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 دکتر مهین دخت فرّ خ نیا2

  چکیده

ـا سـفر روح  ، که مبناي روایـی در آنالغفران رسالۀو  سیرالعبادي غالب در آثاري نظیر هایکی از جنبه ه

ـا گـذري بـر مفهـوم . استشناسی است، فرجام و  شناسـیفرجامدر این جستار مطالعۀ این موضوع، ب

ـا بررسـی تطبیقـی  نگاهی مختصر به انعکاس آن ـاز گردیـده و ب در باورهاي ملل و ادیان مختلـف آغ

در ساختار کلی روایت، استفاده  شناسیفرجامیعنی  شناسیفرجامدر سه قطب الغفران  رسالۀو  سیرالعباد

مقایسۀ  گیري از مبانی عقیدتی، جهت نیل به اهداف تحقیق ادامه یافته است. و بهرهاده از رمزهاي عالم م

  .صورت گرفته است ثر بر اساس مکتب آمریکایی در حوزة مطالعات تطبیقیاین دو ا

  .معرّي ابوالعالء، الغفران، سنایی غزنوي، سیرالعباد، معادشناسی، شناسیفرجاممناظره، ها: کلیدواژه

  *مقدّمه

ـاي منظـوم  هــ) از روایـت473- 535/545عرفانی سنایی غزنـوي (  ـ، اثر فلسفی یرالعباد الی المعادس ه

ـات  رمزي ادبیات فارسی و مشتمل بر سفر روح از قلمرو نفس نامیه تا قلمـرو نفـس عاقلـه اسـت. در ادبی

ادث، پیرامون سـفر هـ) از آثاري است که در آن همۀ حو363- 499معرّي ( ابوالعالء الغفران رسالۀعرب نیز 

 شناسـیفرجاماي از خورد. با توجّه به اهمّیّت مسألۀ معاد شناسی در اسالم، کـه خـود جلـوهمیروح رقم 

ـاالت کنون کتاب یابد. تامیاز این منظر جایگاه خاصّی میاست، مطالعۀ آثار فکري کشورهاي اسال ها و مق

ـین متعدّدي دربارة هریک از این دو اثر منتشر شده است؛  ـایی در زمینـۀپـژوهش«همچن ـباهت ه ـاي ش ه

پیامبر اسـالم صـورت  معراج نامۀابوالعالء معرّي شاعر عرب و نیز  الغفران رسالۀ سنایی غزنوي با سیرالعباد
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بـه » ابـوالعالءسـفر روحـانی سـنایی و «. مهدي سـلمانی در مقالـۀ )499: 1387(فتوحی، » گرفته است

نیـز هـر یـک از  هاي دیگـردر برخی پژوهش اثر پرداخته است. صورت مستقیم به مقایسۀ کلّی این دو

، امـا در مطالعـات تطبیقـی و نـدابه صورت تطبیقی با سایر آثـار ادبـی جهـان مقایسـه شـده این دو اثر

کوشـد میبه این دو اثر کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. این جستار  شناسیفرجامنگاه  ،پژوهیسنایی

دو اثـر  شناسـیفرجامهاي در باورها و ادیان مختلف به بررسی جنبه شناسیفرجامم تا با گذري بر مفهو

  بپردازد. 

شناسـانه در آثـار گونـاگون و از جملـه ایـن خصوص ارتباط تاریخی افکار فرجـام در پژوهشگران

  اند:ي مختلفی مطرح کردههافرضیه دواثر،

الـرّوح  ۀرحلـمنعم الرجاء صاحب کتـاب و عبدال حکیم اقلیم عشقگروهی از جمله دِ بروین در  •

یسـتی پیونـد ي هلنهاه فلسـفۀ یونـانی و اندیشـهبروز این گونه افکار را ب بین ابن سینا و سنایی و دانتی

  اند. زده

اي هم مانند مارك اسموژنسکی اندیشۀ حاکم بر این دو اثر را برآمـده از آثـار مکتـوب ایـران عدّه •

 اند. مهیار علـوي مقـدّمدانسته و ... نامه، کتیبه کرتیر، سفر روحی گشتاسب ارداویرافقبل از اسالم نظیر 

، لغفـرانا وارداویـراف نامـهاي و معنـایی مایـههـاي سـاختاري و نیـز تشـابه درونبا تکیه بـر شـباهت

حـال آنکـه  .)258- 256: 1388(علـوي مقـدّم،  داندمیرا قطعی  ارداویراف نامهاز  ابوالعالءپذیري تأثیر

اندیشـی بـر حسـب دو اثر، این همسازي را نتیجۀ هم با توجّه به وحدت موضوع در شگران دیگرپژوه

بـا آثـار  ابـوالعالء) ضمن بیان ظنّ آشـنایی 29(ص  آمرزش دانند. عبدالمحمّد آیتی در مقدّمۀتوارد می

تمتّعـی  امـهنارداویـرافش، این تصوّر را کـه او از افکري ایران، توسط چند شاگرد اصفهانی و تبریزي

  داند.میگرفته باشد، بعید 

را آبشـخور اصـلی  میي اسـالهانامـهبرخی و از جمله کارلو ساکونه، مستشرق ایتالیایی، معـراج •

  دانند.می میاندیشۀ حاکم بر این نوع آثار در ادبیات ملل اسال

آثـار و تأییـد هـر  گیري بنیان اندیشگی اینمحمود فتوحی با مؤثّر دانستن هر سه زمینه، در شکل •

کـه وجـود ایـن  ) ایـن فـرض را502: 1387فتـوحی، ( )،دِ بروین، اسموژنسکی و ساکونهسه فرضیه (

  .  کندمیتقویت ، جریان فکري نزد ملل مختلف، التقاطی است
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ثیر و تأثر یا ارتباط تاریخی بین دو اثر از یـک سـو أي اثبات نشده براي تأیید وجود رابطۀ تهافرضیه

نزد ملل مختلف از سوي دیگـر، کـه بـه نظـر  شناسیفرجامار متعدّد با درونمایۀ سفر روح و و وجود آث

التقـاطی بـودن  اندیشی در ادیان و اعتقادات اقوام و ملـل جهـان باشـد،رسد برآمده از وجود فرجاممی

ن دیـدگاه، کند. با پذیرش ایـگرایی در برخی آثار فکري و از جمله دو اثر مورد بحث را تأیید میفرجام

سنایی، به عنوان زبان مشترك جامعـۀ  سیرالعبادو  ابوالعالء الغفرانمقایسۀ  شناسی پژوهش،از نظر روش

هـا و اندیشـۀ بشـري قلمـداد انسانی و نیز به عنوان بخشی از روح مشترك حـاکم بـر ادیـان، فرهنـگ

    گیرد.میصورت  و بر اساس مکتب آمریکایی در حوزة مطالعات تطبیقی شودمی

آمـده اسـت  frazām واژه فرجـام در زبـان پهلـوي بـه صـورت :شناسـیفرجامو مفهوم فرجام 

. )1() از همـین واژه سـاخته شـده اسـتfarzāmenidan( فعل جعلی فرجامنیـدن. )74:1388(مکنزي،

، کـه gam ة مضـارع از ریشـۀ(ماد jāmaو  fra*فرجام اسم مشتق از ایرانی باستان است که از پیشوند «

» و رفـتن آمـده اسـت، تشـکیل شـده اسـت یی نظیر گام و پیغـام بـه معنـی حرکـت کـردنهاهدر واژ

) و در لغت داراي معانی متعدّدي اسـت: پایـان، عاقبـت، آخـرین شـرابی کـه از 1387:205(منصوري، 

صراحی ریخته شود، سود و فایده، سعادت و خوشبختی و فرجامگاه داراي دو معنی اسـت: گـور، روز 

 شناسی اسـت کـه بـه مطالعـۀبخشی از مطالعات انسان شناسیفرجام) و 2511: 1375ن، (معی رستاخیز

پردازد. در بسیاري از ملل، فرجام کار انسان و جهان بـه عنـوان بخشـی از میفرجام کار انسان و جهان 

طیر تفکّر اجتماعی مطرح بوده و در آثار فکري آنان انعکاس یافته است. پرداختن به پایان جهان در اسـا

م اعمـال جلوههاو اندیشه یی هـاي قومی، طرح مسألۀ منجی در ادیان، رستاخیز و داوري و مسألۀ تجسـّ

طریـق تجربـه قابـل از بـه دنبـال آن اسـت تـا آنچـه را کـه  شناسیفرجامشود. میاز این تفکّر قلمداد 

  دسترسی نیست از طریق تخیّل و حواس باطنی به دست آورد.

تـوان آن را در مـیبندي علـوم مبحثی است که در رده 1شناسیفرجام :شناسیفرجامجایگاه مطالعات 

  دهند.میبه خود اختصاص  3»وجود شناسی«و  2»جهان شناسی«مثلثی جاي داد که دو ضلع آن را  قاعدة

                                                 
1 Eschatology 

2 cosmology 



 چهارمشمارة                                   انسانی سابق) جستارهاي ادبی (ادبیات و علوم                                                     34 

  

ـان همـواره » از اصل خویش دورمانده«زاده میآد :شناسیفرجامابعاد مطالعات  است که در طـول زم

توان گفـت کـه میبر این اساس  .»روم آخر؟میبه کجا «رابر این پرسش معنادار دیده است که خود را در ب

ـاي کوشد براي پاسخ دادن به این پرسش مهم، فرجام جهان و فرجام انسان را به شـکلمی شناسیفرجام ه

ـان اسـت گوناگون مطـرح  میکـه مسـألۀ معادشناسـی اسـال محور مطالعه قرار دهد. در مطالعۀ فرجام انس

ـان شومی د. در بررسی این مقوله در اسالم، تنها بحث انسان نیست بلکه عالوه بر آن، مسألۀ تبیین رابطۀ انس

است. در برخی از نظریات  4شناسیشود که وجه اشتراك مطالعات معادشناسی با انسانمیبا خدا نیز مطرح 

ـان  شناسیفرجامکه با  )3(شودمیح نوعی نقد خدا و دین مطر 5فویرباخ شناسی از جمله نظریۀانسان در عرف

بـه شـمار  6شناسی اسـالمیاي از نوع انسانمقوله شناسیفرجام مغایر است. از این جهت از نظر ما میاسال

