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در مرصادالعباد و بهشت گمشدهداستان آفرینش و هبوط آدم

الهديزهراسادات علم *

چکیده

در راستاي پرداختن به مقوله ادبیات تطبیقی، در این مقاله تالش شده است دو اثر ارزشمند ادبی، 
جان میلتون، مقایسه شوند. از آنجا که یکی از "بهشت گمشده"نجم الدین رازي و "مرصاد العباد"

هاي مختلف است، موضوعات جذاب ادبیات تطبیقی، مطالعه مضامین مشترك در آثار ادبی ملت
به عنوان زمینه مشترك دو اثر مذکور، محور اصلی این پژوهش قرار گرفته خلقت و هبوط آدم 

اي عرفانی است که از معروفترین آثار کالسیک قرن هفدهم میالدي نظومهم"بهشت گمشده"است. 
نیز یکی از متون ارزشمند عرفانی در قرن هفتم هجري قمري"مرصادالعباد الی المعاد"رود. شمارمیبه

، آن را در پنج باب و چهل فصل به "نجم الدین رازي"است که ( حدود قرن چهاردهم میالدي )
ضمون کلی کتابش را سرگذشت انسان از ابتداي خلقت، زندگی در دنیاي مادي ، فارسی نوشته و م

دریافت معرفت الهی و نهایتاً بازگشت ابدي قرار داده است. 
دو را از نظر مضمون پرداخته، آنبهشت گمشدهو مرصادالعبادبنابراین ابتدا به معرفی مختصر دو کتاب 

آفرینش آدم و رانده شدن او از بهشت را تحت عنوان کنیم؛ سپس داستانوساختار کلی بررسی می
زبان نماییم. در آخر به تحلیل ، بیان میهبوط آدم، و سیماي آدم در مرصادالعباد و بهشت گمشده

پردازیم.دو اثر مذکور میتمثیلی و طرز بیان
ادبیات تطبیقی، مرصادالعباد، بهشت گمشده، خلقت آدم، هبوط آدم واژگان کلیدي : 

دانشگاه شهیدبهشتیکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی*
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مقدمه
سبب ،ادبیات هر ملت، تصویري است از اعتقادات و عالیق آن ملت و بررسی این تصویر

تواند نشانگر نقش مهم تنهایی میاین امر بهشود؛ گسترش آفاق اندیشه و احساسات بشر می
ها باشد.ملتادبیات تطبیقیدر پیشرفت ادبی و فرهنگی 

و آن نشان دادن مسیر هدف مشترکی دارند،در نهایتمختلفاز سوي دیگر متون عرفانی
از هریک از نظر شکل ظاهري با دیگري متفاوت است. پردازي مضمون؛ اگرچه تعالی بشر است

متون همواره مبناي دینی و اعتقادي دارند، در تحلیل محتواي آنها باید کتب این آنجا که 
قرار داد.دینی را نیز مورد مطالعه مقدس

مسیحیت و اسالم یهودیت،، در عالم ماديبشرو آغاز حیات خلقت انسانموضوعدر مورد 
روشنی به"بهشت گمشده"و "مرصادالعباد"و این امر در دو کتاب دارنداتیمشابهنظر

این معنا که بسیاري از عبارات دو متن مذکور با آیات قرآن کریم و است. بهمنعکس شده
انجیل مطابقت دارند.روایات تورات و

، از صوفیان مشهور نیمه اول قرن هفتمهجري قمري معروف به دایه"نجم الدین ابوبکر رازي"
اهللا، ذبیح( رك صفا، اوست. عرفانیترین اثرمهم"الی المعادمبدأالمرصادالعباد من "که است
206(

این کتاب در بیان سلوك راه دین و وصول به عالم « بیان کرده در دیباچه گونه که خود نآ
، صفحه الدینرازي، نجم. ( »افتدیقین و تربیت نفس انسانی بر پنج باب و چهل فصل بنا می

53(
او و نهایتا عصیانوي در فصل چهارم و پنجم از باب دوم کتابش، چگونگی آفرینش انسان، 

