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ایرر  پررروهش سرر ی دارد بررا روش توترريعی ر تپليلرری و بررا رویکرررد ت بيدرری، برری بيرران            
 گدر همرري  راسررتا، پيشررين شنامرری و سرريرا  باد سررنایی باررردازدهرراز ارداویرررااهررا و تعرراوتشررباهت

 ،کری هرر دو ارررر  هراز تپدير  نشران دادنررد    پيردایش ایر   ررار مررورد بررسری قررار گر رت و یا ترری      
انررد کرری اختل ررات دینرری و مرر هبی و تشررت ت و پراکنرردگی   در زمررانی برری رشررتگ تپریررر در مررده 

هرراز گونرری برداشررت کرررد کرری سررعرنامی  ترروان ایرر  را در اوج خررود برروده اسررت؛ بنررابرای  مرری  
 ،شررروند کررری هنررروز  زادز، معهرررومی  راگيرررر نبرررودهروارررانی و تم يلررری، زمرررانی برررازگو مررری

هررا و هرراز خررود را بررراز تشررع از درون خررویش از  شررعتگی    رررار، سررعرنامی نویسررندگان ایرر   
 کردندشهاز دوران خل  مینومیبی

 
ی و تصرروّ نامرری، سرريرا  باد، سررعر دینرری و مرر هبی، سررعر     ارداویررراا: هااای کلیاادی واژه
 عر انی
 
 مقدّمه .1
ر دربررارة داشررت  انسرران از قرروّة ت يّررو بررراز تعک رر اندیشررگ دنيرراز پرر  از مررر  و بهررره      

هرراز اسررتش ایرر  سررعرنامی هرراز تم يلرری سررو  داده ایرر  موکرروی، او را برری خلرر  سررعرنامی 
انررد، در هرراز دینرری و برپایررگ روایررات مرر هبی تررأ يف شررده تم يلرری کرری بررا ا هررام از  مرروزه

ادبيررات جهرران نيررز، قابررو مشرراهده اسررت و از  نجررا کرری نسرربت برری  خرررت و دنيرراز          
تلرررف، باورهررراز مشرررابهی وجرررود دارد، ایررر    مررراورایی پررر  از مرررر  در ادیررران م  

هرچنررد گرراهی درجررگ ایرر    ؛شررباهت برری یکرردیگر نيسررتند هرراز تم يلرری نيررز، برری سررعرنامی
همسررانی، برری ارردّز اسررت کرری نوریّررگ تررأرير و تررأر ر برخرری بررر برخرری دیگررر را قابررو برراور   

ی در نامری نرام دارد کر   هرا، ارداویرراا  ایر  سرعرنامی   سرازدش یکری از ن سرتي  و مهمترری ِ    می
مررورد سررعر ویررراا، پارسرراز زردشررتی برری عررا م بررام و دیرردار او از بهشررت و دوزا          

سررير و سررعر در جهرران دیگررر و  گرراهی از پاداشرری کرری برری    نوشررتی شررده اسررتش درواقررب،  
هرراز کهرر ، اندیشرری بشررر از دوره ،شررودمرریادا رهی کرری برری برردکاران دادهپررنيکوکرراران و 

هراز م تلرف م را بی  مرده،      اهب بری گونری  را بی خرود جلرب نمروده و در  ررار ا لرب مر      
کرری قریررب تررا  نجا ،س نبررودههررا همچررون سررير و سررعر ارداویررراا مدرردّنیررک از  هررير امررا

همرري  داسررتان را در   ،دانترری شرراعر و نویسررنده مشررهور ایتا يررایی     ،هررزار سررال ب ررد از او  
ن سرتي   تروان  ایر  کتراو را مری    بنرابرای   ؛بيران داشرتی اسرت   « کمردز ا هری   »کتابی بی نرام  
هرراز تررری  کترراو تررأ يف شررده در ایرر  ارروزه دانسررت کرری پرر  از  ن، سررعرنامیو قرردیمی

در ادبيررات عرررو و کمرردز ا هرری دانترری در ادبيررات      «ا اعررران»تم يلرری دیگرررز چررون   
عر و م ررراج برری دنيرراز هررا، سرراسررتش موکرروی اتررلی ایرر  کترراو اروپررا را برری دنبررال داشررتی
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واقررب، شرراراان سررعرنامگ  سررعرهاز رواررانی، در ش مسررا ران ایرر گيررردمرری برررمرراورا را در 
از اسررت کرری  رزوهررا و   سرراک  جام رری  ،رو  و روان خررویش هسررتندش مسررا ر رواررانی  

کوشررد بررا ککررر مرری عصررر، بررر ورده نشررده و بنررابرای هررایش، برری وسرريلگ مررردم هررم رمرران
 ؛از بيا رینررد تررا بتوانررد کهنيّررات خررویش را عينيّررت ب شررد    ایرر  سررعر رواررانی، مددّمرری  

نراگزیر بيران    ،هرا علرم ق  ری پيردا کررد     تروان بردان  يّاتی کی از راه ار ّ و تجربری، نمری   کهن
تروان  ها همراه برا ااسراس و ت ّيرو خواهرد برودش بری هرارال، بردون هرير تردیردز مری            ن

 (ش 14 :4911تمامی ای   رار را متأر ر از م راج پيامبر اکرم ) ( دانست)سلمانی، 

 له  ئبیان مس .1ا1
 هاز رواانی بی سی نوی  قابو تدسيم هستند:سعرنامی     
 سعر دینی ر م هبی شا ف     
 سعر  کرز ر  لسعی شو     
 )همان(شی ر عر انیتصوّ سعر  شج     

هررررا را در زمرررررة دسررررتگ اوّل قرررررار داد، ترررروان  نهررررایی کرررری مرررریاز کترررراو      
ینرری اسررتوار  مرردار دارد و بررر پایررگ اتررول د  نامرری اسررت کرری کهنيّترری شررری ت  ارداویررراا

کررری اشررراره شرررد، دربررراره م رررراج ارداویرررراا،  نامررری، چنررراناسرررتش ارداویررررااشرررده
نيکوکررارز زردشررتی اسررت کرری در سررعرز خيررا ی برری دوزا و برررزا و بهشررت، ااتررو     

سرريرا  باد ا رری ا م رراد سررنایی  امررا؛ مشرراهدات خررویش را برری رشررتگ تپریررر در ورده اسررت 
ترروان در بينرری  لسررعی ر مرری  بررا چاشررنی جهررانرا ر بررا نرروعی نگرراه عر ررانی و ا هرری، همررراه   
رو، دو کترراو مررورد بپرر  ایرر  پررروهش، از   ردة سرروم ایرر  مجموعرری جرراز دادش از ایرر   

ايرر  تررباگ رویکررردز خررویش، چنرردان شررباهتی بررا یکرردیگر ندارنررد و هریررک در         
سرررنایی برررا نگررراهی عر رررانی و  لسرررعی، سررر ی در   شکننرررداز جداگانررری سرررير مررریوادز

دارد و ارداویررراا، بررا نگرشرری دینرری و مرر هبی، مراتررب پرر       شناسرراندن مرااررو رو  
 استشاز مر  را براز تبشير و تن یر نيکوکاران و گناهکاران بيان کرده

 پاس  دهد: هاپرسشاست تا بی ای  ااکر  بر  ن  پروهش
 نامی و سيرا  باد ا ی ا م اد در چيست؟ر شباهت و تعاوت  ارداویراا
 هاز م کور، بيش از دیگرز است؟ام در کتاور سهم کدام یک از موارد ب

 نامی است؟ر  یا مپتواز سيرا  باد، متأر ر از ارداویراا
نامرری، بررا دو رویکرررد متعرراوت و توسّررم دو   از  نجررایی کرری سرريرا  باد و ارداویررراا  

ترروان بررر تررأرير انررد، بنررابرای  نمرریشرر ص بررا دو تررباگ  کرررز مجررز ا برری نگررارش در مررده 
از  نجرا کری هرردو اررر در یرک ارال        امرا  شررد؛  نامری پراز   از ارداویرراا  سيرا  باد سرنایی 

