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گرایی، طبیعت.: فرهاد کشوري، آخرین سفر زرتشت، بومهاکلیدواژه

مهمقد. 1
هـاي پارسـاپور   هاي نقد است که به تازگی در ایران و با کوششگرایی یکی از شاخهنقد بوم

هـاي  به صورت رسمی عرضه شده است. چهارچوب نظـري و عملـی ایـن نقـد در کتـاب     
بـه صـورت تفصـیلی    گرا (ادبیات و محیط زیست)نقد بومو گرادربارة نقد بوم، ادبیات سبز

پـردازد و گـاهی بـا نقـد وضـعیت      تعامل ادبیات و زیست محیط مـی آمده است. این نقد به
موجود زیست بوم با تکیه بر آثار ادبی در پی تبیین مشکالت و معضالتی است کـه طبیعـت   
را فرا گرفته است و گاهی نیز در پی تبیـین و روشـن سـاختن نگـاه شـاعران و نویسـندگان       

شناسـیم  چهري را شاعر طبیعـت مـی  منو«نسبت به طبیعت و زیست محیط است براي نمونه 
دیـده بلکـه   توان گفت که بر اساس توصیفاتش، او طبیعت را طبیعت نمیاما با این تحلیل می

: 1395(پارسـاپور،  » گر عنصري فرهنگی و بشري براي اوستاي در طبیعت تداعیهر پدیده
54.(

تأثیري اسـت کـه   سازد، نچه که نقش متون ادبی را در این نوع نقد برجسته و خاص میآ
ها به عنوان مخاطبان خاص و عام این آثار در کنترل و جلوگیري از بحـران  تواند بر انسانمی

هـا در طـول   زیست محیط بگذارد. ادبیات به عنوان یکی از ابزارهاي تأثیرگـذاري بـر انسـان   
اي برخوردار بوده است و چون چگونگی و نوع بیان خاصی است کـه تاریخ از اهمیت ویژه

ترین ابزارهایی باشـد  تواند یکی از مهمنقش ترغیبی و تأثیرگذاري زیادي بر مخاطب دارد می
توان از آن استفاده کرد و تفاوت آن با زبان روزمرّه و ارجاعی در همـین  گرا میکه در نقد بوم

زبـان عـادي یـا کـاربردي بـا      «کند ها را به خود معطوف میاست که زبان ادبی، کانون توجه
اندن پیامی دربارة جهان یا برانگیختن دیگران و همچنـین بـا مسـائل اجتمـاعی سـروکار      رس

ها به سوي خود در مقـام زبـان   دارد. اما زبان شعر[و در اینجا زبان متون ادبی]، کشاندن توجه
).22: 1390(مدرسی، » است

بـر  این مقاله کوششی است در پی تبیین و روشن ساختن تـأثیري کـه محـیط و طبیعـت     
دهـد کـه ایـن اثـر،     خلق رمان آخرین سفر زرتشت از فرهاد کشوري داشته است و نشان می

ارتباط و تعاملی ویژه با محیط زیست و طبیعت در معناي عام آن (یعنی هـر چیـزي غیـر از    
هـاي تـا   انسان که در جهان هستی وجود دارد) دارد. آخـرین سـفر زرتشـت یکـی از رمـان     

است که با تکیه بر سیر و سفر معنوي زرتشـت نوشـته شـده    حدودي تخیلی فرهاد کشوري
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اي کـه شـاید   است و در خلق این رمان، زیست محیط و طبیعت نقشی اساسی دارد به گونـه 
بتوان هدف و غایت خلق این رمان را نیز، همدلی و همزیستی مسالمت آمیز بشر با طبیعـت  

دانست که هر آیینی و مذهبی در پی دستیابی به آن است.

پیشینۀ پژوهش. 2
هایی در مورد آثار کشوري و بخصوص آخرین سفر زرتشت صـورت گرفتـه   پیشتر پژوهش

توان پژوهش امید سلیمی دانست کـه آن را تلفیقـی از واقعیـت    ها را میاست که مهمترین آن
- واقـع ها و تخیل دانسته و در تبیین این مسئله با تکیه بر خود اثر، تفاوت این رمان را با رمان

گرا نشان داده و پیوند آن را با تاریخ نیز تا حدودي متـذکّر شـده اسـت. میرعابـدینی نیـز در      
تا امروز کلّیاتی در مورد این رمان مطرح سـاخته امـا تـوجهی    فرهنگ داستان نویسان از آغاز

- گیري این رمان نداشته است. همچنین تـالش ترین عامل در شکلبه طبیعت به عنوان اصلی
تـوان  هایی در مورد ارتباط زیست محیط با رمان معاصر انجام شده است که میکوششها و 

