ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون و ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺳﻤﯿﻊ
اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن
روزﺑﻪ ﮔﯿﺘﻮ
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رودﻫﻦ
ﭼﮑﯿﺪه:
ﺟﺮج ﮔﺮدن ﺑﺎﯾﺮون ) (1788-1824ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺑﺎﯾﺮون از ﺷﻌﺮای رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻠﻤﯿﺤﺎت اﺷﻌﺎر ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ اﯾﺮان و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﺎ اﯾﺮان و ﺗﻔﮑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ-
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺮون از ﯾﮏ ﺳﻮ ﭘﺎدﺷﺎه اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻧﺎدر را ﺧﻮن رﯾﺰ و ﺟﻼد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ او از آﯾﯿﻦ
زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﯾﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻫﯽ زرﺗﺸﺖ را ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

ﺗﺄﺛﯿﺮ آﯾﯿﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ زرﺗﺸﺘﯽ را ﺑﺮ آﺛﺎر ﺑﺎﯾﺮون ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺲ از

ﺑﺎﯾﺮون ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﺷﻌﺎر ﺧﻮد از دوﮔﺎﻧﮕﯽ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮد .ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ اﯾﺮان و آﯾﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺲ ﻣﻨﻔﯽ او را
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮق و آﻧﭽﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺑﺎﯾﺮون -ﺷﻌﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ -ﻣﮑﺘﺐ رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ -اﯾﺮان -زرﺗﺸﺖ
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ﺟﺮج ﮔﺮدن ﺑﺎﯾﺮون ) (1788-1824ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻟﺮد ﺑﺎﯾﺮون ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ
ﺷﻌﺮای رﻣﺎﻧﺘﯿﮏ اﻧﮕﺴﺘﺎن ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮق از ﺧﻮد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﯽ
ﺑﺮوز ﻣﯽداد .او ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎی دور دﺳﺖ ﺷﺮﻗﯽ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ.
اﺷﻌﺎر اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ وی ﺑﻪ ﺳﺎل  1809ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎدری ﺧﻮد را ﺗﺮک
ﮐﻨﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮت او دو ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ و در ﻃﯽ آن وی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺮﺗﻐﺎل،
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﻣﺎﻟﺖ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﻧﺎن و ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی اژه ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻣﺪﺗﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ
اﻗﺎﻣﺖ ﻧﻤﻮد .ﺳﺮوده »ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻫﺎروﻟﺪ« ) (1812ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﻔﺮﻫﺎ
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺳﺮودﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ ﻋﺮوس اﺑﯽدس )(1813
ﺟﺎﻧﻮر ) (1813و ﮐﻮﺳﺮ ) (1814را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ رﻓﺘﺎر و
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﺎص زﻧﺪﮔﯽ وی ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و
ﺳﺮزﻧﺸﻬﺎی ﺗﻠﺨﯽ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺗﺮک ﮐﺮد .از
ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﻣﯽ  1810ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺎه ﺟﻮﻻی ﻫﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل(
ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮش ﺑﻪ اﯾﺮان و ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪ ﭼﻮن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻓﺮت از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ذﻫﻦ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل
ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺴﺘﺮدهای را اﻧﺠﺎم داده ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ادوارد ﺳﻌﯿﺪ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﻫﯿﺠﺪﻫﻢ و دﻫﻪﻫﺎی اواﺋﻞ ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ
ﺷﺮق ﮔﺮاﺋﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻠﯿﺎم ﺑﮏ ﻓﻮرد ،ﺑﺎﯾﺮون ،ﺗﻮﻣﺎس
ﻣﻮر ،ﮔﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻔﮑﺮی ﺑﺎ وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ در آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﺎﯾﺘﻬﺎی ﮔﻮﺗﯿﮏ،
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ﭼﮑﺎﻣﻪﻫﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﺎﺋﯽ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی روﯾﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل و
ﺑﯽرﺣﻤﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮق ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ وﯾﮋه ﺷﺪ ) (118ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان،
دﯾﮕﺮ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﺪ ،ﭼﯿﻦ ،ژاﭘﻦ ،ﺳﻮﻣﺮ ،آﺋﯿﻦ ﺑﻮدا ،ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾﺖ و
آﺗﺶ زرﺗﺸﺖ و ﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﮔﻤﺎن ﻋﻤﻮم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن »درک
ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎﯾﯽ« ﺑﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ اروﭘﺎ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮزﻣﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮزﻫﺎی دور دﺳﺖ آن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ
درﯾﺎﻓﺖ) .ﺳﻌﯿﺪ (120
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮق ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اوﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎن را
ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎه ﺗﻤﺪن ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﯾﻮﻧﺎن را در راه آزادی از ﻗﯿﺪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ
ارج ﻣﯽﻧﻬﺎد .او ﻫﻤﻮاره در اﺷﻌﺎرش ﺑﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﺳﻠﺤﺸﻮران ﻫﻠﻨﯽ و ﺗﻤﺪن
روﯾﺎﮔﻮﻧﻪ دوران ﻃﻼﺋﯽ ﯾﻮﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ آن ﺗﻘﺪس زﻧﺪﮔﯽ و ﺣﯿﺎت
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ ﺿﺪ ﺗﺮﮐﺎن ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را ﯾﺎری ﮐﻨﺪ اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺗﺐ روﻣﺎﺗﯿﺴﻤﯽ
ﺷﺪ و در  19آورﯾﻞ  1829در ﺑﯿﺴﻮﻟﻮﻧﮕﯽ درﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ در ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺮون ﻫﻤﻮاره در آﺛﺎرش ﺗﻀﺎدی ﺑﯿﻦ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﯽ ﯾﻮﻧﺎن و وﺣﺸﯽ ﮔﺮی
دﯾﮕﺮ اﻗﻮام را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻫﻤﻮاره ﺟﻬﺎن را ﺑﯿﻦ دو

