
 

 در اندیشۀ رودکی» جان دوم«

 
 دکتر علی حیدري

 عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان -دانشیار

 چکیده
در اشعار رودکی مسائل مختلفی، هر چند جزئی و گذرا مطرح شده است. یکی از این مسائل، که کمتر مورد توجه 

ها و تفکرات ایران قبل از اسالم است. در این مقاله به یکی از این محققین قرار گرفته است، توجه رودکی به اندیشه
 موارد پرداخته شده است؛ جان دوم. در بیتی از ابیات رودکی آمده است:

 اي کرد و به جانان سپردجان دوم را که ندانند خلق               مصقله 
تواند ظاهراً جان دوم برگرفته از عرفان زردشتی است و به ندرت در شعر و نثر عرفاي اسالمی آمده است، بنابراین نمی 

 هاي ایران قبل از اسالم باشد. ریشه در عرفان اسالمی داشته باشد، بلکه باید برگرفته از اندیشه
 واژگان کلیدي: جان دوم، رودکی ، عرفان      

  
 مقدمه:

موارد و مسائل فراوانی از نظر شکل ومحتوي هر چند به صورت جزئی و  -پدر شعر فارسی  -اشعار رودکی در  
اندك وجود دارد که بعدها به وسیلۀ دیگران به اوج رسیده و کامل شده است. ظاهراً فضل تقدم رودکی در این مسائل 

ئل اعم از نظر شکل و فرم، معنی و محتوي، اندیشه براي محققان و منتقدان هائز اهمیت است و گرنه در بسیاري از مسا
و فکر و... که در دیوان رودکی وجود دارد در دیوان شاعران بعد از او کامل تر و دقیق تر آمده است. در این مقاله به یک 

ت غزلواره اي که نکته عرفانی که به اعتقاد ما برگرفته از ادیان قبل از اسالم است، اشاره شده است. رودکی در یکی از ابیا
 :دیگو یمسروده است، » مرادي«در رثاي شاعري به نام 

 مصقله اي کرد و به جانان سپرد                          جان دوم را که ندانند خلق               
 در آثار متکلمین و عرفاي فارسی تا جایی که اطالعاتی در دست است، خیلی مورد توجه قرار» جان دوم«کلمۀ  

ي ها بحث. این تعبیر به احتمال زیاد برگرفته از ادیان قبل از اسالم از جمله دین زرتشت است. زیرا رواج است نگرفته
تر در  جدي عرفان از جمله، عروج روح، اتصال روح به خداوند و... که در عرفان اسالمی جایگاهی ویژه دارند، بیش

، البته این مطلب به این معنی نیست که هر آنچه از باورهاي عرفانی یا شود یمي پنچم به بعد دیده ها سدهافکار شاعران 
زاهدانه که در شعر شعراي نخستین ادبیات دري وجود دارد، متأثر از اسالم نیست و یا به طور کلی برگرفته از باورهاي 

نگ و بوي باورهاي ایران قبل ي بعد رها دورهایران قبل از اسالم است، بلکه به این معنی است که در این دوره نسبت به 
ي اسالمی مورد توجه جدي قرار نگرفته باورهاتري دارد به ویژه زمانی که آن مسائل در عرفان و  از اسالم نمود بیش

 باشند.
در ادیان قبل از » جان دوم«، سپس در مورد معانی مختلف میکن یمما ابتدا ابیات آن غزلواره را از دیوان رودکی نقل  

 تی ادیان خارج از ایران نکاتی را بیان خواهیم کرد.اسالم و ح
          

 مرگ چنان خواجه نه کاري است خرد   مرد مرادي نه همانا که مرد
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 جان گرامی به پدر باز داد
 

