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 سنایی الي المعاد سیرالعباد بررسی نمادگرایی در
  ارداویراف نامهو

 
  ٢حسن ابراهیمی،  *١ ١مرضیه کسرائي فر

 تهران دانشگاه یاراستاد٢  ارشد دانشگاه تهران،يکارشناس١
 )٢٦/٧/١٣٨٩:يریخ پذیرش نهایتاـ ١٧/٣/١٣٨٩ :تاریخ دریافت مقاله(

 چکیده  
 ی بزرگی است که همواره ذهن انـسان را بـه خـود             از معماها  ، پس از آن   مرگ و زندگیِ  

  آثاری در توصیف چگونگی ایـن زنـدگی و         ،ادبیات شرق و غرب    در   .معطوف کرده است  
 العبـاد  سـیر مثنـوی   . شودسفر به جهان دیگر یافت می     داستان  معاد در قالب    به  عقیده  

 شتی اسـت، دو    که از متون پهلـوی در آیـین زرتـ          نامهارداویراف اثر سنایی و     المعاد الی
 ، تصاویر و اشـکال  مبتنی بر تجربه عرفانی معاداین دو متن . نمونه از این سفرها هستند    

  هدف از ایـن مقالـه بررسـی        .سازدمیآوری را از این زندگی منعکس        هیجان وزا  حیرت
ضـمن  . های مشترک تجربـه عرفـانی اسـت   ترین زمینهای این دو اثر در شاخص    مقایسه

ـ           این بررسی در پی ت      معمـول،   ۀبیین این فرضیه هستیم که این توصـیفات دور از تجرب
 بیان ناپـذیر،   ۀبیان نمادین ضمن توصیف و تشریح یک تجرب       . ندامبتنی بر بیانی نمادین   

 به این منظور سـنایی و       . معاد دارد  ۀنقش مهمی در خردپذیری و تقویت ایمان به عقید        
مال را در قالب نمادهـایی همچـون        ویراف حقایق جاودانگی، بهشت، دوزخ و صور اع       اردا

گذشتن از پای حدّ زمان، خواب هفت روزه، افالک و ستارگان، موجودات وحشی، کنیـز    
 .کنندتصویر می... و 

 
 . نماد ـارداویراف نامه  ـسیرالعباد الی المعاد  ـسنایی کلید واژه ها

 
 طرح مسأله

 اثـر ابوالمجـد مجـدود بـن آدم        ای رمـزی و عرفـانی،        منظومه المعادالیسیرالعبادمثنوی  
 این مثنوی سیر  . است شاعر، حکیم و عارف قرن پنجم و اوایل قرن ششم            ،سنایی غزنوی 

 انسانی را از مبدأ خویش به سوی معاد و به عبارتی سفر روح از مرحلـه هبـوط در عـالم                    
-در ادبیات جهانی شرق و غـرب نمونـه        . دهدسفلی را تا بازگشت به عالم علوی شرح می        
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سنت اسالمی   در. توان یافت مرگ می   مشابه دیگری با موضوع سفر به جهان پس از         های
است که در ادب فارسی     ) ص(  چنین سفرهایی داستان معراج رسول خدا      ۀترین نمون مهم

، ١٣٦٦ابـن سـینا،      :ـ  نک( های منظوم و منثور نمود پیدا کرده است       هنامبه صورت معراج  
 "سـالمان و ابـسال    " و   " الطیر ةرسال"،  "حی بن یقظان  "از میان آثار ابن سینا      ). ٦٢ـ٦٧

 گذر ابدی از ایـن دنیـا نـشان          ۀهایی هستند که مراتب سلوک عارف را تا مرحل        نیز نمونه 
 جان میلتون و   اثر   "بهشت گمشده " اثر دانته،    "کمدی الهی " مسیحی   در ادب . دهندمی

 چنـین روایتـی از      العبادسیر نوشته جان بانی ین،  نیز مشابه         "سلوک زائر "رمان مشهور   
در میان متون پهلـوی     ). ٢٧٥،٢٨٩ ،١٣٨٥ محمدخانی، :ـ  نک(گی پس از مرگ دارند      زند

 به جهان پس از مـرگ و از         "ویرافاردا"موبد زرتشتی     شرح سیر  نامه ارداویراف زرتشتی،
 .باره استهای زرتشتی در اینترین منابع برای شناخت آموزهاساسی
 کنـد، هه با چنین متونی توجه خواننده را به خود جلـب مـی            چه در نخستین مواج   آن

العاده است کـه    هایی خارق ها، موجودات و مکان   آوری از انسان  رویارویی با تصاویر شگفت   
 سـنایی و هـم در    سیرالعبادجا که هم دراز آن. اند ما از عالم واقع بسیار متفاوت    ۀبا تجرب 

-معاد مطرح مـی   به  ای عقیده    مرگ و به گونه     سفر به جهان پس از     ۀ تجرب نامهارداویراف
 در زمینـه مـورد    را  ها و عناصر مشترک این دو اثر        ترین شاخصه شود، برآنیم که برجسته   

 ها ضروری بـه   پاسخ به این پرسش   برای تحقق این هدف،     . با یکدیگر مقایسه کنیم   بحث  
مول در  معۀ تجربانگیز و توصیفات دور ازکارگیری تصاویر شگفتعلت بهرسد که نظر می

ـ در تبیین چگونگاین دو اثر ـ    تواند باشد؟ چه میی جهان پس از مرگ و زندگی در آن 
ها و توصیفاتی مبتنی بر نمـادگرایی در ایـن          فرض ما بر این است که چنین تصویرسازی       

 ناپذیری همچون وقایع پس از مـرگ تنهـا در قالـب نمادهـا             های بیان تجربه. دو اثر است  
 و در دل و جـان       می یابـد   اثرگذار باشند و از رهگذر آن، ایمان معتقدان فزونی           توانندمی

 اول  ۀ در درجـ   ارداویراف نامـه   و    سیرالعباد بنابراین بیان نمادین در   . کندایشان رسوخ می  
 بعد، روش و طریقی مناسب برای همسویی اهل ایمـان بـا             ۀیک ضرورت است و در مرتب     

 .ازای این نمادهاستمفاد و مابه
 

 تجاربی عرفانیشرح  ۀ به منزلارداویراف نامه و سیرالعباد
 درجـات صـعود و رفعـت و درکـات سـقوط و             ضمن تـصویر     سیرالعباددر مثنوی   سنایی  
 آیـات قرآنـی و   بنـابر . دکنـ در این مراتب توصیف می    را   معاد و سیر سالک      ۀ تجرب هبوط،

؛ اهل  )١٢ـ٧/الواقعه :ـ  نک(  سه گروه در راه سلوک آخرت قرار دارند        ،نظر حکمای اسالمی  
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شمال که بدان عالمند و به حسب درکات دوزخ دارای مراتب بـسیار و احـوال متـضاد و                   
 اهل یمین که نیکان عالمنـد، همـواره در سـلوکند و مراتـب و درجـات                ؛  متقابلی هستند 

ند که اهـل وحدتنـد، از       ا گروه سوم سابقان     ؛ و کنندکمال را یکی پس از دیگری طی می       
  کمال بهشت به ایـشان اسـت امـا   ؛اند سالکان گشتهۀلوک منزّه و خود مقصد هم     راه و س  

، ١٣٦٦طوسـی،   (ها برای ایشان یکسان اسـت        حال ۀها به بهشت التفاتی ندارند و هم      آن
 های عالم مـاده    از انسان اسیر و در بند تاریکی       سیرالعباد این سلوک عرفانی در      ).٢٧ـ٢٨

 پسند اهل تضاد و ساکنان دوزخ در قالب صـور عناصـر           شود و سنایی از صفات نا     آغاز می 
 او در بحث از افالک به نوعی فنای از مراتـب انـسانی و انانیـت               . گویدچهارگانه سخن می  

نفس و به تدریج آراستگی به ملکات پسندیده را دنبال و درجـات اهـل یمـین را مطـرح       
 تغراق در ذات و صـفات     در صور عوالم عقلی نیز که سابقان به نهایت سـیر و اسـ             . کندمی

 بهـشت بـه     ۀاند، کمال انسانی را در باالترین مرتب      رسیده و به مبدأ الهی خویش بازگشته      
 . گذاردنمایش می

 بـا الگوهـای     ،ویراف به جهان پس از مـرگ      اردا سفر   ۀ با بررسی اولی   ارداویراف نامه در  
تـر آن،   قیـق شـویم امـا بـا بررسـی د        شمنی سفر به بهشت و دوزخ در اساطیر مواجه می         

ای مـشابه    را اسـطوره   نامـه ارداویـراف تـوان   مـی . شود عرفانی یافت می   ۀعناصری از تجرب  
ویراف همانند شمنی که در حالت خلسه و جدایی         اردا. های شمنی در نظر گرفت    اسطوره

