
  عروج پيامبر اسالماسرا و روايت ارداويرافنامه اساس داستان 
  

 ارداويراف، نخستين قديس ايراني كه به آسمان سفر كرد

  

 (خبرگزاری ميراث فرهنگی)

«ارداويرافنامه» يكي از محبوب ترين متون داستاني پهلوي ساساني يا  -ميراث خبر، سرويس فرهنگ
كيخسرو دستور جاماسپ جي جاماسپ آسا با مقدمه دكتر   فارسي ميانه زرتشتي، ويراسته و ترجمه

.  كتايون مزداپور از سوي انتشارات توس منتشر شد   

                                              
ارداويرافنامه» از معدود متون پهلوي است كه در سده هاي بعد به دليل محبوبيتش در ميان مردم، به  »

رافنامه» داستاني ديني است كه در آن قديسي به نام «ويراف» يا «ويراز»  ويكرات رونويسي شد. «اردا
به بهشت، دوزخ و برزخ سفر مي كند تا در باب درستي آداب و رسوم و آيين ها و تفسيرهاي مذهبي  

دين زرتشتي اطمينان حاصل كند. «ويراف» بدين منظور از سوي روحانيون و موبدان دين بهي مامور  
.       فت روزه مي شود ه اين سفر معنوي  

                                

در اين سفر روان «ارداويراف» از تن او جدا مي شود و هر روز به مكاني از عالم (بهشت، دوزخ و  
برزخ) سفر مي كند. او از پل «چينود» ]كه بعدها در دين اسالم به نام «پل صراط» از آن ياد مي شود[ 

بهشت به آنجا كشانده مي شود و جايگاه روان پرهيزكاران بهشتي را با  وش مي گذرد؛ با بوي خ 
راهنمايي سروش اشو و ايزد آذر مي بيند، سپس به برزخ يا همستگان كشانده مي شود و از آنجا  

همچنان با راهنمايي سروش اشو و ايزد آذر با بوي بد و باد سرد به دوزخ كشيده مي شود. جايي كه 
پيمان خود نبودند يا دين زشت را تابعيت مي كردند. از نظر «ارداويراف» سه    د ومردمان بر سر عه

روزي كه او به ديدار از روان دوزخيان مي گذراند به اندازه نه هزار سال مي گذرد. او شاهد كيفر 
.  دند گناهكاران دوزخ بود. بيشترين گناهكاران كساني بودند كه به گناه خيانت و پيمان شكني آلوده شده بو

.                                   «ارداويرافنامه» داراي فهرستي از عناوين كارهاي نيك و كارهاي بد است 
                                            

بدين ترتيب، روان «ارداويراف» اين روحاني كه از سوي ديگر روحانيون و موبدان به اين سفر  
.                                         پس از هفت روز به تن خود باز مي گردد د، معنوي ماموريت يافته بو

                                                   

ارداويراف» پس از پيوستن به تن خود، كاتبي را فرا مي خواند تا شرح سفر خود را بنويسد و آن را  »
                                                                                         .            «ارداويرافنامه» بنامد 

                                            

 

  ارداويرافنامه ... 

  ٠٧:٣٠  - ٨۵خرداد  ٩مهيار، 

نه است که از پيش  مياهای نوشته شده به زبان پارسی نامه يا اَرداويرازنامه نام يکی از کتاب اَرداويراف
  از اسالم بجا مانده است.



  
ويراف مقدس، نام يکی از موبدان که به عقيده پارسيان صاحب معراج بوده و ارداويرافنامه معراجنامه 
اوست. داستان دينی ارداويراف همانندی زيادی با کمدی الهی دانته دارد و پژوهشگران بر اين باورند  

نامه  منابع عربی ياری گرفته و آن منابع به نوبه خود از ارداويرافاز که دانته در آفريدن اثر خود 
  اند.اقتباس کرده 

دهد. اين کتاب که  نامه تصوير جامعی را ازجهنم زرتشتيگری بدست میکتاب معروف ارداويراف 
ظاهرأ درقرن سوم هجری برشتٔه تحرير درآمده است، يکی از منابع مهم تاريخ شفاهی آئين باستانی  

آيد که متن اصلی پهلوی آن به اواخر دورٔه ساسانی تعلق  تی است. از محتوای کتاب چنين برمی رتشز
داشته است. کتاب داستان سفريکی از قديسين دين زرتشت به وادی روح است. اين مرد ويراف نام دارد 

در و مقدس مخ که او را اردا بمعنای قديس لقب داده اند. ارداويراف را مؤبدان آئين مزديسنی شربتی
رود و پس از بيداری داستان خورانند که تحت تأثير آن وی به مدت سه شبانه روز به خواب می می

کند. گرچه قصٔه سيروسلوک روحی اردا ويراف  سيروسلوک روحی خود را برای ديگران بازگو می 
، باز منبعی بی  است جنبٔه موهومی دارد و آشکارا از تأثير بنگ يا مخدری شبيه به آن سرچشمه گرفته  

  دهد.اند را به ما ارائه می نظير از برداشتی که زرتشيان ازبهشت وجهنم داشته 

  داستان: 
در ديباچه ترجمه کهن ارداويرافنامه به پارسی چنين آمده است: ايدون گويند که چون شاه اردشير  

و جهان را از شت بابکان بپادشاهی بنشست، نود پادشاه بکشت و بعضی گويند نودوشش پادشاه بک
دشمنان خالی کرد و آرميده گردانيد و دستوران و موبدانی که در آنزمان بودند همه را پيش خويشتن  
خواند و گفت که دين راست و درستکه ايزد تعالی بزرتشت... گفت و زرتشت در گيتی روا کرد مرا 

کی آورم و کس بفرستاد بهمه  ا يبازنمائيد تا من اين کيشها و گفت و گويها از جهان برکنم و اعتقاد ب 
واليتها، هرجايگاه که دانائی و يا دستوری بود همه را بدرگاه خود خواند. چهل هزار مرد بر درگاه 

