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دانته و تﺄﺛيرﭘﺬيرﻯ او از منابﻊ شرﻗﻰ
ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺁﺫﺭ

*

چكيده

روزﻯ كه دانته نام كمدﻯ را بر اثر خود نهاد ،معنﻰ آن با آنﭽه امروز بهكار مﻰرود ،متفاوت
بود .سيﺼد ساﻝ بعد ،خود ايتاليايﻰها بهمنﻈور قدرتبﺨشيدن و پيونددادن با ماوراءالطبيعه،
نام »الهﻰ« را بر آن افزودند .دانته تدوين كتاﺏ را از ساﻝ  1307م .آﻏاز كرد.
اثر دانته سه بﺨﺶ يا سه مجلد دارد :اوﻝ بﺨﺶ دوزﺥ ،دوم برزﺥ (يا به عبارت ديگر،
ّ
مﺤﻞ پاك شدن از ﮔناهان) و قسمت سوم بهشت .مجموعﺔ اثر او را يﻜﺼد سرود تشﻜيﻞ

*.مديرگروهكارشناسىارشدواحدعلوموتحقيقاتدانشگاهآزاداسالمىوعضوهيئتعلمىنيمه
وقتدانشگاهشهيدبهشتىDrazar.ir@gmail.com
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭﻳﺎﻓ

ﺖ:
87/2/7؛ ﺗﺎﺭﻳ

ﺦ ﭘﺬﻳﺮﺵ:
87/4/15
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مﻰدهد .هر سرود داراﻯ بندهايﻰ با سه مﺼراﻉ است كه به تفاوت از ﺻد و ده تا ﺻد و
شﺼت مﺼراﻉ را شامﻞ مﻰشود.
هر بﺨﺶ داراﻯ ده طبقه است :طبقات نه ﮔانﺔ جهنم و يﻚ طبقﺔ مقدماتﻰ آن؛ طبقات
هفت ﮔانﺔ برزﺥ بههمراه جزيرﺓ برزﺥ ،طبقﺔ مقدماتﻰ آن و بهشت زمينﻰ؛ طبقات نهﮔانﺔ
بهشت و قسمت عرﺵ اعال.
در اين كتاﺏ دو عدد خاﺹ وجود دارد :يﻜﻰ عدد ( 3سه) كه نمودﻯ از تﺜليﺚ است و
ديگرﻯ عدد ( 10ده) كه مقياسﻰ براﻯ وحدت است.
سفر دانته از دوزﺥ شروﻉ مﻰشود و سﭙﺲ به سراﻍ برزﺥ مﻰرود ،در آنجا خود را تطهير
مﻰكند و با كولهبارﻯ از اميد راهﻰ بهشت مﻰشود .دانته پﺲ از عبور از برزﺥ در مدخﻞ
بهشت بﺌاتريﺲ( )1را مالقات مﻰكند .از آنجا كه فرجام كار بهشتيان مﺤوشدن در جماﻝ
معشوﻕ ابدﻯ است ،زمانﻰ شاعر از بﺌاتريﺲ جدا مﻰشود كه ديگر مﺤو شده است .آنﭽه در
بهشت دانته اتفاﻕ مﻰافتد با مﻀامين تﺼوﻑ عاشقانه يا عرفان ما شباهتهايﻰ دارد .از آن

ادبیا
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ﮔﺬشته ،عبور دانته از مرحلههاﻯ مﺨتلﻒ و به قوﻝ موﻻنا جالﻝالدين» ،پله پله تا مالقات
خدا« ،نشانﺔ اعجاز عشﻖ است كه براﻯ ما ايرانيان موﺿوﻉ مهجورﻯ نيست.
يﻜﻰ از هدﻑهاﻯ دانته در خلﻖ اين اثر سمبليﻚ و رمزﻯ ،مالقات بﺌاتريﺲ و با او بودن
در بهشت است .ديگر اينﻜه خواسته است اثر را به دوست ﺻميمﻰاﺵ دﻻاسﻜاﻻ 1تقديم
كند.
يﻜﻰ از آثارﻯ كه دانته تﺤتتﺄثير آن قرار ﮔرفته ،ارداويرافنامه است .ارداويراﻑ شﺨﺼيتﻰ
زرتشتﻰ است كه طﻰ سفر خيالﻰ به مدت هفت شبانهروز ،ﮔزارشﻰ از ديدار خود اراﺋه
مﻰكند .بسيارﻯ از اجزاﻯ اين ﮔزارﺵ شباهتهاﻯ اجتناﺏناپﺬيرﻯ با شاهﻜار دانته دارند
كه موﺿوﻉ بﺤﺚ اين تﺤقيﻖ است.
كليدواژهﻫا :دوزﺥ ،برزﺥ ،بهشت ،ﮔناهﻜاران ،طبقه ،دانته ،ارداويرافنامه ،معراﺝنامه،
شيطان ،سفر ،توبه.

بﺨﺶ اول :دوزﺥ

دانته در خلﻖ اين بﺨﺶ ،پيرو اين تفﻜر كهن است كه زمين حركتﻰ ندارد و ثابت

است( .)2او قسمتﻰ از كرﺓ زمين را كه تا آن روزﮔار شناخته شده بود» ،بيابان بزرگ«

مﻰنامد و بيتالمقدﺱ را مركز آن مﻰداند (شفا )1352 ،در زير اين بيابان برهوت ،حفرﺓ
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تاريﻚ و بزرﮔﻰ است كه بهزعم دانته همان دوزﺥ است و دانته آن را اينفرنو 2مﻰنامد.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔناهﻜاران و اشباحﻰ كه بايد به سزاﻯ اعماﻝ زشتشان برسند ،در اين ﮔوداﻝ قرار

مﻰﮔيرند .در عميﻖترين ونهايﻰترين قسمت دوزﺥ بﺨﺶهايﻰ وجود دارد كه نام شيطان
را بر آنها نهادهاند .در اين دوزﺥ ،تاريﻜﻰ ،جاودان است و سرما و برودت شديد ،هميشگﻰ

است .جاحﻆ نيز ﭼنين آورده است كه »جه ّنم زردشتيان سرد است«( .جاحﻆ 1969 ،م : .ﺝ ،5
ﺹ 71ـ)67

دوزﺥ شﻜﻞ مﺨروطﻰ دارد كه هرﭼه از آن پايينتر مﻰرويم باريﻚتر و تنﮓتر مﻰشود.

در اين فﻀاﻯ تاريﻚ و مﺨروطﻰشﻜﻞ ،دركات متعددﻯ بهشﻜﻞ دايره ولﻰ مجزا از هم وجود
دارند كه هيﭻ راهﻰ به يﻜديگر ندارند .از سطﺢ زمين تا قعر دوزﺥ ،يعنﻰ جايگاه شيطان ،نُه
2. Inferno

1. Della Scala
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درك پيﺶبينﻰ شده و ﮔناهﻜاران نسبت به سنگينﻰ يا سبﻜﻰ ﮔناهانشان در دركات مﺨتلﻒ
َ

جاﻯ مﻰﮔيرند .از دركات جهنم ،به تعابير ديگرﻯ نيز ياد شده است؛ مﺜ ً
ال در ترجمﺔ تفسير
درك »كنده« آورده شده است.
طبرﻯ (تﺼﺤيﺢ حبيﺐ يﻐمايﻰ ،ﺝ  ،1ﺹ  ،)191نام هر َ

دوزﺥ ،ﮔودالﻰ عميﻖ و عﻈيم است كه مركز سياهﻰ ،برودت ،جهﻞ ،كينه ،ترﺱ ،زشتﻰ،

پليدﻯ و مﺤروميت جاودانه از اميد است ،يعنﻰ يﺄﺱ مطلﻖ.

انسانهايﻰ كه خلﻖ و خوﻯ بشرﻯ خود را از دست داده و فارﻍ از فﻀيلتهاﻯ انسانﻰ

شدهاند ،در اين حفرﺓ ترسناك سقوﻁ خواهند كرد .در آن منطقه ،ارواحﻰ هستند كه مانند

برگهاﻯ خزانديده ،بﻰروﺡ ،فرو مﻰافتند و دوزخيان را دربرمﻰﮔيرند .ﮔناه آنان اين است
كه در تعالﻰ انسانﻰ نﻜوشيدهاند و رﺫالت و حقارت را بر فﻀيلت ترجيﺢ دادهاند.

دانته و ويرژيل (= ويرژيﻞ رمزﻯ از خرد ،حﻜمت و دانايﻰ) دست در دست هم به سير و

سفر مﻰروند و در نﺨست به طبقه يﻜم مﻰرسند.

ﻃبقﺔ يكم :در اين قسمت دوزﺥ كسانﻰ قرار دارند كه كمترين پادافره را دريافت

مﻰكنند ،زيرا كمترين ﮔناه و خطا را مرتﻜﺐ شدهاند ،مانند عالمان ،نويسندﮔان و شاعرانﻰ
كه به كار خود ايمان نداشتهاند.

ﻃبقﺔ دوم :ازآن كسانﻰ است كه در زندﮔﻰ راه اسراﻑ پيﺶ ﮔرفتهاند .در اين طبقه

ندارند.

ﻃبقﺔ سوم :شﻜمپرستان هستند .شﻜمشان به زمين ﭼسبيده است و درندهاﻯ حلقوم

آنان را مﻰدرد.

ﻃبقﺔ چهارم :خسيسان جاﻯ دارند .كارشان اين است كه تودههاﻯ بزرگ سنﮓ را داﺋم

مﻰﻏلتانند.

ﻃبقﺔ ﭘنجم :تندخويانﻰ در آنجا هستند كه با دندان خود يﻜديگر را در باتالﻕها

مﻰدرند.