  رود که این پژوهش نیز به آن نظر دارد.می

ـناخته فرجام انسان به دلیل وجه متافیزیکی که دارد داراي زوایای و باورهاي کهن: شناسیفرجام ی ناش

ـتقیم الخـط  در یک روز عالی، مناظرة اي نیست کهآخرت، واقعه«است. بنابراین میو خارج از درك آد مس

تاریخ دنیوي را ختم کند. تاریخ دنیوي از درك ساحت اخروي ناتوان است. چیزي که تاریخ دنیوي عرضه 

درك  .)335 :1389 (کـربن،» سـتکند، در حکم نوعی موعودباوري اجتماعی یا معادشناسی عوام زده امی

ـاعی  ـته اسـت:  –این مسألۀ نیازمند اعتقاد به معراج روحانی است که همواره دو کارکرد اجتم ـانی داش انس

                                                                                                                            
3ontology 

1 danthropology 
2 eLudwig Feuerbach 
3 aIslamic Anthropology 

 
شناسیوجود  

 

شناسیجهان  
 

شناسیفرجام  
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ی بشـر ادوار زنـدگ توجّه به اهمّیّت ذاتـی خـود در همـۀتهذیب نفس و تنذیر خلق، دو محوري که با 

اساطیري براي رسیدن به کمال، باورهاي خـویش گونه که حتّی انسان  آن مورد توجّه قرار گرفته است؛

خداي خورشید و از بزرگتـرین خـدایان اسـاطیري  Raیا  Reرا در این مسیر جهت داده است. کارکرد 

در یونـان  8تناسـخ نفـوس در اساطیر یونانی، نفـوذ نظریـۀ خداي جهان زیرین 7)4(دسها ، نقش)3(مصر

فالطون و افلوطین در گذشته و شوپنهاور و مـک تاگـارت که فیثاغورث، امپدوکلس، اروفئیسم، ا باستان

همچنین اعتقاد مردم شـرق آسـیا در مکاتـب  توان از جمله طرفداران آن در عصر جدید برشمرد.میرا 

 ةتناسخ، ترکیـب اعـداد در دایـر و جینیسم به نظریۀ )6(، سیکیسم)5(مختلف از جمله بودیسم، هندوئیسم

کارمـا،   ، فرضـیۀ)7(ابـدي –جربۀ حـس عرفـانی یگـانگی وحـدت ازلـی جادویی مانداال براي نیل به ت

در باورهـاي انسـانی بـه شـمار  شناسـیفرجامي اهمّیّـت هاو ... از جلوه )8(بهشت و دوزخ قوم ازتک

  رود.می

جمعیّـت گرفتـه تـا پیـروان پیروان ادیان از مذاهب منسوخ شده و فرق کـم و ادیان: شناسیفرجام

اي، نقشـی از فرجـام کـار انسـان و جهـان را بـر لـوح بـاور خـویش نهمه به گوادیان بزرگ همه و ه

  اند: نگاشته

مـن دئنـاي تـو، «شود که میروان انسان متجلّی  ) بعد از مرگ برDaēna( ، دئنا)9(در آیین مزدایی •

او( دئنـا) بـر روان پاکـان و . )58: 1382(کـربن،» یعنی منش نیک، گُوِش نیک و کنش نیک تـو هسـتم

نمـودار  دکاران بـه صـورت زنـی پتیـاره و زشـتیکوکاران در پیکر دختري زیبا و درخشـان و بـر بـن

  )10(شود.می

ام نجـات اي برجسته است. در باور یهودیان، قـوم اسـراییل سـرانجمسأله توراتدر فرجام انسان  •

فهــوم گنــاه بشــر، در آیــین یهــود داراي م خواهــد یافــت. همچنــین مســالۀ هبــوط بــه عنــوان مقدّمــۀ

  )11(است. شناسیفرجام

                                                 
1 bHades 
2 cIncarnation 
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و نیـز سـفر  )13(و سـفر پـولس بـه آسـمان و بهشـت در انجیـل )12(در آیین مسیح، مثال انجیربن •

یی از نگاه ایـن هاجلوه از آنجا و... )14(اسراییلاي از بنیدوزخ و بیرون کشیدن ارواح عمده عیسی(ع) به

  آید.می شماردین آسمانی به مسألۀ معاد به 

ـتري میاهلی نیز به فرجام انسان عرب ج« • ـان ش اندیشده است. در عصر جاهلیّت مردم بر قبـر مردگ

بستند تا همان جا بمیرد. آنان بر این باور بودند که چون قیامت فرا رسد آن شتر حاضر گردد و آن مـرده می

  )1357:135(معرّي:» گفتند.میبر آن سوار شده و به صحراي محشر رود واین شتر را بلیه 

ي آسمانی و مبتنـی هاهر مرتبه از مراتب باطنی، منطبق با یکی از مدارج سلسله«لیه عیدر مذهب اسما •

(کربن،  »دهدمیپیدایی و معادشناسی این مذهب را نشان مراحل جهان میبر نوعی هفت گانه است که تما

1389 :115(.  

و پذیرش امانت الهی و نیز نفخـۀ روح ي گوناگونی دارد. مسألۀ خلقت هادر آیین اسالم، معاد جلوه •

ـام  میو طرح مسألۀ بازگشت به اصل و بیان آیات و احادیث متعدّد اسال میحق در پیکر آد که بیانگر فرج

ـان کننـدة اهمّیّـت  )15(است و نیز مسألۀ میثاق الست مینیک یا ناخوش آد و اعتقاد به ظهور منجـی و ... بی

  در دین اسالم است. شناسیفرجام

  بحث

بـه  ،را متصور اسـت ویش آغازي فرازمانی (میثاق الست)همچنان که انسان براي سرنوشت معنوي خ

ک به عنوان ی )16(فرجام کار انسان و جهان نیز عقیده دارد؛ آن گونه که این مهم (مضمون بازگشت به اصل)

موضـوع «رفتـی اسـت و مع می، مفهـوشناسیفرجامدرونمایه در افکار و آثار بشر رخ نموده است. مفهوم 

ـالراك آن بدمعرفت، عالم مابعدالطبیعه و غیر محسوس است و آلت ا ـا تخیّـل فع » صیرت یا روح یا دل ی

معرفتی بودن مفاهیم معادشناسی و جمع میان نقل و عقل در تبیین و تفسیر  .چهارده) :1389 (پور نامداریان،

  مزي در آثار ادبی شده است.و مفاهیم ر شناسیفرجاممسائل آن، سبب قرابت معنادار 

شـونده، والدت مجـدّد، حضـور یین تشرّف ایزد یا ایـزدان شـهیداي با آاین مفهوم در ادبیات اسطوره

ـا، تغییر موقعیّتها و ... و پس از آن با جلوههااساطیر و خدایان در کنار آب، تغییر شکل پري یی نـو چـون ه
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ـاد مطـرح  کل خوداي عرفان در زیباترین شعبور از آتش، سفر، رجعت، غسل و ... و در دنی با اعتقاد به مع

  بشر در این قالب به تکامل برسد. ۀي گذشتهاشود تا هر یک از ذهنیّات و یافتهمی

ـام شاعران و نویسندگان در ادوار مختلف به شکل هاي گوناگون در اقوال و آثار خـود بـه مسـألۀ فرج

ـیاحت م در میان همۀ«اند. انسان و جهان پرداخته ـیر و س نشآت منظوم و منثور شرقی و غربی مربوط بـه س

 کمدي الهیشود: یک میرفیع محسوب  از لحاظ ادبی شاهکار و حایز درجۀ روح، فقط دو کتاب است که

 سیرالعباددر میان آثار فارسی هم  .)36: 1346(مینوي، » معرّي ءابولعال الغفران رسالۀدانته الیگیري و دیگري 

هاي متعدّد گون اندیشه که پژوهشگران از دیدگاهي گونههابا گسترة وسیع معنایی و جلوه منظومه اي است

  . )17(اندبه آن پرداخته

ـناخته اسـت،سیرالعبادبحث در مورد فرجام کار انسان و جهان در  ـا  ، اگرچه تبیین و تشریح امر ناش ام

غالـب «و تصاویر آخرالزّمانی آن را بـه  عبادسیرال شناسیفرجامي هامایهقابل توجّه است. برخی محقّقان بن

و بعضـی  هفت گناه بـزرگ)، چون 1450 – 1516(9تابلوهاي معروف نقاش بزرگ فالمانی، ژرروم بوش

ـتگان) چـون 1530/1525 – 1569( 10ي مشهور وارثش، پیتر بروگلهاپرده ـته هبـوط فرش ـبیه دانس انـد ش

  .)34: 1376(ستاري، 

  الغفرانو  سیرالعباددر ساختار کلی  شناسیفرجامي هانگاهی به جنبه - 1

در  شناسـیفرجاماثـر ادبـی عبارتنـد از:  ۀدر مطالع شناسیفرجامهاي طرح از دیدگاه نگارندگان، قطب

  .گیري از مبانی عقیدتیبا عوالم مادي) و بهره ساختار کلی روایت، استفاده از رمزهاي عالم ماده (ارتباط

  روایت در ساختار کلی  شناسیفرجام .1- 1

ـادتوان گفت همچنان که عنوان میبا بررسی ساختار کلی دو اثر : طرح عنوان .1- 1- 1  سیرالعباد الی المع

ـان را خـود مییادآور سفر از مبدأ به معاد است و در ساخت مفهو ـام انس ـادآور فرج ـاترین وجـه ی بـه رس

                                                 
9 Jheronimus Bosch 

10Pieter Bruegel 



 چهارمشمارة                                   انسانی سابق) جستارهاي ادبی (ادبیات و علوم                                                     38 

ـیر بنـدگان بـه  یمو مفهو ب از معبود براي بخشش گناهان استنیز نوعی طل الغفران شود،می همسو با س

  سوي معاد دارد. 