زیبایی توصیف نموده است.از بهشت را بهرانده شدنش
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"بهشت گمشده "خود، معروفاثرنیز )میالدي1608-1674(شاعر انگیسی ،"جان میلتون"
و شکست او از ماجراي نخستین نافرمانی انسان است وریزي کرده ین مضمون پایههمرا بر مبناي 

و یکی از شاهکارهاي ادبیات کالسیک که کند. این منظومه حکایت میدر برابر وسوسه شیطان 
و در قالب شعر سپید شامل دوازده دفتر استرود، شمار میبهحماسی - عرفانیاز جمله آثار

)1005- 1007( رك تراویک، باکنر، صص سروده شده است.
گمشدهبهشت( نظر، از لحاظ حجم کامال متفاوت هستنددو متن مورد الزم به ذکر است که

در محتوا با هم مطابقت دارند؛ ما احدود سی صفحه)؛ مرصادالعبادحدود ششصد صفحه است و 
شود روایت هر دو اثر از یک منبع نشات گرفته است.که گاه احساس میطوري

بهشت گمشدهو مرصادالعبادسیماي آدم در الف) 
الهی و معنوي است و أمنشانسان موجودي دو بعدي است که جسم و روح دارد. روح او داراي 

بنابراین داراي صفات و نیازهاي وجود آمده است.بهو از خاكدارداو بعد مادي جسم
- روي زمین بروز پیدا میبرب خداوند ئاي است.برخی از این صفات در مقام خلیفه و نادوگانه

.در تشابه با دیگر مخلوقات خداوندکند و بعضی دیگر 
شود و اینکه قالب جسمانی آدم از خاك و در داستان با خلقت انسان آغاز می، مرصادالعباددر 

شود که کید میأدرعین حال توجود آمده است. حقیقت از آمیزش عناصر چهارگانه طبیعت به
ط و ئی اینکه آفرینش آن بدون علل و وسااین قالب خاکی از دو جهت ارزش خاصی دارد؛ یک

ئل که بقیه موجودات مادي با علل و وسادست ذات اقدس الهی انجام شده است؛ درحالیبه
اند:گوناگون آفریده شده

-. خانه آب و گل آدم من میمن طینٍبشراًچون کار به خلقت آدم رسید گفت : انی خالقٌ« 
... پس از ابر کرم باران محبت بر خاك آدم بارید و خاك را گل کرد و به ید قدرت در سازم 

)71و 70، صفحه الدین رازي، نجم» (گل از گل دل کرد. 
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کند، آنچه انسان را از همه موجودات و حتی فرشتگان و مقربان درگاه الهی ممتاز میدیگر، 
حق،عنوان ظرف عشق و محبت گنجینه دل بهظرفیت محبت و عشق است. درواقع آدم با داشتن 

:شوددار صفات الهی میگیرد و آینهمورد عنایت خاص خداوند قرار می
ت به نگریستند که حضرت جلّوار میکروبی و روحانی در آن حالت متعجب،اعلیجمله مأل« 

آن اي ازکرد ... و در هر ذرهخداوندي خویش در آب و گل آدم چهل شبانروز تصرف می
گفت : شما که میئداد و حکمت با مالکرد و آن را به نظر عنایت پرورش میگل دلی تعبیه می

ها بر کار در گل منگرید در دل نگرید ... و بر بیرون و درون او مناسب صفات خداوندي آینه
)72، صفحه همان (»از صفات خداوندي نشاند که هریک مظهر صفتی بودمی

عنوان از نفخه روح، ارزشمند بوده از آن جهت که خداوند آن را بهدم قبلبنابر این کالبد آ
اي براي گنج معرفت خودش آماده کرده بود:خزانه

ن مکنون غیب، گوهري دیگر لطیف و جوهري دیگر شریف در نهاد او ئو هر لحظه از خزا« 
» م دفین کردند. ن غیب بود، جمله در آب و گل آدئکردند؛ تا هرچه از نفایس خزاتعبیه می