 کالبد تیره به مادر سپرد 
 

 آن ملک با ملکی رفت باز
 

 زنده کنون شد که تو گویی بمرد 
 

 کاه نبد او که به بادي پرد 
 

 آب نبد او که به سرما فسرد 
 

 شانه نبد او که به مویی شکست 
 

 دانه نبود او زمینش فشرد 
 

 گنج زري بود در این خاکدان 
 

 شمرد یمکو دو جهان را به جوي  
 

 اند فکقالب خاکی سوي خاکی 
 

 جان و خرد سوي سماوات برد 
 

 ندانند خلقجان دوم را که 
 

 مصقله اي کرد و به جانان سپرد 
 

 صاف بد آمیخته با درد می
 

 بر سر خم رفت و جدا شد ز درد 
 

 در سفر افتند به هم اي عزیز 
 

 مروزي و رازي و رومی و کرد 
 

 خانۀ خود باز رود هر کسی
 

 اطلس کی باشد همتاي برد 
 

 خامش کن چون نقط ایرا ملک
 

 ستردنام تو از دفتر گفتن  
 )39: 1387(رودکی،                           

 
) 1382:352به آن رجوع کرد. (نفیسی، توان یمکه  دهند یمسعید نفیسی در مورد شخصیت مرادي توضیحات کاملی 

ازجمله مسائلی که همواره توجه رودکی را به : «دیگو یمي عرفان در آثار و اشعار رودکی ها رگهنصراهللا امامی در مورد 
سوي خود جلب کرده است مسالۀ مرگ و حیات است، شاید مراثی او... گویاي نظر وي به حضور همیشگی مرگ در 
حیات انسانی و واقعیت فنا پذیري انسان است و همین امر سبب بروز نوعی گرایش خام عرفانی در اندیشۀ رودکی شده 

ي از عرفان شد. هر چند ا صبغهي نیست که بتوان در اشعارش قائل به ا گونهعتراف کرد که این مطلب به است ولی باید ا
) به 66: 1384(امامی، » مناسب ذوق عارفانی چون ابوسعید ابوالخیر قرار گرفته باشد. شیها سرودهکه شاید بعضی از 

یا شبه عرفانی ایران قبل از اسالم است که در مقابل عرفان اعتقاد ما این عرفان و به قول امامی عرفان خام، تفکرات دینی 
از شعراي معاصر رودکی داراي یک  کدام چیهو گرنه، نه فقط رودکی، بلکه  دینما یممنسجم اسالمی (قرن هفتم) خام 

ز اسالم، دستگاه منسجم فکري ازمنظر عرفانی نیستند، قضاوت در مورد منشأ مسائل عرفانی مشترك اسالمی و ایران قبل ا
قضاوت کرد. شفیعی کدکنی پا  توان یمي وجود دارد با قاطعیت ا زهیممدراین دوره سخت است، اما در مواردي که وجه 
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ي شعر رودکی دخیل ریگ شکلي دیگري را نیز در ا شهیاندو عالوه بر تفکرات قبل از اسالم،  نهد یمرا از این فراتر 
، یا صور ادبی اندیشه، برگرفته از سنت ها شهیاندهد است. چه مقدار از این یکی از مضامین عمده، اندیشۀ ز: «داند یم

ي ماقبل اسالمی و مانوي پراکنده در سغد سمرقند و دیگر نواحی ایران ها آموزشزهد اسالمی است، وچه مقدار ریشه در 
 )186: 1386(شفیعی کدکنی، » دارد و چه مقدار متأثر از آیین مسیحی است؟

نکتۀ مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد، این است که اشعار رودکی حتی اگر به قصد تفهیم یا بیان مسائل عرفانی 
. بسیاري از اند داشتهي ها برداشتسروده نشده باشند، بعضاً رنگ و بوي عرفانی دارند و یا دیگران از آن اشعار چنین 

 کردند یمبیان مسائل عرفانی در مجالس خود از اشعار شعراي متقدم استفاده عرفا از جمله ابوسعید ابوالخیر براي تفهیم و 
) 457: 1382) و (نفیسی، 1384:66است. براي اطالع بیشتر رك (رودکی، گرفته یمکه اشعار رودکی نیز مورد استفاده قرار 

