تحلیل محتوایی معراجنامههای مزدایی
فاطمه جهانپور
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چكیده
متون مکاشفهای روایتگر رؤیاها و کشف و شهودهایی است که افرادی خاص بداان ناید
شاهانا .سفر به عالم معنا کده جرربدهای جهدانی اسدتد در دوران ساسدانی مدورد جوجده و
اهمیت خاصی قرار گرفت به طوری که چهار نمونه از آن در میراث ادبیات نوشدتاری اید
دوره بر جای ماناه است .آنچه در ای مقاله مورد جوجه قرار مدیگیدردد بررسدی و جحلید
محتوایی معراجنامههاد شیوۀ اجرای ای آیی و جرربههای سفر به جهان غید

و دیید آن

است .همچنی ای مقاله در پی آن است که باانا آیا در دوران ساسانید معراج امر رایردی
بوده است یا خیر .به دیگر سخ د آیا ای باور به دوران ساسدانی منحصدر اسدت و یدا امدر
جکرارپذیری در طول جاریخ ما بوده است؟ چه ضرورتهایی به بروز اید جرربدههدا منردر
شاه است؟ آیا همۀ ای چهار جرربۀ مورد نظرد میجوانا در یک سداتت فکدری و معندوی
قرار گیرد؟
كلیدواژهها :معراجنامهد زرجشتد گشتاسپد کرجیرد ارداویرافد جام جهاننما.
درآمد

در مرموعۀ متون نوشتاری دینی بازمانداه از پدیا از اسد مد ادبیدات مکاشدفهای نقدا و
جایگاه ویژهای دارد .ای متون به مسألۀ کشف و شهود و رؤیاهایی میپردازنا که برخدی افدراد
که خود را برگزیاه و واجا شرایط میدانناد آن را جرربه کرده و بازگو میکننا .ای مکاشدفات
امری جهانی است و در میان اکثر ادیان و اقوام رایج است .از آنرا که آگاهی از امور ماورایی و
پیشگویی توادث آیناه و اشراف بر جهان پس از مدر،د همدواره امدری وسوسدهانگیدز بدرای
انسانهاستد آدمی همواره خواهان آن بوده است جا پیا از آن که مر ،او را بداان جهدان فدرا
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خوانَاد خود به آنرا رفته اسرار آن را کشف کنا .جرربۀ ای سفر برای همگان امکانپذیر نیست
و جنها افرادی خاص و ممتازد آن هم در وقت و تالتی ویژه و نابد پا به دنیای ماورایی گذاشته
و توادث شگرف آن را جرربه و درک میکننا و با اید سدفر شدگفت و آسدمانید بده مقدام و
جایگاهی مقاس و ویژه نای شاه و پدس از آن نقدا جأریرگدذاری بدر جامعدۀ خدود خواهندا
داشت.
ایاۀ عروج در هر فرهنگی چه در میان ادیان ابتاایی و چه در جوامع و فرهنگهای پیشرفته
به دیی مختلف و به گونهای متفاوت عرضه میشود .در بداور شمنیسدمد یکدی از مللفدههدای
تتمی و قطعی آند معراج یا پرواز روح و مر ،و جرایا تیات اسدت .از آنردا کده شدم هدا
متولی درمانگرید پیشگویی و رهبری فرهمناانه در جامعه هستناد ضروری مینمایدا کده بدرای
انرام وظایفشاند جرربههای منحصربهفردی را از سر بگذراننا؛ یعنی بتوانندا در تالدت خلسدهد
مددر ،جددوهمی را جرربدده کننددا و تیددات مردداد را بچشددنا روینکلمدداند برگرفتدده از سددایت
«انسانشناسی و فرهنگ») .شم ها با اجرای آیی هایی از طریق خواندان آوازد رقصدیاند طبد
زدن و گاه مصرف مواد مخارد به تالت خلسه میرونا و روتشان از قال

ج خارج میشدود

و آن گاه جوانایی دیاار جهان دیگر و پیشگویی را مییابنا.
در هناوئیسم نیز جرربۀ مکاشفهد جرربهای آشناست .دانایان و خردمناان بدا مراقبده و جدرک
جعلقات دنیوی سعی در رسیان به تقیقت مطلق دارندا .روح آندان در سدفر بده نقدا روشد
کیهاند جمامی مراج

روشنایی را مرتله به مرتله طی کرده جا در نهایت بده بارگداه بدرهم یدا

همان نوراینوار که اص و ذات هستی استد نای شونا رشایگاند  1911ج 111 :1و .)111
در سنت دینی ایرانی نیز مکاشفه و سفرهای روتانی از جایگاه مهمی برخدوردار اسدت .در
آیی میتراییسم از عروج ارواح برگزیاگان سخ رفته است .ای ارواح از نردبانی هفدت پلدهای
به نشانۀ هفت ساتت عبور میکننا و در هر مرتله بخشی از مناها و خصای دیوی خدود را
وا نهاده و برهنه و پیراسته از هرگونه آلودگی به ذات مهدر واصد شداه و شدادمانی و آرامدا
بیپایان را درمییابنا رکوموند  151 :1931و 151؛ پیاده کوهسارد  .)11 :1933در میان مغان که
از جمله طوایف مادی بودنا رهرودتد  1939ج  )133 :1و وظدایف دیندی و اجدرای مناسدک
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آیینی را بر عهاه داشتناد مقولۀ گذر از دنیای مادی و سفرهای روتانی امری رایدج بدود .چندان
که لوکیانوس نویسناۀ یونانی اه سموسدته در تداود سدال  111مدی دی در کتداب طنزآمیدز
منیپوس یا سفر به دیار مردگاند از مغان سرزمی باب یاد میکنا کده مدیجوانسدتنا بدا خواندان
اورادی دروازه های هادس ردنیای مردگان) را گشوده و هر فردی را که مای بودد بده آن جهدان
ببرنا و بیاورنا رراس د 91 :1931؛ ژینیود .)119 :1991
بیگمان در باور مزدایی همد نمونههایی از مکاشفه و سدفر روتدانی باورمنداان مزدیسدنایی
وجود داشته است .اما آنچه به صورت مکتوب بر جای ماناه مربو به سفر آسمانی چهدار جد
است :زرجشت پیامبرد گشتاسپ شاه تامی زرجشتد کرجیر روتانی بزر ،اوای دوران ساسدانی
و ارداویراف موبا ساسانی.
جاکنون دربارۀ موضوع معراج و مکاشفات مزدایی مطالعات پراکناهای صورت گرفته اسدت.
پژوهشگرانی که به بررسی دی زرجشتی و موضوع آخرتشناسی از منظر ای دی پرداختدهاندا
و یا به موضوع کتیبهها و ادبیات دورۀ ساسانی ع قهمنا بودهاناد ناگزیر به ای مقوله نیز جوجده
کردهانا .نیبر ،در کتاب دی های قایم ایراند فیلیپ ژینیو در مقامۀ کتاب ارداویرافنامهد و یدا
مقالۀ «انسان در برابر عالم غی »د هنینگ در کتاب زرجشت سیاستماار یا جادوگرد شائول شاکا
در مقالۀ «معاد و شهود»د اتما جفضلی در مقالۀ «کرجیر و سیاست؛ اجحاد دی و دولدت در دورۀ
ساسانی»د جیمز راس در مقالۀ «کرجیر و مانی :الگوی شدمنی از کشداکاهدای آنهدا»د کتدایون
مزداپور در مقامۀ کتداب ارداویدرافنامدهد مدت انتقدادی پهلدوی و دیگراندی بده اید موضدوع
پرداختهانا .اما آنچه ای مقاله را نسبت به کارهای فوق متفاوت کرده استد ج ش برای بررسی
و جحلی محتوایی متدون معدراجنامده هاسدت کده بده شدرح و جوصدیف اید سدفر شدگفتآور
پرداخته انا .ای مقاله بر آن است جا با قیاس ای متوند به طرح برخدی سدلایت پرداختده و جدا
جای ممک پاسخی برای آنها بیابا؛ سلایجی همچون :آیا مقولۀ معراج و مکاشدفه منحصدر بده
دوران ساسانی بود و یا پیا از ای جاریخ نیز چنی جرربههایی در فرهنگ دینی ما جکرار شداه
است؟ آیا معراج در دوران ساسانی امری رایج بوده اسدت؟ چده ضدرورتهدایی جامعدۀ دیندی
ساسانی را به سوی انرام چنی جرربدههدای شدگرفی نداگزیر مدیکدرده اسدت؟ آیدا مدیجدوان
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معراجنامههای ساسانی را در یک طیف و سپهر فکری و معنوی قدرار داد؟ و گداه پرسداهدای
جانبی نیز پیا آماه است ماننا :چه نسبتی میجوان میان جام زری و جشت مدی و بندگ کده از
عناصر اصلی مکاشفات مزدایی استد با جام جهاننما که در ادبیات ایرانی جایگاه مهمدی داردد
برقرار کرد؟
معراج زرتشت

در گاهان بارها به همپرسگی و گفتگوی زرجشت بدا اورمدزد و درخواسدت زرجشدت بدرای
دیاار اورمزد اشاره شاه است« .ای اشه جو را کی خواهم دیاد کی بده سدرای اهدورۀ جوانداجر از
همگاند راه خواهم برد و نیوشای سخ مزدا خواهم شا؟» ریسدناد 3 :1931د هدات 13د بندا 5
← اوستاد )3 :1931؛ «مرا آرزوست که با جو دیاار و همپرسگی کنمد ای مزدا ای نیکجری د بده
سوی م آی و نمایان شو» ریسناد هات 99د بنا  1و  ← 3اوستاد  .)19 :1931ای عبدارات بده
خوبی اشتیاق و خواهناگی زرجشت را برای معراج و سفر آسمانی بده قصدا دیداار اهدورامزدا
نشان میدها.
ای جقاضا و درخواست زرجشتد آشکارا در متون دینی پهلوی نیز مطرح و بیان شاه اسدت
و در نهایت او موفق میشود هفت بار بای دیاار نای شود رروایت پهلوید فصد 13د بندا 1
← میرفخرایید 919 :1991؛ وزیاگیهای زادسپرمد فص 19د بندا  1جدا  ← 3راشدا محصد د
 1935ب .)31-19 :ای دیاارها و سفرهای آسمانی یا به جعبیری معراجد در ای متون مفص جدر
و با جزئیات بیشتری جوصیف شاهانا .بر اساس متون دینید زرجشت پس از آن که ماجی را بده
سیر و سلوک و مراقبت در اتوال خویا پرداخت روزیاگیهدای زادسدپرمد فصد 11د بندا 1
← راشا محص د  1935ب )11 :و در جستروی معنا و درک تقیقت هستید زناگیاش را در
خلوت و انزوا گذراناد عاقبت جوانست اورمزد را در سرآغاز آفرینا زناگی ببینا و او را پداک
بشناسا ریسناد 11 :1931د هات 19د بنا  .)5زرجشت پس از ای روزگار خلدوت و جنهدایید در
تالی که فضای و کمدایت معندوی در او آشدکار شداه بدودد بده ایدران و خاندهاش بازگشدت
روزیاگیهای زادسپرمد فص 11د بنا ← 1راشا محص د  1935ب11 :؛ وجرکرد دینید به نق