)74، صفحه همان (
بزرگ قرار داد تا بر ارزشش بیفزاید و را نموداري از عالم جسم آدمخداوند از سوي دیگر 

مظاهر خلقتش را در آن بنمایاند:
نهاد آدم عالمی کوچک یافت از هرچه در عالم بزرگ یافته بود ... سر را بر مثال آسمان یافت « 

ها، هاي روان و کوهها و جويزمین یافت چنانکه در زمین درختان بود و گیاه... و تن را بر مثال 
، همان» (ها بود بر مثال کوهها. در تن مویها بود ... و رگها بود بر مثال جویهاي روان و استخوان

)76و 75صفحه 
شرافتی آماده شد، خداوند از روح خود در آن دمید و وجود او را هنگامی که قالب آدم کامالً

به فرشتگان ،ب و خلیفه خود در زمینئق روح به جسم، او را به عنوان نابیشتر بخشید. پس از تعلّ
سجده نمایند :ويامر کرد همگان بر وو مقربان درگاهش معرفی نمود
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اربعینات برآورده خانه حظیره قدس پس روح پاك را بعد از آنکه چندین هزار سال در خلوت« 
واسطگی منظور نظر عنایت بوده و آداب خالفت و شرایط و رسوم نیابت از بیبود و در مقام 

خداوند و منوب خویش گرفته ... و او را در مملکت انسانیت بر تخت قالب به خالفت بنشاندند 
، همان» (اعلی از کروبی و روحانی پیش تخت او به سجده درآمدند.و در حال، جملگی مأل

)86و 85صفحه 
گناه و عاشق است اي بیکشد، چهرهاز آدم براي ما به تصویر میمرصادالعباداز این پس آنچه 

اصل خویش است.دنبال بازگشت بهبرد و بهکه از درد هجران معشوق ازلی خود رنج می
خواهد قفس تن راطوري که می؛پذیرداي که آتش اشتیاقش به قرب حق تسکین نمیدلداده

بشکند.
گرفت، هم از نفس او حوا را بیافرید و شد و با کس انس نمیوحشت آدم هیچ کم نمیچون « 

)91، صفحه همان » (در کنار او نهاد تا با جنس خویش انس گیرد. 
بلکه ؛شودبا آفرینش آدم آغاز نمینومیلت، منظومه نجم الدین رازياما بر خالف اثر عرفانی 

گیرد. بنابراین اولین عبارت بهشت گمشده چنین شروع آن با گناه او و معرفی شیطان شکل می
است:

1. Of Mans First Disobedience, and theFruit
2. Of that Forbidden Tree, whose mortal tast
3. Brought Death into the World, and all our woe,
4. With loss of Eden, till one greater Man
5. Restore us, and regain the blissful Seat

( www.paradiselost.org)

اي الهه آسمانی! از نخستین نافرمانی بشر و چشیدن از آن درخت ممنوعه که طعم مرگبار آن، « 
ب ما گشت. تا ئمرگ را در جهان به ارمغان آورد و با از دست دادن باغ عدن موجب همه مصا
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سرانجام انسانی واالتر ما را در آنجا مستقر سازد و آن اقامتگاه سعادتبخش رااز نو براي ما آماده 
)480و 479صفحه، ترجمه فریده مهدوي دامغانی ، میلتون، جان» ( سازد و تسخیر فرماید. 

آید، به میان میدر داستان اي کهنام آدم اگر بند آغازین منظومه را جدا کنیم، اولین مرتبه
هنگامی است که شیطان خود را از دوزخ به بهشت زمینی رسانده و آدم و حوا را غرق در 

دفتر چهارم )، همانبیند. ( رك هاي بهشت میشادي و سعادت، مشغول قدم زدن در باغ
شود؛ مثال جایی اشاره میو چگونگی خلقت او داستان چند بار  به جسم خاکی آدم میاندر اما 

روي شمار میاي بهاي آدم! اي آن که قالب مقدس خاکی« کند:را چنین خطاب میکه حوا او 
)763صفحه ، همان» (کز خداي متعال الهام گرفته است! 

