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Abstract 
 

In this article, we argue that two poems of the "Khane Hastom" of Akhavan Sales are 
the reconstruction of the atmosphere of ancient Iran and special special attention is 
paid to the philosophy of Zoroaster. He seeks to revive the culture of ancient Iran and 
the philosophy and religion of Zoroaster and Mazdak in order to give a different meaning 
to the social justice or justice of the past. According to Akhavan, the view of the 
thoughts, existence and death of the protagonist is different from the common view of 
the western thinkers. On the other hand, the coexistence of Indo-European and Iranian 
philosophical religious myths has caused traces of western philosophy to be highlighted 
in his poetry; From the point of view of the heroes of poetry, existence is eternal and 
related to Ahuramazda, and they contrast "life" and " nonliving" which is also a part of 
existence. unlike western existentialists and absurdists who believe " man is alone and 
life is absurd". In this way, they overcome the emptiness of their time and give meaning 
to life. In this study,the contradictions of Akhavan about ancient Iran have also been 
examined. Keywords: Khane Hastom, Philosophy of Zoroaster, Absurdism, Akhavan 
Sales. 
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Literature and art have some functions that, by fulfilling those functions, 
they find an effective meaning, and that is the changes of human beings, 
society, life, and showing the ways of positive change of society toward 
perceptual and sensory beauties. There have been many definitions of 
aesthetics, each of which is worth pondering, but Hegel,s concept of 
beauty is more acceptable to most thinkers. According to him, the most 
beautiful thing for man is "life", so for him just a concept of a life free of 
violence and misplaced worries and giving human beings a sense of real 
vitality and distance from emptiness is important. 

Literature and art can also be a bridge of happiness, at the same time 
it is the trajectory in accordance with the demands of society and arising 
from the suffering of human society. Because the literature itself does 
not serve the purpose. But what does it mean to conform to the 
demands of society? It means to see and understand the joys and cries of 
the people and to reflect in a way that everyone notices and takes a clear 
and unequivocal stand against it. By explaining this task, literature must 
take fundamental steps and remove the so-called valuable role of society 
in order to remove dust from the melancholy ugliness of society. 

In contemporary poetry, the main movement of poetry has always 
dealt with the Iranian man, past, present, future, function, ideal and 
destiny despite the troubles and contradictions, and from his position he 
moves to the destiny of man in the world and it shows the passionate 
study of human nature derives from new art and literature. Hence, most 
poets have considered it necessary to show the secrets within themselves, 
so the poetry and art of each period is a picture of the life of the real 
man of that period; thus, the discovery of the new man is not only 
specific to the humanities, social sciences, philosophy and functional 
theories of that period, but also the poetry and art of that period have a 
significant role in knowing the new man. Sometimes knowing the new 
man manifests itself in poetry and art earlier than other fields of science. 

In addition to show these manifestations of human life, poetry and art 
also reflect the social values of the present and the past of man, and the 
more it reflects the values of the past and the more similar its mental 
images to the past, the less fresh it is. And as a result its ideal life and 
future will be shorter, and on the other hand, if these images are not 
inspired by understanding the present situation and past experiences. But 
if it is only a diagram of the characteristics and static values of the past, it 
will be no more than a reflection of reaction, and it may be considered 
new or ideal only for those who are fond of the past and those who cling 
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to tradition. Thus, the reflection of the past and the present in poetry 
puts the poet and the reader of the poem on the path of touching a 
culture that lives in a present time whose foundations are based on the 
past of a civilization. On the other hand, this creates a contradiction for 
the poet; if the contradiction leads to superiority of one over anotherwill 
result the end of the work of an artist. however, it is difficult to discover 
the existence of such contradictions in the poetry of poets, but the most 
important example of this contradiction can be found in the field of 
theology and artists can feel more than other fiels; As in the poems of 
the great poets of Iran such as Hafez, Rumi, Saadi and other mystics, the 
manifestation and meaning of their poetry has been doubled and 
sometimes multi-faceted, and each reader has a new understanding of its 
meaning with his own taste, and on the other hand "origin of this 

contradiction is based on the will of being free”. 
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 چکیده

ردشت فلسفه ز به ایبازسازی فضای ایران باستان است و در آن توجّه ویژه، اخوان ثالث« ان هشتموخ»
فاوت از گاهی متنان نبه سرانجام زندگی و فلسفه اصالت وجود قهرما، شعر شده است. اخوان در این شعر

ن و فلسفه ن باستاایرا گراییِ غرب دارد؛ وی درصدد احیای فرهنگِنگاه معمول فلسفه اصالت وجود و پوچ
تفاوت عنایی ممذشته گدادگری حال و ، اعیو آیین زرتشت و مزدک است تا با این دیدگاه به عدالت اجتم

از  رق دارد.ف ل غربهستی و مرگ قهرمان داستان با دید معمو، اندیشه، دیدگاه، بدهد. از نظر اخوان
ا ده است تاروپایی و ایرانی سبب گردی فلسفی هند و -های دینیریشه بودن اسطورههم، سویی دیگر

ابسته به واوید و ج، ستیه، جسته شود؛ از دیدگاه قهرمانان شعرهایی از فلسفة غرب نیز در شعر وی بررگه
، ز هستی استدهند که آن هم بخشی اقرار می« ندگیز -نا»را در برابر « زندگی»اهورامزداست و آنان 

چ گی را پوو زند« خود رها شده»گرایان که انسان را به های غربی و پوچبرخالف اگزیستانسیالیست
، شدر این پژوه دهد.یمکنند و به زندگی معنا گونه بر پوچی روزگار خویش غلبه میانگارند. وی اینمی

 .ته استهای اخوان در خصوص گذشته ایران باستان نیز مورد مداقّه قرار گرفگوییتناقض

 .اخوان ثالث، گراییپوچ، زرتشت فلسفة، ان هشتموخ: هاهواژکلید
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 مقدمه

ت است از آن عبار کند ومفهوم کارآمد پیدا می، ا ادای آن رسالتوظایفی دارد که ب، ادبیات و هنر
سوی  امعه بهثبت جزندگی و نشان دادن راهکارهای تغییر م، تغییر و کندوکاو انسان و اجتماع

 های درکی و حسی.زیبایی
امل تداقه و مام محل اند که هر کدتعاریف وافری ارائه کرده، شناسیمتاخران در باب زیبایی

ر این به نظ، یدنماتر میمندان مقبولاز زیبایی برای اغلب اندیشه« هگل»ولی تبیین است 
است که یزی زیباست بنابراین برای او فقط چ« زندگی»، زیباترین چیز برای انسان، فیلسوف

نده زاحساس  اشد وهای نابجا را به همراه داشته بمفهومی از زندگی عاری از خشونت و دغدغه
 دوری از پوچی به بشر اعطا کند. بودن واقعی و

های هخواست در عین حال خط سیرش منطبق بر، تواند پل خوشبختیادبیات و هنر نیز می
منظور را  هدف، وددرخ جامعه و برخاسته از آالم مبتال به اجتماع انسانی باشد. چرا که ادبیاتِ

ا و هه شادیین ک؟ یعنی اهای جامعه به چه معناستمطلوب نیست. امّا منطبق بودن با خواسته
ا بمایی و عکس نشوند منهای آحاد مردم را ببینی و درک کنی و طوری که همه متوجّه میضجه

