  .داند رسم كبار مي

  3اين آيين كيومرث و اسفنديار باشد  جشن سده اميرا رسم كبار باشد
از . شود در اشعار ناصر خسرو، فيلسوف و حكيم مشهور قرن پنجم تناقض زيادي ديده مي

داند و در جايي ديگر خواننه را  آن كه كتاب زند و پازند را در جايي سرشار از پند مي جمله
داند و زندخوان را منافق و  پرست مي وي زردتشتيان را آتش. كند از خواندن آن منع مي

                                                            
  .525، ص7ش، ج1376كوشش سعيد حميديان، تهران، قطره،  ، بهشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم، .  1
  .42، ص8فردوسي، ابوالقاسم، ج.  2
ش، 1363، به كوشش محمد دبير سياقي، تهران، زوار، ديوانمنوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد بن قوص، . 3
  .21ص
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قطران تبريزي و . دهد خواند و در مجموع گبريان را بسيار مورد مذمت قرار مي باك مي بي

  .اند زيبايي قبلة زردشت اشاره كرده و روي معشوق را به آن تشبيه كردهلبيبي نيز جنبة 
  زين خواندن زند تا كي و چند؟    اي خوانده كتاب زند و پازند

  د؟ـزردشت چنين نبشت در زن    بـدل پر ز فضول و زند بر ل
  1دـــاب زند و پازنـمنگر به كت    تـبا پند چو در و شعر حج

  

  2نوشته گرد وي اندر ز مشك و غاليه زند  ر دو رخ توچو نور قبلة خورشيد نو      
  

منوچهري دامغاني نيز با . آفرين است اما سيماي ماني در شعر منوچهري هنرمندانه و زيبايي
ولي ديد . كند كه همان كتاب ارنگ است سرودن در وصف بهار به كارنامة ماني اشاره مي

داند و  هي ماني را اعتقاد به ثنويت مياو دليل گمرا. ناصر خسرو به ماني بسيار منفي است
گويي در رديف ملحدان، دهريان، فالسفه و  شمرد و وي را دروغ عقايد ماني را باطل مي

  :دهد صابيان قرار مي
  3اســــچو كارنامة ماني در آبگون قرط    ست جهان نگاه كن به نوروز چون شده

  

  4و پرستيدم بي مردرخواستم اين حاجت     وز فلسفي و مانوي و صابي و دهري
  

او ممدوح خود بونصر فارسي . كند از مزدك به جز ابوالفرج روني كس ديگري صحبتي نمي
  .كند را چون انوشيروان دوران، و دشمن او را مانند مزدك بيدادگر معرفي مي

  

  5خصم تو چون ساخري و مزدك    تو موسي عهد و كسري وقت
  

                                                            
كوشش مجتبي مينويي و مهدي محقق، تهران، دانشگاه تهران،  ، بهديوانناصر خسرو قبادياني، ابومعين، .  1

  .24-23ش، صص 1353
  .67ش، ص1362حمد نخجواني، تهران، ققنوس، ، از روي نسخة مديوانقطران تبريزي، ابومنصور، . 2
  .115منوچهري دامغاني، ابوالنجم، ص.  3
ش، ص 1368كوشش سيررضا نظر تقوي، تهران، دانشگاه تهران،  ، بهديوانناصر خسرو قبادياني، ابومعين، .  4

174.  
  .179ش، ص1347كوشش احمد مهدوي دامغاني، تهران، باستان،  ، بهديوانروني، ابوالفرج بن مسعود، .  5
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 شاعران سدة ششم هجري قمري. 3

خيام . ز زردشت بسيار سخن رفته، اما همه در جهت ذم و نكوهش او استدر قرن ششم ا
نيشابوري در شعر خود به مفهوم قضا و قدر و مختار بودن انسان كه از اعتقادات آيين 

خيام به دلي جو آن زمان اشاره به زردشت را در لفافه بيان . پردازد زردشتي است، مي
مسعود سعد . شد تي متهم به كفر و زندقه ميكند، زيرا در آن روزها هر كس به راح مي

كند و اين  سلمان نيز به مسألة ازدواج با محارم كه به زردشتيان نسبت داده شده، اشاره مي
پندارد و آنها را در  وي زردشتيان را مجوس و گبر مي. كند گونه آيين زردشتي را مذمت مي