جسم از روح به سفرهای اسرارآمیز طوالنی و خطرناک حتی به باالترین طبقات آسـمان               
رود، وقایع مشابهی را    زند و به درون دوزخ و مانند آن می        اوند دست می  برای دیدار با خد   

هایی را کـه     مناظر و انسان   ،سپس به صورت مشابه   . دهداز عالم پس از مرگ گزارش می      
هنگام و یا پس از حالت بیخودی به دقت توصـیف            ده، به کردر سفر خلسه آمیز مشاهده      

 شـمنی در سـفر      ۀاس تمامی عناصر یک اسطور    این اس  بر ). ٩٦،  ١٣٧٧ ،١الیاده(د  کنمی
ن دارای  انـد کـه مؤمنـا     اما زرتشتیان همواره بر این باور بوده      . ویراف نیز مشهود است   اردا

لوک روحی و یـا از طریـق        کارگیری روش عرفانی از راه سیر و س       مراتب معنوی باال، با به    
. ت از معمول دست یابند    توانند به نوعی معرفت و تجربه متعالی یا متفاو        ، می ادراک ژرف 

  سرمـستی از   ۀاین معرفت با برانگیخته شدن حالت جذبه و حصول بینش ژرف، در نتیج            
شراب، استفاده از داروهای خلسه آور، بازخوانی سرودهای اوستایی یا مراقبه در سـکوت              
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از این رو، این سفر که با نوشیدن منگ آغـاز           ). ٥٦ـ٥٤ ،١٣٧٧ کاویانی،( شودحاصل می 
  و سـرانجام بـه  یابـد  روان، بهشت و دوزخ ادامـه مـی  ا مشاهده اعمال تجسم یافته   شده، ب 

ـ   شـود، گونـه   تجربه متعالی مشاهده انجمن اهـورا و امـشاسپندان خـتم مـی              ۀای از تجرب
 .گرددعرفانی در دین زرتشتی محسوب می

 
 نمادگرایی و کاربرد آن در دو اثر

ات به صورت نوشتاری و گفتـاری اسـتفاده         انسان برای بیان معانی مورد نظر خود از کلم        
-کنند، نمادین است و به طور کلی مینقشی که کلمات در تبیین معانی ایفا می  . کندمی

  از جملهنمادها در همه عملکردهای فرهنگی بشر. ستتوان گفت که زبان مملو از نمادها
، ١٩٩٩،  ١ساویـ ( وجـود دارنـد   ...  ، علـم و   هـای فلـسفی   اسی، هنر، اسطوره، ق   ر، شع نید

، یک اصطالح، نام یا حتی تصویری است که در زندگی روزانه شناخته شـده    ٢نماد .)١٠٤
ای اسـت   است، اما عالوه بر معنای متداول، روشن و بی واسطه، دارای معنی ضمنی ویژه             

. )٣،  ١٩٧٨ ،٣یونـگ ( کندکه به آن چه برای ما مبهم، ناشناخته یا پنهان است اشاره می            
ناپذیر دینی تنها از طریق نمادهایی که از تجارب عـادی      بیان ۀ تجرب ۀ دربار ،٤به اعتقاد اتو  

 حتی وجود شباهتی بـسیار ضـعیف میـان        . گفتتوان سخن   شوند، می و معمول اخذ می   
 دارشود که یک دین    دینی و کیفیات غیردینی عالم طبیعت، سبب می        ۀیک ویژگی تجرب  

رو تصور ضعیفی در دل کـسانی  از این. ذاردیا عارف نام کیفیت طبیعی را بر آن تجربه بگ 
بنابراین در  ). ٣٠٦ـ٣٠٥،  ١٣٦١ ،٥استیس( شوداند، برانگیخته می  که آن تجربه را نداشته    

جاودانه،   شخصی معاد به عنوان حقیقتی متعالی و   ۀاین دواثر، برای توصیف و تصور تجرب      
  کـه بـه عـوالم و       نمادین سـاختن ایـن عقیـده      . بیان نمادین به خدمت گرفته شده است      

ت شخـصی و    یـ وی و متعالی، واقع   یان دن یای م رابطهوقایعی فراتر از ادراک ما اشاره دارد،        
امـا نمادهـایی کـه بـرای ایـن           ؛سـازد برقرار می قت جهانی، لحظه حال و جاودانگی       یحق

 ایرابطـه بـه    هـا تقریبـاً   ؛ آن شـوند  نمـی  ا ابـداع  یبه دلخواه ساخته    روند  منظور به کارمی  
 شـود، ن مـی  یچـه نمـاد   نمـاد و آن   یـک   ان  یـ وستگی م ی پ  و از دارند ینبا واقعیت   ی  وجود

 های پر نور بـرای سـاکنان عـوالم عقلـی در            از این رو در نظر گرفتن خرقه       .ضروری است 
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 تصادفی نیـست،    نامه ارداویراف های پارسا در  های درخشان برای روان   پوشش  و سیرالعباد
کاربرد نمادین نور    .با پاکی، پرهیزگاری و تقدس دارد      پیوستگی و ارتباطی     ،بلکه نورانیت 

نمـاد بـه طـور پویـا،       و تعـالی دارد رو بـه ای اشـاره برای تصور پاکی و قداست، در خـود     
 . کندای برای ایجاد ارتباط با حقیقت نور عمل میواسطه همچون

 دلیـل    به ۀ توصیف ناپذیر دینی دارند،    صرف نظر از کاربردی که نمادها در بیان تجرب        
 در  و نیـز هـدایت انـسان بـه سـمت تعـالی،          ی برای زندگی  یمعنا و    فهمی از جهان   ایجاد
 الهیات کـه  به همین دلیل    . ندابسیار حائز اهمیت   از لوازم اصلی اعتقادات    الهیات و    ۀزمین
 ،ایمانی ۀجامعق ی از طرپی آن است تا به بیان روشن و منسجم محتوای دین بپردازد،در 

بـه   اعتقـاد د و نـ حیـات آفرین  ،بـرای عقایـد  نمادها  .شودمیآکنده ها طورهاز نمادها و اس   
م یکی عقالنی بـا مفـاه     یزیان متاف ینی و ب  یم با نمادهای د   ینی مستق یان د یق ب یله تلف یوس

 کاربرد بیان نمادین، به سبب این       ،رسد در این آثار    به نظر می   .شودت می یای تقو اسطوره
 زرین  ؛١٣،١٢،  ١٣٧٤درگاهی،  : ـ  نک( معاد باشد    ۀه عقید کارکرد نماد در افزایش ایمان ب     

ی یتنهـا  بـه   نمـادگرایی  حـال، با این   . )٢٣ـ٢٢،  ١٣٧٢ عفیفی،   ؛١٢٣ـ١٢٢،  ١٣٥٥کوب،  
  بلکـه آن    مناسب و کـافی نیـست      ،ف دینی یرقابل توص ی عقاید غ  رۀبرای سخن گفتن دربا   

   یــایرالعبادســ مــثال در .ش فــرض داردیری عقیــده و تعــالی واقعیــت را پــیناپــذوصــف
تواند حقیقت و کیفیت     به تصویر کشیدن بهشت و دوزخ در عالم ماده، نمی          نامهارداویراف

 .هـای عقلـی و معنویـشان را بـه واقـع بنمایـد             ها و عذاب  زندگی در این دو مکان، نعمت     
  باشـد،  عمل کافی به  برای شکل دادن    شاید  نمادهای مقدس   زیستن در ایمانی مبتنی بر      

 در. کنـد  از واقعیت حاصـل نمـی      ییربنای ز یشناخت و   قت را ندارد  یف حق یصاما ادعای تو  
ت یـ ن و واقع  یر نمـاد  یـ قـت غ  یک حق ین که قابل بررسی و کنترل است،        یان نماد یکنار ب 
ای از   درون چرخـه   نـاگزیر ی  یـ گرا نمـاد  آن، بدون در نظـر گـرفتن         که  وجود دارد  محض
  .شودر گرفتار مییتصاو

 می حـدود مفـاه     کـه از   معـاد  درک مفهـوم  ادین در جهـت     در دو اثر مزبور بیـان نمـ       
 این. گشاستشود، راه ه نمی دیتحت اللفظی فهم  محض و   به طور    و   خارج است استداللی  

 پـذیر عقیده به غیر از طریق سلوک عرفانی که تنها برای بزرگـان دیـن و عرفـان امکـان                  
  نماد سـازی بیـان     ی را که با   قیحقا. ستیقابل وصول ن  برای همگان   به طور تجربی    است،  