انبوه شد. پس بفرمود و گفت آنهايی که ازين داناترند باز پلينند. چهارهزار داناتر از آن جمله گزيدند و  
اط بکنيد، ديگر نوبت از آن جمله قومی که به تميز و عاقل  حتي شاهانشاه را خبر کردند و گفت ديگر بار ا

و افستا و زند بيشتر از بردارند جدا کنيد. چهارصد مرد برآمد که ايشان افستا و زند بيشتر ازبر داشتند. 
ديگرباره احتياط کردند در ميان ايشان چهل مرد بگزيدند که ايشان افستا جمله از بر داشتند. ديگر در 

لگی هفت مرد بودند که از اول عمر تا به آن روزگار که ايشان رسيده بودند بر ايشان هيچ  جم ميان آن
گناه پيدا نيامده بود و بغايت عظيم پهريخته بودند و پاکيزه درمنشن و گوشن و کنشن و دل در ايزد بسته  

ميبايد که اين   مرابودند. بعد از آن هر هفت را بنزديک شاه اردشير بردند. بعد از آن شاه فرمود که 
شک و گمان از دين برخيزد و مردمان همه بر دين اورمزد و زرتشت باشند و گفت و گوی از دين  

برخيزد چنانکه مرا و همه عالمان و دانايان را روشن شود که دين کدامست و اين شک و گمان از دين  
  بيفتد.

 آنکسی که از اول عمر هشتسالگی تا اال بعد از آن ايشان پاسخ دادند که کسی اين خبر باز نتواند دادن
تر و مينوروشنتر بدان وقت که رسيده باشد هيچ گناه نکرده باشد و اين مرد ويرافست که از او پاکيزه 

ها که  ها و نيرنگ وراستگويتر کس نيست و اين قصه اختيار بر وی بايد کردن و ما ششگانه ديگر يزشن 
ريم تا ايزد عز و جل احوالها به ويراف نمايد و ويراف ما را آو در دين از بهر اين کار گفته است بجای

از آن خبر دهد تا همه کس به دين اورمزد و زرتشت بيگمان شوند و ويراف اين کار در خويشتن  
پذيرفت و شاه اردشير را آن سخن خوش آمد و پس گفتند اين کار راست نگردد اال که بدرگاه آذران 

دند و برفتند و بعد از آن، آن شش مرد که دستوران بودند از يک سوی کر شوند و پس برخاستند و عزم
آتشگاه يزشنها پساختند و آن چهل ديگر سويها باچهل هزار مرد دستوران که بدرگاه آمده بودند همه  

يزشنها پساختند و ويراف سر و تن بشست و جامه سفيد درپوشيد و بوی خوش برخويشتن کرد و پيش  



گناهها پتفت بکرد... پس شاهنشاه اردشير با سواران سالح پوشيده، گرد بر گرد  همهآتش بيستد و از 
آتشگاه نگاه ميداشت تا نه که آشموغی يا منافقی پنهان چيزی بر ويراف نکنند که اورا خللی رسد و 

  چيزی بدی در ميان يزشن کند که آن نيرنگ باطل شود.
  

کيزه برافکندند و ويراف را بر آن تخت نشاندند و رويبند  پا  هایپس در ميان آتشگاه تختی بنهادند و جامه 
بر وی فروگذاشتند و آن چهل هزار مرد بر يزشن کردن ايستادند و درونی بيشتند و قدری په بر آندرون  
نهادند. چون تمام بيشتند يک قدح شراب به ويراف دادند و ...هفت شبانروز ايشان بهمجا يزشن ميکردند 

ين ويراف نشسته بود سی و سه مرد ديگر که بگزيده بودند از گرد بر گردتخت بالو آن شش دستور ب
يزشن ميکردند و آن تيرست و شصت مرد که پيشتر بگزيده بودند از آن گرد بر گرد ايشان يزشن  

ميکردند و آن سی وشش هزار گرد برگرد آتشگاه گنبد يزشن ميکردند و شاهنشاه سالح پوشيده و بر  
گرديد باد را آن جا راه نميدادند وبهرجائی که اين يزشنکنان  ه از بيرون گنبد میسپااسب نشسته با 

ها بر جايگاه  نشسته بودند بهر قومی جماعتی شمشيرکشيده و سالح پوشيده ايستاده بودند تا گروه 
خويشتن باشند و هيچ کس بدان ديگر نياميزند و آن جايگاه که تخت ويراف بوداز گرد بر گرد تخت 

ان با سالح ايستاده بودند و هيچ کس ديگر رابجز آن شش دستور نزديک تخت رها نميکردند، چو  ادگپي
شاهنشاه درآمدی از آنجا بيرون آمدی و گرد بر گرد آتشگاه نگاه ميداشتی. و بر اين سختی کالبد ويراف 

باززييد و و  نگاه ميداشتی. يشتند تا هفت شبانروز برآمد. بعد از هفت شبانروز ويراف بازجنبيد 
بازنشست و مردمان و دستوران چون بديدند که ويراف از خواب درآمد خرمی کردند و شادشدند و 

ويراف... چگونه آمدی و چون  رامش پذيرفتند و بر پای ايستادند و نماز بردند و گفتند: شادآمدی اردای
يراف واج گرفت، چيزی اندک داورستی و چه ديدی؟ ما را بازگوی تا ما نيز احوال آن جهان بدانيم... ار

ام بگويم و نخست مايه بخورد و واج بگفت پس بگفت اين زمان دبيری دانا را بياوريد تا هرچه من ديده
آن در جهان بفرستيد تا همه کس را کار مينو و بهشت و دوزخ معلوم شود و قيمت نيکی کردن بدانند و  