اصطالحات مزديسنا را به كار  وي بارها در اشعارش از. گذارد رديف نصراني و جهود مي
كند، كه درختي بود كه دو هزار و  گيرد و در شعرش به كاستن سرو كاشمر اشاره مي مي

  .سيصد سال عمر داشت
  1كدورت از دل نصراني و مجوس و جهود     فاي خاطر او گاه معرفت ببردــــص  

  

  2رز سروست تركي قدس چو سرو كاشم    به روي حوري رويش چو نقش ماني  
  

سوزني زردشتيان را . داند امير معزي نيشابوري نيز روي دلدار را زيباتر از قبلة زردشت مي
انوري ابيوردي زند و پازند . داند مجوس و مغ خواند و در هجو نظامي او را چون آنان مي

ر كا عطار نيشابوري نيز كلمة گبر را در شعر خود بسيار به. كند تأثير بيان مي ارزش و بي را بي
طور كلي به زردشتيان  كند و به وي گاهي اصول زردشتيان را با مسيحيان تخليط مي. برد مي

عطار در شعرش اصطالحات مزديسنا را در معناي عرفاني به صورتي . نظر مساعدي ندارند
  .كه بعدها معمول شد، نيز استفاده كرده است

  3زلف تو گوژست مرا پشت بي روي تو چون      تر از قبلة زردشت اي روي تو درخشنده 
  

  1وس و مغ و ترسا مانيـــــبه نغوشاك و مج        كلكي بي سري و بي سامان! اي نظامي

                                                            
  .134ش، ص1364كوشش مهدي نوريان، اصفهان، انتشارات كمال،  ، بهديوانمسعود سعد سلمان، .  1
  .386همو، ص.  2
كوشش ناصر هيري، تهران مرزبان،  ، بهديوانامير معزي، اميرالشعرا محمد بن عبدالملك نيشابوري، .  3

  .692ش، ص1362

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  
  
  
  

  19        1390 تابستانو  بهار، 9 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /سيماي ادبي زردشت، ماني و مزدك در آثار منظوم فارسي
 

  2ذّا پازندــــــد و حبـــــا زنــــمرحب             دـــــــحرف و صوت ار قضا بگردان
  

  3ندا كردمشدم بر بام بتخانه، درين عالم   من آن گبرم كه بتخانه بنا كردم! مسلمانان
  

  4ان، مغي بهنجاريمــــــــن مغــدري    تاديمـــــــق و قمار نيز ايســــدر فس
  

شمرد و  سنايي غزنوي تعليمات زردشت را در مقايسه با تعاليم پيامبر مهمل و دورغ مي
خاقاني شيرواني در شعرش . خواند پرست مي زردشتيان را همه جا گبري و كافر و آتش

داند و زردشت و حديثش را در برابر آيين  كارهاي زردشتيان ميخواري را از  شراب
خاقاني در شعري زردشت را با ابراهيم خليل تخليط . خواند ابتر و ناقص مي) ص(محمد

كند و آنها را به باد  وي در جاي جاي اشعارش به گبران و مجوسان حمله مي. كند مي
  :گيرد سرزنش مي

  5م پاره پاره شدهـــــردة رحــــپ        دهــــكار شـــــــكيش زردشت آش
  

  6ث مبترّشـزردشت ابترست و حدي       آن جا كه احمد آمد و آيين هر دو عيد
  

  7كه چهار مرغ خليل اندر آورد ز هوا       رهــــكمان گروهة گبران ندارد آن مه
  

                                                                                                                                       
  .44ش، ص1357، تهران، اميركبير، ي و پيام اوبحثي دربارة زندگي مانناطق، ناصح، .  1
ش، 1364كوشش محمدتقي مدرسي رضوي، تهران، علمي و فرهنگي،  ، بهديوانانوري، علي بن محمد، .  2
  .615ص
  .274، ص2معين، محمد، ج.  3
  .257، ص2همو، ج.  4
ي، تهران، سپهر، ، به كوشش مدرس رضويقةالطر يعةو شر يقةحدسنايي غزنوي، ابوالمجدود بن آدم، .  5

  .187ش، ص1366
كوشش سيدضياء الدين سجادي، تهران، زوار،  ، بهديوانخاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن عاي نجار، .  6

  .226ش، ص1368
  .31همو، ص.  7
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بور يكي با توجه به اين كه نيشا. سيماي ادبي ماني در اشعار شاعران قرن ششم چنين است