به مقاالت انتروپی در طبیعت و جامعـه در داسـتان گیلـه مـرد، مالحظـات اخـالق زیسـت        
نقـد زیسـت بـوم گرایانـۀ داسـتانی کوتـاه از       محیطی هـدایت و چوبـک: نقـد دو داسـتان،     

هـا و  رمان جاي خـالی سـلوچ. تمـام ایـن تـالش     گراي غالمحسین ساعدي و فمینیستی بوم
- تـرین نـوع  ها به نحوي در نشان دادن ارتباط محیط زیست با رمان (که یکی از مهـم کوشش

هـا بـه   هاي ادبی معاصر است) مؤثر و جالب توجه هسـتند امـا هـیچ یـک از ایـن پـژوهش      
اسـت در راه  شوند و ایـن مقالـه اولـین کوششـی     صورت مستقیم با مقالۀ حاضر مربوط نمی

نشان دادن پیوند طبیعت با رمان آخرین سفر زرتشت و نقش اصلی و اساسـی و مهمـی کـه    
طبیعت رد معناي آن در خلق این رمان داشته است.

خالصۀ داستان. 3
آخرین سفر زرتشت، ماجراي سفري روحانی (اما در قالبی تمثیلی) اسـت کـه آزار و اذیـت    

باعـث دگرگـونی فضـاي اندیشـگانی شخصـیت اصـلی       حیوانات با توسل به آیین مـذهبی، 
شود. پدر و مادر زرتشت براي دور نگه داشتن فرزند خود از گزنـد  داستان یعنی زرتشت می

برنـد. زرتشـت مـدتی را نـزد او     ها (موبدهاي آیین میثرا=میترا) او را نزد فرد دانایی میکرپن
پـردازد  هاي آن پیر به سفر مـی اهنماییماند و سپس براي کشف دانایی و با تکیه بر رباقی می
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آید که در تکامل فضاي اندیشگانی او نقش بسـزایی دارد. بعـد   و ماجراهایی براي او پیش می
شود بـه تبلیـغ آیـین خـود     هایی که به او میاز بازگشت نزد پیر دانا، و ازدواج او، و نیز الهام

گاندي یعنی قانون اهیمسا اسـت. بـراي   پردازد که آیین و اندیشۀ او یادآور آیین و اندیشۀمی
اي کـه بـا   رود و سپس بعـد از منـاظره  اینکه آیین خود را فراگیر کند به نزد گشتاسب شاه می

شـود.  دهد و آیین زرتشت در سراسر کشور، رسمی مـی کرپن بزرگ دارد، او را شکست می
بۀ چـاقو کشـته   ها و به وسیلۀ یـک ضـر  در نهایت نیز زرتشت، به دست یکی از همین کرپن

مایـۀ داسـتان اسـت کـه بـا تکیـه بـر        شود. آنچه تمام این رمان را به هم پیوند داده، درونمی
شـود. اینکـه حیوانـات را آزار ندهنـد، اینکـه درخـت       طبیعت، در معناي عام آن، معنادار می

- ها با طبیعت موجـود بـر مـی   ها به تعامل آنبکارند، اینکه معیار خوب و بد بودن شخصیت

گرایانـه قلمـداد   توان ذکر کرد تا این اثر را یک اثر بـوم ردد و بسیاري دیگر از دالیلی که میگ
برد.گرایانه از آن داشت، باال میکرد و بتوان خوانشی بوم

گرایانۀ رمان آخرین سفر زرتشتومنقد ب. 4
گراییبا بومپیوند دانایی1.4

است. البته مراد از دانـایی، رسـیدن بـه یـک     درون مایۀ این داستان، حول دانایی شکل گرفته
نوع آرامش روحی و زندگی دور از تنش و آزار است. در این راه، بهترین چیزي کـه دانـایی   

هاي طبیعت بـوده اسـت. بـراي نمونـه زرتشـت      بر اساس آن پردازش شده، استفاده از پدیده
پرسـد، مانـداناي   ... مـی وقتی از اصالح اندیشۀ آدمـی و دوري از آزار دیگـران، حیوانـات و   

کند که در اندیشۀ آدمیان است نه طبیعت بیـرون. آنچـه کـه در    فرزانه آن را به باغی تشبیه می
است که نقطۀ ثقـل و گرانیگـاه پـردازش ایـن مفهـوم شـده       » باغ«این بخش مهم است، واژة 

اسـت کـه در   گفت این باغ، دانـایی  آن باغ در اندیشۀ آدمیان است. مانداناي فرزانه می«است 
: 1392(کشـوري،  » اندیشۀ آدمیان است، باید آن را بیابند، پـرورش دهنـد و نگهـداري کننـد    