وی ار از ردودن غبادبیات برای ز، بگیری. با تبیین این وظیفه صراحت تمام در مقابلش موضع
 اشد.بداشته  رزندهاشی های اساسی بردارد و به اصطالح نقهای ملوّن شده جامعه باید گامزشتی

نسان ره به اهموا، هاها و تناقضبه رغم گرفتاری، در شعر معاصر نیز حرکت اصلی شعر
 سرنوشت عیت او بهآرمان و سرنوشتش پرداخته و از موق، کارکرد، آینده، حال، گذشته، ایرانی

دبیات نو هنر و ااتی ِذ، انسان در جهان گراییده و نشان داده است که بررسی پرشور طبیعت انسانی
تصویر  ش را بهخوی های دروناست. از این رو عموم شاعران بر خود الزم دانسته است که پنهانی

 پس کشف ه است؛انسان راستین آن دور تصویری از زندگی، کشد بنابراین شعر و هنر هر دوره
ه یست بلکره نن دوآهای عملکردی فلسفه و نظریه، اجتماعی، فقط ویژة علوم انسانی، انسان نو

در شعر ، نسان نوخت اشعر و هنر آن دوره نیز سهم بسزایی در شناخت انسان نو دارند و گاهی شنا
 نمایاند.های علوم دیگر خود را میو هنر زودتر از حوزه

های اجتماعی شعر و هنر عالوه بر نشان دادن این نمودهای زندگی انسانی به بازتاب ارزش
تر باشد و تصاویر های گذشته در آن نمایان پردازد و هر چه ارزشمیحال و گذشتة انسان نیز 
اش شود و عمر آرمانی وآیندگیتر باشد از درجة تازه بودنش کاسته میذهنی آن به گذشته شبیه

های گذشته مایه شود و از سویی دیگر اگر این تصاویر از درک موقعیت حال و تجربهکمتر می
ها ها و خصلتاما اگر فقط نمودار مشخصه. ریشه استلی و ساختگی و بینگرفته باشد. البته توخا

تبلوری از ارتجاع بیش نخواهد بود و تنها برای همان ، های ایستای گذشته باشدو ارزش
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خوکردگان به گذشته و لمیدگان بر سنت ممکن است نو یا آرمانی انگاشته شود. از این رو بازتاب 
دهد که شاعر و خوانندة شعر را در مسیر لمس یک فرهنگ قرار می ،زمان گذشته و حال در شعر
از طرف دیگر . های آن بر گذشتة یک تمدن استوار استکند که پایهدر زمان حالیِ زندگی می

کند؛ تناقضی که اگر زمانی به برتری یکی بر دیگری این موضوع برای شاعر تناقض ایجاد می
هایی در شعر شاعران با این حال کشف وجود چنین تناقض، ستانجامد کار هنرمند رو به اتمام ا

تر از توان بیشترین نمونة این تناقض را در حوزة الهیات هر هنرمندی میدشوار است اما مهم
، های دیگر احساس کرد؛ همان طوری که در اشعار شاعران بزرگ ایران زمین چون حافظحوزه

معنی شعرشان را دو و گاه چندسویه کرده است و هر گر و سعدی و دیگر عارفان جلوه، مولوی
خاستگاه این »ای دارد و از طرف دیگر با ذوق خویش از معنی آن برداشت تازه، ایخواننده
نهاده شده است.  ودیعت همان ارادة معطوف به آزادی است که در کمون ذات انسان به تناقض
وجودیِ   محور این تناقض»یست. این تناقض ن گاهِ  گاه هنری چیزی جز ظهور خلّاقیّت

و  امور تاریخی تواند در حوزةتواند از امر فردی و شخصی سرچشمه بگیرد و میمی، هنرمندان
 خود را بنمایاند و حتی در ورای مسائل تاریخی و اجتماعی و ملی و در حوزة، اجتماعی و ملّی

 ( 395: 1386، شفیعی کدکنی«)دهد.الهیات هم این تناقض خود را نشان می

 های اخوانگوییتناقض -1

د که جود دارتان وهای اخوان چندین تناقض در رابطه با اکنون و گذشتة ایران باسدر سروده 
کشد؛  ه تصویربشود که حب و بغضی توأمان را در شعرش ناپذیر است و سبب میتجربه برایش

 مانندِهد. در شعر بیدنشان میدر شعر او خود را  وجهی به زیباترین الهیات این تناقض در حوزة

به ، ه در یک آنآیا تو هم هستی؟ / ک ز تو مستم و دانم که هستم من / ای همه هستی: نماز
کنیم؛ خواهیم  او توجّه «مَزدشت» قضیّة پردازد. حتی اگر به عمقنفی و اثبات یک چیز می

ز ا، ه ظاهربدش را گیری همین تناقض است یعنی او برای این که خوشکل، مزدشت دانست که
 جتماعاونه گاین تناقض نجات دهد؛ مزدک و زرتشت را به عقیدة خودش آشتی داده و بدین 

 ( 397-395: همان«)کند.نقیضین ِعجیب و غریبی را تصویر می
های شین ارزبدهد به تناقض های اجتماعی و اخالقی را بازتاب مییا هنگامی که ارزش

ا از یگرگونی ددر شرف ، های زمان حال ویدهد که ارزشان میپردازد و نشحال و گذشته می
تگان الت گذشو اص کندایران باستان را پیش چشم خواننده مجسم می، بین رفتن هستند بنابراین

 هایرزشادآور ای، نمود بسامد واژگان آیین زرتشت و مزدک، برای نمونه. شودرا یادآور می
 . اجتماعی از دست رفته آن دوره است
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 نک ای جنون گل به جان بیزار از این عقلِ زبونم
 ابهایی نیست پیش من آن مُس را نه این بَه ر

 

 که سودا و سَرِ زنجیرهای دیگری دارم 
 ماردکه من با نقدِ مَزدُشتم، بهای دیگری 

 

 (19: 1391)اخوان، 

 آری، ار، اهورایِ مریبدوه نفریا و رش
 ر پیوندرضا عقد است د، محبّت برترین آیین

 میوة مزدک و زردشت، بهین آزادگر مَزدُشت
 

 اعتنایِ دیگری دارمخدای زیرکِ بی 
 ممن این پیمان ز پیر پارسای دیگری دار

 که عالم را ز پیغامش رهای دیگری دارم
 

 (22: )همان

د آوری مییران روگذشتة ا تابد از این رو بهها را بر نمیو ناعدالتی !وی جامعة ایران مسلمان
آمیزد تا ر هم میرا د هاآورد از این رو همة آنو این مطلب تناقضی بین باورهای وی به وجود می

 ید.شاید به این وسیله بتواند مشکل الینحل دوگانگی باور خویش را برطرف نما
ند بینا میها رکند که در خیال شعری خویش دور دستاز سوی دیگر از اطرافیان گالیه می

  :ویدگو می کندتوانند از این رو آنان را سرزنش میقایق اطراف خویش نادرک ح ولی از

 شعرهای خوب و خالی را 
  راست، راست گویم

 دردانباید امروز از نو آیینانِ بی
 خواست 

 ... 
 امّا ،بیند کنارِ پوزشانو نمی

 ها که با آن ،آور راهای کر کننده و کوریبوی گندِ شعله
 کوبند بر پیشانی ِچین خوردة آدم یم -های داغن خالچونا -های خالداغ

