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فصلنامة علمی ـ پژوهشی

موضوع اصلي معراجنامهها« ،سفر» است .مسافران اينگونه سفرهاي روحاني درواقع
شارحان سفرنامة روح و روان خويشاند؛ چراكه آنان خود باتوجه به ذوق و عقايد خويش،
پلههاي نردبان عروج را طي ميكنند.
«ويراف» ــ موبد زرتشتي ــ و «ابنقارح» ــ شاعر و نويسندة عرب كه البته ازطرف
ابوالعال به اين سفر فرستاده ميشود ــ دو مسافر جهان آخرت هستند و اين دو سفرنامه،
شرح مشاهدات و چگونگي سفر اين دو شخصيت است.
در مقالة حاضر ،كيفيت و چگونگي دو سفرنامة جهان آخرت بررسي و تحليل شده است
و ضمن بررسي ارداويرافنامه و رسالهًْالغفران ،اين دو اثر با هم مقايسة تطبيقي شده و
اشتراكات و افتراقات آن دو بيان شده است.
نگارنده كوشيده است با بيانكردن مشابهات بسياري كه ميان اين دو اثر وجود دارد ،ميزان
تأثيرگذاري ارداويرافنامه بر رسالهًْالغفران را آشكار كند و اين منبع ايراني ـ زرتشتي را
بهعنوان اولين معراجنامة اديان معرفي كند.
كليدواژهها :سفرنامه ،ارداويرافنامه ،رسالهًْالغفران ،بهشت ،دوزخ ،برزخ ،همراهان.
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مقدمه

معراجنامههاي اديان ،هميشه از جذابترين موضوعات ادبيات جهان بهشمار ميروند كه

ميتوان در اديان مختلف ،نمونههايي از آنها را نام برد.

تعداد اين سفرنامهها كه موضوع آن ،سفر به دنياي پس از مرگ است ،زياد نيست ولي

بنا بر شواهد ،بهنظر ميرسد كه ايران در اين زمينه در جهان پيشگام بوده است.

بهجز ارداويرافنامه ــ كه از نخستين و مشهورترين سفرنامهها است ــ موضوع سفر به

دنياي پس از مرگ در دو اثر ديگر ثبت شده است :كتيبة كرتير در سرمشهد و افسانة سفر

گشتاسبشاه.

عالوه بر موارد باال ،داستان ديدار و همپرسگي زرتشت پيامبر با اهورامزدا نيز در زمرة

اين نوع سفرنامهها در ايران است.

با اينگونه شواهد ميتوان اين نظريه را ارائه داد كه سفرنامههاي ديگري كه در اين

زمينه نوشته شدهاند ،مانند سفرنامههاي تخيلي رسالهًْالغفران ،كمدي الهي دانته ،سيرالعباد
اليالمعاد ،...،براساس اين سفرنامههاي ايران باستان بوده است.
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در مقالة حاضر ،دو معراجنامة ارداويرافنامة زرتشتي و رسالهًْالغفران اسالمي مورد مقايسة

تطبيقي قرار گرفته است؛ زيرا بهنظر ميرسد ابوالعال معري ــ شاعر نابيناي مشهور عرب ــ

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

هنگام خلق رسالهًْالغفران ــ كه حدود  900سال پس از ارداويرافنامه نوشته شده ــ به اين
منبع ايراني دسترسي داشته و از آن الهام گرفته است.

ارداويرافنامه

كتاب ارداويرافنامه كه نثري ساده دارد ،مربوط به دورة فارسي ميانه است كه در آن زمان،

زبان علم و ادب بهشمار ميرفته است:

اين كتاب درميان زرتشتيان از توجه خاصي برخوردار بوده است ،بهطوريكه در گذشته آن

را به تحرير پازند درآورده و به سانسكريت و گجراتي ترجمه كرده ،و به نثر و نظم فارسي
برگردانيدهاند ...اين كتاب بهصورتي كه اكنون دردست داريم ،به زبان پهلوي متأخري
نوشته شده است و نفوذ زبان فارسي را در جايجاي آن مشاهده ميكنيم .به اين سبب،

مق
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اردا
ويرافنامه و ر
سال ًْهالغفران در...

احتمال دارد كه تأليف نهايي كتاب در قرن چهارم يا پنجم انجام گرفته باشد( .تفضلي،
)169 :1376

«ارداويراف» ،شخصيت اصلي داستان ،يك قديس زرتشتي است كه در عالم خواب به

دنياي ارواح صعود ميكند ،تا در آنجا حقيقت زندگي پس از مرگ را به چشم ببيند و خبر آن
را براي خاكيان بياورد كه «مردمي كه در اين زماناند ،بدانند كه اين يزش (مراسم مذهبي)
و ستايش و نماز ،كه ما بهجا ميآوريم ،به يزدان رسد ،يا به ديوان ،و به ياري روان ميرسد،
يا نه( .».عفيفي)23 :1372 ،

در ابتداي سفر ،روان ويراف از تن ،به كوه چكاددائيتي و پل چينود ميرود و در آنجا با

استقبال سروش پاك و ايزد آذر روبهرو ميشود و بههمراهي آنان بهآساني و بيباكانه از پل

چينود عبور ميكند؛ زيرا چينود ،پلي است كه براي آزمايش روان درگذشتگان برافراشته شده
است و براي نيكان بهپهناي نه نيزه باز ميشود و براي گناهكاران مانند لبة شمشير است.