ﻃبقﺔ شﺸم :جاﻯ كافران و اهﻞ تﻜبر است.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔاهﻰ بادﻯ تند و حادثهزا مﻰوزد و آنگاه دوباره آرام مﻰﮔيرد .ساكنان اين طبقه آرام و قرار
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ﻃبقﺔ ﻫفتم :در اينجا طاﻏيان ،قاتالن و آدمكشان به سزاﻯ عملشان مﻰرسند.

ﻃبقﺔ ﻫﺸتم :ويژه ﭼاپلوسان ،متملّقان ،حيلهﮔران ،خيانتﻜاران ،مﻜاران و جاسوسان

مملﻜت است.

ﻃبقﺔ نهم :خانه ﻇلمات و تاريﻜﻰ است و در آنجا سرماﻯ شديد وجود دارد.

دانته دركات دوزﺥ را آرايﺶ مﻰدهد و آنگاه ﮔناهﻜاران را برحسﺐ ﮔناهﻰ كه مرتﻜﺐ

شدهاند در آنها قرار مﻰدهد؛ سﭙﺲ دست در دست پير خود» ،ويرژيﻞ« ،به دوزﺥ مﻰرود

و از قسمتهاﻯ مﺨتلﻒ آن ديدن مﻰكند و از ديدهها و شنيدههاﻯ خود ﮔزارﺵ مﻰدهد.
از مشهورترين داستانهاﻯ دوزﺥ ماجراﻯ عاشﻖ و معشوقﻰ است بهنام »پاﺋولو« و

»فرانﭽسﻜا«( .)3اين داستان بهقدرﻯ مورد توجه قرار ﮔرفته است كه شاعران ،آن را به شعر

درآوردهاند و موسيقيدانها براساﺱ آن ،ملودﻯهايﻰ خلﻖ كردهاند.

()4

دركها نامﻰ مﻰﮔﺬارد و اين نام با شﺨﺼﻰ كه بزرگترين ﮔناه را
دانته براﻯ هريﻚ از َ

مرتﻜﺐ شده و
درك است ارتباﻁ دارد( .)5بهطور مﺜاﻝ :درك ﭼهارم »يهود ّيه« نام
ّ
مستﺤﻖ آن َ

دارد و آن مربوﻁ به »استﺨريوطﻰ« ،يهودايﻰ است كه به حﻀرت مسيﺢ (ﻉ) خيانت كرد.
14

ماجراﻯ خياﻝبندﻯ و سير و سفر در جهان ديگر تازﮔﻰ ندارد و موﺿوﻉ بﺤﺚ و بهرهﮔيرﻯ

دانته از منابﻊ شرقﻰ بهويژه زبان فارسﻰ حتمﻰ است؛ ولﻰ براﻯ روشنشدن اين امر ،به ﭼند

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

اثر اشاره مﻰشود تا به بﺤﺚ اﺻلﻰ برسيم.

در داستان اُديسه ،حماسه دوم هومر ،جايﻰ كه ادوسﺌوﺱ 1در جزيرهاﻯ ﮔرفتار توفان

مﻰشود و ماجراهاﻯ رنگارنگﻰ براﻯ او پيﺶ مﻰآيد ،تا زمانﻰ كه به دست زن جادوﮔرﻯ

بهنام كركﻰ 2ﮔرفتار مﻰشود ،آنگاه هرمﺲ ﮔياهﻰ به او مﻰدهد تا او را سﺤر كند ،ولﻰ
سﺤرجادوﮔر بر او مﺆثر واقﻊ نمﻰشود .جادوﮔر (كركﻰ) پﺲ از آنﻜه از او بهرهمند مﻰشود ،او
را رها مﻰكند و فرمان مﻰدهد تا از سرزمين برزﺥ بازديد كند .او به برزﺥ مﻰرود و با ارواﺡ

بسيارﻯ مالقات مﻰكند.

()6

2. Kerki

1. Odoseous
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از اينجا است كه بهسوﻯ بلده حسرت رهسﭙار بايد شد؛ از اينجا است كه بايد بهسوﻯ
رنﺞ شتافت و جاودانه در آن ماند؛ و از اينجا است كه بايد در سلسله دوزخيان داخﻞ
شد.
عدالتساختن اين بنا را به مهندﺱ آسمانﻰ من بياموخت و من ساخته آن قدرت
()7
سماوﻯ ،عقﻞ كﻞ و عشﻖ اوليه هستم.

پﺲ از دوزﺥ به بهشت مﻰرسيم .بهشت در باﻻترين قله كوهﻰ كه برزﺥ در آن است قرار

دارد .دانته ،در آﻏاز راه بهشت ،بﺌاتريﺲ را مﻰبيند .در اين موقﻊ ،ويرژيﻞ را رها مﻰكند و با
بﺌاتريﺲ راه را ادامه مﻰدهد .پيرامون بهشت ،فرشتگان حﻀور دارند و در آنجا خدا را نيايﺶ
مﻰكنند .در داخﻞ بهشت مﺆمنان و نيﻜوكاران حﻀور دارند .آنان ﻏرﻕ در ﮔﻞهاﻯ رنگارنﮓ

و رياحين عطراميزند .لباسشان از برگ ﮔﻞهاﻯ جاودانه است .در آن بهشت هركﺲ بهقدر

نﻜويﻰهاﻯ خود از نعمتهاﻯ خداوندﻯ بهره مﻰبرد .همه بهشتيان درنهايت در ﺫات حﻀرت
حﻖ فانﻰ مﻰشوند .شاعر ،همراه بﺌاتريﺲ ،به باﻻ حركت مﻰكند و وقتﻰ دانته به مقام اعال

مﻰرسد ،بﺌاتريﺲ او را ترك مﻰكند.

درحقيقت ،دوزﺥ دانته تجلﻰ رﺫايﻞ بشرﻯ است؛ برزﺥ ،ﮔﺬشتن از اين رﺫايﻞ است و

بهشت جاﻯ پاكان و دورشدﮔان از خﺼايﺺ شيطانﻰ و كسانﻰ است كه به فﻀايﻞ انسانﻰ
در كمدﻯ الهﻰ در قالﺐ رمز و نماد ،حقايقﻰ را به دوستﺶ »كان ﮔرانده دﻻ اسﻜاﻻ«1ﭼنين
بازﮔو مﻰكند.

فهم و درك مفاهيم اين اثر ساده نيست .اثر دو سويه است .يﻚ سوﻯ آن به لفﻆ و ﻇاهر
كار مﻰپردازد و سوﻯ ديگر نماﻯ رمزﻯ و اخالقﻰ دارد كه فراﻯ لفﻆ و واژه واقﻊ شده
است.

در بهشت ،اشﺨاﺹ برحسﺐ اعمالشان طبقهبندﻯ مﻰشوند .اين طبقهبندﻯ با

ستارﮔان و ﺻفاتﻰ كه از روزﮔار كهن به آنان داده شده است ،رابطه مستقيم دارد .براﻯ
1. Can Grande della Scalla

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

ﮔرويدهاند .دانته در اين سه اثر ،قرون وسطا را با همه مﺼيبتهايﺶ به تﺼوير مﻰكشد .دانته
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مﺜاﻝ :فلﻚ ُعطارد ،سيارهاﻯ كه بر كوشﺶها و فعاليتهاﻯ روزمره بشرﻯ نﻈارت دارد،

مقر دستهاﻯ از ارواﺡ بهشتﻰ است كه در روﻯ زمين به راهنمايﻰ ايمان به دنباﻝ كسﺐ
ّ
افتﺨار رفتند و كارهاﻯ بزرگ كردند( .بهشت ،سرودهاﻯ  5تا )7
يا :زهره (ناهيد) ،اخترﻯ است كه مﻈهر عشﻖ جسمانﻰ است .در اين فلﻚ (= زهره)،

ارواحﻰ به سر مﻰبرند كه در حيات زمينﻰ اساﺱ زندﮔﻰ خود را عشﻖ و لﺬتطلبﻰ قرار
داده بودند .ولﻰ پيﺶ از مرگ ،دست از طلﺐ لﺬات تن برداشتند و شور عشﻖ خويﺶ را

يﻜسره وقﻒ خداوند و عشﻖ بدو كردند( .بهشت ،سرودهاﻯ  8و )9

اﺻﻞ فلسفﻰ مهم »بهشت« نﻈريه وحدت وجود است كه دانته مدافﻊ جدﻯ آن است.

از نﻈر او ،تمامﻰ اجزاﻯ عالم وجود از خدا منبعﺚ و منشعﺐ شدهاند و تشعشﻊ و جلوهاﻯ از

ﺫات او بهشمار مﻰروند .به نﻈر دانته ،كاﺋنات جزﺋﻰ از خدا است و روﺡ و هستﻰ همه جا

جلوهاﻯ از خداوند است (شفا )1032 :1352 ،بهشت دانته تركيبﻰ است از اﺻوﻝ فلسفﻰ

يونان از يﻚ طرﻑ و اﺻوﻝ معنوﻯ انجيﻞ و تورات از طرﻑ ديگر .بهشت اﺻوﻝ تعليمات

مسيﺤيت كه از انجيﻞ ﮔرفته شده است با عقيدهها و نﻈريههاﻯ فقهاﻯ بزرگ كاتوليﻚ،
16

مﺜﻞ اوﮔوستينوﺱ( ،)8اكيناﺱ( )9و اشﺨاﺹ ديگر به هم مﻰپيوندند.

اين مﺨتﺼر آورده شد تا فﻀاﻯ كار دانته براﻯ تﺄثيرپﺬيرﻯ از منابﻊ احتمالﻰ شرﻕ
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مشﺨﺺ شود.