سال چه و هشتم

جحلی محتوایی معراجنامههای مزدایی

35

از آموزگار و جفضلید  .)153 :1935در بامااد یکی از روزهای جش بهارید زمانی که زرجشدت
قصا رفت به جش را میکناد در دشتی یکده و جنهدا ناگداه بده خدواب مدیرود و در خدوابد
مردمان گیتی را میبینا که روی به سوی شمال کرده و پیشوای آندان میدایوماه پسدر آراسدتایان
است .ای مردم به همراهی میایوماه همگی با آرایا جمامد به نزد زرجشت میرونا .جعبیدر اید
خواب آن بود که همۀ جهان به دی زرجشت خواهنا گرویا روزیاگیهای زادسپرمد فصد 11د
بنا  1جا  ← 1راشا محص د  1935ب .)11 :ای خواب از ای منظر قابد جأمد اسدت کده در
ای زماند هنوز زرجشت به پیامبری مبعوث نشاه است .آیا میجوان ای خدواب را پدیادرآمدا
مکاشفات بعای زرجشت دانست و یا آن که ای مسأله جنها یک رؤیای صادقه بدوده اسدت؟ در
ای تادره هیچ سخنی از زمینههای مکاشفه و نحوۀ بروز آن داده نشداه اسدت .امدا شدک اید
رویااد به صورت خواب است.
پس از ای تادره و پنج روز پس از سپری شان جش بهارید در بامدااد روز پدانزدهم مداه
اردیبهشتد هنگامی که زرجشت برای نیایا و کوبیان هوم به کرانۀ رود دائیتی میرفت جدا سدر
و ج بشویاد در سات رودخانهد مکاشفهای به او دست داد و امشاسدپنا بهمد را دیدا کده بدا
چهرۀ نورانی و موی فرقاار و لباسی ابریشمی کده هدیچ درز و بریداگی نااشدتد در برابدر او
ایستاده بود .بهم پس از پرساهایی از اود زرجشت را به انرم امشاسپناان برد .اید انرمد
در ایرانوئره در سوی خراسان رشرق) و در دربار رسات ) دائیتی بود .زرجشت شدگفتزده از
ای منظره و از باریابی در تضور اورمزد و هفدت امشاسدپناد بدر آندان نمداز بدرد و از اورمدزد
پرساهایی کرد و پاسخ یکایک آن ها را از وی شنود .پس اورمزد سه بار «خرد همهآگاه» را به
سوی زرجشت برد جا پیامبر آمادگی دیاار با هرمزد را پیاا کنا رهماند فص  11و  ← 11راشا
محص د  1935ب )13-11 :و آنگاه اورمزد چهرۀ خدویا را کده بده انداازۀ آسدمان بدودد بده
زرجشت نمایانا که سر در اوج آسمان داشت و پای در آسمان فرودی و دست او به هر سدوی
آسمان میرسیا و آسمان را به ماننا جامهای پوشیاه بود رهماند فص 11د بنا  3و  ← 9راشا
محص د  1935ب .)13 :آنچه قاب جأم است آن که بنا بر مت گزیاههاد زرجشت در ای دیاارد
با ج اورمزدی تضور مییابا رهماند فص 19د بنا  ← 1راشدا محصد د  1935ب )19 :کده
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دقیقاً منظور از آن روش نیست؛ آیا روح اورمزد در جسم زرجشت تلول یافته و یا مرادد یکدی
شان پیکر اورمزد و زرجشت است .در هر صورت جأییای اسدت بدر اید کده زرجشدتد پیکدر
اورمزد را به چشم خود می بینا و به ای جرجی

برای اورمزد قائ به جسمانیت اسدت .یزم بده

جوجه است آنچه روایت گزیاههای زادسپرم در مورد عرضه کردن چهرۀ اورمزد به زرجشدت را
به چالا میکشاناد فص پدانزدهم کتداب شایسدت ناشایسدت اسدت کده زرجشدت از اورمدزد
می خواها به او اجازه دها جا دست وی را در دست گرفته و بفشارد .اورمزد با یادآوری ای که
او مینوی ناگرفتنی استد به زرجشت خاطرنشان میکنا نمیجوانی دسدت مدرا در دسدتان خدود
بگیری رشایست ناشایستد فص 15د بنا  1و  ← 1مزداپورد  )119 :1919و جأکیا میکنا اگدر
خواهان دیاار جلوۀ گیتیانه م هستید همانا «مرد پارساست» رهماند بنا .)5
از دیگر مکاشفات زرجشت میجوان به همسخنی او با امشاسپناان اشاره کرد که وی هر بدار
با یکی از امشاسپناان م قات کرده و امشاسپناان متناسد

بدا خویشدکاری خدود بده او اندارز

دادهانا روزیاگیهای زادسپرمد فص 19د بندا  1جدا  ← 3راشدا محصد د  1935ب.)31-19 :
پس از آند زرجشت سه آزمایا دینی رور) را با موفقیت از سر گذراندا :گدذر از آجدا کده بده
صورت کورۀ آجا بودد ریخته شان فلز داغ بر سینۀ اود و پاره شان شکم او بدا چداقو رهمداند
فص 11د بنا  11جا  ← 11راشا محص د  1935ب.)19 :
در ای مکاشفاتد هیچ صحبتی از شیوه و نحوۀ مکاشفه آنطور که معمدول اسدت همچدون
خوردن و یا نوشیان مادهای خاص و یا به خواب رفت و بیهوش شداند نشداه اسدت .امدا دو
پیادرآما ویژه برای ای مکاشفات رخ میدها .نخست ای که او به رودخاندۀ مقداس دائیتدی
می رود .در نخستی گامد آب جا ساق پای اوست و سپس در گامهای بعاید آب به زانو و کمدر
او میرسا و در نهایت جا گردن در آب فرو میرود رهمداند فصد 11د بندا  1جدا  ← 1راشدا
محص د  1935ب .)13 :آن وقت که از آب بیرون میآیا و جامه میپوشاد امشاسدپنا بهمد را
میبینا و سپس دیاار امشاسپناان و اورمزد چنان که شدرتا گذشدتد رخ مدیدهدا .دومدی
اجفاق آن است که پیا از دیاار اورمزدد «خرد همهآگاه» جوسدط اورمدزد بده زرجشدت نمایانداه
میشود .اما مت گزیاهها هیچ جوضیحی نمیدها که ای «خرد همهآگاه» چیست و زرجشدت بدا
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آن چه کرد و یا در ارر آن آیا زرجشت به خواب رفتد یا بیهدوش شدا؟ آیدا نتیردۀ آن رسدیان
زرجشت به نوعی وهم و یا خلسه بوده است؟ جمامی ای پرساها قاب جأم است .شایا بتدوان
نحدوۀ اید مکاشدفه را چنددی جوضدی داد کده گددذر از آب و لمدس و مسد آبد گونددهای از
شستشوی آیینی و مراسم جطهیر و غس باشا که میجوانا زمینۀ مکاشفه را فراهم سازد .گدذر از
آبد نمودی از عبور و درگذشت از جهان گیتیانه و مادی و درآمان به سداتت جهدان میندوی
است که در آن هوشیاری آدمی چنان میشود که میجوانا ماورای تواس انسانی را درک و فهم
کنا و فرجام امور و کارها را پیا از رخ دادن ببینا .گذر از آب به مثابه جولای دوباره اسدت و
شایا بتوان ای مکاشفه را نوعی تالت خلسه دانست .خلسه که گاه هدمپایدۀ مکاشدفه دانسدته
شاهد تالتی میان خواب و بیااری است که آدمی به مقدام درک تقدایق معندوی و کشدف ذات
هستی میرسا رنیکوبخت و قاسمزادهد .)191 :1933

اما در مورد «خرد همهآگاه»د هرچنا مت گزیاهها شرتی نمیدها امدا در مدت زندا بهمد
یس که ذکر مکاشفهای دیگر از زرجشت استد بده عنصدر «خدرد همدهآگداه» قداری دقیدقجدر
پرداخته است .در ای مت به دو نوبت مکاشفۀ زرجشت اشاره شداه اسدت کده هدر دو بدار بده
وسیلۀ «خرد همهآگاه» رخ میدها .در بار نخست بی آن که جوضیحی دربارۀ کیفیدت و ویژگدی
ای خرد باهاد آورده که اورمزد «خرد همهآگاه» را به زرجشت نمود .اما نکتۀ مهم آن است کده
نتیرۀ ای خردد خوابیان و به دنبال آن خواب دیان زرجشت است .او در خوابد درخت جدک-
ریشه و چهارشاخهای میبینا و جعبیر خوابا را از اورمزد میخواها رزنا بهم یس د فص 1د
بنا  1جا  ← 1راشا محص د  1935الف .)1 :اما در مکاشفۀ دوم جزئیات بیشدتری دربدارۀ اید
خرد داده شاه است« .خرد همهآگاه» جوسط اورمزد به صورت آب بدر دسدت زرجشدت ریختده
میشود و زرجشت از آن آب میخورد و نتیرۀ آن خوابیانِ طوینیِ هفت شدبانهروزیِ اوسدت.
در ش

هفتم هنگامی که «خرد همهآگاه» از ج زرجشت خارج میشودد او بیاار مدیشدود و بدا

هر دو دست پیکر خویا را لمس میکنا و میگویا« :دیرزمان است کده خفتدهام و از خدواب
خوش اورمزدآفریاه برنخاستهام» رهماند فص 9د بنا  5جا  ← 11راشدا محصد د  1935الدف:
 .)9در ای مکاشفهد اورمزد به پیشگویی دربارۀ عمر جهاند توادث پایان جهاند آمان ضدحاک
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و ظهور نراتبخشان میپردازد .در ای شیوه از شهودد همچون مکاشفۀ پیشدی بدر عنصدر آب
جکیه شاه است با ای جفاوت که ای بار زرجشدت پدس از شستشدوی دسدتهدا بدا آبد از آن
مینوشا.
ویانگرن با جکیه بر همی بخا از مت زنا بهم یسد د مکاشدفۀ دوم زرجشدت را ندوعی
خلسه به روش مستی میدانا که وی با نوشیان نوشابهای خداص بده خدوابی طدوینی رفتده و
ماعی است «ای روایت متأخر پهلوید ماهیت واقعی نوشدیانی مصدرفشداه را پنهدان داشدته
است» ربه نق از ژینیود  .)99 :1991اما نیولی آن را نوعی عم آیینی دانسته کده روح انسدان را
در ساتتی فعال و خودآگاه قرار دادهد به طوری که کام ً متفداوت از اتدوال مسدتی و نشد گی
است .در ای تال آدمی میجوانا مینوی خود یدا همدان بهدرۀ الهدی وجدود خدود را از بخدا
جسمانیاش جاا کرده در عینیت تیات مادید به شهود و مکاشفۀ روتانی دست یابدا .او اید
تالت را اصط تاً «مگه» میناما ربه نق از همان.)111-111 :
شایا بتوان در جأییا دیاگاه نیولی به نمونهای از جنس چنی مکاشفاجی کده مندتج از «خدرد
همهآگاه» است در مت بناها اشاره کرد .در آغاز آفریناد آنرا کده اورمدزد پدیا از خلقدت
گیتیانۀ آدمیاند ایشان را مخیر میدارد که میان هبو به جهان مادی و مبارزه بدا دروج و یداری
کردن اورمزد از یک طرف و مانان در بهشت و زناگی سرخوشانه در آنرا از طرف دیگر یکی
را انتخاب کنناد انسانها به کمک «خردِ همهآگاهد آن بای را که از اهریم دروج بر فروهرهای
مردمان در جهان رساد دیانا و رهایی واپسی از دشمنی پتیاره و به ج پسی جاودانهد درست
و انوشه باز بودن را دیانا و برای رفت به جهان همااستان شدانا» رفرنبد دادگدید 51 :1931د
فص  .)1کاربرد فع «دیان» در ای عبارت اهمیت زیادی دارد .زیرا به نظدر مدیرسدا «خدرد
همهآگاه» اکسیری است که چون به آدمیان عرضه شودد ای قارت و جوانایی را مییابنا کده بدا
آن آیناه و تقایق جهان دیگر را دیاه و بازشناسنا.
در متون دینی زرجشتی بارها بر ای رابطۀ مستقیم و بیواسطه میان کس