ويراف برروي پل ،ايزد رشن را ميبيند كه به همراهي ديگر ايزدان مشغول سنجش

اعمال پرهيزكاران و بدكاران است.

او با راهنمايي دو ايزد همراه ،نخست به اعراف «هميستكان» ،بعد به بهشت و سپس

به دوزخ ميرود و از آن مكانها ديدن ميكند .در پايان اين سفر ،پس از ديدار و همپرسگي

خبر ميدهد.

هميستكان :جايگاه «روان آن مردم است كه كرفه (كار نيك) و گناهشان برابر بود؛ چه،

هرچه كه سه سروشوچر نام (حدي براي تنبيه گناهكاران) كرفه بيشتر از گناه ،به بهشت ،و
هركه گناه بيشتر ،به دوزخ و هركه هر دو راست دارد ،تا تن پسين ،به اين هميستكان ايستند.
و پاداش آنها ،گردش در هواي سرد و يا گرم است و ايشان را پتياره (بال) ديگر نيست.».

(همان ،ص )31

دوزخ :چاه عظيمي است در داخل زمين كه اهريمن بدكار در قعر آن جاي دارد و از چهار

طبقه انديشة بد ،گفتار بد ،كردار بد و دوزخ ــ يا همان جايگاه اهريمن ــ تشكيل شده است.
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با اهورامزدا ،به زمين بازميگردد و آنچه را كه مشاهده كرده است ،به موبدان و ديگر مردم
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در تاريكي «چنان تاريك ،كه به دست فراز گرفت شايد ،و به گندي چنان ،كه هركس آن
باد به بينياش برشود ،بتخشد و بلرزد و بيفتد ،تنگي را چنان تنگ كه هركس هستش را
نشايد( .».همان ،ص )41

ويراف در دوزخ ،گناهكاران را درميان آتش سوزان و يا برف و يخبندان ميبيند كه

اهم گناهاني كه باعث بهدوزخرفتن روانها ميشود،
خرفستران آنها را شكنجه ميكنندّ .
عبارتاند از :زناكاري ،لواط ،دروغگويي و وفانكردن به عهد و پيمان ،بياحترامي به آب و
آتش و زمين و آزردن فرشتگان موكل برآنها ،آزاررساندن به حيوانات سودمند...،

بهشت :ويراف عبارت است از چهار آسمان ستارگان ،ماه ،خورشيد و سراي ايزدي يا

همان «گرزمان» بهمعناي نور بيپايان.

باتوجه به نوع اعمال نيكشان ،در طبقات
ويراف ،روان كساني را آنجا مشاهده ميكند كه ّ

مختلف بهشت جاي داده شدهاند.

روانهايي كه در گيتي گاهان (نيايش و دعا) سروده و خويدوده (زناشويي با نزديكان)

انجام داده و عادالنه حكومت كرده و به آب و آتش و زمين و امشاسپندان احترام نهاده و
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حيوانات سودمند را نيازردهاند ،در طبقات برتر بهشت جاي دارند.

جايگاه اهورامزدا در طبقة چهارم «گرزمان» است و در كنار او ،فروهر كيومرث ،زرتشت،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ايزدان و امشاسپندان و ديگر پيشوايان ديني حضور دارند.

و در اينجا است كه ويراف به مقام همپرسگي با اورمزد ميرسد .وي پس از شنيدن

سخنان اورمزد ،موظف ميشود كه به جهان خاكي بازگردد و هرآنچه را که مشاهده كرده و

شنيده است ،به سمع و نظر مردم برساند.

پس با شنيدن سخنان اورمزد ،سفر ويراف بهپايان ميرسد و «هفتم روز و شبان باز آمد

و در تن شد و خرم ،و با انديشة نيك برخاست ،همچون كسي كه از خواب خوش برخيزد و
 ...فرمود كه دبيري دانا و فرزانه آوريد .پس دبيري فرزانه و فرسخته (تعليمديده) آوردند و

هرچه ويراف گفت ،درست ،روشن نوشت( .».همان ،ص 27ـ)26

مق
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شاعر نابيناي عرب در قرن پنجم ﻫ  .رسالهًْالغفران را تأليف كرد.

اين رساله در كسوت عبارات مصنوع و مسجع و تاحدودي متكلفانه تحرير شده است؛
درعينحال ،از ارزش علمي و فلسفي برخوردار است و بر قدرت تحليل نويسنده و ابتكار
عظيم و وسعت اطالعات او داللت ميكند( .الفاخوري)513 :1383 ،

اين كتاب ،سفري تخيلي به جهان آخرت است كه معري آن را در جواب نامة

عليبنالمنصورالحلبي ــ معروف به «ابنالقارح» ــ نوشته است و حوادث آن در بهشت و
دوزخ اتفاق ميافتد.