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

واﻗﻌﯽ ﺑﺸﺮ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺳﺎل  1833ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎن رﻓﺖ ﺗﺎ در ﻣﺒﺎرزات اﺳﺘﻘﻼل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ

ﻧﮋاد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮﻗﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﻫﻤﻮاره از »اﺣﺴﺎسﮔﺮاﺋﯽ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺮق ﺑﺮای اﺳﺘﺒﺪاد و ﺟﺒﺎرﯾﺖ،
ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﻨﺤﺮف و ﻧﯿﺰ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﻧﺒﻮد دﻗﺖ در ﻧﺰد ﺷﺮﻗﯿﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
ﺳﻌﯿﺪ در ﺳﺮوده » ﺳﻔﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻫﺎروﻟﺪ« ﺑﺎﯾﺮون ﺗﻀﺎد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺪن
ﯾﻮﻧﺎن و وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﺗﻮﺣﺶ آﻟﺒﺎﻧﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
اﯾﻦ ﺳﺮوده در ﺑﺎب آوارﮔﯽ ﺟﻮاﻧﯽ ﺧﻮدرای و ﺳﺮﮐﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﺶ ﺗﺎ
ﺣﺪی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺮون اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺮوده در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
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ﭼﮕﻮﻧﻪ زاﺋﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ آﻟﻮده ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺳﺮ ﺧﻮرده از
زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺮ ﻋﯿﺶ و ﻧﻮش ،ﻗﺪم در راﻫﯽ ﻣﯽﻧﻬﺪ ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ،
ﺑﻠﮋﯾﮏ ،راﯾﻦ ،ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎرا ) (Jaraﺑﺮده ،ﮐﺴﯽ او را ﺗﺴﻠﯽ ﺧﺎﻃﺮ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺮوده آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ وﺻﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم آﻟﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد
آﻧﺎن را ﻣﺮدﻣﯽ وﺣﺸﯽ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﯾﻮﻧﺎن ﻣﺤﺒﻮب او در ﻗﯿﺪ اﺳﺎرت اﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﺮده ،ﻓﻐﺎن ﺑﺮ ﻣﯽآورد.
در ﺑﺎب دوم اﯾﻦ ﺳﺮوده ﺑﺎﯾﺮون در ﺑﺎرۀ آﻟﺒﺎﻧﯽ و درﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ رﻫﺒﺮ اﺳﺘﻘﻼل
ﻃﻠﺐ آﻟﺒﺎﻧﯿﺎﯾﯽ اﺷﻌﺎری ﺳﺮوده اﺳﺖ .در اﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﺑﺎﯾﺮون ،ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ را ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل
ﮐﺴﺐ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮرش از ﯾﻮﻧﺎن ﺑﻮد و ﺑﺎﯾﺮون در ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﻬﺎی  1802ﯾﺎ 1809
از درﺑﺎرش ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷﻮرﺷﯽ و آﺷﻮب ﻃﻠﺐ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
در اﯾﻦ ﺑﺎب ﺑﺎﯾﺮون ﭘﺲ از اﻧﮑﻪ از درﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮی از »ﺷﮑﻮه
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن« ﯾﺎد ﮐﺮده و از ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎی زﯾﺒﺎ ،درﺧﺘﺎن ﺳﺮﺳﺒﺰ و آراﻣﺶ زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﺒﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﯿﻢ ﺧﻮش ﺑﺎﻏﻬﺎی دﻟﻔﺮﯾﺐ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ ﺑﻪ آداب ﺛﻨﺎﮔﻮﯾﯽ و روزه
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻧﺎﮔﻬﺎن از زﻧﺎن ﺑﻪ اﺻﻄﻼح در ﻗﻔﺲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺻﺪای آﻧﻬﺎ را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﻧﻪ ﭼﻬﺮهﺷﺎن را ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ،
زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ وی آﻧﻬﺎ را زﻧﺪاﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد و اﺳﯿﺮ و ﺑﺮده ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ و
در ﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ:
آوای زﻧﯽ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد  -ﻫﯿﭽﮕﺎه
ﺑﺪون ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﺑﺎ ﭼﻬﺮهای ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻮﯾﯽ رﻓﺖ
وﺟﻮدش و ﻗﻠﺒﺶ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻗﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و اﻣﯿﺪی ﺑﺮای رﻫﺎﺋﯽ ﻧﺪارد
ﭘﺴﺮان زﯾﺒﺎ ﻣﻌﺸﻮق واﻗﻌﯽ ﻋﺸﻖ ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ
و آﺗﺶ ﻫﻮس را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻧﻮازش ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﯽاﻧﮕﺎرﻧﺪ
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زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ورزی ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﻫﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ زﻧﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد
ﺑﺎﯾﺮون ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ و ﺻﻮﻓﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﺷﺎره و اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﭘﯿﺮو ﻋﻘﯿﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ روزﮔﺎر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮدی
ﻋﺸﻖ ﺑﻮرزد و ﺧﻮد ﻣﻌﺸﻮق ﺑﺎﺷﺪ:
»ﮔﺮﭼﻪ ﭘﯿﺮم و ﭼﻬﺮهام را ﻇﺎﻫﺮی ﭼﻮن ﭘﯿﺮان اﺳﺖ
ﻫﻨﻮز ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻧﺮد ﺑﺎزی ﻋﺸﻖ ﻫﺴﺘﻢ
ﻋﺸﻖ ﺑﺮ ﮔﺬر روزﮔﺎر ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﻮد  -ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ
 Ieianﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻐﻤﻪ را ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ آوای ﺧﻮد دل ﺧﺴﺘﻪ ﭘﯿﺮان را آراﻣﺶ
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن آوای دﻟﻨﺸﯿﻦ راث) ( Ruthﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﻫﻢ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدان ﮐﻬﻨﺴﺎل ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﺧﻮن ،ﺧﻮن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮنرﯾﺰی
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« .
در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮون اﺷﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮای ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺧﺼﻮﺻﺎً از ﺣﺎﻓﻆ در ﺷﻌﺮ ﻫﺠﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮد »ﺷﺎﻋﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻧﻘﺪ ﻧﻮﯾﺴﺎن

ﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺳ ﺷﻌﺮ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

اﯾﻦ ﮔﻨﺎه روان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﻧﺪاﻧﻬﺎی ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻧﺪان ﻃﻤﻌﻪ ﺧﻮد را ﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪی« ) (1809ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺎﯾﺮون اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﻌﺮای اﯾﺮاﻧﯽ
ﭘﺲ از ﺧﻮاﻧﺪن اﺛﺮ ﻣﻌﺮوف اﺳﮑﺎت وارﯾﻨﮓ ) (Scottwaringﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻔﺮی ﺑﻪ
ﺷﯿﺮاز آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮون آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد (Yohannan , P ISS) .ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر ،ﮐﻪ در
ﺑﺎرۀ ادﺑﯿﺎت ﺷﺮق اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدی داﺷﺖ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎﯾﺮون )( Byron
ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻆ از وی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﺣﺎﻓﻆ ﻓﻨﺎ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ،آﻧﺎﮐﺮون ﺷﺮق زﻣﯿﻦ و
ﺷﺎﻋﺮی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺷﺎﻋﺮ ﮐﻬﻦ و ﻣﺪرﻧﯽ )ﻣﻌﺎﺻﺮی( در ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده
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ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮑﺪۀ ادﺑﯿﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ /ﺳﺎل اول ،ﺷﻤﺎره ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر 1386

ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻘﺒﺮه او در ﺷﯿﺮاز زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻃﺮه او را زﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ«) (Yohannan , P IS6ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺮون از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻠﯿﺎم ﻓﺮاﻧﮑﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺣﺎﻓﻆ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎﯾﯽ در ﺑﺎب ﺳﻔﺮ از ﺑﻨﮕﺎل ﺑﻪ اﯾﺮان« ﻧﻮﺷﺘﻪ ،اﻗﺘﺒﺎس ﮐﺮده اﺳﺖ.
)(Yohannan
ﺑﺎﯾﺮون ﺣﺘﯽ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺗﻮﻣﺎس ﻣﻮر ﮔﻔﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺴﺮاﯾﺪ ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر او از ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺳﺮودهای از »ﮔﺰﯾﺪهای از اﺷﻌﺎر« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ
ﻏﺰل ﻧﻤﯽﺷﻮد (Yohannan , P IS7) .در ﺳﺮوده ﺣﺎﺋﻮر ﺑﺎﯾﺮون درﺑﺎره »ﮔﻞ و
ﺑﻠﺒﻞ« ﻣﻌﺮوف ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و در ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ
ﺑﻠﺒﻞ ﺑﻪ ﮔﻞ ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ« و ﭼﻨﯿﻦ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ »اﮔﺮ
اﺷﺘﺒﺎه ﻧﮑﻨﻢ  -ﻫﺰار دﺳﺘﺎن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻠﺒﻞ اﺳﺖ« ) Yohannan , P
(IS8
در ﺳﺮوده »ﻋﺮوس اﺑﯽ داس« ﻋﺎﺷﻖ و ﻣﻌﺸﻮق داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﮔﻞ و
ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻧﯿﺰ اﺷﺎرهای ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﺠﻨﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﺳﺮوده
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﯾﻮﺳﻒ و زﻟﯿﺨﺎ و ﻏﺰﻟﻬﺎی ﺳﻌﺪی وﺟﻮد دارد ،در
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اﯾﻦ ﺳﺮوده اﺳﺖ ،آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﯿﻠﯽ و ﻣﺠﻨﻮن در ﺷﺮق
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روﻣﯿﻮ و ژوﻟﯿﺖ ادﺑﯿﺎت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻌﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮ
»اﺧﻼق ﮔﺮا« ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد.
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮ اﺷﻌﺎر ﺑﺎﯾﺮون ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺮون ﺑﺎرﻫﺎ در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺧﻮد از اﯾﺮان و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻫﻨﺮی دراﯾﺮی )(1809
ﺑﺎﯾﺮون در ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮاﯾﺴﯽ از اﺗﺒﺎع ﭘﺮوس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺮان آﺗﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ و
دﯾﮕﺮ ﻣﮑﺎﻧﻬﺎ را دﯾﺪه اﺳﺖ (Marchand , 1982 , 22) .در ﻧﺎﻣﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
داﮔﻼس ﮐﯿﻨﯿﺮاد ) (1819ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ دوﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ
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در ﺑﺎرۀ »ﯾﻮﻧﺎن و اﯾﺮان« اﺳﺖ ) (189در ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ ﻫﺎب ﻫﺎوس و ﻫﺎﺟﺴﻦ
در ﺳﺎﻟﻬﺎی  1810و  1811اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ داردMarchand , 1973 ) .
 (, 94, 11.26, 89ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  12ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1810ﮐﻪ از آﺗﻦ
در ﻣﻮرد ﻓﺮوش ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ »ﻣﻦ از ﺣﻀﺮت ﻣﺴﯿﺢ،
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ،ﮐﻨﻔﺴﯿﻮس و زرﺗﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺪاﻗﺘﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﻫﺎب ﻫﺎوس ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺻﺪاﻗﺘﻢ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪMarchand , ).
 (1933 , 94, 11.26در ﺳﻮم ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  1811او ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﯿﺲﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
»ﻣﻦ ﭘﯿﺮو آﺋﯿﻦ اﻓﻼﻃﻮن ﻧﯿﺴﺘﻢ ﻣﻦ در واﻗﻊ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ
ﯾﮏ  ،Paulicianﻣﺎﻧﻮی ،ﭘﯿﺮو اﺳﭙﻨﺰا ،ﮐﺎﻧﺮ Pyrrhonian ،و زرﺗﺸﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ
و از ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻔﺘﺎد و دو ﻓﺮﻗﻪ دروﻏﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻨﻔﺮ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ ﭘﯿﺮوی ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
) (Marchand , 1973 , 94, 11.26ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﻣﻨﻈﻮم ﺧﻮد »ﻗﺎﺑﯿﻞ ) (Cainﯾﮏ ﻣﻌﻤّﺎ« )ﭘﺮده دوم -ﺻﺤﻨﻪ دوم  (403-405ﺑﻪ
آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در دﯾﮕﺮ اﺛﺮ ﺧﻮد »دون ژوان« ﮐﻪ ﺷﻌﺮی اﻧﺘﻘﺎدی
اﺳﺖ اﺻﻮل آن را ﻣﺮدود ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪی ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺳﺮﺟﺎن ﻣﻠﮑﻮم ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ

اﻧﻮاع ادﺑﯽ در ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ و آﺋﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺷﺪ .او در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ

ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺴﺨﻪ دﻧﺖ ﻧﻮﯾﻦ )ﺳﺎل  (1814آن را ﺑﺮای ﺑﺎﯾﺮون ارﺳﺎل ﮐﺮده ﺑﻮد
)ﻣﺮﭼﺎﻧﺪ  -ص  (147-8اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺑﺎﯾﺮون
ﮐﻪ در ﺳﺎل  1816ﺑﻪ ﺣﺮاج ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ )ﻧﯿﮑﻠﺴﻮن  (243در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻣﻠﮑﻮم ﺧﻼﺻﻪای از اﺻﻮل اﯾﻦ آﯾﯿﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺘﺎب از ﻃﺮف »ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اروﭘﺎﯾﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺬرا ﺑﻪ روﯾﺎﺋﯽ  Daghdaﺑﭙﺮدازم ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺷﺎﻣﺦ زرﺗﺸﺖ را
ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ،آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﺑﻄﻦ ﻣﺎدر ﺑﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ
آﺳﻤﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ او در آﻧﺠﺎ از اﻫﻮراﻣﺰدا ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس زﻧﺪ اوﺳﺘﺎ و آﺗﺶ
ﻣﻘﺪس را درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ ،اﻫﺮﯾﻤﻦ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن روح ﺧﺒﯿﺚ اﺳﺖ،
ﻣﺮدی را ﮐﻪ در ﻧﺰد او ﻧﺸﺎن از ﻧﯿﮑﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد آزاد ﮐﺮد و ﺷﯿﻄﺎن را ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﺧﻮد
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤﻮد و ﺑﺮای او ﺷﺮﻣﺴﺎری و ﺑﺪﻧﺎﻣﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آورد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر
ﺑﭙﺮدازم ،در ﺑﺎرۀ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻟﺒﺮز و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و
اﻧﺰوای وی در ﻏﺎری ﻋﻤﯿﻖ آﻧﮕﻪ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺑﻌﻪ در ﻧﺰد او ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﺼﻠﻬﺎ و
اﺟﺮام آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر او ،و ﻣﻌﺠﺰات ﻋﺪﯾﺪهای ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺋﯿﻦ
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد ﻫﻤﻪ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
او ﭼﻨﯿﻦ آﻣﻮﺧﺖ :ﺧﺪاوﻧﺪ از ازل ﺗﺎ ﺑﻪ اﺑﺪ در ﺟﻬﺎن ﺣﻀﻮر دارد و اوﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﻬﺎن دو اﺻﻞ را ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ -ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ .ﺧﯿﺮ از ﺟﺎﻧﺐ اﻫﻮراﻣﺰدا در
ﺟﻬﺎن ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺮ از ﺳﻮی اﻫﺮﯾﻤﻦ .اﻫﻮراﻣﺰدا و اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻫﺮ دو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﺨﻠﻮق آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،اﻫﻮراﻣﺰدا ﻧﮕﻬﺒﺎن ﻓﺼﻠﻬﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ
ارﺑﻌﻪ و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی آﻧﻬﺎ را دارد ،اﻣﺎ اﻫﻮرﻣﺰدا ﺟﺎودان
اﺳﺖ و ﻋﺎﻗﺒﺖ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮوزی از آن اوﺳﺖ .ﻧﻮر ﻧﺸﺎن ﺧﻮﺑﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻧﺸﺎن
ﺑﺪی اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ زرﺗﺸﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻧﻮر ﻣﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
درﺧﺸﺶ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽدرﺧﺸﺪ «.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺳﻢ ﺧﻮد در ﻣﻌﺎﺑﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی آﺗﺸﯽ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺮاب روﺷﻦ اﺳﺖ
و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﯽاﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ
ﭘﺎکﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮرﻫﺎ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را از ﺧﻮد ﺳﺮﺷﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮﯾﺶ را اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ.
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در رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﺴﺘﺎدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،او
ﻋﻘﺎﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯽ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺑﺎرۀ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮای ﻋﻨﺎﺻﺮ
ارﺑﻌﻪ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺻﺎدق اﺳﺖ.