را ميرران  ازهرراز عمرردهترروان شررباهتکننررد، برردون شررک مرری و هرروا و موکرروی سررير مرری
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هررا تدریبررا  بررا یکرردیگر برابررر هررا و شررباهتهرچنررد ممکرر  اسررت سررهم تعرراوت ؛هررا یا ررت ن
 باشدش

برررا رویکررررد ت بيدررری،  ایررر  پرررروهش سررر ی دارد برررا روش توتررريعی ر تپليلررری و   
شرده را تأیيرد یرا رد نمایردش بری ایر  منورور از تمرام مدرامتی کری در ب رش            هاز بيران  رکيی

پيشينی تپدير ، نرام بررده شردند، بری عنروان ا گروز نگارشری ایر  مدا ری اسرتعاده شرده، کری              
 بيش از بديّی بوده استش« سعر رواانی سنایی و ابوا  ل»ها، سهم مدا گ از ميان  ن

 پژوهشت ضرورت و اهمیّ .2ا1
گررردد، وقترری ص مرری نهررا مشرر   گی برری پيشررينت پرررداخت  برری ایرر  دو ارررر از توجّرراهميّرر

دوبررروی  از پيونررد ترراری ی سرريرا  باد سررنایی و کمرردز ا هرری دانترری و ميرررا  مشررترب     
( یررا زمررانی کرری سررنایی را در نوشررت  سرريرا  باد متررأرر از     262: 4911) نویسرردهررا مرری  ن

هررا هررا و تعرراوتایرر  دو ارررر و ککررر شررباهت گواقررب بررا مدایسررداننرردش درامرری مررینارداویررراا
 انجامدش   یابيم کی بی تکامو م نایی و معهومی متون میت دست میبی نوعی بينامتنيّ

 پژوهش ةپیشین .3ا1
هرراز بسرريارز در ایرر  زمينرری تررورت گر ترری اسررت، کرری از جملرری  ن  ترراکنون پررروهش     
نوشررتگ « ار سررعر رواررانی و م نرروز برری دنيرراز پرر  از مررر    بررسرری چهرر»ترروان برری مرری

از مررریم « مدایسررگ سرريرا  باد سررنایی و کمرردز ا هرری دانترری     »(؛ 4914مانرردانا ترردرزاده) 
نامررری و رسرررا گ ا اعرررران در دنيررراز پررر  از مدایسرررگ نگررراه ارداویرررراا»(؛ 4916مشرررر ا)
و سرررعر روارررانی سرررنایی »( و 4911از گرد  رررری  مپمّررردز و جليرررو نوررررز) « مرررر 
از اررال، ترراکنون مدایسرری (، اشرراره داشررت؛ برراای  4911نوشررتگ مهرردز سررلمانی) « ابرروا  ل

نامرری و سرريرا  باد ا رری ا م رراد سررنایی برردی  تررورت انجررام      برري  دو کترراو ارداویررراا  
هرایی کری بری ررور مسرتدو دربراره       نشده و جراز خرا ی ایر  تپدير  در بري  تمرام پرروهش       

 شودشای  دو ارر انجام شده، ااساس می
 
 بحث اعلی .2
 معرّفی اجمالی دو اار  .2-1
 نامه     ارداويرا  .الف  

نامررک، عنرروان کتررابی اسررت برری زبرران پهلرروز، کرری  یررا ارداویررراا "نامرریارداویررراا"
 یرردش ایرر  کترراو، کرری تررری   رررار مزدیسررنایی برری اسرراو مرریشرردهاز م تبرتررری  و شررناختی

سرررکریت، پازنرررد و گجراتررری هررراز گونررراگون سانبررری زبررراناسرررت و  وا ه 1111اررراوز
یکرری از قدّیسران زردشرتی بری نرام ویرراا یرا ویررراز       گونری  ، سرير سرعر م رراج   ترجمری شرده  

سررعرز کرری در  ن قصررد دارد اديدررت زنرردگی پرر   دهررد؛ را برری جهرران دیگررر شررر  مرری



/م ا  ات ایرانی مجل گ  

 

11 

مردمری کرری در  »خبرر  ن را برراز زمينيرران بيراورد ترا:      ،از مرر  را بری عينری مشرراهده کررده    
نررد کرری ایرر  یزش)مراسررم مرر هبی( و سررتایش و نمرراز، کرری مررا برری جررا      ایرر  زماننررد، بدان

 :4912ععيعری،  «)رسرد یرا نری    وریم، بی یرزدان رسرد یرا بری دیروان، و بری یرارز روان مری        می
 (ش 29

نویسرررنده کتررراو   ،«ویرررراا»یرررا « ارداویرررراا»لعررراتی از زنررردگی عانی ار متأسّررر
م نرری و اشررتدا  ایرر   ةدربررار اررال،در  رررار ترراری ی ربررت نشررده، برراای « نامرریارداویررراا»

و  ،کرری ا لررب در خوانرردن جررزو اول اتعررا  نوررر دارنررد  ،انداسررم دانشررمندان دو نوررر داده 
جررزو دوم  ن همررواره مررورد  امرراداننررد، را برری م نرری راسررتی و تدرردس و قررانون مرری« ارداز»

را مشررت  از دو وا ه ویررر  اا ورری،   « ویررراز»یررا « ویررراا»اسررتش برخرری  مناقشرری برروده 
» ( در مدابرررو9انررردش)همان: قررردرت م نررری کررررده و  و    و،  بررررو، رونررر هررروش و 
دانسرتی  « م نری خاتری مربروب بری دنيراز پر  از مرر        » نيرز، ارداویرراا را   «  يلي   ینرو 

 ش(41: 4912است )  ینتو، 
ر برروده و برری ارردود سررده سرروم هجرررز    اگرچرری زمرران نگررارش ایرر  کترراو متررأخ    

هررا دربرراره جهرران دیگررر، در  شررناخت  مرروزهتررری  منررابب و رری یکرری از مهررم  ش4رسرردمرری
از اسررت کرری  ایررران باسررتان اسررتش در قلمرررو دنيرراز پرر  از مررر ، ایرر  کترراو نشررانی     

 ةهمرري  موکرروی در دور  ةچرری مررا دربررار  هرراز اوسررتا و بررا  ن  ترروان  ن را بررا داده مرری
 ،قرررن سرروم مرريلدز در دسررت داریررم « کرتيررر»هرراز کتيبرری موبررد ساسررانی از رریرر  مررت  

 ش(44: 4914دانستش) زادپور، قابو قياس
ل، ل برروده و ایرر  تاييررر و تپرروّ از  نجررا کرری دیرر  زردشررتی همررواره در تاييررر و تپرروّ  

ترروان مرری ،بررود، در عصررر ساسررانيان نيررز ادامرری داشررت کرری از عصررر اشررکانيان   رراز شررده 
 يلير    »گونری را از قرول   ت پيدایش یرا بری ت بيرر دیگرر، سربب نوشرت  ایر  سرعر م رراج         عل 

ب ررد از املرری اسررکندر مدرردونی برری ایررران، بسرريارز از      »: گونرری بيرران کرررد  ایرر « زینتررو
موبرردان و دانایرران کشررتی شرردند و اسررکندر بررري        پيشرروایان دیرر  زرتشررتی، هيربرردان،    

شررهر کينرری و اخررتلا ا کنررد و خررود نررابود شرردش پرر  از  ن  بزرگرران و کدخرردایان ایررران
تررردد پيرردا شررد، تررا اینکرری   در دل مررردم ایررران نسرربت برری اعتدررادات دینرری خررود شررک و  

شراپور  ماان و موبردان از بري  هعرت مررد کری در دیر  یدري  بيشرترز داشرتند؛ ویرراز یرا وه           
و رری مراسرم خاتری ویرراز سری       کننرد برود، انت راو مری   ترر  نرام ترر و خروش  گناهرا کی بی

خوابردششش موبردان و هعرت خرواهر     خرورد و برر بسرتر مری    گشتاسربی مری   نر  مجام زری  و 
پردازنررد و روان ویررراز روز در کنررار  تررش برری خوانرردن سرررودهاز مرر هبی مرری   او شرربانی