 و همین امروز یا فرداست 

  (83-79 :1391، شوید از رخسارة پر آبلة عالم)اخوانبلعد و میکآدمیت را فرو می 

، همراهی نقل با سند ،راوی توسی ،آتش ،روشن ،با واژگانی چون تیره ان هشتمواخوان در خ

اندیشیدن  ،با مهر پیمان بستن ،عالی نبودن –چون پوچ هم–هیچ  ،ردعیار مهر و کین مرد و نام
های زرتشت و مزدک است که هرکدام از این یادآور اهمیت آیین ،و اصطالحاتی از این دست

دار اصالحات اجتماعی و اصالح جامعة خویش بوده و تغییر و تحوالتی را در ادیان خود طرف
اند امّا تأثیر ند که به سختی از جانب حکومت وقت سرکوب شدهااجتماع ایران آن روزگار رقم زده
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توان گفت که یکی از دالیل سقوط دولت اند طوری که میناپذیری بر جامعة خویش داشتهانکار
  ساسانی سرکوب مزدکیان آن دوره بوده است.

فع ربه رار و اص دانستندمعتقد به دادگری بودند و سرچشمة ستم را خود انسان می مزدکیان
ین بر چن. همنستندداها داشتند و علل بدبختی را همین تبعیضات اجتماعی میتبعیض بین انسان

 فشردند!ها و رفع تبعیض پای میاندیشة برابری انسان
 ،کریفک انقالب دین زرتشت ی»است زیرا  دانستهگرا میاخوان دین زرتشت را نیز تحوّل

ی را کنار ن پنداردایامردم خ ،ج به وجود آورد که بر اثر آناجتماعی و مادی در سرزمین ایران وی
و  کوشش، ارک، سازندگی ،نشینیو به شهر ،زندگی خانه به دوشی را ترک کردند ،گذاشتند

و مدرنیته است؛  های تمدن( و آزادی که یکی از نشانه121 :1384 ،مهر«)همکاری روی آورند.
ین که در تخاب آیر اند ،ر این میان آزادی ارادة انسانمورد توجّه خاص دین زرتشت بوده است و د

روی  دی و ازآزا بایست بادورة اخوان مورد توجّه نبود؛ در دین زرتشت آزاد بود و هرکس می
اییده رتشتی زاشد؛ زاش متعهد بانجام امور دینی کرد و نسبت بهاختیار دین خود را انتخاب می

د و دینی را رسیمی غهنگامی که به سن بلو ،که هر زرتشتیاین بود  ،به تنهایی کافی نبود ،شدن
بپذیرد و  ه آن رااراد بایست خود با دانش وکه تا آن هنگام به پیروی از پدر و مادرش داشت؛ می

 . دورباشد رویی بها و دوریزی کند و از هر گونه ریزندگی خویش را پایه ،با عمل به آن تعهد دینی
ری طو ،دندطئه کرزرتشت و ادیان باستانی دیگر تو ،بین دین مزدک ،ساسانیان برای تفرقه 

ان اصالت ر آن زمدنی که های خام زُرواهای مزدک را از میان بردند یا آن را با اندیشهکه نوشته
ی فلسفی هاشهترین اندیسرچشمة جوشان یکی از بزرگ»خود را از دست داده بود آمیختند و 

سان آی مزدک فلسف هایاند که رسیدن به اندیشهصّب چنان اندودهجهان را با گِل نادانی و تع
 (94 :1388 ،پرتو«)نیست.
 ،دانروه موبار گآنان پس از مزدکیان برای زرتشتیان نیز توطئه چیدند و مردم را به چه 

انست از تومیبندی کسی ندهگانان و دستوَرزان تقسیم کردند که در این تقسیم ،رزمندگان
شد و عیین میشت ته دیگر ارتقا یابد؛ طوری که از جانب حکومت برای مردم سرنوگروهی به گرو

رتشت ورهای زا باروحانیان زرتشتی را مجبور به اشاعة چنین باوری در بین مردم کردند که ب
ن این رخ براینابانست دانسان را فرمان روا بر اختیار خویش می ،ناسازگار بود زیرا آیین زرتشت

فتن ز بین راا برای برد و زمینه ردو دین زرتشت و مزدک را رو به افول می ،رافیهای انحداد
  سازد.ها آماده میآن

سرود و سرّی است  ،همین چار تا کالم» :نویسدمی« سه کتاب»در مقدمة مجموعة  ،اخوان
آور د( و سپس یا12 :1391 ،اخوان ثالث«).که با شما مردم و با خودم و زمانة خودم و شما دارم
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باور  ،هاگویم از اندیشه و تأماّلت و دریافتهای عمر و گذشتة خود میمن از تجربه» شود کهمی
بیند که مانند و شادی خویش را در این می (14 :همان.«)زنمحرف می ،های خودو برداشت

  کند.دیگران فکر نمی

 ادماز آن ش، در این شهر پر از جنجال و غوغایی
 ا لیک با حق گویی و عزلتپسندم مرغِ حق ر

 اهتانبه یاد باغ و بس« پاییز در زندان»من این 
 

 که با خیل غمش خلوت سرای دیگری دارم 
 نوای دیگری دارم، من اندر انزوای خود

 ر و غنای دیگری دارمیگر و شعسرود د
 

 (19 :)همان

ی هاباییای زیهبدون توجه به قید و بند ،برای فهم تفکر حاکم بر یک متن ادبی یا شعر
ات و ر ادبید« گادامر»هاست که هرمنوتیک فلسفی لفظی باید به شناخت متن پرداخت. سال

-یمها ظریهنها و از دست روش ،توجّه قرار گرفته که در آن از برای فهم های ادبی موردرشته
ست که ن اه متودگی بکند. از نظر وی تنها از راه گشما را به گشودگی متن تشویق می»گریزد و 

تنها  ،حقیقت موضوع ( و راه رسیدن به6 :1393 ،گادامر«).دهدفهم برای ما چون رویدادی رخ می
اعر و شا تفکر ایی بآشن ها هستند. پس برایرهایی از این قید و بندهای زیبایی شناسی و نظریه

نی و شیوة زندگا ختاری های شعر کافی نیست بلکه باید بانویسنده تنها معنی شعر و شناخت زیبایی
ست و تعدد امدارای مراحل  ،تاریخ زندگانی انسان»وی نیز آشنایی کافی داشت زیرا  تفکر

ه با توجّ ندگانیو تفاوت این صور ز ،های این زندگانی در همة این مراحل یکسان نیستصورت
دگانی زن اریخت که تو از این جاس ،های خاص یک مرحله بستگی داردانسان به کردارها و اندیشه

نوی گانی معن زندیعنی شرح تحوّل زندگانی معنوی اوست و ای ،انسان همانا تاریخ اندیشة او
 :1348 ،ن)هوم« شود.نمایان می ...همان است که به صورت عرفان و فلسفه و دین و سیاست و

  .لب استآشنایی با گشودگی متن و تاریخ زندگی شاعر و متفکر زمینة فهم مط ( پس20

 شعر اخوان  سفه درفل -2

یم. کل دار ن( ازما یک شناخت تخمینی )گما»در یک تعریف ساده در مورد فلسفه باید گفت که 
شناخت  مّا اینا ،ارنداند. یعنی یک شناخت فراگیر از جهان دها به نوبة خود فیلسوفهمة انسان

 به جای ه کل رابکار فلسفه در این جهت است که معرفت . تر بر پایة گمان و تخیل استبیش
احساس  ،گمان ،همف ( در این میان شعر رابطة37 :1392 ،یثربی«)گمان ما نسبت به کل بنشاند.