  ر پيش ارداويراف بنشست. و د از بد کردن دور باشند پس دبيری دانا بياوردند 
  

  منبع: 
  لغتنامه دهخدا

 .» ١نامه در يادنامه پورداود ج ارداويراف 

 

 ارداويرافنامه 
  نبشته از ويکی 

  بخش يکم 

  به نام ايزدان 

) و تا تمامی  ٢) ايدون گويند که يک بار اشو زردشت دينی را که پذيرفت اندر جهان روا بکرد. ١
) و پس روح پليد ناخجسته دروند؛ ٣ردم اندر بی گمانی بودند. و م  سيصد سال دين اندر ويژگی (پاکی)
) آن اسکندر ناخجسته رومی مصر نشيمن را گمراه کرد؛ که با ۴گمان کردن مردمان را به اين دين؛  

) و دربار و  ۶) و او آن ايران کشور خدای را اوژد. ۵نيروی گران و نبرد و بيماری به ايران شهر آمد. 
) و اين دين؛ يعنی همه اوستا و زند؛ که بر پوستهای پيراسته گاو ٧ته و ويران کرد. آشف فرمانروايی را



) و آن پتياره بدبخت اَهلُُمگ ٨و آب زر نوشته؛ اندر استخر پاپکان؛ در دژنبشت نهاده شده بود. 
) و  ٩گذار) دروند اندرکردار (بدکردار)؛ الکساندر رومی مصر نشيمن؛ برآورد و بسوخت. (بدعت 

برداران و ابزارمندان و دانايان ايران  ن (تن از) دستوران و داوران و هيربدان و موبدان و دين چندي
شهر را؛ يکی با ديگری؛ کين و ناآشتی به ميان(شان)  ) و مهان و کدخدايان ايران ١٠شهر را بکشت. 

ديگری؛   ی باشهر را؛ يک) و پس از آن مردمان ايران ١٢) و خود شکست و به دوزخ شد. ١١افگند. 
) به  ١۴خدای و ساالر و دستور دين آگاه نبود؛ ) و چون شان خدايگان و کشور ١٣آشوب و پيکار بود. 

) و بس گونه کيش و گروش و بدعت و گمانی و اختالف عقيده ١۵امر ايزدان به گمان بودند (شدند). 
بادماراسپندان؛ که به او؛ به  آذر روان؛که زادنيک فَرَوَهر؛ انوشه ) تا آن ١۶اندر جهان به پيدايی آمد. 

) و چندين جدال و ١٧سخِن به دين کرد (بنا بر رواين دين کرد)؛ روی گداخته بر بر(ش) ريخته (شد).  
) و اين دين اندر پريشانی و مردمان اندر گمان بودند. ١٨داوری با دگرکيشان و دگرگروشان بکرد. 

)  ٢١مند و پراندوه بودند. ) از آن مر اندوه ٢٠د؛ بودن که مردان و دستوران دين؛ (هر) آن ) و پس مغ ١٩
) که  ٢٣) و بس گونه سخن و سگالش ابر اين بود؛ ٢٢و به بارگاه آذرفرنبغ پيروز انجمن آراستند. 

) که مردمان؛ که ٢۵) تا مان کسی شود و از (جهان) مينوی آگاهی آورد؛ ٢۴مان بايد خواستن چاره
که اين «يزش» و «درون» و «آفرينگان» و «نيرنگ» و «پادياب»  ) ٢۶اندر اين زمان هستند؛ بدانند؛ 

) و به فرياد روان ما رسد يا نه. ٢٧و «يوشداسری» که ما به کرده آوريم؛ به ايزدان رسد يا به ديوان؛ 
) و از  ٢٩دستوران همه مردم به بارگاه آذرفرنبغ (فرا) خوانده شدند. داستانی دين ) و پس به هم ٢٨

) و ايشان را منش و گوش و  ٣٠تر بودند. گمان د هفت مرد؛ که به ايزدان و دين بی کردنهمگان جدا 
) و از ٣٢) و گفتند که شما به خويش (به تنهايی) بنشينيد؛ ٣١تر (بود).  تر و فراوان کنش خويش پيراسته 

) و از ٣۴د؛ شستن) و پس آن هفت مرد بن٣٣تر بگزينيد. نام تر و نيک شما يکی که به اين کار به و بيگناه 
) و هست(ند) (کسانی) که «وه شاپور» نام گويند.  ٣۵هفت؛ سه و از سه؛ يکی «ويراز» نام بگزيدند. 

) و دست به کش کرد (يعنی برای  ٣٧) و پس آن «ويراز» چون آن سخن شنود بر پای ايستاد؛ ٣۶
پس ناخواسته منگم   آيد؛) که اگر به نظرتان ٣٨احترام دستهای خود را در زير بغل خود نهاد) و گفت  

) و اگرنيزه به من رسد؛ کام (خويش) شوم به  ۴٠) تا شما مزديسنان آزمون (را) نيزه افگنيد ٣٩مدهيد. 
) و پس آن مزديسنان آزمون  ۴٢) و اين پيام بدرستی برم و براستی آورم ۴١آن جای پاکان و ناپاکان  

ديگر بار «هوورشت»  هوخت» را و سه ار « ببار «هومت» را و ديگر ) نخستين ۴٣(را) نيزه آوردند. 
  را؛ هر سه نيزه به «ويراز» آمد.

  بخش دوم 

) و  ٣«ويراز» را چون زن بودند.  �هر هفت خواهران  �) و آنها ٢) و آن «ويراز» را هفت خواهر بود ١
پس ايشان را چنان بسيار    �) و هنگامی که شنودند ۴ايشان دين (اوستا) را از بر و يشت کرده بودند. 

) بايستادند و نماز  ٧) و اندر انجمن مزديسنان پيش شدند. ۶) که گريستند و بانگ کردند. ۵ �آمد تنگ 
) و  ١٠) چه ما هفت خواهريم و آن يک برادر. ٩  �) گفتند که مکنيد شما مزديسنان اين چيز را٨بردند. 