مجرددا  بری جسرم و دنيراز      ،شرود و پر  از مشراهده اسررار  ن عرا م     روانی عرا م دیگرر مری   
نامرری یررک ارداویررراا« مشمو رری»بنررابرای  برری برراور ؛ (16تررا11: 4912« )شگرررددخرراکی برمرری
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اسررتش بررود، کرراربرد داشررتیتشررکيو شرردهارررر  دهرری اسررت کرری در ميرران جم يترری کرری تررازه 
ایر  کترراو برری تررورت توترريف سررعرز بری دنيرراز دیگررر، دسررتورهاز مربرروب برری  یرري  و   

)  ت کترراو در همرري  اسررت واقررب، ندررش و اهميّرر ی و دراخررل  دیرر  جدیررد را در برداشررت 
 ش(43همان: 

چگررونگی  ،9تررا  4شررود کرری در  صررو هرراز   صررو تدسرريم مرری  414ایرر  کترراو برری  
-ت ایرر  سررعر گررزارش شرردهمات سررعر ویررراا برری جهرران دیگررر و عل رر مدرردّ ررراهم  مرردن 

کترراو، شررر  مشرراهدات ویررراا و توترريف انرروای        41تررا   1اسررتش در  صررو هرراز    
هرراز  نرران در جاهرراز گونرراگون بهشررت و نيررز توترريف برررزا اسررتش  پارسررایان و پرراداش

 تررا پایرران کترراو کرری ب ررش بيشررتر کترراو را در بررر مرری گيرررد، برری توترريف    46از  صررو 
 ش(11تا14)همان: 2دوزا و گناهکاران و عدوبت هاز  نان اختصا  داردش

 سیرالع اد الی المعاد .ب
موکرروی منوومررگ سررنایی، شررر  رمررزز سررعر رو  اسررت در قرروس نررزول، از هبرروب برری        

ایرر   عررا م ناسرروت و سررا  ررری کررردن قرروس ترر ود و بازگشررت برری عررا م ملکرروتش      
ت امرراانی و سررير عررارا در مداررو سررلوب عر رراز اسررت از مرامنوومرری در واقررب، کنایرری

 (ش291: 4969کوو، ی  نا)زر
 ورده و  «بررراد»سرررنایی در   ررراز کترررابش، ابتررردا چنررردی  بيرررت در مرررورد ترررعات  

کنررد و از مراالرری ماننررد تبرردیو منرری برری خررون و سررا   سررا  نعرر  ناميرری را م ر  رری مرری
و تررأرير نعرر   کنررد؛ پرر  از  ن، از رو  ايرروانی جرراز گررر ت  در اجرررة برردن یرراد مرری  

او سرا    شکنرد گویرد و عدرو کرو را، پردر نعر  عاقلری م ر  ری مری        ناردی بر  ن س   مری 
پررردازد و بررا عدررو مسررتعاد، ررریّ سررعر    برری بيرران تررعت جرروهر خرراب و نتررای   ن مرری    

 ورد و تررعت رمررب را در ظرراهر  کنرردش تررعت ادررد و کينرری را در قا ررب سرر  مرری   مرری
هررا هر  برری و بررادز و  تررش و نتررای   نسررنگلا پررر از دوزخيرران؛ سررا  برری ت ریررف جررو

 :کندپردازد و در هر مرالی نيز، از سيّارگان و تأريراتشان یاد میمی
 ر  لک قمر: رمز تعات  يلسو انی کی قائو بی وجود خا   نيستندش

 ر  لک زهره: رمز تعات دهریانش
 پرستانشر  لک   تاو: رمز تعات منجّمان و ستاره

  شر  لک مر ی : رمز اهو ظ
 ر  لک مشترز: رمز ریاکاران و خودنمایانش

 پرستانشر  لک زاو: رمز تعات نع 
 (ش91: 4916ر  لک ا بروج: رمز مدل دان عا م ملکوت)مشر ا، 
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ایررر  سلسرررلی مراترررب م نررروز کررری مراارررو سرررلوب روارررانی را از رریررر  رمرررز   »
هررایی انمراتبرری  لسررعی اسرت و در داسررت کنرد، مدتررب  از نوررام سلسرلی  سرتارگان م رريّ  مرری 

مراتررب عررا م کبيررر کرری   گشررودش سلسررلکرری از زبرران اکمرری و  لسررعی متأر رنررد، دیررده مرری 
جهرران خرراب یررا عررا م تپررت  لررک قمررر را از رریرر   لررک هعررت سرريّاره برری انرررمام        

ام لب)جم ررا  نرری  لررک(، برری ملکرروت اعلرری یررا عدررو کررو مت صررو  ا بررروج و  لررک لررک
از ميران عرا م کبيرر و عرا م تراير،      لری سرازد، نورامی اسرت  لسرعی کری بری واسر گ ممار       می

رمررز تکامررو رو  اسررت از مرتبررگ دانرری برری عررا ی؛ ی نرری مرتبررگ انسرران کامررو کرری همانررا      
 (ش94 و91همان: «)اديدت مپمّدیّی یا نور مپمّدز است

گررر ارد کررری همررران کننرررده گرررام مررریسررررانجام، شررراعر بررری سررررزمينی خيرررره       
پيررر  امرراجررا بایسررتد؛ شررود کرری در  نن مرریام ررلب و عررا م رواانيرران اسررت و بررر   لررک

بررتل ،  «)انجامرد پريش رو، راه بری خررد   ازی )عدرو کرو( مری      »زنرد کری   بر او بان  مری 
 9گردد و پير، مریدشکنند، مرید، پير می(ش از ای  مرالی کی عبور می246: 4911

 توان چني  توتيف کرد:بی رور کل ی، ساختار عمومی سيرا  باد را می       
دهرردش مددّمرری: مددّمررگ سرريرا  باد ا رری ا م رراد را توترريعی دربررارة برراد شررکو مرری  شفا رر

زیررا م مرروم  رسررم برروده کرری   ،کنرردایر  مددّمررگ  يرمترق ررب، خواننررده را دچرار ايرررت مرری  
 ا بت رریانررد؛ کررده هرا را بررا امرد و ن ررت پروردگررار و پادشراه وقررت   راز مرری    مددّمرگ کترراو 

ترروان اديدررت توترريف نعرر  اسررت، مرری     چررون هرردا سررنایی از توترريف برراد، در    
 توجيهی براز ای  مددّمی ترتيب دادش

برری دو قسررمت قبررو از تو  ررد و شررهر ترر  یررا »ب ررش اوّل: ب ررش زنرردگی کرری خررود  شو
 ششودجسم عروز و دیگر سير  يرش ورز در ای  شهر تدسيم می

گيرررد، از جهررت ب ررش انتدررا ی: ایرر  ب ررش کرری ميرران ب ررش اوّل و دوم قرررار مرری  شج
م نررا و معهرروم شرر ر، اهمّيررت زیررادز داردش پيررر نررورانی در ایرر  قسررمت ظرراهر          درب
 گيردشاز ميان رو  و جسم قرار میشود کی نمادز است کی بی عنوان مرالیمی

را بررر  ن نهرراد « سررعر در عررا م عناتررر »ترروان عنرروان رو  یررا  ب ررش دوم: کرری مرری  شد
هرروا و  تررش عبررور  ، و ،کرری در  ن، رو  برری راهنمررایی شرر ور، از چهررار مرالررگ خرراب  

کنرردش در ایرر  گرر ار، رو ، جهرران نعرر  را کرری اسررير در بنررد عناتررر اسررت، بررا          مرری
 نشيندشهاز هو ناکش، بی تماشا میورری
تروان نرام مرالرگ عدرو را برر  ن نهرادش در ایر  مرالری رو ،         ب رش سروم: کری مری     شهر

د و یکرری  ميررزکنررد و در پایرران بررا راهنمرراز خررویش مرری  ده  لررک رواررانی را ررری مرری 
 (ش 1 :4916بی ندو از مایو،  13 و11: 4911سلمانی، گردد)می
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 ها(ها)ش اهتهمسويی .1ا2
 پیدايش اار ةبافت يا امین  .1ا1ا2

هررر دو سررعرِ ارداویررراا و سررنایی، سررعرز خيررا ی هسررتندش هررر دو نویسررنده،               
برروده اسررتش   رمرراانررد کرری شرکّ و تردیررد، در جام رری اکررم زمرانی اقرردام برری نوشررت  کرررده 