ﺑﺎب دوم
در ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﻧﺘﻪ ) (1812ﺑﺎﯾﺮون ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯽ ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ
و ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎی وی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ اﺷﺎرات زﯾﺎدی ﺑﻪ
اﯾﺮان دارد.
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺮون در ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪن »ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ داﻧﺘﻪ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪن
او در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎن آزادی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از ﻗﯿﺪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻏﯿﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ اﺛﺮ او
آرزو ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎرﺑﻮﻧﻬﺎ و اﺗﺮﯾﺸﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد و از آﻧﻬﺎ
را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ:
»ای رم ،ﺗﺎراﺟﮕﺮ و ﺗﺎراج ﺷﺪه ﻓﺮاﻧﺴﻮﯾﺎن
از دوره ﮐﻬﻦ ﺗﺎ دوران ﺑﺎروﻧﻬﺎ

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺣﺸﯿﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻠﻞ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .در اﯾﻦ ﺳﺮوده ﺑﺎﯾﺮون رم ﺑﺎﺳﺘﺎن

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻮارﻫﺎی ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ
ﭼﻮن رود ﺗﺎﯾﻤﺰ ﺑﻪ اﻧﺪوه ﮔﺮﻓﺘﺎر آﯾﺪ
آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﭗ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﭘﺎی ﺑﻪ ﺟﻠﮕﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧﻬﺪ
ای ﮐﻮﻫﻬﺎ آﻧﻬﺎ را ﻟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﯿﻠﻬﺎ ﮔﺮد ﻫﻢ آﯾﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﻏﺮﻗﻪ ﺳﺎزﯾﺪ
و ﺑﺮای اﺑﺪ آﻧﻬﺎ را از ﺻﺤﻨﻪ روزﮔﺎر ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯿﻬﻦ ﻋﻈﯿﻢ از ﺑﺮای اﯾﻦ در ﺧﻮاب ﻓﺮو رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ زاﺋﺮﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮود آﯾﺪ؟
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ﭼﺮا رود  Eridamesﻓﻘﻂ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺸﺎورزان را ﺑﺎ ﻃﻐﯿﺎن ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ؟
آﯾﺎ ﻫﺮ ﮔﺮوه از ﺑﺮﺑﻮﻧﻬﺎ ﺷﮑﺎری ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ؟
ﮐﻤﺒﻮﺟﯿﻪ را ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭼﻮن اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ﺑﺰرگ در ﮐﺎم ﮐﺸﯿﺪ
و ﻣﻮﺟﻬﺎی ﺷﻦ او را ﻏﺮﻗﻪ ﮐﺮد
ﻓﺮﻋﻮن و ﻫﺰاران ﺳﺮﺑﺎز او را ﮐﻮﻫﯽ از آب ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮد ﭘﺲ ﭼﺮا ﺷﻤﺎ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ﺷﻤﺎ ای ﻣﺮدﻣﺎن رم ،روﻣﯿﺎن ﮐﻪ ﺟﺮات ﻣﺮدن را از دﺳﺖ دادهاﯾﺪ
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ ﻧﺒﺮد ﺑﺎ ﻓﺎﺗﺤﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺧﺸﺎﯾﺎر ﻣﻐﺮور
را ﺑﻪ ﺧﺎک اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد
ﮐﺠﺎ آرﻣﯿﺪهاﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻫﻢ ﺟﺴﺎرت آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دام ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽاﻧﺪاﺧﺖ
آﯾﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎی آﻟﭗ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﭙﻮﻟﯿﻦ ﺳﺴﺖﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺳﺮوده دون ژوان ،ﺑﺎﯾﺮون داﺳﺘﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺸﺘﯽاش ﺑﻪ درﯾﺎ
ﻏﺮق ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ دزد درﯾﺎﺋﯽ از ﻣﺮگ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮده
ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻤﯽ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﻪ( ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺷﺎﻫﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﻧﯿﺰ
ﻋﺎﺷﻖ او ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً از ﻗﯿﺪ ﺑﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﺑﻪ ارﺗﺶ روﺳﯿﻪ
ﮐﻪ ﺷﻬﺮﺗﺮﮐﯽ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ را ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه در آورده اﺳﺖ ﻣﻠﺤﻖ و ﺑﺮای ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺮون در ﺑﺎب ﺳﻮم ﺳﺮوده ﻣﻌﺮوف دون ژوان ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﺰد
اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زه
ﮐﻤﺎن را ﺑﮑﺸﻨﺪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮاراﻧﯽ ﻣﺎﻫﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ درﺳﺖ ﮐﺎر و
ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺮون اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﺮوده ﺧﻮد وام دار ﮐﺘﺎب
ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮودوت اﺳﺖ:
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اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺳﻪ اﻣﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ را ﻣﯽآﻣﻮﺧﺘﻨﺪ :ﮐﺸﯿﺪن زه ﮐﻤﺎن ،ﺳﻮارﮐﺎری  ،و
درﺳﺖ ﮐﺮداری را ،اﯾﻦ آﯾﯿﻦ ﮐﻮروش ﺑﻮد ،واﻻﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ
ﺟﻮان آن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮد
ﮐﻤﺎن آﻧﻬﺎ را ﻣﻌﻤﻮﻻً دو زه اﺳﺖ
و اﺳﺐ ﺳﻮاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺳﺨﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ آﻧﻬﺎ را ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ
اﻣﺎ ﮐﻤﺎن را ﺑﻬﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ«.
در ﺑﺎب ﺳﻮم ﺳﺮوده ،دون ژوان و ﻟﺮد ﻫﻨﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﻦ
آﻧﺪو دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و دون ژوان را از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺼﺮ ﻟﺮد
ﻫﻨﺮی در ﻟﻨﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺮد ﻫﻨﺮی و ﻟﯿﺪیAdeline Amundeville
)ﻣﻠﮑﻪ زﻧﺒﻮران ،ﮐﻪ ﻣﯿﻨﺎی وﺟﻮدش ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﻪ زﯾﺒﺎﯾﻬﺎﺳﺖ  ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻓﺴﻮﻧﺶ
ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽآورد و زﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﮑﻮت ﻣﯽراﻧﺪ( دون ژوان را ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
و او را ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﯿﺎس ﮐﺮده ،ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻀﺎوت ،ﻫﻤﻮاره راﺳﺦ ﺑﻮد
ﭼﻪ در ﻣﻮرد دوﺳﺖ و ﭼﻪ در ﻣﻮرد دﺷﻤﻦ
ﻏﺮورش ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮوﮐﺶ ﻧﻤﯽﮐﺮد