  عنوان هر دو اثر به آیاتی از قرآن کریم تلمیح دارد:

  )85: إنَّ الَّذيِ فَرَضَ عَلَیکَ لَرَادُّكَ اِلَی مُعادٍ ( قصص: سیر العباد

  )285 : وَ قَالُوا سَمِعنَا وَ اَطَعنَا غُفَرَانَکَ رَبَّنَا وَ إلَیکَ المَصیِرُ ( بقره:الغفران

تخیّلی  ـ�ي رمزي هاسنایی، به دلیل نمایش جنبه سیر العباد: در ساختار کلی دو اثر شناسیفرجام .2- 1- 1

ـا طـرح عنصـر  ـ ، اما هر دو اثر روایی)18(الغفرانتر از قوي تر، روایتی است به مراتب منظّم ادبی هستند و ب

ـام انزندگی،  ابل مرگ واصلی تحرّك انسان و نیز توجه به تق مایۀبه عنوان بن 11روح ـان را از مسألۀ فرج س

  اند.دیدگاه اسالم پی گرفته

ي ذهنـی هابا به کارگیري آموزه هاي مربوط به معادشناسی کوشیده انددرتصویرگري ابوالعالءسنایی و 

 الفغـرانکـه در  آیات و احادیـث است و سیرالعبادکه وجه بارز در حوزة تصوّف اسالمی  دو وعرفانی در

ـاالت روح آد بیشتري دارد،نمود  ـاه  بهشـت و دوزخ موعـود بپردازنـد. و مـیبه توصیف ح منظومـۀ کوت

که بیش از سایر آثار این شاعر در شهرت جهانی او نقش داشته است، داراي چند شاخص سنایی  سیرالعباد

  قابل توجه است:

  هاشباهت با معراجنامه - 1

  شباهت با کمدي الهی - 2

  ایرانی)ـ  (عرفان گنوسی استانعرفان ایران ب ثیرپذیري ازأت - 3

ـابی  الغفران رسالۀروشن در  توان به صورت کامالًمیمورد اول را  دو این سه وجه برجسته، از هم بازی

ـیرالعبادکرد. از منظر کلی سفر ابن قارح به جهان دیگر و سفر به قلمرو نفـس عاقلـه در  ـنایی وجـوه  س س

 جمشید و خورشید ، مثنويارداویراف نامهاقبال الهوري،  جاویدنامۀشباهت فرجام شناختی با آثاري چون 

قشیري)،  المعراجضمیمه ( ابویزید معراجبردسیري کرمانی، مصباح االرواح ، حیّ بن یقظانسلمان ساوجی، 

ـاه منسوب به جنید بغدادي، سفر زرتشت در بهمن المقصد الی اهللاکتاب  ـتان پادش یشت، معراج پیامبر، داس

                                                 
11 soul 
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ـان زیـرین در وا(یمه هند مردگان یرانی) در مانداالي دهم، داستان جم در ادبیات بودایی، سفر انکیدو به جه

اثر ویرژیل به دوزخ، سفر پولس  انئیسهومر، سفر قهرمان داستان  ادیسۀ، ماجراي سفر اولیس در گیلگمش

ر هـرمس افالطون، ظهور فرشته بـ جمهوربه جهان دیگر در کتاب  12به آسمان و بهشت، سفر اِر انجیلدر 

ي هاقصّهدانته،  کمدي الهی، قرآن، داستان یونس پیامبر و داستان اصحاب کهف در چوپان هرمسدر کتاب 

  ي دیگري از این دست دارند.هانمونه اثر کاترین پرتر و کشتی ابلهاناثر جفري چاسر،  کانتربوري

ـا با روشی کامالً به دور  سیرالعباد، در ابوالعالءسنایی بر خالف «اگرچه  از ارجاع به مصادیق دنیوي و ب

ـاك خـود از سـفر روح 307: 1385، (فتوحی» مالً رمزي و و پارادوکسیزبانی کا ) بـه خلـق روایـت رازن

شناسی، مذهبی، اخالقی، ي هستیهااما از این جهت که داراي وجوه معنایی متنوّع و دیدگاه ،پرداخته است

ـنایی در آن ، که در بیان داستان از پیچیدگیفرانالغ و فکري و فلسفی است با رسالۀ واقعگرایانۀ ـار س هاي ک

. پیرامون ه است، وجوه اشتراك متعدّدي داردي متعدّد دنیوي بهره گرفتهاخبري نیست و از عناصر و جلوه

هایی با محوریّت سفر روح صورت گرفته است اما مسألۀ سفر روح، تنها یکی از وجوه این دو اثر پژوهش

، گذاري بیرونی بر الغفراندرونی دارد و در  ، کامالً جنبۀسیرالعبادست و از آنجا که سفر در فرجام شناختی ا

ـایی اسـت کـه از نـوع رمزمیدنیاي فرجامین است،  ـاتوان گفت وجه اشتراك این دو اثر وجود رمزه ي ه

ـانی کـه گفتـه شـود چرا که مسألۀ معاد با توجه به اتّصالش به ماوراء الطّبیعه ، با هر  است؛ 13)19(همگانی زب

  فراوانی دارد. ي رمزي و ناشناختۀهابراي انسان جنبه

ـیتی  در: ي روان شخصیتی در خلق اثرهاجنبه. 3- 1- 1  ،ابـوالعالءتـوان گفـت مـیتحلیلی روان شخص

زمانی کـه از بغـداد  به نگارش درآورده است؛ شصت سالگی از هاي عزلت  خود  و بعدسالر د را الغفران

ـاورایی بـود.هابیشتر غرق اندیشه و )20(و خاطري حزین داشتبرگشته بود  ـان م ـین  ي مربوط بـه جه چن

ـیدن  خواري سنایی پس از شنیدن سخنان دیوانۀ اليارتباطی بین جریان بیدار ـیرالعبادو به نظم کش هـم  س

  وجود دارد.
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ـانبهره کوشند تا بامی ابوالعالء سنایی و: ي اسالمیهاگیري از آموزه. بهره4- 1- 1  روایـی بـه گیري از بی

 آنجا که در هر دو اثر در قالب نگاه معنوي دست یابند. این نگاه از انسان از جهان برین نوعی آگاهی بخشی

 شناسیفرجام هاي عمدةبررسی شاخص هایی که دراست با برداشت میي اسالهاآمیخته به عرفان و آموزه

اگرچـه  مـورد بحـث اثر شود متفاوت است.در دودّد) میوالدت مج سفر و (صعود، )21(اينقد اسطوره در

گیـري و شکل جهانی است که من درگیرد امّا در هر دو، فرامن صورت می 15به فرامن 14سفر انسان از من

  کند.اساسی ایفا می یپیکربندي آن نقش

  از معاش باید یافت کین معاد               سوي معاد باید تافت         روي 

  )221(سنایی:

بـا طـرح مسـئلۀ معـاد بـر آننـد تـا  ابوالعالءدهد که سنایی و مینشان  سیرالعبادو  الغفران دقّت در

وجـود تصـاویر برزخـی در  .انسان را در آیینۀ اعمالش به تصویر بکشد 16استعالي حیات یی ازهاجنبه

از ایـن  قلمداد شود.بخشی به استعالي حیات مفهوم و نماییتواند راهی براي  برجستهمیهر دو نوشته 

م فـوق بشـري بـر مخاطـب  اي از رابطۀ هنر و قداست را با متجلّـی سـاختن عـوالنظر هر دو اثر جلوه

پرواز در معنویّـات  ات به رهاشدگی ورا از پاي دام عینی میخیال آد وگوشه اي از ذهن و روشن نموده

گریزي جـز ایجـاد رابطـه، بـین ان آغاز براي نیل به هدف از هم ابوالعالءو  ست که سناییبرند. پیدامی

شناسـی ، اسـالمسـیرالعبادو  الغفـراناند. بنابراین در نداشته )و عمل نیکو (در هر شکل آنانسان  فرجام

 شناسـیفرجاماثـر، بـر خـالف  بخشـد. در هـر دومیهویّت  شناسیفرجاماست که به موتیف ومسیر 

فرجام نیک و کار بـد فرجـام شـوم را در  ،کار نیک که مبتنی بر تقابل نیروهاي متعارض است، زرتشتی

وجـود و جایگـاهی نـدارد و  17)22(گناه و فسـاد ذاتـی میي عرفانی و اسالهاچرا که در آموزه دارد؛پی 

  شود. مینجات از عقوبت با تقواي الهی ممکن 
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طّیور، حیّ بـن ال ۀرسالاي از سفر به شرق عرفانی را شبیه آنچه که در سنایی و فیلسوف معرّه، جلوه

، در سـفر روحـانی الغفـرانمسافر  و ...  با آن روبه رو هستیم، طرح نموده اند. الغربیّه الغربه ۀقصّیقظان، 

بسـتري  ابـوالعالءبیند. مشاهداتی کـه بـراي سـنایی و مییی از مجازات و پاداش دینی را هاخود جلوه

گیـري از سازد و آنان را به بهرهمیانسان در خصوص رستگاري  میي اسالها، براي بیان اندیشهمناسب

کوشد تـا بـا می الغفراندهد. به عنوان نمونه،معرّي در میخود سوق میاسال - تجارب عرفانی و فلسفی

ي هـااسـالمی، آموزه رجـام افـراد مختلـف، از شـاعران دورة جـاهلی تـا سـرایندگان دورةنگاهی به ف

سعادت را از دل آیات و روایات نشان دهد. رویکـردي کـه و راه  کندشناسی را بر خواننده عرضه معاد

از آن بهره برده است. او در جریان سفر نفـس تـا رسـیدن  سیرالعبادریزي طرح روایی سنایی هم در پی

اش یـادآور ، مسایل مربوط به معاد را بـه خواننـدها طرح برخی تصاویر دوزخی و بهشتیب به نوراالنوار

فکري بزرگ و یـک جهـش  یک قیام جسورانۀ سیرالعباد«معتقد است که  شده است. بهاءالدین مجروح

هـم  الغفـرانهمچنـان کـه تفکّـر بنیـادي در  .)268 :1385(مجـروح، » عظیم است به سـوي الیتنـاهی

توان تبیـین نقـش ي فکري بشر در مواجهه با مسألۀ حیات معنوي است. بنابراین میهابخشی پایهتوسعه

  هاي بنیادي در دو اثر دانست.از ا ندیشهدر جایگاه معنوي انسان را أثیر فضایل و رذایل و ت

دو اثـر،  ، خط سیر روایـت در هـرسیر العبادفارغ از قدرت برتر خیال در خط سیر روایت:  .5- 1- 1

گردد، بر خـالف میبه دنیاي واقعی باز ن سیرالعبادنوعش در هم مانند هم الغفران از آن جهت که مسافر

  .)23(خط سیر خطی و طولی است نامهارداویرافو  دي الهیکمآثاري چون 

  عالم ماده استفاده از رمزهاي .2- 1

از محورهاي مورد بحـث در سـفرهاي  هاي بشر وترین خواستوجه به فرجام کار، یکی از بنیاديت

  کنند:میاساساً این گونه آثار سه هدف را دنبال «روحانی است. 