معري كتاب خود را به دو بخش تقسيم كرده است :بخش اول دربارة سير و سفر ابنالقارح

در آسمان و بهتصويركشيدن جايگاه او و ديگر شاعران در بهشت و دوزخ است .بخش دوم،

در ر ّد رسالة ابنالقارح است كه ابوالعال در اين بخش به تمامي پرسشهاي ابنالقارح پاسخ
داده و در ضمن اين پاسخگويي ،به بحث فلسفي نيز مبادرت كرده است.

ابوالعال ،در بخش نخستين كتاب كه مبحث موردنظر در اين مقاله است ،ابنالقارح را در

بهشت ،برزخ و دوزخ ميگرداند و مشاهداتش را از زبان وي شرح ميدهد.

بهشت :ابوالعال از آيات قرآني نيز در توصيف بهشت بهره ميبرد؛ از نهرهاي چهارگانه

ميگويد و از درختان و قصرهاي زبرجد و ياقوت سخن ميراند ،بهشتي سراسر تنعم و خوشي
وي درطول گردش در بهشت ،ابنالقارح را با شاعراني روبهرو ميكند كه در آسايش و

سالمت بهسر ميبرند .اكث ِر اين شاعران ،كساني هستند كه وي فكر ميكرد بايد در دوزخ
باشند؛ به همين دليل ،درمورد چگونگي آمرزش آنها ميپرسد و پاسخ ميشنود.

پس از اينكه شيخ بهشتيان را مشاهده ميكند ،تصميم ميگيرد سري هم به جهنم بزند

شاعران جهنمي را نيز از نزديك ببيند .وي در راه خود در دورافتادهترين نقطة بهشت،
و حال
ِ
مكاني را مشاهده ميكند كه در آن هيچ روشنايياي وجود ندارد و حفرههايي سراسر آن را
پر كرده است و در چهرة افراد آن اثري از درخشش و نور روي بهشتيان نيست .اينجا همان

برزخ است .در آن جايگاه ،جنهاني حضور دارندكه موفق به توبه شدهاند؛ و البته حطيئه نيز

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

با حوريان و غلمان بهشتي كه در خدمت بهشتياناند.
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در اين مكان بهسر ميبرد و تنها خوشحالي او اين است كه به دركات دوزخ نيفتاده است و
درختي با ميوههاي ناخوشايند دردسترس دارد.

دوزخ در رسالهًْالغفران ،جايگاه شاعراني است كه موفق به توبه نشدهاند؛ و آنها كساني

هستند كه سرودههايشان نتوانسته است آنها را از آتش دوزخ برهاند.

شيخ پس از مشاهدة اين سه مكان ،دوباره به جايگاه خود ،يعني بهشت ،بازميگردد و در

راه بازگشت با حضرت آدم(ع) روبهرو ميشود و با او سخن ميگويد.

ابوالعال ضمن بيان اين داستان ،درمورد ابيات شاعران نيز از آنها سؤال ميكند تا از

اين راه مهارت و علم خود را در همة زمينهها به رخ خوانندگان و ازجمله ابنالقارح بكشد؛

همچنين ،متن داستاني خود را با انواع آرايههاي ادبي و بالغي ميآرايد و نثري زيبا و آهنگين

خلق ميكند كه در نوع خود بينظير است.

مقایسۀ ارداویرافنامه و رسالهًْالغفران

ارداویرافنامه و رسالهًْالغفران ،سفرنامههای خیالی با مضمون سفر به جهان آخرتاند كه
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از جهات بسیاری با هم تشابه دارند و بهنظر میرسد ابوالعال در نوشتن این رساله ،از کتاب
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اردوایرافنامه تأثیر گرفته باشد .محققان در بررسی این اثر ،همگی به تأثیر رسالهًْالغفران بر

ی الهی همعقیده هستند ،اما تأثیر ارداویرافنامه بر رسالهًْالغفران را نادیده گرفتهاند و
کمد 

شباهت این دو متن را امری تصادفی میدانند .عبدالمحمد آیتی در مقدمۀ خود بر رسالۀ
آمرزش میگوید:

این تصور که ابوالعال از ارداویرافنامه ــ که درحدود نهصد سال پیش از او نوشته شده است

ــ تمتعی گرفته باشد ،بعید بهنظر میرسد؛ زیرا نشنیدهام که این کتاب به عربی ترجمه
شده باشد یا ابوالعال زبان پهلوی میدانسته است.
اما اطالع دانته را از ارداویرافنامه نمیدانیم ...ولی بعید بهنظر میآید شاعر حقیقتجویی
چون دانته ،آن دو کتاب (معراجنامه و رسالهًْالغفران) را نخوانده باشد...
پس مشابهتهای رسالهًْالغفران با ارداویرافنامه را باید حمل بر توارد( )1کرد نه انتحال( )2و
دربارۀ دانته باید گفت احتما ًال رسالهًْالغفران را دیده است! (المعری)29 :1347 ،
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در هر صورت ،حتی اگر این کتاب در زمان ابوالعال به عربی ترجمه نشده باشد و یا ابوالعال

زبان پهلوی نمیدانسته است ،نمیتوان بهسادگی از شباهت ارداویرافنامه با رسالهًْالغفران

چشمپوشی کرد.