سخن با وي اینگونه بعد از توضیحاتی درباره نظام آفرینشیل فرشته الهی، ئیا در جاي دیگر رافا
آفرید. تو را، اي آن کز خاك زمین پدید پس از این، خداي بزرگ تو را اي آدم « گوید: می

بخش را بدمید. تو را بر اساس صورتگري خود و به ات نفس حیاتاي و آن گاه در بینیآمده
مانند صورت دقیق خدا آفرید و به روحی زنده مبدل گشتی. تو را مرد آفرید اما همدمت را 

)881صفحه ، همان» ( براي نسلتان، زن خلق فرمود.
یل ئشنویم؛ هنگامی که با رافاوجود آمدن آدم را از زبان خودش میهشتم، ماجراي بهدر دفتر 

چنان که گویی از خوابی « گوید: نشیند و از نخستین لحظات زندگیش براي او میبه گفتگو می
، خود را به شکلی نرم و آسوده روي چمنی پرگل غنوده یافتم. همچنان عمیق بیدار شده باشم

ام را مستقیم به سمت آسمان زدهبدنم را آغشته ساخته بود ... دیدگان شگفتکه عرقی معطر 
گاه به تماشاي دقیق خود پاخاستم ... انبلند کردم ... تا سرانجام با نیرویی غریزي و سریع به

که کیستم یا در کجا یک مورد بررسی قرار دادم ... اما از اینپرداختم و اعضاي بدنم را یک به
)912صفحه ، همان» ( دانستم . چیز نمیو بنا به چه دلیلی آنجا هستم، هیچحضور دارم

سر خبري معصومانه بهموجود پاك سرشتی است که در نوعی بی، آدم بهشت گمشدهدر کتاب 
سراغ ،از تمام موجوداتی که در اطرافش هستندگشاید، اولین باري که زبان به سخن میبرد. می
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در و تشکر از اوست. خدادنبال جلب رضایت همواره بهجوید.میو او راگیرد آفریدگار را می
کند و تمام سعیش این مانند یک پادشاه باشکوه اما متواضع رفتار میمیان مخلوقات روي زمین، 

است که به وظیفه خود که همانا اطاعت از پروردگار و پرستش خداوند است، عمل کند.
له اختیار و آزادي است. وي أمورد آدم خیلی به آن توجه دارد، مسدر ن ومیلتیکی از نکاتی که 

طور خاص در کند که خداوند همه موجودات را با یک اختیار نسبی آفریده و آن را بهکید میأت
که خود از گناه و وجود انسان از آن جهت قرار داده که اطاعت و عبادتش ارزش یابد و بااین

تیارآگاهی داشته، او را از آن محروم نکرده است.سبب همین اخنافرمانی آدم به
آزاد ات طبیعتاًخدا فرمان رانده است که اراده« گوید: یل به آدم چنین میئدر دفتر پنجم، رافا

ناپذیر نباشد. او خواهان یا نیازي انعطافناپذیر الشعاع سرنوشت و تقدیري اجتنابباشد و تحت
)771صفحه همان ، » (ا به اجبار. خدمت داوطلبانه ماست؛ نه خدمتی بن

ه تصویري ئکند، اراآنچه در هردو متن صدق می،بهشت گمشدهو مرصادالعباددر مقایسه 
آراسته، خردمند و پاك از آدم است؛ مظهر صفات خداوند که کالبدي شریف و روحی 

پروردگاراي در جوار رحمت هیچ دغدغهاو مورد ستایش فرشتگان است و بیباعظمت دارد. 
برد. سرور موجودات روي زمین است و به پرستش خداوند خویش مشغول.سر میبه

و تنها با وجود تابانه در جستجوي آفریننده و معشوقش استآدم پس از خلقت بی، در هردو اثر
هاي محبوب خویش را در او رسد؛ چراکه نشانهکسی از جنس خودش (حوا) به آرامش می

