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 چكيده

ترين مسايلي بوده و هست كه از        مرگ و دنياي پس از مرگ يكي از رازناك
 تعليمات االيام، بشر تصورات و احياناًاز قديم. گير خود كرده استديرباز ذهن بشر را در

ديني، اخالقي،سياسي، فلسفي،جامعه شناختي خود را از دنياي پس از مرگ در قالب 
از هند و يونان و ايران باستان گرفته، . هايي تخيلي به دنياي مردگان، درآورده استسفرنامه

در اين مقاله، . استشده هاي تخيلي فراواني در اين زمينه نوشته تا دنياي معاصر، سفرنامه
افالطون » ار«نامه با  عالوه بر ذكر پيشينة سفر به جهان مردگان، سعي شده است ارداويراف

هاي دو سفرنامة مشهور در اين زمينه هستند كه شباهت» ار«نامه و ارداويراف. مقايسه شود
شايد بتوان گفت كه . فراواني با هم دارند و بعيد نيست يكي از ديگري متأّثر شده باشد

اما از      . گر همين حقيقت باشدنيز بيان» نامهارداويراف«و هجاي اول » ار«ي واژة شباهت ظاهر
نامه بنا بر تحقيقات و روايات مختلف، به قبل و بعد از جايي كه تاريخ كتابت ارداويرافآن
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از طرف ديگر، . توان يكي را منشاء ديگري دانسترسد، به راحتي نميحيات افالطون مي
شناختي و سياسي افالطونِ فيلسوف و ديد اخالقي و ديني انگيزه و ديدگاه جامعهبا توجه به 

  . هاي بنياديني نيز در اين دو سفرنامه وجود داردويرافِ قديس، تفاوت
  . هاي تخيلي، سفرنامهنامه، ار، افالطون، سفرنامه  ارداويراف:واژه هاي كليدي

  مقدمه-1
نوعان خود را بارها مشاهده كرد، در پي يافتن  همرسد از زماني كه بشر مرگبه نظر مي

حقيقت هستي و چگونگي دنياي پس از مرگ بوده، اين مسأله ذهن او را به اشكال 
سفرهاي تخيلي به جهان آخرت، . استگوناگون، در ادوار مختلف به خود مشغول كرده 

 دربارة آخرت، بيان يكي از دستاوردهاي بشري بوده تا بتواند ذهنيات و باورهاي خود را
ها به عنوان مادة خام اين سفرنامه. ها، دعوت كندكند و احياناً مردم را به سوي آرمان

هاي ها وپيشرفتچنين،همگام با پيچيدگي مشترك،متناسب با باورها و اعتقادات هر قوم، هم
ها شايد با مسامحه بتوان گفت كه معراج. هاي مختلفي عرضه شده استآنان، به صورت

  . ها باشدشكل عقالني و ريخت ديني همين سفرنامه
گمش است كه در ترين سفر تخيلي مكتوب به دنياي مردگان، سفر گيلشايد قديمي

در ) 71- 112گمش، ترجمة داود منشي زاده، گيل. (استترين حماسة بشري آمده كهن
مهابهاراتا، . (شود ميديده) عموماً بهشت(مهابهاراتا نيز سفرهاي متعددي به جهان آخرت 

ترين سفرها در  يكي ديگر از مهم) 288-290: 1.الدين علي قزويني، جترجمة مير غياث
» انيدرادمن« سفر راجه ).20همان، (است ) Judhishthira(» جدهشتر«مهابهاراتا، سفر 

)Indradyumna (لي به دنياي پس از مرگ، در نيز از ديگر سفرنامههاي تخي
در . ي همر نيز آمده است»اُديسه«سفر به دنياي مردگان در ). 365همان،  (مهابهاراتاست

. كند سفر خود را از دنياي مردگان، براي آلكينوس بازگو مي»اوليس«كتاب يازده اديسه، 
). 187همر، اديسه، (در اين سفر اوليس با آگاممنون، آشيل و آژاكس مالقات كرده است 

ونوسوس براي بازگرداندن مادرش از دنياي مردگان، به ديچنين، در اساطير يونان،  هم
- ، جايي كه جشن)Lorn(» لرن«او در كنار چشمة . كندسفر مي) جهان آخرت(» هادس«
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 گرداندو مادر را برمييابد شود، به جهان زيرين راه ميهاي شبانة رازآميز ساليانه برگزار مي
 ديگر سفرهاي مشهور به جهان آخرت در ازنيز » اروفه«سفر ). 93سنت، اساطير يونان، پين(

نيز در اساطير روم، از شهرت ) Aynyas(» اينئاس«سفر). 155همان، (اساطير يونان است 
 و چايدستر، شور 210- 219هاي حيات و مرگ، اسطوره بورلند،(كافي برخوردار است 

 جستجوي در آيين شينتو، از سفر ايزاناگي به جهان زيرين، در). 365-364جاودانگي، 
  ). 16پيگوت، اساطير ژاپن، (است همسرش، ايزانامي، صحبت شده 

» ار«، )1(»روياي خنوخ«توان از به جهان مردگان، مي هاي قديمياز ديگر سفرنامه
ابوالعالء معري، سيرالعباد سنائي و » الغفران«دانته، » كمدي الهي«، »نامه ارداويراف«افالطون، 

  . م بردجاويدنامة اقبال الهوري نا
  بيان مسأله-1-1

. رسد جستجو در بارة كم و كيف دنياي پس از مرگ، موضوعي جهاني استبه نظر مي
ندارد كه اين امر نتيجة اقتباس باشد، بلكه ممكن است مربوط به طرز تفكر و انديشة  لزومي«

دليل ها و فقط به شايد صرف مشابهت) 162تاواديا، زبان و ادبيات پهلوي، (» .مشابه باشد
تقدم يك سفرنامة تخيلي نسبت به ديگري، نتوان با قاطعيت حكم كرد كه يكي از ديگري 

چه را كه ميراث مشترك تجارب  نبايد آن«: كوب معتقد استعبدالحسين زرين. متأّثر است
؛ )352كوب، نقش بر آب، زرين(» .انساني است، در مقولة صادراتي افكار اقوام تلقي كرد

توان به حدس و ز موارد با رعايت فاصلة زماني و ديگر شرايط اقتباس مياما در بعضي ا
هالل  كه محمد غنيميچنان. ها، صحبت كردگمان در بارة تأثير و تأّثر اين قبيل سفرنامه

نامه، نظر داشته است شايد ابوالعالء معري در نوشتن الغفران به ارداويراف: گويدمي
در 1919در سال ) Asin Plasyvs(آسين پالسيوس ). 307هالل، ادبيات تطبيقي،  غنيمي(