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺮون در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺪرت ﻗﻀﺎوت ﻟﺮد ﻣﯽﺳﺮاﯾﺪ

و ﭼﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺸﻮق و ﯾﺎ دﺷﻤﻦ ﻫﺮﮔﺰ از ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﺮد
ﭼﻮن از ﻗﻀﺎوت ﻟﺬت ﻣﯽﺑﺮد
دوﺳﺘﯽ او و دﺷﻤﻨﯽ او ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽ اﺳﺎس ﻧﺒﻮد
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن از ﻗﻀﺎوت او داﺷﺖ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎدﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺣﮑﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻓﺴﺦ
ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ« .
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در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ دون ژوان ،ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ اﯾﺮان اﺷﺎره ﮐﺮده ،از ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺮون از راه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان
ﻣﺎﻟﮑﻮم ﮐﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮ وﯾﻠﯿﺎم ﺟﻮﻧﺰ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎرۀ ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ
و ﺑﺎﯾﺮون در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ )ﻣﻠﮑﻮم( ﻣﻮری ،ﺧﻮاﻧﺪن آﺛﺎر وﯾﻠﯿﺎم ﺟﻮﻧﺰ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
)ﻣﺮﮐﻨﺪ(164 ،
از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺮون ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﻪ ﺟﺰ وﯾﺮاﻧﯽ و ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارﻧﺪ،
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ رﻫﺒﺮان رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﮑﻮه و ﺟﻼل ﻓﺮدی
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯽﻋﺪاﻟﯿﺘﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮﺷﺖ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ
در راس آﻧﻬﺎ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺑﯽاﻋﺘﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺎب ﻧﻬﻢ دون ژوان ،ﻗﻬﺮﻣﺎن داﺳﺘﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﻠﺤﺸﻮر ﻟﺒﺎس
رزم ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ
آن دﺧﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را از دﺳﺖ دو ﻗﺰّاق ﺧﻮﻧﺮﯾﺰ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻫﻼک او را داﺷﺘﻪاﻧﺪ آزاد
ﮐﺮده اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﺎدرﺷﺎه و ﻓﺘﺢ ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ او و ﺣﻤﻠﻪ
روﻣﯿﺎن ﺑﻪ دژ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ )ﮐﻪ دژی واﻗﻊ در دﻟﺘﺎی داﻧﺒﻮ و درﯾﺎی ﺳﯿﺎه اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﺳﺎل  1790ﻣﻮرد ﻫﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ( ﮐﻪ در آن  4000ﺗﺮک از ﺟﻤﻠﻪ زن و ﮐﻮدﮐﺎن
زﯾﺎدی ﻫﻼک ﺷﺪﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﺎل  1738ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﺷﮑﺴﺖ دادن ﺳﻠﻄﺎن آن ،ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎه ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﺎک اﯾﺮان ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﺮد و در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ اﺷﻐﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻫﻨﺪﯾﺎن ﺳﺮ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻧﻬﺎدﻧﺪ و ﺟﻤﻌﯽ از ﺳﺮﺑﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ را ﻫﻼک ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﺎدرﺷﺎه دﺳﺘﻮر ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻫﻨﺪﯾﺎن را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﻮاﻧﮕﺎن ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎدﻣﺎن
ﺧﻮد ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .ﺑﺎﯾﺮون در اﺑﯿﺎت زﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»دون ژوان ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺮدﺳﺎل ﭼﺸﻢ دوﺧﺖ
ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ او را از دﺳﺖ ﻗﺎﺗﻼن ﻧﺠﺎت داده ﺑﻮد  -ﭼﻪ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ!
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ﺗﻮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﯾﺎدﺑﻮدی را ﺧﻮاﻫﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ زﺷﺘﯽ و ﺳﯿﺎﻫﯽ
آﻧﻬﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎدرﺷﺎه
آن ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬر از ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﮔﻨﺎﻫﺶ ﺑﺨﺸﻮد ﺷﻮد و ﺗﺮﺳﺶ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﺑﺪ ﻫﻼک ﺷﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران ،ﭼﻮن دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ دارد رﺿﺎﯾﺖ دﻫﺪ«
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺑﺎب ﺳﯿﺰدﻫﻢ دون ژوان ،ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ »آﯾﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن«
اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر او ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺧﯿﺮ و ﺷﺮ اﺳﺖ )اﻫﻮراﻣﺰدا
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻤﺒﻞ ﻧﻮر ،زﻧﺪﮔﯽ و آﻓﺮﯾﻨﺶ و اﻫﺮﯾﻤﻦ ،ﺳﻤﺒﻞ ﺷﺮ ،ﺳﯿﺎﻫﯽ و ﻣﺮگ
اﺳﺖ(  ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎﯾﺮون ﻗﺼﺪ دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﺮدود ﺷﻤﺎرد و درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ:
 ...در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﺸﺎن از ﻧﯿﮑﯽ دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ دو اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ  ،ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺮدﯾﺪ دارد
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ آﯾﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن را ﻣﺒﻬﻢ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ
و ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ آن را ﺑﻪ اﻧﻘﯿﺎد ﮐﺸﻨﺪ
آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ »ﻣﺎﻧﻔﺮد« ﺑﺎﯾﺮون ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارد ﮐﻪ داﺳﺘﺎن رﻧﺞ و