یۀ مورد نظر را با اندکی حتی مولوي نیز بعضی از اشعار رودکی را در غزلیات تضمین کرده است. از جمله همین مرث
اختالف در دو غزل آورده است.) (البته هنوز جاي این شک و گمان وجود دارد که این غزل از غزلیات شمس وارد 

ي زرتشتی در عرفان اسالمی و ایرانی است ها شهیانددیوان رودکی شده باشد در این صورت در اصل مقاله که بازتاب 
و  آورد یم» سنایی«، »مرادي«جایگرین مولوي خواهد شد) در غزل اول، به جاي تنها مولوي  شود ینمخللی ایجاد 

 :دیگو یم
 مرگ چنان خواجه نه کاري است خرد گفت کسی خواجه سناي بمرد                                      

 :دیگو یمو در بیت مورد بحث 
 مغلطه گوییم به جانان سپرد            جان دوم را که ندانند خلق                                 

 )996(غزل                                                                                                
ابیات  جز به. (کند یمتغییري در غزل خود ذکر  نیتر کوچکبیت غزل رودکی را بدون  9جز این دو مورد تغییر،

رودکی بیت دیگري در غزل مولوي وجود ندارد) در غزلی دیگر با همین مطلع اما با تغییرات اساسی در ابیات رودکی، به 
 :دیگو یماین غزل رودکی نظر داشته است. مثالً به جاي بیت هفتم رودکی 

 بیعی به فلک واسپردروح ط قالب خاکی به زمین باز داد                                             
 )1007(غزل                                                                                                        

» جانی«. زیرا از کند یمدر مثنوي مولوي تعابیري و تفاسیري از جان شده است که کما بیش با این جان دوم مطابقت 
 ان معمولی متفاوت است:که با ج کند یمصحبت 

 
 

 کلمینی یا حمیرا کلمی
 

 

 مصطفی آمد که سازد همدمی  
 

 تا زنعل تو شود این کوه لعل
 

 

 اي حمیرا آتش اندر نه تو به نعل   
 

 نام تأنیثش نهند این تازیان
 

 است و جان  ثیتأناین حمیرا لفظ  
 

 باك نیستلیک از تأنیث جان را   روح را با مرد و زن اشراك نیست
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 یا گهی باشد چنین گاهی چنان

 
 

 این نه آن جان است کافزاید ز نان  
 

 بی خوشی نبود خوشی اي مرتشی
 )1972-1978 اتیاب(دفتر اول،  
 

 خوش کننده ست و خوش و عین خوشی 
 

 :دیگو یماز این واضح تر در مطلع غزلی  
 شده است صید شهنشاه خویش در مستی رهید جان دوم از خودي و از هستی                             

                                                                                                                 )3082( 
 
 خداوند نظر داشته است.که عیناً مانند رودکی به ارتباط جان دوم و  
 

 :منشاء عرفان اسالمی
ترین آبشخور عرفان اسالمی شکل گرفته در ایران پس از اسالم، قرآن مجید و سیرة معصومین و  مهم بدون تردید 

صحابه است، اما عالوه بر این نظریه بعضی از محققان معتقدند که حداقل یکی از آبشخورهاي عرفان اسالمی، دین 
 ;thaluck ،& Gobineau; Delitzschدیان ایرانی قبل از اسالم است. برخی از محققان از جمله زرتشت و یا ا

Fredrech; Renan; Blochet Palmer  معتقدند که سر چشمۀ تصوف و افکار عرفاي اسالمی ادیان ایرانی پیش از
ین مسیحیت است. از بین این ي دیگر معتقدند که سرچشمه عرفان اسالمی دا عدهاسالم از جمله آیین زرتشت است. 