پس از بيست سال » پيرامون زندگي پس از مرگ در كمدي الهي دانش اسالمي «كتاب 
كند و پس از آن خاور تأكيد مي تحقيق بر تأثيرپذيري كمدي الهي از فرهنگ اسالمي 

معراج نامه « كتاب  در1949در سال ) Enrico Chrvly(» انريكو چرولي«شناس ايتاليايي 



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

122

). 110ندا، ادبيات تطبيقي، (كند همين نظر را تأييد مي» كمدي الهي  اسالمي -و منابع عربي
-كند، اما اثرپذيري دانته از ارداويرافكوب نيز اين اثرپذيري را تأييد ميعبدالحسين زرين

نقش بر آب، كوب، زرين(» .بيندمتضمن ارتباط با يك جريان نامريي نمي«نامه را حتي 
هايي در ميان تمام اقوام دنياي قديم چنين سفرنامه: نيز معتقد است» مري بويس«). 350

دهد كه اين گونة ادبي، دير زماني پيش از روزگار اما احتمال مي. رواج داشته است
  ).211بويس، آيين زرتشت، (زرتشت از ايرانيان سرچشمه گرفته است 

» ار«و تاريخ دقيق كتابت » نامهو ارداويراف» ار «هاي فراوان، بينعلي رغم شباهت
كه توان حكم بر تأثير پذيري يكي از ديگري كرد، زيرا چنانافالطون، با قطعيت نمي

 قبل نامه، مطابق نظر بعضي از محقّقان به چند قرنخواهيم گفت تاريخ نگارش ارداويراف
از طرف . از ايران باستان بوده استگردد كه فرهنگ يونان متأّثر از توّلد افالطون برمي

گردد، نامه به زمان ساسانيان برميديگر، طبق نظر محقّقان ديگري، تاريخ كتابت ارداويراف
  .  بوده است) به ويژه افالطون(كه فرهنگ ايران تحت تأثير يونانيان 

   ضرورت و اهميت تحقيق -1-2
- هاي او توسط مردم همو آرمانبرد كه آرزوها  اي به سر ميمسافر روحاني در جامعه

هاي تر بر مبناي دغدغه ها، بيشنويسندگان اين سفرنامه. زمانش برآورده نشده است
ها مستقيم يا غير مستقيم، لذا اين سفرنامه. انداجتماعي يا فردي خود، اقدام به نوشتن كرده

ياسي و ديني آن اقوام گر افكار و اعتقادات نويسندگان يا تفّكر رايج محيط اجتماعي، سبيان
چنين، نمادي از  خواه ايراني و همنامه بازگوكنندة روح عدالتمثالً متن ارداويراف. است

ذكر ). 146سلطاني، گناهان زنان در ارداويرافنامه، (فرهنگ باستاني اين مردمان است 
يع بودن گر شانامه، بيانگناهان فراوان و مجازات سخت براي چنين گناهاني در ارداويراف

  . چنين گناهاني در زمان كتابت اين سفرنامة تخيلي است
اند با دليل و برهان اين مطالب را توانستهها، نميگويي نويسندگان بعضي از اين سفرنامه

چه را كه با  به همين دليل، دست به دامن تخيل زده و هر آن. به جامعه و مخالفان بقبوالنند
افالطون نمونة بارز » ار«. اندوده، با داليل فرا عقلي اثبات كردهدليل و برهان قابل اثبات نب
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 زبان استدالل اافالطون تا آنجا كه در مقام اثبات روح است، ب«. اي استچنين سفرنامه
 روش استدالل را كنار ،آيدميعد بر وقتي در صدد توصيف عالم باكند؛ امصحبت مي

او كه روزگاري به عّلت ). 552الطون، جمهور، اف(» .شودگذاشته و به تخيل متوسل مي
، بار ديگر در )18همان، ( اشعار خود را سوزانده بود ،شدت عالقه به تفّكرات فلسفي

الّضمير خود كه با استدالل و برهان قابل اثبات نيست، دست به براي اثبات مافي» ار«داستان 
. ون و يونانيان در بارة سراي ديگر است اين افسانه، عصارة انديشة افالط.زنددامان تخيل مي

  . كنديونانيان را در زمان مؤلف نمايان مي اي كه باورهاي مذهبي، فلسفي و علمي افسانه
ها با هم، عالوه بر آشنايي لذا هر گونه تحليل و بررسي اين آثار و مقايسه و سنجش آن

ي بشري و احياناً انتقال و هابا فرهنگ و اعتقادات پيشينيان، در بازشناخت تطور انديشه
  . چگونگي انتقال اين اعتقادات، مؤّثر و در جاي خود حايز اهميت است

   پيشينة تحقيق-1-3

بررسي و مقايسة دو سفر : از جمله. اندها با هم مقايسه شدهبعضي از اين سفرنامه
ز خانم ا) نامه و رؤياي خنوخارداويراف(روحاني زرتشتي و يهودي به دنياي پس از مرگ 

نامه و رسالة چنين، مقايسة نگاه ارداويراف هم. گرد آفرين محمدي و عطاءاهللا افتخاري
بررسي چهار سفر . الغفران در دنياي پس از مرگ از گردآفرين محمدي و جليل نظري

نامه، رؤياي صادقه، رسالة آمرزش، ارداويراف(روحاني و معنوي به دنياي پس از مرگ 
  .اي نگاشته نشده استمقاله» ار«اما تا حال در مورد . م ماندانا صدر زادهاز خان) كمدي الهي

   بحث-2

پردازيم، سپس، در مورد مي» نامهارداويراف«و » ار«در اين مقاله مختصراً به معرفي
اما قبل از هرچيز الزم است در مورد . اشتراكات و افتراقات اين دو بحث خواهيم كرد

را كه آخرين مبحث » ار«افالطون، سفرنامة . مطالبي ذكر شودتاريخ كتابت اين دو اثر، 
اما تاريخ ). 23افالطون، جمهور، (است م نوشته .ق. 386است، در حدود سال » جمهور«

به طور كّلي، دو نظر كامالً متضاد در . به روشني مشّخص نيست» نامهارداويراف«كتابت 
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ت، تاريخ نگارش ارداويراف، به پس از بنا بر يك رواي. مورد كتابت اين اثر وجود دارد
هاي  هاي ديگر؛ كتابت اين داستان را به زمانولي روايت. گرددزمان انوشيروان برمي

بنا بر روايات كما بيش آزاد و مستقلِ فارسي، كتابت اين اثر، به زمان . رسانندتري ميپيش
تاواديا، زبان و ادبيات (رسد اردشير يكم و بنا بر روايات پازند، حتي به زمان ويشتاسب مي