یابد.می
تفاوت چشمگیر این دو روایت که شاید بیشتر تفاوتی اعتقادي است، به آن قسمت از داستان اما 

.فرمایدشود که خداوند پس از تکمیل آفرینش آدم، امر به سجده میمربوط می
کنند؛ عنوان خلیفه الهی سجده میطبق آیات قرآن کریم، فرشتگان بر آدم بهمرصادالعباددر

بلکه در مقامی باالتر از او ؛کنندنه تنها فرشتگان بر آدم سجده نمیدهبهشت گمشکه در درحالی
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تنها کسی که غیر از خداوند شایستگی میلتونگیرند. در آئین میتر به خدا قرار و نزدیک
است.عیسی مسیحستایش مالئکه را دارد، حضرت 

له اختیار انسان است. نویسنده أنظر میرسد، در همان مسکه باز اعتقادي بهيتفاوت دیگر
شاعر درحالیکه کند؛ صه نمیهیچ ذکري از این خصی،در توصیف آدممرصادالعباد

انسان موجب کمال داند که اي ارزشمند از سوي خداوند میرا هدیهاراده و اختیارانگلیسی،
ده و امکان من او را راست و درست آفری« خوانیم: شود. در دفتر سوم از زبان خداوند میمی

آنش داده بودم که خویش را از کژي برکنار دارد؛ هرچند که اختیار سقوط را نیز به دست 
خودش سپرده بودم. من نه او بلکه تمام عالم اثیري را و همه ارواح آسمان را ... اینچنین آفریده 

)136، ترجمه شجاع الدین شفا ، صفحه میلتون، جان» ( بودم.

هبوط آدمب) 
پذیرد؛ گاهی انسان از روي گناه و سرکشی در برابر امر خداوند، به دو شکل صورت میاساساً

با نیت نافرمانی و از روي تکبر، خورد. گاهی اصطالح فریب میشود و بهغفلت مرتکب گناه می
غرور و عصیان ناشی از او عملانگارد. ظاهرا گناه آدم از نوع اول بوده و امر خدا را نادیده می

همین دلیل مانند شیطان گرفتار نفرین ابدي نشد و توبه کرد و دوباره مورد رحمت ده است. بهنبو
قرار گرفت.پروردگار

، گرددمند میاز لذایذ نفسانی بهرهگیرد و پس از اینکه آدم با حوا انس میمرصادالعباددر 
و از میوه شجره آورد شود و در مقابل وسوسه شیطان تاب نمیکم از یاد خدا غافل میکم

چندان انس پدید آمد آدم را با بهشت و لذات آن که چون ابتالي شجره در « چشد:ممنوعه می
هل ادلک علی شجرت الخلد و "میان آمد ... ابلیس او را به ملک بهشت بتوانست فریفت که 

تا خلود بهشت و ملک آن بر رضاي حق برگزید و به گفت شیطان از غایت "ملک الیبلی 
این بر دیده عقل آدم ) بنابر92، صفحه الدینرازي، نجم» ( رص فرمان رحمن بگذاشت. ح
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مذکور. از سوي دیگر شیطان درختحجابی قرار گرفت که دشمنش را نشناخت و گمراه شد
گرفتار ،به آدم معرفی نمود و او طبق نیاز فطري خود به نامیرایی"درخت جاودانگی"را با نام 

عصیان شد.

- این ترتیب که روزي حوا از آدم میبه؛دگرداي دیگر نقل میگونهماجرا بهشت گمشدهبهدر 
آدم که پیش از آن .شوندبه کار روزانه خود مشغول تنهایی و دور از هم خواهد که هریک به

دهد؛ اما نمیبه این جدایی رضایت ابتدابود، از خطر شیطان آگاه شدهب الهی توسط فرشته مقرّ
شیطان در کالبد ماري حلول از سوي دیگرپذیرد.خاطر اصرارهاي زیاد حوا، میبهدر نهایت 

انگیز درخت ممنوعه یا به عبارت شود و از آثار شگفتکرده در مقابل حوا ظاهر می
کند. خورد و از آن میوه تناول میراند. عاقبت حوا فریب میسخن می"درخت دانش"میلتون

یابد، بدون درنظر گرفتن ود و همسرش را از دست رفته میشوقتی آدم از ماوقع آگاه می
دهد تا در مجازات محبوبش شریک عواقب عملش، عاشقانه و فداکارانه به گناه نخستین تن می

خوانیم: دفتر نهم از زبان آدم میدر باشد. 