  بر تصوّرات عالم مادي  شناسی با تکیها و عقاید معادهالف: تأثیر در مخاطب، اثبات ارزش

  ب: بیان نوعی آگاهی و انتقال دانش از طریق ساختاري که ساختار خیال نویسنده است 

  .)312: 1385 فتوحی،» (ي درونیهاتشرّف به هدف بیان تجربه ج: شرح نحوة
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 ، اگرچـه بـه میـزان متفـاوت،عبادسیرالو  الغفران کارگیري عناصر مربوط به عوالم مادي درگسترة به

 هـا وگنجـد، ذکـر برخـی از آنمـینمادها با شواهد در این مقال ن رداختن به همۀهرچند پوجود دارد. 

  را به ما نشان دهد: ابوالعالءتواند راهبرد اصلی سنایی و می بررسی وجوه اشتراکشان در دو اثر

، هااز راهبردهـاي دو اثـر در تصـویرپردازيیکی گیاهان و حیوانات و برخی عناصر طبیعی:  .1- 2- 1

و سـنایی  ابـوالعالءکه  شناسیفرجامبدون در نظر گرفتن نوع تصاویر  استفاده از نمادهاي حیوانی است.

متن هـر دو  گیري از نمادهاي حیوانی) دراند، این تکنیک (بهرهبا استفاده از نمادهاي حیوانی خلق کرده

  :)24(رفته است کارداري به نوشته به صورت دامنه

گیـرد کـه نبایـد بـا سـگ میعاقله به کار  ةبهشتی و به عنوان نماد قوّ میسنایی، مرکب را با مفهو - 

  :خانه باشدغضبی) هم (نماد قوة

  )221: 1360 (سنایی،» هم طویلۀ سگ اسبپرسم توان به اندر تک               با چنین  از تو«

پرسید این زن کیست؟ گفتند خدیجه بنت خویلـد اسـت و بـا  با فاطمه (ع) زن دیگري بود. کسی«

  .)100: 1357(معرّي، » نشسته یی از نورهااسباو جوانانی بود بر 

الی کـه دانستم چه وقت ناقۀ من مرا شتابان به سوي عذیب و صیبون خواهد بـرد. در حـمیکاش «

  .)48 (همان:» شماي نان و یک قطعه ماهی بر پشت بسته بامن مشکی آب بر دوش و سفره

  )218 (سنایی:» دیدممیدیدم              جوق دیو و ستور می گورو  گله شیر« - 

را بـه چـرخش انداختـه،  هانشسته با کوشش فراوان دستاس گورخرهاگروهی استرها و گاوها و « 

    .)106 (معرّي:» کنندهاي بهشتی را آرد میگندم

  )223 و یونس (سنایی: ماهیمن و او همچو او مرا یار و من ورا مونس           - 

  )229 و یونس (همان: ماهیمن ورا مرکب او مرا مـونس         هر دو پویان چو 

  )231 کمینه مــزدورش          مار موسی کهینه گنجورش (همان: ماهی جم

  و جــادوان صورتـگر...ا ندراو            اخــضر ةاي در جزیرقلعه

  )230 چو صورت مردم (همان:دم           لیک تنشان  مـاهیاژدها سر بدند و 

نیـز گـاه در پیکـري  سـیرالعبادنیز یکی از جانوران بهشتی است همچنـان کـه در  الغفرانماهی در 

تعالی بر کسی منت گذارد تـا بـر ایـن  چون خداوند تبارك و«نماید: میرخ  بهشتی و البته گاه دوزخی
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اي از حیات خود ندیده است بـه را که در هیچ دوره ماهیان حالوتاو  ،رودها (رودهاي بهشت) درآید

    .)41- 42 (معرّي:» کندمیآسانی صید 

  الغفرانو  سیرالعبادوجوه اشتراك نمادهاي حیوانی در 

  
ایی منظومـۀ جهان درونی انسان جمع نیروهاي متضاد است. سن سیرالعباددر  تقابل طبایع متضاد: 2- 2- 1

  کند:میخود را با عنصر باد که از آب برتر و از آتش فروتر است آغاز 

  ) 213 مرحبا اي برید سلطان وش         تختت از آب و تاجت از آتش (سنایی:

نیز این تقابل  الغفراندر  سراید.میو در ادامه ابیاتی جداگانه در صفت گوهر خاك، آب، باد و آتش نیز 

  خورد:میشم در مواردي به چ

شما را خداوند از  گوید ما مثل شما نیستیم که بر مزاجمان نسیان و رطوبت غلبه یافته باشد.میعفریت «

  .)120(معرّي :» آتش سیاه بدبو آفریده و ما را از شعلۀگل 

» اي گروه بدکاران شیطان از پدرتان آدم برتر است زیـرا اصـل او از آتـش اسـت و اصـل آدم از گـل«

  .)129 (همان:

226بوزینه:   

228/231نهنگ:   

223/224کژدم:   

223/226-221سگ:   

 موش، گربه، خوك

 خرچنگ، بهیمه، دد، دیو

 و ....

106شیر:   

106استر:   

107بره:   

107بز:   

 اسب

مار،افعی   

 شیر

گور   

رندگانپ  

 گاو

 سیرالعباد
 الغفران
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اتّصال عالم مادّي و  اي روحانی در عالم مادّي و حلقۀپیر خردمند به عنوان جلوه: 18پیر خردمند. 3- 2- 1

ـاً اغلـب هادر طول صحنه الغفرانو  سیرالعبادرود. پیر در میروحانی به شمار  ي روایت جضور دارد. اساس

ـا  ، اغلب چهرةبررسی است ها به صورت محوري قابلدر آن شناسیفرجامهایی که مسئلۀ داستان پیر دانا ی

ـاي مختلـف نظیـر تنماید. این نقش در هیئـمیپیر خردمند به عنوان مظهر عوامل و عوالم روحانی رخ  ه

ـتاد، پـدر، مـرد روح، حیوان ناطق، تخیّل فعال و یا در پیکر شخصیّت هایی چون طبیب، معلّم، روحانی، اس

  و... قابل شناسایی است.

ـا در می چهره نو الغفراناي جاي پیر خردمند در ج ـیرالعبادکند و وجه اشتراك آن با راهنم ، صـدور س

ـا نقشـی  میهایی است که با تبشیر و تنذیر در معادشناسی اسالپیام و به ویژه قرآن کریم مطابقت  دارد. او ب

ـا آن الغفرانو تا حدي  سیرالعبادپیامبرگونه عامل اصلی طراوت و حرکت در سراسر  چـه کـه در اسـت و ب

  تفاوت ماهوي دارد. )25(شناسیممیروانشناسی یونگ 

چرا که مسافرش از مرحلۀ جمادي  انسان از هبوط تا عروج است؛گونه اي از آفرینش ، روایتسیرالعباد

و هـم چه اي ذهنی و ناشناخته را ندارد؛ اگرهاآن حالت الغفرانکه مسافر  کند. حال آنمیتا نباتی را سپري 

تـوان گفـت سـفر در هـر دو اثـر می) و یا اتّصال به الیتناهی است. بنابراین ن به سعادت (نوردر پی رسید

  رهیافتی به کمال معنوي است.

راه شرق عرفانی بر سالک عرضـه در شعر سنایی، پیر نفس عاقله و راهنمایی است که خود را از باریک

  کرده است:

ـا در می ـاریکی        دیدم اـن ـاریکی روز آخر به راه ب   ن ت

  )220 همچو در کافري مسلمانی (سنایی:  پیرمردي لطیف و نورانی     

ـال اسـت و الغفـران،شـود. البتـه پیـر مـینیز پیر در پیکرهایی متفاوت ظاهر  الغفراندر  در  تخیّـل فع

  ي مختلف روایت با نوعی استحاله در حضور او روبرو هستیم:هاصحنه

 افتدمینشیند و... به راه مین شیخ بزرگوار) بر اسبی از اسبان بهشت (آپیر در پیکر اسبی بهشتی: پس  - 

   .)48 (معرّي:

                                                 
18The wise old man 
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را فرستم تا تـو میپیر در پیکر رسول: حمزه گفت: این کار از من ساخته نیست ولی تو را با رسولی  - 

 .)96 (معرّي: نزد علی بن ابی طالب (ع) ببرد

 برآوردن حاجت یـک مـرد از اهـل بهشـت (معـرّي:پیامبر اسالم(ص) در  همچنین نقش ابراهیم پسر

 نقش علی (ع) در ورود اعشی بـه بهشـت (معـرّي:، )67 (معرّي: نقش راویان در خوانش یک شعر ،)100

  روند.میبه شمار  الغفرانآن در  یی از حضور پیر و استحالۀها) و... نمونه96

نیز مسافر به یاري پیـر، غـرق  الغفراندر  شود،میرهنمون  به نور سالک را سیرالعباددر  همچنان که پیر

  گردد:می نعمت الهی

  پریدم من              به یکی پرده در رسیدم من هاچون از این پرده

رده را مـستور (سنایی:پرده رده ـپ ور             بودن ـپ   )247 اي ذات او سـراسـر ـن

ـین غـرق نعمـت بـی ببینند به انواع سالم و تحیّت دهند چون اهل بهشت او را« ـته اینچن زوال و پیوس

ـاوتچه به شـکلبراین در هر دو اثر حضور پیر اگربنا .)153 (معرّي:» خداوند باشد ـاي متف ، بـه هـدف ه

ـان نمایی در قالب پیامراه هایی مبتنی بر تنذیر و گاه در غایتی فراتر از رستگاري و به قصد اتّحاد عرفانی انس