هاي اصلي حضور پيروان ماني بوده است، شكايت و بدبيني ملهم از باورهاي  از كانون
  1.شود مانوي در اشعار خيام ديده مي

  2تر است چرخ از تو هزار بار بيچاره  با چرخ مكن حواله كاندر ره عقل
  

ويان را بتژ وي مان. كند مسعود سعد در اشعارش بارها به زيبايي هنر ماني و ارژنگ اشاره مي
  :سرايد داند و در شكايت از حبس و زندان چنين مي پرست مي

  3ان چون خامة ماني مصورـــــمي  تنش چون صورت ارژنگ زيبا
  

  بال و محنت بينم همي به زندان در  قاشــگر و نــبان آزر و ماني بت
  4ت آزرـــبسان صورت ماني و لعب  هاي مرا بپرستند گفته  از آنكه مي

  
. ستايد هاي قلم ماني توجه زيادي دارد و همه جا خامة ماني را مي زّي نيز به زيباييامير مع

سوزني در هجو نظامي وي را نغوشاك . داند هاي ماني مي او معشوق خود را زيباتر از نقاشي
هاي  انوري به مضمون. كند اي از مانويان بوده و اين چنين وي را مذمت مي خواند، طبقه مي

قش و نگار ماني توجه كرده و صورتگر چين را در چهرة زيباي ممدوح زيباسازي و ن
  :بيند شرمسار مي

  هر كس كه بر طريقت ماني و ازرست  از حسن و صورت تو تعجب همي كند  
  5ا مانيـــبه نغوشاك و مجوس و ترس  كلكي بي سري و بي سامان! اي نظامي   

  
  1نيكوي تو صورتگر چين خجل از عارض      طيره از طرة خوشبوي تو عطار ختن

                                                            
  .20ش، ص1384جا،  ، فلسفه و شعر خيام، بينامة روزگار خيامقنبري، محمدرضا، .  1
ش، 1382هاي زردشت، تهران، افكار،  ، سيري در زندگي و آموزهيشة زردشتزندگي و انددهباشي، علي، .  2
  .1200ص
  .332مسعود سعد سلمان، ص.  3
  .353همو، ص.  4
  .44ناطق، ناصح، ص.  5
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كند و  داند و زيبايي معشوق را به نگارستان ماني تشبيه مي عطار ماني را نقاش هنرمندي مي
خاقاني در اشعارش اشتباه . كند سنايي در مدح ممدوح زيبايي او را به نقش ماني تشبيه مي

  :داند يكند و زمان بر دار كشيدن ماني را همرمان با شاپور م فردوسي را تكرار مي
  2مايد زينت و رونق نگارستان ماني راــــن     گاريني كه من دارم اگر برقع براندازدـــن

  

  3نقش ماني بايدت رو معتكف شو در بهار        زيب معني بايدت اينكه شنيدي اي پسر
  

  4ت را بردار كشد عدلشـــــماني ضالل        شاپور ذواالكتاف اكتاف هدايت را
  

اند كه هر سه در جهت  قاني، سوزني و اثير اخسيتكي به مزدك اشاره كردهدر قرن ششم خا
اثير هخسيتكي در مورد مزدك . داند سوزني دوزخ را جاي مزدك مي. مذمت بوده است

كند و فعل مزدكي كردن را به  سرايد و خاقاني مزدك را مظهر ظلم و بيداد معرفي مي مي
  .برد معناي ظلم و ستم كردن به كار مي

  5اين مسكن موحد و آن جاي مزدكي  تا جنت است و دوزخ باشد هر آينه      
  

  6ند نار مزدكـــــك ز طبعم عرق مي  سيـــــبرد باد عي به لفظم حسد مي      
  

  أييد مير باد كه حرز امان كجاستـــت             خصم از بزرجمهري يا مزدكي كند     
  7چو كي قباد قادر و نوشين روان ماست            ما را چه باك مزدك و بيم بزرجمهر    

  
  
  

                                                                                                                                       
  .44ناطق، ناصح، ص.  1
  .283ص ،همو.  2
  .214ش، ص1362كوشش مدرس رضوي، تهران، سنايي،  ، بهديوانسنايي غزنوي، ابوالمجد بن آدم، .  3
  .502بديل، ص ني، افضل الدينخاقاني شروا.  4
  .مزدك واژةدهخدا، علي اكبر، ذيل .  5
  .همان. 6
  .79خاقاني شرواني، افضل الدين بديل، ص.  7
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 شاعران سدة هفتم هجري قمري .4