هميشه بهشت و دوزﺥ رمزﻯ است براﻯ انسانهاﻯ مﺬهبﻰ و حتﻰ ﻏيرمﺬهبﻰ.

اينﻜه بهشت يا دوزﺥ جنبه روحانﻰ دارد يا جسمانﻰ نيز از موردهايﻰ است كه پيرامون

آن ،اديان مﺨتلﻒ بﺤﺚ كردهاند و حاﺻﻞ آن مﻜتوباتﻰ است كه بهجا مانده است .دوزﺥ

و بهشت نزد زرتشت بهﺻورت يﻜﻰ از پايههاﻯ اﺻلﻰ دين مورد توجه بوده است .در
اوستا( ،)10يشتها( )11و حتﻰ تورات( )12و اناجيﻞ اربعه( )13پيرامون دوزﺥ و بهشت عقايد مﺨتلفﻰ
ابراز شده است .از انبياﻯ بنﻰاسراﺋيﻞ در زمينه رستاخيز و كيفيات آن مﻜتوباتﻰ بهجا

مانده است .حتﻰ مﺼريانﻰ كه در روزﮔاران كهن مﻰزيستند ،بههنگام مرگ وﺻيت

مﻰكردند كه اشياﻯ قيمتﻰ را با آنان به خاك بسﭙارند تا در آن دنيا از آن استفاده كنند.
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يعنﻰ اين موﺿوﻉ كه آخرتﻰ وجود دارد و انسانهاﻯ ﮔنهﻜار و درستﻜار پﺲ از مرگ به
پاداﺵ يا پادافره خود دست مﻰيابند ،قسمتﻰ از فﻜر بشر بوده است.
در اين زمينه مﻜاشفه حزقياﻝ( ،)14مﻜاشفه يوحنايﻰ

()15

يا مرموزات آپوكليﭙوﺱ

1

يامﻜاشفههاﻯ سن ُپﻞ 2و براندن 3ايرلندﻯ و مشهورترين آنها سن آﮔوستين نشانههايﻰ

ازمشﻐوﻝشدن فﻜر انسان به دنياﻯ پﺲ از مرگ است؛ نيز مدينههاﻯ فاﺿله كه ﮔاهﻰ نيز

رنﮓ و آﺏ فلسفﻰ به خود مﻰﮔيرند و بعﻀﻰ از حﻜماﻯ يونان ازجمله افالطون بدان

پرداختهاند .در قرون وسطا توجه به موﺿوﻉ اين بﺤﺚ جزﺋﻰ از بديهيات آن روزﮔار بوده

است.

دانته در سرودهاﻯ كمدﻯ »دوزﺥ« ،اين جهان را به شيوهاﻯ براﻯ ما به تﺼوير كشيده

كه انسان با وجود آﮔاهﻰ به اعماﻝ نيﻚ و بد ،همﭽنان سرﮔردان است (ناوار1930:67 ،4ـ.)66

در شاهﻜار دانته ،دو نگرﺵ در ﻻبهﻻﻯ سرودهها موﺝ مﻰزند :يﻜﻰ نگرﺵ مادﻯ و ديگرﻯ
نگرﺵ معنوﻯ .همانﮔونه كه ويرژيﻞ نشانه عقﻞ و بﺌاتريﺲ نمادﻯ از ايمان است.

در مورد دانته و اثرﺵ شايد هزاران نويسنده و مﺤقﻖ اﻇهارنﻈر كرده باشند و هركدام

نيز به جنبهاﻯ توجه داشته باشند .اكنون يﻚ نمونه را براﻯ مﺜاﻝ ﺫكر مﻰكنيم كه هم جالﺐ

است و هم ازنﻈر نمادشناسﻰ قابﻞ تﺄمﻞ:

2. Sanpole
4. Navarre, Charles

1. Opokelipus
3. Brandon
5. Per ch’io te sovra te corono e mitrio.
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ﺻبﺢ روز  13آوريﻞ ساﻝ  ،1300روز ماقبﻞ آخر سفرﺵ ،دانته كه كارهايﺶ تﻜميﻞ
شده است وارد بهشت زمينﻰ مﻰشود كه تاجﻰ است بر قله برزﺥ .آتﺶ ناپايدار و
آتﺶ ابدﻯ را ديده است و از ديوار آتﺶ ﮔﺬشته است .مﺨتار است و ارادهاﺵ استوار.
ويرژيﻞ كاله و تاﺝ بر سر او ﮔﺬاشته 5و او با عبور از راههاﻯ باﻍ باستان به رودخانهاﻯ
مﻰرسد كه با وجود درختانﻰ كه مانﻊ مﻰشوند روشنايﻰ ماه و خورشيد به آن برسد،
از همه رودخانههاﻯ ديگر زﻻﻝتر است .آهنﮓ موسيقﻰ در فﻀا پﺨﺶ مﻰشود و
دستهاﻯ اسرارآميز در كناره ديگر رود پيﺶ مﻰروند .بيست و ﭼهار پيرمرد كه لباﺱ
سفيد بر تن دارند و ﭼهار حيوان كه هركدام شﺶ باﻝ پوشيدهاند و ﭼشمان ﮔشوده
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دارند ،در جلوﻯ ارابه باشﻜوهﻰ حركت مﻰكنند كه شيردالﻰ آن را مﻰكشد .در
سمت راست آن سه زن مﻰرقﺼند كه يﻜﻰ از آنها آنقدر قرمز است كه به سﺨتﻰ در
آتﺶ ديده مﻰشود .در سمت ﭼﭗ آن ،ﭼهار زن مﻰرقﺼند كه لباﺱ ارﻏوانﻰ بر تن
دارند و يﻜﻰ از آنها سه ﭼشم دارد .ارابه مﻰايستد و زنﻰ با ﺻورت پوشيده ﻇاهر
مﻰشود .لباسﺶ به رنﮓ آتﺶ درخشان است .دانته نه براثر آنﭽه مﻰبيند ،بلﻜه از
روﻯ تﺄثر شديد با همه وجودﺵ درمﻰيابد كه او بﺌاتريﺲ است در آستانه بهشت.
(بورخﺲ)88 ،
()16

آنﭽه ﺫكر شد ،بﺨشﻰ از سفر دانته به بهشت بود .اكنون به تفسيرهاﻯ نمادشناسانه

درباره دانته توجه فرماييد.

 .1بيست و ﭼهار پيرمرد كه در اوايﻞ مﻜاشفات يوحنا آمدهاند ،كنايه از بيست و ﭼهار

كتاﺏ عهد عتيﻖاند.

()17

 .2حيواناتﻰ كه شﺶ باﻝ دارند ،نگارندﮔان انجيﻞ مقدﺱاند.

()18

 .3و يا انجيﻞها هستند( .لومباردﻯ)

1

 .4شﺶ باﻝ ،شﺶ قانوناند.

2

 .5يا انتشار ايمان در شﺶ جهت فﻀا.

3

18

ّ .6ارابه ،كليساﻯ جهانﻰ است :دو ﭼرﺥ كتاﺏ عهد عتيﻖ و دو ﭼرﺥ عهد جديد.
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 .7و يا زندﮔﻰ روزمره و روحانﻰ.

4

 .8يا دوفينﻚ قديﺲ و فرانﭽسﻜوﻯ قديﺲ( .بهشت دوازدهم ،مﺼرﻉهاﻯ 111ـ)106

 .9شيرداﻝ ،شير و عقاﺏ ،مسيﺢ است با وحدت روﺡ خدا و ﺫات بشرﻯ.

 .10زنانﻰ كه در سمت راست مﻰرقﺼند ،فﻀايﻞ اﻻهﻰ هستند.

5

 .11زنﻰ كه سه ﭼشم دارد ،تدبير است كه ﮔﺬشته ،حاﻝ و آينده را مﻰبيند( .بورخﺲ،
90ـ)89

2. Pietro di Dante
4. Benvenuto da lmola

1. Lombardi
3. Francesca da Buti
5. Vertus théologales

د
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»دون ميﭽﻞ آسين پاﻻسيوﺱ« 1كتابﻰ پيرامون كمدﻯ الهﻰ دانته تﺄليﻒ كرده ()1919

كه بسيار مورد توجه جهانيان قرار ﮔرفته است .پاﻻسيوﺱ معتقد است كه اثر دانته تﺤتتﺄثير

حاﻥالﱠﺬﻯ ﺃ َ ْسرﻯ ب ِ َعبْدِ ِه لَيْ ً
ال
معراﺝ حﻀرت پيامبر اكرم (ﺹ) و مفهوم آيه شريﻒ » ُسبْ َ

ِن ﺁياتِنا«( .اسراء)1/
بار ْكنا َح ْول َ ُه لِنُ ِريَ ُه م ْ
سجِ دِ ال ْ َح ِ
م َ
رام ﺇلَﻰال ْ َم ْ
ِنال ْ َم ْ
سجِ داﻻَ ْﻗﺼﻰال ﱠَﺬﻯ َ

مﻜيه مﺤﻰالدين عربﻰ (638ـ 560ه  .ﻕ ).كه حدود
قرار ﮔرفته است ،نيز كتاﺏ فتوحات ّ

هشتاد ساﻝ پيﺶ از دانته تﺄليﻒ شده ،مورد توجه او بوده است .در فرانسه ،شﺨﺼيتهايﻰ

مانند بلسور 2و لوﺋﻰ ژيه 3از اين تفﻜر حمايت كردند» .اين كتاﺏ ،بزرگترين اثرﻯ
استﻜه درباره ادﺏ دانته تﺄليﻒ شده است ،و يگانه كتابﻰ است كه ما را براﻯ شناسايﻰ اين شاعر