  یابد.میبا خدا تجلّی 

ـان اسـت چـرا کـه ، فی نفسه نوعی درشناسیفرجامبینش زمان و مکان:  .4- 2- 1 ـان و مک نوردیدن زم

ـان در در آینده میفرجام انسان و جهان در واقع مقارن است با پایان یافتن زمان تقوی اي نامعلوم. بنابراین زم

ـارت دیگـر در ب .)366: 1389 (کربن، است 19»زمان مناسکی«نري کربن نوعی ها معادشناسی به تعبیر ه عب

ـان تقـویمی ۀشود زیرا نقطمیامکان پایان یافتن زمان نفی  اساساً میاسال شناسیفرجام ـاریخی،  - پایان زم ت

  آغاز زمان فرجامین است. قطۀن

کوشد تا با عبور از زمان به المکان یعنـی میاست که  )26(»عرفانیـ  گنوسی«همچون داستانی  سیرالعباد

  جهان فانی و مادي برسد:در فراسوي  قلمرو نور

  دیدم از نور پاك اقلیمی  یــور تعظیمـم ز نــتـگرسـبن

  )242 خیره در نور او فرو ماندیم (سنایی:  او هر دو سوي شه راندیم من و

                                                 
19The time of liturgics 
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  گذارد:میبه نمایش  الغفرانتر در تر و عریاننیز چنین رویکردي را هرچند سطحی ابوالعالء

شود و هر یک از مییی از طال خلق هاآن تخت (تخت شیخ) حلقه آنگاه به قدرت خداوند در اطراف«

- 152(معـرّي:» برنـدمـیاو را در همان حال به قصر خود  زند،میاي دست در حلقه غلمان حوریان ذات،

153(.  

  یابد:میفرامکانی  ۀ، پیر جنبسیر العباددر 

  )220 یی:سر آفاق بود و پاي نداشت          علت جاي بود و جاي نداشت (سنا

  از نگاه سنایی عقل نیز برتر از گوهر و جاي است:

  گفت من برترم از گوهر و جاي     پدرم هست کاردار خداي (همان)

مصـداق نـدارد. پـس بهشـت  در بهشـت نیز بُعـد الغفراندر  از آنجا که الزمۀ مکان وجود بعد است،

غـذا «عنـوان نمونـه بـه  .ام برخوردار استنیز از نوعی ابه شناسیفرجامفرامکانی است و در مواردي زمان 

ـان:» انجامـدمـیعمر کرکسان فلک به طول  خوردن به اندازة ـلۀ«) و 107 (هم ـان شـرق و غـرب  فاص می

ـار «یا  ،(همان)» کشدمیهزاران سال طول  بهشت... فاطمه (س) هر لحظه که مقدار آن معادل بیست و چه

ـتاده اسـت سـالم  ا بر پدرش که براي شهادت قضاءآید تمیساعت دنیاي فانی است، از بهشت بیرون  ایس

   .)98(همان: » کند

ـنعت روح حیـوانی و خلق ابعاد فرامکانی آن، در  شناسیفرجاماوج کار سنایی در خلق تصویر  بیان ص

) چرا که نار و نور و ظلم همان جهان 218 (همان:» عامالنش سه نار و نور و ظلم« گوید:آنجا که می است؛

(ابن خلـدون  کندمیها اشاره به آن مقدّمهاندیشه و جهان ارواح هستند که ابن خلدون هم در  حس، جهان

1336 :875(.  

که ارتبـاط عمیقـی بـا  میاسال - عرفانی در اندیشۀ یکی از مهمترین مسایل 20غربت آگاهی: .5- 2- 1

 مرتبـۀ د وغربـت آگـاهی بـدین معناسـت کـه دنیـا را در حـ«دارد غربت آگاهی است.  شناسیفرجام

ی این عقبی با رحلـت کـردن از خودش تشخیص دهیم. بدانیم که در کنار دنیا عقبی هم وجود دارد ول

دهد. رحلت راستین، رحلت از این دنیا در عـین زیسـتن در میفقط از طریق موت اجباري دست ن دنیا

                                                 
20 Stranger consciousness 
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شود، مرگ آگـاهی یـا میمعاد مطرح  . آنچه در عرفان غربی در زمینۀ)24- 23: 1389 (کربن، »آن است

کـه در  هـم آمـده اسـت حـال آن )27(یـدگرها است که در نظریـات 21»هستی معطوف به مرگ«همان 

مطـرح اسـت کـه منبعـث از غربـت آگـاهی  22»هستی معطوف به آن سوي مرگ« ،میي اسالهاآموزه

رودي آمـده سـه الغربه الغربیّـه ۀقصّبه ویژه در حکمت اشراقی و در  میانسان است و در حکمت اسال

را نـوعی  الغفـرانسـنایی و  سـیرالعبادشناسـانه، منظومـۀ توان با تعبیري فرجـاممیبا این توضیح . است

ناشی از غربت آگاهی دو نویسنده نسبت به این جهان دانست. موالنا در بیتـی زیبـا،  23انتقال پیشدستانۀ

  گوید:میسخن )28(از غربت آگاهی

  )616: 1373م (رومی، اتر من عرشیغربت من تلخ  م      اگوید اي اجزاي پست فرشی

معـاد «محصول باور انسان به غربت آگاهی، مرگ آگاهی است؛ همان مضمونی که از آن به عنـوان 

هم واقـع شـده اسـت؛  الغفرانو  سیرالعبادکنند و محرّك اصلی آفرینش مییاد  24»محقّق شده در درون

  بیند:میداند و خود را فراتر از این مکان مادي میندگی انسان اي که سنایی معاد را یک الزام زبه گونه

  ..خـداي. دارپـدرم هست کـار                 گوهر و جاي  گفت من برترم ز

اید تـافت                کین معاد از معاش باید یافت (سنایی:   )221- 220 روي سوي مــعاد ـب

انی، سراي ناپایدار، سراي غرور، سـراي فریـب، سـراي نیز، تکرار عباراتی چون سراي ف الغفراندر 

اندوه، دنیاي فانی، دنیاي گذرا، حیات فانی، عالم فرودین و فرومایـه و... در وصـف دنیـا، بیـانگر  غم و

  غربت آگاهی نویسنده نسبت به جهان است.

  جاري است: سیرالعبادي مختلف هادر الیه و غربت آگاهی، شناسیفرجامپیوند 

راي ـنها گسال م از ـب ـنهـشـت ـناورهاظر         گـرد این په   ي په

ه   اي....ویهها اي         گه به فردوس و گه بهگه به بغداد و گه به بادـی

                                                 
21Being toward death 

22Being toward the other side death 

23prolepsis 

24Realize eschatology 
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دم مـن هاچون از این پرده ــی رده دررس   پریدم من         به یکی ـپ

رده رده را مــستور (ـپ رده، ـپ   )247- 246سنایی: اي ذات او سـراسـر نور         بودن ـپ

. همچنین او خود را بـه )29(در فلسفۀ فیلسوف معرّه نیز نوعی بدبینی به جهان و مردم جهان وجود دارد

گر مفهـوم غربـت ین المحبسین نامیده است که تداعینشینی، رهاري در دو زندان نابینایی و خانهدلیل گرفت

  آگاهی نیز هست.

  سراید:میاو در این مورد چنین 

  ) 48 :1412(معرّي،  بان العالَمین هَباءٍ میدنِی فِی الخلقِ مِعرفتی بِهِم         و عِلوَ زاهِ

  ها زاهد ساخت.و علم به نابودي دنیا و معرفت نسبت به مردم مرا نسبت به آن

  ) 57: 1412 ،نَزوُل کَما زالَ اَجدادنَا        وَ یَبقَی الزَّمانٌ عَلی مَا تَري (معرّيسفر:  6- 2- 1

  ماند.میرویم و روزگار میما همچون اجدادمان 

است. مقایسۀ مسافر سنایی (روح) که از مرحلـۀ  26تا عروج 25روایت آفرینش انسان از هبوط سیرالعباد

و شناخته شده، از ي غیر انتزاعی ها(روح) که در حالت ابوالعالءکند با مسافر میجمادي تا ملکوت را سیر 

دهد که هدف غایی سفر در هر دو اثر وحدت وجود مسافر با نوراالنـوار مینشان  کند،می عالم دیگر جلوه

  .30است

  علت اختران گردون را...         دیدم آن پادشاه بی چون را  

ـالم خاك            )242 پاك (سنایی: صدف گوهـر ائمۀ مرجع نورهاي عـ

گذشت میختم. اسب او از میان خالیق آویمن به رکابش در . به رکاب من بیاویز ابراهیم به من گفت«

ـا در برابـر محمـد(ص) و من همچنان به رکاب او آویختـه  و چون ازدحام افزون شد به هوا پرید بـودم ت

  .)100: (معرّي» ایستاد

                                                 
25fall 

26ascent 
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  بهره گیري از مبانی عقیدتی .3- 1

ن سندي چوي ناپهابا توصیف صفتگرفتاري در آن را  دوزخ و سیرالعبادمسافر  تجسّم اعمال: .1- 3- 1

م کشد که بیش از هرچیز دیگري تـداعیمیطمع به تصویر  کبر، خودنمایی، بخل، حسد، کینه و گـر تجسـّ

شـوند می، تصاویر به نوعی نقش سیرالعبادو  کمدي الهی نیز مانند الغفراناعمال در فرجام انسان است. در 

ـال بـه صـورت الغفراني مسافر هایافته در». االخِره ۀمِزرعَاَلدُّنیا «تا پیام آور این مهم باشند که:  ، تجسّم اعم

ـاس میحسن بصري از او قرآن  ۀحتی ماري که در خانکه شود؛ آن گونه میاي بیان برجسته آمـوزد، بـه پ

ـتن بـه  )147- 146رود (معرّي: میهمین عمل نیکو به بهشت  و اخطل به دلیل نگرویدن به اسـالم و پیوس

  .)137 :نشود (همامییزید، گرفتار عذاب 

وَ نُـودُو أَن  ریخت این دو اثر، یادآور این آیۀ شریفۀ قرآن است که: طرح مفهوم تجسّم اعمال انسان در

و این است شما را بهشت، که میراث داده شدید آن را  )43تِلکُمُ الجَنَّه اُورِثتُمُوهَا بِمَا کُنتُم تَعمَلوُنَ (اعراف: 

  آورید.میدر مقابل آنچه به جا 

ند کاردار خداي) بر مسافر فرز سنایی داستان ظاهر شدن فرشتۀ راهنما (نفس عاقله به مثابۀ رالعبادسیدر 

: 1389 (پورنامـداریان،» با طباع تام هرسـی یکـی اسـت من آسمانی است و صورت تحقّق یافتۀ«است که 

ـاري 324 ـا او رامـی) و همواره سالک را در ترك تعلّقات دنیوي و صفات ناپسند ی بـه نوراالنـوار  دهـد ت

 رهنمون گردد.