اندر نهاده   �ير) چون خانه ای که هفت فرسپ و ستونی ز١١ �هر هفت خواهر آن برادر را زن هستيم 
برادر  �) آن سان ما هفت خواهر را١٣ �ها بيفتند ) هنگامی که آن ستون بستانند آن فرسپ ١٢ �شده است 

) ١۵(ما را) هر نيکی از اوست.  �) و فراز از ايزدان١۴که زيش و دارشمان (بدوست).  �اين يک است 
) بر ما ستم بی جهت کرده ١۶  �يد شما (او را) پيش از زمان از اين شهر زندگان به آِن مردگان فرست

  شود.

) و گفتند که  ١٨ �آن هفت خواهران را خرسندی دادند  �چون آن سخن شنودند  �) و پس آن مزديسنان ١٧
) و پس ٢٠) و اين فرخی نام بر اين مرد بماند ١٩  �ما «ويراز» را تا هفت روز تندرست به شما سپاريم

  آنها همداستان بودند.



) که دستوری هست تا  ٢٢  �مزديسنان دست به کش کرد و به ايشان گفت پيش ) و پس آن «ويراز» ٢١
) دستوران فرمودند که  ٢٣پس می و منگ بدهيد؟   �درگذشتگان را ستايم و خورش خورم و اندرز کنم 

  همگونه کن. 

که سی گام به آن خوب (اتش)  �دستوران اندرمان مينو (جای مقدس و پاک) جايی ) و پس آن دين ٢۴
) به بوی خوش (خود را) ٢۶) و آن «ويراز» سر و تن بشست و جامه نو به تن کرد. ٢۵. يدند گز  �(بود)
) و  ٢٨) به گاه و بستر پاک بنشست. ٢٧  �به تختگاه شايسته بستر نو و پاک گسترد  �مند کرد بوی 

دستوران می و منگ  ) و پس آن دين ٢٩«درون» يشت و درگذشتگان را به ياد آورد و خورش خورد. 
) و يک جام به «هومت» و ديگر جام به «هوخت» و سديگر جام  ٣٠ه جام زرين پر کردند. پی سگشتاس

) و آن می و منگ بخورد و هوشيارانه «باج» بگفت و به ٣١به «هوورشت» فراز به «ويراز» دادند. 
  بستر خفت. 

کننده هاگند گذار (پرسوز و بوی به آتش هميشه  �دستوران و هفت خواهران هفت روز شبان) آن دين ٣٢
) و «نسک» خواندند و «گاهان» سرودند و ٣٣«نيرنگ دينی» و «اوستا و زند» بگفتند.   �بوی خوش)

) و هفت ٣۵) و آن هفت خواهران به پيرامون بستر آن «ويراز» نشستند. ٣۴به تاريکی پاس داشتند. 
و هيربدان و   وراندست) آن هفت خواهران با همه مزديسنان و دين ٣۶روز شبان «اوستا» خواندند. 

  موبدان به هيچ آيين نگهبانی را بنهشتند.

  بخش سوم 

) و هفتم روز شبان باز آمد و اندر ٢) و روان آن «ويراز» از تن به «چکاد داييتی» و چينودپل» شد. ١
  ) بهمن منش (شاد) و خرم. ۴چنانکه (کسی) از خواب خوش خيزد.  �) «ويراز» برخاست ٣تن شد. 

) و گفتند که  ۶دستوران و مزديسنان چون «ويراز» را ديدند شاد و خرم بودند. ن ا دي ) و آن خواهران ب۵
از شهر مردگان به اين شهر زندگان   �پيامبر ما مزديسنان  �تو «ويراز» �درست آمدی (خوش آمدی)

ها را)  ) و پس آن «ويراز» چون (آن ٨دستوران پيش «ويراز» نماز بردند. ) آن هيربدان و دين ٧آمدی. 
دين  به) پذيره آمد و نماز برد و گفت که شما را درود از «سروش» اشو و ايزد «آذر» و «فره يد (د 

  ) و درود از ديگر اشوان و درود از نيکی و آسانی ديگر مينوان بهشت.١١ �مزديسنان» 

) که درست آمدی (خوش آمدی) تو «ويراز» پيامبر ما مزديسنان و  ١٣دستوران گفتند ) و پس دين ١٢
  ) هر چه ديدی براستی به ما گوی. ١۴تو را نيز.   باد  درود 

) اينکه گرسنگان و تشنگان (را) نخست ١۶) پس آن «ويراز» گفت که نخست گوش (کفتار)  ١۵
  ) و پس پرسش ازش کردن و کار فرمودن.١٧ �خورش (بايد) دادن

و   شبویپخته و خو) و خورش نيک ١٩دستوران فرمودند که انوش (نوشدارو) خوش ) پس دين ١٨
) و «درون» يشتند و «ويراز» «باج» گرفت و خورش  ٢٠خوردی (خوراک) و آب سرد و می آوردن. 

) و ستايش «هرمز» و «امشاسپندان» و سپاس «خرداد»  ٢١«باج» بگفت.  �زد» انجام داد خورد و «می 
  برشمرد و «آفرينگان» گفت. �«امشاسپندان»  �و «امرداد»

) و آوردند دبير فرهيخته فرزانه و (دبير در) پيش  ٢٣رزانه. و ف ) و فرمود که آوريد دبيردانا٢٢
  روشن و مفصل نوشت.  �درست  �) و هر چه «ويراز» گفت ٢۴نشست. 