«خدرد» و رسدیان

به مرجبۀ «بصیرت» و دیاار «آنچه نادیانی است» جأکیا شاه است .در فص سدی و ششدم مدت
روایت پهلوی در باب عرضۀ «خرد همهآگاه» بر زرجشتد نکتهای قاب جأم مطرح شداه اسدت.
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در آنرا بی آن که ذکری از چیستی و کیفیت اکسیر «خرد همهآگاه» شودد نتیرۀ آند جواندایی بدر
دیان ر )didanو شنیان ر )nioxšidanو درک همۀ آن اموری دانسته شاه است کده آدمدی در
شرایط عادی نمیجوانا باان دست یابا؛ یعنی رسدیان بده سدط برجدری از درک و دریافدت و
شعور .در ای مت د سخ از آرزوی زرجشت برای زناگی جاودانه و جمنای بدیمرگدی اوسدت.
اگرچه هرمزد با آن مخالف استد چون با اصرار زرجشت روبرو میشودد «خرد همهآگاه» را بدر
وی عرضه میکنا .در ای مت د لفظ  abar burdبرای ایراد مفهوم «عرضه کردن» به کار رفته و
جأکیا میشود که نتیرۀ عرضۀ «خرد همهآگاه» بر زرجشت آن است که وی به ساتتی از درک و
شعور میرسا که میجوانا همۀ امور و اجفاقات را چه گیتیانه و چه مینوی ببیندا و بشدنود .اید
سط از دیان و شنیان مرجبۀ باییی است که ناگزیر آدمی بایا از طریقدی خداص بداان دسدت
یابا .شایا بتوان ای طریق خاص را از بنا پایانی ای فص استنبا کرد .در آنرا جوصدیه شداه
که اگر مردمان آنچه را در اوستا و زنا آماه بیاموزنا و بشنونا و عم کنناد نتیرۀ آن «رسدیان
به بهشت و گرودمان و دیان اورمزد و امشاسپناان ارزانی شود» رروایت پهلوید فص 91د بندا
 5جا  ←11میرفخرایید  .)199-191 :1991و یا در پرسا هراهم مت دادستان دینیدگ جأکیدا
شاه است صورت اورمزد که مینوی میندوان اسدتد «جدز بده واسدطۀ خدرد دیداه نمدیشدود»
ر .)Datistan i Dinik, 1976, p: 41بنابرای به نظر میرسا که دیان و مکاشفه چه در جهان
استومنا و چه در جهان مینوی و غیرگیتیانه جز بدا کسد

و دریافدت «خدرد» ممکد و میسدر

نیست و زرجشت پس از هربار دریافت «خرد همهآگاه» میجوانا به چنی دریافت و مکاشدفهای
دست یابا.
با جوجه به موارد بای ممک است بتوان «خرد همهآگاه» را همان «آس خرد» و یدا داندا و
خرد مینوی اورمزدی دانست که در ذاجا گونهای از اعتقاد و یقی محد

نهادینده شداه و بدا

نوع خرد بشری که از جنس خرد فلسفی است و اساسا بر پرسشگری و کشف تقیقت نهاده
شاه و شک و جردیا را نوعی فضیلت میداناد متفاوت است .به کمک «آس خدرد»د آدمدی بده
بینشی از گذشتهد تال و آیناه دست مییابا که میجوانا با چشدم دل همدۀ آنچده را کده اجفداق
افتاده و یا در آیناه رخ میدهاد ببینا و یزمۀ آن همراه شان و باور داشت بده دید مزدیسدنی
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است .در واقع «آس خرد» بهرۀ کسی است که همراه و یاور دی باشدا .در مدت دینکدرد نهدم
آماه است که اورمزد به زرجشت گفت اگر دی را استوار نگاه دارید م همراه جو خدواهم شدا
و «خرد همهآگاه» از آنِ جو خواها بدود ردینکدرد 9د س  11و .)Madan, 1911: 821 ← 19
همچنی در وزیاگیهای زادسپرم جأکیا میشود که پس از عرضۀ «خرد همهآگاه» بدر زرجشدتد
«زمانی که وی دی را پذیرفتد همچون اورمزد همهدان شا» روزیاگیهای زادسپرمد فص 95د
بنا  ← 3راشا محص د  1935ب .)111 :نبایا از نظر دور داشت که در متون دینید «خدرد» از
ساتتی وای برخوردار است و چنانا بزر ،میدارنا که نه جنها آن را شفابخا دردهای جد و
روان و علتالعل خلقت جهانیان میدانناد بلکه برایا قائ به جسمانیت و «جد »اومندای نیدز
هستنا رمینوی خردد بنا  9و  11و  ← 53جفضلید  13 :1931و  19مقامه).
عروج گشتاسپ

از دیگر شواها مکاشفات در متون مزدایید معراج گشتاسپ تامی و پشتیبان زرجشت است.
زرجشت پس از ده سال جبلی آیی خودد با دشمنیهای بسدیاری روبدرو مدیشدود و ناچدار بده
هررت و دوری از سرزمی مادریاش ج میدها و شکایت ای امر را به نزد اورمدزد مدیبدرد
که« :به کاام مرز و بوم روی آورم؟ به کردا روم و از کده پنداه جدویم؟ مدرا از خویشداوناان و
یاورانم دور میدارنا .همکاران و فرمانروایان دروناِ سرزمی نیز مدرا خشدنود نمدیسدازنا .ای
مزدا اهورهد چگونه جو را خشنود سازم؟» ریسناد هات 11د بندا  ← 1اوسدتاد  .)51 :1931او در
نهایت به دربار گشتاسپ شاه رفته و دی خود را بر او عرضده مدیکندا .گشتاسدپ از خانداان
نوذریان بوده رآبانیشتد کردۀ 11د بنا  ← 93موییید  )111 :1991و در متون دینی با صدفات
جهمد پارسا و دارناۀ گرز نیرومنا اهورایی ستوده شاه است رفروردی یشتد بندا  99و ←111
موییید  .)115 :1931زرجشت از اردویسور اناهیتا ای کامیابی و آیفت را میخواها کده بتواندا
کیگشتاسپ دلیر را به دی مزدایی رهنمون سازد رآبانیشتد کردۀ 11د بندا  ← 115مدوییید
 )111 :1991و چنی نیز میشود .در مت پهلوی یادگار زریران نیز از کیگشتاسپ و خانداانا
که دی بهی را پذیرفتناد یاد میشود رآموزگارد .)11 :1991
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جمامی منابع دینی زرجشتی اعم از گاهان و دیگر متون پهلدوید از گشتاسدپ بده نیکدی یداد
میکننا و از کمک او به گسترش دی مزدیسنایی و نیز از مکاشفۀ او سخ مدیگویندا .دربدارۀ
دی پذیری وی دو گونه روایت در ای متون است :در وجرکرد دینی آماه است وقتی زرجشدت
دی را به گشتاسپ عرضه نمودد گشتاسپ از زرجشت جقاضای معرزهای کرد و آن ای بود کده
اگر او به راستی پیامبر استد به وی انوشگی و عمر جاوداندهد رویدی جندید همدهآگداهی و نیدز
بصیرجی دربارۀ جایگاه و پایگاها در جهان دیگر عطا کنا .زرجشت بداو گفدت از اید میداند
یکی را برای خود و سه موهبت دیگر را برای دیگران بخواها .آنگداه زرجشدت در روز مدانثره
اسپنته از ماه سپناارمذد گیاه برسم را یشت و درونی نهاد و بر آن شیرد مید گد و اندار نهداد و
پس از نیایا و یشتد مدی دعاخوانداه و جقدایسشداه را بده گشتاسدپ نوشدانیا .پدس از آن
گشتاس

به خواب رفت و در خواب جایگاه خود را که برجری پایگاه در آن جهان بدودد دیدا.

به ای معرزهد گشتاسپ دی را پذیرفت روجرکرد دینی به نقد از آموزگدار و جفضدلید :1935
.)111
در روایت دومد دی آوری گشتاسپ بده گوندۀ دیگدری آمداه اسدت .زرجشدت هرچده کدرد
گشتاسپ دی او را نپذیرفت .پس اورمزد خود بده ایدزد نریوسدنگ دسدتور مدیدهدا بده ندزد
امشاسپنا اردیبهشت رود برای خورانیان «آن خورشِ روشنگرِ چشمِ جانِ گشتاسپ برای دیاار
جهان مینوی»:
“xwārēnīdan ī ō wištāsp ān gyān čašm pad abar-wēnišnīh ī ō mēnōgān
axwān rōšngar xwarišn”.

ردینکرد هفتمد فص 1د بندا  39بده بعدا ← راشدا محصد د  .)111-115 :1939منظدور از آن
«خورش روشنگر چشم جان گشتاسپ»د جرکیبی از می و مندگ ر=بندگ) در جشدت و یدا جدام
ویژهای است که چون گشتاسپ از آن خوردد در جا گیج شا و فروآرمیا و به خواب رفت .آن
ایزدان روان او را به گروجمان بردنا و ارجمنای پذیرش دی را بده او نمودندا و هنگدامی کده
گشتاسپ از گیری و خواب به در آما و از بستر برخاستد به هوجوس همسرش گفت زرجشت
کراست جا دی او را بپذیرم رروایت پهلوید فص 13د بندا  11جدا  ← 19میرفخرایدید :1991
911-911؛ دینکرد هفتمد فص 1د بنا  31جا  ← 33راشا محص د .)111-115 :1939
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در ای دو روایتد جفاوجی جزئی در دی پذیری گشتاسپ دیاه میشود .در روایت نخسدتد
گشتاسپ دی را به صورت مستقیم از زرجشت میپذیرد و در روایت دوم از اورمزد .اما در هدر
دو روایتد مکاشفهای رخ میدها و گشتاسپ میجوانا با سفری روتانی قام بده جهدان دیگدر
گذارد .مرات انردام و شدیوۀ مکاشدفه بدا انداکی جفداوت رخ مدیدهدا .در روایدت اولد مدیِ
یشت شاه را از دست زرجشت مینوشا و به خواب میرود و در روایت دوم جرکیبدی از مدی و
منگ را که به دستور اورمزد و جوسط امشاسپنا اردیبهشت آماده شاهد مدینوشدا و بده خدواب
میرود .در هر دو روایتد شرح و جوصیفی از آنچه در ای سفر رخ داده و یدا جهدانهدایی کده
دیاه شاهد نیاماه و فقط در روایت اول ذکر میشود که گشتاسدپ برجدری جهدان را دیداد امدا
نتیرۀ هر دوی ای روایتها که پذیرش دی استد مشترک است.
شایا ذکر ای نکته خالی از لطف نباشا که در یکی از متون مانوی به زبدان پدارجی رمدت M 47