  .... روزي آخر به راه باریکی        دیدم اندر میان تاریکی 

  )219 (سنایی: همچو در کافري مسلمانی...       ی   ـنوران یف وـردي لطـمپیر

) ابی لهب را در پی دعاي پیامبر (صشیر قاصره از آن جهت به بهشت رفته است که در دنیا عتبه بن  - 

   .)124معرّي: ( ستدریده ا

هدا ،)49 (ص) (همان: )، محمّد50بخش علی (ع) (همان:نیز حضور نجات الغفراندر   حمـزه سیدالشـّ

) و حضـور 101: ) و زهرا (س) (همان100)، ابراهیم پسر پیامبر (همان:97- 98تف (همان: ها )،95 (همان:

چرا که در تـأویلی  مان جنس است؛ف داستان، حضوري از هي مختلهابه عنوان فرشته) در صحنهمرغان (
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دهنـد و دیـدار مـیاي از من آسمانی را بروز ، جایگاه و جلوههاهر یک از این شخصیت 27فرشته شناختی

  شود. میها تنها نصیب بهشتیان آن

الگـویی، بلکـه از دیـدگاه والدت مجـدد نـه از منظـر نقـد کهـن؟: رستاخیز یا والدت مجـدد .2- 3- 1

ـیم. یی است که ما آن را در هر دو اثـر مـیهارستاخیزي دارد، از درون مایهتر جنبۀ که بیش شناسیفرجام بین

نیـز  داستان با محمّد بـن منصـور سرخسـی و نیاي جمادي تا عالم روحانی، خاتمۀسیر تکوینی انسان از د

ـاظر میرا » در مراتب نفس نامیه« از جمله هاي سنایی در برخی بخشهاتوصیف ـاي توان در برخـی من زیب

  اي دیگر پی گرفت:هم، به گونه الغفران

  ی بودمــنزد او چـوب و نی یک  چه در اصل کودکــی بودمگـر

ـیا همسري هــ  ـوردمـخمیخبر هچون گیا بی   ...کردم میبا گـ

ـبز ـافت کــسوت م اولین س   عت من ـبعد از آن لعل یافت خل  نـب

  عامــه طشربتم جامه کـرد و جام  دست آخر که جلوه گشت تمام

ـادم ـنی وي بیخ گـشت ب ـادم (سنایی:   چون ـق در فرسـت   )216- 215پس به شهــر ـپ

، )71 پرنده به مغنی (همان: ، استحالۀ)149 شیخ با حورالعین که از دل میوه بیرون آمده (معرّي: مواجهۀ

مکرر یک غاز  )، زنده شدن70- 79)، تغییر صورت پرنده به زن (همان: 84 تغییر شکل غاز به مغنی (همان:

ـان 113- 114مرگ و زنده شدن مجدد طاووس (همان:  ،)114در بهشت (همان:  ـتان رجعـت از زب )، داس

) و 147)، توان تغییر یافتن مار به حوري (همان: 143آدم(ع) در قالب شعري که منسوب به اوست (همان: 

براي اثبات رستاخیز در قالـب  معرّي هايیی از تالشها) نمونه117(همان:  هابیرون آمدن زنان زیبا از میوه

خداي توانا بر ما منت گذارده و ایـن « آید:میهاي داستان به حساب یی از والدت مجدّد شخصیتهاجلوه

  .)84(همان: » مغینان را از صورت غاز براي ما بدین شکل جمیل در آورد

ی از زیباترین حوریان بهشتی من اگر بخواهم به صورت یک مانی؟میآیا قدري پیش ما ن«گوید: میمار 

  .)147(همان: » آیممیدر 

                                                 
27angelology 
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که نام هر دو اثر برگرفته از آیات قرآنی است، در جاي جاي ایـن  عالوه بر این اشارات قرآنی: .3- 3- 1

 دارند؛ شناسیفرجام خورد که جنبۀمیهاي قرآنی نیز به چشم آثار هم اشاراتی به آیات و روایات و داستان

  به عنوان مثال:

  رهنماي تو دان که آن نور است                نیک نزدیک لیک بس دور است - 

  )249: در او دار تا به حزق رسی (سنایی ی                ــدق رســا به صـر تـپی او گی

زند نجات میشبی در خواب دیدم ریسمانی از آسمان آویخته و از ساکنان زمین هر کس در آن چنگ «

   .)52 :(معرّي» یابدمی

  آل عمران (وَ اَعتَصِموُا بِحَبلِ اهللاِ جَمیعاً وَ لَا تَفَرَّقوُا) سورة 103ۀ اشاره به آی

  )216شاخ در شیب و بیخ در باال (سنایی: هاش چون دل دانا                 رستنی - 

ي آن به سـمت آسـمان فرارفتـه هاآن در زمین و شاخه خن پاك چون درخت پاکی است که ریشۀس«

  .»است

  ) 23 ، آیۀابراهیم (سورة»  فَرعُهَا فِی السَّمَاءِ أَصلُهَا ثَابِتٌ وَ طَیَّبَۀٍ ةشَجَرَ«.....

ـا  شناسـیفرجامراهبـرد  یابـد.میمعادشناسی  و اثر با اشاره به آیات قرآن،جنبۀآغاز هر د ـنایی کـه ب س

ـا واژة ریشـگی، قرابت و همشودمینمایان  سیر العباد(الرّیح) در آغاز  32باد  کارگیري عنصربه ـاداري ب  معن

ـان کـه هُ وَ نَفَختُ فِیـهِ مِـن روُحِـیحجرات (فَاِذَا سَوَّیتَ سورة 29دارد و یادآور آیۀ » روح« ) اسـت. همچن

ـار را«ایان کار، با این دعاي آغازین: نیز اندیشۀ خود را در خصوص معاد و پ ابوالعالء بـر مـن  پروردگارا ک

  کند. می(و یَسِّر لِی أَمريِ)  بیان سوره طه دارد  26به آیۀ که اشاره » مايآسان کن و مرا یاري ن

ـاي حیـوانی و صـفات تأویل سنایی از دوزخ با بهره :شناسیفرجامتصاویر  .4- 3- 1 گیـري او از نماده

 فـرانالغو  ارداویراف نامهدانته،  دوزخکند که یادآور مییی هولناك ترسیم هانگاره«گیرد. او میپست شکل 

حضور زبانیه (نگهبانان دوزخ) در هر دو اثر جلوه اي مشترك از خلق تصاویر  ).133: 1388، می(قائ» است

  سازد:میدوزخی را بر ما نمایان 

م و ر سـرش رفـت ـرسیدم ـب ـیر خویش ـپ ـدم       آنگه از پ ــی رسـ ــت   ن

  )232 سنایی:لک بود     گفت کاین مستحثِّ مالک بود (ها که که بود این که سخت
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» زنندمیزبانیه با گرزهاي آهنی بر سر او  سوزد و...میبینید که در آتش میشیخ ابلیس لعنه اهللا علیه را « 

  .)127(معرّي: 

  .)141(معرّي: » ما خازنان دوزخ هستیم: مقصود خود را درست بیان کن تا به تو جواب دهیم« 

ـا وصـف تصاویر ه و در ارائۀ» صفت مشتري«سنایی در  وصف ـنم  ابـوالعالءولناك از دوزخ، ب از جه

  شباهت دارد:

ـیدم جــدا شدم ز نهن   ..درّه اي پیش چشمم آمد تنگ.      گ   ــاین شن

  )233اي بس مهیب و ناخوش بود       گژدم و مار و کوه و آتش بود (سنایی: درّه

  )118 (معرّي:» ستهارسد که همه جاي آن تاریک و پر از حفرهمی...شیخ به شهرهایی « 

ـبم میآب بر ..شوم .میسخت تشنه  ...گوید: میاوس « گـذارم شـعلۀ آتـش مـیدارم. همین کـه بـر ل

  .)137(معرّي: » شودمی

  ).129(معرّي: » گشایندمیهاي شیطان را با انبرهاي آتشینی از هم از زبانیه چشم دو تن« 

 مایـۀه عالم دیگر، دسـترش ابن قارح از سفر بو گزا سیرالعبادبه طور کلی گذر سالک به یاري پیر در 

آفریند و مییی خیالی و شاعرانه هادر الغفران صحنه ابوالعالء«خلق انواع تصاویر فرجام شناسانه شده است. 

ـا راه کند که ابن قارح از نردبان کالم نورانی خویش به آسمانمیدر آن تصوّر  ـا مـیه ـا ب جویـد و در آنج

ـا تکیـه بـر قـدرت همچنین سنا .)307 :1378، (زرین کوب» گرددراز میی هممریدان و ندیمان قدس یی ب

ـاملی بـه  گرایانه، روح را در یک سـفري عرفانی عمیق، در رویکردي نمادهاکارگیري آموزهخیال و با به تک

ـاممیجمادي تا ملکوت سیر  یاري راهنما، از مرحلۀ ـاهیم فرج ـاد و مف ـانه ردهد و از این طریـق مع ا شناس

  .کندمیمطرح 

  نتایج تحقیق

  تطبیقی دو اثر نتایج ذیل حاصل آمد: از مطالعۀ

ـان در دو اثر مورد بحث، اندیشه شناسیفرجاماندیشۀ  -  اي التقاطی است و به عنـوان بخشـی از گفتم

ي جوامـع و هاها و اندیشهشود که برآمده از روح مشترك حاکم بر ادیان، فرهنگمیجامعۀ انسانی ارزیابی 

  ملل مختلف است.
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توان با می ،ترین زبان براي بیان تجارب عرفانی استترین و پختهاز آنجا که رمز و بیان رمزي مناسب - 

ـا و گیـري شناسانۀ سنایی به دلیل بهرهبیان فرجامکه توجه به آنچه گذشت نتیجه گرفت  ـترده از نماده گس

  است. رسالۀ الغفراندر  ابوالعالءتر از بیان عریان تر و سنجیدهفلسفی و عرفانی بسیار پخته مفاهیم پیچیدة

ـاهی  عطوف به آن سوي مرگ است. درونمایۀم ابوالعالءدر سنایی و  شناسیفرجام ۀنظری -  غربـت آگ

ـار  توان آن را به همۀمیدر آثار مقایسه شده از جلوة خاصی برخوردار است که   میاسـال شناسـیفرجامآث

تـرین معطوف به آن سوي مرگ، غربت آگاهی و تجسّم اعمال، از محـوري به طور کلی هستی تعمیم داد.