شد ...به توانم در ذهن خود بگنجانم که خداي متعال ... حقیقتا خواهان نابودي ما باهرگز نمی« 
ام و مصمم هستم که همان کیفر را پذیرا شوم هر تقدیر من سرنوشت خویش را با تو پیوند بسته

، ترجمه مهدوي میلتون، جان» ( معناي ازدست دادن خویشتنم است. ... ازدست دادن تو به
دست خاطر ترس از که بهاین ترتیب مخاطب ناخودآگاه آدم را به)979و 978دامغانی ، صفحه 

کند و او را مستحق بخشش میئه تبر،مرتکب نافرمانی شده،دادن همدم و مبتال شدن به تنهایی
؛ گیردشود و واسطه این بخشش قرار میوارد میمسیححضرت ،در این قسمت داستانداند.می

-بنابر این تقدیر الهی بهیابد. شود و مهلت جبران گناهش را در دنیا میتوبه آدم پذیرفته می
-شود و شیطان گرفتار لعنت ابدي میکند که در پایان ماجرا آدم رستگار میاي جلوه میگونه

گردد.
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یقیناً گناه و هبوط آدم، راز بزرگتري در خود نهفته دارد که همانا نیل به کمال است. در هر دو 
ست. هنگامی شود که نتیجه نهایی گناه آدم، تقرب بیشتر او به پروردگار اوضوح دیده میمتن به

کند و اش را در اندامش مشاهده میکه جلوه نافرمانیشود، درحالیکه از بهشت رانده می
یابد و از آن گردد، رحمت و بخشش خداوند را بیش از پیش دلپذیر میشرمنده و پشیمان می

آورد.تر به پرستش پروردگار و اطاعت از او روي میپس در زندان جهان مادي، خالصانه

رسد میان روایات دو متن مورد نظر درباره هبوط آدم، تفاوت کمی وجود دارد که به ظر مینبه
شود:  بعضی از آنها اشاره می

؛ اما استدرخت جاودانگی،با استناد به آیه شریفه قرآنمرصادالعباد) نام درخت ممنوعه در 1
( منظور دانش خیر و شر است ) نام گرفته است.درخت دانشبهشت گمشدهدر 

شیطان با خود آدم مرصادالعباد) در 2
شیطان در قالب ماري به بهشت گمشدهکه در پردازد؛ درحالیکند و به وسوسه او میگفتگو می

دارد.رود و از طریق او آدم را به نافرمانی از امر خداوند وامیسراغ حوا می
پسر خداست و جانشین راستین پروردگار مسیحکیشانش،حضرت و هممیلتونطبق اعتقاد ) 3

آدم که دارد ، پس از اینکه خداوند به فرشتگان اعالم میبهشتگمشدهدر آسمانها و زمین. در 
داوطلبانه گناه آدم را با مسیحعیسیکند، شود و نافرمانی میعاقبت گرفتار وسوسه شیطان می

زنند و او را زانو میمسیحست که فرشتگان به امر خدا در مقابل خرد. این جاخون خویش می
رهاند و است که بشر را از مجازات ابدي میهمان شفاعتگريمسیحستایند. بنابراین حضرت می

که پیرو اهل سنت بوده و مذهب الدین رازينجماما گرداند. هشت بازمیدر نهایت او را به ب
رحمت خداوند و توبه آدم اکتفا کرده است:صفت حنفی داشته، در این ماجرا به 
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ان اهللا "، منادي "فعصی آدم "چون زاري آدم از حد بگذشت ... بفرمود تا به بدل آوازه « 
در ملک و ملکوت افتاد. هم کرم "فتاب علیه"به عالم برآمد و دبدبه "اصطفی آدم