کرری گر تررار پراکنرردگی و تشررت ت باورهررا     نامرری در عصررر ساسررانيان، زمررانی   ارداویررراا
گویررد ایرر  سررعر را برری ایرر  عل ررت از او   انررد، برری رشررتی تپریررر در مرردش ویررراا مرری  برروده
مردمری کرری در ایر  زماننرد بداننرد کری ایرر  یرزش و سرتایش و نمراز کرری         »خواهنرد کری   مری 

ن رسررد یررا برری دیرروان، و برری یررارز روان مررا رسررد یررا       وریررم، برری یررزدا مررا برری جررا مرری  
نویسررد: (ش ادوارد بررراون نيررز در جلررد اوّل ترراری  ادبرری ایررران مرری  29: 4912ععيعرری، «)نرری
ایرر  کترراو از  ن جهررت جا ررب توجّرری اسررت کرری هرررج و مرررج مررادّز و مرر هبی ایررران    »

م ساسررانی در قرررن سرروم مرريلدز و نيررز عدایررد دیرر  زردشررتی دربررارة  خرررت را مجسّرر     
 (ش 462 :4919)براون،  «سازدمی

او نيررز کتررابش  امرراسررنایی هررم، هرچنررد عررارا اسررت و اررررش بُ ررد  لسررعی دارد،       
از برری نوررم در ورده کرری اختل ررات دینرری و مرر هبی برری اوج خررود رسرريده        را در دوره

بررودش جنرر  ميرران سررن ی و شرري ی، ایجرراد هرررج و مرررج در جام رری، ریاکررارز قرررات و       
زمرران بررازگویی »ترروان نتيجرری گر ررت کرری  نهایررت خررود بررود؛ بنررابرای  مرری   علمررا و شش در

هررراز گ شرررتی  گونررری  ررررار، بررری دوره  سرررعرهاز روارررانی و هنگرررام   ررررینش ایررر    
برری زمررانی کرری هنرروز معهرروم  زادز بررراز همگرران مصرردا  نداشررتش          ؛گرررددبررازمی
سرری  ران 4139پرر یریم معهرروم  زادز، رهرراورد اندررلو بررور وازز   گونرری کرری مرری همرران

نرروی  رررار،   بنررابرای  نویسررندگان ایرر   ؛اسررت کرری از  نجررا برری همررگ جهرران راه یا ررتششش    
د از  ن همرری پراکنرردگی سررعرهاز رواررانی خررود را برری منوررور تل يررف روان  زردة خررو  

، بررری م ابررری تشرررع از درون  شرررعتگ  دادن دادنررردش ایررر  انجرررامانجرررام مررری ،درگمیو سرررر
هرراز  ل و خواسررتیاز جام ررگ ایررده  ترسرريمی ؛نومرری بررود نویسررندگان از  ن همرری برری  

 (ش11:  4914درزاده،ت«)برنيامده
 محتوای دو اار .2-1-2

در  ش ن اسررررت مایرررریکنررررد مپترررروا و درون نچرررری ایرررر  دو ارررررر را همسررررو مرررری      
ی نرری  ؛ات و  مرروزش  ن اسررت مایرری بررر اخلقيّرر  نامرری، تکيرری اتررلی درون  ارداویررراا

ب شرری برری قصررد ت لرريم و  گرراهی ،شررودیگونرری شررر  داده مررهر نچرری از ایرر  سررعر م ررراج
، کررم  سررعرز رواررانی و بررا بيرران هر نچرری از کيعررر و پرراداش    چرررا کرری ویررراا  ؛اسررت

بينررد سرر ی در ت لرريم و رواج اخلقيررات دارد تررا از ایرر      هررا مرری ر تررار و کررردار انسرران  
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پنرردار نيررک، گعتررار نيررک و » هرراز دیرر  زرتشررتی را نيررز بگسررتراند و اندیشرریرریر   مرروزه 
را کرری در سراسررر سررعرش برری عررا م اروا  قابررو مشرراهده اسررت برری تررورت  « ر نيررککررردا

 پيامی براز زمينيان بی ارماان  وردش

هراز اخلقرری و دینری، دسرتور کررار    م، ی نرری  مروزه مسرل   گهمري  رررز تعکررر و اندیشر   
 سررازد نچری سررنایی را بررا ویررراا متمررایز مرری  امررا ،گيررردسرنایی در سرريرا  باد نيررز قرررار مرری 

وز بررا دسررتيابی برری نررور   شاسررت کرری سررنایی برری اررررش ب شرريده اسررت    از ررانیترربای عر
اش را از اا ررت ت ليمرری و اخلقرری ترررا خررارج کرررده و بررا بيرران       اديدررت، منوومرری 

) ترروای و  شاز را رقررم زده اسررت هرراز تررازه اش، دیرردگاههرراز درونرری و عار انرری تجربرری
 ش(941: 4911مپمدخانی،

کرری در کات و   رررت نرروی بشررر وجررود     برری رررورکلی، اندیشرری رسرريدن برری کمررال   
 دارد، در هر دو ارر بی رور یکسان قابو مشاهده استش

 های رمزی دو رسالهشخصیّت .3ا1ا2

نامررری، در ررررول مسرررير، بارهرررا از    عرررلوه برررر دو  رشرررتگ راهنمرررا در ارداویرررراا         
شررود کرری هرکرردام در  یرري  مزدیسررنا، داراز مرریهرراز رمررزز دیگرررز نررام بررردهش صرريّت

ام و اعتبارنرردش اوّ رري  نيررروز رواررانی و رمررزز کرری در ایرر  سررعر برری مرردد ارداویررراا   مدرر
برررد، ربرر  منرردرجات زاميادیشررت، چنرري        یررد و رو  او را برری عررا م اروا  مرری    مرری

 ررر،  رو رری اسررت ایررزدز، کرری برری هرکرری بتابررد از همگنرران برترررز  »ت ریررف شررده اسررت: 
شایسررتگ ترراج و ت ررت  و ی رسرردیابرردش از پرتررو ایرر   ررروا اسررت کرری شرر ص، برری پادشرراه 

گسررتر و دادگسررتر شررود و همررواره کاميرراو و پيروزمنررد باشررد و نيررز، از   گرررددش  سررایش
کامررو گررردد و از   ،نيررروز ایرر  نررور اسررت کرری کسرری در کمررامت نعسررانی و رواررانی    

 ها(شبی ندو از یشت 141، 4969م ي ، «)سوز خداوند، بی پيامبرز برگزیده شود
ترروان برری بهمرر  امشاسرراند  نامرری، مرریهرراز رمررزز ارداویررراا از دیگررر ش صرريّت      

پر  بهمر  امشاسراند از گراه زّریر  برخاسرت و دسرت مر   رراز گر رت، بری            »اشاره کررد:  
اندیشررگ نيررک و گعتررار نيررک و کررردار نيررک؛ و برری جایگرراه اورمررزد  امشاسرراندان و دیگررر  

ر زردشررت سررب و ایسدواسررتاماپاکرران و  روهررر زردشررت سررايتمان و کرری گشتاسررب و ج 
تررر تررر و نيررک برررداران و پيشرروایان برررد؛ جررایی کرری هرگررز از  ن روشرر     و دیگررر دیرر  

 (ش91: 4912ععيعی،«)ندیدم
نامرری سرر   ر ترری از ا ررراد دیگرررز کرری برری وجهرری رمررزز از ایشرران در ارداویررراا      

سرب و  اماگشتاسرب، ج تروان بری کری   گرردد، مری  کری در مرت  برام مشراهده مری     است، چنان
اوّ رري  چهرررة رمررزز کرری در منوومررگ سرريرا  باد بررا  ن مواجرری   امررا ؛ر اشرراره کررردایسدواسررت
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شررویم،  رشررتگ راهنماسررت کرری در سرريماز پيرررز نررورانی و در عرري  اررال، چررون بهررار، مرری
 گردد:تازه و جوان، ظاهر می