ﮔامﻰ به پيﺶ مﻰبرد .4«...شايان ﺫكر است كه سفير سابﻖ ايتاليا 5در ايران ،در تﺤقيقات

مبسوﻁ خود با عنوان معراﺝنامه ،منبﻊ الهام عربﻰ ـ اسﭙانيايﻰ كمدﻯ الهﻰ و نيز پژوهﺶهاﻯ
عالمانه خاورشناﺱ اسﭙانيايﻰ ،منوﺱ سانديانو ،6با عنوان معراﺝ حﻀرت مﺤمد (ﺹ) ()1944

به تمامﻰ مﺨالفتها و شبهههايﻰ كه از سوﻯ مﺤققان در ر ّد اثرپﺬيرﻯ دانته از منابﻊ اسالمﻰ

اﻇهار شده بود ،پاسﺦ دادند و هرﮔونه شﻚ و ترديد را در اينباره از ميان بردند( .ﻏنيمﻰ هالﻝ،

)192 :1382

در اين قسمت اشارهاﻯ به منابﻊ شرقﻰ خواهيم داشت؛ منابعﻰ كه سير و سفر خيالﻰ را

براﻯ ما مجسم مﻰسازند .در ليلﻰ و مجنون ،هفتپيﻜر و شرفنامه نﻈامﻰ به توﺻيﻒهايﻰ
برمﻰخوريم كه شاعر از سيارات به دست مﻰدهد و از اين نﻈر با كار دانته در بهرهﮔيرﻯ از

سيارات بﻰشباهت نيست.

)1. Don Miguel Asin Palacios (1871-1944
)2. Audre Bellesort (1866-1942
)3. Louis Gillet (1876-1943
4. Un Article Du Nouveau Sur Les Saurces Arabes dela ``Divina Comedia’’ Le Monde,
4 Janvier 1951.
5. E. Ceruti
6. Sandiano, J. M.
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منابﻊ شرﻗﻰ
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بر هفت فلﻚ كه حلقه بستند
برخيز هال نه وقت خواﺏ است
در نسﺦ عطارد از حروفت
زهره طبﻖ نﺜار بر فرﻕ
خورشيد به ﺻورت هاللي
يتاقت
مالزم
مريﺦ
دراجﺔ »مشترﻱ« بدان نور

ّ
نﻈارﺓ توست هرﭼه هستند
مه منتﻈر تو آفتاﺏ است
منسوﺥ شد آيت وقوفت
تا نور تو كي برآيد از شرﻕ
زحمت ز ره تو كرده خالي
مركﺐرو كمترين وشاقت
از راه تو ﮔفته ﭼشم بد دور...

(ليلﻰ و مجنون ،ﺹ )13

هفت پيﻜر :در اين قسمت مالحﻈه مﻰشود كه هريﻚ از هفت سياره در برابر عقيده

منجمان ،رنگﻰ دارند:

ميبريد از منازﻝ فلﻜي
ماه را در خﻂ حمايﻞ خويﺶ
بر عطارد ز نقرهكارﻱ دست
زهره را از فروﻍ مهتابي
ﮔرد راهﺶ به تركتاز سﭙهر
سبز پوشيد ﭼون خليفﺔ شام
مشترﻱ را ز فرﻕ سر تا پاﻱ

20
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شاهراهي به شهﭙر فلﻜي
داد سرسبزﻱ از شمايﻞ خويﺶ
رنگي از كورﺓ رﺻاﺻي بست
برقعي بركشيد سيمابي
تاﺝ زرين نهاد بر سر »مهر«
سرﺥپوشي ﮔﺬاشت بر »بهرام«
دردسرديدوﮔشتﺻندﻝساﻱ...
(هفتپيﻜر ،ﺹ )12

نﻈامﻰ در شرفنامه سيارهها را توﺻيﻒ مﻰكند .مفاهيمﻰ كه از نجوم قديم بهجاﻯ مانده

است.

به درياﻱ هفت اختر آمد نﺨست
رها كرد بر انجم اسباﺏ را
پﺲ آنگه قلم بر ُعطارد شﻜست
به مريﺦ داد آتﺶ خشم خويﺶ

قدم را به هفت آﺏ خاكي بشست
به مه داد ﮔهوارﺓ خواﺏ را
كه امي نگيرد قلم را به دست
كه خشم اندر آن ره نميرفت پيﺶ...
(شرفنامه ،ﺹ )21

د

در شعر نﻈامﻰ نيز به حجاﺏ هزار نور برمﻰخوريم:
سر برون زد ز عرﺵ نوراني
ﭼون حجاﺏ هزار نور دريد
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سر سبﺤاني
در خطرﮔاه
ّ
ديد در نور بيحجاﺏ رسيد
(هفت پيﻜر ،ﺹ )130

تركيﺐ هزار نور در اثر دانته بهمعناﻯ فرشتگان بﻰشمارند .در نوﻉ كاربرد و نگاه به افالك

شرقﻰها به مفاهيمﻰ از اين دست توجه داشتهاند.

در هفت پيﻜر ،با موﺿوﻉ معراﺝ حﻀرت پيامبر (ﺹ) ،باز از نقﺶ افالك و ستارﮔان سﺨن

بهميان مﻰآيد:

مهد بر ﭼرﺥ ران كه ماه تويي
شﺶ جهت راز هفت بيﺦ برآر
بگﺬران از سماك ﭼرﺥ سمند

بر كواكﺐ دوان كه شاه تويي
()19
نُه فلﻚ را به ﭼار ميﺦ برآر
قدسيان را درآر سر به كمند...
(هفتپيﻜر ،ﺹ 11ـ)10

ﺻفت معراﺝ در حديقهًْالﺤقيقﺔ سنايﻰ( :ﺹ )195

عطار نيشابورﻯ در منﻈومههاﻯ خود به معراﺝ حﻀرت رسوﻝ (ﺹ) توجه دارد و ﮔويا

براساﺱ حديﺚ معراﺝ به روايت سعيد خُ درﻯ داستان معراﺝ را به نﻈم درآورده است .ﭼه در
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برنهاده ز بهر تاﺝ قدم
دو جهان پيﺶ ه ّمتﺶ به دو جو
پاﻱ او تاﺝ فرﻕ آدم شد
بارﮔيرﺵ سوﻱ ابد معراﺝ
ﮔفت سبﺤانﺶ :الّﺬﻱ اسرﻱ
در شﺐ از مسجد حرام به كام
بنموده بدو عيان مولي
يافته جاﻱ خواجﺔ عقبي
شده از ﺻﺨره تا سوﻱ رفرﻑ
ﮔفته و هم شنيده وامده باز

پاﻱ بر فرﻕ عالم و آدم
سر »ما زاﻍ« و »ماطﻐي« بشنو
ّ
دست او ركن علم عالم شد
نردبانﺶ سوﻱ ازﻝ منهاﺝ
شده زانجا به مقﺼد اقﺼي
رفته و ديده و آمده به مقام
آيهًْالﺼﻐرﻱ و آيهًْالﻜبرﻱ
ليلهًْالقربي
قرﺏ
ّقبهًْ
قاﺏ قوسين لطﻒ كرده به كﻒ
هم در آن شﺐ به جايگاه نماز
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آثار خود عطار و ﭼه در آثارﻯ كه به او منسوﺏ است ،از معراﺝ سﺨن بهميان مﻰآيد .براﻯ

مﺜاﻝ :در اشترنامه( ،)20مﺼيبتنامه( ،)21اسرارنامه( ،)22الهﻰنامه.

()23

خاقانﻰ شروانﻰ (م  )595در مﺜنوﻯ تﺤفهالعراقين؛ عطار تونﻰ در هيالﺝنامه؛ اميرخسرو

دهلوﻯ (م  )725در مطلﻊاﻻنور ،شيرين و خسرو ،مجنون و ليلﻰ ،آيينه سﻜندرﻯ ،و هشت
بهشت؛ سلمان ساوجﻰ (م  )778در جمشيد و خورشيد؛ جامﻰ (م  )898در يوسﻒ و زليﺨا،

ليلﻰ و مجنون ،اسﻜندرنامه؛ كماﻝالدين وحشﻰ بافقﻰ (م  )991در مﺜنوﻯهايﺶ داستان

معراﺝ را در قالﺐهاﻯ هنرﻯ به نﻈم درآوردهاند .حتﻰ سلطان ولد نيز در زمينه معراﺝ مطالبﻰ

دارد:

پﺲ اﮔر جبريﻞ آيد از سما
يا رود بر آسمانها مﺼطفي
هين ،مدار اين را ز عقﻞ خويﺶ دور

بر زمين هر لﺤﻈه پيﺶ مﺼطفي
هر نفﺲ باﻻ به پرهاﻱ وﻻ
ﮔر تو دارﻱ در درون يﻚ ﺫره نور
(رباﺏنامه ،ﺹ )243

در قرآن مجيد نيز بهﺻراحت از افالك هفتﮔانه سﺨن مﻰرود (مﺆمنون ،17 /ملﻚ،3 /

22

نبﺄ ،12 /انبيا ،/33ﺻافات  )6 /براﻯ نمونه» :او خدايﻰ است كه همه موجودات زمين را براﻯ

شما خلﻖ كرد ،پﺲ از آن به خلقت آسمان نﻈر ﮔماشت و هفت آسمان را بر فراز يﻜديگر

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

برافراشت( «.بقره )29 /

در جايﻰ ديگر اين ﭼنين آمده است» :فرشتگان و روﺡاﻻمين بهسوﻯ خدا باﻻ روند و در

روزﻯ كه م ّدتﺶ پنجاه هزار ساﻝ خواهد بود( .«...معارﺝ )4 /

در اثر دانته ،مبناﻯ بهشت بر اين است كه هر دسته از مالﺋﻚ خدا ﮔرداننده يﻜﻰ از

افالكاند .اين نﻈر در شعر حافﻆ نيز آمده است:
حافﻆ ﭼه آتشي است كه از سوز آه تو

افتاده در مالﺋﻚ هفت آسمان خروﺵ

()24

و يا:

ﮔفتم دعاﻱ دولت تو ورد حافﻆ است
ﮔفت اين دعا مالﺋﻚ هفت آسمان كنند

()25
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شيﺦ مﺤمود شبسترﻯ نيز عارفﻰ است كه ﮔاه ،در سﺨن او ،رنﮓ و آﺏ فلسفﻰ به ﭼشم

مﻰخورد .در بﺨشﻰ از شعرهايﺶ متوجه وجوه مشترك خواهيم شد.