)79و 78، صفحه الدینازي، نجمر» ( ن عذرخواه جرم او آمد. خداوندي از بهر دوست و دشم

ج) زبان و طرز بیان
در ادبیات عرفانی کاربرد زبان تمثیلی امري متداول است؛ بدین جهت که بیان مفاهیم مجرد و 

- پذیرد. درواقع حقایق معنوي بهاز طریق زبان رمزي و کاربرد نمادها بهتر صورت می،انتزاعی
شوند.قابل تجربه می"تمثیل"وسیله 

آید، بسیاري از برمیبهشت گمشدهو منظومه مرصادالعبادطور که از داستان آدم در کتاب آن
اند که ذهن مخاطب را نسبت به موضوع اصطالح ایماژها براي این ساخته شدهتصاویر و به

تري را به او منتقل کنند. تر نمایند و مفاهیم عمیقروشن
شود، قالب جسمانی آدم روبرو میخوانیم که وقتی شیطان با مینجم الدین رازياثر در مثالً

عبارت رمزي یابد. ایندور او طواف میکند تا راهی به درون وي بیابد؛ دهانش را گشوده می
که دهان انسان راه نفوذ شیطان به درون اوست و ازقضا گناه نخستین آدم از طریق است از این

گیرد.دهانش صورت می
بینیم؛ وقتی که هاي شاعر انگلیسی را در دفتر دوم بهشت گمشده مین تمثیلیکی از زیباتری

شود که کلیدش در دست اي روبرو میشدهشیطان در مسیر خروج از دوزخ با دروازه قفل
اش به مار تنهاست. این موجود تا کمر مانند زنی زیبا است؛ ولی پایینگناهموجود عجیبی به نام 

شخصیت نام دارد. مرگکه نگهبان دوزخ و به شکل هیوال است، شباهت دارد و فرزندش 
،وجود آمده و هیوالي مرگاز شکافی در سر شیطان بهترکیبی گناه که سمبل شهوت است

گوید: گناه ذاتا مولود به زبان رمزي میمیلتون،در این قسمتو شیطان است.اوفرزند حرامزاده 
العلل نابودي و مرگ است.شیطان و علت
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توجه حقایق ترتیب در هر متن عرفانی قرائن و شواهدي موجود است که ذهن مخاطب را ماینبه
افزاید.آمیز بودن کالم، خود بر زیبایی متن مینهفته در الفاظ میکند و این راز

به جان میلتونهاي این دو اثر، در طرز بیان شاعرانه داستان است. سخنان یکی دیگر از جذابیت
سخن لطیف عارفان را با شعر که زبان دل « هم به شعر آراسته. مرصادالعبادده و متن شعر بیان ش

الدین رازي در بیان حکایت شیوه نجم.» و عشق است از دیرباز پیوندي ناگسستنی بوده است
آفرینش انسان، در عین سادگی و روانی با یک موج لطیف شعري همراه است و گاه اشعاري 

اي از جمالت شعرگونه او را نمونه)93و68، صفحه (ریاحی، محمد امینآورد.منثور پدید می
خوانیم:می
گفت: ما بار امانت به رسن مالمت در سفت جان آدم با زبان حال با حضرت کبریائی می« 

)81، صفحه الدینرازي، نجم» ( ایم. ایم و مالمت خریدهایم و سالمت فروختهکشیده

سخن آخر
و مرصادالعباداما آنچه در مورد ؛ثر ادبیات شرق و غرب، سخن بسیار استأو تثیرأدر بحث ت

ثر از منابعی دینی هستند که طبیعتا شباهتشان بیشتر از أمسلم است، اینکه هردو متبهشت گمشده
در پیشگفتاري که بر ترجمه بهشت گمشده "دکتر مهدوي دامغانی"آید.چشم میتفاوتشان به