  بخش چهارم 

) و  ٣) که به شب نخست به پذيره من بيامد «سروش» اشو و ايزد «آذر». ٢) و ايدون فرمود نبشتن  ١
هنگامی که هنوز زمان آمدنت نبود   �تو اردا «ويراز» �) که درست آمدی۴به من نماز بدند و گفتند 

يروزگر اشو  ) و پس «سروش» پ۶) من گفتم پيامبر هستم. ۵(اکنون زمان آمدن تو به اين جهان نيست). 
ديگرگام گام به «هومت» و ديگرگام به «هوخت» و سه ) نخست ٧و ايزد «آذر» دست من فراز گرفتند. 

  که بس نگهبان نيرومند «هرمز» داد (است). �به «هوورشت» فراز بر «چينودپل» آمدم

نخست  هنگامی که اندر آن سه شب  �گان را) ديدم روان گذشته ٩جا فراز آمدم ) هنگامی که به آن ٨
يهمای اُشتا   �)» اُشتا اَهمای١١) گوش (گفتار) گاهانی گفت ١٠روانشان به بالين تن نشست و 

است) يعنی؛ نيکی کسی را (که) از نيکيش ديگری را هم نيکی   ۴٣يسن  ١ُکهمايچيت» (سطر اول بند  
که به گيتی   ) که همه نيکی١٣) و اندر آن سه شب آن اندازه نيکی و آسانی بدو آمده بود ١٢(است). 

  تر نبود تر و خرم تر) و خوش تر (آسوده) چون مردی که تا به گيتی بود ازش آسان ١۴ديد. 

ترش آمد آن بوی  ) و خوش١۶ديگر آن رواتن اشوان اندر ارور بوی خوش بگشت. ) به بامدادان سه١۵
از  �تر جهت وبی ) و آن بوی و باد از جن١٧کش به (جهان) زندگان به بينی بر شد. از هر بوی خوشی 

  نيمه ايزدان بيايد (نيمه جنوب جايگاه ايزدان و نيمه شمال جايگاه ديوان است). 

يعنی به فرارونی   �خوب رسته  �) و دين خودش و کنش خودش (به) هيات کنيزی نيک به ديدن١٨
  ) که هياتش٢٠ �دل و جان (را) گرامی �يعنی پستانش برجسته  �) فراز پستان١٩  �(نيکی) رسته بود 

  تر (ين). نگرش (را) بايسته   �تر (ين)ايدون روشن که ديدن (را) گرامی

ای؟ که هرگز به گيتی زندگان هيچ  ای؟ خويش که ) که تو که ٢٢) و پرسيد روان اشوان از آن کنيز  ٢١
  تر و زيباتر از آِن تو نديدم. کنيزی را هيات نيک 

جواب  �) که من کنش توام٢۴بود) ) و پاسخش داد آن که دين خودش و کنش خودش و کنش خود (٢٣
) کامه و کنش تو را (ست) که من ايدون مه و به و خوشبوی  ٢۵ديدن کنش خوب گوش خوب منش خوب 

) چه تو به گيتی «گاهان» سرودی و آب به را ٢۶چون تو (را) به نظر آيد.  �عيبم و پيروزگر و بی 
(هر)  �(هر) که از دور فراز آمد  �دی) و مرد اشو را خشنود کر٢٧ستودی و آتش را نگهبانی کردی. 

�) و هنگامی که ارزانی بودم٣٠پس نيکوترم کردی.   �) هنگامی که من نيک بودم٢٨که از نزديک.   
)  ٣٢پس (به گاه) نامدارترم نشاستی.  �) و هنگامی که به گاه نامداران نشستم ٣١ترم کردی. پس ارزانی 

) به اين «هومت» و «هوخت» و «هوورشت»  ٣٣. ترم کردیپس ستودنی  �و هنگامی که ستودنی بودم
) به دير ستايشی (ستايش طوالنی) و  ٣۵  �پس از تو ستايش کنند  �) تو (ای) مرد اشو٣۴ �که تو ورزيدی 

هنگامی که دير زمان «هرمز» را ستايش و هم پرسشی فرارون کنند  �هم پرسشی (گفتگو) «هرمز» را
  ) ازش آسانی (باشد).٣۶

  بخش پنجم 

) من به همراهی «سروش» اشو و  ٢نيزه) باز بود (شد).  ٩نيزه پهنا (به پهنای  ٩«چيود پل»  )پس آن ١
�ايزد «آذر» به «چينود پل» به خواری (به آسانی) و به فراخی و نيک دليرانه و پيروزگرانه بگذشتم  ٣  (

اشتاد»  به بس نگهبانی ايزد «مهر» و «رشن» راست و «وای به» و ايد «بهرام» نيرومند و ايزد «
�«ارداويراز»   �) و فروهر اشوان و ديگر مينوان به من۴دين به مزذيسنان. دهنده جهان و فره گسترش   

که ترازوی زرد زرين به دست  �«ارداويراز» «رش راست» را �) و ديدم من ۵نخست نماز بردند 
  داشت و (کارهای) اشوان و دروندان را اندازه (می) کرد.



) و گفتند که بيای تا به تو نماييم بهشت  ٧د «آذر» دست من فراز گرفتند ) و پس «سروش» اشو و ايز۶
�روشنی و خواری و آسانی و فراخی و خوشی و خرمی و رامش و شادی و خوشبويی بهشت  �و دوزخ  

) و نماييمت تاريکی و تنگی و دشخواری و بدی و رنج و عذاب و درد و بيماری و  ٨پاداش اشوان.  
که ديوان و جاودان به بزهگران   �گونه پادافراه گونه  �گنی و گندگی در دوزخسهمگنی و بيمگنی و ريش

) و نماييمت پاداش خوب گروشان به «هرمز» و ١٠زنان. ) و نماييمت گاه راستان و آن دروغ ٩کنند. 
گونه به دروندان به اندر (ون)  ) و نماييمت زخم و پادافراه گونه ١٣«امشاسپندان» به اندر (ون) بهشت. 