 روزز  خررررر برررری راه برررراریکی  
 پيرمرررررردز   يرررررف و نرررررورانی

 روز و   يررررف و  هسررررتیشرررررم
 روتررشزمرنی از زمرانی خررو

 دیرررردم انرررردر ميرررران ترررراریکی   
 همچررررو در کررررا رز، مسررررلمانی

 و شررگرا و بایسررتی چسررت و ناررز
 کهنرری از بهررررار نرو، نرروتررر

 (44و41: 4911، )سنایی                                                                              
مانی بررری او داده اسرررت، از  سررردیگرررر ش صررريّت رمرررزز کررری سرررنایی، جلررروه       

 ممدو  او، مپمّدب  منصور است:
 سررتایرر  همرری زشررت بررود و ناررز  ن    

کانررردری  روزگرررار، سرررا ک اوسرررت   
 نورگعتم  ن نور کيست؟ گعت  ن 

 سررتایرر  همرری پوسررت بررود و ماررز  ن   
 چشرررم بررراز انررردری  مما رررک اوسرررت  
 بوا معررررراخر مپرررررررررمّد منصررررررررور  

 

 (11)همان:
کنررد و تررعاتی را کرری تنهررا خررا ّ پيامبررر      رررا  مرری سررنایی در مررد  او بسرريار ا  

 شماردشخداست، براز او می
ازدیگررر تررور خيررال نمررادینی کرری در ایرر  دو رسررا ی برری کررار ر ترری اسررت،                 

ايوانررات هسررتندش سررنایی در سرريرا  باد، وکرر يّت رو  را هنگررامی کرری هنرروز بررا پيررر          
ا ترری، چنرري  توترريف   رو نشررده و قرردرت مصرراا بررا رو  ايرروانی را ني   یرواررانی روبرر 

 کند:  می
 دیو و دد بود و مرا و واش و ستور   شکر او همی پر از شر و شور

 (1)همان:                                                                                                             
 پردازد: سا  بی وتف نع  ايوانی می

 گشررادمبرري  چررو ب دیرردة اررال
 دیدمجو  دیو و ستور می

 چررون سررتوران برری خرروردن اسررتادم    
 دیرردمگلرر گ شررير و گرور می

 (3)همان:                                                                                                          
 شده استش در ابيات ککر شده، تعات نع  ايوانی، بی چهارپایان تشبيی

هررا را برری عنرروان رمررز مررورد اسررتعادة خررود قرررار داده،   از دیگررر ايوانرراتی کرری  ن      
اسررتش اب رراد وسرريب ب ررو از دیرردگاه ا  رری اسررتش سررنایی، ا  رری را موهررر خساسررت گر ترری
 او، یک سر، هعت  لک و چهار ربب م تلف دارد: 
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 و هعت روز و چار ده یک سر   ی دیدم اندر  ن مسک           ا                  
 (41)همان:                                                                                                  

برخرری دیگررر از رمزهرراز سرريرا  باد، بررا توجّرری برری شررروای کرری بررر ایرر  م نرروز           
 اند، بی قرار زیر است:نوشتی

وانی/ روم: روز یررا نعرر  ناردرری/ مرروش:    اجررره: برردن/ دیررو هعررت سررر: رو  ايرر    
 (ش41: 4914ار / قل ی: ت / نهن : هوا و شهوت/ ابش: شب) زادپور، 

از نامرری نيررز از خر سررتران و جررانوران مرروکز برری عنرروان وسرريلی      در ارداویررراا      
اسرتش در ميران ایر  جرانوران، مرار، ندرش مهّمری        براز شرکنجگ گناهکراران نرام بررده شرده     

ترروان سررراا  اهکرراران داردش از ایرر  ايوانررات مرروکز، تنهررا در دوزا مرری    در پررادا ره گن
دیرردم روان مررردز کرری چررون مررارز، تيررر ماننررد برری نشرريمنگاه  شجررایی  ررراز  مرردم»گر رت:  

انررردر شرررد و از دهررران بيررررون  مرررد و بسررريار مررراران دیگرررر، همررری انررردام او همررری       
 (ش12: 4912ععيعی، «)ستدند

 نامهداويرا های سیرالع اد و ارناهمسويی .2ا2
 ساختار  .2-2-1 

از  پرراآ سرراختارز، ظرراهرا  در هررر دو رسررا ی، سرری مرالرری ر کرری مرااررو اتررلی سررعر    
انرررد ر قابرررو تشررر يص اسرررتش مرالرررگ عبرررور از دوزا، بررررزا و بهشرررتش در     روارررانی

شررود و بررا توترريف بهشررت و بهشررتيان، برری    نامرری، سررعر از بهشررت   رراز مرری  ارداویررراا
ا ارداویرراا، مکرانی اسرت کری ایرزد رشر  ایسرتاده اسرت و         رسردش بررز  مرالگ بررزا مری  

گيرررد کری  نران وارد بهشرت گردنررد    سرنجد و تصرميم مری   اعمرال نيرک و برد اروا  را مرری   
 یا دوزاش

در مررورد سررنایی و سرريرا  بادش، ایرر  سررير، وارونرری اسررتش مرالررگ اوّل سررعر سررنایی     
شررودش نعرر    رراز مرریبررا شررروی سررعرِ رو  در قلمرررو  و کرری نررام  ن را دوزا نهرراده اسررت

در ادامرری توترريعاتی از ظلمررت مررادّز و تيرگرری نعسررانی دوزا برری زبرران تم يررو بيرران          
یابرردش مرالررگ دوم از هنگررامی  گررردد و سررعر، بررا سرريرز در عررا م عنصرررز ادامرری مرری  مرری

کنررد و روشررنایی سررايده دم را شررود کرری رو  از ا ررلب و سررتارگان عبررور مرری   رراز مرری
رود و بررر ایرر  مرالرری، نررامی نهرراده  نی از برررزا برری ميرران نمرریبينرردش در سرريرا  باد، سررمرری
شررودش مرالررگ سرروم و نهررایی نيررز، بررا رسرريدن رو  برری مرتبررگ عدررو اوّل و اررريرة       نمرری

ترررری  سررراختارز کررری در هرررر دو رسرررا ی رسرررد؛ بنرررابرای  اترررلیقررردس بررری پایررران مررری
سررنایی، ایرر  سرراختار در ارررر   امررا ،کنررد، سرراختار سلسررلی مراتبرری اسررت  خودنمررایی مرری 

برری عبررارتی، کررم  تشررابی   1از دینرریشنامرری، وجهرریاز  لسررعی دارد و در ارداویرررااوجهرری
 در ظاهر امر، تعاوت در اتو و بار  ای  دو ارر نمود داردش
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 قهرمان داستان.2ا2ا2

نامرری، برررخلا سرريرا  باد، داراز یررک هویّررت     قهرمرران داسررتان در ارداویررراا       
مانرردش از زمرري  وارد  ن هویّررت انعرررادز  نجررا مرری  ش صرری و انعرررادز اسررت و بررا همررا   

هویّرررت ش صررری او، ظررراهرا  از ایررر  دیررردار، ترررأريرز   امرررا ،شرررودبهشرررت و دوزا مررری
هررا و هررا، دودهررا،  تررشدارد؛ ماننررد تماشرراگرز کرری در تررپنی ارررور دارد، چرراه برنمرری
خررودش از  تررش،  امررا ،کنرردبينررد؛ بررا جهن ميرران تررپبت مرری هرراز هو نرراب را مرریورررری
بيندش او از   از ترا پایران سرعر، بردون هرير کرم و کاسرتی، شربيی بری خرود و بری            بی نمی سي

در سرريرا  باد، م ارررب بررا یررک ش صرريّت واق رری کرری در   امررا ؛مانرردیررک اررال برراقی مرری
در اررال تاييررر و ش صرری کرری  ؛روسررتیمرااررو ابترردایی، تدریبررا   يرمپسرروس اسررت روبرر 

رسردش ایر  انسران در ارال تکامرو بری       ینهایرت بری کمرال انسرانی خرود مر      تپوّل اسرت و در 
نامرری، م ارررب یررک  در ارکررت اسررتش در ارداویررراا  تصرروّاسرروز اررامت درونرری  

بينررد؛ برری بيرران دیگررر در ایرر  کترراو، بررا یررک   انسرران مپسرروس واق رری و ترراری ی را مرری 
 (ش12 تا13: 4911تجربگ ش صی سر و کار داریم تا یک دورة تکوی )سلمانی، 