)1د روایتی نزدیک به مکاشفۀ گشتاسپد دربارۀ مانی پیدامبر و مهرشداه بدرادر شداپور ساسدانی آمداه
است .هنگامی که مانی به جبلی آیی خود پرداخته بودد میکوشیا مهرشاه را نیز به دی خود دعدوت
کنا .اما او مقاومت میکرد و نمیپذیرفت .روزی مهرشاه بوستانی بسیار زیبا آراست کده کدس مانندا
آن را به یاد نااشت .مهرشاهد مانی را گفت آیا در بهشتی که جو از آن دم میزنی چنی بوستانی جدوان
دیا؟ «فرستاده رمانی) چون ای انایشۀ ناباورانه را دانستد با معرزجدید بهشدت روشدنی را بدا همدۀ
خاایاند ایزدان و نسیم جاودانۀ زناگی و همه گونه بوستان و دیگر مناظر خوشاینا باو نمدود .ناگداه
مهرشاه جا سه ساعت بیهوش مانا و آنچه را دیا در دل به یاد داشت .سپس مدانی دسدت خدویا را
بر سرش نهاد و او به هوش آما .چون برخاستد به پای مانی فتاد و دسدت راسدت او را گرفدت» و
ایمان آورد ررضایی باغبیداید 119-111 :1935؛  .)Boyce, 1975: 17-18در اید روایدتد شدیوۀ
مکاشفۀ مهرشاه روش نیست و راوی دقیقاً نمیگویا که معرزه چه بدوده اسدت و آیدا بده مهرشداه
چیزی خوراناه و یا نوشاناه میشود یا خیر .اما نتیرۀ اعرداز آن اسدت کده مهرشداه بده مدات سده
ساعت بیهوش شاه و بهشتی زیبا و بوستانی آراسته را با خاایان و ایزدان در آن میبینا .سپس مدانی
با نهادن دستا بر سر وی او را به هوش میآورد و مهرشاه دی را میپذیرد .البته در ای روایت بده
نظر میرسا نخست مهرشاه آن بهشت زیبا را میبینا و سپس شایا در ارر تیرت و شگفتی بیهدوش
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مکاشفه قاری بدا دیگدر مکاشدفات متفداوت اسدت .در مکاشدفۀ

یوتنا نیز زمانی که او از دیان روح خااونا بیهوش میشودد آن روح در هیأت انسانی شدبیه مسدی
با مویی سفیا و چشمانی نافذد ردایی بلنا بر ج و کمربنای ط یی بر کمرد دست راست خود را بدر
او گذاشته به وی میگویا :نترس م ابتاا و انتها هستم رعهدا جایداد مکاشدفهد ص  .)1119یوتندا
توادری را در ای خواب میبینا که خبر از رویاادهای آیناه است و فرشتهای آن خوابها را جعبیدر
می کنا .شک ای مکاشفه بیهدوش شدان یوتناسدت و دلید آن دیدان روح خااوندا اسدت و نده
نوشیان و خوردن چیزی.
با کمال شگفتی چنی مضمونی را میجوان در کتاب اعمال جوماس که به زبان سدریانی و در
اواخر قرن سوم می دی دربارۀ جوماس قایس یکی از دوازده تواری مسدی نوشدته شداهد هدم
دیا .بر اساس ای کتابد جوماس رجوأماند قری ) پس از مر ،عیسای پیدامبر بدرای جبلید آیدی
مسیحیت به هنا سفر میکنا و به دربار شاه هنا وارد میشود و شاه هنا با دادن مبلغی پدول از
او میخواها که طیّ مات شا ماه برای او قصدری بسدازد .امدا جومداس همدۀ آن پدول را بده
نیازمناان داده و پس از مهلت مقررد در پاسخ شاه باو میگویا که برای جو کداخی در ملکدوت
خاا ساختهام که ساخته و پرداختۀ هیچ انسانی نیست .آنگاه دی را بر شداه عرضده مدیکندا و
شاه و برادر و اطرافیان وید دید را مدیپذیرندا رسدرکاراجید  .)91-91 :1935اگرچده در اید
روایت مشخصاً سخنی از مکاشفه و سفر به جهان مینوی نمیشودد با دقت در عناصدر داسدتاند
شباهتهای میان ای متون کام ً آشکار میشود و ای پرسا را برمدیانگیدزد کده آیدا در اید
دوره با سنت رایری روبرو هستیم که همۀ دی ها و باورهای مدذهبی بدرای جبلید و گسدترش
دینشان از یک الگوی مشابه پیروی میکردهانا؟
معراج كرتیر

کرجیر نیز از جمله کسانی است که جرربۀ معدراج و سدفر کشدف و شدهودی را دارد .او کده
کارش را از مقام «هیربای» در دربار شاهان ساسانی جا مقدام «بخدتروان بهدرام موبدا اورمدزد»
ارجقا دادد ای افتخار را داشت جا در چهار کتیبه از خود یادگارهدایی بگدذارد .اید کتیبدههدا در
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هستنا .کرجیر هفتاد سال زناگی کرد و طدیّ

ای مات در دربار شا پادشاه نخست سلسلۀ ساسانی راز اردشیر اول جا نرسه) تضور داشدت
رجفضلید  .)311 :1919در آغداز او در مقدام هیربدای بدود رکتیبدۀ پدارجی شداپور اول در کعبدۀ
زرجشتد 1931د بنا )13د اما بهجاریج به مقامات بایی مذهبی رسدیا بده طدوری کده در زمدان
هرمزد اول به او لق

«موبا اورمزد» داده شا و پادشاه به او ک ه و کمر بخشیا رکتیبۀ کرجیر در

کعبۀ زرجشتد 1931د بنا  1و  .)5بر اساس نوشتههای کرجیرد اوج قارت او در زمان بهدرام دوم
بود که مقام «موبدای» و «دادوری» در جمدام کشدورد «آیدی بدای» ررئدیس جشدریفات دیندی) و
«صات

اختیار» یعنی متولی آجشکاههای استخر و موقوفات آن را در اختیار داشت رهماند بنا

 3جا  .)9اهمیت ای مناص
جفوی

در آن است که ای مقدامهدا در خانداان ساسدانی مدوروری بدود و

آن به کرجیر نشاندهناۀ اهمیت و جایگاه کرجیر در نزد شاهنشاه است .از دیگدر القداب

کرجیرد «بختروان بهرام» است؛ یعنی نراتدهناۀ روان بهرام رهماند بنا  .)9اگرچه مقام کرجیدر
در زمان نرسه کاها یافتد در جمام دوران قارت و تضدورش در دربدار بدهشدات بدا ادیدان
مختلف و نحلههای دینی زرجشتی مبارزه کرد و در کتیبههایا آشکارا از ای مبارزۀ دینی خدود
و رنجهایی که به واسطۀ آن متحم شاهد یاد میکنا رهماند بنا  .)11او نده جنهدا از مبدارزه بدا
یهودیاند شمناند بوداییاند نصاراد مسیحیاند مغتسلۀ بی النهری و زنایقان رمانویدان) یداد کدرده
رهماند بنا  9و )11د بلکه ادعا میکنا با کسانی هم که خوانا دیگری از دی زرجشتی داشدتنا
به شات برخورد کرده و به آنان عنوان اهلموغ میدها رهماند بنا  .)19او با خشدنودی اعد م
میکنا که موفق شاه همۀ ای بیدینان و ملحاان را سرکوب کنا و ضدمناً جأکیدا مدیورزد کده
آجشکاههای بسیاری را ساخته و موقوفات زیدادی از دارایدی خدود بدر آن هدا قدرار داده اسدت
رهماند بنا  11جا  .)11برخی او را به عنوان سیاستمااری کارکشته و جوانا میشناسنا کده نقدا
مهمی در جوط ههای درباری داشته است رنیولید .)91 :1991
کرجیر ماجرای معراج و سفر روتانی خود را در دو کتیبۀ سرمشها و نقا رسدتم بده طدور
مفص و در کتیبۀ نقا رج

به شک خ صه شرح میدها .او در ای کتیبهها ضم برشمردن

خاماجی که برای ایزدان کرده و رنجهایی که در ای راه متحم شاهد از ایزدان میخواها بدرای
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ای که بهیقی د نتیرۀ اعمالا را در جهان دیگر ببینا و به دی خستوجر و مدلم جدر شدودد راه
جهان دیگر را باو بنماینا و به او ای افتخار را باهنا که به جهدان مردگدان سدفر کندا رکتیبدۀ
کرجیر در سرمشهاد 1931د بنا  13جا  .)91او ماعی است کده مکاشدفۀ وی در زمدان پادشداهی
شاپور اول بوده و در تضور ای شاهد با خوانا سرودهای دینی به معراج رفته اسدت رهمداند
بنا  .)91در ساختار نگارشی ای روایتد رونا روایتگری جابرا میشود .یعنی در آغاز کرجیدر
در مقام راوی اولشخصد ماجرای سفر و درخواستا از ایزدان برای نید بده اید مکاشدفه را
شرح میدها و ای که با خوانان اوراد و سرودهای دینید سدفر خدود را آغداز کدرده و سدپس
ادامۀ ماجرا از زبان راوی سومشخص بیان میشود .ای راوی و یا راویان همراه کرجیرد در واقدع
واسطههای مینوی و یا روانهای درگذشتگان هستنا کده کرجیدر را در معدراج یداری مدیدهندا
رجفضلید 391 :1919؛ شاکاد 51 :1933؛ شروود 31 :1931؛ نصدرالزادهد  .)11 :1935در پایدان
سفرد دوباره روایت به زبان کرجیر و به ضمیر اول شخص برمیگردد.
در سفر روتانی کرجیرد خود جسدمانی وی تضدور ندااردد بلکده روح و یدا جفدت یدا بده
اصط ح نوشتار کتیبهد همشک ر )hamkirbکرجیر است که سفر میکنا و چونان شهریاری بدر
جخت زری نشسته است رکتیبۀ کرجیر در سرمشهاد 1931د بنا  .)95در آغاز سفرد او شدهریاری
سپیاگون سوار بر اسبی نژاده را میبینا که درفا در دسدت دارد و نیدز زندی زیبدارو را کده از
سوی شرق از راهی روش به پذیره و استقبالا میآیا و همشک کرجیر میفهما کده اید زن
همان دئنا و یا جرلی اعمالا است رهماند بنا  95و  .)91آن دو دسدت یکدایگر را گرفتده بده
سوی شرقد به همان راه روش میرونا و در طیّ ای مسدیرد شدهریاری سدپیاگونه را کده بدر
جخت زری نشسته و جرازویی در دست دارد میبیننا رهماند بنا  .)99همشک کرجیر بیدرندگ
درمییابا او همان ایزد رش است که وظیفۀ سنرا اعمال مردمان را بر سر پ چینود بر عهاه
دارد .در مسیر ترکت به چاه بزرگی میرسنا که ب آن ناپیاا و درون آن مملو از خرفسدترها و
ماران و کژدم و سوسمار بود .بر روی ای چاه که همان دوزخ استد پلی باریک و لغدزان قدرار
دارد رهماند بنا  .)11راویان و همراهان کرجیر با دیان ای چاه و پ باریدک آند از آن جرسدیاه
اع م میکننا که آن ها نمیجواننا به سفر ادامه دهنا و از هدمشدک کرجیدر و بدانوی همدراها
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میخواهنا که از پ گذر کرده و شرح ماجرا کننا رهماند بندا  .)11وقتدی هدمشدک کرجیدر و
بانوی همراها به نزدیک چاه میرسناد پ در مقاب آن ها عری