 گونه کـه همانی  نظرلحاظ  را از   ها   آن ا حتی یتوان نشان داد، مشاهده کرد       نمی شوندمی
 هـای گـزاره شـود؛   میق  یمان تنها تصد  یامعاد از راه    قت  یحق. دکرف  ید، توص نشوواقع می 
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 مـان یاایـن    .کننـد نمـی یا فهـم     وف  یتعر،  فیکنند اما آن را توص    مانی به آن اشاره می    یا
 هـای در صـورت  تنهـا   شناختی است که محتوای خود را       ِ  مانیک ا ی یقی و اشاره گر،   تصد
 قیـ  طر ایـن به   و   شودمیدرون نمادها دوباره تفسیر      به معاد    اعتقاد .کندان می ین ب ینماد

-میت  یتقو گرفتن در پرتو نمادها    با قرار  آنری  یخردپذماند و   میدر ذهن زنده و پرشور      
 انی دارد کـه بـرای مـردم همـه         یـ اعتبارکلی و ب  واقعی عقیده،   نماد با حفظ عناصر     . گردد
 بـه عنـوان مثـال     . بخشد و بنابرایـن به عقیده عمومیت می      ستها آشنا ها و فرهنگ  زمان

 ای از بوی خوش و قدم زدن میان گل ها و گیاهان خوشبو را دارنـد،               ون همگان تجربه  چ
 ای به مشام وی از جانـب ایحههای معطر و وزیدن ر تصور گردش روان پارسا در میان گل      

 .پـذیر اسـت   مندی اخروی است، برای ایـشان امکـان       گر آسایش و بهره    که نمایان  خداوند
دوام  نیزدر خارج ازذهن     ، و همراه با حفظ تعالی عقیده      ستن در نمادها  یبا ز ذهنی  مان  یا

یندار ای جبران ناپذیر بین شخص د     حدّی که فاصله    و عقیده از معنویت بیش از      آوردمی
 .)١٥٧ ،١٤٣ـ١٤٢، ١٣٩، ١٩٩٩ اویس،(شود آورد، حفظ میو اعتقاداتش به وجود می

 نش، از یـ را از احساس به فهم، از فهـم بـه ب           انسان    محرک یيرویننمادسازی همانند   
 توان فرآیندی را  بنابراین می . ددهر سازنده ارتقا می   یشه به تفس  یشه و از اند   ینش به اند  یب

 ای در قالب یک نماد احـساس، فهـم و        یح داد که طی آن عقیده     به صورت یک مثال توض    
 عملی موجـد   هربه عنوان نمونه در دین اسالم این اعتقاد وجود دارد که            . شودتفسیر می 

 سنایی در مثنـوی   . شودصورتی در نفس است و این صورت در سرای آخرت متجسم می           
سـنایی،   :ـ  نکـ ( گیردر می  خرچنگ را به عنوان نمادی برای صورت بخل به کا          سیرالعباد

های خویش چنگ زده    انسان بخیل همانند خرچنگ بر دارایی     ). ١٩٢،  سیرالعباد ،١٣٤٨
کـارگیری  برای ارتباط برقرار کردن با این نماد باید با بـه          . کشدو آن را به سمت خود می      

 وجـودی میـان چنـگ       ۀرابط. دکرتخیل، انسان بخیل را در قالب صورت خرچنگ تصور          
های خویش بینش و فهمی از      چنگ به اشیاء و چنگ زدن انسان بخیل به دارایی         زدن خر 

 تجـسم اعمـال بـه       مفهـوم به این ترتیب تفـسیری از       . کندصورت اخروی بخل ایجاد می    
 . گردد و این اعتقاد تقویت میمی آیدوجود 

 که سالک در جریان تغییر و تکامـل مـادی بـه تـصویر               سیرالعباددر بخش نخستین    
...  قدیم نهاد، امیر کون و فساد، پیرمرد نورانی و         ۀشده، نمادهایی همچون باد، دای    کشیده  

ند، اما در ارداویراف نامه چنـین مبـاحثی         مرتبطوجود دارند که با مباحث انسان شناسی        
شویم که او عوالم پس از مرگ و ویراف همراه می   اردا و ما از هنگامی با    است  مطرح نشده   
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  تنهـا  بنابراین برای مقایسه بیان نمادین در این دو اثـر         . دکنیسرگذشت روان را شهود م    
 به نمادهاي مرتبط با ایـن تجربـه شـهودی اکتفـا و در ادامـه ایـن دو را در سـه زمینـه                        
مشترک جاودانگی، بهشت و دوزخ و تجسم اعمال که بـارزترین عناصـر ایـن دو تجربـه                  

 اوت این دو مـتن در نمادسـازی       الزم به ذکر است که عمده تف      . کنیمهستند، مقایسه می  
 .ها وجود داردناشی از عقاید متفاوتی است که در پس هریک از نماد

 
 جاودانگی

 سیرالعباد معاد است که در      مفهومحیات جاودانه در زندگی پس از مرگ از لوازم اساسی           
صـه  آن چه در این دو اثر ورود بـه عر         . گرددای نمادین مطرح می    به گونه  نامه ارداویراف و

کننـده   نماد ارائـه  ،ناپذیر تجربه معاد و جاودانگی را ممکن ساخته تا از آن رهگذر           توصیف
حالت خلسه با رهایی از بند جسم مادی به شـهود           .  است ١"خلسه"تصویری از آن باشد،     

ساز حصول جاودانگی و یا دست کم درک این حالـت            و زمینه  شود می عوالم غیبی منجر  
 و گذشـتن از     دهـد رخ می  با بیرون آمدن از تاریکی عالم ماده          خلسه  سیرالعباد در. است

زمان و مکان که  . نمادی است که به ورود به ساحتی جاودانه اشاره دارد"پای حدّ زمانه"
به عالم ماده و طبیعت اختصاص دارند، علت تغییر، تکثر و سبب محجوب ماندن احـوال                

 ، زمـان  ۀ از درواز  سالکرو با عبور    ز این  ا ،)٢٣،  ١٣٦٦طوسی،  ( نداآخرت از ادراک انسانی   
 بـرزده،  هـا سـر   چون صبح روشنی از پس حجـاب      رسیدن او را به عالمی جاودانه که        پیر  

امان اسـت، از گلخـن دوزخـی و          جا از زخم تیغ عزرائیل در     سالک در این  . دهدمژده می 
، ١٣٤٢ سـنایی، : ـ  نکـ  (دشـو زندگی عاریتی رها و در گلشن جاودانه بهشتی داخـل مـی           

 ).٢٠٥ـ٢٠٣، سیرالعباد
پس از شـست  به منظور سفر به جهان پس از مرگ و ادراک جاودانگی،    ویراف  اردااما  

منـگ  "یـدن بـوی خـوش، سـه جـام زرّیـن از              ی نو و بو   ۀو شوی سر و تن، پوشیدن جام      
  فرو رفـت   "خوابی هفت روزه  " نوشید و با خواندن دعای کوتاهی در بستر به           "گشتاسپی

گونـه و نمـادی اسـت کـه بـرای      این خواب نمایانگر حالتی خلسه  ). ٢٥ ،١٣٧١ عفیفی،(
جـا  در این . گرفته شده است  کارو شهود سرگذشت روان به    مرگی و جاودانگی    اشاره به بی  

حالـت خلـسه و ادراک    به عنوان عاملی مـؤثر در وقـوع   "یم" یا   "منگ"نقش نوشیدنی   

_____________________________________________________________ 
1. ecstasy 
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ی و منـگ در میـان زرتـشتیان         مصرف موادی همچـون مـ     . جاودانگی حائز اهمیت است   
ها نیز مورد    قدرت جاودان می در اسطوره     .همواره رابطه نزدیکی با جاودانگی داشته است      

ویـراف، گـشتاسپ   اردادر آیین زرتشتی عالوه بـر  ). ٣٢٨، ١٩٦٩الیاده،  (توجه بوده است  
 دیگـر   ای از منگ نوشید تا جایگاه خود را در جهـان           زرتشت نوشابه  ۀشاه نیز بنا به توصی    

 ). ١ ،١٣٧٢ عفیفی،( دکنمشاهده 
به عنوان درمان بخش،    "هوم"و"می"،"منگ"١در دین زرتشتی مصرف سه نوع مخدر      

  کـه  اسـت ماده مخدری   ،  منگ. مرگ سازنده مورد توجه بوده است     دارنده مرگ و بی    دور
 ن واژه به صورت   یاوستا ا  در.  است بودهمراسم مذهبی مورد استفاده      در زین پزشکی و  در
 ده شـده اسـت    یـ برگردان٢پهلـوی بـه منـگ      متـون    در و"بنگها"تیسانسکر در،  "بنگهه"
 و در پهلوی به صـورت      رفته به کار "مذه"در اوستا به صورت   "می").٦٢٢،  ١٣٧٤عفیفی،  (
 آن را  بردنـد و  مـی  زرتشتیان می را برای درمان بیشتر امراض بـه کـار          . آمده است ٣"دم"
 "سومه" هند رانی که در  یهندو ا  "هوم").٤٣٣ـ٤٣٢،  ١٣٣٨معین،(نامیدند  می"شاه دارو "
. شودپهلوی و فارسی هوم خوانده می       و در  ٤"هئومه"، در اوستا به صورت      شودده می ینام