42.(
که وجه معرفتی و اصلی اساسی در این داستان اسـت در پیونـد   » دانایی«شاید دلیل اینکه 

هـاي  با طبیعت و عناصر آن نمایانده شده است، این باشد کـه همـواره پیونـدي بـین مکتـب     
هـا بـه   ها و ایدئولوژيمذهبی با آفرینش و عناصر اربعه وجود داشته است. یعنی آیین- دینی

گیرند و آن را نیز ممزوج با تـن و روان  نوعی شروع و آغازگاه خود را از عناصر اربعه پی می
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ها کـه زرتشـت   شود. هر یک از شخصیتدانند. این نکته در این داستان نیز دیده میآدمی می
مـذهبی هسـتند   - رود به نوعی نمایندة مکتبی دینی ها میهم دانایی سراغ آنبراي کشف و ف

) و ... همگی پیوندي بـین  96- 91)، ماه پرستان (صص 79)، اهورا (ص 68مانند آناهیتا (ص
خواسـت  اهورا براي گیتی و موجودات روي زمین آنچـه مـی  «آفرینش و عناصر اربعه دارند 

رانـد و آن  سـاخت و سـپس فرمـان مـی    ك و آتش مـی در اندیشۀ خویش با آب و باد و خا
شد مانند آنچه در اندیشۀ اهورا بود... سپس آب و باد و خاك و آتش را بـا  موجود آفریده می

) در ادامه نیـز  80(همان: » اش ساخت و سپس آنان را بیافریداي از دانایی خود در اندیشهپاره
از آتش است. سـه پـاره از تـن خـاك، سـه      سه پاره از چهار پارة دل و سر آدمی «آمده است 

کنـد و آتـش   پاره از روان آدمی از باد، و آب در سراسر پیکر آدمی است که خاك را نرم مـی 
).  80- 81(همان: » پیچد...را سرد و در باد می

ها نیز به طبیعت کامالً بارز و مشهود است که حتّی عنـوان و نـام   وابستگی برخی از آیین
)، زامیـاد (زمـین) پرسـتان    91پرستان (صکند مانند ماهن وابستگی داللت میها نیز بر همیآن

اگر آناهیتا کشتزار و آب را به آمیان پیشکش کرد، زامیـاد، زمـین را و آنچـه در آن    ). «97(ص
).99(همان: » است آب، باد، خاك و آتش را به آمیان داد

شـود، طبیعـت، نقشـی    مـی هـایی کـه زرتشـت بـدان وارد    تقریباً در تمام شهرها و مکان
برجسته و اساسی دارد البته طبیعتی که هنوز انسان کـامالً بـر آن مسـلّط نشـده و همزیسـتی      

آمیزي با آن دارد. گویی این نقش برجستۀ طبیعت، ارتباط مستقیم و پیونـدي اصـلی   مسالمت
هـا،  کـان هـا و م با معنویت و دانایی دارد و منبع و سرچشمۀ الهام انسانی اسـت. حتّـی خانـه   

هاي گلی را در دو سوي راهـی  خانه«اند همگی رنگ و بوي کامالً طبیعی خود را حفظ کرده
- رسـید و آتشـی در کنـار در غـاري مـی     دید که در انتهایش هفت پلّۀ سنگی به غـاري مـی  

).101(همان: » سوخت
زرتشت براي تبیین اندیشۀ خود که همانا رسیدن به دانایی و نیکـویی اسـت، طبیعـت را   

بـرد. شـاید   هاي خود بهره مـی کند و همواره از آن براي بیان اندیشهاصلی اساسی قلمداد می
دلیل این امر، عدم سلطۀ بشر در بادي امر بر طبیعـت و زنـدگی همسـو و مسـالمت آمیـزي      

دانـد و بـه   بوده که با آن داشته است. به نوعی بشر، زندگی خود را وابسـته بـه طبیعـت مـی    
اي طبیعت احترام قائل است. زرتشت رسیدن به نیکـی و دانـایی را نیـز در    همین دلیل نیز بر

گناهـان را ببیـنم. مـرگ    توانم مرگ بـی من نمی«... داند پیوند با روشنی، آبادانی و طبیعت می
» دهنـد کنند و نان به ما مـی افشانند و کشتزارها را سبز میآدمیانی که تخم آبادانی بر زمین می
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کـی دسـت   «کند کـه  خشی دیگر از داستان نیز وقتی برزین از او سؤال می) در ب133(همان: 
- ) در جـواب مـی  136(همـان:  » شـود؟ بندند، کوتاه میچپاول مردانی که شمشیر بر کمر می

(همـان). در ایـن   » آنگاه که یکجـا سـاکن شـوند، خانـه بسـازند و کشـاورزي کننـد       «گوید 
رند.  گفتگوها، طبیعت و نیکی پیوندي وثیق با هم دا