 انسان و زندگی است. 
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ه بن مردم ان بیشهاینظر بعضی از محققان بر این است که فیلسوفان برای گیرایی نظریه 
عضی دیگر بند و با دریارهای آنان یشهتر و بهتر بتوانند انداند تا مردم بیشزبان شعر سخن گفته

فی این کّر فلسموضوع تف م.در حوالی اواسط سدة پنجم پ» :گویدپروفسور روبین می ،ازجمله
 ،بل رؤیتالم قاعچه هست و هستی واقعی و هستی « واقعّیت»بوده است که بگوید در زیر الیة 

چونان یکی  ه به آنفلسف وذار شده بود تأمّل بر رفتار انسانی به شاعران و قانونگذاران واگ چیست.
ررسی رفتار انسان و بیعنی کار شعر  (128 :1389 :بابایی«)های خاص توجّه نکرده بود.از موضوع

-کیکلسفه تفو ف کار فلسفه را رسیدن به حقیقت کلی بیان کرده است که امروز رفتار انسانی

  ناپذیرند.
این  است در نا شدهب ،آغازین وجود حقیقت اشیاءای هر ملتی بر پایة تفکرات ادبیات اسطوره

 ،«دومزیل»های وهشفلسفی هند و اروپایی از نظر پژ –ای و آیینی ساختار تفکّر اسطوره میان
ته زمان یافای ساهند و اروپاییان در اعصار باستان جامعه»نشان داد که  ،پژوهشگر فرانسوی

تأثیر  ایی زیراروپ حواّلت بعدی اساطیر هند واند و ضمناً این تحقیقات نشان داد که تداشته
  (21 :1384 ،بهار«)های پیشرفتة مدیترانه و آسیای غربی بوده است.تمدن
های تجربه این اساطیر کردبه بازسازی اساطیر پرداخت چون فکر می ،وی به سبب این 

ه کگیرند یمدر بر  اقتصادی و اساطیری هند و اروپاییان نخستین را ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
ید که تیجه رسنه این بها هستند و پس از تحقیق ایران و یونان نیز زیر مجموعة آن ،اساطیر هند

های نسرزمی پیش از گسستن از هم و گستردن در ،( جامعة اصلی هند و اروپایی نخستین1»
داران را میراثوژی ( عناصری از این ایدئول2دارای ساختاری ایدئولوژیک سه بخشی بود  ،مختلف

 (3 ی شد.روپایاهایی بردند که سپس بوم اقوام هند و آن جامعة نخستین با خود به سرزمین
از  ،اییو اروپ ی هندای و حماسای از ادبیات کهن اسطورهتوان این عناصر را در پهنة گستردهمی

 (23 :مانه«)های ایرلند پیش از در برگرفتن مسیحیّت دید.وداهای هند باستان تا اِدا
ن پدر وجود بُ» :د ازهای مشترک اساطیر هند و اروپایی عبارتنشود که زمینهسپس یادآور می 

پدر در  رد؛ وجودگییسرچشمه م ،ساالرانه؛ نرینه بودن خدایان که از اقتصاد شبانی و پرورش گاو

یران امزدا در هاهور ،پدر در یونان –زئوس  ،در در هندپ -اساطیر هند و اروپایی از جمله دیئوس
و  شتن خدایانو اشتراکات دیگری از این اساطیر از جمله شکل مادی ندا (96 :همان«)است.

 وجود اصطالحات دینی اشاره کرد. 
عر از در ش یادآور قسمت پهلوانی شاهنامة فردوسی است و هنگامی که ،ان هشتموشعر خ

ین دوره اآید یمسخن به میان  ،های باستانها و اسطورهقهرمانان اساطیری و پهلوانی آیین
 دهد. آمیختگی خود را با اساطیر نشان می



 

Analysis of Akhavan's philosophical viewpoints in … By Parvane Adelzadeh 

 

 

278 

ز با ،ویرید تصافضای پهلوانی ایران باستان ترسیم شده است. افق د« خوان هشتم»در شعر 
 ابد. ن راه یدرون مت آید و بهتواند به جوالن درگنجند و فکر مینمی محدودة خاص است و در یک

  ...یادم آمد هان ! ...
 چون ترسهم ،گرچه بیرون تیره بود و سرد

 (75 :1391 ،اخوان)چون شرمهم ،خانه گرم و روشن بودقهوه

 ین مطلبادکیان به در این شعر اخوان آگاهانه است؛ مز« روشن»و « تیره»های کاربرد واژه 
 ،ر استتیار اخبناب روشنی با دانش و دریافت همراه است و اعمال ناشی از آن» باور داشتند که

ا و اصل بداین  هدف است. برخوردتاریکی جهل و عدم بینایی است و اعمال آن اتّفاقی و بی
د؛ بر واهد بوختفاقی ادیگر نیز جدایی آنان از یک ،دیگر اتفاقی است و بنا به قول شهرستانییک

 (96 :1375 ،اربه«)ند.آیالشّر پدید میمدبّرالخیر و مدبّر دیگراثر برخورد این دو اصل با یک
در  ،ودن نامحدر زمااورمزد در نیکویی و دانایی واال بود و د»به نظر نویسندة بُندَهِشن  

های زهنند. فروخوایمپایان بود. برخی قلمرو او را روشنایی )نور( بی ،روشنایی که قلمرو اوست
 ،هرم«)انند.دمی «داورمز»همه دانایی و همه خوبی است و برخی آن دو را دین  ،همیشگی اورمزد

 ،انهکری بیزمان ،ودکرانة خهرمزد پیوسته با دانش و نیکویی بی»( و به عبارتی دیگر 81 :1384
وی و خهل و برد که جای هرمزد است و در باالست؛ اهریمن نیز با جدر روشنی به سر می

ر ایین قراپو در  برد که جای اوستکرانه در تاریکی به سر میزمانی بی ،خصلت نابودگر خود
 (58 :1384 ،بهار«)داشت.
ه و آگاهان عمالیابرای انجام  ،توان گفت رفتن اخوان از تاریکی به سوی روشنی قهوخانهمی

ن جهت ؛ از اینی استهای باستاراوی اسطوره ،مندی است و مرد نقّالِ خوان هفتماز روی اندیشه
ریکی و من در تااهری ،ایات دیگر زرتشتیدر رو ،از سویی دیگر ،با کیش و فلسفة باستان آگاه است

آتش وگرما  ،چراغ شوند و اینک اخوان از مالزمات روشنی یعنیمزدا در روشنی ظاهر میاهورا
  :گویدسخن می

 از کُپّة آتش؛ ،از چراغ ،از سماور 
... 