نامه را نامشّخص تاريخ تأليف ارداويراف) Mere Buoys(مري بويس ). 162پهلوي، 
هاي به جا كه نسخة زرتشتي چنين سفري، با گواهياز آن«: گويدداند، اما با احتمال ميمي

ده است، جاي مانده، در ترغيب به گروش، و در استواري باور نودينان بسيار اثر بخش بو
بويس، آيين (» .هاي آغازين دين زرتشت دانستتوان تاريخ تصنيف آن را دورهمي

كه نسخة اوستايي اين اثر وجود ندارد، معتقد است كه او با توجه به اين). 211زرتشت، 
در ميان » نامه ارداويراف«گردد و بر اين باور است كه نگارش آن به دوران هخامنشيان برمي

كن غرب ايران رواج داشته است، زيرا كه اثر نيرومند آن در نوشتة آخر زماني ايرانيان سا
نامة كنوني او ارداويراف). 212بويس، آيين زرتشت، (» .رديابي شده است» سقالبي خنوخ«

اگر ما مطابق نظر ). 154بويس، زرتشتيان، (داند تر ميرا بازنگري جديدي از اصلي كهن
 را متعّلق به اوايل دين زرتشت بدانيم، و زمان تقريبي ظهور نامه اصل ارداويراف» بويس«

زرتشت را در مشرق ايران، متعّلق به اوايل هزارة اول ميالد و قبل از تشكيل حكومت 
و بر مبناي تحقيقات گستردة ) 37هاي ايران باستان، باقري، دين(هخامنشيان بدانيم، 

اي ظهور زرتشت، قرن هجدهم قبل از دانشمندان خارجي و داخلي، دورترين زمان را بر
، بايد بپذيريم )62همان، (ترين آن را قرن ششم پيش از ميالد تصور كنيم ميالد و نزديك

لذا با . استنامه در ايران، مكتوب شده ، ارداويراف»ار«كه حداقل دو قرن قبل از كتابت 
متأّثر از » ار«پذيريم كه احتماالً توجه به تأثيرات گستردة ايرانِ زمان هخامنش بر يونان، بايد ب

ي كنوني آمده، »نامهارداويراف«چه كه در مقدمة  اما اگر مطابق آن. است» نامهارداويراف«
الگوي اين اثر بوده » ار«اين اثر را مربوط به دوران اردشير بدانيم، بايد پذيرفت كه احتماالً 

باط بسيار مؤّثري با ايران و ايرانيان در دورة اشكاني فرهنگ و ادب يونان ارت«زيرا . است
با هجاي اول » ار«رسد تشابه لفظ به نظر مي). 175آيدنلو، از اسطوره تا حماسه، (» .داشته
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هاي ظريفي كه خواهيم گفت، شباهتبه ويژه چنان. تصادفي نيست» ار«يعني » ارداويراف«
  .نمايديرفتني ميدر اين دو اثر وجود دارد كه اثر پذيري يكي را از ديگري پذ

  ار-2-1

گويد كه من مي) برادر افالطون( )Glaucon(افالطون از زبان سقراط به گالوكن 
اشاره به سفر اوليس به  (حكايتي را براي تو نقل خواهم كرد كه داستان آلكينوس نيست

 بلكه روايتي است از ؛)دنياي مردگان كه مشاهداتش را براي آلكينوس تعريف كرده است
. شود، جنگجويي دلير است كه در جنگي كشته مي»ار«. نام داشت) Er (»ار«دلير كه مردي 

كنند، متوجه پس از ده روز كه كشتگان را جمع مي. ماندجسدش ده روز در ميدان نبرد مي
گاه در دوازدهمين روز، آن. ، برخالف ديگر اجساد، تازه مانده است»ار«شوند كه جسد مي

شود و رخدادهاي دنياي مردگان؛ ا با هيزم بسوزانند، زنده ميخواهند جسدش ركه مي
ها، بهشت و دوزخ و نحوة انتخاب زندگي نوين را با بياني موجز ها و مجازاتپاداش

ترين بحث افالطون در دنياي آخرت، كه رنگ و بوي حلول در پيچيده. كندگزارش مي
دهد توضيح مي» ار«. ي آن استهاها و الههن كامالً هويداست، وصف دوك جبر و چرخآ

رود بي «شوند و در كنار مي برده» جلگة فراموشي«كه چگونه ارواح همگي با هم به 
-آشامند و همه چيز را فراموش ميكنند و به ناچار از آب آن رودخانه ميمنزل مي» خبري

ار رسد كه همه را از خواب بيدبه گوش مي هاي شب صداي رعد عظيميكنند و در نيمه
تا جلگة » ار«). 605همان، (شوند كند و دوباره متوّلد ميكرده و به عالم فاني پرت مي

كه حق ندارد از آب اما با اين. خبري همراه ارواح مردگان استفراموشي و رودخانة بي
داند چگونه همراه آن ارواح به دنياي فاني برگشته، فقط همين را  فراموشي بخورد، نمي

كند، خود را روي تلي از هيزم      گام سپيده دم وقتي چشم خود را باز ميداند كه هنمي
  ). 605همان، (يابدمي

به همين دليل، از كنار بسياري . ، بسيار موجز سخن گفته است افالطون در اين سفرنامه
اگر چه توصيف . كنداز موارد كه شايد براي ما قابل اهميت باشد، به سادگي عبور مي
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از اين . تر به خواص است  از مرگ او، تذّكري به همه است، اما توجه او بيشدنياي پس
برد و در ها نام ميتر از همه مد نظر اويند و تنها از آن  شاهان و بزرگان و پهلوانان بيش،ميان

ها نام از جمله كساني كه از آن. كند سربسته و گذرا و بسيار مختصر بحث مينمورد ديگرا
  :بردمي

كه هزار سال قبل در  ؛ پادشاه ظالمي)Ardeuses( آرديه :پادشاهان -2-1-1
با اين همه هنوز به مرحلة . ديدمرده بود و به شدت عذاب مي) Pamphlet(پامفيلي 

داري، از پادشاه ديگري كه در كشور). 594افالطون، جمهور، (بازجويي نرسيده بود 
 صحبت ،عادت آموخته بود نه به حكمتكاري را به بود و ليكن درستآراسته و منظم 

چنين، از   هم)601همان، (شودكند كه به سرنوشت بد و همزاد نامناسبي، مبتال ميمي
   ).602همان، (كند پادشاه يونان و درد و رنج او ياد مي) Agamemnon(آگاممنون 