شود و طبیعت، آینـۀ  در این رمان، تجلّی حقیقت و نیکویی تنها از خالل طبیعت میسر می
(همـان:  » زیـر درخـت سـرو   «شـود  راستین حقیقت است حتّی آنجا که به زرتشت الهام مـی 

) 165(همـان:  » اي انارکاسه«و » اي بهکاسه«اي پهن است و در آن سفره ) است که سفره164
ها بخصـوص انـار جایگـاه    ر این نکته نیز الزم است که در دین زرتشتی، میوهوجود دارد. ذک

- یـاد مـی  » برسم«واالیی دارد و از ارزش و قداست برخوردار است و در اوستا نیز از مراسم 

- آورند و در آن مراسـم شود که مردمان سپاس و شکرانۀ خود را به خاطر نباتات به جاي می
: 1394و هوم وجود دارد (براي توضـیح بیشـتر ر.ك اوشـیدري،    هاي بریدة انار، گز ها شاخه

162.(

گراییپیوند مهربانی با بوم2.4
مهربانی از جملۀ اصولی است که زرتشت در راه ترویج دین خود به آن پایبند است. در ایـن  
رمان، شروع سفر معنوي زرتشت و فهم نادرست بودن آیین رایـج نیـز از همـین مهربـانی و     

شود. او با دیدن رنج حیوانات (در اینجا گاوها) که بـه دلیـل   آزار و اذیت شروع میدوري از
زدند و مردم در ایـن مراسـم   ها شمشیر و کارد میعقاید خرافی مردم، زنده زنده بر پهلوي آن

رسـد کـه آیـین موجـود، نادرسـت اسـت. اخـالقِ        کردند به این نتیجه میشادي و هلهله می
شود بدین معنی که با تقدس دادن به حیوانـات از  کامالً الهیاتی مطرح میحیوانات در این اثر 

داند، سعی دارد نشان دهـد کـه   زبان شخصیتی که به نوعی خود را مبلّغی دینی و عقیدتی می
ارتباط انسان با حیوانات نیز باید بر اساس اخالق زیست محیطی باشد. شاید دلیـل ایـن امـر    

- اثر از زبان شخصیتی برجسته و به نوعی مبلّغی دینی مطرح مـی که اخالقِ حیوانات در این 

هـا اصـوالً و بیشـتر تحـت تـأثیر اخـالق دینـی هسـتند و هرچقـدر          شود آن باشد که انسان
شخصیتی متّصل به امور دینی چنین مواردي را ترویج کند، بیشتر مورد پسـند و قبـول مـردم    

کنـد بـه دلیـل اعتقـاد     حیوانات اعتراض میشود. در این رمان، زرتشت وقتی به آزار واقع می
اش نکنیـد. ببـین چگونـه از درد    او را بکشـید. شـکنجه  «شود باطنی مردم، به شدت طرد می

کند.  مویه می
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).6(همان: » گوید این جوان [زرتشت]؟...صدایی شنید: چه می
و شـود  بنابراین، معرفت آغـازین داسـتان از همـین آزار و اذیـت حیوانـات شـروع مـی       

پیداست که مهربانی باید یکی از اصولی باشـد کـه آیـین جدیـد آن را دارا باشـد. امـا نکتـه        
هـا،  اینجاست که این مهربانی، حاصل روح تلطیف شدة شخصیت داستانی نسبت بـه انسـان  

طبیعت و حیوانات است. از دید او، گمشدة انسانی، مهربانی است که باعث خشم، آزارهـا و  
ه حل آن نیز نشاندن درخت (درختکاري) و پـرورش چهارپایـان اسـت    شود و راها میاذیت

).136(ر.ك 
نیـز در  » پندار نیـک «و » کردار نیک«، »گفتار نیک«در این داستان اعتقادات زرتشتی یعنی 

پنـدار نیـک   «شوند ارتباط با حیوانات که بخشی از طبیعت و زنجیرة حیات هستند، تبیین می
فند سنگدل نباشیم. معبد، کشتارگاه جانوران نیسـت. پنـدار نیـک    گوید با گاو و گوسبه ما می
» وار سـر بـه جـان جـانوران نیفتـیم...     گوید که هووم را به بنگ آلوده نکنیم و دیوانهبه ما می
).170(همان: 

در این داستان پیوندي ناگسستنی بین نیکی، مهربانی و زیبایی با طبیعـت وجـود دارد. از   
شـود، بـه   ی داستان)، انسان آنگاه که به زیبایی گلـی خیـره مـی   دید زرتشت (شخصیت اصل