میلتون بر آنچه از فرهنگ و تمدن و سیر و سنناسالمی « کنند ارائه شواهدي ادعا میاند، با نوشته
شایستگی بهره برده است؛ تا قرن هفدهم در اروپا رایج شده بود، آگاهی کامل داشته و از آن به

رسد این نظر میبه» ي ندارد. أچراکه برخی از آن موارد جز در فرهنگ اسالمی منبع و منش
از منابع دانتهمانند نویسندگان و شاعران بسیاريآن دوره پیش ازحتی ت؛ چراکه سدرستاسخن 

شود. هاي نفوذ فرهنگ و تمدن اسالمی در آثار آنها دیده میاند و نشانهاسالمی مطلع بوده
قرآن طوري با آیاتخوانیم، گهگاه با عباراتی روبرو میشویم که را میبهشت گمشدهوقتی

- میم شتدر دفتر ه،اي از موارد بسیارعنوان نمونهبها یک مسلمان گفته. آن رییومطابقند، گ

2696

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


من همانم که در جستجویش هستی. خالق هرآنچه بر فراز : « به آدم فرمودکه خداوند خوانیم
بخشم ... از هر نگري. بهشت است و آن را به تو میسرت یا در اطرافت و یا در زیر پایت می

در اینجا از هیچ کمبود و روید، آزادانه و با طیب خاطر بچش. میدرختی که در این باغ 
محرومیتی بیمناك نباش! اما از درختی که محصول آن کسب دانش خیر و شر است ... جدا 

19بینید این عبارات مطابقند با آیه همانطور که می» بپرهیز و از نتیجه تلخ آن اجتناب کن! 
تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هرجا که خواستید، و اي آدم، « سوره مبارکه اعراف : 

»بخورید! اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. 
بسیار بهره برده ،هاي کهن و روایات کتب مقدسکه در کتابش از افسانهبودهدانشمندي میلتون

هم در دسترس او بوده و وي اي از قرآن کریم است؛ پس طبیعی است که تصور کنیم ترجمه
چنین تاثیرپذیري هایی قطعا درهرصورت اش، آن را مطالعه کرده است. هنگام سرودن منظومه

افزاید.میبهشت گمشدهشاهکارهایی چون بر ارزش 
فهرست منابع

تصحیح محمدامین ریاحی ، ، مرصادالعباد، )1380(الدینرازي ، نجم
تهران:انتشارات علمی و فرهنگی.

، به انتخاب و با مقدمه محمدامین ریاحی، گزیده مرصادالعباد)،1373(الدینرازي، نجم
.تهران، انتشارات علمی

نشر :( دو جلد ) ، ترجمه فریده مهدوي دامغانی ، تهرانبهشت گمشده، )1393(میلتون ، جان
.آویز ذهن

:الدین شفا ، تهران ( سه کتاب اول ) ، ترجمه شجاعبهشت گمشده،  )1382(میلتون ، جان
.نشر نخستین 
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:، تلخیص محمد ترابی ، جلد دوم ، تهرانتاریخ ادبیات ایران ، )1379(اهللاصفا ، ذبیح
.انتشارات فردوس 

:، ترجمه عربعلی رضایی ، جلد دوم ، تهران تاریخ ادبیات جهان، )1373(تراویک ، باکنر
.انتشارات فروزان 

منابع مطالعه شده :-

.انتشارات مدحت:، ترجمه گلناز حامدي ، تهرانسیروسلوك زائر، )1381(ین ، جانبانی

، ترجمه مجتبی رویکردهاي کاربردي در ادبیات تطبیقی، )1390(حمود،ماجده
.نشر روزگار:شاهسونی، تهران

انتشارات :، تهرانهاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستان، )1364(پورنامداریان، تقی
.علمی و فرهنگی

، حماسه عرفانی یکی از انواع ادبی در ادبیات فارسی، )1381(قبادي، حسینعلی
.، شماره اول فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی
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