شاه و از سوی دیگر چداهد

شهریاری وایمرجبه که شایا سروش استد به سوی آن ها آماه دستشان را میگیرد و هر سده از
پ میگذرنا و به جان

مشرق ترکت مدیکنندا رهمداند بندا  19و  .)11آن هدا در ادامدۀ راهد

ایوانها و کاخهایی مرل را میبیننا و در یکی از ایوانها بر جخت زرینی مینشیننا و همشک
کرجیر از نان و گوشت و شرابی که در آنرا نهاده شاه بودد برمیدارد و به افدرادی کده در آنردا
هستناد بخشا میکنا رهماند بنا  11جا  .)51در آخری مرتلۀ سفرد همشک کرجیدر شدهریار
بزر ،اورمزد را میبینا که با انگشت به کرجیر اشاره کردهد لبخنا میزنا و همشک کرجیدر نیدز
بر او نماز میبرد رهماند بنا  .)51در اینرا داستان سفر روتانی کرجیر به پایان میرسا و کرجیدر
نسخهای اخ قی میپیچا و از جمام کسانی که ای نوشته را مدیخواننداد مدیخواهدا بده دید
مزدیسنایی ملم و معتقا شونا رهماند بنا  51جا .)59
در جحلی ای گزارش نکاجی قاب جوجه است :کرجیر هیچ جوضدیحی دربدارۀ مقدامات سدفر
آسمانیاش و کیفیت و چگونگی انرام آن نمیدها .او هدیچ ذکدری از خدوردن و یدا نوشدیان
مادهای خاص نمیکنا و تتی نمیگویا که آیا در خواب ای سفر را انرام داده و یا در خلسده
و وهم بوده است .گویا ای سفر با اجرای مراسم دینی و خوانا ادعیه و اورادی آغاز میشود.
از طرف دیگر در ای مکاشفهد ج مادی و جسمانی کرجیر ای سدفر را جرربده نمدیکنداد بلکده
جفت و یا همشک و یا جوأمان کرجیر است که به سفر میرود .ای نکته ب فاصدله ذهد را بده
سوی همزاد یا همان جوأمان مانی سوق میدها .ای همزاد کده در متدون فارسدی میانده جرفدانی
 narjamigو در آرار مانوی به زبان آرامی  tomaخواناه میشودد واسطۀ میان او و پارِ بزرگی
بود و او را برای انرام رسالت دینی یاری میداد و نه جنها پیامآور وتید بلکه فرشتۀ نگهبدان او
نیز بود .مانی به واسطۀ او به پیامبری مبعوث شا و الهامات دینید اسرار ایزداند خدرد و داندا
روانچینی را از طریق او دریافت میکرد ربویسد  19 :1931مت Bد بنا  .)1مانی او را همتدای
آسمانی و م ازلی روح خود میدانست که جاا از جسم و کالبا خاکی او انگاشته میشدا و او
را در جمام طول زناگانی همراهی میکرد و در هنگام مر،د بدا هسدتی او درآمیخدت و کلیتدی
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هماهنگ و یکنواخت ساخت رباقرید  13 :1933و  .)91نکتۀ قاب جأم آن اسدت کده مدانی در
بیان سرنوشت آدمی پس از مر،د به جای لفظ رواند از اصط ح «نگارۀ همتدای مد رآدمدی)»
استفاده کرده که به همراه سه فرشته و یا ایزد که در دستان هر یک از آندان آبد جامدهد دسدتارد
جاج و دیهیمی از نور است به نزد روان میرونا رشروود  .)31 :1931چده بسدا واژۀ hamkirb

که در کتیبۀ کرجیر آماهد برابرنهاد اصط ح «نگارۀ همتای م » است که کرجیر از آموزههای مدانی
اقتباس کرده است .اب نایم برای آن لفظِ «تکدیم راهنمدا» را آورده اسدت رابد ندایمد :1931
 .)591گویا سنت وجود چنی همزاد و جوأمانی در سرنوشدت همدۀ مدردان خداا رقدم خدورده
است .در متنی پارجی از مرموعه متون مانوی رمت )M 7 I VI-VIIد بده تضدور همدزاد و یدا
روح زرجشت اشاره شاه که با زرجشت سدخ مدیگفدت و او را هداایت مدیکدرد ر Boyce,

 « .)1975: 108زرجشت با گریدو ر= روح) خدویا سدخ گفدت :از گدران مسدتی کده در آن
خفتستی بیاار شو و در م نگر ... .او رگریدو) پاسدخ داد کده مد د مدنم سروشداوزادۀ بدیآزار
نازنی  . ...زرجشت با درود از او پرسیا ای گفتار ازلی را کهد جویی اناام م ؟ »...رراس د :1931
 .)33مانی همچون کرجیر ماعی سفر روتانی به جهان دیگدر بدود رهمدان .)95 :راسد معتقدا
است روایت کرجیر از معراجا درواقع واکنشی بود بده ادعاهدای رؤیاگوندۀ مدانی کده اصدولد
باورها و تقانیت دی زرجشتی را به چالا کشیاه بدود رهمدان )91 :و شدروو بابینانده معتقدا
است کرجیر معراج نامهاش را باان دلی نوشت جا جعلیمات مانی را در ای باره بدیاعتبدار سدازد
رشروود  .) 111 :1931در جأییا دیاگاه شروود شایا بتوان گفت از آنرا که مانی خیلدی پدیا از
نگارش ای کتیبهد به دسیسۀ کرجیر به قت رسیاد بسا که کرجیر مسألۀ همزاد و سدفر آسدمانی را
از مانی و همزاد او الگوبرداری کرده باشا.
در آغاز سفرد کرجیر بیمقامه مدیگویدا راویدانی را دیدام و «آنهدا چندی گفتندا» رکتیبدۀ
سرمشهاد 1931د بنا  )91و سپس از زبان ایشان سفر خود را شرح میدها .در ای سفر همدزاد
او به دیاار اورمزد و ایزدان دیگر نای میشود و جرلی اعمال نیکا را در هیأت بانوی زیبدایی
میبینا که در جمام مات دستا در دست اوست .در ای مکاشفهد شرح مختصدری از جهدنم و
بهشت نیز آماه است .جهنم را در شک چاهی مملو از خرفستر که بد آن ناپیااسدتد وصدف
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میکنا و در جوصیف بهشت قاری مفص جدر قلدم مدیراندا و آنردا را بده صدورت کداخهدا و
ایوانهایی مرل با جختهایی زری و خوراکهای بهشتی شرح میدها که او بخشا میکندا.
متون دینی دیگر نیز اشاره به جختهای مزی و مرصع در بهشت را که نیکدوکرداران بدر آن هدا
میآرامنا و میآساینا جأییا میکنا رمینویخردد فص اولد بنا  159و  .)151گدزارش سدفر بدا
اشارۀ انگشت اورمزد به کرجیر و لبخنا رضایتآمیز وی و نماز بدردن کرجیدر بده اورمدزد پایدان
مییابا.
عروج ویراف قدیس