، )Orpheus(، ارفه )Ajax(از روح آژاكس : بزرگان و پهلوانان -2-1-2
كه هر كدام براي ) Ulysse(، اوليس )Atlanta(، آتاالنتا )Tamaris(تاميراس 

  ).603همان، (كند گزينند، ياد ميبازگشت به دنيا، همزادي براي خود برمي
  نامه ارداويراف-2-2

بزرگان و . است» ويراز«يا » ويراف«نامه شرح سفررازآلود قديسي به نام ارداويراف
دنياي پس از مرگ و پاداش و مكافات اعمال خود و خواهند از كم و كيف موبدان مي

لذا براي رفتن به اين سفر از ميان همة مردم، ويراف را . ديگران اطالعاتي كسب كنند
او سفر خويش را به مدت هفت شبانه روز به دنياي ديگر و به نزد مينوان و . گزينندبرمي

آيند؛ به استقبال او مي» آذر ايزد«و » وسروش اهل«هاي دو ايزد به نام. كنداهورامزدا آغاز مي
ها به شوند؛ زيرا آنگويي و احترام به ويراف، عّلت سفر او را جويا ميآمدپس از خوش

قسمت اعظم كتاب به طور مفصل . دانند كه هنوز زمان مردن ويراف نبوده استخوبي مي
دوزخ را مكاني . دهاي گناهان مختلف اختصاص دارها و مجازاتبه توصيف دوزخ، عذاب

بيند كه در آن، گناهكاران با  بسيار تاريك، ترسناك، متعّفن و پر از حيوانات موذي مي
ويراف پس از . شونداند، به سختي مجازات ميتوجه به گناهاني كه در دنيا مرتكب شده
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هاي گوناگون، به همراه سروش اهلو و آذر ايزد به نزد امشاسپندان و مشاهدة مجازات
به : گويدآمدگويي به ويراف، به او ميگردد و اهورامزدا پس از خوشورامزدا بازمياه

ويراف در آن هنگام دوباره زنده . اي، براي مردم بازگوچه را كه ديده جهان مادي برو و آن
هاي ها و شنيدهاي، ديدهگويد و دبير فرزانهچه را كه ديده و شنيده، باز مي شده و آن

  . نويسدوشني و درستي ميويراف را به ر
  نامه و ارداويراف» ار«مقايسة -2-3

   اشتراكات-2-3-1

ها، سير داستاني، شيوة تعليمي بودن سفرنامه. فراوان است سفرنامه اشتراكات اين دو
نمايي، زنده شدن مسافر، وجود مقدمه و ها، حقيقتروايت، توصيف بعضي از جايگاه

از بهشت و جهنّم، طوالني بودن عذاب گناهكاران و سهمگين ، بازديد مؤّخرة تقريباً يكسان
حتي در بعضي از جزييات، . ترين اشتراكات اين دو سفرنامه استها از بديهيبودن مجازات

به هر حال، . كندهايي وجود دارد كه تأثيرپذيري يكي از ديگري را محتمل ميشباهت
ديگر صحه  اين دو سفرنامه از يكحتي اگر شواهد قانع كنندة تاريخي، بر تأثيرپذيري

هاي تخيلي به جهان آخرت، در توان گفت اين دو سفرنامه، از بين سفرنامهنگذارد، مي
  . ترين شباهت را با هم دارند تاريخ باستان و قبل از اسالم، بيش

ترين  بنا بر اختصار از ذكر خيلي از اين اختالفات و اشتراكات، چشم پوشي شده، به مهم
  .شودا اشاره ميهآن
كساني است  نامه، جايگاه دايمي هميستگان در ارداويراف:هميستگان-2-3-1-1 

در خرده اوستا در ). 31نامه، رحيم عفيفي، ارداويراف(كه گناه و صوابشان يكسان است 
و مكاني است كه متعّلق به » هميشه يكسان«لفظاً به معني : توضيح اين واژه چنين آمده است

خرده اوستا، به كوشش (ني است كه اعمالشان به ثواب و گناه آميخته است روان كسا
 نيز در مورد 4 قطعة 48 مينوي خرد و يسناي 18- 19در فقرات ). 182ابراهيم پورداود، 

ياد » مرغزار«نيز از مكاني به نام » ار«در سفرنامة ). 182همان، (هميستگان صحبت شده است 
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نامه شباهت دارد؛ با اين تفاوت كه اهل رداويرافشده، كه تا حدي به هميستگان ا
نصيب و از عذاب دوزخ برند و از لذّات بهشت بيهميستگان دايماً در آن مكان به سر مي

جايي ارواح گناهكاراني است كه طعم اما در باور افالطون، مرغزار، محل جابه. در امانند
كاراني چنين، جايگاه ارواح صواب ماند و همجازات را چشيده، و از زير زمين باال آمده

است كه مدتي در بهشت بوده، از آسمان پايين آمده، قرار است براي توّلد مجدد، راهي 
و  نامه را با اعراف اسالمي الزم به ذكر است كه هميستگان ارداويراف. دنياي فاني شوند

  ).1432ها، نهاي پريان و داستااندرسون، قصه(اند تطهيرگاه دانته يكي دانسته
در مورد بهشتيان . در زير زمين قرار دارد» ار« دوزخ در :جايگاه دوزخ-2-3-1-2 
كردند و به سمت راست و قسمت را بر سينة آنان نصب مي) گواهي عدل(لوح : گويدمي

كردند و كاران را به پشت آنان نصب مي در حالي كه نامة اعمال گناه.كردندباال هدايت مي
  و591افالطون، جمهور، (كردند هدايت مي) قعر زمين(و قسمت پايين به سمت چپ 

نامه نيز به كرّات از فرو افتادن در جهنّم و قعر زمين صحبت شده است  در ارداويراف).592
  ).41نامه، به كوشش رحيم عفيفي، ارداويراف(

  در هر دو سفرنامه، به مسافر روحاني دستور:باز گو كردن مشاهدات-2-3-1-3
در . داده شده كه هنگام برگشت به جهان زندگان، مشاهدات خود را براي مردم بازگو كنند

كنند تا برگردد و مردم را از را قاصد و مأمور مي» ار«، در ابتداي سفر »قضات«، »ار«سفرنامة 
نامه نيز در در ارداويراف). 592افالطون، جمهور، (چه در جهان ديگر ديده، باخبر كند  آن
چه ديدي و  آن: گويندن كار، اهورامزدا، سروش و روان مردگان به ارداويراف ميپايا

شنيدي، براي مردم بازگو كن تا رفتار و كردار خود را اصالح كنند، به كار نيك روي 
  ). 31- 33نامه، به كوشش رحيم عفيفي، ارداويراف(آورند و از بدي بپرهيزند 