مشتركات ارداويرافنامه و رسالهًْالغفران

ارداویرافنامه و رسالهًْالغفران ،هر دو ،ساختاری مشابه دارند .این ساختار از سه بخش

اصلی که سه مرحلۀ اصلی سفر روحانی بهشمار ميروند ،تشکیل شده است.

مرحلۀ عبور از دوزخ ،برزخ ،و بهشت در هر دو اثر نمايان است .سفر هر دو از بهشت

آغاز ميشود و با توصيف بهشت و بهشتيان به مرحلة برزخ ميرسد .برزخ ارداويراف ،مكاني

است كه ايزد رشن ايستاده است ،كه با وزنكردن و سنجيدن اعمال نيك و بد ارواح ،آنان
را به بهشت يا دوزخ ميفرستد.

حسابرسی اعمال

در هر دو کتاب ،سخن از حسابرسی اعمال است ،با این تفاوت که «ایزد رشن»،

داوری است که بر پل چینود ،ترازویی در دست دارد و اعمال ارواح را ميسنجد ،ولی در
نشان میدهد؛ و او که از مقدار کم ثوابهایش نگران است ،با راهنمایی حمزه ،عموی

پیامبر(ص) ،براي رهايي از سختي حسابرسي ،به ائمه متوسل میشود .او در مكاني بهنام
«صحراي محشر» ،مردمي را ميبيند كه منتظرند هرچه زودتر به حسابهايشان رسيدگي
شود و به جايگاه ابدي خويش راه يابند.

عبور از پل

در هر دو اثر ،براي رسيدن به بهشت ،عبور از پل الزامي است و آن پلي است كه بهشتيان

را از دوزخيان جدا ميكند .هركس از روي اين پل نتواند عبور كند ،به قعر دوزخ ميافتد و

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

رسالهًْالغفران ،فرشتهای که بر شانۀ راست ابنقارح نشسته بود ،صورت اعمالش را به وی
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در آتش فروزان ميسوزد .ولي قهرمان هر دو داستان به كمك همراهانشان به سالمت و
راحتي از پل عبور ميكنند.
ويراف گويد:

 .1چينود پل نه نيزه پهنا باز بود .2 ،بههمراهي سروش پاك و ايزد آذر از چينود پل،
بهآساني ،بيباكانه و پيروزگرانه بگذشتم( ...عفيفي)29 :1372 ،

پس از مشاهدة بهشت و بهشتيان ،بار ديگر به چينود پل ميرسد و به مشاهدة دوزخ و

دوزخيان ميپردازد( .همان ،ص )39

ابنقارح نيز پس از اينكه مورد شفاعت قرار ميگيرد ،براي رسيدن به بهشت بايد از پل

صراط كه عبور از آن براي هر كسي مقدور نيست ،ميگذشت .وي توانست با همراهي

ابراهيم(ع) و كنيزكي كه حضرت فاطمه(س) به او بخشيد ،بهراحتي از پل عبور كند( .المعري،
)10 :1347

راهنمايان
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همراهان ویراف در این سفر ،دو ایزد آذر و سروش پاکاند که هماره او را همراهي کرده

و به سؤاالتش پاسخ دادهاند.

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

در رسالهًْالغفران ،سخن از همراه خاصی نیست ،ولی در بعضی موارد آمده است «شیخ

میپرسد» ولی مشخص نیست که از چه کسی میپرسد:

شیخ مردی را میبیند که از درد به خود میپیچد .میپرسد این کیست؟ گویند اخطل
است( .همان ،ص )137

و در جای دیگري نيز ابنقارح درمورد قصرهايي كه در بهشت ميبيند ،ميپرسد:
شیخ در ضمن گردش خود به سراهایی میرسد رفیع؛ میپرسد :اینها قصور چه کسانی

هستند؟ گویند :اینجا بهشت شاعران رجزگوی است( .همان ،ص )150

پس کسی هست که به سؤاالت ابنقارح پاسخ دهد ولی بهصورت مجهول از او ياد شده

است.

مق
ايسة نگاه

برزخ

اردا
ويرافنامه و ر
سال ًْهالغفران در...

در هميستكان ،روانها تا تن پسین باقی میمانند .مردمی که ثواب و گناهشان برابر بوده،

پاداششان گردش در هوای سرد یا گرم است و مجازات دیگری نميشوند:

مطلب دیگری که ذکر آن در اینجا الزم مینماید ،بهکاربردن «اعراف» است که اندیشهای
کام ً
ال اسالمی است که در قرآن کریم آمده است .مقصود از «اعراف» ،دیواری است میان
بهشت و دوزخ؛ گروهی که اعمالشان سزاوار آتش نیست و اهلیت بهشت را ندارند ،به
اعراف برده میشوند.
ابوالعال «اعراف» را در رسالهًْالغفران بهکار گرفته و آن را محلی میان بهشت و دوزخ
دانسته و اجنه و حطیئه ،شاعر هجاء مخضرم ،را در «اعراف» قرار داده است( .فروخ،
)214 :1381

ابوالعال ممكن است اندیشۀ اعراف را از دین زرتشتی و کتاب اردوایرافنامه گرفته باشد،

زیرا عقیده بر این است که واژۀ «اعراف» یا همان «برزخ» از دین زرتشتی به دیگر ادیان و

ازجمله دین اسالم وارد شده است.