جز بهرام پژدو كه در مدح زردشت سروده است، در قرن هفتم شاعران زيادي از زردشت  به
اي استاد مسلم فارسي،  نظامي گنجه. اند كه همه در جهت مذمت اوست صحبت كرده

. داند احترام آنها را به آتش به مناسبت ستايش آفتاب ميداند و  پرست مي زردشتيان را آتش
الدين محمد بردسيري كرماني زردشت را در رديف  وي آنها را گبر و كافر خواند، اما شمس

  .كند پيامبران صاحب كتاب ذكر مي
  1تندـزعشق آفتاب آتش پرس  همان گبران كه بر آتش نشستند

  

  تش افروزت آـخورشيدپرس    ب و روزــقومي ديدم دگر ش
  2در مستي خويش تيره گشته    بي هوش و قرار و صبر گشته

  

عراقي در اشعارش اصطالحات عرفاني مزديسنا از جمله خرابات مغ و مغبچه را فراوان به 
شيخ محمود شبستري . دهد دينان قرار مي برد، ولي گبر را در رديف كافر و بي كار مي

ي نيز با همة تساهل ديني و سعة صدري كه مولو. داند پرست مي زردشتيان را گبر و آتش
  :پردازد دربارة اديان ديگر دارد، باز به مذمت زردشتيان مي

  3ني كرده پايمردي با او دمي مدارات  ني هيچ گبري دستش گرفت روزي      
  

  4همه اين آفت و شومي زهست است    تـپرست اس نداني كاين ره آتش      
  

  5هم مجوسي گشت و هم زردشت شد    دــشهر كه را آتش پناه و پشت      
  

  1وي آن سلطان اُلُغـــله دار و ســـجم            مؤمن و ترسا، جهود و گبر و مغ    

                                                            
  .188ش، ص1366كوشش وحيد دستگردي، تهران، اميركبير،  ، بهكلياتاي الياس بن يوسف،  نظامي گنجه.  1
  .278، ص2معين، محمد، ج.  2
  .92ش، ص1368درويش، تهران، جاويدان، . كوشش م ، بهكليات ديوانم همداني، عراقي،فخرالدين ابراهي.  3
  .290، ص2معين، محمد، ج.  4
ش، دفتر اول، بيت 1385كوشش كريم زماني، تهران، ققنوس،  ، بهمثنوي معنويالدين محمد،  مولوي، جالل.  5

  .1107بيت 
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» بتكدة سومنات«وي در . كند پرستي و كفر متهم مي سعدي شيرازي زردشتيان را به آتش
  :كند عقايد و اصول زردشتيان را با اصول هندوان تخليط مي

  وزدــــدم اندر آن افتد بســچو يك    گبر آتش افروزد اگر صد سال
  2چو سگ در من از بهر آن استخوان    وانـــران پازند خــفتادند گب

  
او . تنها زردشت بهرام پژدوست كه به خاطر زردشتي بودنش ميان مسلمانان شهرتي نيافت

و داستان زندگي و  به وقايع، معجزات» زراتشت نامه«و » ارداويراف نامه«دو منظومه به نام 
اشعار وي آكنده از واژگان زردشتي . پردازد سير ارداويراف در بهشت در بهشت و دوزخ مي

پردازد و همة  او تنها شاعري است كه پس از فردوسي و دقيقي به مدح زردشت مي. است
  .كند قواني او را زنده مي

  3رويد و گفت زردشت اسفيتمان     همه بر دين پاك مازديسنان
  

نظامي از هنرمندي و صورتگري ماني : شود ماي ماني در قرن هفتم به اين گونه ترسيم ميسي
كند و با آن  وي به جنبة هنر ماني بسيار توجه مي. نويسد هايش مي بارها در داستان

سعدي نيز به جنبة . داند مولوي ماني را زنديق و پليد و ملحد مي. سازي زيادي دارد مضمون
  .داند توجه دارد و معشوق را زيباتر از نقش ماني مي هنر و زيبايي ماني

  4كشد ماني قلم در نقش ارژنگ    چو من نقش قلم را در كشم رنگ      
  

  روم من ممستحن كه بر هر جا مي    اهرمن كجا دانم زنديق شدن؟: گفت    
  5مي بر آرد، سر به پيشم چون دري    حديــــي پليدي ملــچو تو زنديق    