 مرد نقّال آتشین پیغام ،خانه گرم و روشنقهوه
 ( 76 :1391 ،راستی کانون گرمی بود)اخوان 

آذر در  ،مورد توجّه است. وجود اگنی در وداها زرتشت و اساطیر هند و اروپایی در آیین ،آتش
دنبالة طبیعی ستایش و  ،و اگنیس سزوِنتا در لیتوانی وستا در روم ،هستیا در یونان ،ایران
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های اقوام ابتدایی هند و اروپایی وجود داشته و بزرگداشت آتشِ مقدّسی است که در درون دوده
پس از این  ،اخوان حال آمده است.خود مظهر وجودی و وحدت بخشندة هر دوده به شمار می

  دهد.سند ارائه می ،برای سخن خویش ،یادآوری

 ، هفت خوان را زاد سرو مرد -
 ... 

 روایت کرد؛ –آن هریوة خوب و پاک آیین 
 خوان هشتم را
 ، کنم اکنونمن روایت می

... 
 گویم سند همراه می من همیشه نقل خود را با

 تا که دیگر خردلی هم در دلی باقی نماند شک  
.. 

 آری قصة درد است. ،قصه ،قصه است این
  ،شعر نیست

 (78-77 :1391 ،اخوان«)این عیار مهر و کین مرد و نامرد است.

 گریوشنست با رنهفته ا« مهر»خواهد ارائه نماید در روشنگری واژة محتوای سندی که می
مجموعه  مونه درنست برای زداید؛ بسامد این واژه در اشعار اخوان زیاد اها میاز دل ا راهآن شک

 کند. بارگاه مهر را این گونه توصیف می« آخر شاهنامه»شعر 

 قانوناین شکسته چنگ بی

 رام چنگِ چنگیِ شوریده رنگِ پیر

 بیندگاه گویی خواب می

 خویش را در بارگاه پر فروغ مهر

 (70 :1389 ،نداز شاد و شاهد زرتشت)اخواناطرفه چشم

روان هم ی با زُز طرفاکشد و آغاز و بی پایان به تصویر میدر همان مجموعه میترا را زمان بی
  :گویدگیرد و میمعنی می

 ساعت بزرگ 

... 

 دنگ دنگ زنگ او بلند
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 بازویش دراز

 چو بازوان میترای دیر بازهم

 دیر باز دور یاز

 تا فرودتر فرود

 (126-125 :)همانتا فرازتر فراز

ای رمانفرمبر پیک و ف و سالم و آفرین»...  :نویسدمی« از این اوستا»چنین وی در مؤخرة هم
وشنی و ریمان و د و پکه نگهبان عه ایزد مهر :چهار ایزد بزرگ و فرشتة اهورامزدا آفریدة مینوی

ی یروهاندهنده و دور شکستپاسدار نیروهای اهورایی است و بازوان بلندش به نزدیک 
فرزانة  ،بوررد نیشااک مپ ،.. سالم و آفرین بسیار بر پیک و فرمانفرمای این چهار ایزدان.اهریمنی

ادة ادان آزک بامدساالر مهربانان و رادمردان مزدکاروان ،پیشاهنگ دادگران و داد فرمایان
 ،ه هزارهاصدها د ،اهصدها هزار ،پنجاها هزارها ،صدصدها ،صدها ،پنجاها ،آزادیبخش داد آفرین

« .یپیشوای مینو و پیر وین دبر ا ،درود و آفرین از همة آزاده زنان و آزاده مردانِ اهورامزدا آفریده
 ( 116-115 :1389 ،)اخوان
ت خاصی ای اهمیزرتشت و مزدک دار ،های ایران باستان به ویژه کیش مهردر آیین« مهر» 

ان به عنو ای دیگرهآیین رسمیِ درباری بود و کیش ،کیش زرتشت، ندر دورة ساسانیا بوده است؛
-ا داشتهص خود رروان خاپرداختند و پیآزاد به تبلیغ می ،های غیر رسمی در این دورة زمانیآیین

نوان عشتی به یش زرتکبه عنوان ابزار جنگ اورمزد با اهریمن و در « مهر»اند؛ در کیش زُروانی 
 .دهندة جهان حضور داردعنصر نظم ،سفة یونان باستانایزد زناشویی و در فل

ین بد که در کردنمی شد و در آن سه درگاه تعبیهرو به شرق ساخته می ،ی مهریانهامهرابه 
یکی  ،نو مهربادکناری  تر از دو درگاه دیگر بود و جلو هریک از درهایدرگاه میانی بزرگ ،هاآن

 بود؛« رمه»ماد نکه  مغربی با مشعلی رو با پایین و شخصی مشرقی با مشعلی رو به باال و دیگری

-می انجام« مهریار»با همکاری هفت تن  نشست و کار تزکیة روان رهروان رادر درگاه میانی می

رده کتعبیه  «پلّه هفت»ها برسد داد؛ برای این که سالک مهری از داخل مهرابه به پای درگاه
ه ن بود کآسما ان و هبوط انسان از هفتوآور هفت خادبودند که در بین خودشان عدد هفت ی

از آن  گاهی کهه جایان صعود کنند تا بتوانند بوبایست از این هفت پلّه یا خبرای بازگشت می
یی آن نبوده ا تواناکس ر هیچ»هبوط کرده بودند دوباره برگردند و به مهر بپیوندند که در این راه 

سانی را ک ،ریانیان مهپدران برای درنوردیدن آن هفت گام از م ،رهبر درنوردداست که راه را بی
 (48 :1388 ،)پرتو«اند که شایستگی و توانایی آنان را پیشاپیش آزموده بودند.گزیدهبر می
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الک با سود که بای از خودساختگی درونی برای سالک های مهریان مرحلهانوهرکدام از خ 
ز ایی که اجبه  حشد تا رومیختگی تن و روان نزدیک میای به جدا کردنِ آطی کردن آن مرحله

قابل  ای سالکد که برتر به نام پرندگانی بوبیش ،بازگردد؛ این هفت مرحله ،آن هبوط کرده بود
که سالک در آن با  ( مرحلة کالغی1» :لمس بودند که به طور خالصه این هفت مرحله عبارتند از

( مرحلة کرکسی 2کند. از خود دور می د و صفات آن راشوصفت شکم بارگی این پرنده آشنا می
ه کشد می داده یافت و به وی یادکه در آن سالک با صفت مردارخواری آن پرنده آشنایی می

ا سربازی که به یمرحلة سپاهی  (3نگری روی آورد. دوری گزیند و به دون ،چگونه از این صفت
ستور لک به دکه سا کر نیز از آن مشتق شده باشدشود و شاید واژة نونوکاری نیز گفته می ،آن

بستن نجانور و دل  خوار گریزی ِاین( مرحلة شیری و آشنایی با صفت جیفه4بست زنار می ،مهر
( 6 رحلة پارسی یا پارسام( 5گویند. پیوستار نیز می ،های دنیایی؛ در این مرحله به شاگردبه جیفه

هریمنی های ایهرسید و روانش از سامی« مهر یاری»که شاگرد به مرحلة  ،مرحلة مهرپویایی
 ر یگانهکرد تا با مهکه شاگرد در این مرحله آمادگی پیدا می ،( مرحلة پدری7 .یافترهایی می

( که 48-44 :1388، توپر«)شود و از جایگاهی که هبوط کرده بود دوباره به آن جایگاه صعود کند.
که در  چنانح از جسم و روحانی شدن سالک است همان رستگاری رووخ ،ان هفتمودر واقع خ