  زخ از «اهريمن» و «ديوان» پتياره. دو

 

  الگو:خرد 

  منابع 

  نوشت خط ميخی   وب تايپ شده توسط 

  برای ادامه و متن کامل ترجمه فارسی ارداويرافنامه رجوع کنيد به: 

  ١٣٧٨ت و دويم، چاپ سوم، نشر آگه، تهران خسبهار، مهرداد: پِژوهشی در اساطير ايران، پاره ن
  .  ٣٣۴ تا ٢٩٩های  صفحه 

  
  اسالمی  بر طبق روايات (سفر شبانه) محمد و سراج (عروج آسمانی) داستان معراج

  )١١-(منبع درسهايی از تاريخ تحليلی اسالم

راج  معام هانى دختر ابيطالب بود و از آنجا بدر خانه  »در آنشب معروف آن است که رسولخدا«ص 
سرزمين بيت المقدس و مسجد اقصى و آسمانهارفت و بازگشت از  که آنحضرت بهرفت،و مجموع مدتى 

 آنشب را در همانخانه بود،و در تفسير عياشى است کهبطورى که صبح  يک شب بيشتر طول نکشيد 
در ج معرا »نماز عشاء و نماز صبح را درمکه خواند،يعنى اسراء وصادق(ع)فرمود:رسولخدا«ص امام 

شده معصومين روايت  »و ائمهاين فاصله اتفاق افتاد،و درروايات به اختالف عبارت از رسولخدا«ص 
  :که فرمودند 

بود براى او آورد و رسول «  (22)«براق نامش مرکبى را که جبرئيل در آنشب بر آنحضرت نازل شد و
ايستاد و نماز  نقطه  ند سوارشده و بسوى بيت المقدس حرکت کرد،و در راه در چ »بر آنخدا«ص 

 »بدانجا هجرت فرمود،و يکى همبعد رسولخدا«ص در مدينه و هجرتگاهى که سالهاى  گذارد،يکى
اقصى شد  و سپس وارد مسجد -عيسى(ع)زادگاه حضرت -مسجدکوفه،و ديگر در طور سيناء،و بيت اللحم

  .و از آنجا به آسمان رفت و در آنجا نماز گذارده

اند ازجمله جاهائى را که آن آنحضرت در هنگام  نقل کرده  وق(ره)و ديگرانصد و بر طبق رواياتى که  
اى ميدرخشيد وچون از جبرئيل نام  فرمود سرزمين قم بود که بصورت بقعه  مشاهدهسير بر باالى زمين 

گرد   است که بندگان مؤمن و شيعيان اهل بيت تو در اينجاپرسيد پاسخداد:اينجا سرزمين قم  آن نقطه را
  .و انتظار فرج دارند و سختيها و اندوهها بر آنها وارد خواهد شد ند ميآي 



بصورت زنى زيبا وآرايش کرده خود را بر آنحضرت عرضه   و نيز در روايات آمده که در آنشب دنيا
  .نکرده از وى در گذشت  » بدو توجهىکرد ولى رسول خدا«ص 

يد،آنگاه فرشتگان دسته دسته به استقبال آمده د  آدم ابو البشر را سپس به آسمان دنيا صعود کرد و در آنجا
که على بن ابراهيم  برآنحضرت سالم کرده و تهنيت و تبريک گفتند،و بر طبق روايتى و با روى خندان

که  اى را در آنجا ديدم»فرمود: فرشته رسولخدا«ص تفسير خود از امام صادق(ع)روايت کرده در
ديگران تبريک  داشت و مانند اى در هم و خشمناک ن)چهره رابزرگتر از اونديده بودم و(بر خالف ديگ

است و مالک،خازن دوزخ  گفت ولى خنده بر لب نداشت وچون نامش را از جبرئيل پرسيدم گفت:اين
افزوده ميشود،بر او سالم کردم و پس   هرگز نخنديده است و پيوسته خشمش بر دشمنان خدا وگنهکاران

دهد و چون سر پوش  دستور دهد تا دوزخ را بمن نشان  رئيل خواستمجبسالم مرا داد از از اينکه جواب 
فضا رافرا گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفت،پس از  را برداشت لهيبى از آن برخاست که

 .  (23)خود برگرداند  خواستم آنرا به حالوى 

نور در دست او بود و پس   ازکرد که لوحى الموت را نيز مشاهده و بر طبق همين روايت در آنجا ملک
اى)است که درهم(و سکه داشت عرضکرد:همگى دنيا در دست من همچون  از گفتگوئى که باآنحضرت 

بار اى نيست جز آنکه من در هر روز پنج آنرا پشت و روکند،و هيچ خانه  در دست مردى باشد و
شما   نکنيد که من باز هم پيشه گويم:گري کنند بدانهامى اى گريه مى ميکنم و چون بر مرده سرکشىبدان 

بودکه  از آن نيز بارها ميآيم تا آنکه يکى از شما باقى نماند،در اينجاخواهم آمد و پس 
در پاسخ   ترين حادثه است،و جبرئيل»فرمود:براستى که مرگ باالترين مصيبت وسخت رسولخدا«ص 

  .تر از آن است از مرگ سخت گفت:حوادث پس 

  :و سپس فرمود 

آنها ظرفهائى ازگوشت پاک و گوشت ناپاک بود و آنها ناپاک   گروهى گذشتم که پيش روىب و از آنجا
راميگذاردند،از جبرئيل پرسيدم:اينها کيانند؟گفت:افرادى از امت توهستند که مال   خوردند و پاکرا مى
و   د را ديدم که لبانى چون لبان شتران داشتنميخورند و مال حالل را واميگذارند و مردمى حرام

کسانى هستند که از   گوشتهاى پهلوشان راچيده و در دهانشان ميگذاردند،پرسيدم:اينها کيانند؟گفت: اينها 
سنگ ميکوفتند و چون حال آنها را  ديگرى را ديدم که سرشان را باکنند.و مردمانمردمان عيبجوئى مى 