ایزدی نیز به ایـن نـام وجـود         .  سکرآور آن را می نوشیدند     ۀهوم نام گیاهی است که شیر     
 یـافتن مردمـان   مراسم آیینی قربانی، موجب شکست شر و زنـدگی         دارد که مرگ آن در    

زادسپرم با نیز در  همچنین از هوم در اوستا، هوم یشت و    ).٥٢ ،٥٠ ،١٣٧٣،  ٥هینلز( است
و بـا   بـر ایـن اسـاس        ).٦٤٦ــ ٦٤٥،  ١٣٧٤ عفیفی،(  مرگ یاد شده است    ۀصفت دور دارند  

تـوان چنـین نتیجـه       مـی  ،مرگ سازی این مخدرها در دین زرتـشت       توجه به کارکرد بی   
- قدسی دارد، به نوعی بی     ۀا نوشیدن منگ که درآیین زرتشت جنب      ویراف ب ارداگرفت که   

 . یابدمی مرگی و جاودانگی که هدف از فرشکرت و سرنوشت نهایی انسان است، دست
 ویـراف در ادراک   ارداهـای شخـصیتی     این، توجه بـه تـأثیر و نقـش ویژگـی           عالوه بر 

 به لحاظ اندیشه، گفتـار ویراف در میان هفت تن که    اردا. رسدجاودانگی جالب به نظر می    
ترین بود و بـا سـه بـار نیـزه     ترین و نیک نامگناهو کردار پیراسته و پرهیزگارتر بودند، بی     

پذیرش افـراد  ). ٢٣، ١٣٧٢عفیفی،  ( برگزیده شد    ،افکندن به اندیشه، گفتار و کردار نیک      
شـود، ممکـن     درکی که منجر به خلـسه مـی        ۀقو. برای درک حالت خلسه متفاوت است     

_____________________________________________________________ 
1. drug 
2. Mang, Banghe, Bangha 
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های رفتـاری بـرای رسـیدن بـه آن          یوهای نیرومند باشد که تنها ش     ست در فرد به اندازه    ا
پرهیزکاری، شـب بیـداری، امـساک و خلـوت          . کافی و مصرف مخدرها غیرضروری باشد     

در این حالت بینش و روشنی به سوی فرد جریان          . گزینی ارتباط نزدیکی با خلسه دارند     
کند، با نیروهای طغیان کـرده بـه ذهـن پاسـخ            یابد، جهان شروع به سخن گفتن می      می
این قوه درک یـک     . دشوای تازه آشکار می   دهد و زیبایی و نظم معنادار اشیاء به شیوه        می

 خـاص زنـدگی خـالص و    ۀ است که بـا شـیو      "استعداد اوج یافتن  " یا   "حس غیب بینی  "
 ).٣٣٤، ١٩٦٩الیاده، (پرهیزگارانه قابل دستیابی است 

ل حالت خلسه و توان غیب بینی و شهود که با رهایی از حدّ زمان          حصو سیرالعباددر  
اسالمی  از نظر حکمای  . آیددهد، در جریان تغییر و تکامل نفسانی سالک پدید می         میرخ

آورد  هر یک تأثیرات خاصی در وی پدید می        ۀانسان دارای سه نفس یا روح است که غلب        
 ۀدایـ " و بـه بیـان سـنایی         "نفس نبـاتی  "ل  او. شودها نیز از آن ناشی می     و تفاوت انسان  

- و آن را از نابودی نگه می       کندمی که در جهت نشو، نما و کمال جسم عمل           "قدیم نهاد 
 است که سنایی    "نفس حیوانی "دیگر  ). ١٨٣ـ١٨٢ ،سیرالعباد ،١٣٤٨ سنایی، :ـ  نک( دارد

تعبیر او منهیـان    این نفس با حواس ظاهر یا به        . آن را به مَلِکی دو روی مانند کرده است        
-ها را مـشرفان هـامونی مـی       گردونی، از احوال عالم ظاهر مطّلع و با حواس باطن که آن           

نفـس  "و سومین آن    ). ١٨٥ـ١٨٤همان،   :ـ  نک( شودنامد، از عالم غیب و باطن باخبر می       
پیرمـردی لطیـف و     " و در سیرالعباد خود را       گیردمی است که از عقل فعال نشئت        "گویا

این نفس  ). ١٨٩ـ١٨٧همان،   :ـ  نک( کند معرفی می  "کار دار خدای  "پدرش را    و   "نورانی
تر و برتر از دو روح دیگر، فناناپذیر و عامل جاودانگی انسان پـس از نـابودی جـسم                   کامل
 این نفس که ممیز انسان از حیوان است، دانـش، خـرد و قـوای تـشخیص                  ۀاز غلب . است

 حقیقت نفس گویا از عالم ملکوت است        ).٨٢،  ٥٤ـ٥٣ ،١٣٦٦ابن سینا،   (شود  حاصل می 
هرگـاه تـسلط قـوای      . داردهای جـسمانی او را از عـالم خـود بـاز مـی             اما قوا و مشغولیت   

جسمانی بر این نفس با پرهیز از اقتضائات نفوس فروتر و کسب فضائل روحـانی کـاهش                 
سـهروردی،  ( شـود یابد، روح نفسانی رها، به عالم قدس پیوسته و از امور غیبی آگاه مـی              

 ۀویـراف بـرای مـشاهد     اردا سالک بـرخالف     ،سیرالعبادمثنوی   بنابراین در  ).١٠٧ ،١٣٤٨
 جا ریاضت، مجاهده و تهذیب نفسانی راه      در این . نداردعوالم اخروی نیازی به می و منگ        

 و  "مـرگ ارادی  "رسیدن به شهود خلسه آمیـز و ادراک جـاودانگی اسـت کـه از آن بـه                   
بـه عبـارت    ). ٣٤٤،٢٧ ،٧٣٠ ،١٣٣٦ سنایی، :ـ  نک(شود  ر می  تعبی "مرگ پیش از مرگ   "
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 چشم بصیرتی برای سالک ۀدیگر همراهی با نفس گویا و حصول کمال عقلی فراهم کنند
 در ایـن مرحلـه سـالک خـود را         . سازداست که او را قادر به ادراک حقایق عالم غیب می          

ـ نمایروی را بـه او مـی      سازد و عقل نیز همچون چشمانی بینا عوالم اخ        مَرکب عقل می    دان
 .)١٩٠، سیرالعباد،١٣٤٨سنایی،  :ـ نک(

 
 بهشت و دوزخ 

عـوالم اخـروی در غیـب بینـی         . ترین عقاید ادیان وحیانی است    یدبهشت و دوزخ از بنیا    
-ویراف بیش از هر چیز بر بهشت و دوزخ داللـت دارد و از آن حکایـت مـی      ارداسنایی و   

احوال ساکنان آن به صورت نمادین در عوالم مـادی          در سیرالعباد بهشت و دوزخ و       . کند
دانیم که آخرت سـرای بقـا و جـاودانگی اسـت و بـه طـور قطـع                   اما می . شودترسیم می 

ـ . پذیر و فانی شدنی است، جای ندارنـد       موجودات اخروی در عالم ماده که دگرگونی        ۀارائ
رایی است که پیش از ، از الزامات بحث نمادگسیرالعبادتصویری مادی از این دو مکان در 

کنـد،   مطـرح مـی    سیرالعبادی که سنایی در     ی ا در تقسیم بند  عالم ماده   . این مطرح شد  
گانـه و دیگـری عـالم عناصـر         شامل عالم علوی و عالم سفلی است؛ اولی عالم افـالک نـه            

 در). ٣١٥ــ ٢٦٢،  ١٣٤٨ سـنایی،  :ـ  نکـ (شـود   چهارگانه یا عالم کون و فساد نامیده مـی        
، اهل دوزخ در عالم ماده که از عناصـر          سیرالعباد شهود عوالم اخروی در      جریان سلوک و  

.  بهشتیان نیز در فلک االفـالک و عـوالم عقلـی سـکونت دارنـد               چهارگانه ترکیب یافته و   
 بهشت یاد کرده    ۀعالوه بر این مثنوی، سنایی در دیگر آثار خویش از لحد به عنوان روض             