اﮔرﭼه ﮔلشن راز در همان روزﮔارﻯ سروده شد كه كمدﻯ الهﻰ تدوين مﻰشد ،ولﻰ به هر

ﺻورت ،اين توارد مﻰتواند نشانه وجوه مشترك طبيعﻰ بين شرﻕ و ﻏرﺏ باشد:
تفﻜر كن تو در خلﻖ سماوات
ببين يﻚ ره كه تا خود عرﺵ اعﻈم
از او در جنبﺶ اجسام مد ّور
به هر روز و شبي اين ﭼرﺥ اعﻈم
وزو افالك ديگر هم بدينسان
ولي برعﻜﺲ دور ﭼرﺥ اطلﺲ
معدﻝ كرسي ﺫاتالبروﺝ است
به هفتم ﭼرﺥ كيوان پاسبان است
بود پنجم فلﻚ مريﺦ را جاﻱ
تو ﮔويي هست اين افالك دوار
هر آنﭽه در زمان و در مﻜان است
عناﺻر آﺏ و باد و آتﺶ و خاك

كه تا ممدوﺡ حﻖ ﮔردﻱ در آيات
ﭼگونه شد مﺤيﻂ هردو عالم
ﭼرا ﮔشتند؟ يﻚ ره نيﻚ بنگر
كند دور تمامي ﮔرد عالم
به ﭼرﺥ اندر همي باشند ﮔردان
همي ﮔردنده اين هشت مق ﱠوﺱ
كه او را نه تفاوت ،نه فروﺝ است
ششم بر جيﺲ را جا و مﻜان است
به ﭼارم آفتاﺏ عالم آراﻱ
به ﮔردﺵ روز و شﺐ ﭼون ﭼرﺥ فﺨّ ار
ز يﻚ استاد و از يﻚ كارخانه است
ﮔرفته جاﻱ خود در زير افالك

ﺻفت دوار را دانته نيز براﻯ ﭼرﺥ بهكار برده است( .شفا)1041 :1352 ،
ِ

شيﺦ مﺤمود در جاﻯ ديگر ،به بهشت و دوزﺥ و اعراﻑ اشاره دارد و از سيمرﻍ نيز سﺨن

بهميان مﻰآورد .در همينجا است كه به معراﺝ حﻀرت رسوﻝ (ﺹ) اشاره مﻰكند.
بگو سيمرﻍ و كوه قاﻑ ِﭼ ُبود
كدام است آن جهان ﭼون نيست پيدا
...تو در خوابي و اين ديدن خياﻝ است
خليﻞ آسا برو حﻖ را طلﺐ كن
ستاره يا مه و خورشيد اكبر

بهشت و دوزﺥ و اعراﻑ ﭼبود؟
كه يﻚ روزﺵ بود بﺲ ساﻝ اينجا
هر آنﭽه ديدهاﻱ از وﻱ مﺜاﻝ است
شبي را روز و روزﻱ را به شﺐ كن
بود حﺲ و خياﻝ و عقﻞ انور

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

(شبسترﻯ76 :1365 ،ـ)75
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تفرﺝ كن همه آيات كبرا
بگو مطلﻖ حديﺚ »من راني«
نشين در قاﻑ قرﺏ قاﺏ قوسين

...برو اندر پي خواجه به ا ِْسرا
برون آﻱ از سراﻱ ام هاني
ﮔﺬارﻱ كن ز كاﻑ كنﺞ كونين

(شبسترﻯ74 :1365 ،ـ)73
***

با وجود اينﻜه كيمياﻯ سعادت در حدود دو قرن پيﺶ از كمدﻯ الهﻰ دانته نوشته شده

است ،ﻻيههاﻯ مشتركﻰ بين اين دو اثر وجود دارد كه موجﺐ احتماﻝ تشابه آنها مﻰشود؛ با
اينﻜه تﺄثيرپﺬيرﻯ دانته از كيمياﻯ سعادت بعيد بهنﻈر مﻰرسد .از مجموعه روايات مﻰتوانيم

نتيجه بگيريم كه تفﻜرهاﻯ شرقﻰ در آن روزﮔار در ﻏرﺏ وجود داشته است .اما اينﻜه دانته،

كيمياﻯ سعادت يا آثار ديگر را مورد استفاده قرار داده باشد ،بعيد است؛ ﭼون بهطور اﺻولﻰ
داد و ستدهاﻯ علمﻰ مانند امروز متداوﻝ نبوده و ديگر اينﻜه ترجمهها بهراحتﻰ انجام
نمﻰﮔرفته است و از اينها ﮔﺬشته ،دانته نه زبان فارسﻰ مﻰدانسته است و نه عربﻰ؛ اما به

دﻻيﻞ تاريﺨﻰ از اسالم خبر داشته ،ولﻰ نه بهطور اﺻولﻰ و ﺻﺤيﺢ ،بلﻜه اطالعاتﻰ كه
24

پايههاﻯ تاريﺨﻰ و استوارﻯ نداشته است.

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

...كواكﺐ و طبايﻊ و بروﺝ فلﻚ كواكﺐ كه به دوازده قسمت است و عرﺵ كه وراﻯ همه
است ،از وجهﻰ ﭼون مﺜاﻝ پادشاهﻰ است كه وﻯ را حجرهاﻯ خاﺹ باشد كه وزير وﻯ
آنجا نشيند و ﮔرداﮔرد آن حجره رواقﻰ بود به دوازده پالگانه و به هر پالگانه نايبﻰ از آن
وزير نشسته و هفت نقيﺐ سوار ،بيرون از آن پالگانه ،ﮔرد آن دوازده پالگانه مﻰﮔردند.
()26
(دانته)1614 ،1460 :1352 ،
...عرﺵ حجره خاﺹ است و مستقر وزير مملﻜت است كه وﻯ فرشته مقرﺏترين است و
فلﻚ كواكﺐ آن رواﻕ است .و دوازده برﺝ آن دوازده پالگانه است .و نايبان وزير فرشتگان
ديگرند كه درجه ايشان درجه فروتر فرشته مقرﺏترين است و به هر يﻜﻰ عمﻞ ديگرﻯ
مف ّوﺽ است .و هفت ستاره ،هفت سوار است ،كه ﭼون نقيبان هميشه ﮔرد آن پالگانه
برمﻰآيند و از هر پالگانه فرمانﻰ از نوﻉ ديگر به ايشان مﻰرسد( .شفا)1042 :1352 ،

و در جاﻯ ديگر ،از مالﺋﻜﻰ سﺨن بهميان مﻰآيد كه ﮔردانندﮔان افالكاند:
...جوهرﻯ لطيﻒ است حﻖتعالﻰ را ،كه آن اثر به عرﺵ رسانند و از عرﺵ به كرسﻰ رسانند
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تا سفر در خود نيارﻱ پيﺶ ،تو
ﮔر به كنه خويﺶ ره يابي تمام
ليﻚ تا در خود سفر نبود ترا

كي به كنه خود رسي از خويﺶ تو؟
قدسيان را فرﻉ خود يابي مدام
در حقيقت اين نﻈر نبود ترا
(عطار نيشابورﻯ)198 :1384 ،