در ارداویرافنامه ،جزئیات احوال گناهکاران و انواع شکنجهها بهطور مفصل شرح
داده ميشود؛ ولی در رسالهًْالغفران ،به همان حد که شعرا بهدلیل اشعاری که سرودهاند و
بیاحترامی به خاندان پیامبر(ص) و نگرویدن به دین اسالم در عذاب و آتش جهنم دست و
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دوزخ
«دوزخ» ارداویرافنامه چاهی است عمیق ،که در آن ،تاریکی مطلق پابرجا است و بنا
ِ
بر اندیشۀ بد ،گفتار بد و کردار بد تقسیمبندی میشود .در آن محل پر از آتش ،گنهکاران
را شكنجه ميكنند؛ که نوع گناه و نوع شکنجة آنها ،یک به یک در کتاب شرح داده شده
است.
«دوزخ» رسالهًْالغفران نیز جایگاه عمیق و تاریکی است که مالک ،نگهبان سنگدل آن
و مأمور شکنجة گنهکاران است .گنهکاران باتوجه به نوع گناهشان ،در مراتب دوزخ جای
میگیرند .در جایی ،ابنقارح سراغ عمربنکلثوم را میگيرد و پاسخ میشنود که اگر زیرپای
خود را نگاه کنی ،او را میبینی که در عذاب آتش دوزخ گرفتار است.

ادبیا

بیقی ،سال دوم
ت تط

 ،شمارة 8

پا میزنند ،بسنده شده است.
ابلیس در دوزخ

هر دو نویسنده« ،ابلیس» را در ورودی دوزخ بهتصویر کشیدهاند.

نمیتوان «ابلیس» در قرآن را با «اهریمن» در دین زرتشت یکی دانست .ولی هر دو،

موجوداتی پلید و ناپاک و راندهشده از درگاه خداوندی و ایزدی هستند .قهرمانان هر دو
داستان ،در ورودی جهنم ،ابتدا ابلیس و اهریمن را درحاليكه شكنجه ميشوند ،میبینند.

ویراف ،در دو فرگرد از وجود اهريمن در دوزخ سخن ميراند .او از روي چينود پل به دوزخ
سرك ميكشد و ميگويد...« :اهرمن و ديوان و دروجان(ديودروغ) و ديگر روان بسيار
بدكاران در دوزخ فرياد دادخواهي كردند كه من پنداشتم هفت كشور زمين را لرزانند.»...

(فرگرد )53

و در جاي ديگر آورده است:
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آنگاه ديدم اهريمن بددين پرمرگ و نابودكنندة جهان را در دوزخ كه بدكاران را افسوس
و ريشخند همي كرد و گفت كه چرا نان اورمزد ميخوريد و كار من كنيد ،و ب ه دادار خود
نينديشيد و كامة من ورزيد .اينگونه افسوسگرانه به بدكاران سخن همي گفت( .فرگرد
)100

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

ابوالعال نيز در دو صحنه از ابليس ميگويد:

شيخ بر ديدگاه فرارفته سر ميكشد« .ابليس عليهاللعنه را ميبيند كه در آتش ميسوزد و
بر دستها و پاهاي او غل و زنجير است و زبانيه با گرزهاي آهني بر سر او ميزنند» و با
اين حال ،ابليس باز هم دست از وسوسة انسان برنميدارد و از ابنقارح دربارة عمل لواط
اهل بهشت با غلمان بهشتي ميپرسد( .المعري128 :1347 ،ـ)127

و در جاي ديگر ،ابليس ،دستياران مالك دوزخ را وسوسه ميكند كه ابنقارح را بگيرند و

به دوزخ افكنند ،زيرا در امري كه به او مربوط نيست ،مداخله ميكند( .همان ،ص )139

بهشت

قهرمانان هر دو داستان ،پس از سفر به دوزخ و توصيف آن ،دوباره به بهشت ــ كه

مق
ايسة نگاه

اردا
ويرافنامه و ر
سال ًْهالغفران در...