 بهشت و گـاهی آن را بـه دلیـل           ،کاری صاحب آن   قبر را به سبب نیکو     ۀاو گاه حفر  . است
یـا از حقیقـت ورود      ) ٤١٨،٩٦،  ١٣٢٩ سنایی، :ـ  نک (وزخ معرفی بدکرداري وی همانند د   

 ).٣٩٤همان،  :ـ نک( دکنمیتعبیر فرعون به رود نیل به ورود در آتش دوزخ 
برای توجیه علت تصویرسازی مادی از بهشت و دوزخ اشـاره بـه ایـن نکتـه ضـروری         

  که اغلب مشاهدات عرفانی نزد حکما و عرفـای مـسلمان توسـط نفـس گویـا و در                   است
 نفـس کـه بـا       سیرالعباددر  ). ١٠٨ـ١٠٧،  ١٣٨٦ قیصری،(پذیرد  خیال سالک صورت می   

ای بینا یافتـه و پـای در راه نهـاده اسـت، بـه               پرهیزگاری و دوری از خورد و خواب دیده       
بـر ذات  پیوندد و تـصاویری از آن       فالک می او گاه به نفوس ا    . دکنمیرو  سوی عالم قدس    

 کنـد، خیـال از آن     گاهی هم که امـر عقلـی را مـشاهده مـی           . بندندآینه گونش نقش می   
از این رو نفـس صـور جـسمانی         . سازدو آن را به عالم حس منعکس می       کند  میحکایت  
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-هده می ند، در عالم ماده مشا    اای خیالی از امر روحانی    بهشت و دوزخ را که شبح و سایه       
 ۀها اموری عقلی و معنوی است، در آین       به این ترتیب بهشت و دوزخ که حقیقت آن        . دکن

، ١٣٤٨ سـهروردی، ( یابنـد  از راه صور مادی قابلیت شـهود مـی         ،گر شده نفس گویا جلوه  
 بهشت و دوزخ به واقع از لحاظ وضعیت در اجسام           ، پس در نتیجه در بیان سنایی      ).١٠٧

دهند کـه   هایی رخ می   این امور نیز اغلب در مکان      ۀمشاهد .ندارندهاي مادی قرار    و مکان 
گونه کـه   توانند این حقایق را بنمایند؛ درست همان      هایی می به دلیل لطافت همانند آینه    

آیات و اخباری نیز    . دهدآینه صور محسوسی را که به واقع در آن وجود ندارند، نشان می            
. ایگاهی برای بهـشت یـا دوزخ وارد شـده اسـت           در تعیین بعضی از مکان ها به عنوان ج        

: ـ  نکـ ( "اید در آسـمان اسـت     و روزی شما و آن چه وعده داده شده        ": فرمایدخداوند می 
همچنـین  . که منظور از امر وعـده داده شـده، همـان بهـشت و دوزخ اسـت                ) ٢٢/ذاریات

از ). ٢٥/ نـوح ( "غرقـه گـشتند و در آتـشی درآورده شـدند          " :فرمایـد درباره قوم نوح می   
وارد شده که قبر مؤمن باغی از باغهای بهشت و قبر منافق گـودالی              نیز  ) ص(رسول خدا   

 ). ٣٧٥ /١٤١٧،٢ فیض کاشانی،( های دوزخ استاز گودال
 هـر   تصویر نمادین بهشت و دوزخ بیان شد، سنایی صـاحبان          ۀاساس آن چه دربار    بر

 کـاربرد نمـادین   . کـشد ویر می یک از صفات و خویهای ناپسند را در یکی از افالک به تص            
 های عالوه بر ضرورتسیرالعبادافالک و سیارات در نمایاندن صاحبان صفات و ملکات در 

 . نماد، متأثر از اعتقاد قدما به تأثیر افالک بر سرنوشت آدمی بوده اسـت              ۀگفته دربار پیش
 ن صورت دهد که در ای    معنوی و شهودی گاه در خیال سالک رخ می         ۀبه بیان دیگر تجرب   

 های روحانی و جـسمانی او باشـد، و گـاهی در خیـال             تواند متأثر از ذهنیت و ویژگی     می
 عرفای مسلمان حقایق. گرددمنفصل و در قالب صورتی مناسب معنای مشهود ادراک می
مصون  روحی و جسمی سالک   مشاهده شده در خیال منفصل را از گزند ذهنیت و شرایط          

 اغلب  ،سالک  در حالی که حقایق ظهور یافته در خیال        ،)٩٩ـ٩٨،  ١٣٨٦ قیصری،( دانندمی
ایجـاد شـده    متأثر از ذهنیتی است که براساس شرایط فـردی و اجتمـاعی دنیـوی در او             

ها تنها  البته، نادیده نباید انگاشت که تبلور عوالم غیبی و نیز اعمال و صفات انسان             . است
انتخاب نمادها   یت جمعی نیز در   کننده نیست، بلکه ذهن   محکوم به ذهنیت شخص تصویر    

هـای دینـی،    آموزه به دیگر سخن، ذهنیت جمعی در عصر سنایی تحت تأثیر         . مؤثر است 
ای متفـاوت از عـوالم      کالمی و فلسفی شکلی خاص یافته و سنایی حتی اگر خود تجربـه            

گیری از نمادهایی اسـت کـه       غیبی داشته باشد، در انعکاس آن به مخاطب ناگزیر از بهره          
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از این رو کاربرد نمـادین افـالک و         . ای ذهنیت جمعی عصر او آشنا و قابل درک باشند         بر
توانـد معلـول شـرایط فـردی و اجتمـاعی           سیارات به منظور نمایش صاحبان صفات، می      

 .باشد های کالمی و فلسفی عصر او موضوعیت یافتهسنایی بوده و در قالب آموزه
 فلک قمـر، عطـارد، زهـره، آفتـاب،          ،ز این عقیده   متأثر ا  سیرالعبادرو سنایی در    از این 

 مردم، ستاره پرستان، اصحاب طبیعت، اهل تردید        ۀرا به سفیهان و ابلهان، عام     ... مریخ و   
باالترین مرتبه متعلق به نفس کلی و روحانیان است کـه           . دهداختصاص می ... و گمان و    

ز سـاکنان افـالک بایـد       هـای هریـک ا    با دقت در ویژگی   . در فلک االفالک سکونت دارند    
شـود، بـه طـور مـستقیم بـا سـعادت و             ها نسبت داده می   گفت، تمامی صفاتی که به آن     

 نحوست منتسب به فلک مورد نظر قابل تطبیق نیست و به عنوان مثـال در فلـک سـعد                  
 :ـ  نکـ ( آورد، خـود نمایـان سـکونت دارنـد        مشتری که رستگاری اخروی را به ارمغان می       

توان تأثیر این عقیده را برتصویری      اما باز هم نمی   ). ٢٠٨ـ٢٠٧،  عبادسیرال ،١٣٤٨ سنایی،
 نکتـه الزم اسـت کـه در         ذکـر ایـن   . دهد، انکار کرد  که سنایی از ساکنان افالک ارائه می      

جایگاه کروبیان، سالکان طریقت، اهل توحید و عبودیت و انسان کامل کـه بـه           سیرالعباد  
 ،همـان : ـ  نکـ ( مـاده و در عـالم عقـول قـرار دارد             اند، ورای عـالم   فنا و بقای الهی رسیده    

 ). ٢١٨ـ٢١٣
 طـور  بـه . شوند نیز بهشت و دوزخ در عالم ماده به تصویرکشیده می          نامهارداویرافدر  

 بهشت نسخه و برگردانی از جهان مادی است؛ جهانی کـه تمـامی              ،کلی در متون پهلوی   
ی اسـت کـه درآن از شـادی و          دوزخ نیز مکـان   . ها از آن رخت بربسته است     گناهان و رنج  

شوند اغلب به صورت    هایی که توصیف می   ها و عذاب  رو نعمت از این . ای نیست لذت نشانه 
مادی است، مگر نعمت دیدار و شادمانی از مصاحبت با ایزدان و امشاسپندان و یا عـذاب                 

 ،١زنـر ( دهدمیرنگ معنوی به بهشت و دوزخ زرتشتی        همنشینی با اهریمن و دیوان که       
 عقیــده بــه ســیرالعباد هماننــد نامــهارداویــرافعــالوه بــر ایــن در ). ٥٠٥ـــ٥٠٣ ،١٣٨٤

تأثیرگذاری افالک، ستارگان، ماه و خورشید بر سرنوشت آدمی در تصویرسازی بهـشت و         
 ۀ همـ امزداورهـ اساس ایـن اعتقـادات آفریـدگار ا    بر. شودمالحظه میدوزخ در عالم ماده  

که در دین زرتـشت دوازده  )امشاسپند(اه و دوازده برج  مهر، مۀنیکی آفریدگان را به عهد 
 کننـده سرنوشـت و مـدبّر جهـان هـستند          ها تعیین  و آن  ،اند، سپرده سپاهبد نامیده شده  