داستان ای سفر آسمانی در یکی از مهمجری و کام جری متون پهلوی یعنی ارداویرافنامده
آماه است .ای مت که به خط پهلوی کتابی در اواخر دوره ساسدانی نوشدته شداهد دارای 111
فص کوجاه و بلنا است .در مقامۀ کتاب ذکر میشود که به دلی آشفتگیهایی کده در موضدوع
دی در مت جامعه رخ داده و جردیاهایی کده بده اصدول دید و آیدی هدای دیندی راه یافتده و
ایرادهایی که به آن گرفته میشا رارداویرافنامهد فص 1د بنا )11د دی مردان و دستوران دیندی
انرم کرده و چاره در آن میبیننا که کسی را مأمور کننا جا به جهدان دیگدر سدفر کدرده و از
مینوان آگاهی آورد و تقانیت دی را به چشم خود ببینا و برای زمینیان به ارمغان آورد رهماند
فص 1د بنا  11جا  .)15همی نکته که دستوران و م مردان چنی چارهای میانایشناد نشان آن
است که از یک طرف در ای زمان مقولۀ معراج نه جنها امر بعیدای نبدودهد بلکده رسدم رایردی
محسوب میشاه و در زمان اضطرار دینید چندی سدفرهای روتدانی و آیدی هدای مکاشدفهای
ضرورت داشته و انرام میشاه استد و از طرف دیگر مسائ اساسی دیندی همچدون بداور بده
رستاخیز و معاد جسمانی و اعتقاد به بیپاسخ نمانان کرفهها و گناهاند در نظرگاه جامعۀ دیندی
و در میان بهاینان و ملمنان جزلزل یافته و بر چنا و چدون آن جردیداهایی روا داشدته مدیشداه
است  .پس برای انتخاب شخصی که ای مأموریت را انردام دهداد از میدان دسدتوراند نخسدت
هفت ج از دی دارجری و بیگمانجری افراد به دی د انتخاب شاه و پس از برگزاری آیی هایی
دشوارد سه ج انتخاب میشونا که انایشهد گفتار و کردار ایشان آراستهجدر و درسدتجدر بدود و
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قرار میشود آن سه ج از میان خودد یک نفر را که پرهیزگارجر و شایستهجر استد انتخاب کنندا
و از ای میاند ویراف پارسا برگزیاه میشود رهماند فص 1د بندا  11جدا  .)19ویدراف پدس از
اجرای ور و آزمایا با نیزه رهماند فص 1د بنا  11جا )11د نخست سر و ج میشدویاد جامدۀ
نو و پاکیزه میپوشا و خود را خوشبو میکناد سپس بر بسدتری پداک نشسدته دعدای برکدت و
شکرگزاری میخواناد روانهای درگذشتگان را یاد میکناد مختصر غذایی میخدوردد آن وقدت
دستوران سه جام زری که از می و منگ گشتاسپی پر شاه به او مدینوشداننا .ویدراف پدس از
نوشیان از ای جامهاد باج میگویا و بر بستر میآراما و هفت شبانهروز به خواب مدیرود .در
جمام ای ماتد دستوران و خواهرانا در تالی که نگدران بازگشدت او هسدتناد بدرای او دعدا
میخواننا و چشم به راه میماننا رهماند فص 1د بنا  11جا  .)19سرانرام روان ویراف پدس از
هفت شبانهروز در ج او بازمیگردد .آنگاه از بستر برمیخیدزد و سد م و درود اورمدزد را بده
دستوران میرسانا .نخست خدوراکی مدیخدورد و شدرابی مدینوشدا و سدپس دبیدری فرزانده
میخواها جا هر آنچه را که در ای سفر آسمانی دیاهد بازگویا و آن ها بنویسنا رهمداند فصد
9د بنا  1جا  .)11در ای گزارشد روایت از زبان اولشخص رویراف) نقد شداه و سدفر او در
شامگاه آغاز میشود زیرا می گویا که در اولی شد د ایدزد سدروش و ایدزد آذر بده اسدتقبالا
آمانا و به او گفتنا که هنوز جو را زمان آمان نبود روقدت مردندت نرسدیاه اسدت) و او پاسدخ
میدها که م پیامبرم رهماند فص 1د بنا  1و  .)1ای پاسخد اشداره بده مأموریدت ارداویدراف
دارد که از سوی زمینیان برای انرام آن اعزام شاه است .ویراف با ایزدان همدراها بده آسدتانۀ
پ چینود میرسنا که به اناازۀ نه نیزه پهد شداه بدود رهمداند فصد 5د بندا  .)1او در اینردا
ایزدانی همچون مهرد رش راست که جرازویی در دست داردد وای بهد بهرام و اشتاد و فره دید
زرجشتی و فروهر پرهیزکاران را میبینا که به ویراف نماز مدیبرندا .سدپس سدروش و آذر بده
ویراف میگوینا میخواهیم جو را به بهشتد برزخ و دوزخ ببریم جدا آنردا را از نزدیدک ببیندی
رهماند فص 5د بنا  9جا  .)9او نخست همیستگان یا همان برزخ را میبینا که در آن نه عدذابی
است و نه پاداشی رهماند فص 1د بنا  1جا  .)1سپس به بهشدت مدیرود و در آنردا بده دیداار
اورمزد و امشاسپناان و فروهر نیکان نای میشود .اورمزد به او خوشآما میگویدا و بده ایدزد
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آذر و سروش دستور میدها جا روان ویراف را به دیاار بهشت برنا رهماند فص 11د بنا  1جدا
 .)3جوصیف بهشت کام ً انتزاعی و البته کوجاه آماه و با صفاجی همچون روشدنید درخشدانی و
نیرومنای وصف شاه است رهماند فص  3جا  .)15اعمال نیکوکاران به صورت بویی خوش و
در هی ت دوشیزۀ زیبایی که «به دیاار دوستداشتنیجر و خواسدتنیجدر اسدت»د جرلدی مدیکندا
رهماند فص 1د بنا  3جا  .)11پس از آن به دیاار دوزخ میرود که جوصیف آن ملموسجر و بدا
جزئیات بیشتر و مفص جر است رهماند فص  13جا  )99و به صدورت چداهی ژرف و جندگ و
جاریک جوصیف میشود رهماند فص 13د بنا  1جا  .)1جرسدم اعمدال بداکاران در پیکدر زندی
زشترو و گَناه نمایان میشود رهماند فص 13د بنا  3جدا  .)19پدس از آن بده مردازاتهدای
باکاران اشاره میشود و گناهان و جرایم شرح داده میشود؛ گناهانی همچون لوا د آلدودن آب
و گیاهد باج نگفت پیا از خوردند روسپیگرید نبست کشتید با یدک لنگده کفدا راه رفدت د
بیاتترامی به شوهرد کمفروشی و غا در معاملهد فرمانروایی باد غیبتد سخ چینید سدتم بده
چهارپایاند بخ و خساستد جنبلی و ج پرورید دروغگویید جادوگرید بدیترمتدی بده آجداد
سقط جنی د شهادت دروغد بادهانید غذا ناادن به سگد کشت سگد پیمانشدکنید جرداوز بده
مال دیگراند جحقیر فقیران و. ...
در فص 111د ویراف اهریم را میبینا که گناهکاران را جمسخر میکنا و مدیگویدا« :کده
چرا نان اورمزد را خوردیدا و کدار مدرا کردیدا و بده آفریداگار خدود نینایشدیایا و کدام مدرا
برآوردیا؟».
پس از ای سفر طوینید دو ایزد سدروش و آذرد دسدت ویدراف را گرفتده او را بده سدوی
روشنی بیپایان و انرم اورمزد و امشاسپناان میبرنا .در آنرا اورمزد به آرامی و م یمت بده
ویراف خوشآما میگویا و او را «پیامبر مزدیسنان» خطاب کدرده از او مدیخواهدا بده جهدان
مادی بازگردد و آنچه را که دیاه به جهانیان بگویا .ویراف چون صاای اورمدزد را مدیشدنودد
شگفتزده میشود؛ زیرا او روشنی را دیاه و سخ اورمزد را شنیاهد اما ج او را نایداه اسدت
رهماند فص 111د بنا  1جا  .)3پس از آن که سخ و گفتار خااونا به پایان میرسداد ویدراف
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به اورمزد نماز میبرد و سپس ایزد سروش او را به بسترش بازمیگردانا و او از خواب خدوش
طوینی برمیخیزد رهماند فص 111د بنا  3جا .)15
ای سفر نمونۀ کام و جمامعیار سفری آسمانی است که در آن جمامی مراتد معدراج بیدان
شاه و به اجرا درآماه است :از آداب پیا از سفر که همان مراسم جطهیدرد پوشدیان جامدۀ ندود
خوشبو کردن ج و جاند بر بستر پداکیزه نشسدت د بداج گفدت د یدادآوری روان درگذشدتگان و
خوردن غذا و سپس نوشیان نوشابهای مخصوص که یک به یدک انردام شداه اسدت .البتده در
مورد عبدارت «یدادکرد روانهدای درگذشدتگان» ر )ruwānīgān ayādēnīdو خواندان دعدای
آمرزش برای ایشاند که ژینیو چنی برداشت میکنا رژینیود )15-11 :1931د شاکا با ای جفسیر
مخالف است و ای اصط ح را «کردار دیناارانه» جرجمه کرده و مشخصاً از آن دها و خیرات
کردن و صاقه دادن برای روان را منظور نظر دارد رشاکاد .)913-915 :1931
در ماجی که ویراف در تالت بیهوشی و یا خواب بوده استد هفت زن که گویا همسدران و
خواهران او بودهاناد با خوانا ادعیه و اوراد از جسم بیجان او مراقبت میکردهانا .اید شدیوۀ
مکاشفه با نحوۀ مکاشفات شم بانوهای جبتی شباهت بسیار دارد رژینیود  .)115 :1991در مدت
هیچ جوضیحی دربارۀ نوشابه می و منگ داده نمیشدود .گویدا بدرای مردمدان آن روزگدارد اید
نوشیانی آشنا بوده و روش است که برای انرام چنی مراسمید نوشیان آن جدزو ضدروریات
بوده و نیازی به جوضی و یا جوجیه آن نیست .نتیرۀ آشکارِ نوشدیان آند خفدت طدوینیمدات
است؛ یعنی هفت شبانه روز .جرکی

ای نوع نوشیانی را میجوان در گروه مواد مخار و مسک

قرار داد که از یک سو میجوانا جحریککنناۀ سیستم عصبی باشا و سب

خودآگاهی فرد شدود

و از سوی دیگر نقا مسکنی دارد جا درد و جرس تاص از اید سدفر غیرمتعدارف را جسدکی
دها .بنابرای کسانی که دست به چنی سفرهایی میزدناد به هر دو جنبدۀ خاصدیت اید ندوع
داروها و معرونها نیاز داشتنا .استعمال بنگ و یا جرکیبات می و بنگ در میان پیروان فرق اه
طریقت در دوران اس می بیسابقه نیست .فرقۀ قلناریه به خصوص پیروان قط الدای تیدار
زاوهای در قرن هفتمد از بنگ با عنوان «سبزک» و یدا «ورقالخیدال» یداد کدرده و مصدرف آن را
وسیلهای برای عروج میدانستنا و باور داشتنا که به کمک آن میجواننا بده اسدرار جهدان بدای
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اشراف پیاا کننا .همچنی در متون مربو به سنت عیاری و آیدی جدوانمردید جرکید

مدی و

بنگد نوشیانی شدناختهشداهای بدوده اسدت کده آن را «بیهدوشدارو» و یدا «مایدۀ جدوانمردی»
میخوانانا رافشارید  33 :1935و .)91
در ای مکاشفهد ویراف جهان غی د بهشت و دوزخ و برزخ و نیز مردمانی را کده در آن بده
سر میبرناد با جمامی جزئیات میبینا .او به بارگاه اورمزد وارد میشود و امشاسدپنا بهمد بده
وی اورمزد را نشان میدها و میگویا «ای است اورمزد» رارداویرافنامهد فص 11د بنا ← 9
ژینیود  )51 :1931که به نظر میرسا او جوانسته خاای بزر ،را ببینا و بر او نمداز بدرد .امدا در
جایی دیگر میگویا که جنها صاای اورمزد را شنیاه که بدا او سدخ مدیگفتده اسدت و جأکیدا
میکنا که ج او را نایاه است رهماند فص 111د بندا  ← 1ژینیدود  .)91 :1931او همچندی
اهریم را میبینا که گنهکاران را مورد جمسخر قرار داده است رهمداند فصد 111د بندا ←1
ژینیود .)91 :1931
با مروری بر ای متون مکاشفهاید به نظر میرسا که رونا بازگویی ای سفرها سیر جکداملی
داشتهانا؛ یعنی هرچه جرربۀ معراج بیشتر میشود و به نگارش درمیآیاد موضوع مشخصجدر و
مفص جر و با نشانههای عینیجر بیان میشود .مث ً اگر در مکاشفۀ زرجشدتد او فقدط بده دیداار
اورمزد و امشاسپناان رفت و مفاهیم مرردی همچون دی و گسترش آن و توادث پایان جهان
را دیاد در سفر گشتاسپ شیوۀ مکاشفه قاری روش جر جوصدیف مدیشدود کده او بدا خدوردن
شراب و یا می و منگ به مکاشفه میرود .در معراجنامۀ کرجیرد صحنههایی کده کرجیدر از جهدان
مینوی میبینا نسبت به موارد پیا مفص جر است یعنی او میجوانا جهنم را و نیز بهشدت را بدا
همۀ نعماجی که در آنرا وجود دارد همچون نان و گوشت و شراب به چشدم ببیندا .امدا شدک
جکام یافتهجرد جفصیلیجر و عینیجر را در معراجنامۀ ویراف پرهیزگار میجوان دیا که هدم شدیوۀ
مکاشفه در آن به صورت کام ً واض بیان شاه است و هم با دقت هرچده جمدامجدرد بهشدت و
دوزخ و برزخ شرح داده میشود .ای نکتده بیدانگر آن اسدت کده جامعدۀ دیندی مزدایدی بدرای
جوصیف امر معراج و مکاشفه که یکی از ارکان ای دی بودد نیاز به متونی داشدت کده آن را بدا
جزئیات بیشتر و دقت کام جر شرح دهنا.
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اما سلال اساسی ای است که چه ضرورتهایی دی زرجشتی و دی مدردانا را نداگزیر بده
پذیرش مقولۀ خطیر «معراج» میکنا .به زبانی دیگرد چرا بایا «مکاشفه» به عنوان یکی از ارکدان
ای دی پذیرفته شود .شهود جهان غی

هرگز جرربهای عام نبوده که هرکس با هدر ظرفیدت و

قابلیتید بتوانا در آن ورطه قام بگذارد و آن را جرربه کنا و کسانی که به مقام شهود رسیانداد
یقیناً افرادی خاص بودهانا که از قارتهای ویژۀ شخصی و فردی برخوردار بودهانا و چه بسدا
نگرانی از عام بازگشت از ای گونه سفرها هم وجود داشتد به طوری کده خدواهران ویدراف
نگرانی و عام اطمینان خود از سفر وی را چنی بازگو میکننا:
که دانا جا که آیا باز یا نه

شود با ما دگر دمساز یا نه
رزرجشت بهرام پژدود )19 :1919

با ای همهد چه شا که تکومت دینی ساسانی به ای نیاز و شایا الزام رسیا که جرربۀ مکاشدفۀ
تااق چهار نفر از دی مردانا را مکتوب و ربت کنا؟ در پاسخ به ای سلال مهمد بدر اسداس
مت ارداویرافنامه به نظر میرسا کده در اید دورهد پایدههدای ایمدان و اعتقداد بده آخدرت و
رستاخیز در میان ملمنان زرجشتی سخت سست و متزلزل شاه و جردیاهای جای و بنیادینی بده
اصول و باورهای دینی راه یافته بود رارداویرافنامهد فص 1د بنا  )11و شایا باورمناان مزدایی
با شک و جردیا از خود میپرسیاهانا «چگونه رستاخیز ممک اسدت؟» و متولیدان دید ناچدار
برای اربات ای عقیاهد راهی سفر مخاطرهآمیز روتانی میشانا رشاکاد  .)19 :1933ای جزلدزل
در باور به رستاخیز را میجوان در پرسا زرجشت از اورمزد هم بدهوضدوح مشداهاه کدرد کده