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ

و ﺣﺘﯽ آﯾﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن

ﻋﺬاب ﯾﮏ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﮔﻮی آﺗﺸﯿﻦ اﺳﺖ و ارواح دور او را ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻔﺮدی ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺎوﻧﺖ دارد ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﻠﻌﻪای واﻗﻊ در ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن آﻟﭗ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻣﯽرود و اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻗﻮل ﻣﺮگ را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ:
ﺳﺘﺎرهای ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ ﺳﻠﻄﻪ دارد
ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎن آﻓﺮﯾﺪه ﺷﻮد ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد
ﺟﻬﺎن ﺗﺎزه و ﭘﺎک ﺑﻮد
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آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد
و اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺪاوم و ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻮد
ﺳﺘﺎرهای زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﺟﻬﺎن ﻧﺒﻮد
اﻣﺎ ﻟﺤﻈﻪای از راه رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﻮن ﺗﻮده ﺑﯽﺷﮑﻞ آﺗﺶ ﺷﺪ
ﺷﻬﺎﺑﯽ ﺑﯽﻫﺪف و ﻧﻔﺮﯾﻨﯽ از ﺑﺮای ﺣﯿﺎت
ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻮد
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪاری ﺑﺮای ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ در آﺳﻤﺎن ﺑﻮد
ﭼﻮن ﻫﯿﻮﻻﯾﯽ در دل ﺟﻬﺎن
آنﮔﺎه ﺗﻮ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪی
ﮐﺮم ﺣﻘﯿﺮی ﮐﻪ از ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ از ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﯽ
ﻗﺪرت ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺗﻮ را از آن ﻣﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪهای اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮ ﺳﺮ ﺧﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻣﻦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ ای زاده ﺧﺎک؟«
از ﻧﻈﺮ زرﺗﺸﺘﯿﺎن ﺳﯿﺎرهﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺷﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
داﻧﺶ ﻧﺠﻮم ﺑﺎﺑﻠﯿﺎن ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﭘﺲ از آن ﻓﻘﻂ ﻣﺮﯾﺦ و زﺣﻞ را ﻧﺎﻣﯿﻤﻮن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ) (Zaehner 238ﺷﻬﺎبﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﺟﺮام ﺳﺮﮔﺮدان آﺳﻤﺎﻧﯽ از
ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ در ﮐﺘﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ زﻧﺪ  -اوﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﯿﻮﻻی ﻣﻮﻧﺚ و ﯾﺎ ﭘﺮی ﮐﻦ
 - Poirikasnﻧﻮع ﺷﺮور ﭘﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوی اﻏﻮا ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺳﯿﺎرهﻫﺎ از ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻫﺮﯾﻤﻦ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ
آن اﻫﻮراﻣﺰدا از در ﺳﺘﯿﺰ در آﯾﺪ.
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت آﺷﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ روﺷﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ
ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ زﻧﺪ و اوﺳﺘﺎ را ﺗﻮﺳﻂ دوﯾﺮون ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻘﺎﯾﺪ
زرﺗﺸﺘﯽ آﺷﻨﺎ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﯽ از آﻧﻬﺎ آﺷﮑﺎرا در داﺳﺘﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ،در
ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎﻧﻔﺮد اﺷﺎراﺗﯽ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ -ای ارواح ﺟﺎودان ﺟﻬﺎن
 ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدهام .و ﯾﺎ روح ﺷﺸﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﮑﺎنﻣﻦ دل ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻣﺮا ﺑﺎ ﻧﻮر ﻋﺬاب ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺧﻮد ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ زرﺗﺸﺘﯽ اﺳﺖ .او از دوزخ دﯾﺪن ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻫﺮﯾﻤﻦ
را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﻫﺮﯾﻤﻦ او را ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽدارد ،ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺑﺎ ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ آﺷﻨﺎ
اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺳﺘﺎره )ﺳﯿﺎره(
ﺷﻮم ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ او را ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ﭼﻮن
اﻫﺮﯾﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﮐﻨﺘﺮل و ﺳﻠﻄﻪ دارد.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺑﺎ ﻣﻐﺎن ﻗﯿﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از
ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان اﻫﻮراﻣﺰدا در ﻣﯽآﯾﺪ ﭼﻮن در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﻣﻎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺸﮕﻮ و ﯾﺎ
ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ( در ﭘﺮده دوم ﻧﻤﺎﯾﺶ ﯾﮑﯽ از اﺷﺒﺎح )ﺷﺒﺢ
دوم( ﻣﺎﻧﻔﺮد را ﻣﻎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .در آﻏﺎز ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﭘﺮده دوم اﺷﺒﺎح از ﻗﺪرت
اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و او را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺧﻄﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و آن را ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﮑﯽ،