  

                                                                                                                                       
  .641همو، دفتر ششم، بيت.  1
جا، مهتاب،  كوشش خليل خطيب رهبر، بي ، بهن غزليات استاد سخنديواالدين،  سعدي شيرازي، مصلح . 2

  .231ش، ص1371
  .23ش، ص1382كوشش كيخسرو جاماسپ آسا، تهران، توس،  ، بهارداويراف نامهبهرام پژدو، زردشت، .  3
  .154اي، الياس بن يوسف، ص نظامي گنجه.  4
  .996، دفتر ششم، بيت مثنوي معنويالدين محمد،  مولوي، جالل.  5
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  هر دم انگشتي نهد بر نقش ماني روي تو  انگشت ماني، برنيايد چون تو نقشگرچه از    
  1رد يا مه يا پري؟ـــــل ز من دل بــــگ  من زيبـــاترياز گل و ماه و پري در چشم    

  
 شاعران سدة هشتم هجري قمري .5

 حافظ شيرين سخن زردشتيان را: سيماي ادبي زردشت در قرن هشتم هجري چنين است
وي از شاعراني است كه اصطالحات مزديسنا را در معناي عرفاني به . پندارد پرست مي آتش

) پنجه(هاي كهن دورة زردشتيان  در اشعار حافظ به رسم. برد فراواني در اشعارش در كار مي
  .داند عين القضاء همداني هم زردشتيان و مغان را كافر مي. كند نيز اشاره مي

  كنون كه الله بر افروخت آتش نمرود  دين زردشتيبه باغ تازه كن آيين 
  

  2ا پرستــــچه آتش پرست و چه دني  به من ده كه در كيش رندان مست
  

  3كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست  آن به دير مغانم عزيز مي دارند از
  

  بيرون آي گويم چو گل از غنچه  سخن در پرده مي
  4كه بيش از پنج روزي نيست حكيم مير نوروزي                                                   

  

  5افندـــتند و زعين تو معـــــم تو پرســــاس    دريغا كه مغان از تو بالفند! اي كفر
  

او ماني را . كند در قرن هشتم فقط حافظ شيرازي است كه به ماني در شعرش اشاره مي
  :داند صورتگر چين مي

    از صورتگر چين پرسداري رو  اگر باور نمي
  1خواهد زنوك مشك كلكينش كه ماني نسخه مي                                                
                                                            

  .الدين سعدي شيرازي، مصلح.  1
  .357ش، ص 1320غني، تهران،  -، تصحيح قزوينيديوانالدين محمد،  رازي، شمسيحافظ ش.  2
  .198ش، ص1387تهران، علمي و فرهنگي،  حافظ نامه،الدين،  خرمشاهي، بهاء.  3
  .502همو، ص.  4
  .268، ص2معين، محمد، ج.  5
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 شاعران سدة نهم هجري قمري. 6

همچنين . كند نمايد و او را مذمت مي در قرن نهم تنها جامي است كه از زردشت صحبت مي
  .سازي ماني نيز توجه دارد جامي به جنبة زيبايي

  2م مكش از هم پشتيــــروي در ه  مي اگر زردشتيـــــــر براهيـــــگ      
  

  3مباد ماني از اين كار با سر در پيش  مكن به ديدن خوش قامتان به باال سروي    
  

 شاعران دورة صفويه. 7

در دورة صفويه به دليل تأكيد بر مذهب شيعه ديگر صحبتي از زردشت و ماني نيست، جز 
كند و در شعر او نيز بويي از مذمت به  اي به آتشكده مي زي كه در شعرش اشارهصائب تبري
اي فداي تو «بند معروف خود، به مطلع  پس از آن هاتف اصفهاني در ترجيع. رسد مشام مي

  .دهد كند و آنها را مقابل مسلمانان قرار مي اشاراتي به زردشتيان مي» هم دل و هم جان
  4ويران شدة جلوة مستانة عشق است  ة فقرهم كعبة اسالم و هم آتشكد

  

  . . .بچگان ـــــرد پير، مغــبه ادب گ  ش افروزيــــپيري آن جا به آت
  5ت در ساغر آتش سوزانــــــريخ  پرست آتش دست ساقي آتش. . . 