سفرهاﻯ روحانﻰ و ﮔاه خيالﻰ به عوالم ديگر ،نه تنها در ايران كه در ادبيات بسيارﻯ از

كشورهاﻯ ديگر وجود داشته است .اين سفرها حاﺻﻞ مﺤدوديتهاﻯ آدمﻰ است .انسان
1. Thespesius
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و آن جوهر را »فرشته« خوانند و »روﺡ« و »روﺡالقدﺱ« خوانند ...ﺻورت آنﭽه در عالم
پديد خواهد آمد او ًﻻ نقﺶ آن در لوﺡ مﺤفوﻅ پديد آيد و ﭼنانكه قوتﻰ لطيﻒ كه در دماﻍ
است ،اعﺼاﺏ را بجنبانند...و ﭼنانكه قوت دماﻍ به روابﻂ اوتار و اعﺼاﺏ انگشت بجنبانند،
آن جوهر لطيﻒ ،كه ايشان را ماليﻚ ﮔويند ،به واسطه كواكﺐ و روابﻂ شعاعات ايشان به
عالم سفلﻰ ،طبايﻊ امهات عالم سفلﻰ را بجنباند.
...اوﻝ كارها در عالم اجسام ،در عرﺵ پيدا آيد و از عرﺵ به همه عالم اجسام رسد .و ﭼون
استيالﻯ حﻖتعالﻰ بر همه عالم بهواسطه عرﺵ است ،پندارد كه وﻯ ساكن عرﺵ است...
و بدان كه اين حقيقت ،اهﻞ بﺼيرت را به مﻜاشفه ﻇاهر معلوم شده است و اين معنﻰ
()27
»ﺇن ﱠ
ﱠوج ﱠﻞ خلَ َﻖ آد َم علﻰ ﺻورته«
بدانستهاند كه ﱠ
اﷲ َعز َ
كمدﻯ الهﻰ دانته از سير و سفرﻯ حﻜايت دارد كه درون خود دانته اتفاﻕ افتاده است.
همانﮔونه كه خود در آﻏاز »دوزﺥ« مﻰآورد» :سفر آدم زنده به جهان ديگر« (دانته،
 :1352مقدمه سرود ا ّوﻝ) .اين نﺨستينبارﻯ نيست كه درباره سفر خيالﻰ انسان به دنياﻯ
ديگر مطالبﻰ خلﻖ مﻰشود؛ اين موﺿوﻉ ،پيﺶ از دانته نيز سوابﻖ بسيارﻯ دارد.
سفرهاﻯ ايليا ،حزقياﻝ ،اشعياء ،كه هر سه پيامبران اسراﺋيﻞ هستند و به آسانﻰ سفر
مﻰكنند( .)28سفر يوشﻊ بنلوﻯ اثر كهنﻰ از يهود در قرن سوم ميالدﻯ ،مﻜاشفه ا ِر ()Er
ارمنﻰ( ،)29سفر تسﭙزيوﺱ 1به آسمانها و عبور او از ميان ستارﮔان و ديدارارواﺡ كه در
اشﻜاﻝ انسانﻰ ﻇاهرمﻰشوند( ،)30سفرهاﻯ تزﺋوﺱ قهرمان افسانهاﻯ يونان ،پلوكﺲ،
اورفﺌوﺱ به دوزﺥ ،سفر تاماكوﺱ به دوزﺥ( ،)31سفر انﺌا به دوزﺥ وديدار آينده روم(، )32
سفر حﻀرت عيسﻰ (ﻉ) به دوزﺥ براﻯ نجات ارواﺡ پارسايان كه بﻰدرنﮓ پﺲ از شهادت
او روﻯ داد()33؛ مشاهدههاﻯ سن كارپوﺱ و سن متاﺋوروﺱ ،پرپتوﺋا و كريستينا( ،)34سفر
پولوﺱ رسوﻝ به آسمان سوم( .انجيﻞ ،رساله دوم پولوﺱ و ُقرنتيان)
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مﻰخواهد از اين جسم مﺤدود خود رهايﻰ يابد و به بيﻜرانها وﺻﻞ شود .اين است كه سوار
بر باﻝهاﻯ خياﻝ مﻰشود و بهسوﻯ بﻰسويﻰ حركت مﻰكند .ﮔاهﻰ شاعرﻯ مانند سعدﻯ،

سفر خيالﻰ خود را در ﭼند سطر توﺿيﺢ مﻰدهد:

يﻜﻰ از ﺻاحبدﻻن سر در جيﺐ مراقبت فرو برده بود و در بﺤر مﻜاشفت مستﻐرﻕ شده.
حالﻰ كه از اين معامله باز آمد ،يﻜﻰ از دوستان ﮔفت :از اين بستان كه بودﻯ ما را تﺤفه
ﭼه كرامت كردﻯ؟ ﮔفت :به خاطر داشتم كه ﭼون به درخت ﮔﻞ رسم دامنﻰ پر كنم هديه
اﺻﺤاﺏ را .ﭼون برسيدم بوﻯ ﮔﻞ ﭼنان مست كرد ،كه دامنم ازدست برفت( .ﮔلستان،
ﺹ )3

ارداويراﻑنامه و كمدﻯ الهﻰ

بين آثارﻯ كه بهعنوان منابﻊ دانته نام مﻰبرند ،معراﺝنامه حﻀرت پيامبر (ﺹ) و بيﺶ از

آن ارداويراﻑنامه مطرﺡ شده است .ارداويراﻑنامه داستان عروﺝ مﺼلﺢ و روحانﻰ زرتشتﻰ
است كه دو تﺤرير از آن وجود دارد :يﻜﻰ تﺤرير پهلوﻯ و ديگرﻯ فارسﻰ .ارداويراﻑ نامه
از منابﻊ مهم براﻯ پﻰبردن به تفﻜر درباره جهان ديگر در روزﮔار باستان بهحساﺏ مﻰآيد.
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ارداويراﻑ يﻚ موبد زرتشتﻰ است كه سفرﻯ خيالﻰ به جهانﻰ ديگر دارد و اثر او ﮔزارشﻰ

است از ديدار و كشﻒ و شهود خيالﻰ .در ميان روحانيان هندﻯ نيز نوعﻰ سفر خيالﻰ
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بين »شمنها« 1مرسوم بوده است كه پﺲ از خوردن مايعات ُسﻜرآور در احوالﺨاﺻﻰ قرار

مﻰﮔيرند .در دوزﺥ ،نوﻉ عﺬاﺏها ،بهطور معموﻝ ،برﮔرفته از مﺤسوسات درونﻰ انسانها

است .در بيشتر موردها ،عﺬاﺏها متوجه جسم است و پاداﺵ بهشتيان نيز برداشت و دركﻰ
است كه در روزﮔاران قديم مورد توجه قرار مﻰﮔرفته است .ارداويراﻑنامه ازجمله كتاﺏهايﻰ

است كه دانته از آن ــ مستقيم يا ﻏيرمستقيم ــ تﺄثير پﺬيرفته است .موﺿوﻉ تﺤقيﻖ نيز به
همين فرﺿيه برمﻰﮔردد ،اما برخﻰ از مﺤققان ،منابﻊ يهودﻯ و عربﻰ را بر منابﻊ ديگر مقدم

دانستهاند ( .دﻻويدا407 :1949 ،2ـ)377

.1روحانيانبودايي،بتپرستها.(فرهنﮓمعين)

2. Della Vida, G. Levi
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»جﻰ لوﻯ دﻻ« در مقاله خود اشارهاﻯ دارد به اينﻜه يﻜﻰ از منابﻊ اسالمﻰ 1دردسترﺱ

دانته قرار داشته است( .همان ،ﺹ )392

واژه »ويراﻑ« بهدليﻞ ابهامهايﻰ كه در خﻂ پهلوﻯ وجود دارد به شﻜﻞهاﻯ مﺨتلفﻰ

مانند »ويراﺏ«» ،ويراﻑ« و »ويراز« خوانده شده است.

مﺤققانﻰ مانند »اپوﮔنون« )161 :1898( 2و پﺲ از او »دومناﺵ«6 :1949( 3ـ )3براﻯ

نﺨستينبار تالﺵ كردهاند دﻻيلﻰ براﻯ اين نام قديمﻰ اقامه كنند .دومناﺵ مقاله مبسوطﻰ
درباره تلفﻆ اين نام نوشته است .او تلفﻆ »ويراﻑ« را معرفﻰ مﻰكند .خانم دكتر آموزﮔار در

مقدمهاﻯ كه بر ترجمه ارداويراﻑنامه نوشته است» ،فيليﭗ ژينيو« )15: 1984( 4نﻈريههاﻯ

»دومناﺵ« را درمورد تلفﻆ يادشده ،بهدليﻞ »نوﻉ آوانگارﻯ« مردود شناخته است.

واژه »اردا« داراﻯ مفهومﻰ است كه نشان از جهانﻰ ديگر دارد و به احتماﻝ به معناﻯ

سعادتمند به كار رفته است .در اين زمينه ،بالردﻯ اﻇهارنﻈر كرده است( .بالردﻯ)1979 ،5

موله 6در تﺤقيقات خود درباره اين كتاﺏ ،ﭼنين نتيجهﮔيرﻯ مﻰكند.

كتاﺏ ارداويراﻑ يﻚ اثر فقهﻰ است كه در ميان جمعيتﻰ كه تازه تشﻜيﻞ شده بود كاربرد
داشته است .اين كتاﺏ به ﺻورت توﺻيﻒ سفرﻯ به دنياﻯ ديگر ،دستورهاﻯ مربوﻁ به
آيين و اخالﻕ دين را دربردارد و نقﺶ اين كتاﺏ همين است( .موله)420 :1951 ،

است؛ زيرا در زمان نگارﺵ آن ،از نﻈر موﺿوﻉ تازﮔﻰ داشته است .بنابراين از اين طريﻖ به
پارهاﻯ از عقايد كهن دست مﻰيازيم و از همه مهمتر اينﻜه در معراﺝنامههاﻯ پﺲ از خود

تﺄثير ﮔﺬاشته است.

خالﺻﺔ داستان ،سفر روحانﻰ يﻚ مﺼلﺢ زرتشتﻰ به دوزﺥ و برزﺥ و بهشت است و

ﮔزارشﻰ كه از مشاهداتﺶ بهدست مﻰدهد ،هفت شبانهروز بهطوﻝ مﻰانجامد .زردشت بهرام
.1احتماالًمعراجنامهحضرتمحمد(ص)است.

2. Pagnon, H.
3. de Menas, J
4. Giynou, philippe, Le livre d’Artâ Vitrâz, Paris, 1984.
5. Belardi
6. Mole, M.
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ارداويراﻑنامه يﻜﻰ از معراﺝنامههاﻯ قديمﻰ است( )35كه بسيار مورد توجه قرار ﮔرفته
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پژدو حاﺻﻞ اين سفر را بهﺻورت منﻈوم تهيه كرده است.
()36

زمانﻰ كه ارداويراﻑ به سر رودﻯ مﻰرسد ،رود اين ﮔونه توﺻيﻒ مﻰشود:
بسان قير و انقاﺱ از سياهي
بدينسان آﺏ بسيار اندر آن رود
شگفت آمد مرا زان جايگه تار

ﭼو ﮔﻞ تيره ﭼو مردار از تباهي
كه از يﻚ نيزه باﻻيﺶ فزون بود
ز تاريﻜي رود و آﺏ ﭼون قار

از بين كتاﺏهايﻰ كه احتماﻝ مﻰرود دانته كم و بيﺶ تﺤتتﺄثير آنها بوده است،

اردوايراﻑ نامه اهميت قابﻞ توجهﻰ دارد؛ ﮔرﭼه هزار ساﻝ پيﺶ از دانته وجود داشته است.