پرسیا «رستاخیز چگونه ممک است؟» رفرنبد دادگدید 115 :1931د فصد 19؛ وزیداگیهدای
زادسپرمد فص  ← 91راشا محص د  1935ب .)91-91 :ای جردیاها و پرساهای اساسی و
چالابرانگیز که گاه میجوانا پایههای دی را متزلزل کناد برای جامعهای با صبغۀ دیندی بسدیار
خطرناک بود و تاکمان و دولتمردان موظدف بودندا اجدازه ناهندا جامعده در اید موقعیدت
شکنناه قرار گیرد؛ به طوری که مسعودی یکی از مهمجری اقاامات انوشیروان را متحا کردن و
همسخ کردن مردم و رعیتا بر دی مروس میداندا و ادعدا مدیکندا وی هدر گونده جأمد د
اخت ف و مباتثه دربارۀ ادیان را ممنوع و قاغ کرده بود رمسعودید  1951ج .)153 :1
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از طرف دیگر میدانیم که نتیرۀ ای مکاشفاتد یا متضم دیاار جهان غی

شمارة سوم

اسدت کده در

آن سرنوشت روان فرد آشکار میشدود؛ یعندی بده بیدانی دیگدر مشداهاۀ «معداد فدردی» اسدت
رهمچون مکاشفۀ گشتاسپد کرجیرد ویراف)د و یا مشاهاۀ توادث پایان جهان و اجفاقات نهدایی
است که برای جهان و دید مزدایدی رخ مدیدهدا؛ یعندی «معداد جمعدی» رآنچده زرجشدت در
مکاشفهاش میبینا) .از میان ای چهار سالک مزدایی که به سدفر روتدانی رفتدهانداد آنچده کده
زرجشت دیاد توادث پایان جهان و یا همان بینا نسبت به معداد جمعدی اسدت و سده رهدرو
دیگر سرنوشت روان خویا را دیانا که همان معاد فردی است .دلی ای اخت ف شایا نتیرۀ
جفاوت در سط افرادی است که ای جرربه را داشتهانا :زرجشتد پیامبر است و وظیفۀ هداایت
قوم خود را بر عهاه دارد .پس آنچه در مکاشفه میبیناد مربو بده سرنوشدت کد بشدریت و
مردمانی است که برای هاایت آنان مبعوث و برگزیاه شاه است .در تالی که آن سه نفر دیگدر
در ای موقعیت و رسالت نیستنا و هر یک جنها نگران سرنوشت روان خدویااندا جدا شداهای
باشنا برای جکجک ملمنان بهای جا بااننا که عاقبت روانشان چه خواها بود.
اما از میان نتایج ای مکاشفاتد اعتقاد به «معاد جمعی» که متضم بداور بده بدروز اجفاقدات
پایانی جهان و نیز ظهور نراتبخشان و داوری انردامی بدرای همگدان اسدتد در اواید دورۀ
ساسانی چناان مورد جوجه قرار نگرفت .شاکا دلی ای سدکوت را قدارت و صد بت دولدت
ساسانی در اوای کار میدانا که نیازی به مضامی آخرالزمدانی نداارد و اگدر کرجیدر در همدی
زمانها جرربۀ سفر روتانیاش را ربت میکنا جنها برای یقدی پیداا کدردن بده سرنوشدت روان
خویا است و نه توادث عماه و اجفاقات پایان جهان .به بیان دیگرد جأکیا بر هاایت فدردی و
شخصی افراد جامعه است .امدا هرچده دولدت ساسدانی از قدارت و عظمدت اولیدهاش فاصدله
میگیرد و با مشک ت و جنگناهای داخلی و تم ت خارجی بیشتری روبرو میشودد ضرورت
جوس به تربۀ اعتقادات آخرالزمانی و امیاواری به آمان موعودان و نراتبخشدان و رهدایی از
مشک ت و شکستها بیشتر خودنمایی میکنا به طوری که ای امر در اوای دوران اس می که
جامعۀ زرجشتی و اصول و باورهایا به شات آسی

دیاه و باورمناان و پیروانا را بهسدختی
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از دست داده و ناامیای و یأسد دینااران را از پای انااختهد به شات ضروری مینمایا رشاکاد
.)51-59 :1933
دلی دیگر شایا چنی باشا که در دورۀ ساسانی با رسمیت یافت دی زرجشدتید مفداهیم و
الهیات ای دی در تدال شدک گدرفت و نضدج یدافت بدود و در طدول اید دوراند دسدتگاه
روتانیت در تال سروسامان دادن و جقویت کردن ساختار ای دی بود و روز به روز شک آن
را کام جر میکرد به طوری که اگر در اوای دوران ساسانی مقولۀ سرنوشت روان مدورد جوجده
عالمی همچون کرجیر قرار میگیردد به ای دلی بسدیار سداده اسدت کده آدمدی همدواره نگدران
سرنوشت روان خویا پس از مر ،است و از خود در اید بداره مدیپرسدا .امدا هرچده اید
ساختار جقویت و رشا بیشتری مییاباد مفاهیم بنیادیجدر و کلدیجدری همچدون سدرانرام دنیداد
سرنوشت جهان و نوع بشر و چگونگی داوری انرامی د ذه را مشغول میکنا .امدا اید نکتده
باان معنا نیست که مفهوم «معاد جمعی» امدری جدازه و بدایع بدوده و سدابقهای در بداور ایدران
پیشاساسانی نااشته است؛ زیرا در تاود سالهای  111قب از می دد مرموعهای از پیشگوییها
وجود داشت که در آن به توادث پایان جهان و ظهور فرستادۀ آسمانی پرداخته است .ای مدت
که با عنوان «سروشهای غیبی هیستاسپ» شناخته میشدود و فقدط بخداهدایی از آن جوسدط
یکتانتیوس در کتابا با نام اتکام الهی باقی ماناهد به زبان یونانی است اما ندام هیستاسدپ کده
یونانی شاۀ واژۀ ویشتاسپ است خبر از ایرانی بودن آن میدها رهمان13 :؛ ویانگدرند :1931
 .)119در ای مت د ویشتاسپ لق

روش بی دارد و در مقام پیشگویید خبر از آیناه و ندابودی

دی و عاالت و نظم و قانون به دست بیدینان میدها .در آن زمان که ملمنان مورد سدتم قدرار
میگیرناد از خااونا جقاضای یاری میکننا و خاا نیز از آسماند پادشداه بدزر ،و یداریدهنداۀ
دی را برای کمک به آنان میفرستا رویانگرند  .)115-111 :1931ای مت بده خدوبی نشدان
میدها که ساختار مکاشفات ایرانی دربارۀ «معاد جمعی» در تاود سدالهدای  111قبد مدی د
یعنی سالها پیا از برآمان سلسلۀ ساسانی شک گرفته و ماون شاه بود.
نکتۀ دیگر ای که آیا نمیجوانا «جام زری » و یا «جشت» محتوی می و منگ که مشخصداً در
معراجنامهها از آن ها نام برده و جأکیا شاه که ویراف و گشتاسپ از آن نوشیاه و به واسدطۀ آن
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به ساتتی از درک و بینا عمیدق جهدان میندوی ناید شدانا و جوانسدتنا بدا چشدم جانشدان
نادیانیها را ببینناد با عنصر «جام جهاننمای» جمد کیخسدرو و یوسدف پیدامبر کده در ادبیدات
مکتوبد متون عرفانی و روایات شفاهی مقولهای بسیار آشناستد قرابت و نسبتی داشته باشدا؟
میدانیم کیخسرو به کمک جام جهاننمایا نه جنها توادث و وقایع هفت کشور زیر سلطهاشد
بلکه جایگاه و ترکات صور فلکید برجها و ستارگان را زیر نظر داشت و به قول شیخ اشدراق
در رسالۀ لغت موران «جام گیتینمای کیخسرو را بدود کده هرچده خواسدتی در آنردا مطالعدت
کردی و بر کائنات مطلع گشتی و بر مغیبات واقف میشای» رسدهروردی بده نقد از اسداپورد
 )11 :1939به طوری که با نگرش در آن میجوانست جمامی پیشاماها و اجفاقات را ببینا:
یکددی جددام بددر کددف نهدداده نبیددا

بدداو انددارون هفددت کشددور بایددا

زمددددان و نشددددان سددددپهر بلنددددا

همه کرده پیداا چده و چدون و چندا

ز مدداهی بدده جددام انددارون جددا بددره

نگاریددداه پیکدددر همددده یکسدددره

چددو کیددوان و بهددرام و هرمددزد و شددیر

چددو ناهیددا و جیددر از بددر و مدداه زیددر

همددده بدددودنیهدددا بددداوی اندددارا

بایددددای جهاندددداار افسددددونگرا
رفردوسید )111 :1931

و یا یوسف پیامبر جامی داشت که بدا جفدأل در آند از اسدرار پیرامدونا آگداه مدیشدا رسدفر
پیاایاد جام گمشاۀ یوسفد ص  .)11شایا بتوان گفت از یک طرف ای ظروف اعدم از جدام
زری د جشتد ساغر و یا پیاله ندهجنهدا نمدودی از فدره کیدانی اسدت رکدرب د 911-999 :1991؛
کویاجید )911 :1939د بلکه از عناصر اصدلی در اجدرای آیدی هدای دیندی و مناسدک مدذهبی
همچون مراسم یزش و یا معراجها نیز به شمار میرفته است .به طوری که در مت هدومیشدت
اوستا که به ستایا هوم پرداختدهد مشخصداً بده ظرفدی کده اید آداب و مناسدک در آن اجدرا
میشودد اشاره شاه و چنی آماه است« :نماز به هوم مزدادادهد نیک است هوم مدزداداده ...همده
هومها را میستاییم ....از جشت سیمی جو را به جشت زری ریزمد جو را به زمی نیفکنم زیرا کده
رایومنا و ارجمنای» ریسناد هات 11د بندا  ←13پدورداودد  1931ج )131 :1د و یدا در آیدی
معراج گشتاسپد اورمزد به امشاسپنا اردیبهشت جأکیا میکنا «بگیر جشتی نیکد نیکجر از دیگر
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جشت های ساخته شاهد جامی ایاون نیک که در خاایی جوان ساخت و از سدوی مدا بده سدوی
گشتاسپد هوم و منگ ببر» ردینکرد هفتمد فص 1د بنا  ← 35راشا محص د .)115 :1939
از طرف دیگر با قاری جأم شایا بتوان «جام گیتینما» را مرجبهای ندازلجدر از «جدام زرید
ویراف» و «جشت نیکوی گشتاسپی» دانست .یعندی اگدر ویدراف بدا نوشدیان از جدام زرید و
گشتاسپ با سرکشیان از جشت نیکوی مزدایید به مقام مکاشفه و آگاهی از اسدرار غید

ناید

شاه و از توادث پایان جهان و یا سرنوشت روانهدا آگداه مدیشدوناد در مرجبدهای پدایی جدرد
کیخسرو و جمشیا با نگرش در جام پر از مید قادرنا جنها از اجفاقات جاریده در سدرزمی هدای
زیر سلطۀ خود مطلع شونا .به دیگر بیاند در هر کاام از اید مدواردد هدر فدرد بندا بده شدأن و
رسالتی که بر عهاه داردد به آستانهای از درک و مراقبه نای میشود که مشابه دیگری نیسدت و
به کمک ای بینا به مقامی از دریافت میرسا که جا پیا از آند با وجود قوا و تدواس مدادی
خود قادر به فهم آن ها نبوده و تال با وجود آن مدیجواندا بدر تدوادث و وقدایع پیرامدونیاش
اشراف یابا در تالی که برای سایر افراد عادید میسر و مقاور نیست.
نکتۀ دیگری که شایا به همسانانگاری «جام زری ویراف» و «جشت نیکوی گشتاسدپ» بدا
«جام جهاننما»ی جمشیا و کیخسرو کمک کناد زمدان جقدویمی کداربرد اید جدامهاسدت .در
داستان بیژن و منیژهد وقتی که گیو از یافت بیژن مأیوس شاه و به نزد کیخسرو میآیدا جدا از او
کمک بگیردد کیخسرو به او امیا دادهد میگویا:
ز بیددددژن مگددددر آگهددددی یابمددددا

بدددای کدددار هشدددیار بشدددتابما

وگددددر دیددددر یددددابیم زو آگهددددی

جددو جددای خددرد را مگددردان جهددی

بمدددان جدددا بیامدددا مددده فدددرودی

که بفروزد انار جهان هدور دید ....