  شود. میارزیابی  الغفرانو  سیرالعبادمباحث معادشناسی در ساختار 

ـادي در هر دو اثر خلق مفاهیم معادشناسی با تکیه بر -  ـانی  برخی عناصر مربوط به عـوالم م و نیـز مب

 ۀحسّی دارد تا انتزاعـی و از سـوي دیگـر بـر پایـ جنبۀ فته است. از این رو از یک سوعقیدتی صورت گر

  ریزي شده است.و به ویژه قرآن و حدیث پیمیاسال - مفاهیم عرفانی

ـا ، از راه نمادآخرالزّمانیي هابسیاري از تصویر -  پردازي خلق شده و عنصر پیر خردمند به عنوان راهنم

ـار گرفتـه  هاي تنذیر و گاه در غایتی فراتر، بهبراي ارسال پیام هدف رسیدن اتّحاد عرفانی انسان با خدا به ک

  شده است.

دارش، فرامکان عرفانی گونگی معناپایان است و مکان به دلیل ابهامزمان بی میاسال شناسیفرجامدر  - 

  است.

مفاهیم معاد شناسی با توجه به مسألۀ تجسّم اعمال صورت گرفته است و مسافر در هر دو  خلق همۀ - 

تـوان گفـت مـیبنابراین  .زندمیتکیه بر همین اصل تصاویر بهشتی یا دوزخی را بر خواننده اثر نقش اثر با 

  و سنایی جایگاهی ندارد.  ابوالعالءگناه و فساد ذاتی نزد  ۀمسأل

الگـویی آن حـدّاقل از کهن والدت مجدّد بیشتر با مفهوم رستاخیزي در هر دو اثر آمده است و جنبۀ - 

  ندارد. در دو اثر جلوه و جایگاهی سیشنافرجاممنظر 

  هایادداشت

تقی مدرس سنایی با مقدمه و تصحیح سید محمدي حکیم ها، از کتاب مثنويسیرالعباد*در این مقاله، ارجاعات 

همچنین  ، از ترجمۀ عبدالمحمّد آیتی انتخاب و بدون ذکر سال نشر آمده است.الغفران به رضوي و نیز مآخذ مربوط
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ـته  هاي داخل پرانتز در بخش یادداشتهاوط به شمارهتوضیحات مرب و سایر توضیحات در پانوشت صـفحات نوش

 شده است. 
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ـا نقـل شـواهد رسیاساس اشتقاق فا). 1356ینریش هوشمان. (ها هرن، پاول و • از پهلـوي  . ترجمه و تنظیم ب

  جالل خالقی مطلق. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.

. تهران: فرهنگستان بررسی ریشه شناختی افعال در زبان فارسی ) .1387( .منصوري، یداهللا و جملیه حسن زاده•

  زبان و ادب فارسی.

. ترجمـۀ انسان شناسی فلسـفی). 1389( نس.ها براي اطّالعات بیشتر درمورد نظریۀ فویرباخ ر.ك: دیرکس، .2

 .164- 157صص .محمّدرضا بهشتی. تهران: هرمس

ـاپیمایـد و از آبمی) سوار بر یک کرجی مقدس، رودخانۀ آسمانی را Ra( مصریان باور داشتند که رع .3 ي ه

 گردد.میکند و دوباره به شرق باز میگذرد و بر شیاطین غلبه میزمینی زیر

ـاکرد. در لعن و نفرینمیحکم فرمایی  بر جهان زیرین طیر یونانی خداي اموات بود کهدِس، در اساها« .4 ي ه

دس موقعیّت یا جایگاه ارواح مردگانی است که در انتظار ها شد. در کتاب مقدس،میدس جایگزین جهنّم ها عامیانه،

 .)Viver, 2004: 62( »برندمیفرا رسیدن داوري به سر 

)، فرجام نیـک را در samsaraاد به تناسخ و انحصار روح از ازل در چرخ باز پیدایی (در باور هندوان اعتق« .5

ـان ( ) Atmanپی خواهد داشت و راه رسیدن به سعادت، رهایی از بندهاي دنیاي مادّي و پی بردن به واقعیّـت آتم

 .)119: 1362(شایگان:  است

ـین نانـک (هطی و انشعابات آیین هندوست. پایاز مذاهب التقا )Sikhسیک ( .6 ) بـود کـه Nankگذار این آی

ها کشمیر است. در رود. مرکز اصلی آنمی)، از گروهاي ده گانۀ این آیین نیز به شمار Guruنخستین معلّم یا گورو (

 هاي سیاسی آنان است. دارند. ترور خانم گاندي از جمله فعالیّت ر دو شهر زاهدان  و تهران معبد (گرودواره)ایران، د

دو  ».سنایی غزنوي بر اساس روش نقد اسطوره اي سیر العباد الی المعادتحلیل ). «1388ئمی، فرزاد. (ك: قار .7

 .148- 121. صص1. سال اول. شمارة پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزّهرا میفصلنامه عل
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ـاوري ة، فاتحان درّهاازتک« .8 ـاختري، مکزیک بودند که به چندین بهشت و دوزخ اعتقاد داشتند: بهشت خ ، ب

فصلنامه علوم  ».بهشت و دوزخ قوم ازتک). «1383. (ك: کندري، مهران. براي اطالعات بیشتر ر...»بهشت تاللوك و 

 .141- 135. صص50. سال چهاردهم. شمارة انسانی دانشگاه الزّهرا

 ك:در ایران باستان ر شناسیفرجامبراي آشنایی بیشتر با  .9

 .585 - 600صص  .1. تهران: اساطیر . جیشتها ).1377پورداوود، ابراهیم. (•

 تهران: توس. ارداویراف نامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی. ).1372عفیفی، رحیم. (•

 . تهران: ققنوس.رازوري و عرفان در آیین زرتشت). 1377کاویانی، شیوا. (•

 .154- 143. صص3. شمارة 3دورة . مجلّۀ پژوهش زبان .»گناهان زنان در اردویرافنامه« ).1384سلطانی، سیما. (•

ـاد). «1388(کسرایی فر، مرضیه و حسـن ابراهیمـی. • ـادگرایـی در بررسـی نم ـاد الـی المع ـیر العب ـنایی و  س س

 .161- 141. صص 1. شمارة مجلّۀ ادیان و عرفان .»نامهارداویراف

. علوم انسانی دانشگاه تهـرانمجلّۀ دانشکدة ادبیات و  ».در دین زرتشتی شناسیفرجام« ).1379( مهدیزاده، علی.•

 .269 - 288. صص 155شمارة 

ترجمۀ احمد فردید و عبدالحمیـد گلشـن.  ایران باستان. ۀروابط حکمت اشراق و فلسف ).1382( نري.ها کربن،•

 تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

 به بعد) 12. تهران:  توس (از صفحه مینوي خرد). 1354تفضّلی، احمد. (•

 .588.ص 1. تهران: اساطیر. جیشتها ).1377: پورداوود، ابراهیم. (كر .10

 .3 - 2و سفر پیدایش  8 - 130/7: مزامیرکتاب مقدسك: ر .11

ـتان نزدیـک میآورند شما میي آن برگ هااز درخت انجیر درسی بیاموزید: هر وقت شاخه« .12 دانید کـه تابس

ـیار نزدیـک اسـتبینید، بدامیاست. به همان طریق وقتی تمام این چیزها را  » نید که آخر کار نزدیک است. بلکـه بس

 ).33 - 29/ 21و لوقا  31 - 28/ 13و مرقس 32 - 33/ 24متی:  کتاب مقدّس:(

 . باب نهمکتاب اعمال رسوالنك: ر .13

 باب سوم. اول پطرس رسول. رسالۀرك:  .14

هِدنآ اَن و اِذ اَخَذ ربُّک مِن بَنی آدَمَ مِن ظُهوُرِهِم ذُرِّیَّتَهُم و اَشهَدَهُم عل .15 ی اُنفُسِهِم اَلَستُ بِِرَبِّکُم قالوا بَلـی شـَ

 .)172تَقولوُا یوُمَ القِیَامهِ انّا کُنّا عَن هَذَا غَافِلین (اعراف: 
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بررسی تطبیقی مضمون بازگشت به اصل در ). « 1384ك: کساییان، زهره و دیگران. (براي اطّالعات بیشتر ر .16

. دورة دوم. شمارة چهل هشی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهانپژو میمجلّۀ عل ».ادبیات عرفانی جهان

 .122- 87و دوم و چهل و سوم. صص 

ـنایی« . )1385براي اطّالعات بیشتر ر.ك: فتوحی، محمود. ( .17 ـیم س  اي در غزنـه،شـوریده ».کتابشناسـی حک

 .356- 321تهران: سخن. صص انی.خاصغر محمّدبه کوشش محمود فتوحی و علی و آثار حکیم سنایی. هااندیشه

نمایـد مـیصورت منظّم بر خواننده رخ  ورت منظم دنبال شده است و تصاویر بهداستان به ص سیرالعباددر  .18

ـا داستان یک الغفراندر «ولی  دست نیست و نویسنده گاه به مناسبت به کاربردن لغتی از سیاق داستان خارج شـده، ی

  .)27: معرّي( »بردمیتفنن دیگري به کار 

ـارف - 1کند: میاریک فروم رمز را به سه دسته تقسیم  .19 ـاي متع ) The conventional symbols( رمزه