بارتلمﻰ )46 :1887( 1ـ مستشرﻕ شهير فرانسوﻯ ـ ﮔفته است» :هيﭻكدام از مﻜاشفاتﻰكه
در ﮔﺬشته از آنها ياد شده است ،مانند ارداويراﻑ نامه ايرانﻰ با كمدﻯ الهﻰ دانته شباهت
ندارد«.ارداويراﻑنامه سفر يﻚ مﺼلﺢ زرتشتﻰ به دنياﻯ ديگر است .اين مﺼلﺢ ،در بازﮔشت،
آنﭽه را كه مشاهده كرده است بازﮔو مﻰكند .سفر ﭼنين است كه ارداويراﻑ از پﻞ ﭼينوات

()37

به راهنمايﻰ دو فرشته عبور مﻰكند .در اين سفر او نﺨست به اعراﻑ ،سﭙﺲ به بهشت و در
فرجام كار به دوزﺥ مﻰرسد و ﭼون از سفر فراﻏت مﻰيابد ،حاﺻﻞ كارﺵ را براﻯ موبدان

28

نقﻞ مﻰكند .دوزﺥ ارداويراﻑ ﭼاه بزرگ و تاريﻜﻰ است در قعر زمين كه مﺤﻞ حﻀور اهرمن
است و اهرمن در آنجا حﻜم مﻰراند .در ارداويراﻑنامه ،برزﺥ فاﺻلهاﻯ است بين زمين و

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

آسمان و برزﺥ دانته نيز ﭼنين است .بهشت دانته نيز مجموعه خاﺻﻰ از افالك است و
بهشت ارداويراﻑ در ﭼهار طبقه وجود دارد :آسمان ،ستارﮔان ،ماه و خورشيد .در پايان بهشت،

ارداويراﻑ ،اهورامزدا را در قالﺐ نورﻯ مﻰبيند كه ﭼشم را خيره مﻰكند .آنگاه بر آن نور نماز
مﻰبرد .دانته نﺨستين مالقاتﺶ در بهشت با »آدم« است و ارداويراﻑ با »كيومرﺙ« اين
مالقات را دارد .در بهشت دانته ،ارواﺡ در حالﻰ كه رقﺺكنان و ﭼرﺥزنان شادﻯ مﻰكنند،

سرود عﻈمت خداوندﻯ را سر مﻰدهند و در ارداويراﻑنامه ،ارواﺡ بهشتيان سرود شﻜوه
اورمزد را مﻰخوانند.

به بﺨشﻰ از متن ارداويراﻑنامه از ورود به بهشت توجه فرماييد.

()38

1. Barthelemy, A.

ارداويراﻑنامه...» :پﺲ آن هفت مرد بنشستند و از هفت سه و سه يﻚ ويراﻑ نام
بگزيدند .پﺲ سروﺵ اهرو و آﺫرايزد دست او ﮔرفتند و ﮔفتند بيا تا تو را نماييم بهشت
و دوزﺥ و روشنﻰ و خوارﻯ و به تو نماييم تاريﻚ و بدﻯ و رنﺞ و ناپاكﻰ و اناكﻰ 1و درد
وبيمارﻯ و سهمگينﻰ و بيمگينﻰ و ريشگونﻰ 2و ﮔوردكﻰ 3و بادافره ﮔونه ﮔونه ديوان وجاودان
.1عقاب،وعيد..2جراحت.
.3تع ّفن.
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...روان ويراﻑ از تن به »ﭼﻜاتﻰ وايتيﻚ« و »پﻞ ﭼينور« رفت و هفت روز و شبان باز آمد
و اندر تن برفت و ويراﻑ از آن خواﺏ خوﺵ برخاست ...هيربدان و دستوران دين پيﺶ
ويراﻑ نماز بردند .پﺲ ويراﻑ ﭼون ﭼنان ديد پﺬيره آمد و نماز برد و ﮔفت كه شما را درود
از اهورامزدا خداﻯ و امشاسﭙندان و درود از زرتشت اسﭙيتمان مقدﺱ و درود از سروﺵ
اهرو و آﺫرايزد و فره دين مزديسنان ،و درود از ديگر اهروان ،درود نيﻜﻰ و آسمانﻰ از ديگر
مينوكان بهشت ...به آن نﺨستين شﺐ مرا پﺬيره آمدند :سروﺵ اهرو ،و آﺫرايزد .و به من
نماز بردند ،و ﮔفتند درست آمدهاﻯ تو اﻯ ارداويراﻑ؛ پيﺶ از زمان به اين عالم آمدهاﻯ .من
ﮔفتم پيﻐامبر هستم .پﺲ دست من فراتر ﮔرفتند .نﺨستين ﮔام به انديشه نيﻚ ،دو ديگر
ﮔام به ﮔفتار نيﻚ و سه ديگر ﮔام به كنﺶ نيﻚ نهاده ،به پﻞ ﭼينود آمدم ...روان مقدسان
را ديدم كه در بوﻯ خوﺵ حركت كند و آن بوﻯ او را شايستهتر آيد كه هر بوﻯ خوﺵ كه
نزد زندﮔان به بينﻰ او رفته باشد .اين بوﻯ از جنوﺏ جانﺐ يزدان مﻰآمد .اين روان ،خود و
كردار خود را بهﺻورت دختركﻰ نيﻜوبدن ببينند با قامتﻰ خوﺏ رسته ...دﻝ و جان و دست
و تن او ﭼنان رفتارﻯ دارد كه براﻯ ديدن بهترين ﭼيز و براﻯ نگريستن بايستهترين ﭼيز
باشد .و آن روان پاك از آن دخترك پرسيد كه تو كه هستﻰ كه هرﮔز در زندﮔانﻰ ﮔيتﻰ
زنﻰ نيﻜوتر و كالبدﻯ زيباتر از آن تو نديدم ...و او پاسﺦ دهد كه من كنﺶ تو هستم .اﻯ
جوان خوﺏ منﺶ خوﺏ كنﺶ خوﺏ دين ،از كام و كردار توست كه من ﭼنين مه و به و
خوشبوﻯ و پيروز ﮔرم كه به تو نمايم.
...ﭼنين ﮔويد كه يﻚ بار اهرو زرتشت دينﻰ كه از اهورامزدا پﺬيرفت اندر كيهان روانه
كرد .تا پايان سيﺼد ساﻝ وين اندر پاكﻰ و مردمان در بﻰﮔمانﻰ بودند .پﺲ اهريمن
29
پتياره اسﻜندر رومﻰ مﺼرنشين را برخيزانيد و به ﻏارت كردن و ويرانﻰ ايرانشهر فرستاد
تا بزرﮔان ايران بﻜشت و پايتﺨت خدايﻰ را آشفته و ويران كرد ...و آن اهريمن ﮔجسته
بدكردار خود رفته به دوزﺥ افتاد.
كمدﻯ الهﻰ :در دوزﺥ( )39دانته مﻰبينيم كه شيطان به دوزﺥ سقوﻁ مﻰكند و در قعر آن
()40
قرار مﻰﮔيرد.
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و بزهﻜاران كه به دوزﺥ ﮔيرند«.

كمدﻯ الهﻰ :در سرود دوم دوزﺥ ،ويرژيﻞ سﺨنانﻰ با مفاهيم يادشده به دانته مﻰﮔويد.

ارداويراﻑنامه...» :جايﻰ فراز آمدم ،ديدم روان مردم ﭼند به هم ايستادهاند .پرسيدم كه از

پيروزﮔر سروﺵ اهرو و آﺫرايزد كه اوشان كهاند؟ و ﭼرا اينجا ايستند؟ ﮔفت :كه اينجا را

همستگان 1خوانند و اين روانان تا حشر اينجا ايستند .اوشان را پتياره ديگر نيست«.

كمدﻯ الهﻰ :در دوزﺥ ﺻﺤنهاﻯ است كه با ﺻﺤنه ياد شده در ارداويراﻑنامه شباهت

دارد( .سرود ﭼهارم ،ﺹ  279به بعد ،بندهاﻯ  30و )34

ارداويراﻑنامه» :پﺲ سروﺵ اهرو و آﺫرايزد دست من فراز ﮔرفتند و از آنجا فرا رفتم.

جايﻰ فراز آمدم .رودﻯ ديدم بزرگ و شرﮔين و دوزﺥتر كه بسيار ردان و فروهر در كنار آن

بودند«.