 
 شاعران دورة مشروطيت .8

تا دورة  بينيم، در فاصلة ميان صفويه و جنبش مشروطيت انعكاسي از زردشت در آثار نمي
در اين دوره، اديب الممالك . مشروطيت كه دورة احيا و زنده شدن دين زردشتي است
  :برد فراهاني در شعر نويي در ديوانش از آتشكدة پارس نام مي

  
                                                                                                                                       

  .ژة مانيدهخدا، علي اكبر، ذيل وا.  1
  .290ش، ص1380كوشش محمد روشن، تهران، نگاه،  ، بهديوانجامي، نورالدين عبدالرحمن، .  2
  .433، صمقدمه بر ديوان جاميروشن، محمد، .  3
ش، 1380جا، طلوع،  كوشش محمد عباسي، بي ، بهديوان صائب تبريزيصائب تبريزي، ميرزا محمد علي، .  4
  .198ص
  .هاتف اصفهاني.  5
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  در ديدة من بنگر درياچة ساوه

   1. . .ام آتشكدة پارس نمودار وز سينه
  

زدايي دارد، اشعار بسيار مهيجي گيري در زنده كردن افكار م عارف قزويني كه تالش چشم
  :سرايد بيني زردشتي مي تحت تأثير جهان

  2در آكاين خانه پر سوز و گداز است  چون دين گفتارش و كردار و پندار
  

 شاعران معاصر. 9

آيد، اما اين بار اين سخنان در جهت  در شعر معاصر نيز سخن از زردشت دوباره به ميان مي
كند كه تقريباً همة  ر شعر زيبايي به آيين زردشتي تقديم ميالشعراي بها  ملك. مدح اوست

  :واژگان آن فارسي است
  3تــــمائيد پشـــكه بر ديو ريمن ن  چنين گفت در گاتها زردهشت

  

  :نويسد پرست و ايران دوست نيز در اپراي معروفش مي ميرزادة عشقي شاعر وطن
  4و موبدانپيش آهنگ همه دستوريان     تمـــن روان پاك زردشــــم
  

ترين پژوهنده و محقق آيين مزديسنا نيز شعر زيبايي  شادروان استاد ابراهيم پور داوود، بزرگ
سرايد كه  همچنين شهريار نيز دربارة زردشت شعري مي. در مورد زردشت سروده است

  :كنيم بيتي از آن را نقل مي
  ودنم آرزوستويي از همگنان ربــــــگ  اي از راستي درودنم آرزوست خوشه     
  5زند و اوستا به دست، سرودنم آرزوست  انيانـــاســـبسان ايرانيان به گاه س      

  5آرزوست
  
  
  
  
  

                                                            
  .1202دهباشي، علي، ص.  1
  .1203، ص همو.  2
  .1207همو، ص .  3
  .1206همو، ص.  4
  .1209همو، ص.  5
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  1سر برآورد در آفاق زتخت جمشيد  روح زردشت سحرگاه به لباس خورشيد      
  

اميد نيز در مورد . پژوه ايراني با تخلص م مهدي اخوان ثالث شاعر پرآوازه و موسيقي
فريدون مشيري نيز در شعر نوي زيبايي دربارة زردشت و . استزردشت اشعاري سروده 

  :نويسد ايران مي
  2ز هر پير و پيغامبر دوست دارد  گرانمايه زردشت را من فزونتر

  
  آفتاب كه فروغ رخ زردشت در آن گل كرده است

  آسمانت كه ز ميخانه حافظ قدمي آورده است
  كوهسارت كه بر آن همت فردوسي پر گسترده است

  انت كز نسيم نفس سعدي جان پرورده استبوست
  3.هم زبانان منند

  

سرشك، با مشاهدة تصويرهاي باقيماندة بناهاي . محمدرضا شفيعي كدكني با تخلص م
جا مانده از آن روزگاران كهن در كتابي، شعري  هاي به تاريخي و معماري اسالمي و كاشي

  :اردسرايد كه در آن به زردشت، ماني و مزدك اشاراتي د مي
  برد اين نقش به ديوار مرا تا كجا مي

  تا بدان جا كه فروماند
  . . .چشم از ديدن و لب نيز زگفتار مرا

  
  گردخاكستر حالج و دعاي ماني

  شعله آتش كر كوي و سرود زرتشت
  پورياي ولي آن شاعر رزم و خوارزم

  . . . نمايند در اين آينه رخسار مرا مي
                                                            

  .1209همو، ص.  1
  .همان.  2
  .1210همو، ص.  3
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  نمايد بنظر، مي