برری عبررارت دیگررر، مرراجراز ایرر  ارررر، دامنگيررر  ؛ود اوسررتقهرمرران داسررتان سررنایی، خرر
خررود او شررده و در درونررش را داده، شرربيی همرران اررا تی کرری دامنگيررر دانترری در کمرردز    

از کررری در داسرررتان روز عرررا  ا تررراده اسرررتش هرررر اادرررریا هررری شرررده و در وجرررود او ات 
يرر شرکو   شرود؛ درواقرب، داسرتان سرنایی، داسرتان تاي     دهد، برر شر ص سرنایی واقرب مری     می

در   رراز داسررتان، سررنایی، مسررا ر  اقررد هویّررت ش صرری »و ماهيّررت، ی نرری اسررتپا ی اسررتش 
و انعرررادز برروده و  دررم یررک اتررو  يرش صرری اسررت کرری از ب رر  جهرران مررادّز سررر       

 ورد و  هسرررتی  هسرررتی، اشرررکال ايرررات نبررراتی و ب رررد، ايررروانی را اختيرررار بيررررون مررری
یابرردش مرالررگ نعرر  انسررانی ارتدررا مرری  ترردری  برریکنررد و ررریّ مرااررو درد و رنرر ، برری مرری

یابررد و وقترری برری دایرررة عدررو کررو   شرر ور قرردم برری قرردم برری سرروز میتنرراهی توسرر ی مرری    
بررا ایرر  کشررف، برری واق يّررت    امررایابررد و رسررد، مسررا ر، هویّررت انسررانی خررود را مرری  مرری

«) شررودش ایرر  اسررت سررير  دميرران؛ ی نرری سرريرا  باد  اش عررودت داده مرریمپسرروس زمينرری
 (ش1همان: 
ارداویررراا، مرررد اسررت کرری: رسررد ایرر از کرری در ایرر  برراره مهررم برری نوررر مرری  تررینک

پارسرررایی اسرررت کررری پررريش از سرررعر، رو  مت رررا ی دارد و سرررعر موجرررب پارسرررایی او    
 کند تا تکامو یابدشدر ارر سنایی، رو  سعر می اما ،شودنمی
 راهنما)همس ر( .3ا2ا2

 -ایررزدان بررزر  دیرر  زرتشررتی  -« زد کر ایرر» و « سررروش اهلررو» نامرری، در ارداویررراا     
امت ؤدهنررد و پاسرر گوز سرر   راهنمرراز سررعرند و بهشررت و دوزا را برری او نشرران مرری     
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اوینررد؛ درواقررب، برررخلا سرريرا  باد کرری بررراز سررعر  ن جهررانی یررک راهنمررا دارد، ایرر     
چنرري   رمررود نوشررت  کرری   »کننررد: دو  رشررتی، ارداویررراا را همراهرری و راهنمررایی مرری   

پرراب و  کر ایررزد برری پرر یرة مرر   مدنررد و نمرراز بردنررد و گعتنررد    ن سررتي  شررب، سررروش
 (ش  21، 4912ععيعی، «)چون زمان  مدن تو نبود ،کی درست  مدز ارداویراا

هرراز نيررک  در سرريرا  باد، راهنمررا پيرررز اسررت نررورانی کرری داراز تمررام ویرگرری       
ارد و بينرری  لسررعی ر عر ررانی د   باشررد و از  نجاکرری سررنایی در ایرر  ارررر، جهرران بشرررز مرری

هراز رمرزز هرم کری سرير تکامرو       نوریّگ مراترب عدرول را پريش چشرم داشرتی و در داسرتان      
شررود کرری  ا بررا  بررا راهنمررایی  کننررد، از سلسررلی مراتررب عدررول یرراد مرری رو  را م ررر  مرری

 شرررودپيمررروده مررری  ش صررريّتی رمرررزز و تم يلررری کررری موهرررر عدرررو   ّرررال اسرررت،      
ماسررت کرری سررنایی یررا همرران قهرمرران    بنررابرای  همرري  راهن  ؛(923: 4911)پورنامررداریان، 

 کندش  هاز سلوب راهنمایی میداستان را بی سوز گریوه
ی در بيرران ایرر  ناهمسررویی، ایرر  اسررت کرری راهنمرراز     نکترری برجسررتی و جا ررب توجّرر  

پرراز سررا ک و قهرمرران داسررتان اسررت و برری او کمررک    سرريرا  باد، همررراه و هررم  گمنوومرر
بری کمرال برسرند، بری ت بيررز،       ،دا شرده کند تا برا همراهری یکردیگر از جهران مرادز جر      می

اسرررت کررری در  پيرررر نرررورانی هرررم رهررررو اسرررت و هرررم راهنمرررا؛ و ایررر ، در ارررا ی       
امت ویررراا ؤنامرری، سررروش اهلررو و  کر ایررزد، تنهررا بلررد راه و پاسرر گوز سرر  ارداویررراا

 شوندش   کنند و بی عنوان یک ناظر ااکر میهستند و تنها بيان می
 امینه ذهنی عاح ان اار در دو رسالهپیششرو  ، پیرنگ س ر و  .4ا2ا2

در ارا ی کری در اررر سرنایی چنري  نيسرت        ،شرود سعر ارداویرراا برا خرواو شرروی مری         
گویرد کری رو  بایرد بيردار باشرد ترا بتوانرد بری کمرال دسرت یابردش رو  در کتراو             و او می

 چنررران« ارداویرا نامررری»در  امرررا ،سرررنایی، بایرررد از منرررازل پُرررر خررروا و خ رررر بگررر رد  
رررور تروان ایر   رو مری از ایر   . یرد م رارراتی وجرود نردارد و خ ررز برراز او پريش نمرری      

رات و عدایررد ایرردئو و یک  برداشررت کرررد کرری سررعر ویررراا، کرری گرر رز بررر تعک رر        
درگيررررز رررری زردشرررتيان در مرررورد جهررران بازپسررري  اسرررت، در مپي ررری  رام و بررری  

یم کررری سرشرررار از کررری در سررريرا  باد، جریررران متعررراوتی را شررراهددر ارررا ی ،شرررودمررری
اررواد  و نيروهرراز م تلررف زیررادز اسررت کرری هریررک بررر  ننررد تررا مررانب ارکررت           

 است لیی سنایی یا قهرمان داستان شوندش
تررروان بررری عنررروان تعررراوت ميررران سررريرا  باد و رسرررا گ    از دیگرررر مرررواردز کررری مررری     

نامرری م ررر  سرراخت، ایرر  اسررت کرری اخبررار و معرراهيم دیرر  زردشررت، مرروادّ     ارداویررراا
ده برروده و ایرر  امررابرری عبررارتی مرروادّ اوّ يّرری قرربل   ؛دهرردنامرری را تشررکيو مرریگ ارداویررراااوّ يّرر

اسررتش  کرر   ّررال و ت يّررو وق رراد نویسرنده بررود کرری  ن کترراو را در چنري  کسرروتی  راسررتی   
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ربرر   گررر عدایررد و ااساسررات رواررانی و   نرروی نگرراه ویررراا برری  ن جهرران، اکایررت    
توترريعاتی کرری در ایرر  ارررر برری کررار ر ترری     سررتش بررراز کترراو مدرردّس ایرر  دیرر ، اوستا  

در خررود کترراو، بهانررگ نوشررت   ا بت رریهررایی را ککررر کرررد؛ ترروان از عبررارات اوسررتا، م ررالمرری
کنررد و پرر  از بيرردار م ا ررب، سرريرز اسررت کرری یررک موبررد زردشررتی در خررواو ررری مرری

هررا و شرردن، بررراز مپکررم سرراخت  عدایررد دینرری مررردم، م ررا بی را در مررورد پرراداش        
نمایرردش از ایرر  قبيررو ردیاهررا در ميرران ادیرران و مرر اهب  ز  ن جهرران، بيرران مرریهرراشررکنجی

هررا هررم کررم نيسررتش در مررورد نگرررش    ات عاقررا  ت ررداد  ن  ،م تلررف جهرران وجررود داشررتی  
او برری ایرر  مدو رری سرر      گترروان از دیررد مردسررامران ارداویررراا برری جهرران  خرررت، مرری  