جايگاه اصلي آنان است ــ بازميگردند .ابوالعال مورد استقبال بهشتيان قرار ميگيرد:
چون اهل بهشت او را بينند ،به انواع سالم و تحيت دهند و پيوسته اينچنين غرق نعم
بيزوال خداوند باشد( .همان ،ص )153

و ارداويراف نيز با استقبال ايزدان ،به مقام همپرسگي با اهورامزدا ميرسد و با او به

گفتوگو مينشيند:

پس سروش پاك و ايزد آذر دست من فراز گرفتند و از آن جاي تاريك ،سهمگين ،بيمگين
بياوردند و به آن جاي روشني عزل و انجمن اورمزد و امشاسپندان بردند و ( ...عفيفي،
)73 :1372

در ارداويرافنامه ،از عواملي كه باعث ميشود شخص به بهشت برود ،انجام كارهاي نيك،

گفتار نيك و پندار نيك و نيز انجام خويدوده و بهجاآوردن مراسم مذهبي است.

در رسالهًْالغفران ،كساني به بهشت وارد ميشوند كه عالوه بر انجام كارهاي نيك ،مورد

شفاعت حضرت محمد(ص) و خاندان او قرار گيرند و نيز توفيق توبهكردن را ــ كه باعث
آمرزش ابنقارح و برخي ديگر از شعرا ميشود ــ كسب كنند.

درست است كه عوامل بخشش گناهكاران متفاوت از هم است ،ولي اين تفاوتها

برمبناي عقايد مذهبي مؤلفان اين دو كتاب است.

مقر
برترین مرتبۀ بهشت« ،گروتمان» ،جایگاه ارواح بسیار نیک و امشاسپندان و ایزدان و ّ
اهورامزدا است .در رسالهًْالغفران به طبقات بهشت اشاره نشده است ،اما دربارۀ بهشت آدمیان،
بهشت عفریتان و جایگاهی که نقطۀ آخر و فروتر بهشت است ،آمده است« :فروترین جای
بهشت ،مکانی است تاریک و کمنعمت؛ و در چهرة افرادی که در آنجا قرار دارند ،فروغ و

درخشش روی بهشتیان دیده نمیشود»؛ و همانگونه که قب ً
ال بیان شد ،این طبقه از بهشت

رسالهًْالغفران ،همان «اعراف» است .در ارداويرافنامه ،هرچه اعمال نیک روانها بیشتر بود،

چهرهشان روشنتر میشد (روشنایی ستاره ،ماه ،خورشید و نور مطلق)؛ و در رسالهًْالغفران نيز

بهشتیان نورانی هستند مگر در دو نقطه در حوالی بهشت:

در راه جهنم ،در حوالی بهشت ،به شهرهایی میرسد که چون شهرهای بهشت بر آنها

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

«بهشت» اردوایرافنامه برطبق همان اندیشه ،بر گفتار و کردار نیک طبقهبندی میشود.
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فروغ خدایی نتابیده ،بلکه همه جای آن تاریک و پر از حفره است .شیخ از ملکی میپرسد:
ای بندۀ خدا! اینجا را چه نام است؟ ملک میگوید :اینجا بهشت عفریتانی است که به
محمد (صلیاهللعلیه و آله و سلّم) ایمان آوردند( .المعری119 :1347 ،ـ)118

در اقصای بهشت (دورافتادهترین نقطۀ بهشت) ،کلبة محقری چون كلبة کنیزان شترچران

را میبیند و مردی که بر چهرۀ او فروغ اهل بهشت نیست ،در آنجا نشسته و دربرابر او درختی
است بیمقدار با میوۀ ناخوشایند؛ با شفاعت قریش به این مکان رسیده و او «حطیئه» بود.
(همان ،ص )125

زنان نیکوکار بهشتی در هر دو اثر جایگاه خاصی دارند و بسیار زیبا و آراسته هستند

و با همسران خود بهسر میبرند .ویراف گوید :دیدم روان زنان بسیار نیکاندیش ،بسیار
نیکگفتار ،بسیار نیککردار ،با پوششی آراسته به زر و سیم و گوهر ،که شوی به سر دارند.

(عفیفی)36 :1372 ،

زنان زیباروی مانند یاقوت و مرجان ،در بهشت رسالهًْالغفران نيز بسیار است؛ چه آنهایی

که حورالعین بهشتی هستند و در همان بهشت بهوجود آمدهاند ،چه گروهی که خداوند آنها

را از دنیای فانی به بهشت آورده است و بهسبب کارهای نیکشان چنين جایگاه باشكوهي را
206

بهدست آوردهاند( .المعری)117 :1347 ،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

دیدار از روح نخستین بشر در بهشت

از دیگر تشابهات این دو کتاب این است که هر دو قهرمان ،روح انسان نخستین را در

بهشت مالقات ميكنند.

اولين انسان برطبق اعتقادات زرتشتی« ،کیومرث» ،و در اعتقادات اسالمی «حضرت

آدم» ابوالبشر است.

ویراف فروهر کیومرث را بههمراه زردشت و کیگشتاسب و دیگر پیشوایان دینی میبیند

و شايان ذکر است كه ابنقارح نیز عالوه بر حضرت آدم (باتوجه به اعتقادات اسالمی

نویسنده) ،پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) و خاندان آنها را در بهشت مالقات میکند.

مق
ايسة نگاه

حضور جانوران در دو داستان

اردا
ويرافنامه و ر
سال ًْهالغفران در...