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻟﺮد
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
اﻧﻮاع ادﺑ

روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻫﺮودوت ،ﮔﺰﻧﻔﻮن ،ﺳﯿﺴﺮو ،ﭘﻠﯿﻨﯽ ﺑﺰرگ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ

اﻫﻮراﻣﺰدا ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ زرﺗﺸﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻔﺮد ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺧﺪﻣﺖ اﻫﺮﯾﻤﻦ ﺑﻮده وﻟﯽ اﮐﻨﻮن
روح راﺳﺘﯿﻦ او ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ و ﭘﺎﮐﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﭘﺮده ﻏﺮوب ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ زرﺗﺸﺘﯽ
دﯾﮕﺮی ﻏﺮوب او ﻧﯿﺰ ﻓﺮا رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮگ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ  1816ﺑﺎﯾﺮون در وﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﯾﯿﻦ اراﻣﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل
ﺑﻮد .او در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻣﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ وﺟﻮد دارد و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،اﯾﺮاﻧﯽ و
ﺳﺮﯾﺎﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﻮزهﻫﺎی ﺑﺎﯾﺮون در ﻣﻮرد دوﮔﺎﻧﮕﯽﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﯾﻌﻨﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻧﻔﺮد او ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﻮ -
اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ اﻣﺒﯿﻠﮑﻮس ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات دوﮔﺎﻧﻪای ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اروس
) (Erosو اﻧﺘﯽ روس ) (An terosرا دوﮔﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻤﺎرد .ﻣﺎﻧﻔﺮد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ اﺑﺪﯾﺖ آﺷﻨﺎ اﺳﺖ
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻐﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻦ  Erosو  An terosرا
از ﻧﻬﺎنﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺪار ﮐﺮدم
و ﺗﻮ را ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺮون در ﺑﺎرۀ زرﺗﺸﺖ و اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ
ﮐﻪ او ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دوﮔﺎﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
او در ﺑﺎرۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و آﯾﯿﻦ آﻧﺎن ﮐﺎﻣﻼً دو ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮی ﻧﺎدر را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﻮن رﯾﺰ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد اﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺣﺎﻓﻆ را ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ از
اوﻗﺎت ﺑﻪ آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل زرﺗﺸﺘﯿﺎن را
ﻧﯿﮏ ﮐﺮدار ﻣﯽداﻧﺪ .او از دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺧﻮد را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾﺮون ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ
در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل از ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺪ .در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد ،ﺑﺎﯾﺮون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی در ﺑﺎرۀ آﯾﯿﻦ
زرﺗﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن دوﮔﺎﻧﮕﯽ روح و ﺳﺮﺷﺖ اﻧﺴﺎن ذﻫﻦ او را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺸﻐﻮل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺴﯿﺤﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺎﻟﻘﯽ واﻻ ،ﺗﻮﺳﻂ
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 ﻋﻼﻗﻪ او ﺑﻪ اﯾﺮان.ارواﺣﯽ ﭘﺴﺖ آﻟﻮده و ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ او را راﺿﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ
و آﯾﯿﻦ زرﺗﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻨﻔﯽ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ
.ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﮐﻨﺎری ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ او ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد
ﺑﺎﯾﺮون از درﺑﺎر ﻋﻠﯽ ﭘﺎﺷﺎ و ﺑﯽرﺣﻤﯽ آن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﺑﺎرۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
.ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺧﻮار ﻧﻤﯽﺷﻤﺎرد
 اﻣﺎ ﻫﯿﭻ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺮون ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﯾﺮان و آﯾﯿﻦ آن را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮋاد ﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﺑﺮﺗﺮی ﺟﻮﯾﯽ ﻗﻮﻣﯽ در آﺛﺎر او در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
.دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد

ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان
ﻓﺎرﺳﯽ
ﺑﺎﯾﺮونﯽو در ﺷﻌﺮ
ﻟﺮداﻧﻮاع ادﺑ
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