هـا سـتاره    از میان آن  . ها مؤثرند ستارگان نیز بر احوال انسان    ). ٢٣،  ١٣٥٤ ،مینوی خرد (
_____________________________________________________________ 
1. Zahener, R.C. 
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 بهره مندی و رفاه جهـان از        ۀهم. مندتر دانسته شده است    تیشتر، مهتر، ارجمندتر و فره    
 هـای آب  های دیگری نیز با کارکردی مشابه وجـود دارنـد؛ سـتاره           ستاره. راه تیشتر است  

به ترتیب بـرای افـزایش آب، زمـین،    ... چهره، زمین چهره، گیاه چهره و گوسفند چهره و  
 جایی که دیوان های البرز،ستاره وَنَند در گذرها و دره. اندآفریده شده... گیاه و گوسفند و

 هـا بـرای گـذر خورشـید، مـاه و          کنند، قرار دارد تا از ممانعـت آن       و پریان از آن گذر می     
  فروهـر مقدسـان بـر گـذر دوزخ،        ٩٩٩٩٩ستاره هفت اورنگ با     . ستارگان جلوگیری کند  

این سـتاره   . دارد دیو، دروج، پری و جادوگر را از مخالفت با سپهر و اختر باز می              ٩٩٩٩٩
ـ  وزخ حرکت می  پیرامون د  .  بـروج اسـت  ۀکند و کار اصلی او تنظیم آمد و شد دوازده خان

هـا، در   ها و روییـدنی    زاییدنی ۀحرکت خورشید و ماه برای روشن سازی جهان، رشد هم         
های دیگری است که به سبب گردش    حساب ۀدست داشتن روز، ماه، سال و فصول و هم        

 در آن  کـه    سـیرالعباد بـرخالف   . )٦٧ــ ٦٥،  مینوی خرد ( شودخورشید و ماه مشخص می    
  با ساکنان سعید یا شقی هر فلـک مطابقـت نـدارد، در             ویژگی سعد و نحس افالک لزوماً     

 بـا  اختصاص سه طبقه از بهشت به ستاره پایه، ماه پایـه و خورشـید پایـه            ارداویراف نامه 
 کها در سرنوشت نیک آدمیان قابل انطباق است و ساکنان هر ی            آن ۀویژگی تعیین کنند  

ویراف بـه   اردا. از این طبقات با خصوصیات ظاهری مرتبط با نام آن طبقه سنخیت دارند            
- مـی  ، نیک ۀ جایگاه اندیش  ،همراه سروش پاک و ایزد آذر در نخستین گام به ستاره پایه           

 های پاک همچون ستارگان درخشان در مکـانی بـسیار روشـن،            روان ،درآن جایگاه . رسد
هر و ماه نیز طبقه دوم و سوم بهـشت را بـه خـود اختـصاص                 م. بلند و باشکوه قرار دارند    

ویراف انجمنی از پاکان را که همچـون نـور          اردا نیک،   گفتار جایگاه   ،در ماه پایه  . دهندمی
 در خورشید پایه که جایگاه کـردار نیـک اسـت، سـاکنان            . کندد، مشاهده می  انماه روشن 

بـا گـام چهـارم بـه        . رار دارنـد   خورشید درخشانند و در جایگاه و بستر زرّیـن قـ           نهمچو
 جاودانگی در ایـن     ۀویراف مژد اردارسند و به    گرزمان روشن که همگی آسایش است، می      

شود، نیک حاصل می   گرزمان که به اندیشه، گفتار و کردار      . شودمرتبه از بهشت داده می    
 ، امـشاسپندان و دیگـر پاکـان اسـت و ظـاهرا هماننـد عـالم عقـول در                   امزداورهجایگاه ا 

 ). ٣٤ـ٣١، ١٣٧٢ عفیفی، :ـ نک(، خارج از عالم ماده قرار دارد یرالعبادس
رسـد از   همچنین زرتشتیان معتقدند هر بدی که به مردمان و آفریـدگان دیگـر مـی              

اهریمن هفت  . نداهفتان یا هفت سیاره است که به منزله هفت سپاهبد از جانب اهریمن            
، سـپردن آن بـه نیـروی        امزداورهـ وقـات ا  سیاره را برای برهم زدن و ربودن نیکی از مخل         
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هفـت سـیاره    . دیوان و دروجان و برای مخالفت با مهر و ماه و دوازده برج آفریـده اسـت                
مینـوی  (سپارند  دهند و به دست مرگ و هرگونه آزاری می         آفریدگان را شکست می    ۀهم

 دوزخ بـا    ای به انطباق طبقـات    یراف از دوزخ، اشاره   در دیدار ارداو  ). ٢٦،٢٣،  ١٣٥٤ ،خرد
  سـیرالعباد  ای که هفت سپاهبد اهریمن هستند، نـشده اسـت در حـالی کـه              هفت سیاره 

حقیقت دوزخ را که به عبارتی گرفتاری در صفات ناپسند مادی و دنیوی است، در عـالم                 
 . گذاردچهارگانه به نمایش می عناصر
 

 تجسم اعمال
شـگفت آور و نیـز صـفات         دوزخیان را به صورت حیوانات وحشی و         سیرالعبادسنایی در   

گونه از تصویر سازی نمادین     این. گذاردای نمادین به نمایش می    ناپسند انسانی را به گونه    
روز در  . اسـت  در جهان  پس از مـرگ         "تجسم اعمال "در اشعار سنایی مبتنی بر عقیده       

 خیزنـد، پرهیزگـاران بـه سـوی خـدای رحمـان و            ها گروه گروه برمی   رستاخیز که انسان  
در سـرای  ). ١٩/لتفـصّ  ؛٨٥/مـریم  :ـ نکـ ( شـوند ن خدا به سوی دوزخ محشور می دشمنا

 هـرکس بـا     ،آن هنگام در  . ها حشر افراد بر صورت ذاتی ایشان است       آخرت با رفع حجاب   
چیزی که سلوک و مسیر زندگی وی در طلب آن بـوده، پیوسـته و همـراه اسـت و آثـار                      

؛ گروهی بر حـسب     )٢٣،  ١٣٦٦ طوسی،(شوند  افعال و اعمال نزد وی متصور و حاضر می        
و پرهیزگاران به سـبب     ) ٥/تکویر :ـ  نک( صفات ناپسند خویش به صورت حیوانات وحشی      

) ص(از رسول خـدا     . )٢٢/تقیام :ـ  نک( گردندمحشور می های بهیّه   صفات نیکو به صورت   
 ها به صـورت میمـون و خـوک        نیز در حدیث آمده که مردم بنابر نیّاتشان و بعضی از آن           

 ). ١٦/٣٦٦ ،١٣٦٨ طباطبایي،( شوندمحشور می
 خداوندی که چیزی بر او پوشیده نیـست، هـر صـفت         ،به بیان سنایي در جهان دیگر     

 دکنـ نیکو یا زشتی را که انسان با نفس خویش بـه همـراه دارد، آشـکار و محاسـبه مـی                    
ی،  صفات روحـان   ۀدر آن هنگام هر کس برحسب غلب      . )١١٣نامه هفتم،    ،١٣٧٩ ی،ایسن(

هـای  خیزد؛ صورت حیوانی و یا شیطانی بر نفس، به صورت ملکات و افعال خویش بر می             
هـا آشـکار   هـای زشـت آن  سیرتخوب در افراد صاحب صفات حیوانی و شیطانی نهان و   

پوشیده بودن احوال درون از ادراک انسانی از نظـر          . )١١٠ ،١٣٣٦ سنایی، :ـ  نک( شودمی
امـا  . ود بدکرداری بر خویشتن مغـرور و فریفتـه گـردد          شود که او با وج    سنایی سبب می  

 و تجسم یابـد، بـر بـدی و زشـتی            آیدهنگامی که عمل انسان از نهان گاه خویش بیرون          



 

  ارداویراف نامهسنایی و  عادلم الي اسیرالعبادبررسی نمادگرایی در  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

١٥٥

 همچنین او کـسانی را کـه        .)٤١٩،  ١٣٢٩ سنایی، :ـ  نک( احوال خود تأسف خواهد خورد    
. )٣٣٧ ،همان :ـ  نک( کندخوی ناشایستی دارند به سگی باردار تشبیه می        و صفات و خلق  

 سنایی نیز کسانی همچون قباد، پرویز، امیر، شهنشاه، فقیه، زهـدورز، قاضـی،              حدیقهدر  
که در دنیای مادی صاحب منزلت و مقامی هستند، در جهان دیگر به سبب              ... دانشمند و 