ـادفی - 2 ـاي تص ـانی The accidental symbols (3 - )( رمزه ـاي همگ ) The universal symbolsرمزه

 ).42 - 21صص  . ترجمۀ ابراهیم امانت. تهران: مروارید.زبان از یاد رفته). 1355م، اریک. (وفر(رك: 

 ك:معرّي ر ابوالعالءبراي اطّالعات بیشتر از زندگی  .20

 .المعارف دایرة. تصحیح و تحقیق و شرح دکتر بنت شاطی. قاهره: الغفران رسالۀ). 1950( .ابوالعالءمعرّي، •

 . ترجمۀ ابوالمحمّد آیتی. تهران: اشرفی.آمرزش). 1357. (ابوالعالءمعرّي، •

الگوهاي مادرمثالی روحانی، ذیل عنوان فهرست کهن یل مفهوم فرزانگی و رفعتدر نقد اساطیري مرگ به دل .21

گیرد و مسألۀ فرجام انسان در صور مختلف چون انتقال نفس، تناسخ، رستاخیز یا والدت مجدّد و شرکت در میقرار 

 .)58- 56: 1390(یونگ،  نمایدمیفرآیند دگرگونی رخ 

ـاه والـدین خـودمسیحی این باور بنیادی شناسیفرجامدر  .22 ـبب گن (آدم و  ن وجود دارد که فرزندان آدم به س

ند عیسی با قربانی شدن خـود حوّا)، ذاتاً گناهکارند و فرجام نیک منوط به آزادي انسان از گناه ذاتی است. آنان معتقد

 .8/ 13و مکاشفۀ یوحنا  24 - 23/ 16مقدس: لوقا:  ك: کتابکفّارة گناه آدمیان را پرداخته است. ر

ـنایی. هااندیشه ،شوریده اي در غزنه ».تمثیل رؤیاي تشرّف«. )1385ك: فتوحی، محمود. (ر .23  و آثار حکیم س

 .319- 289تهران: سخن. صص خانی.اصغر محمّدبه کوشش محمود فتوحی و علی

ـاویر برزخـیدر اغلب موارد دست سیرالعبادگیري از نمادهاي جانوري، در بهره .24 و در  شـده آویز خلـق تص

 است. بودهخلق تصاویر بهشتی  موجبدر بسیاري موارد  نالغفرا
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اي اسـت کـه کننـدهراهنماي درونی) مرکز تنظیمخود ( ) است.self( پیر در روانشناسی یونگ همان خود« .25

 - 250: 1352یونگ و دیگـران، (» ) نیاز داردego( شود و به توجّه آگاهانۀ منمیباعث بسط دایم و بلوغ شخصیت 

251(.  

 ك:رد ردر این مو .26

 .33ص .مرکز تهران: رمزاندیشی و هنر قدسی. ).1376(. ستاري، جالل•

 .11- 5. صصمجلّۀ شعر .ترجمۀ محمود عبادیان». سیري در سیرالعباد). «1373( دِ  بروین، یوهانس توماس پیتر.•

 سیاوش جمادي. تهران: ققنوس.  . ترجمۀهستی و زمان). 1386( یدگر، مارتین.ها ك:ر .27

ـاد  تهـران:. ترجمـۀ حامـد فوالدونـد. یدگر تا سهرورديها از ).1383نري. (ها کربن، • وزارت فرهنـگ و ارش

 .47اسالمی. ص

توان مفهوم غربت آگاهی را به خوبی دریافت. ابن سینا نیز علّـت عجـز می ۀ طوطی و بازرگان موالنااز قصّ  .28

ـا ك: کربن،ن مورد رداند. در ایمیرا در درك برخی موارد، غربت او در این عالم  میآد ـینا و ). 1389نري. (ه ابـن س

 به بعد. 35: سوفیا. ص. ترجمۀ انشاءاهللا رحمتی. تهرانتمثیل عرفانی

 ك:براي اطّالعات بیشتر ر .29

مجلّـۀ دانشـکده  ».معـرّي ابوالعالءتشاؤم در شعر ). «1386( محمود و رسول دهقان ضاد شهرضا. ،خورسندي•

 .118 - 99 . صص181. شماره رانادبیات و علوم انسانی دانشگاه ته

 . سال دهم. شمارة دومنامۀ پارسی ».معرّي ابوالعالءي خیام و هابررسی آراء و اندیشه). «1384مقدّم متّقی، امیر. (•

 .26- 5). صص 37(پیاپی 

معـرّي و  ابـوالعالءبررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشۀ ). «1389( سیدي، سید حسن و فرامرز آدینه کالت. •

 .137 - 117صص  .2. دورة جدید. سال اول. شمارة نشریۀ ادبیات تطبیقی ».مر خیام نیشابوريع

پژوهش . »روحانی به دنیاي پس از مرگ بررسی چهار سفر« ).1381صدرزاده، ماندانا. (« ك: در این مورد ر .30

 .50- 37. صص 13. شمارة ي خارجیهازبان

فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه  ».زپردازي در آثار سناییرم). «1384 - 85(. ك: حسینی، مریمدر این مورد ر .31

  .49- 35. صص56و  57. سال پانزدهم و شانزدهم. شمارة الزّهرا

  تابنامهک

  قرآن کریم
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  کتاب مقدس

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب . . ترجمۀ محمدپروین گنابادي. تهران:مقدّمه ).1336( ابن خلدون، عبدالرحمن.

ـانی  ي آسمان؛ مطالعۀهاصراط). « 1388( .الیاس اکبري بیرق، حسن؛ بابایی، ـادتطبیقی دو اثر عرف ـیر العب ـنایی و  س س

 .100- 71. صص10. سال سوم. شمارة ادبیات تطبیقی». دانته کمدي الهی

  .. تهران: اساطیریشتها). 1377پورداوود، ابراهیم. (

ـانی حلیلی از داستانت هاي رمزي در ادب فارسی:رمز و داستان). 1389( .تقی پورنامداریان، فلسـفی ابـن  –هاي عرف

 .و فرهنگی می: عل. تهرانسینا و سهروردي

  توس. . تهران:مینوي خرد). 1354تفضّلی، احمد. (

ـانی دانشـگاه الزّهـرا ۀفصلنام». رمزپردازي در آثار سنایی). «1384 - 85(. حسینی، مریم ـانزدهم و علـوم انس ـال پ . س

  .49- 35. صص56و  57 شانزدهم. شمارة

ـات و ». معرّي ابوالعالءتشاؤم در شعر ). «1386. (، رسولدهقان ضاد شهرضا خورسندي محمود؛ مجلّۀ دانشکدة ادبی

 .118 - 99. صص181 . شمارةعلوم انسانی دانشگاه تهران

 .11- 5. صصمجلّۀ شعر .ترجمۀ محمود عبادیان». سیرالعبادسیري در ). «1373( دِ  بروین، یوهانس توماس پیتر.

  . ترجمۀ محمّدرضا بهشتی. تهران: هرمس.انسان شناسی فلسفی). 1389( نس.ها س،دیرک

ـان فروزانفـر. تهـران:  . تصحیح رینولد نیکلسن. مقدمـۀمثنوي معنوي .)1373الدین محمد. (رومی، جالل بـدیع الزّم

 جاویدان.

 .. تهران: سخنادبی آشنایی با نقد). 1387(زرّین کوب، عبدالحسین. 

 .میعل :. تهرانمجموعۀ نقد ادبیبا کاروان حلّه؛  ).1384( ــــــــ .ــــــــــــ

 مرکز. . تهران:رمزاندیشی و هنر قدسی ).1376( ستاري، جالل.

  .154- 143. صص3. شمارة 3. دورةمجلّۀ پژوهش زبان .»گناهان زنان در اردویرافنامه« ).1384سلطانی، سیما. (

سال اول. شمارة چهارم.  پژوهشنامۀ زبان و ادبیات فارسی.». ابوالعالءایی و سفر روحانی سن). «1388سلمانی، مهدي. (

 . 86- 69صص 

معرّي و عمر خیّام  ابوالعالءبررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشۀ ). «1389( .فرامرزآدینه کالت،  سیّدي، سید حسن؛

  .137 - 117.  صص 2. دورة جدید. سال اول. شمارة نشریۀ ادبیات تطبیقی ».نیشابوري

ـیرالعباده هاي حکیم سنایی بمثنوي ).1360( .بن آدم مجدود ابوالمجد ،سنایی غزنوي . تصـحیح و انضـمام شـرح س

 : بابک .محمدتقی مدرس رضوي. تهران سید مقدّمۀ
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 .. تهران: امیرکبیرهاي فلسفی هندادیان و مکتب). 1362( .داریوش شایگان،

. 13. شمارة ي خارجیهاپژوهش زبان». سفر روحانی به دنیاي پس از مرگبررسی چهار « ).1381( صدرزاده، ماندانا.

 .50- 37صص 

  تهران: توس. ارداویراف نامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی.). 1372عفیفی، رحیم. (

اتُ االد ».الهی کمديو  الغفران رسالۀ، نامهارداویرافبررسی تطبیقی ). «1388( .علوي مقدّم، مهیار . الـرقم بیّـهاَلدّراسـَ

 . 266- 245. صص 69 و 68 و 67المتسلسل 

بـه کوشـش  و آثار حکیم سنایی. هااندیشه؛ اي در غزنهشوریده ».کتابشناسی حکیم سنایی«. )1385فتوحی، محمود. (

  .356- 321خانی. تهران: سخن. صصاصغر محمّدمحمود فتوحی و علی

به کوشش محمود  و آثار حکیم سنایی. هااندیشه ؛اي در غزنهه. شورید»تمثیل رؤیاي تشرّف«. )1385ــــــــــــ . (

  .319- 289اصغر محمّدخانی. تهران: سخن. صصفتوحی و علی

ـ. ـیم  .»در گسترة ادبیات تطبیقی سیرالعبادماجراي «. )1387( .ـــــــــــ ـین المللـی حک مجموعه مقاالت همایش ب

  .509- 498کتاب. صص  ۀخان :هرانکوشش مریم حسینی، دانشگاه الزّهرا. ت. به سنایی

  . ترجمۀ ابراهیم امانت. تهران: مروارید. زبان از یاد رفته). 1355فروم، اریک. ( 
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