انگيررز هررایی نعرررتکرری پررادا ره ایرر  امررر، در بيرران عرر او و پررادا ره زنرران گنهکررار، گعررتش
از از ایررر  گناهررران، نا رمرررانی از شررروز، از وز  ورنرررد نمایررران اسرررتش نمونررریو عررر او

 (ش19: 4914دزدیدن و بی اندوختگ خویش ا زودن، بيان گردیده است)تدرزاده، 
اسررت کرری منوومرری سرريرا  باد، ااتررو کهرر  خل ررا  و عار انررگ سررنایی    ایرر  در اررا ی

د ایرر  نکترری را در نوررر داشررت کرری تدریبررا  در تمررامی  رررار،       برروده اسررت؛ هرچنررد بایرر   
زنررد و اینکرری،گویا سررنایی، ب شرری یررا معهررومی از معرراهيم    ویرگرری بينامتنيررت مرروج مرری  

در  اوهنررر  امررا ،نامرری( نگاشررتی اسررت کترراو خررویش را بررر پایررگ ایرر  کترراو)ارداویراا   
ایرر  منوومرری  بهاسررت کرری رایررش و پيرررایش کررلم و  وردن  ن در  باسرری  رراخر و گررران 

 را برجستی ساختی استش
 

 گیرینتیجه .3
نامرری کرری عنرروان ن سررتي  سررعرنامگ تم يلرری      در پرری مدایسرری و خرروانش ارداویررراا        

جهرران را برری خررود اختصررا  داده اسررت و سرريرا  باد سررنایی کرری در قرررن هعررتم برری رشررتگ   
 توان بی وجوه شباهت و تمایزز چند اشاره کردشنوم در مده، می

 شسررعر دینرری ر مرر هبی، و   شاا ررت کل رری، سررعرهاز رواررانی برری سرری نرروی ا ررف  در    
انرررد؛ بنرررابرای  ی ر عر رررانی قابرررو تدسررريم    تصررروّ سرررعر  شج ،سرررعر  کررررز  ر  لسرررعی    

نامررری در ردة سرررعرهاز دینررری و مررر هبی و سررريرا  باد، در ردة سرررعرهاز      ارداویرررراا
ی کرری در ایرر  دو هررایسررانیگيرنرردش دربرراره تشررابهات و هررم ی و عر ررانی جرراز مرریتصرروّ 

 توان بی موارد زیر اشاره کرد:ارر قابو مشاهده است می
 ی کرری ی برری تاييررر و تپرروّپيرردایش ارررر، کرری هررر دو رسررا ی بررا توجّرر گزمينرربا ررت و پرريش ش4  

روز و شررک و تردیرردز کرری در برراو مسررائو دینرری ایجرراد شررده بررود، برری      در جام رری  ن
انررد کرری کترراو در زمررانی نگررارش یا ترری انررد؛ برری عبررارتی، هررر دو  رشررتی تپریررر در مررده 

پراکنرردگی و تشررت ت باورهررا در اوج خررود قرررار داشررتی اسررت و  رر ا سررير  کرررز دو ارررر     
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توانررد هرررج و مرررج مررادّز و مرر هبی جام ررگ عصررر نویسررندگان خررود را هویرردا سررازد  مرری
توانررررد نمررررودار رو   زردة نویسررررندگان خررررود از  ن همرررری و از رر رررری هررررم، مرررری

 گی باشدش سردرگمی و پراکند
نامرری و سرريرا  باد، شرراهد نرروعی    مایرری: در هررر دو اررررِ ارداویررراا   ش مپترروا یررا درون 2  

بررا توجرری برری  ا بت رریهرراز دینرری هسررتيم، کرری ات و  مرروزهب شرری و  مرروزش اخلقيّرر گرراهی
گيرررد و از اا ررت ت ليمرریِ تورررا  اش رنگرری عار انرری مرری کرررز سررنایی، منوومرری گترربا

 شودشخارج می
هرراز انسررانی و  يرانسررانی برری   تهرراز رمررززِ دو رسررا ی: وجررود ش صرريّ   تش صرريّ ش9   

 هرچنررد در سرريرا  باد بررا  ؛تررورت رمررزز و تم يلرری در هررر دوز ایرر   رررار وجررود دارد   
تررروان بررری ترررورت از کررری در  ن برجسرررتی شرررده، مررریهررراز عر رررانیی بررری رگررریتوجّررر
ا  ری   ویرره یات بر ترز برا  ن ارتبراب برقررار کرردش در هرر دو رسرا ی، وجرود ايوانر        ملموس

کررار ی هررا برر و مررار بررراز بيرران پررادا ره گناهکرراران و توترريعی از نعرر  و اعمررال انسرران     
 اندششدهگر تی

نامرری و سرريرا  باد تررورت گر ررت، شرراهد    در برراو سنجشرری کرری ميرران ارداویررراا   
 هایی بي  ای  دو ارر بودیم کی عبارتند از:ها و ناهمسوییتعاوت

اینکررری هرررر دو کتررراو از یرررک سررراختار سلسرررلی مراتبررری برررا وجرررود  :سررراختار اررررر ش4   
تروان در پر  ایر  ظراهر مشرابی، دریا رت کرری       ت مرریو ری برا کمری دق ر     ،برخروردار هسرتند  

اسررتش بنرردز ارررش رری کررده   دهری و چرارچوو  وارونرری را در شرکو  سرنایی راهری تدریبرا    
شررود و گرر رد و راهرریِ برررزا مرری خررویش از بهشررتی مرری  ارداویررراا در سررعر رواررانی 

هرررایش کرری اکایرررت از کهرر  کنجکررراو راوزِ   کررم  اقرررامتی کوترراه و ررررر  پرسررش   
رسررد و بررا اختصررا  بيشررتری  تررعپات کتررابش برری ایرر     قهرمرران داشررت برری دوزا مرری 

اسررت کرری سررنایی، بررا  شررود؛ ایرر  دراررا یر مرریمرالرری، معرراهيم دینرری زرتشرريان را مترر ک  
ال انسررانی دسررت کنررد و برری بهشررت یررا همرران کمررتوترريعی از دوزا سررعرش را   رراز مرری

کنرد و تنهرا برا ککرر عبرور رو       کی وز از بررزا برا ایر  نرام یرادز نمری      یابد؛ کم  ای می
سرررر دم، ایررر  مرالررری را پشرررت از ا رررلب و سرررتارگان و مشررراهده روشرررنایی سرررايده   

 گ اردشمی
ت اتررلی هسررتند کرری موکرروی  يّقهرمرران داسررتان: هررر دو رسررا ی داراز یررک ش صرر   ش2   

نامرری، خررد، بررا ایرر  تعرراوت کرری قهرمرران داسررتان ارداویررراا    چرهررا مرری اررول مپررور ن 
داراز یررک هوّیررت ش صرری و انعرررادز اسررت کرری بررا همرران هوّیررت، وارد بهشررت و         

در  امرراشررود؛ شررود و هررير تررأريرز از ررریّ ایرر  مراتررب بررر او وارد نمرریبرررزا و دوزا مرری
تپرروّل  ی در اررال تاييررر و ش صرريّتی کرر  ؛رویرريمیسرريرا  باد، بررا اسررتپا گ ش صرريّت روبرر  
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مدصررود سررنایی از تررا يف   درواقررب رسرردشنهایررت، برری کمررال انسررانی خررود مرری اسررت و در
 شتنشان دادن تکامو رو  و رساندن او بی جایگاه بامسهمانا، « سيرا  باد»
اش بيرران داشررتی، دو  رشررتی راهنمررا برری    راهنمررا:  نگونرری کرری ارداویررراا در رسررا ی    ش9   
برری اسررتدبال و راهنمررایی او بررراز ررری ایرر  سررعر    «ایررزد  کر» و « سررروش اهلررو»هرراز نررام