ش  از پیت قصدِان بلوغ رستگاری است که قهرمان به غایوخ ،ان هفتموشاهنامه فردوسی هم خ
  رسد.می ،تعیین شده

 اخوان گرایی در شعرنفی پوچ -3

« ودوج» یا« هستی»و « هیچ» پردازند واژةبه آن می مبهمی که ادبیات معاصر و فلسفه موضوع 
ادن در گش ،اییاست که رشتة بسیاری از افکار را به خویش بسته است و عقل انسان چون معمّ

که  -« مت از عدخلق»خود زیر مجموعة آن است و به حکم  ،ناتوان است زیرا که عقل ،گره آن
ای دهد. برنده به آن بکنپاسخی عقالنی و قانع ،نتوانسته است -شودخود عقل نیز شامل آن می

-ضوع میین مواهای فلسفة غرب به ین مطلب از دیدگاه فلسفة زرتشت و بعضی از اندیشهتبب

 پردازیم. 
 چنان ،یا و هستاهورامزد بستگی میان شود کهای تعریف میدر آیین زرتشت هستی به گونه 

 ز نیستیاهستی  ست. در این نگرش زرتشتیاهورامزدا هستی و هستی اهورامزدا»است که گویی 
است « زندگی -نه» در کار نیست و آن« نیستی»ها چیزی به نام آید و در سراسر گاتمیپدید ن

م( ی )= عدز نیستهای آدمی پدید آمده و نیخود در اندیشه ،که رویاروی زندگی ایستاده است
  .(70-69 :1388 ،از اهورامزدا جدا نیست)پرتو ،آنچه در جهان است ،نیست
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ست؛ ه شده اذاشتپایة وحی و حدیث و سخن امامان بنیان گ هستی در ادبیات عرفانی که بر 
اند اما ذر بودهحبر  از اموری است که زیر سیطرة حکم خداوندی است و از چون و چرا در مورد آن

-ستی میهبد و یادرک هستی به نیروی روشنایی و اندیشة انسان تجسم می ،از دیدگاه زرتشت

( بگذرد و )ادراک ریافتندتواند از مرز ذیرفته )فیزیکی( میآدمی دربارة این بخش پیکر پ»پذیرد و 
  (62 :همان«)به آگاهی )وقوف( برسد و به داوری بپردازد.

ش اک و آتاد و خباساس هستی را از چهار عنصر آب و  ،گرای یونان باستاندر فلسفة مادی 
ه کطوری  ،ددهنیمیل اساس هستی را تشک ،دانستند و بر این باور بودند که این چهار عنصرمی

 ناپدید دا شوندجگیرند و چون از هم به خود می ،ها با هم ترکیب شوند شکل هستندهچون آن
به وجود  تواندیدارد نمرود و آنچه را هم وجود نطوری که آن چه وجود دارد از بین نمی ،شوندمی

 هم این نوع تفکر بازتاب دارد. بیاید که در ادبیات فارسی
ان ا به زببودن ی» بود که اظهار نظر فلسفی کرد؛ وی« پارمنیدس»برای اولین بار  ،چنینهم

ر روی رو د ،نیان رفتمو آن را با شدن یعنی تولید و تغییر و از  ،را اصل دانسته است هستن ،او
را راه  «نیستن»ا ی« شدن»را راه حقیقی و سخن گفتن از « هستن»راه تحقیق دربارة  ،نهاده هم

دربارة  ه تحقیقبان را بسیار لطیف انس ،میده است و به زبان شاعرانه و تشبیه و تمثیلنا ،پندار
« شناسیهستی»را واضع « پارمنید»کند و به همین دلیل است که تشویق می« باشنده»

 (102 :1348 :1ج ،هومن«)اند.نامیده
 ةزرتشت وفلسف موجب آمیختگی ،آنان نزدیکی ایرانیان و فالسفة یونان باستان و مراودة 

ت شده اس آمیخته فلسفة زرتشتی با فلسفة غربی ،هاشده است که بسیاری از دیدگاه یونانیان
یی ان آشناایرانی با فلسفة زرتشت و عقاید« هراکلیت»شناسان عقیده دارند که بعضی از زبان

ه کار کرد رایستی اقب»نویسد. می« زرتشت و یونانیان»در کتاب « میلز» ،داشته است از آن جمله
یرانی تا ایروهای ود نب.. زیرا وقتی هراکلیت در اوج خود .هراکلیت از آیین مزدا آگاه بوده است

ان گفت اید بتوز هم شبا آن که این دلیل کافی نیست ولی با« های اِفِسوس رسیده بودند.دروازه
اکلیت نایی هرآش ةها نتیجکه وسعت دادن به مفهوم جنگ و جمع اضداد و آتش ازلی و مانند این

 (97-96 :1348 ،هومن«)با عقاید ایرانیان بوده است.
امّا تفاوتی که در بین فلسفة یونان باستان و غرب با فلسفة زرتشت وجود دارد این است که  

مبنائاً  ،گراگیری متافیزیک طبیعتبنیان اندیشة غرب از همان آغاز و در دوران نزدیک به شکل»
پرستانة شخصی بوده است و از اساس با مفهوم فضیلت در گرایی هواعتدنیوی و مبتنی بر منف

 :1386 ،زرشناس«)اندیشة دینی که مبتنی بر رستگاری و آخرت باوری و ایثار است تقابل دارد.
چهار ضلع »گرایی( مدرن بارزتر است و آن بر نیست)گرایی ( این طرز تفکر در فلسفة پوچ44
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گر بنا گردیده گرایی ناسوتی حسابدمحوری سوداگرانة دنیوی و عقلسو ،سوبژکتیویسم ،اومانیسم
طلبانه اندیشی نفسانی قدرتانگارانه و هم مطلقهای نسبیهم گرایش ،است و در سیر بسط خود

 (.67 :1386 ،زرشناسرا ظاهر کرده است)
ن د به ایریگر دادتعریف  ،مذهبیفیلسوفِ اگزیستانسیالیست غیر ،«هایدگر»هستی از دیدگاه 

ا یلة موجودات ترین مقویا عالی« موجودیّت»چون اصالً مفهومی هم« هستی»اگر »معنی که 
بازگشتِ  ،یانرژ ،سوژه ،جوهر ،تصوّر ،صیرورت ،مادّه ،روان ،حیات ،موجودی چون اراده

؟ پاسخ س چیستپ ،نیست ،شوند هها که موجود اولی و اصلی شمردجاودان ِهمان و مانند این
 -ید افزودبادرنگ و بی - است« نیستی»همان  «هستی»در یک کالم آن است که « دگرهای»

برابر است. اینک  ها هستی با پوچیدر این دیدگاه (14 :1393 ،هایدگر)«امّا نه نیستی محض.
ی یادآور ردی راعالوه بر این که نتیجة اخالقی مبنی بر نکوهش نام« ان هشتموخ»اخوان در 

این م و دازژکتیویتیسسوب ،پردازد و با اصالت وجود غربیمی« گراییپوچ»دگاه کند به نفی دیمی
یر ین تعاباا در زیر ،کندغربی که نتیجة اگزیستانسیالیسم غربی و نیهلیسم است؛ مخالفت می

ها با ین واژهاز ا انسانرها شده و خود بنیادگرا به تصویر کشیده شده است که هرکدام ،فلسفی
-می هاهن دیدگاد اینسیالیسم و نیهلیسم در ارتباط است که اخوان به نوعی به رفلسفة اگزیستا

 :گویدپردازد و می

 این شعر من 

 (78 :1391، عیار و شعر محضِ خوب و خالی نیست)اخوانبی
.. 