و ميخفتند،و مردمى را ديدم که ه عشاءرا نميخواند  پرسيدم پاسخداد:اينان کسانى هستند که نماز شامگاه و
آمد و چون وضع آنها راپرسيدم،گفت:اينان  نشيمنگاهشان بيرون مى  ميريختند و ازآتش در دهانشان 

ميخورند،و گروهى را ديدم که شکمهاى بزرگى داشتند يتيمان را به ستم  کسانى هستند که اموال
 د؟ گفت:کسانى هستند که ربا ميخورند،و زنانىنن جا برخيزند گفتم:اى جبرئيل اينها کيا توانستند ازونمى 

که فرزندان  زناکارى هستند را ديدم که برپستان آويزانند،پرسيدم:اينها چه زنانى هستند؟گفت: زنان 
تسبيح خدا  اجزاء بدنشان  ميدارند،و سپس بفرشتگانى برخوردم که تمامديگران را بشوهران خود منسوب 

  )24 ( .ميکرد 

بيکديگر ديدم و از جبرئيل پرسيدم: اينان  آنجا دو مرد را شبيه  دوم رفتيم و در انو از آنجا به آسم
کردم و پاسخ داده خاله يکديگر يحيى و عيسى عليهما السالم هستند،بر آنها سالم  کيانند؟گفت:هر دوپسر

ده اهمش را که به تسبيح پروردگار مشغول بودند در آنجاورود به من گفتند،و فرشتگان زيادى  تهنيت 
  .کردم

به ديگران همچون ماه  در آنجا مرد زيبائى راکه زيبائى او نسبت  و از آنجا به آسمان سوم باال رفتيم و
 گفت:اين برادرت بستارگان ديگر بود مشاهده کردم و چون نامش را پرسيدم جبرئيلنسبت  شب چهارده



در آنجا   ن بسيارى را نيزگا يوسف است،بر او سالم کردم و پاسخ داد وتهنيت و تبريک گفت،و فرشت
  .ديدم

مردى را ديدم و چون ازجبرئيل پرسيدم گفت:او ادريس است که  از آنجا به آسمان چهارم باال رفتيم و
او سالم کرده پاسخ داد و براى من آمرزش خواست، وفرشتگان بسيارى را   خدا ويرا به اينجاآورده،بر

  .من و امت من مژده خير دادند ى پيشين مشاهده کردم وهمگى برا  مانند آسمانهاى

ديدم که دورش را گروهى از امتش گرفته  را بسن کهولت  سپس بآسمان پنجم رفتيم و در آنجا مردى
کردم و پاسخ داد،و گفت:هارون بن عمران است،بر او سالم  کيست؟جبرئيلبودند و چون پرسيدم 

  .آسمانهاى ديگرمشاهده کردم  فرشتگان بسيارى را مانند 

گفت: بنى اسرائيل  آنجا مردى گندمگون وبلند قامت را ديدم که مى ه آسمان ششم باال رفتيم و درب آنگاه
است،و  ترنزد خدا گرامىترين فرزندان آدم در پيشگاه خدا هستم ولى اين مرد از من گرامىمن  پندارند 

داد و اب جو چون از جبرئيل پرسيدم:کيست؟ گفت:برادرت موسى بن عمران است،بر او سالم کردم
  .ديدمهمانند آسمانهاى ديگر فرشتگان بسيارى را در حال خشوع 

جز آنکه گفت:اى محمد حجامت کن و به  اى برخورد نکردمبفرشته  سپس بآسمان هفتم رفتيم و در آنجا
را بکن،و در آنجا مردى را که موى سر وصورتش سياه و سفيد بود و  خود نيزسفارش حجامت امت 

گفت:او پدرت ابراهيم است،بر او سالم کرده جواب داد وتهنيت و  ديدم و جبرئيل  د بوروى تختى نشسته 
درياهائى از  پيشين ديده بودم در آنجا ديدم،و سپسگفت،و مانند فرشتگانى را که در آسمانهاى  تبريک

درياهائى از برف و يخ   نور که ازدرخشندگى چشم را خيره ميکرد،و درياهائى از ظلمت وتاريکى،و
  .خدا است  شدم جبرئيل گفت:اين قسمتى از مخلوقات ن ديدم و چون بيمناک زالر

  !جبرئيل از حرکت ايستاد و بمن گفت:بروحجابهاى نور رسيدم و در حديثى است که فرمود:چون به

 هتنها گذارد  سدرة المنتهى رسيدم ودر آنجا جبرئيل ايستاد و مرا و در حديث ديگرى فرمود:از آنجا به
اى محمد اينجا   ميکنى؟گفت گذارى و از من مفارقت جبرئيل در چنين جائى مرا تنها مى تم:اى گف گفت:برو!

و اگر از اينجا باالتر آيم   اى است که صعود به آنراخداى عز و جل براى من مقرر فرمودهآخرين نقطه 
ور افتادم و امواج  ن که در درياىکرده و من پيش رفتم تا آنگاه  ،آنگاه با من وداع  (25)پر و بالم ميسوزد 

کند و  کرد تا جائيکه خداى تعالى ميخواست مرا متوقفنور وارد مى به از ظلمت  مرا از نور به ظلمت و
  .آنگاه مرا مخاطب ساخته با من سخنانى گفت  نگهدارد 

است در روايات بطور مختلف نقل شده و  وحى کرده چه بوده  و در اينکه آن سخنانى که خدا بآنحضرت 
اش آنچه را بنده پس وحى کرد به -»سربسته ميگويد«فاوحى الى عبده ما اوحى  وم بطور اجمال ريقرآن ک