و رری  ،رواررانی  مدنررد بررا اینکرری راهنمرراز قهرمرران سررنایی تنهررا یررک پيررر رواررانی اسررت  
چراکرری در سرريرا  باد همسررعر قهرمرران  ؛گيررردهررا،  دررم ایرر  نکترری را در برنمرریتعرراوت  ن
پرراز سررا ک اسررت و بررا همراهرری یکرردیگر مرااررو سرر ت و دشرروار را ررری  همررراه و هررم

بری عبرارتی، ایر  پيرر روارانی کری سرنایی         ؛کنند تا هردو برا هرم بری کمرال دسرت یابنرد      می
کنرد ماننرد همسرعر ارداویرراا تنهرا ندرش نراظر و بلرد         ال یراد مری  از  ن با عنروان عدرو   ّر   

 ندش  کراه را ایعا نمی
 شسررازدش شررروی و نرروی پيرنرر  ایرر   رررار، تعرراوتی دیگررر از ایرر  دو را  شررکار مرری     1    

ی بری  کری سرنای  در ارا ی ، گيررد م رراج خرویش را از سرر مری     ،راا در عرا م خرواو  ارداوی
کمررا ی کرری   ؛برری کمررال دسررت یابررد  از ایرر  رریرر ،  تررا بتوانررد   اور داردرو  برر بيرردارز

« نامرریارداویررراا»در  امررا ؛اسررتمنررازل پُررر خرروا و خ ررر  وتررول برری  ن مسررتلزم عبررور از
 امررا ؛کنرردن داسررتان را تهدیررد نمرریقهرمرراخ رررز  اتررل  چنرران م ررارراتی وجررود نرردارد و

ی برری  لبرری  کهنرری نویسررندگان ایرر   رررار را نيررز شررکو داده، بررا توجّرر     گزمينرر نچرری پرريش 
از  برری  ن جهرران، کرری اکایررت  نامرری و نرروی نگرراه اومعرراهيم دیرر  زرتشررتی در ارداویررراا 

م رراب  بررا کترراو مدرردّس ایرر  دیرر ، ی نرری اوسررتا اسررت؛    عدایررد و ااساسررات رواررانی و
وشررت  ایرر  کترراو را  ررراهم  ورد، درواقررب مررواد او يرری  ن، تنهررا کهرر  وق رراد         زمينرری ن

گيرررد، بررا ایرر  کرررد؛ ایرر  امررر، سرريرا  باد سررنایی را نيررز در برمرری ارداویررراا را رلررب مرری
هرراز  کرررز خررا  خررود کرری بيررانگر تجربرری    گتعرراوت کرری سررنایی بررا رویکرررد و ترربا   

یش کررلم از خررود نشرران داده درونرری و عر ررانی اوسررت، بررا هنرررز کرری در  رایررش و پيرررا 
شررود و سرر نی از دیرر  برری ميرران  خررل  را شررامو مرریااررررش کرری عر رران و  گو مبنررا و پایرر

رسرراند؛ هرچنررد بایررد  تأريرپرر یرز تررام شرراعر از ایرر  ارررر را برری اررداقو مرری     ، وردنمرری
ت  رررار عر ررانی از ویرگرری یررا تکنيررک بينامتنيّرر   ویرررهیر شررد کرری تمررامی متررون برر  مترر ک 

نررد و سرريرا  باد سررنایی نيررز از ایرر  مدو رری مسررت نا نيسررت و امکرران دارد        کنتب يررت مرری 
 نامی بنا نهاده باشدشب شی یا معهومی از معاهيم کتابش را بر مبناز ارداویراا

 

 هايادداشت
 1: 4912؛ ععيعی ،  44: 4914براز م ا  گ بيشتر، رشب:  زادپور،  ش4
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 :4919،   لی؛ تعر رررر464 :4911؛ تاوادیررررا، 419 : 4916 موزگررررار، ش بررررراز م ا  رررری بيشررررتر، رشب:   2
 ش21تا22 :4912؛ ععيعی، 11تا14 :4912؛  ینيو، 463تا461
، 4911؛ سرررلمانی، 92 ترررا21 ،4916؛ مشرررر ا، 42 و44برررراز م ا  رررگ بيشرررتر رشب:  زادپرررور، همررران،  ش9
 ش  13 تا16
 ش214: 4911؛ مپمّدز و نورز، 11 تا91: 4916ر رشب: مشر ا، 1

 

 کتابنامه
رشررد  مرروزش زبرران و ادو  .«هااای تملیلاایساایری در ساا رنامه» ش(4914)ش  زادپررور، رکررا ش4

 ش46 ات41تص  ش11شمارة  ش ارسی
 گمجموعرر) در: ابان،فرهنااگ و اسااطوره  نامااهدو ارداوياارا  .(4916)ش موزگررار،  ا رری ش2

 شم ي تهران:  شمدامت(
 ريرشتهران: اسا ش4ج .تاريخ ادبی ايران ش(4919)ش براون، ادوارد ش9
تهرررران:  شترجمرررگ سررريروس ایرررزدز شتااااريخ ادبیاااات فارسااای ش(4911)شبررررتل ، یررروگنی ش1

 هيرمندش
تهررران: علمرری  شچررا  چهررارم شهااای رماازیرمااز و داسااتان ش(4911)شپورنامررداریان، تدرری ش1

 و  رهنگیش 
 برررادز،  ترجمررری سش نجرررم   شاباااان و ادبیاااات پهلاااوی    ش(4911)شتاوادیرررا، جهرررانگير ش 6

 شندانشگاه تهراتهران:
برری کوشررش  ا رری    شتاااريخ ادبیااات ايااران پاایش اا اسااال      ش(4919)شلی، اامرردتعر ررش 1

 تهران: س  ش ش موزگار
)تررأرير متدابررو دیرر  و ادبيررات در زنرردگی و  بااا حکاایم اقلاایم عشااق  ش(4911) شدوبررروی ، ز ش1

ش مشرهد:  سرتان قردس رکرروزش    مهيرار علروز مدردم و مپمردجواد مهردوز      گترجمر  ش ررار سرنائی(  
 هاز اسلمیشهشبنياد پرو

تهرررران:  شچرررا  دوم .اياااران تصاااوّ جساااتجو در  ش(4969)شکررروو، عبدا پسررري یررر زر ش3
 اميرکبيرش  

 تهران: م ي ش ش ا ی  موزگار گترجم .نامهارداويرا ش (4912) ش ینتو،  يلي  ش41
پروهشررنامگ زبرران و ادبيررات  ش«ساا ر روحااانی ساانايی و ابااوالعال» ش(4911)شسررلمانی، مهرردز ش42

 ش16 تا63تص  ش1شمارة شسال اوّلش ارسی
تصررپي   .ساایرالع اد الاای المعاااد   ش(4911)ش سررنایی  زنرروز، ابوا مجررد، مجرردودب   دم    ش49

 ناشکابو: بی شنجيب مایو هروز



 11 ششش  باد نامی با سيرامدایسگ ارداویراا/ 

بررسای چهاار سا ر روحاانی و معناوی باه دنیاای پاس اا         » ش(4914)شتدرزاده، مانردانا  ش41

 ش11 ر91تص  ش49شمارة شپروهش ادبيات م اتر جهان.«مرگ
تهررران:  ش)بهشررت و دوزا در  یرري  مزدیسررنی(  نامااهارداوياارا  ش(4912) شععيعرری، رارريم  ش41

 توسش
 شای در غزنااهشااوريده ش(4911) شاتررار مپمرردخانی ترروای رودم جنرری، مپمررود و علرری ش 46

 تهران: س  ش
نامااه و رسااالة مقايسااة نگاااه ارداوياارا » ش(4911)شمپمّرردز، گرد  ررری  و جليررو نورررز  ش41

 تررا431تررص ش1شررمارة  شسررال دوم شادبيررات ت بيدرری  .«ن در دنیااای پااس اا ماارگ الغ اارا
 ش  242
مجل ررگ  .«ساایرالع اد ساانايی غزنااوی و کماادی الهاای دانتااه  » ش(4916)شمشررر ا، مررریم ش 41

 ش11 تا29تص  ششمارة سوم شسال اوّل شدانشکدة ادبيات و علوم انسانی دانشگاه قم
 شتهران: دانشگاه تهران شجلد اوّل .فارسیمزديسنا و ادب  ش(4969)شم ي ، مپمّد ش43