) 591افالطون، جمهور، ( »ار«فرنامه در هر دو س:  روحاني بودن سفر-2-3-1-4
 دنياي مردگان بدون جسم به) 24نامه، به كوشش رحيم عفيفي، ارداويراف(» ارداويراف«و 

هاي ديگر در حالي كه مسافر، در سفرنامه. ماندكنند و جسم آنان در دنياي فاني ميسفر مي
ها، جسماني بودن ظاهراً در زمان نوشتن اين سفرنامه. كنداغلب با جسم و روح سفر مي
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يز از را ن سفر به دنياي مردگان، مانند سفر گيل گمش و هركول كه احياناً هدايا يا اجسامي 
است و سفر روحاني با طرز تفّكر آنان دنياي مردگان همراه خود بياورند، مقبوليت نداشته

و افسانه » ار«كه افالطون در حقيقي بودن سفر چنان. تري داشته است سازگاري بيش
 من حكايتي را براي تو نقل خواهم كرد كه داستان :گويدمي» اوليس«پنداشتن سفر 

افالطون، جمهور، ( نام داشت »ار« روايتي است از مردي دلير كه بلكه، آلكينوس نيست
591.(  
 روح هر دو مسافر پس از بازديد از : برگشت از سفر و شرح ما وقع-2-3-1-5

اند، براي افرادي كه  و شنيدهچه را ديده گردد و آنميدنياي مردگان، به جهان زندگان بر
-  و ارداويراف591افالطون، جمهور،(اند ان كردهاند، بيها، حضور داشتهبر اطراف جسد آن

   ).591نامه، به كوشش رحيم عفيفي، 
هاي روان مردگان در هر دو  پاداش و مجازات:پاداش و مجازات-2-3-1-6

و در نامه به تفصيل در اين باره بحث شده هر چند در ارداويرف. سفرنامه مطرح شده است
  ). 595افالطون، جمهور، (ت به طور مجمل و سر بسته آمده اس» ار«

هاي اين دو سفرنامه، وجود قاضياني از ديگر مشابهت:  سنجش اعمال-2-3-1-7
با ترازوي طال اعمال مردگان را » ايزد رشن«نامه در ارداويراف. براي سنجيدن اعمال است

نيز قضاتي در ميان » ار«در ). 53نامه، به كوشش رحيم عفيفي، ارداويراف(سنجد مي
» ار«در ). 591افالطون، جمهور، (كنند اند و اعمال مردگان را بررسي ميها ايستادهچهدري

  .استاي نشده ها اشارهتر از يك نفرند و به نام وسيلة سنجش آن قضات بيش
  افتراقات-2-3-2

. هاي كلّي و جزيي فراواني با هم دارنداين دو سفرنامه به داليل زياد، تفاوت  
در جنگي كشته « ار«مثالً . ها طبيعي استها، با توجه به روند سفرنامهتبعضي از اين تفاو

آورد كه شود و با اختيار خود به اين مسافرت روي ميكشته نمي» ارداويراف«شود، اما مي



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     

 

130

پرداختن به تمام افتراقات ميسر نيست، لذا به .  استهاي ديگري نيز شدهاحياناً منشاء تفاوت
  : شودها اشاره ميي اين سفرنامههاترين تفاوت مهم
روز و دوازده شبانه» ار«كه در مقدمة هر دو سفرنامه آمده است، سفر چنان-2-3-2-1

اين اعداد جزء اعداد مقدس در هر دو . روز طول كشيده استسفر ارداويراف هفت شبانه
  . فرهنگ است

اي از يراف با برنامهكه در مقدمة هر دو سفرنامه آمده است، ارداو چنان-2-3-2-2
تصادفي و بدون تصميم قبلي به اين سفر برده » ار«رود، اما پيش تعيين شده به اين سفر مي

  .شود مي
گويي و آمد، پس از خوش»آذر ايزد«و » سروش اهلو«نامه  در ارداويراف-2-3-2-3

دانند كه هنوز ها به خوبي ميشوند؛ زيرا آن، عّلت سفر او را جويا مي»ويراف«احترام به 
از سوي موبدان و  گويد كه من پياميويراف در پاسخ مي. زمان مردن ويراف نبوده است

قضاتند كه » ار«اما در سفرنامة . ها ببرمام تا جوابي براي آنام و آمدهدستوران دين آورده
ات خود فهمانند كه وقت مردن او نيست، بلكه بنا به داليلي برگزيده شده تا مشاهدبه او مي

  ).592افالطون، جمهور، (را از دنياي مردگان، براي زندگان بازگو كند 
مجازات : نامه صرف جزييات، از جملهترين بخش كتاب ارداويراف بيش-2-3-2-4
ترين هدف مؤّلف، وعده و وعيد به شنوندگان و  كاران يا پاداش بهشتيان شده و بيشگناه

اما . ترغيب شوند و از ارتكاب معاصي دوري گزينندخوانندگان بوده تا به انجام كار نيك 
به همين . آگاهانه از ذكر جزييات خود داري شده، به كليات پرداخته شده است» ار«در 

ام، به تفصيل بگويم، چه را ديده يا شنيده باري اگر بخواهم، آن«: دليل، جمالتي از قبيل
افالطون، (شود اين سفرنامه ديده ميدر » .خواهد، ولي مغز كالم او اين بودوقت زياد مي

اند، زنده بوده يا در مورد كودكاني كه هنگام توّلد مرده يا فقط مدت كمي). 593جمهور، 
به همين دليل است ). 592همان، (گفت كه بازگويي آن ارزش ندارد بسي چيزها مي» ار«

تر از مطالب  تب بيشبا حجم اندكش آمده است، به مرا» ار« مهمي كه در كه مطالب اساسي
  .نامه استارداويراف
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 به صورت مجزّا از بهشت و ارداويراف: بازديد از بهشت و دوزخ -2-3-2-5
اي كه از آن ناگزير است، جز مقدمه و مؤّخرهنامه بهاصوالً ارداويراف. كنددوزخ ديدن مي

 جهنّم با اين بهشت و» ار«اما در . شرح گشت و گذار ارداويراف در بهشت و جهنّم است
است، توصيف نشده و سربسته و مبهم فقط از الفاظي نامه آمدهگستردگي كه در ارداويراف

در مورد بعضي از گناهان مانند قتل نفس مثالً .  استاستفاده شده» هاي سنگينعذاب«: مانند
، همان(بسنده شده است » عذاب شديد« فقط به ذكر ،و سرپيچي از فرمان والدين و خدايان