  . . .باغ نگونسار مراپيكر مزدك و آن 
  

  برد اين نقش به ديوار مرا تا كجا مي
  ماند تا بدان جا كه فرو مي

  1. . . چشم از ديدن و لب نيز زگفتار مرا
  

  گيري نتيجه
اي ناگسستني ادبيات شيرين فارسي را به تاريخ ايران باستان  همانطور كه مالحظه شد، رشته

دث زمان و تاخت و تاز بيگانگان نيز نتوانسته آن اي كه حتي تندباد حوا رشته. زند پيوند مي
طبق . خورد در آثار همة شعرا كم و بيش افكار و عقايد ديرين به چشم مي. را پاره كند

هاي به عمل آمده، به غير از دقيقي، فردوسي و زرتشت بهرام پژدو، تا قبل از دوران  بررسي
پرست،  آنها زردشتيان را آتش. اند مشروطيت همة شعرا به اتفاق به مذمت زردشت پرداخته

احترامي به اوستا، زند و پازند  اعتنايي و بي اند و با چشم بي گبر و مجوس معرفي كرده
. اند به استفاده كرده عنوان مشبه آنها گاهي در تشبيهاتشان از قبلة زردشت به. نگرند مي

زردشت بيش از وبيش در اشعار منعكس گرديده و  همچنين مفاهيم اعتقادي زردشت كم
  .مزدك و ماني كانون توجه شعرا، البته در جهت ذم و نكوهش بوده است

در . كند در مورد ماني فقط فردوسي، آن هم در چند مورد مختصر به عقايدش اشاره مي
. اند و او را صورتگر  ديگر موارد شعرا به اتفاق فقط به جنبة هنري و نقاشي او اشاره كرده

اند و حتي گاهي ماني را در رديف ملحدان و زنديقان به  ت دانستهپرس نقاش استاد و بت
همه جا صحبت از . شود ماني در ادبيات فقط به خاطر هنرش ستوده مي. اند شمار آورده

در . نقاشي و نگارستان ماني است و اين تنها انعكاسي است كه آيين مانوي در ادبيات دارد
گويا . ي غير از شهرت نقاش بودن بوده استصورتي كه مسلماً هدف ماني از نقاشي چيز

اين مطرح كردن زياد از حد نقش و نگارهاي او به دليل پنهان كردن و بيان نكردن تعاليم و 
  .عقايد بشردوستانة ماني بوده است

                                                            
  .1212دهباشي، علي، ص.  1
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اعتنايي و يا مذمت ادبا قرار گرفته  در اين ميان مزدك بيش از دو شخصيت ديگر آماج بي
. ي است كه در زير خروارها خاك مردة تاريخ مدفون شده استمزدك قهرمان گمنام. است

شود در نهايت  اي به او مي شود و هر كجا هم اشاره ندرت در ادبيات ما ياد مي از مزدك به
تنها فردوسي از عدالت و اصول . انصافي و مذمت شديد شعرا است بيرحمي مورد بي

» بد دين«در آخر، مزدك را به صفت هر چند كه او نيز . كند جويي مزدك صحبت مي برابري
مزدك مظهر مظلوميت و مردانگي است، ولي در جامعة شعرا . خواند مي» بخت نگون«و 

  .درست برعكس مظهر ظلم و بيداد معرفي شده است
  

  منابع
كوشش ناصر هيري، تهران،  ، بهديوانامير معزي، اميرالشعرا محمد بن عبدالملك نيشابوري،  -

 .ش1362انتشارات مرزبان، 

كوشش محمد تقي مدرس رضوي، تهران، انتشارات علميو  ، بهديوانانوري، علي بن محمد،  -
 .ش1364فرهنگي، 

 .ش1382كوشش كيخسرو جاماسپ آسا، تهران، توس،  به نامه، ارداويرافبهرام پژدو، زرتشت،   -

اه، كوشش محمد روشن، تهران، موسسه انتشارات نگ ، بهديوانجامي، نورالدين عبدالرحمن،  -
 .ش1380

 .ش1320غني، تهران،  -كوشش قزويني ، بهديوانالدين محمد،  حافظ شيرازي، شمس -

الدين سجادي،  كوشش سيد ضياء ، بهديوانخاقاني شرواني، افضل الدين بديل بن علي نجار،  -
 .ش1368تهران، انتشارات زوار، 