خرفستران و جانوران موذی که در ارداویرافنامه حاضرند ،وسیلهای برای شکنجۀ

گنهکاراناند .دربین اين جانوران ،مار نقش مهمی در بادافراه گناهكاران دارد و این حیوانات

فقط در دوزخ هستند.

در رسالهًْالغفران نیز حیوانات حضور دارند ،با این تفاوت که آنها در بهشتاند.

ابنقارح حیواناتی را میبیند که بهدلیل خدمتکردن به آدمیان در جهان فانی ،پس از

مردنشان در خوشي و آسایش بهشت بهسر میبرند.

مارها حضور چشمگيري در دو اثر دارند ،با اين تفاوت كه آنها در ارداویرافنامه ،عامل

شکنجة گنهکاران هستند ،و در رسالهًْالغفران ،غرق در نعمتهای بهشتیاند و با ابنقارح به

گفتوگو مینشينند .ابنقارح از آنها میترسد و با سرعت از آنها دور میشود ،چراكه شاید
خصلت زمینی و گزندگی آنها ،خود را آشکارسازد و او را مورد گزند قرار دهند( .المعری:1347 ،

)147

چند نكته

هر دو سفر ،سفري خیالی است .ویراف با نوشیدن می ،منگ ميشود و به خواب

داستان ،اول شخص است و از زبان خود داستان را نقل میکند.

ابوالعال به مدت سفر ابنقارح اشاره نمیکند و او را چنان در بهشت و جهنم بهتصوير

ميكشد كه در خواننده اين احساس بهوجود ميآيد که قهرمان داستان واقع ًا مرده است و
روح او در آن دنيا سير ميكند؛ و از زبان او سفرش را شرح ميدهد ،یعنی راوی داستان،

سوم شخص است.

هر دو نویسنده ،زمانی به نوشتن اقدام میکنند که شک و تردید در جامعه وجود دارد.

ویراف ميگوید این سفر را به این علت از او میخواهند که:

...مردمی که در این زماناند ،بدانند که این یزش و ستایش و نماز که ما بهجا میآوریم،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

هفتروزهای فرو میرود و هنگام بازگشت ،مشاهدات خود را برای مردم بیان میکند .راوی
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به یزدان رسد یا به دیوان ،و به یاری روان ما رسد یا نه( .عفیفی)23 :1372 ،

ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبی ایران مينويسد:

این کتاب از آن جهت جالب توجه است که هرج و مرج مادی و مذهبی ایران «براثر حملة
اسکندر ملعون رومی» و احیاي ملی و مذهبی ايران ساسانی در قرن سوم میالدی و نيز
عقاید زردشتی دربارۀ آخرت را مجسم میسازد( .براون)162 :1383 ،

ابوالعال نیز ابنقارح را در بهشت و دوزخ سیر میدهد و آن را موضوع رسالهاش قرار

میدهد:

تا از روزگار و مردم بیایمان زمان خویش شکوهای کند و عقدة دل را گشاید ...با لحنی
تمسخرآمیز ،مردمی را که به آن عقاید گرویدهاند ،مسخره میکند( .المعری)25 :1347 ،

او رسالهًْالغفران را در جواب نامة ابنقارح و از زبان او نوشته است تا برای مردم ،وسعت

رحمت خدا را روشن سازد و به آنان بفهماند که بعيد نيست مردمی که زندیق و بیدین

میخوانند ،درنتیجة ایمان به خدا و نیکوکاری ،از آتش دوزخ نجات یابند( .فروخ)208 :1381 ،

و شايد هدف اصلي او ،يافتن پاسخ و ّ
حل مسائل ثواب و عقاب ،و بحث اصلي آمرزش

گناهان است؛ زيرا اينها مسائلي است كه ّ
ميسر نبوده است.
حل آنها براي ابوالعال ّ
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نتيجهگيري
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در جواب بزرگاني كه ادعا ميكنند ابوالعال در نوشتن رسالهًْالغفران از ارداويرافنامه استفاده

نكرده است و شباهت اين دو متن را امري تصادفي ميدانند ،بايد گفت :اگر در زمان تأليف
رسالهًْالغفران ،در تاريخ ادبيات ،سخن از ترجمة پهلوي ارداويرافنامه به زبان فارسي و يا عربي

نيست ،دليل نميشود كه اين كتاب به اين زبانها ترجمه نشده باشد؛ زيرا ممكن است كتاب
مذكور جزء آن دسته كتابهاي بسياري بوده باشد كه بهمرور زمان و براثر حمالت بيگانگان
ازميان رفته است.

و در پاسخ به ادعاي ديگر كه ميگويند ابوالعال زبان پهلوي نميدانسته است ،بايد گفت:

تمامي معريشناسان اقرار ميكنند كه ابوالعال هوش و حافظة بااليي داشته و هر مطلبي را
كه ميشنيده ،بهخاطر ميسپرده و حتي صفحات افتاده از كتابها را ميتوانسته است ازبر
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و باتوجه به اينكه ابوالعال فردي دانشمند و اديب بوده و تمامي اديان را بررسي كرده و با

همة آنها ازجمله دين زرتشتي آشنايي داشته است ،آيا ميتوان ادعا كرد كه وي از مهمترين

كتابهاي دين زرتشتي كه همان ارداويرافنامه باشد ،بياطالع بوده و يا حداقل از مضمون

آن بيخبر بوده باشد؟!