593 .(  
به استقبال » آذرايزد«و » سروش اهلو«هاي  دو ايزد به نام:همراهان -2-3-2-6

نامه، به كوشش رحيم ارداويراف( كنندآيند و در طول سفر او را همراهي ميارداويراف مي
او خود همراه ديگر . كندرا در اين سفر همراهي نمي» ار«؛ اما شخص خاصي )41عفيفي، 

  . كندفر را طي ميارواح، مراحل س
از رستاخيز حيوانات هم به صورت مختصر صحبت شده است » ار«در -2-3-2-7

  .نامه چنين نيست؛ اما در ارداويراف)603 و 598افالطون، همان، (
شنود و در شگفت     نامه، ارداويراف صداي خدا را ميدر ارداويراف -2-3-2-8

 تن نديدم و بانگ شنيدم كه اين است اي ديدم،من شگفت ماندم چه روشني«: ماندمي
از مالقات با خدا خبري » ار«؛ اما در )74نامه، به كوشش رحيم عفيفي، ارداويراف(» .اورمزد
  .نيست
توصيف فضاي دنياي مردگان ، هاي اين دو سفرنامهاز ديگر تفاوت -2-3-2-9 
نياي مردگان را بنا به داليل فراوان، افالطون آگاهانه سعي دارد فضاي ظاهري د. است

به همين . هاي علمي خود از عالم افالك، طراحي و نقاشي كندمطابق اعتقادات و آموخته
را به توصيف فضاي ظاهري » ار«از مشاهدات ) حدود يك سوم(دليل، بخش قابل توجهي 

؛ اما از     )598 و 594 و593 و591افالطون، جمهور، (دهد دنياي مردگان اختصاص مي
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هايي  هدف ارداويراف، وعد و وعيد به زندگان است، به چنين فضاسازيجايي كهآن
  .  استاهتمام نورزيده

سوم شخص » ار«و در » اول شخص«نامه، زاوية ديد در ارداويراف -2-3-2-10
پردازد و به اظهار نظر مي» ار«الي سخنانِ هر چند گاهي موارد افالطون در البه. است

  .كندختي و سياسي خود را بيان ميشنانظرات فلسفي و جامعه
نامه به مسايل توجه ارداويراف» ار«نامه با ترين تفاوت ارداويراف  مهم-2-3-2-11 

با توجه به . شناختي استبه مسايل فلسفي و سياسي و جامعه» ار«اخالقي و ديني و توجه 
ه داليلي به اصول نامه آمده است، در آن هنگام مردم بنا بچه در مقدمة ارداويراف آن

تر از هر چيز،  اي بيش بودند و نوشتن چنين سفرنامهاخالقي و ديني زرتشت، كم توجه شده
لذا مبسوط و مفصل به عذاب گناهكاران . استشده هشداري براي مردم آن دوره تلقي مي

وان ترين عواملي كه ر مهم. كارن براي تنبيه و تشويق مردم اشاره شده استو پاداش صواب
مرده را به بهشت برده و موجب آسايش او شده است، عوامل و اعمال اخالقي است كه 

بعضي ديگر از اين اعمال پسنديده، مباني ديني . شوندعموماً جزء اصول همة اديان تلقّي مي
از . رودبيان اين موارد تا حدودي تبليغي براي اين دين به شمار مي. آيين زرتشتي است

، يزش )9همان، (، سوزاندن هيزم خشك )11همان، ( آب و آتش نكوداشت: جمله
  ).6همان، (، كشتن خرفستر، بستن ُكشتي )12همان، (كردن

اعمال بدِ متوّفا، به صورت .  بخش اعظم كتاب در توصيف دوزخ و گناهكاران است
تاب و بنا به داليلي از جمله روح مردساالرانة ك. آيداي بد شكل، به استقبال او ميپتياره

نامه، گناهان زيادي به زنان نسبت داده شده شايد واقعيت موجود زمان كتابت ارداويراف
 است و جز است، در حالي كه در بهشت، بهشتيان يا مردند و يا به جنس آنان اشاره نشده

نامه، نگاهي  نگرش ارداويراف«. استموارد اندك از زنان در بهشت، صحبت نشده 
به همين دليل است كه پادافرة زناني كه از ديدگاه او بزهكار هستند، . مردساالرانه است

صدر زاده، بررسي چهار سفر روحاني و (» .هايي نفرت انگيز و عذاب آور استپادافره
  ). 41معنوي به دنياي پس از مرگ، 
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 و تقريباً در تمام اديان،  است، عمومي در اين بخش نيز اكثر گناهاني كه ذكر شده   
هاي بخش ديگري از گناهان كه برشمرده شده و مجازات. شوند محسوب ميگناه

شده، گناهاني است كه فقط در آيين زرتشت، گناه سهمگيني براي آنان در نظر گرفته 
، موي بر )24همان، (نخواندن باژ هنگام طعام، نبستن ُكشتي : شوند، از جملهكبيره تلقي مي

، گرمابه كثيف كردن )27همان، ( و آب روي آتش شانه كردن، كثيف كردن آتش
؛ در حالي كه چنين مطالب مفصلي )23همان، (، رعايت نكردن قوانين دشتان )28همان، (

زيرا اصوالً افالطون در پي ترسيم چنين رذايل و فضايلي نيست، بلكه . وجود ندارد» ار«در 
 دنياي پس از مرگ تر در پي اثبات تأثير حكمت و عدالت در كه خواهيم گفت، بيشچنان

  .و رجعت روح مردگان در قالبي ديگر است
نامه با توجه به ديدگاه خاص مؤّلف، اعمال نيك و  در ارداويراف-2-3-2-12 

زيرا از نظر . تر به عوام الّناس نسبت داده شده است ها بيشها و گناهان و مجازاتپاداش
اي سالم يا نا سالم را به وجود عهتواند جامارداويراف، بدنة جامعه كه رعيت است، مي

ها را در اگر گاهي به ندرت از پادشاهان يا پيشوايان ديني نام برده شده، جايگاه آن. آورد
گشتاسب، فرشوشتر، جاماسب و ديدم فروهرِ كيومرث، زرتشت، كي«: بهشت ديده است

، )57م عفيفي، نامه، به كوشش رحيارداويراف(» ديگر انجام دهندگان و پيشوايان دين را
پادشاهي كه به گيتي ظلم كرده و به مردمان بخشش نكرده بود،  تنها يك بار از بدفرجامي

  ). 45همان، (كند ياد مي
ها اشاره شده تر از پادشاهان و بزرگان ياد شده و همه جا به فرجام بد آن بيش» ار«اما در 

كه ناشي از اشراف زادگي يناين ديد افالطون عالوه بر ا). 594افالطون، جمهور، (است 
خواهد توجه پادشاهان و بزرگان را به باشد كه مياوست، بيانگر ديد جامعه شناختي او مي