رسد و این فراموشی محض، عین نیکی و مهربانی است. در حقیقـت، از  فراموشی محض می
تواند با دیدن زیبایی گلی و پالودن و صـاف کـردن درون خـود بـه آن گـل      دید او انسان می

یر بداند، به چشـم دشـمنی بـه آن ننگـرد و     عشق بورزد، آن را زیبا ببیند، وجود آن را مایۀ خ
).229نسبت به آن، سراسر مهر و عاطفه باشد (ر.ك ص

هاي ویـران، طبیعـت نـابود شـده     شود که مکانتر میتر و حساساین پیوند آنجا برجسته
نیز دارند. در واقع، هرجا که طبیعت آن ویران و رو به زوال اسـت، جامعـه نیـز از وضـعیت     

هـاي  زرتشت خیس از عرق به دیوارهـاي بلنـد خانـه و درخـت    «ار است نامطلوبی برخورد
سوخته و عریان دو سوي آن نگاه کرد و از خود پرسید: چه بالیی بر سر این درختـان آمـده   

ها و وضع معیشتی سـاکنان  ) در ادامه نیز توصیفی که از وضعیت مسکن225(همان: » است؟
یی که امید، زیبایی و نیکی از آن جامعه رخـت  شود، بسیار ناگوار و نامطلوب است گوآن می

بربسته است و این شرایط ناگوار، در پیوندي راستین با طبیعت و موقعیت موجود است.
ترین نمود مهربانی و پیوند آن با انسان و طبیعت، مجازاتی است که زرتشت بـراي  اصلی
مـرد  «بـدین معنـی کـه    نامـد کند و آن را کیفر سبز نیـز مـی  هاي گناهکار تعیین میشخصیت

). او حتّـی  266(همـان:  » [گناهکار] هفت درخت بکارد و تا پایان عمر از آنان نگهداري کند
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داند که درختی کاشته شـود و از پادشـاه (گشتاسـب)    آید، الزم میبراي کودکی که به دنیا می
(همـان:  » دآید، درختی کاشـته شـو  با هر کودکی که در این سرزمین به دنیا می«خواهد که می

داند که براي آیندگان، نهـال بکارنـد (همـان:    ) و حتّی پیران پا بر لب گور را نیز ملزم می277
ها و راهبردها، نشان از آیـین و اعتقـادي دارد کـه پیونـدي راسـتین و      ). تمام این توصیه283

ـ    ی بـا  اصیل با طبیعت دارد پیوندي که نشان از احترام، مهربانی، محبت و یکرنگـی اسـت حتّ
زیست محیط و حیوانات آن. همچنین بعد از علنی کردن آیین خود، یکـی دیگـر از اعمـالی    

کند که بـه آن پایبنـد باشـند، آزار    داند و مردم را ملزم میکه آن را الزمۀ دانایی و فرزانگی می
هیچ گاو و گوسفندي را در معبدها نکشند. گاوهـا  «هاست نرساندن به حیوانات و نکشتن آن

).276(همان: » بخشند...سفندها به ما زندگی میو گو

گراییپردازي و ارتباط آن با بومشخصیت3.4
هاي آن باعث دیرفهمی رویـدادها و جهـان   این داستان، گفتگومحور است و تعدد شخصیت

هاي جدید و گذرا، باعـث تعویـق معنـا    شود. اضافه شدن شخصیتهاي داستانی میهستی- 
هـا  آینـد آن در نهایت، فهم معنا نیـز بـا قـرار دادن تمـام گفتگوهـا و پـی      شوند کهدر آن می

- ها به هم وصل مـی هاي داستانی نیز توسط شخصیتشود. تمام فصلمشخص و روشن می
هـا نیـز شخصـیت زرتشـت اسـت. هـر       شوند نه رویدادها. حد واسط تمام ایـن شخصـیت  

بـرد و  ها داستان را پیش میبینیبینی خاصی است که تقابل این جهانشخصیتی حاوي جهان
ها قابل ذکر است، پیوندي است کـه بـه   کند. اما آنچه که در خصوص شخصیتخلق معنا می

توان قائل شد. قبل از هر چیز باید خاطر نشـان کـرد   گرایی میها و بومانحاي مختلف بین آن
عناصر آن است ماننـد  ها، برگرفته از طبیعت وها و مکانها و نیز نشانهکه برخی از شخصیت

)، قلۀ کـوه  103)، قلّۀ گاو (ص 332)، نیلوفر (ص 114)، مهرآسمان (ص 114مدیو ماه (ص 
- ها نیز گاهی با نمودهاي طبیعـت شناسـانده مـی   ها و معرّفی آن) و ... . شخصیت103(ص 