 بود خداىشود زيرا اگر مصلحت نيست در اينباره بحث اند:مصلحت از اينرو برخى گفته  و-وحى کرد 
نقل  راآن از معصوم وارد شد واند:اگر روايت و دليل معتبرى خود ميفرمود،و بعضى هم گفته تعالى 

  .نيست کرد،مانعى در اظهار و نقل آن

جانشينى و خالفت على بن ابيطالب(ع)و  وحى مربوط بمسئله  و در تفسير على بن ابراهيم آمده که آن
  -2وجوب نماز  -1بوده،و در حديث ديگر است که آن وحى سه چيز بود: آنحضرت ذکر برخى از فضائل 

اى تعالى غير از شرک، و در حديث کتاب بصائر  خد آمرزش گناهان ازجانب  -3خواتيم سوره بقره  
  .نامهاى بهشتيان و دوزخيان را باو داد  که خداوند است 



اتمام مناجات باخداى تعالى باز گشتم و از همان درياهاى   »فرمود:پس ازو بهر صورت رسولخدا«ص 
  .المنتهى بجبرئيل رسيدم و بهمراه او باز گشتم در سدرةنور و ظلمت گذشته 

  ديگرى در اين باره يتروا

آسمانها وبهشت و دوزخ و بلکه روى زمين مشاهده کرد  »آنشب دردرباره چيزهائيکه رسولخدا«ص 
پراکنده وارد شده که ما ذيال قسمتى از آنها راانتخاب کرده و براى شما  ديگرى نيز بطور روايات زياد 

  :کنيمنقل مى 

عباس و ديگران نقل شده آمده است که ابن  ازاهل سنت  در احاديث زيادى که از طريق شيعه و
اى رابصورت آنحضرت  را در آسمانها مشاهده کرد و يا فرشته  على بن ابيطالب صورت  »رسولخدا«ص 

در جواب گفت: چون فرشتگان آسمان اشتياق ديدار على(ع)را داشتند   ديد و چون از جبرئيل پرسيد 
د و هر زمان که ما فرشتگان مشتاق ديدار على  مورا بصورت آنحضرت خلق فر تعالى اين فرشتهخداى

  .فرشته ميآئيمميشويم به ديدن اين  بن ابيطالب 

معصومين پس ازعلى(ع)را تا حضرت مهدى عجل هللا تعالى   و در حديث نيز آمده که صورت ائمه
مشاهده کرد و چون پرسيد گفتند:اينهاحجتهاى الهى پس از تو در  فرجه الشريف درسمت راست عرش

  .ى زمين هستند رو

خود  اى محمد امت -خليل در آنشب فرمودند:»گويد:ابراهيم خدا«ص  و در حديث ديگرى است که رسول
برسان و بآنها بگو:بهشت آبش گوارا و خاکش پاک وپاکيزه و دشتهاى بسيارى   سالمرا از جانب من
حول و ال قوة   هللا و هللا اکبر و ال ال«سبحان هللا و الحمد ¡ و ال اله ادارد و با ذکر جمله خالى از درخت 

تادرخت در آن زمينها زياد غرس  خود را دستور داده» درختى در آن دشتها غرس ميگردد،امت اال با¡ 
 .  (26)کنند 

»روايت کرده که فرمود:در شب معراج صادق(ع)ازرسولخدا«ص  شيخ طوسى(ره)در امالى از امام
درخشندگى و نورى که داشت درون آن از ديدم که از شدت  رخياقوت س شدم قصرى ازداخل بهشت چون 

قبه از در و زبر جد داشت از جبرئيل پرسيدم:اين قصر ازکيست؟گفت:از آن کسى   بيرون ديده ميشد ودو
 هنگامىو پاکيزه گويد،و روزه را ادامه دهد(و پيوسته گيرد)و اطعام طعام کند،و در شب  که سخن پاک

در ميان   انجام دهد، على(ع)گويد:من به آنحضرت عرضکردم:آيا-نماز شب   و- که مردم در خوابند تهجد 
گفتن  ميدانى سخن پاکشما کسى هست که طاقت اينکار را داشته باشد؟فرمود:هيچ امت 

و  ¡ و ال اله اال هللا  چيست؟عرضکردم:خدا و پيغمبرداناترند فرمود:کسى که بگويد:«سبحان هللا و الحمد 
يعنى ماه - ورسولش داناترند،فرمود:ماه صبر ادامه روزه چگونه است؟گفتم:خدا  نىهللا اکبر»هيچ ميدا

نکند،و هيچ دانى اطعام طعام چيست؟ گفتم:خدا و رسولش   را روزه گيردو هيچ روز آنرا افطار-رمضان
ايشان  خود(از راه مشروع)خوراکى تهيه کند که آبروى -عيال ونانخواران  داناترند،فرمود:کسى که براى

 خوابند چيست؟ عرضکردم:خدا و رسولشکند،و هيچ ميدانى تهجد در شب که مردم مردم حفظز را ا
نصارى و مشرکين   در آنوقتى که يهود و-داناترند،فرمود: کسى که نخوابد تا نماز عشاء خود را بخواند 

  .ميخوابند 

  :د ميباشد بشنوي -بزرگوار اسالمبانوى - خديجه اين حديث را نيز که متضمن فضيلتى از

»فرمود:در آن شبى که جبرئيل رسولخدا«ص روايت کرده که عياشى در تفسير خود از ابو سعيد خدرى
بدو گفتم:اى جبرئيل آيا حاجتى دارى؟گفت: حاجت من آن است که  معراج بردچون بازگشتيمه مرا ب



رکرد دا»چون خديجه را ديتعالى و ازطرف من سالم برسانى و رسولخدا«ص  خديجه را از جانب خداى
  :گفت خديجه رسانيد و او در جواب ه جبرئيل را ب  سالم خداوند و

  .«اليه السالم و على جبرئيل السالم  ان هللا هو السالم و منه السالم و»

 

کهالن  مفرد جواد  
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