  . اصالح خود و به تبع آن، جامعه جلب كند
. تر سياسي استبيش» ار«نامه تعليمي و فضاي  فضاي كلّي ارداويراف-2-3-2-13

به همين دليل نسبت ) 2. (ندارد) است زمان خودحداقل سي(افالطون ديد مثبتي به سياست 
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تري  شايد به همين دليل است كه افالطون تأكيد بيش. بين نيستمداران نيز خوشبه سياست
 ده بار عقوبت و هر عقوبت معادل صد سال از نظر او هر گناه. بر انجام ندادن گناه دارد

 در حالي ).593الطون، جمهور، اف (لي پاداش عمل نيك به همان اندازه خواهد بوداست؛ و
اهورامزدا و به تبع او، . كه تأكيد ارداويراف در اين سفرنامه، بر مسايل اخالقي و ديني است

چه ديدي و شنيدي، براي مردم بازگو  آن: گويندسروش و روان مردگان به ارداويراف مي
ز بدي بپرهيزند كن تا رفتار و كردار خود را اصالح كنند و به كار نيك روي آورند و ا

اردشير ). 31-33نامه، ويراستة كيخسرو دستورجاماسپ جي جاماسپ آسا، ارداويراف(
گمارد تا مردم نيز سريعاً به انتشار سخنان ارداويراف، در بين مردم همت مي) پادشاه زمان(

 نتيجة مثبت آن نيز در بين مردم آشكار بالفاصله). 33همان، (به راه راست هدايت شوند 
با اين ترفند، فتوري كه به هر دليل در آيين زرتشت پديد آمده بود، ). 34همان، (شود مي

  .شودهاي اين آيين تزريق ميبرطرف گشته، خون جديدي در رگ
عالوه بر مسايل سياسي و جامعه افالطون كه قبالً گفته شد،  چنان-2-3-2-14

به تشريح مسايل فلسفي      » ار«ان او از زب. شناسي، نيم نگاهي هم به مسايل فلسفي دارد
او با توجه به . كندترين الفاظ تشريح ميجبر و اختيار را با كممثالً موضوع . پردازدمي

باري در حقيقت اگر «: گويددوك جبر و موضوع قرعه كشي براي انتخاب همزاد، مي
د سازد، و اگر به آيد، تحصيل حكمت را عاقالنه پيشة خوانسان هر بار كه به اين دنيا مي

تواند در اين دنيا خوب زيست كند، دستياري تقدير نوبت انتخاب وي دير نرسد، نه تنها مي
انجام خواهد داد، نه ) بهشت(بلكه مسافرت بين اين عالم و عالم بعد را از راه هموار آسمان 

ت با خدا مسئولي«: گويددر جاي ديگر مي). 602افالطون، جمهور، (از راه ناهموار زمين 
نامه اما در ارداويراف؛ )598همان، ) (3(» .نيست، بلكه هر كس مسئول انتخاب خويش است

  .مستقيماً به اين مسايل اشاره نشده است
  
 

  نتيجه گيري-3
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: از جمله. ديگر دارندهاي فراواني با هماين دو سفرنامه در جزييات و كليات شباهت
ها، ديدن بهشت و ها و مجازاتردن پاداشروحاني بودن سفر، شيوة روايت، مطرح ك

، رجعت به »ار«در » مرغزار«نامه و به نام هميستگان در ارداويراف دوزخ و مكان سومي 
دنياي زندگان و بازگو كردن مشاهدات براي كساني كه به نوعي بر جسد آنان حضور 

  . داشتند
ص نيست و بنا بر يك به درستي مشّخ» نامهارداويراف«جايي كه تاريخ كتابت از آن

نگاشته » ار«افالطون، و بنا بر احتمال ديگر، چند قرني بعد از » ار«ها قبل از احتمال، سال
توان گفت شده، و در هر دو دوره مراوداتي بين ايران باستان و يونان وجود داشته، لذا مي

شخّص نشود، نامه ماما تا تاريخ دقيق كتابت ارداويراف. كه يكي متأّثر از ديگري است
  . توان با قاطعيت در اين زمينه حكم كردنمي

از طرف ديگر، با توجه به بافت فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ديني محيط ايران و يونان 
هاي ي افالطونِ فيلسوف و ويرافِ قديس، تفاوتچنين،به دليل تفاوت ديدگاها و هم

ها، انگيزة اصلي ين اين تفاوتتر شايد مهم. اساسي در اين دو سفرنامه وجود دارد
انگيزة افالطون در . هاي متفاوت آنان باشدها و ديدگاهنويسندگان براي نوشتن اين سفرنامه

شناختي است كه با زبان هاي فلسفي، سياسي و جامعهتر تبيين ديدگاه بيش» ار«نوشتن 
نامه اين سفرها نيست، در حالي كه ارداويراف در نوشتن استدالل موفق به اثبات آن

الّناس تر به عوام لذا توجه او در دنياي مردگان بيش. استهاي ديني و اخالقي داشته دغدغه
هاي آنان و تشويق به كردار نيك و برحذر داشتن از ها و مجازاتنمايي پاداشو بزرگ

در حالي كه با توجه به نگاه سياسي و جامعه شناختي . گناه و اعمال غير اخالقي است
همه جا صحبت از پادشاهان و بزرگان و هشدار به آنان براي رعايت » ار«افالطون، در 

عالوه بر اين، افالطون در پي اثبات حيات مجدد و بيان افكار . عدالت و حكمت است
  . باشدالي اين سفرنامه ميفلسفي خود در البه
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  هاشتياددا
كه علماي مسيح و يهود در  ترجمة رؤياي خنوخ جزء آن دسته از منابعي است -1

) eueigrahaS(» سوداپيگرافا«اين دسته از منابع، به . ها ترديد جدي دارندصحت آن
بعضي «. اندمشهور هستند كه چند دهه قبل از ميالد مسيح مكتوب شده) هاي جعلينوشته(

ايسة دو محمدي و ديگران، بررسي و مق(» .اندرا با ادريس يكي دانسته» خنوخ«از محقّقان 
  ).165سفرنامة روحاني زرتشتي و يهودي به دنياي پس از مرگ، 

 ، هفتم خود معروف به نامةافالطون دليل عدم ورود خود را به سياست در نامة  -2
رفت و من كه قانون و اخالق با سرعتي سرسام آور رو به فساد مي«: كندچنين بيان مي

ند آني  هر چدن اين وضع آشفته متحير ماندم؛ آرزومند ورود در سياست بودم، از ديههموار
از انديشة بهبود اوضاع و اصالح قوانين اساسي غافل نشدم، ولي صالح را در آن ديدم كه 