ابيات دشوار حافظ، تهران،  ، شرح الفاظ، اعالم، مفاهيم كليدي ونامه حافظالدين،  خرمشاهي، بهاء -
 .ش1387انتشارات علمي و فرهنگي، 

كوشش محمد جواد شريعت، تهران،  ، بهديواندقيق طوسي، ابو منصور محمد بن احمد،  -
 .ش1368انتشارات اساطير، 

، تهران، نشر هاي زرتشت زندگي و انديشه زرتشت، سيري در زندگي و آموزهدهباشي، علي،  -
 .ش1382افكار، 

 .ش1352نامه،  ، تهران، موسسة لغتنامه لغتلي اكبر، دهخدا، ع -

 .نورالدين عبدالرحمن جامي ديوانروشن، محمد، مقدمه بر  -

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  
  
  
  
  
  
  1390 تابستانو  بهار، 9 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /نظوم فارسيسيماي ادبي زردشت، ماني و مزدك در آثار م                30

 
كوشش احمد مهدوي دامغاني، تهران، انتشارات باستان،  ، بهديوانروني، ابوالفرج بن مسعود،  -

 .ش1347

جا،  يب رهبر، بيكوشش خليل خط ، بهديوان غزليات استاد سخنالدين،  سعدي شيرازي، مصلح -
 .ش1371مهتاب، 

كوشش مدرس  به ،يقةالطر يعةو شر لحقيقةا يقةحدسنايي غزنوي، ابوالمجد مجدودبن آدم،  -
 .ش1366رضوي، تهران، چاپخانة سپر، 

 .ش1362كوشش مدرس رضوي، تهران، انتشارات سنايي،  ، بهديوانهمو،  -

جا،  شش محمد عباسي، بيكو ، بهكليات صائب تبريزيصائب تبريزي، ميرزا محمد علي،  -
 .ش1380انتشارات طلوع، 

درويش، تهران، انتشارات . كوشش م ، بهكليات ديوانعراقي، فخرالدين ابراهيم همداني،  -
 .ش1368جاويدان، 

كوشش محمد دبير سياقي، تهران، انتشارات سنايي،  ، بهديوانعنصري، ابوالقاسم حسن،  -
 .ش1342

كوشش محمد دبير سياقي، تهران، كتابفروشي زوار،  ، بهديوانفرخي سيستاني، علي بن جولوغ،  -
 .ش1371

 .ش1367كوشش سعيد حميديان، تهران، نشر قطره،  ، بهشاهنامهفردوسي، ابوالقاسم،  -

، از روي نسخة محمد نخجواني، تهران، انتشارات ققنوس، ديوانقطران تبريزي، ابو منصور،  -
 .ش1362

 .ش1384فه و شعر خيام، تهران، ، فلسخيام نامه روزگارقنبري، محمدرضا،  -

 .ش1364كوشش مهدي نوريان، اصفهاني، انتشارات كمال،  ، بهديوانمسعود سعد سلمان،  -

 .ش1354تهران، انتشارات اميركبير،  فرهنگ فارسي معين،معين، محمد،  -

كوشش محمد دبير سياقي، تهران،  ، بهديوانمنوچهري دامغاني، ابوالنجم احمد بن قوص،  -
 .ش1363وار، انتشارات ز

كوشش كريم زماني، تهران، انتشارات  ، بهمثنوي معنوي مولويالدين محمد،  مولوي، جالل -
 .ش1385ققنوس، 

كوشش مجتبي مينوي و مهدي تحقق، تهران، انتشارات  ، بهديوانناصرخسرو قبادياني، ابو معين،  -
 .ش1353دانشگاه تهران، 

 .ش1368انتشارات اميركبير،  كوشش سيد رضا نظر نقوي، تهران، ، بهديوانهمو،  -

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
  
  
  
  

  31        1390 تابستانو  بهار، 9 ، شمارة5 ، سالپژوهشنامة اديان /سيماي ادبي زردشت، ماني و مزدك در آثار منظوم فارسي
 
خانة كاويان  ، تهران، انتشارات اميركبير، چاپبحثي درباره زندگي ماني و پيام اوناطق، ناصح،  -

 .ش13575تهران، 

كوشش وحيد دستگردي، تهران، انتشارات اميركبير،  ، بهكلياتاي، الياس بن يوسف،  نظامي گنجه -
 .ش1366

  
 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