كمدﻯ الهﻰ :در آﻏاز سرود سوم ،ارواﺡ ﮔناهﻜاران و مطرودشدﮔان پﺲ از مرگ به آنجا

مﻰرسند تا از آنجا بهوسيله خا ُرن قايقران دوزخﻰ رود( )41به داخﻞ دوزﺥ برده شوند ...خا ُرن

از بردن موجود زندهاﻯ مانند دانته خوددارﻯ مﻰكند تا اينﻜه ويرژيﻞ با سﺨنﻰ ج ّدﻯ او را
30

قانﻊ مﻰكند .در مدتﻰ كه ايشان شاهد عزيمت تعدادﻯ ارواﺡ سوار بر قايﻖ هستند تا به دوزﺥ

برسند ،كرانههاﻯ رود ناﮔهان شروﻉ به لرزيدن مﻰكنند .زمين لرزهاﻯ آنﭽنان شديد و مهيﺐ

فﺼلنامة ﻋلمی ـ پﮋوهشی

آﻏاز مﻰشود كه دانته از هوﺵ مﻰرود( .دروازه دوزﺥ ،ﺹ  257به بعد)

بﺨﺶهاﻯ ﮔوناﮔون ديگر ارداويراﻑنامه با كمدﻯ الهﻰ دانته قابﻞ تطبيﻖ هستند كه

نشانههاﻯ بارز از تﺄثيرپﺬيرﻯ دانته را به اثبات مﻰرساند.
ﭘﻰنوشﺖﻫا

 ،Béatrice .1در اثر دانته ،مﻈهر زيبايﻰ ،عشﻖ و جاودانگﻰ است .وﻯ دخترﻯ است كه دانته از سن
نهسالگﻰ عاشﻖ او بوده است و در بيست و ﭼهار سالگﻰ فوت مﻰكند .دانته ،در بهشت ،پير خود ،ويرژيﻞ
را رها مﻰكند و دست در دست بﺌاتريﺲ جلو مﻰرود .احتماﻝ دارد يﻜﻰ از دﻻيﻞ خلﻖ اين داستان حﻀور
.1اعراﻑ.
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همين بﺌاتريﺲ در ﺫهن شاعر باشد كه خواسته است او را به بهشت ببرد و در آنجا با او مالقات كند.

 .2براﻯ اطالﻉ بيشتر از عقايد اروپاييان در قرون وسطا ،رك:

Baring-Gould, Sabine, Curious Myth of Middle Ages, London Paradise,
1898, p. 98.

 .3براﻯ اطالﻉ بيشتر از عشﻖ پاﺋولو و فرانﭽسﻜا ← .مينوﻯ77 :1367 ،ـ.44

 .4شاعر مشهور انگليسﻰ ،لﻰ هانت ( ،)Leigh Huntاين داستان را به نﻈم درآورد و ﭼايﻜوفسﻜﻰ با يﻚ
سمفونﻰ ﮔونه ،حاﺻﻞ تﺨيﻞ و نگرانﻰهاﻯ دانته را در قالﺐ يﻚ ملودﻯ عرﺿه كرد.

 .5در عينالﺤياﺓ مجلسﻰ نيز ﭼنين روندﻯ مالحﻈه مﻰشود .براﻯ نمونه :طبقه »هامان« در جهنم (ورﻕ
 220پ).

 .6براﻯ اطالﻉ بيشتر ،ايلياد و اديسه ،بﺨﺶ دوم اﺫوسﺌيا ،ترجمه سعيد نفيسﻰ؛ مينوﻯ 20 ،به بعد.

 .7دوزﺥ ـ دانته اليگرﻯ ،ترجمه سعيد نفيسﻰ ،مجله دانشﻜده ادبيات دانشگاه تهران ،ﺵ 487 ،9ـ.486
 ،Agustino .8سنت آوﮔوستينو ،از روحانيان درجه اوﻝ آيين كاتوليﻚ (435ـ 354م).

 ،Ahomas, d’Aquino .9تماﺱ داكوينو ،بزرگترين عالم علم اﻻهﻰ در قرون وسطا (1274ـ1226
م).

 .10يسنا1 :43 ،6 :31 ،6 :19 ،7 :16 ،ـ1 :44 ،2ـ.6 :62 ،11 :60 ،4 :50 ،9 :49 ،8 :45 ،2
.36 :12 ،4 :3 .11

 .12سفر پيدايﺶ 9 :2ـ 15 :2 ،17به بعد 1 :3 ،به بعد؛ اشعيا1 :11 ،ـ3 :51 ،11؛ حزقياﻝ33 :36 ،ـ.38
 .13انجيﻞ يوقا43 :23 ،؛ قرنطيان دوم3 :12 ،؛ مﻜاشفات يوحنا 1 :21 ،7 :2 ،به بعد.

مﻰزيست .قسمتﻰ از باﺏ اوﻝ كتاﺏ او در تورات درباره ﭼهار حيوان معروﻑ است.

 .15در مورد ﭼهار حيوان كه دانته در سرود بيست و نهم به آن اشاره دارد ،شواهدﻯ مربوﻁ از كتاﺏ
حزقياﻝنبﻰ در تورات و مﻜاشفه يوحنا در انجيﻞ مورد بﺤﺚ است .حزقياﻝ باﻝهاﻯ آنها را ﭼهار و يوحنا
شﺶ ﺫكر مﻰكند .از اين دو نﻈر ،دانته به يوحنا نﻈر دارد.

 ،Grigone .16حيوان افسانهاﻯ شبيه شيرهاﻯ بالدار تﺨت جمشيد.
 .17سﺨن ژروم قديﺲ در .prologus Galeatus

 .18بنا به ﮔفته توماسﺌو (.)Tomaseo

 .19هفت بيﺦ در معناﻯ آباﻯ علوﻯ و هفت سياره ،و ﭼهار ميﺦ ﭼهار عنﺼر و برآوردن نُه فلﻚ بهمعنﻰ رام
كردن آنها است( .دستگردﻯ ،تعليقات بر هفت پيﻜر نﻈامﻰ.)19 ،

 .20كوشﺶ مهدﻯ مﺤقﻖ .تهران :انتشارات زوار ،1339 ،ﺹ 15ـ( 10رك :اشترنامه ،بيت ﺇسرايﺶ شﺐ
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 ،Ezechiel .14يﻜﻰ از مهمترين پيامبران ﭼهارﮔانه يهود .او در قرن ششم پيﺶ از ميالد ،مسيﺢ
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معراﺝ بود  /جبرﺋيﻞ اندر ميان مﺤتاﺝ بود).

 .21تﺼﺤيﺢ نورانﻰ وﺻاﻝ.1364 ،

 .22تﺼﺤيﺢ سيد ﺻادﻕ ﮔوهرين.1361 ،

 .23تﺼﺤيﺢ هلموت ريتر 1940 ،م.

 .24با اين مطلﻊ

در عهد پادشاه خطابﺨﺶ جرمپوﺵ

 .25با اين مطلﻊ:

ﮔفتم كيم دهان و لبت كامران كنند

حافﻆ قرابه كﺶ شد و مفتﻰ پيالهنوﺵ
ﮔفتا به ﭼشم هرﭼه تو ﮔويﻰ ﭼنان كنند

 .26فلﻚ آخرين به شنﻞ پادشاهﻰ افالك تشبيه شده است.

 .27در عالم تﺼوﻑ ايران ،ﻏالبا اين افالك سبعه و مالﺋﻚ و عرﺵ الهﻰ بهعنوان اشارتﻰ براﻯ نماياندن
مراحﻞ مﺨتلﻒ سير و سلوك معنوﻯ و عوامﻞ طﻰ اين طريﻖ و حقيقتﻰ كه در پايان آن در انتﻈار سالﻚ
است مورد استفاده قرار ﮔرفتهاند .در بهشت دانته ،اين دو جنبه حقيقﻰ و سمبليﻚ با يﻜديگر آميﺨته و

تركيبﻰ از اين دو پديده آمده است كه آن را در نيمه راه منطﻖ فالسفه و دانشمندان و عشﻖ عرفا و
متﺼوفان قرار مﻰدهد( .شفا1043 :1352 ،ـ)1042

 .28مفﺼﻞ موﺿوﻉ در تورات آمده است.

 .29اين داستان را افالطون در جمهوريت نقﻞ كرده است.
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 .30پلوتارك ،مورﺥ يونانﻰ ،را داستان به تفﺼيﻞ نقﻞ كرده است.
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 .31در اديسه هومر موﺿوﻉ سفر آمده است.

 .32در انﺌيﺲ ويرژيﻞ شرﺡ آن آمده است.

 .33در كمدﻯ الهﻰ (دوزﺥ) ،سرود  12بدان اشاره شده است.

 .34دو قديﺲ مرد و دو قديسه زن كه عيسوﻯ هستند و در احاديﺚ مسيﺢ (ﻉ) اين موﺿوﻉ آمده است.

 .35براﻯ آﮔاهﻰ بيشتر ،ژينيو :1382 ،ارداويراﻑنامه (بهشت و دوزﺥ در آيين مزديسنﻰ) ،ترجمه رحيم
عفيفﻰ.1372 ،

 .36زردشت ،پسر بهرام ،پسر پژدو ،شاعر زرتشتﻰ قرن  7ه  .ﻕ .نﺨستين ﮔوينده مسلم زرتشتﻰ كه از او
آثار مهمﻰ به جا مانده است ،ازجمله :زراتشتنامه ،ارداويراﻑنامه ،داستان ﭼنگرنﮓ هاجه ،داستان

شاهزاده ايرانزمين با عمربنخطاﺏ و خمسه زردشت (فرهنﮓ معين ،اعالم).

 .37اين پﻞ به اﺻطالﺡ شبيه به پﻞ ﺻراﻁ است.

 .38در ترجمه متن ارداويراﻑنامه از ترجمه رشيد ياسمﻰ استفاده شده است.
 .39در بﺨﺶ تطبيﻖ ،از ترجمه فريده مهدوﻯ دامﻐانﻰ استفاده شده است.

د
انتﻪ و تﺄ
ﺛ
ی
ر
پ
ﺬ
ﻳ
ر
ﻯ
او از منابﻊ ﺷرﻗی
 .40سرود سﻰ و ﭼهارم ،ﺹ  829به بعد .در اين سرود بلزيبوت ( )Belzébuthنام شيطان است.

 .41نام رود در دوزﺥ دانته »اﮔروﺋته« است.
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