غنيمي هالل دربارة شباهت اين دو كتاب مينويسد:

محتمل است كه ابوالعال بههنگام تأليف رسالهًْالغفران ،به منبع ايراني ارداويرافنامک

دسترسي داشته است .اين رسالة زردشتي كه شرح سفر روحاني يكي از موبدان بهنام
«ارداويراف» به دوزخ ،اعراف و بهشت است ،حتي دور نيست كه منبع تمامي شايعات
نادرست باشد كه پيرامون معراج و اسراء درميان عوام مسلمانان راه يافته است( .غنيمي
هالل)307 :1373 ،

با اين تفاسير ،ميتوان گفت كه الهامبخش انديشة معري در نوشتن رسالهًْالغفران ،كتاب

ارداويرافنامه بوده است .البته در اینکه ابوالعال اندیشۀ اسالمی خود را كه در جایجای این

رساله آورده ،از آیة « اسراء» و داستان معراج و احادیث گرفته است ،شکی نیست ،ولی
اندیشۀ اصلی این نوع سفر روحانی را بايد از مضمون داستان ارداویرافنامة ایرانیان گرفته

باشد .ازلحاظ موضوعی میبینیم كه این دو اثر فرقي با یکدیگر ندارند و در کلیگویی
در هر دو اثر ،اندیشۀ عذاب و پاداش مادی و جسمانی بهچشم میخورد؛ اما تفاوتی که در

این دو كتاب مشاهده میشود ،مربوط به نوع نگرش پدیدآورندگان آنها است.

«ویراف» ،یک روحانی زرتشتی است که نوع نگاهش به دین زرتشتی ـ ایرانی او وابسته

است و حکایتگر عقاید و احساسات روحانی و طبق کتاب مقدس این دین ،اوستا ،است.

برای توصیفاتی که در اين اثر بهكار رفته است میتوان از عبارات اوستا مثالهايي ذكر كرد؛

حالآنکه ابوالعال درواقع پيرو مذهب خاصي نيست ولي ارادت ويژهاي به حضرت محمد
(ص) و خاندان مطهر او دارد و درميان اديان ،دين اسالم را ترجيح ميدهد و ميبينيم كه
در توصيف بهشت و دوزخ خود ،از مضامين و آيات قرآني استفاده ميكند و براي هريك از
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یکساناند ولی در جزئیات تا حدودی با هم تفاوت دارند.
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توصيفات او ميتوان شاهد مثالي از احاديث يا آيات قرآن ذكر كرد.

همانگونه که عنوان شد ،تفاوت این دو کتاب در جزئیات است؛ براي مثال ،در

ارداویرافنامه ،مردان و زنان بهشتی و دوزخی بهشکل نکره بهکار میروند اما در الغفران،

نویسنده ،اشخاص را با ذکر نام در بهشت و یا دوزخ قرار میدهد ،و یا اينكه همراهان سفر

ویراف ،دو ایزدند كه هميشه پاسخگوي سؤالهاي او هستند حالآنکه ابوالعال همراهی
مجهول را برای ابنقارح قرار میدهد تا به پرسشهايش پاسخ دهد و در جاهایی نیز همان

افراد بهشتي و جهنمي پاسخگوی سؤاالت ابنقارح هستند.

با توجه به اینکه در ادبیات تطبیقی ،همانندی در کلیات است و در جزئیات ،تفاوتها

معری
مشهود است و با بررسی و مقایسة این دو اثر ،میتوان نتیجه گرفت که رسالة ابوالعال ّ

نمیتواند برحسب اتفاق به ارداویرافنامه شباهت داشته باشد؛ پس بهسادگي نمیتوان از
شباهت ارداویرافنامه با رسالهًْالغفران چشمپوشی کرد.

با دقت نظر و مطالعة این دو اثر ،براي هر خوانندهای اين تصور حاصل ميشود كه

اندیشۀ ابوالعال در اینکه یکی را در بهشت و دیگری را در جهنم جای ميدهد و احواالت
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بهشتیان و جهنمیان را بيان ميكند ،از ارداویرافنامه گرفته شده است؛ هرچند که اندیشۀ
اسالمی و تأثیر معراج پیامبر(ص) و سورۀ اسراء را در این اثر نمیتوان انکار کرد.
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البته ابتکار ابوالعال در چگونگی نوشتن این داستان را نمیتوان نادیده گرفت؛ زيرا اين

داستان همانند فيلمنامه است و شخصیتهای این داستان بهمنزلۀ بازیگران آن هستند و

ابوالعال اين فيلم را آنچنان زيبا کارگردانی میکند که جای تحسین دارد .و از آنجا است

که میتوان شاهکاربودن این اثر جاویدان را هميشه به رخ نویسندگان سفرنامههای تخیلی

کشید.
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