بـوي آویشـن را از   «شوند و به شدت با طبیعت و عناصر آن عجین شده و از آن جدا نیستند 
- هـا از واژه ) حتّی براي معرّفی رنگ107(همان: » درون کیسۀ کوچک روي سینۀ دختر بویید

) کـه منظـور رنـگ    114هاي مربوط به طبیعت استفاده شده است مانند پارچۀ آسـمانی (ص  
دهد، ارتبـاط  آبی است. اما آنچه که بیشترین پیوند بین شخصیت و زیست محیط را نشان می

مایه با تکیـه بـر عناصـر طبیعـت اسـت. بـه عبـارت دیگـر،         درونها با خلق کُنش شخصیت
شـوند کـه در خـدمت طبیعـت،     هاي این داستان، زمانی شخصیت مثبت قلمداد میشخصیت



119...مقدسفریک

شـود کـه   احترام گذاشتن به آن، مقدس شمردن آن باشند. گومات وقتی پذیراي زرتشت مـی 
یا موبـد زمـانی زرتشـت را    ) مثبت باشد و55(همان: » اي؟هیچ درختی کاشته«جواب سؤال 

) منفـی  66(همـان:  » اي؟آیا هیچ آبـی را آلـوده کـرده   «پذیرد که جواب زرتشت به سؤال می
هـا نسـبت بـه    هـا در کـنش مثبـت آن   باشد. در حقیقت، معیار مثبت و منفی بودن شخصیت

طبیعت و عناصر آن است نه چیزي دیگر.

ییگراهاي داستان و ارتباط آن با بومتقابل4.4
شوند. چون جهان داسـتانی، جهـانی معنـوي    هاي داستان نیز در پیوند با طبیعت معنا میتقابل

ساختن همین جهـان هسـتند. بـراي نمونـه وقتـی      ها نیز بیشتر مربوط به برجستهاست، تقابل
شـاد و  «گویـد  بینی زرتشت در جواب میپرسد دنیا را چگونه میهاماسب مغ از زرتشت می

). بـدین  145(همـان:  » ا و زشت، خوب و بد، راسـت و دروغ، آبـاد و ویـران   اندوهناك، زیب
ها هستیم با کـردار و رفتارمـان باعـث برتـري     معنی که دنیا جمع اضداد است و این ما انسان

شویم. این دو قطب در سخنان زرتشت ناشی از دو قطـب  اي بر جنبۀ دیگر آن مییافتن جنبه
ۀ جالب اینجاست که این دو قطـب در طـول داسـتان بـا     اهورایی و اهریمنی است. حال نکت

شـوند. بـدین معنـی کـه بیابـان (مکـان       ارکان طبیعت و حیوانات مشـخص و نمایانـده مـی   
گرایی تقابلی بین باغ و بیابـان  اهریمنی) و کشتزار و باغ (مکان اهورایی) است. هرچند در بوم
توانـد منشـأ   ایـن تقابـل مـی   در معناي خوب بودن یکی و بد بودن دیگري وجـود نـدارد و  

فرهنگی داشته باشد اما نکته اینجاست که در این رمـان، تقابـل داسـتانی و نمـود آن، ارکـان      
ها نه منشـأ شخصـیتی،   شود. یعنی تقابلطبیعت است و از این نظر است که رمان برجسته می

ی براي نشـان  معرفتی، اندیشگانی و... بلکه برخاسته از سرشت طبیعت هستند و این رمان حتّ
این دست خشک، مکان اهریمن اسـت  «دادن تقابل، از طبیعت و عناصر آن بهره گرفته است 

هاي اهریمنـی  رسد که این بیابانبینی آیا روزي میاي نمیسوزي و سایهدر مکان اهریمن می
). نمود دیگـر تقابـل   206(همان: » هاي اهورایی بدل شوند؟ آه یک درختبه کشتزارها و باغ

- اهـریمن آفریـده  «هریمنی و اهورایی در رمان به ترتیب تقابل گرگ، سگ؛ کفتار، گاو و... . ا
هاي بد را آفرید. در برابر گل، خار؛ در برابر سگ، گرگ؛ در برابر گاو، کفتار و مـار و کـژدم   

).154(همان: » را آفرید
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هـایش بـه   شـه گیري زرتشت از زبان طبیعت براي فهمانـدن اندی شاید یکی از دالیل بهره
هاي نخستین با طبیعت بوده باشد که بهترین راه نیز استفاده از زبـان  مردم، مأنوس بودن انسان

شود.  مشترك براي فهم مقصود بوده است و در این رمان نیز به وجه بارز و روشنی دیده می

گراییها با بومها و پیوند آننقش5.4
هـا دیـده   ها و تصاویري است که در مکانکند، نقشاي که در تمام داستان خودنمایی مینکته
هـا،  شود و از دید شخصیت اصلی داستان نیز (زرتشـت) بـه محـض ورود بـه آن مکـان     می