 گردنـد خیزند و از صورت زشت خـود متـألم مـی      سیرت بد خویش با صورت ددان بر می       
 مخلوقـاتی   سـیرالعباد  سـنایی در     ،اسـاس ایـن اعتقـاد      بـر . )٣٨٠ ،١٣٢٩ ،سنایی :ـ  نک(

سالک در گذر از وادی مربوط     . کشدانگیز را در عالم عناصر چهارگانه به تصویر می        شگفت
رسـد کـه تـصویر مـنعکس از         به هریک از عناصر خاک، آب، باد و آتش بـه منـازلی مـی              
 ،در ایـن مرتبـه    . اسـت ... ینـه و  ساکنان آن نماد صفاتی همچون حرص، بخـل، حـسد، ک          

بـه عنـوان مثـال صـاحب        . اند از صورت انسانی خارج شده     صاحبان صفات دوزخی کامالً   
یابـد   حسد در صورت جوهر آب به صورت افعی هفت روی و چهار دهان تجسم می               ۀملک

و شخص طمّاع، وحشي سیاه رویی همچـو نـی میـان            ) ١٩٣ـ١٩٢،  ١٣٤٨ سنایی، :ـ  نک(
ها شبیه روبـاه و     دن و دو دهان دارد و مانند بوزینگانی که سر و دم آن            تهی است، سه گر   

های ظاهری مرتبط با این     همچنین ویژگی ). ١٩٤ـ١٩٣همان،   :ـ  نک(دود  سگ است، می  
گـرفتن چهـار     درنظـر  مثالً. هاستبرای تبیین چگونگی عملکرد منفی آن       صفات، نمادی   

هـای  دگی این خلق ناپـسند کـه انـسان        کنندهان برای افعی حسد به نابودگری و هالک       
 . دارداشاره کام فرو برده است، بسیاری را به

ـ          سیرالعبادعالوه براین در      تـصویری از احـوال      ۀ تجسم نمـادین اعمـال در قالـب ارائ
-سالک با ورود به افالک با افرادی روبرو می. شودصاحبان ملکات ناپسند و نیک بیان می

ـ ای از ملکات  نی خارج نیستند، اما هر کدام گرفتار گونه        از صورت انسا   گردد که کامالً   . دان
 مـردم همـراه بـا امـور و     ،گری متأثر از این عقیده است که به هنگام رستاخیز         این تصویر 

  عـود در   ۀنوازنـد . شـوند اند، برانگیخته مـی   احوالی که در دنیا بدان مشغول و شیفته بوده        
ت در حالی کـه کـوزه شـراب بـر گـردنش            حال نواختن و باده خوار، مست و قدح به دس         

ها حکـم  خیزد و آن چه او را از راه خدا بازداشته، تا زمانی که خدا میان آن    آویخته، برمی 
-شود که از زخم    راه خدا در حالی محشور می      ۀدر مقابل، کشت  . کند، همراه او خواهد بود    

سنایی  ، اساس بر این ). ٢٧،  ١٣٩١غزالی،  (هایش خونی معطّر به بوی مشک جاری است         
ای روشن و صیقلی    ها را همچون آینه   به عنوان نمونه در بیان حال خودپرستان منزل آن        

ویژگـی آینـه   . اند خویش ساختهۀ آینه را قبل،کند که خود پرستان درآن منزل     تصویر می 
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  خـویش  ۀها در حقیقت به صورت منعکس شـد       نمایاندن تصویر مقابل است؛ بنابراین آن     
 ،١٣٤٨سنایي، :ـ  نک( هاستبرند و قبله بودن آینه نماد خودپرستی آن       یدر آینه سجده م   

همچنین شمع نمادی است برای خودنمایانی که جز ظاهری فریبنـده           ). ٢٠٨،  سیرالعباد
 ظاهرشـان بـه جهـت خـود          شمع تیره و تار است اما از       ۀندارند؛ درون آن ها همانند بدن     

همان،  سنایی، :ـ  نک( نماید و درخشان می   شود و ایشان را فریبنده    ساطع می نمایی نوری   
ای چـون علـم،     در برابر این افراد، ساکنان فلک االفالک به ملکات پسندیده         ). ٢٠٨ـ٢٠٧

متصف گاه در سـکر و گـاه در صـحو و از             ... آزاری و داری، کم عدل، خردمندی، خویشتن  
 کـه جایگـاه     در عوالم عقلـی   . )٢١٢ـ٢١٠ همان، :ـ  نک( نداحس، خیال و چگونگی بیرون    

کروبیان، ارباب عبودیت، سالکان طریقت، ارباب توحید و انسان کامل اسـت، سـاکنان از               
اند و تنها انسان کامل به خرقه پوشان ماده و صورت، کثرت و تضاد رها و در خداوند فانی

 ).٢١٦ همان، :ـ نک( کند نور میۀافاض
  در مثنـوی   ، سـلوک  با یک نگاه کلی به مباحث مطـرح شـده بایـد گفـت در جریـان                

هـا عـالوه بـر     با یک حرکت صعودی مواجهیم که در ضـمن آن اعمـال انـسان             سیرالعباد
های اسـیر دربنـد   این طیف با انسان. شودهای یاد شده با طیفی از نور نمادین می      صورت

بـه  . گـردد هایی پر دود و آتش قرار دارنـد، آغـاز مـی           ماده و تاریکی محضی که در مکان      
رویم از صفات مـذموم و ناپـسند کاسـته و طیـف         ه سمت افالک پیش می    تدریج هرچه ب  

 آن  آخـر و در عـالمی کـه عقـل کـل بـر              ۀدر مرحلـ  . شـود نظر خاکستری رنگ می   مورد
، ٢٠٨ـ٢٠٧،  ١٩٥ـ١٩١ همان، :ـ  نک(  سفید رنگ و نورانی است     ،حکمفرماست، این طیف  

دهـد افـراد    نشان می از آن جا که این طیف مسیر حرکت به سمت کمال را             ). ٢١٦ـ٢١٥
ای از مراتب سـیر بـه سـوی         میانه آن برحسب دوری و نزدیکی به هرسمت، در مرتبه          در

های خارج از صورت انسانی     سر ابتدایی و انتهایی آن انسان      کمال انسانی هستند و در دو     
 سـنایی،  :ـ  نکـ ( دانـد سنایی نفس را پرتویی از نـور ربّـانی مـی          . و انسان کامل قرار دارند    

، بنابراین این طیف نور اشاره به میزان بهره مندی نفـوس            )١٣٢،  طریق التحقیق ،  ١٣٤٨
  .ایشان استافراد از نور الهی دارد و به گونه ای حاکی از کیفیت اعمال 

برخالف شود اما  نیز رویارویی روان با اعمال تجسم یافته توصیف مینامهارداویرافدر 
ها بدون اشاره به هرگونه ویژگی جنسیتی در بند         ان، که در بیان نمادینش، انس     سیرالعباد

ویراف تنها تجسم اعمال یک مرد را آن هم در قالـب            ارداشوند،  اعمال خویش مجسم می   
تر از هر   روان پاک سحرگاهان میان گیاهان خوش بوی، بویی خوش        . کندزن توصیف می  
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ن بـوی از جانـب      ایـ . کنـد ترین سوی که جانب یزدان است، استشمام می       بویی از جنوبی  
ای برآمده، دل وجـان دوسـت،    ی بلند، با سینه   یکنیزی است نیک، با اندامی دلکش و باال       

ترین چیز اسـت    بدنش چنان روشن که برای دیدن خوش آیند و برای نگریستن شایسته           
این کنیز، کـردار    . چهرتر از او ندیده است     و روان هرگز در گیتی کنیزی نیک تر و خوب         

دیش، نیک گفتار، نیک کردار و نیک دینی است کـه کامـه و کـردارش                آن جوان نیک ان   
، ١٣٧٢ عفیفــی،(وی را مهتــر، بهتــر، خــوب بــوی، پیروزگــر و بــی رنــج ســاخته اســت 

ها زنی را که تجسم عمل مرد نیکوکار است، نائیری یا نائیریکـا بـه معنـی                 شتی).٢٩ـ٢٨
بدکار باد سرد و گندی از سوی       اما در مورد روان     ). ٢/١٧٣،  هایشت( نامدمی زن نیکوکار 

. آید که روان بادی گندتر از آن به گیتی ندیده است          دیوان به استقبال می    شمال و جانب  
دین و کنش روان بدکار به صورت زنی لوت و فرسوده، زشت و پتیاره، چـرکین، خمیـده     

. ودشـ تر از تمام موجودات گندیده نمایـان مـی        زانو، مانند کثیف ترین حشرات و گندیده      
حرمتی، زشتی، رنجوری، خواری و     این زن اندیشه، گفتار و کردار زشت روان را سبب بی          