بخددواهم مدد آن جددام گیتددینمددای

شوم پدیا یدزدان بباشدم بده پدای

کردددا هفدددت کشدددور بددداو اندددارا

ببیدددنم بدددر و بدددوم هدددر کشدددورا
رفردوسید )119 :1931

و چون خسرو در ای جام مینگرد بیژن را در سرزمی گرگساران مییابا و به گیدو اید خبدر
خوش را میدها:
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که زناهست بیژن دلت شاد دار
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ز هددر با ج مهددتر آزاد دار
رهمان.)111 :

سهروردی نیز بر زمان کاربری ای جام جأکیا کرده و میگویا« :پس وقتی آفتاب در استوی
بودید او آن جام را در برابر میداشت .چون ضوء نیّر اکبر بر آن میآماد همۀ نقوش و سطور
عالم در آنرا ظاهر میشا» رسهروردی به نق از اساپورد  .)11 :1939بر ای اساس میجوان
نتیره گرفت زمان استفاده از ای جام در ماه فروردی و زمان اعتاال بهاری بوده است زیرا
کیخسرو به بیژن می گویا که جا ماه فروردی منتظر باش .از آن طرف هم بر اساس مت دینی
ماه فروردی روز خردادد گاه و زمانی که زرجشت به دیاار اورمزد نای شا و دی پذیرفتد در
ماه فروردی و نقطۀ اعتاال ربیعی بوده است .گشتاسپ نیز در همی زمان دی را پذیرفت
رجاماس

آساناد  ) 119-111 :1931و بر اساس آنچه جا پیا از ای آماد هم زرجشت و هم

گشتاسپ مکاشفۀ خود را پیا از پذیرش دی

انرام داده بودنا .ای

مسأله شایا بتوانا

همسانی و جشابه ای دو مقوله را بیان کنا.
نکات مطرح شاه در بای ممک است برای برخی محققان که در جستروی سابقه و پیشدینۀ
«جام جهاننما» در متون دینی هستنا و معتقانا «در هیچ یک از منابع اساطیری و داستانی پیا
از شاهنامه قرینه یا الگویی برای مفهوم جام جهاننما دیاه نمیشود» رآیدانلود )111 :1931د در
خور جوجه باشا.
جمعبندی و تحلیل بحث

اینک میجوان سنت مکاشفه را بر اساس مدوارد رخ داده و جرربیداجی کده از متدون اسدتنبا
میشود به چنا مرتله و بخا جقسیم کرد :انتخاب فرد رسالکد رهرو)د دیی انردام مکاشدفهد
مقامات اجرای سفرد کیفیت سفرد جحربههای آن جهانی و بازگشت از معراج.
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انتخاب فرد

افرادی که فرصت جرربۀ مکاشفه را پیاا میکنناد اشخاصی برگزیداه و دارای ویژگدیهدای
خاص هستنا که از جان

جامعه ای شایستگی را دارنا که به امدور مداورایی اشدراف یابندا و

دیگران را از مضامی جهان غی

که قاب درک برای همه نیستد آگاه کننا .در جوامع ابتداایید

شم و یا کاه بزر ،ای امتیاز را دارد .در جوامعی بدا ادیدان پیشدرفته و جوتیدای نیدز اید
افتخار نصی

انسانهای ملم و شایسته میشدود .در باورهدای عرفدانی نیدز اید امدرد جرربدۀ

جکرارپذیری است و عرفای بزر ،ای سفرهای روتانی و رهایی از جهان مادی را بارها جرربه
کرده و برای پیروانشان بازگو نمودهانا.
مقدمۀ سفر

منظور از مقامۀ سفر اقااماجی است که رهرو و سالک برای انردام اید مکاشدفه انردام داده
است .ای مقامه میجوانا شام اجرای مراسم آزمایا دینی رور)د آداب جطهیرد خوانان ادعیده
و سرودهای دینید نوشیان و خوردن مادهای خاص باشا.
شیوۀ مكاشفه

کیفیددت و نحددوۀ انرددام مکاشددفه بدده صددور گوندداگونی همچددون خوابیددان کوجدداهمددات و
طوینی ماتد خلسه و یا جوهم و دیان رؤیا و خواب صورت میگیرد.
شرح معراج

رفت به گروجمان و باریابی به درگاه اورمزدد دیان چهرۀ اورمزدد همپرسگی و همک می بدا
اود دیاار با ایزدانی همچون رش د سروشد دئناد دیاار بهشت و دوزخ و برزخد دیان سرنوشت
رواند دیدان وقددایع آخرالزمدداند تمد ت دشدیندان و دروجددان و جخرید

و نددابودی جهددان

اورمزدید ظهور یاریدهناگان دی و نراتبخشاند برپایی رستاخیز و فرشگرد.
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دالیل سفر روحانی

جقاضای اعرازد پذیرش دی د یقی پیااکردن به باورهای مدذهبید رفدع جردیداها و جقویدت
ایمان جمعی در جامعه.
نكات اشتراک و افتراق این سفرها

با نگاهی کلی به مرموع ای سفرها میجوان به ای موارد اشاره کرد:
دوزخ کرجیر و ارداویراف به صورت چاه جصویر شاه است.
زرجشت چهره و ج اورمزد را دیا اما ویراف فقط صاای او را شنیا.
اورمزد با زرجشت سخ گفتد با ویراف ضم خوشآماگویید همصحبتی نیز کرد و پیامی
برای زمینیان فرستاد و ویراف را پیامبر مزدیسنان خطاب کرد .اما اورمزد با کرجیر سخ نگفدت
و جنها به او اشاره کرد و لبخنا زد.
زرجشت پس از مکاشفهد مرات آزمایا دینی و یا ور سدهگانده را انردام داد در تدالی کده
ویراف نخست آزمایا دینی را از سر گذرانا آنگاه به معراج رفت.
سالک (رهرو)
زرجشت

زرجشت

زرجشت

مقدمات معراج

شیوۀ معراج

دالیل معراج

تجربیات معراج

آداب جطهیر رشستشوی سر و

اشارهای نشاه

اشارهای نشاه

دیاار چهرۀ اورمزدد همپرسگی با

ج و گذر از آب)

است

است

اورمزد

خوابیان و

اشارهای نشاه

خواب دیان

است

عرضه شان خرد همهآگاه به او

شست دستها و سپس
نوشیان آب رخرد همهآگاه)

خوابیان به مات
 3شبانه روز و
خواب دیان

اشارهای نشاه
است

گشتاسپ

نوشیان می دعاخواناه

خوابیان

جقاضای معرزه

گشتاسپ

نوشیان جرکی می و منگ

خوابیان

پذیرش دی

کرجیر

خوانان دعا و سرود آیینی

دیان درخت یک ریشه و چهار
شاخه و جعبیر آن جوسط اورمزد به
چهار دورۀ زمانی
پیشگویی توادث پایان جهان
دیان جایگاه خود در جهان دیگر
پس از پذیرش دی
رفت به گروجمان و ارجمنای
پذیرش دی

اشارهای نشاه

یقی پیااکردن به

دیاار ایزداند دئنای خویاد بهشت

است

باورهای دینی

و جهنمد دیاار اورمزد
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مقدمات معراج

سالک (رهرو)

شیوۀ معراج

انرام آزمایا دینی رور) در سه
ویراف

مرتلهد آداب جطهیر رشستشوی

خوابیان به مات

سر و ج )د باج گفت و دعا

 3شبانه روز

خواناند نوشیان می و منگ
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دالیل معراج

تجربیات معراج

رفع جردیاها و

دیاار بهشت و برزخ و دوزخد

جقویت ایمان

دیاار ایزداند اورمزد و اهریم د

جمعی جامعه

شنیان ک م اورمزد

نتیجهگیری

با بررسی متون مربو به معراجها و یا تکایات و روایات بازماناه از مکاشفات و سفرهای
روتانی که در گنرینۀ میراث ادبیات روایی و نوشتاری جامعۀ بشری باقی ماناهد میجوان گفدت
مقولۀ مکاشفه و معراج در جمامی ادیان و مذاه

و فرهنگهاد امری رایج و معمول بوده اسدت.

در ای میاند معراجنامههای مزدایی بازماناه از ادبیات پیا از اس م ایدران کده اغلد

از دوران

ساسانی به یادگار ماناهد از اهمیت زیادی برخوردار است .در ای دوران که سداختار تکومدت
رنگ و بوی مذهبی یافته و جامعۀ ایرانی صبغۀ دینی گرفته و جهانبینی و نگرش جودۀ مردم بدا
عنصر مفاهیم متافیزیکی درآمیختهد ضرورت جولیا چنی محصویت دینی آشکار مدیشدود .بده
بیان دیگرد هرگاه جامعه به شات مذهبیشاۀ ایرانید بنا به دییلی دچار بحدرانهدای مدذهبی و
جردیاهای دینی میشا و بنیاد باورها و اعتقادات آن متزلزل میگشت و نتیردۀ آن بده صدورت
یقیای و بیجوجهی به مفاهیم دینی ظهور میکردد ضرورت امر معدراج بدرای اربدات تقانیدت
اصول دینی برای روتانیون و دینیاران مطرح میشا .رهآورد چنی مکاشفاجید روش جدر شدان
اموری همچون سرنوشت جهان و آفرینا گیتیانه و نیز روان آدمدی پدس از مدر ،بدود کده در
قال

مفاهیم «معاد جمعی» و «معاد فردی» مترلدی گشدته و بدرای جامعدۀ مدردّد پرسشدگرد از

اهمیت و جذابیت زیادی برخوردار بود .جحلی محتوایی معراجنامههای مزدایی نشدان مدیدهدا
هرچه بر جعااد جرربۀ معراجها و مکاشفات افدزوده مدیشدودد روندا روایدت و بدازگویی اید
جرربهها جکام یافتهجر میشود و روش جر و با جفصی بیشتر و مبتنی بر مصااقهای عیندیجدری
به وصف میآیا.
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