 (78 :عالی نیست.)همان -چون پوچهم -هیچ

یقت و ردن حقکراموش ف» :توان این گونه تعریف کردگرایی را میدر یک تعریف ساده پوچ
ضور آن جود و حکار واز یاد بردن حق و ان ،گرفتار نسیان و غفلت و توهم گردیدن است. نیهلیسم

 خویشتن عنویو گوهر م و نفی معنا و ساحت و غایت متعالی حیات و دور شدن از خود حقیقی
معنا  تالش برایابر پوچی را مقاومت جهان در بر»( و به زبانی دیگر 14 :1386 ،زرشناس«)است.

ا به کنه آن یناسی دنشییاند و گاهی نیز برای غلبه بر این پوچی از راه زیبابخشیدن به آن دانسته
که  یانمعجزة ب و ن استآانگیزی که اثر هنری مبیّن حل شگفتراه راز خلّاقیّتاند و بر وارد شده

  (46 :1393 ،رانتید«)کنند.دارد تأکید میمیاطبان و فیلسوفان را به تحسین وامخ
 (1»به شرح زیر است.  ،گراییبن مایة پوچ ،های اگزیستانسیالیسمطور خالصه ویژگی به

( 3 دلهره به سبب پوچی وجود انسان ،دلهره و نگران بودن (2وجود بر ماهیّت  مقدم بودن
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 ،هاالیستهیچی و پوچی در رابطه با اگزیستانسی (5( نیستی و پوچی 4بیهودگی و پوچی زندگی 
 ،از خود بیگانگی)بابایی (6 به صورت مرگ که نیستی نهایی بشر است ،مرگ است؛ هیچ بودن

1389: 668-666) 
 ( مرگ و78 :همان«)عالی نیست. -وچپچون هم -هیچ»گوید اخوان می پس در این که

ر ی را بتساس هساگرایی که و به نوعی مخالفت خود را با پوچ ،کندنیستی قهرمان را نفی می
 نماید.رد می ،اندبنا نهاده ،مرگ
 ،ینیمبرد مین موبرای بیان این مطلب باید به زاده شدن رستم و شغاد توجّه کنیم در ای 

دانند و پوچ می وی را گرایان؛ که انسان را رها شده و زندگیها و پوچبرخالف اگزیستانسیالیست
سرنوشت  و شغاد رستم یش را بسازد؛ هنگام تولداند که انسان باید خود سرنوشت خوبر این عقیده

زمانی که  ست.هاهر دو پهلوان مشخص است. و این خالف نظر اگزیستانسیالیست و عاقبت
 ند؛ یعنیکم میچگونگی مسیر زندگی وی را به زال اعال ،شود؛ سیمرغرستم از مادرزاده می

  هنگام تولد مسیر زندگیش معلوم است.
 شود ویمغ پیدا سیمر ،زندزال پر سیمرغ را آتش می. مل ناراحت استرودابه زمان وضع ح 
 کند. گونه زال را از سرانجام رستم آگاه میاین

 چنین گفت با زال کاین غم چراست
 ین برِ ماه رویرو ِسیمکزین س

 زبرهِد او ببوساکِ پی که خ
 نگپلاز آواز او چرمِ جنگی 

 وپال اوگهر آن گُرد کآواز 
 ایز پد اندر آی از آواز او

 

 اندرون نم چراست؟! به چشم هزبر 
 کی نرّه شیر آید و نام جویی

 رر برش ابذشتن به سنیارد گ
 شود چاک چاک و بخاید دو چنگ

 ال اوببیند بر و بازوی و ی
 دلِ مرد جنگی بر آید زجای

 

 (127 :1386، 1 ،)شاهنامه              

ز تم را او رس شودظاهر می ،ست؛ دوباره سیمرغهنگامی که رستم در صدد کشتن اسفندیار ا
 کند.پس از کشتن اسفندیار آگاه می ،سرانجامش

  که هرکس که او خون اسفندیار
 همان نیز تا زنده باشد ز رنج

 

 بریزد وُرا بشکرد روزگار 
 رهایی نیابد نماندش گنج

 

 (920: )همان  
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-ا میرنوشت رآن س باز رستم ،کنده میو زمانی که سیمرغ وی را از عاقبت قتل اسفندیار آگا

  کشد.پذیرد و اسفندیار را می
نند و زا رقم میشماران سرنوشتش رشود؛ باز زیجزاده می از مادر هنگامی که شغاد نیز

ها و لیستتانسیاسظر اگزینیعنی برخالف . کننداطرافیان را از سرانجام و اعمال آیندة وی آگاه می
 . و مشخص است رمان داستان هدف دارگرایان زندگی قهپوچ

 م و جستیم راز سپهرتیگرف
 چهره به مردی رسدچو این خوب

 باهرم تکند تخمة سام نی
 

 ندارد بدین کودک خرد مهر 
 به گاه دلیریّ و گُردی رسد

 در آرد بدین دستگاهشکست ان
 

 (934: 1386، 2)شاهنامه، ج

یرا کند زیما رد رها نظر اگزیستانسیالیست اصالت وجودی را که مد ،مقدمة زایش دو پهلوان
اخته و ز پیش سسان ابه تقدّم وجود بر ماهیّت قائل است یعنی این که ان»که اگزیستانسیالیست 

م عنی تقدّی ،است مسیر او از پیش تعیین نشده ،سازدخود را می ،پرداخته نشده است او خودش
ر دا از هج ،شود ماهیّتی که به من واگذارصرف نظر از جوهر و  ،وجود من چونان فاعلی آگاه

 .(663 :1389 ،)باباییسط علم یا فلسفه یا دین یا سیاستهر تبیین من تو ،تعریفی از من
ن ست و ایا ورددر این م ،حال پس از وقوع حادثه مرگ رستم و شغاد نیاز به داوری درست 

دیگر  هایاییا توانبم ما همراه پذیرد و چشبه نیروی روشنایی و اندیشة آدمی پیکر می»داوری 
ة این دربار، گر آدمیتواند از چگونگی آن آگاه شود به سخن دیبیند و میآن را می، تن و روان

ف( برسد و هی )وقوه آگاتواند از مرز دریافتن )ادراک( بگذرد و ببخش پیکر پذیرفته )فیزیکی( می
 (62: 1388، پرتو«)به داوری بپردازد.