خواهد پیونـد ناگسسـتنی بشـر    شوند. گویی راوي در خالل تمام این تصاویر میبرجسته می
ین مسئله نمودار بوده اسـت.  دیروز با طبیعت را به رخ بکشد که حتّی در خانه و کاشانه نیز ا

هاي نیلـوفر قـالی (ص   برخی از این تصویرها مربوط به طبیعت و عناصر آن هستند مانند گل
)، 149هـاي انـار قـالی (ص    )، گـل 137هاي نورانی درختان روي دیوار (ص)، نقش میوه71

بري دري بسـته میـان دو گـل نیلـوفر (ص    )، نقش گچ171نقش گل نیلوفر بر در اتاق (ص 
بـري شـیر   ) و ... . برخی دیگر از این تصاویر مربوط به حیوانات هستند مانند نقش گـچ 228

)، گـاو زخمـی   117ها و گاوهاي زخمی حک شده بـر درهـا (ص   بر سر در بعضی از خانه
)، نقـش آهـوي   228)، نقش آهـوي میـان قـالی (ص    138حک شده بر در چوبی اتاق (ص 
)، نقـش  247به ترتیب عقـاب، ببـر، پلنـگ و شـیر (ص     هاباالي دروازة اول و دیگر دروازه

).248کاري روي در که اژدهاي زخمی زیر پاي دو شیر لمیده است (ص کنده
انـد. بـراي نمونـه    بیشتر تصاویر حاوي معنا هستند و بی جهت در داستان گنجانده نشـده 

نـد هـم حـاکی از    تواهاي نورانی درختان روي دیوار با توجه به بافت داستانی مـی نقش میوه
هـا را  تواند رویکرد شخصیتتقدس میوه که نماد و نشان خیر و برکت است، باشد و هم می

به جهان و هستی نشان دهد که خیر و سعادت بشري در وجود درختان پـر ثمـر و سـالم در    
توانند نماد و نمـودي از انسـان مثمـر ثمـر بـراي      ها میجامعه است و در نهایت نیز این میوه

توانـد  هاي انار روي قالی نیز جدا از مقدس بودن انار در آیین زرتشت، مـی عه باشند. گلجام
تواند شکوفا شود و یا در همان مرحلـۀ گـل بـودن، نـابود     اشاره به خیر و برکتی باشد که می

شناسی مردمان است که باز هم نشـان  شوند. برخی دیگر از تصاویر نیز ناشی از وجوه زیبایی
اند نه چیزي دیگـر ماننـد تصـویر دو    جستهکه زیبایی را در طبیعت و ارکان آن میاز آن دارد

گل نیلوفر میان درِ بسته.
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تصاویر مربوط به حیوانات نیز به همین شیوه قابل تحلیـل و تفسـیر هسـتند شـیر، نمـاد      
قدرت است که پلیدي و زشتی (اژدها) را نابود کرده است، گاو زخمی حک شده بـر درهـا،   

است که در داسـتان بـه آن اشـاره شـده اسـت در      » هاکرپن«از وجه ایدئولوژیکی آیین نشان
حقیقت، هرجا این تصویر وجود داشته، آیین میثرا نیـز در آن جامعـه وجـه بـارز و روشـنی      

تواند اشاره به حس زیبایی شناسی داشته باشـد کـه   داشته است. نقش آهوي میان قالی نیز می
ها نیز که همگی از جـانوران  هاي روي دروازهان بشر بوده است، نقشبرانگیزانندة روح و رو

ها به طبیعت و دنیاي بیرون اسـت نـه دنیـاي    و حیوانات است، برخاسته از تعلّق خاطر انسان
درون.

تر اینکه زرتشت در تمام موارد، حتّی وقتـی بـه صـورت بـارز و روشـن بـه       نکتۀ جالب
اي کـه  کند، هدف او معنوي اسـت و فایـده  اشاره میطبیعت و ارکان آن مثالً درخت کاشتن

خیـزد در جهـت   تواند به انسان برساند؛ اما آیینی که او به مقابله با آن بـر مـی  این درخت می
نابودي همین طبیعت و حیوانات آن گام برداشته بود به همین دلیل است کـه تمـام تصـاویر    

اه بـا تأمـل و اندیشـه همـراه نیسـتند.      نیز از طبیعت و مربوط به امور بیرونی اسـت و هیچگـ  
اسـت  » دانایی«شخصیت اصلی داستان یعنی زرتشت که با نوعی تقدس همراه است و دنبال 