 به اين نتيجه رسيدم كه االخره،ب. ب بنشينمس بلكه در انتظار فرصت منا،به كاري دست نزنم
.  به آساني اصالح پذير نيستهااند و قوانين آنهاي موجود ناصالحهمة انواع حكومت

سپس، به حكم اجبار معتقد شدم كه تنها اميد استقرار عدل در هيئت اجتماع و نفس انساني 
- ظاهراً افالطون پادشاهان و سياست).15افالطون، جمهور، (»  حقيقي استدر ترويج فلسفة

  . داندمداران زمان خود را فاقد دو عنصر اساسي عدالت و حكمت مي
ترين  كه قاعدتاً بايد مهم) و پايان كتاب جمهور(طون در پايان اين سفرنامه  افال

 به تأثير عدل و حكمت در زندگي اخروي و بقاي روح و حلول آن اعتقاداتش را بيان كند،
 باقي و ،گويد بايد باور داشت كه روحكند و مي گالوكن گوشزد ميلذا به. كنداشاره مي

 عدل و حكمت را به كار بنديم، ،ست و اگر در همة احوالمستعد هر نوع خوبي و بدي ا
در اين صورت سعادت دنيوي و اخروي و ترقي در . توانيم سير صعودي را طي كنيممي

فؤاد روحاني مترجم جمهور ). 605همان، (هاي تجديد زندگي، نصيب ما خواهد شد دوره
ثبات اين جملة آخر است ت و مباحث جمهور براي االافالطون معتقد است كه همة استدال

  ).552همان، (
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، از زبان مفسر  جملة اخير كه شايد مشهورترين عقيدة افالطون در بارة اختيار است-3 
كاري كنده» تيبور«شده و بر روي مجسمة افالطون دررازهاي مقدس خطاب به ارواح گفته

افالطون، (ر گرفته است شده بود، و در قرن اول ميالدي مورد استناد مخالفان جبرگرايي قرا
  ). 622جمهور، 
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  . 1368تهران،  
، ترجمة جمشيد نوابي، هاهاي پريان و داستانقصه اندرسون، هانس كريستيان، -5

  . 1386چاپ چهارم، نگاه، تهران،   
  . 1385، چاپ اول، قطره، تهران، ران باستانهاي ايدين  باقري، مهري، -6
، ترجمة رقيه بهزادي، چاپ اول، هاي حيات و مرگاسطورهاي، .  بورلند، سي-7

  .1387علمي، تهران،   
، ترجمة ابوالحسن تهامي، چاپ اول، نگاه، تهران، آيين زرتشتبويس، مري، -8

  1390.  
  . 1381ول، ققنوس، تهران، ، ترجمة عسكر بهرامي، چاپ ازردشتيان  بويس، مري، -9

، ترجمة باجالن فرخي، چاپ دوم، اساطير، تهران، اساطير ژاپنپيگوت، ژوليت، - 10
  1384.  



1393 پاييز و زمستان، 11، شمارة 6نشرية ادبيات تطبيقي، سال     
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، ترجمة باجالن فرخي، چاپ اول، اساطير، تهران، اساطير يونانسنت، جان،  پين- 11
  1380 .  

ي، نجم آباد. ، ترجمة س)فارسي ميانه(زبان و ادبيات پهلويج، . تاواديا،-12 
  . 1383چاپ سوم، دانشگاه تهران، تهران،   

، ترجمة غالمحسين توكلي، چاپ اول، مركز شور جاودانگي چايدستر، ديويد، - 13
.1380مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم،    

  ، به كوشش ابراهيم پور داود، چاپ اول، دنياي كتاب، تهران، خرده اوستا-14
   1384. 1386.  

  .1381، چاپ پنجم، سخن، تهران، نقش بر آبدالحسين، كوب، عب زرين- 15
  ، ترجمة تيمور قادري، چاپطلوع و غروب زردشتي گريسي، . آر. زنر- 16

  .1384 سوم، اميركبير، تهران،   
، ترجمة سيد مرتضي آيت اهللا زاده شيرازي، ادبيات تطبيقيهالل، محمد،   غنيمي- 17

  . 1373چاپ هفتم، توس، تهران،   
 داوود منشي زاده، چاپ، ترجمة آلماني گئورگ بوركهات، ترجمةش گيل گم-18

  .1383 اول، اختران، تهران،   
، ترجمة عبدالحميد آيتي، چاپ اول، اشرفي، ي آمرزشرساله المعري، ابوالعال،- 19

  .1347تهران،  
مترجم داريوش آشوري و نادر افشار نادري،، }يوتوپيا{آرمانشهر مور، تامس، - 20

  .1361پ اول، خوارزمي، تهران،  چا  
الدين علي قزويني، به تحقيق و تصحيح سيد  ترجمة مير غياث مهابهاراتا،-21

  .1380شوكال، چاپ دوم، طهوري، تهران، . س. محمدرضا جاللي نائيني و دكتر  
، چاپ سوم، اصول و مبادي فلسفة سياسي افالطونناظرزاده كرماني، فرناز، - 22

   .1376تهران، دانشگاه الزهرا،   
  .1380زهرا خسروي، چاپ اول، فرزان، تهران، ، ترجمة  ادبيات تطبيقي ندا، طه،- 23
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  .1381، ترجمة مير جالل الدين كزازي، چاپ دوم، مركز، تهران، اديسه هومر، - 24
  مقاالت) ب

  ، فصلنامه زن در توسعه وگناهان زنان در ارداويرافنامه سلطاني، سيما، - 25
  .1384، 143-154، صص13ه  سياست، شمار  

بررسي چهار سفر روحاني و معنوي به دنياي پس از صدرزاده، ماندانا، - 26

  ي آمرزش، كمدينامه، رؤياي صادقه، رسالهارداويراف(مرگ،   

  . 1381، 37-50، صص 13هاي خارجي، شماره هاي زبان، پژوهش) الهي  
 مقايسة دو سفر روحاني بررسي و محمدي، گردآفرين و عطاءاهللا افتخاري، - 27

  ارداويرافنانه ورؤياي(زرتشتي و يهودي به دنياي پس از مرگ   

، 160-172صص. 13، ادبيات تطبيقي جيرفت، سال چهارم، شمارة )  خنوخ  
  1388.  

نامه و رساله مقايسة نگاه ارداويرافمحمدي، گردآفرين و جليل نظري، - 28

. 8ات تطبيقي، سال دوم، شمارة ، نشرية ادبيالغفران در دنياي پس از مرگ  
  .1387، 211- 195صص   

  

 