 جهـی یـا     ،در برابـر نائیریکـا    ). ٤١ــ ٤٠،  ١٣٧٢ عفیفـی، ( داندش می رسوایی بیشتر خوی  
کـه اعمـال زشـت مـرد         جهیکا به معنی زن گناهکار، روسپی خو و اهریمنـی قـرار دارد            

 ). ٢/١٧٣، هایشت (سازد گناهکار را مجسم می
شاید بتوان علت نمادین شدن اعمال مرد پارسا را در قالب زن، در آن چه یونـگ در                  

بنابر نظر یونـگ    . کند، جستجو کرد   شخصیت درونی مطرح می    ۀ دربار ١روانشناسی اعماق 
- اخالقی اغلب در رؤیاها از طریق یک شخصیت درونی خود را نمایان میۀمسایل پیچید

نده مرد باشد در ناخودآگاه خود به شخصیتی زنانه و به تعبیر یونگ         اگر خواب بین  . سازند
 دسـت خواهـد     ٣"عنـصر نرینـه   "و اگر زن باشد به شخصیتی مردانه یا          ٢"عنصر مادینه "

های روانی زنانه در روح مرد همانند احساسات،        عنصر مادینه تجسم تمامی گرایش    . یافت
  .)١٨٦ ،١٩٦٤ یونگ،( است... خلق و خوهای مبهم و

فارغ از مباحث مربوط به روانشناسی اعماق، باید گفت که در سایر متون پهلوی نیـز                
تنها رویارویی روان مرد با اعمال خویش مطرح شده و به تجسم اعمال زنان و این که آیا                  

ای نـشده   شوند یـا خیـر، اشـاره      ها نیز با مرد جوان زیبارو یا زشت و رنجور مواجه می           آن

_____________________________________________________________ 
1. Depth Psychology 
2. Animus 
3. Anima 
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 ،١٣٧٦ ،وندیداد ؛  ١٦ـ١٥،  ١٣،  ١٣٥٤ ،مینوی خرد  ؛٢/١٦٩ ،١٣٧٧ ،هایشت :ـ  نک( است
توان به درستی نظر داد که در این جا تجسم اعمال           بنابراین نمی ). ١٧٣٦ ،١٩ ، فرگرد ؛٤

ای زیبا یا رنجـور تنهـا       شاید تجسم دوشیزه  . گیردبراساس اقتضائات جنسیتی صورت می    
هـا یـا در مقابـل،      ر بیان زیبایی و نیکـی     ای است که زن د    به دلیل نقش نمادین و دوگانه     

کلـی اصـل مادینـه در متـون پهلـوی بـا بـدی و تـاریکی                  طوربه. ها دارد زشتی و پلیدی  
 است و اصل مادینه بـا آب        مزداهر چند در آیین زرتشتی زن مخلوق اهورا       . همسانی دارد 

  شـرور به عنوان عنصری مقدس پیوند دارد، اما او بـا پنـاه بـردن بـه اهـریمن موجـودی           
ترین نقش را در نـابودی       خداوند است و مهم    ۀترین آفرید مرد که عالی  . شودمحسوب می 

درمقابل، پارسـایی و  . شودکند، از طریق آمیزش با زن اهریمنی آلوده می    اهریمن ایفا می  
توان در  اند، می تقدس زن را در این متون که امشاسپندان ویژگی های انسانی پیدا کرده            

ـ امشاسپند سپن ه بـا مـادر زمـین یکـی      به معنای تواضع و پارسایی مقدس کتا آرمئیتی 
 زنـان  ۀاما نوع گناهان و پـادافر ). ٣٩١ـ٣٨٦، ١٣٧٥ زنر،( مشاهده کردشود ـ  شمرده می

برخالف مـردان کـه     . ها به جنس زن است     نشانگر ارتباط و بستگی آن     ارداویراف نامه در  
کند، زنان تنها در موضـع زن       ت یا دوزخ می   ها را مستحق بهش   مشاغل و رفتارهایشان آن   

ها دارند، به بهشت یا دوزخ فرستاده        در رابطه با مردان و وظایفی که نسبت به آن          و غالباً 
 نامـه ارداویـراف  قابـل توجـه دیگـر ایـن کـه در             ۀنکتـ ). ١٤٣،  ١٣٨٤ سلطانی،( شوندمی

 درآمیخته و او را     که در تجسم اعمال جسم و جان فرد با صورت عمل           سیرالعبادبرخالف  
 ابتدایی با تجسم عمل خویش از آن جداست و          ۀسازد، روان در مواج   به کلی دگرگون می   

اما درگیـری   . شودتنها از صورت نیکوی آن شادمان و یا از چهره زشت آن اندوهگین می             
منـدی از مکـانی روشـن، بلنـد و          هـای رنـج آور و یـا بهـره         او با حیوانات موذی و عـذاب      

 . شوداز شادی و آسایش، در بهشت و دوزخ تصویر میبرخورداری 
ای نمـادین تجـسمی   ویراف از احوال و عذاب های دوزخیان نیز به گونه ارداتوصیفات  

های اخروی نماد گناهانی اسـت کـه فـرد          جا نوع عذاب  در این . دهداز اعمال را نشان می    
بـانی همچـون سـخن      به عنوان مثال مجازات انسان آلوده بـه گنـاه ز          . مرتکب شده است  

 جونـد کـشند و حیوانـات مـوذی آن را مـی          چینی آن است که زبان از دهانش بیرون می        
های زیبـا، روشـن و      نیکان ساکن بهشت نیز به صورت روان      ). ٢٩ فرگرد ،١٣٧٢ عفیفی،(

هایی درخشان و آراسته با زر و سیم و گوهر در مکانی سراسر آسایش و            باشکوه با پوشش  
هماننـد  ). ١٥ـ١٢همان، فرگرد ( شوند و ریحان و بوی خوش مصور می       فراخی و پر از گل    
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ویراف از بهشت زرتـشتی ارائـه       اردا روشنایی و نور، حاکم بر تصویری است که          سیرالعباد
به .  هر فروغ و نوری پرتویی از اهورا مزدا به عنوان نور کل استیدر دین زرتشت. دهدمی

هبتی ایزدی و یاد آور فروغ اهورایی گرامی         آتش به عنوان مو    ۀهمین دلیل است که شعل    
جا نیز گذر از مراتب بهشت براسـاس        در این ). ٦١ـ٦٠،  ١٣٧١ اوشیدری،( شودداشته می 

ستکان، یویراف ابتدا از هم   اردا. شوندسیری صعودی است که در قالب طبقات نمادین می        
رود افـراد   یش مـی  کند و هرچه پـ    جایگاه کسانی که کرفه و گناه برابری دارند، دیدار می         

 سیرالعباداما بر خالف . یابند و در مراتب باالتری از بهشت قرار دارندتری می جایگاه رفیع 
 مراتب بهـشتی     از کند، جایگاه دوزخ ناگهان پس از گذر      این سیر صعودی ادامه پیدا نمی     

 . گرددشود و برای آن طبقاتی نیز ذکر نمیتوصیف می
 

 نتیجه گیری 
ناپذیر زنـدگی پـس از       بیان ۀ زرتشتی تجرب  نامه ارداویراف  سنایی و  العبادسیر ۀمنظوم در 

ای وجودی بـا حقیقـت      بیان نمادینی که رابطه   . شودای نمادین توصیف می   مرگ به گونه  
 و در کنـد میای درون نمادها دوباره تفسیر محض دارد، عقایدی همچون معاد را به گونه       

شـدن ایـن عقیـده      بار کلی نمادها منجر به ملمـوس      اعت. داردذهن زنده و پرشور نگاه می     
گردد و زیستن درون نمادها دوام عقیده را در خارج از ذهـن بـه دنبـال                 برای همگان می  

در این دو اثر بیان نمادین رهایی از جسم مادی در قالب گذشتن از مـرز زمـان یـا                    . دارد
تصویر . آوردا فراهم می  فرو رفتن به خواب هفت روزه، تصوری از بقای روح و جاودانگی ر            

ی اشـاره دارد کـه      بهشت و دوزخ در عالم ماده و سیر سالک در آن، به این حقیقت ضمن              
یابد و قرارگیـری افـراد      گذر انسان از مسیر عالم ماده نمود و ظهور می         بهشت یا دوزخ در   

هـای  ها در صـورت   همچنین نمایش انسان  . در طبقات افالک، نشان از مراتب آن دو دارد        
ها دارد، یـادآور  ای نشان از صفات و ملکات آن آوری که هر یک به گونه     شت یا اشتیاق  وح

این نکته است که حقیقت انسان چیزی جز عملکرد او نیست و انسان جاویـد در سـرای                  
 . دیگر به صورت این حقیقت نهانی که خود فراهم آورده، تجسم خواهد یافت
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