 اندیشید و می
 که نبایستی بگوید هیچ 

... 
 : اندیشیدو می

 باز هم غدر نامردانة چرکین 
 باز هم آن حیلة دیرین 

 ؟جنگ یعنی این! هوم ! چه نفرت آور، چاه سرپوشیده
  ؟جنگ با یک پهلوان پیر

 اندیشید و می
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 ( 83-79: 1391، که نبایستی بیندیشد.) اخوان

شغاد و  شکنیبیندیشد؟ آیا به این سبب که پیماناینک این سؤال مطرح است چرا نباید 
وانی خیم همقل سلبه قدری ننگین است که زبان توانایی بیان آن را ندارد یا با ع همدستانش

رب فقط غفلسفة  بد؛ دردست یا، تواند به حقیقتانسان از طریق تفکر می، ندارد؟ از دیدگاه فلسفه
م مه، یدنندیشچگونه ا، آن که در فلسفة زرتشت اندیشه وسیلة راهیابی به حقیقت است؛ حال

 .است
-و پاک دیشیدننیک ان، شودچگونگی اندیشه با دو واژه آموزش داده می»در آیین زرتشت  

 3ند ب)در  دنت اندیشیاست و تنها از راه درس، همانند درست اندیشیدن، اندیشیدننیک، اندیشیدن
سنا ی 2ر بند د)نان که .. درست اندیشی چ.، پی ببرد به رازهای نخستین، تواند( آدمی می48یسنا 

ربارة ست که دآن ا، است؛ روشن اندیشیدن، روشن اندیشیدن و ژرف اندیشیدن، ( گفته شده30
که  تاریکی م؛ درتوانیم به روشنی دریابیم یا به روشنی بنگریچیزی بیندیشیم که آن را می

نادرست  هایداوری ناتوان است و درگیر« شناخت»اندیشه در ، شونددیده نمی، درست، باشندگان
 (57: 1388، پرتو«)است.
پاک  ه خردب، هرکس که درست اندیشیدن را یاد گرفته باشد، چنین در فلسفة زرتشتهم 
توار ساسی اساسه رکن کند. در آن عدالت برکمک می، رسد و با آن به اهورامزدا در نظم جهانمی

 ک کرداررَشتَ یا نی هُوَ، هُوِخَتَ یا نیک گفتن )راست گفتن(، دننیک اندیشی هومَتَ یا»است. 
 نیک»می ا آدآیند زیرا تبودن ولی این دو ستون واپسین به دنبال ستون نخستین پدید می

 (60-61: همان)«گراید.ید و به نیکی و راستی نمیگونیک نمی« نیندیشد
بینیم که اندیشة نبال دارد. پس میبه د اندیشیدنی که کمال انسان و هستی پایدار رانیک

در فلسفة زرتشت با فلسفة اگزیستانسیالیسم غرب که بر مبنای پوچی ، تفکر رسیدن به حقیقت
، در این موقع که شاید درست، رستم، فرق اساسی دارد. حال قهرمان داستان، است زندگی استوار

شود. به این سبب می، تسلیم سرنوشت کند و سر انجام نیزای را انکار میهر نوع اندیشه، نیندیشد
ای را از سر بگذراند از دیدگاه فلسفة زرتشت انسان هنگامی که درست نبایستی هر اندیشه

یابد و قصد رسیدن به کمال خواهد آگاهی می، به نارسایی خویش در برابر کمال هستی»اندیشید 
رهایی از دست « نامیرندگی»ه این دست یابد و با اهورامزدا یگانه شود ک، کرد تا به نامیرندگی

آماده شدن ِجان ، بخشی از آیین هستی است این نامیرندگیزیرا که مرگ خود، نیست« مرگ»
؛ رسایی و نامیرندگی و یابدفَروَهَر... مزد و پاداشی که می، «فَروَهَر»است برای یگانه شدنِ با 

های مینوی ی آینده با همگی خواستهبازگشت به فَروَهَردر سرای شادمانی است و این همان هست
گرایی است و به ( و اینک این نامیرندگی فلسفة زرتشت در تقابل با پوچ67: 1388، پرتو.«)است
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مان با روی باز در )پاسخ به( طلب انسانی ما برای معنا و نظم به استقبال، جهان دیگر»نظر آنان 
 ( 13-12: 1393، درانتی«)آید.نمی

 چیزی نیندیشیدو دگر تا مدتی 
... 

 گوید قصه می
 این برایش سخت آسان بود و ساده بود  
 خواستمی توانست او اگرچنان میهم 

 کان کمند شصت خم خویش بگشاید 
 سنگی ، گیره ای، و بیندازد به باال بر درختی

 و فراز آید 
 خواست.توانست او اگر میمی 
 ( 87-83: 1391، )اخوان...لیک 

ی رستم پذیرشتسرنو کند بنا بهخواهد از چاه بیرون بیاید و مرگ را قبول میدر این که نمی
ل ابل تدمشعر ق اما نکتة دیگر که در این. است چون از آغاز و انجام کارش مشخص شده است

ن ابد و ایییان میپا، باز و نیمه تمام، تربرای تفکر بیش« ان هشتموخ»است این است که شعر 
ز ی که هنوچیز، کندهر اثر نیمه تمام به چیزی بیش از خودش اشاره می»ه نشانگر این است ک

، دامرگا.«)دا برسانتواند معنای اثر کامل شده رمی، چیزی که به تنهایی، مفقود و مستور است
 .طلبدتری برای اتمام می( و این اثر ناتمام اخوان تفکر بیش51: 1393

 گیری نتیجه

گرانه دارد؛ در اجتماعی که در آن زندگی هدفی اصالح، هاو آیین زردشت اخوان از توجّه به فلسفه
های زندگی اجتماع است؛ وی برای جبران هدف بودن زندگی از شاخصهگرایی و بیکند؛ پوچمی

اگر اگزیستانسیالیسم برای تعریف زندگی به . کندمعنای تازه برای زندگی تعریف می، این خأل
زندگی را در ، اخوان با توجّه به فلسفة زرتشت، شودودن زندگی متوسل میگرایی و بی هدف بپوچ

گرایی به گونه با پوچدهد که آن هم خود جزئی از هستی است و اینقرار می« زندگی -نا»مقابل 
گرایی اندیشة محض برای کشف اگر در فلسفة اگزیستانسیالیسم و پوچ. خیزدمخالفت بر می

در خوان هشتم اخوان چگونه اندیشیدن از دیدگاه زرتشت روشن و نیک کند واقعیات کفایت می
ان هشتم اخوان وبه خ هاکند. تفاوت این نگرشها را کشف میاندیشیدن است که واقعیت

دینی و فلسفی هند و اروپایی آغازین  -ای های اسطورهبرجستگی خاصی بخشیده است. بن مایه
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از بعضی ، دارند اما از نظر مضمون هم فاصلة مکانی زیادیهر چند که به ظاهر از ، اندهم ریشه
اگزیستانسیالیسم و زرتشت  دو نحلة فلسفی، در این شعرِ اخوان، جهات دارای اشتراکاتی است

اند و سپس با زبانی ادبی به رد فلسفة اگزیستانسیالیسم پرداخته شده و رودر روی هم قرار گرفته
شود در شعر برتری داده است. پیشنهاد می، ر فلسفة غربب فلسفة زرتشت و ایران باستان را

های اخالقی و اجتماعی که با زمان زندگی عالوه بر توجّه به مضمون« ان هشتم اخوانوخ»
های نیز توجّه شود و دیدگاه رد نظریه ادیان ایران باستان به فلسفة، اخوان هم خوانی داشته است

گردد تا معنای زندگی و هستی روی خوش تری به خود برجسته ، گرایی در این نوع اشعارپوچ
 تری بیابد. بگیرد و اندیشه وسعت و کمال روشن
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