کنـد امـا هیچگـاه    تا از طریق آن نیکی را در زمین بپراکند، تمام این امور بیرونی را درونی می
- تّی وقتی که خلوت و گوشـه خواهد که این طبیعت نابود شود. او حبخاطر فایدة انسان، نمی

شـود اوالً بـه دامـن    اي کـه در راه اسـت) دور مـی   کند و از زن (و نیز بچـه نشینی اختیار می
بینـد  برد و ثانیاً الهام آورنده را در قالب حیـوانی یـا عناصـري از طبیعـت مـی     طبیعت پناه می

).150- 151(ر.ك 

اخالق زیست محیطی در رمان آخرین سفر زرتشت6.4
توان گفت که این رمان بیشتر بر مبنـاي اخـالق زیسـت    توجه به مباحثی که مطرح شد میبا 

محیطی نوشته شده است و هدف و غابت آن نیز پایبنـدي و ارج نهـادن بـه اخـالق زیسـت      
محیطی بوده است. بدین معنا که هر چیزي که در طبیعت وجود دارد نماد و نمودي الهـی و  

ها نباید بر اساس نفع و ضرر انسـانی باشـد چـون    رخورد ما با آنتقدس یافته دارد و مبناي ب
هاي انسانی متفاوت است بلکه هـر نظـري بـه نوبـۀ خـود بـه       در این صورت نه تنها نظرگاه

شود. نیکـویی و مهربـانی کـه یکـی از     نابودي بخشی از طبیعت (در معناي عام آن) منجر می
ي طبیعت تبیین شده اسـت و ایـن نکتـه نیـز     معیارهاي ترویج شده در این رمان است بر مبنا
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نشانگر و بیانگر ارج نهادن به اخالق زیست محیطی است. یعنی نیکویی و مهربانی در برابـر  
شـود مگـر بـا    تواند در برابر انسان از خود دفاع کند و این نکته نیز میسر نمیطبیعتی که نمی

بر مبناي نیکی نهاده شده باشد.فرهنگی درست و راستین و اعتقادي که مایه و خمیرة آن 
به عبارت دیگر، این رمان با برجسـته سـاختن نیکـی و مهربـانی در قالـب بیـانی کـامالً        
طبیعت گرایانه، سعی داشته است نشان دهد که پایبندي به اخالق زیسـت محیطـی بایـد در    

لی ذات انسان و باور و اعتقاد راستین او شکل گیرد به همین دلیل اسـت کـه شخصـیت اصـ    
هـا را بـه   دانـد و انسـان  اي نو مـی آوري است که به نوعی خود را مبلّغ اندیشهداستان نیز پیام

خواند.پاسداشت آن فرا می

گیرينتیجه. 5
آخرین سفر زرتشت، اثري است که کامالً با طبیعت و عناصر آن پیوند خورده است. این اثـر  

اسـت، شـکل گرفتـه اسـت و در ایـن راه      در جهانی تخیلی که حاصل تفکّر خلّاق نویسنده 
هاي آن از زیست محیط بهره گرفتـه شـده اسـت.    براي مفهوم کردن محتوا، اجزا و شخصیت

درون مایۀ اصلی داستان، دستیابی به دانایی و نیکویی است که در طول داسـتان بـا تکیـه بـر     
ارکـان اساسـی   مایه نشان داده شده است. مهربانی و محبت یکـی دیگـر از  طبیعت این درون

اندیشۀ زرتشت در این داستان است که کامالً در خالل درختکاري، اذیت نکـردن حیوانـات   
ها و درختان تجلّی پیدا کرده است. معیار و مـالك مثبـت و منفـی بـودن     و از بین نبردن گل

هــاي داســتانی، درختکاري/عــدم درختکــاري، مهربــانی در حــق حیوانــات/ آزار شخصــیت
هـاي برخاسـته از   هاي داستانی بـر تقابـل  آلود نکردن/ کردن آب است. تقابلحیوانات و گل 

هـا و  طبیعت نهاده شده است مانند تقابل بیابان و کشتزار. گویی براي برجسته ساختن تقابـل 
گیري از طبیعت ملموس و محسـوس اسـت.   هاي مثبت و منفی، تنها راه بهرهنشان دادن جنبه

هـاي  شناسـی یـا وجـوه اندیشـگانی شخصـیت     حس زیبـایی ها و تصاویر نیز حاکی ازنقش
داستانی است.

از آنجا که این رمان در فضایی تخیلی شکل گرفته است و نیز بر یک امر معرفتی و بنیـان  
گیـري از طبیعـت و عناصـر آن بـوده     اندیشگانی که آیینی است، داللت دارد، بهترین راه بهره

در بیان مفهوم اندیشگانی مؤثّر واقع شده است.است که هم در خلق فضاي داستانی و هم 
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