 ;Asin Palacios; Nicholson; A Tor Andrae;A dalbert Merx ;به این محققان اشاره کرد: توان یمافراد 
Arend Jan Wensinck Margaret smith & Becher; 

به هندي  Horrten;Alfered Von Kermer; Reinhard P.Dozy; Max Gold Ziher جمله: از عده اي نیز،
) دکتر عبدالحسین زرین کوب بحثی مستوفی در مورد ریشۀ عرفان 33: 1384دهباشی، ( .اند دادهدن عرفان اسالمی نظر بو

) در جایی 13: 1385زرتشتی، هندویی، بودائی، مسیحیت، نوافالطونی، حکمت یونانی و... دارد. (زرین کوب،  –اسالمی 
ایران  که نیادر «اما در مجموع معتقد است:  داند یمو حدیث  دیگر هر چند خاستگاه عرفان اسالمی را بحثی پر حرف

اگر عرفان به معناي : «دیگو یم) در ادامه 16: 1383(زرین کوب، » مهد پرورش مراحل آغازین تصوف بوده شکی نیست.
» ي اصلی این تفکر است.ها خاستگاهبیان اعتقاد انسان به ارتباط مستقیم با خدا فرض شود، دین زرتشت نیز یکی از 

) زرین کوب 18(همان: »یافت. توان یمدر بیشتر ادیانی که در ایران رایج بوده است نوعی عرفان «) به هر حال 16(همان: 
عین مفهوم بهشت و دوزخ که در ادبیات «، مثالً: کند یمي مشترك فراوانی در عرفان اسالمی و زرتشتی ذکر ها نمونه

ه شده، خود اساساً مفهومی عارفانه است. واپسین مرحلۀ روح صالح به جانب سر منزل متعالی گستردة زرتشتی شرح داد
لذت بهشت است، تحقق یافتن یک مفهوم عرفانی واقعی در آیین زرتشتی  نیتر بزرگنیکی، یعنی دیدار خداوند که 

هی افکار فلسفی و نوافالطونی، با تعصب دیگري نیز وجود دارد که گا توأمي افراطی و ها هینظر) 22(همان:  »است.
) شهید مرتضی مطهري 15: 1383. (غنی،اند دانستهاصلی عرفان  منشأگاهی تفکرات بودایی، هندي، ایران باستان و... را 

 )106: 1378. (مطهري، داند یمي عرفان اسالمی را بدون قید و شرط قرآن و حدیث ها سرچشمه
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، باید توجه داشت که عرفان در معنی شود یمسالم در ایران صحبت طبیعی است وقتی دربارة عرفان قبل از ا 

تر از این رهگذر باشد که براي  بیش ها آنیی است که شاید اهمیت  ینیدتر مباحث شبه  امروزي مد نظر نیست؛ بلکه بیش
ي ها آموزهزرتشت، نخستین کسی بود که : «دیگو یم سیبه واست. خانم مري  شده یماولین بار در ایران اسالمی عرضه 

داوري در بارة افراد، وجود بهشت و دوزخ و رستاخیز و تن واپسین، داوري فرجامین همگانی و زندگانی جاوید براي 
توسط یهودیت، مسیحیت و... اصول  ها آناز رهگذر وامگیري  ها آموزهروان و تن نوپیوسته را به مردمان آموخت. این 

 )54: 1381، سیبه و.» (اند شدهتر مردم جهان  ادات بیشآشناي اعتق
 

 جان دوم در ایران قبل از اسالم:
به نظر ایرانیان قبل از اسالم در مورد اجزاء تشکیل دهندة وجود » جان دوم«براي روشن تر شدن بحث در مورد  

 -ه نیروي مینویی بودند. تن در اوستا:. در ایران باستان براي انسان قائل به وجود تن و چند گونمیکن یمانسان اشاره 
tanu ،دئنا، بئوذه، اورون و فروشی است. که آهو، همان وجود مادي انسان است. اما نیروهاي مینوي انسان بنا به اوستا ،

 :شود یمدر مورد آنان توضیحاتی داده 
نیروي زیست است. وظیفۀ آن نگهداري تن و تنظیم زیست طبیعی آن است. این نیرو با تن به  axw: در پهلوي: آهو
 .شود یمو با آن نیز نابود  دیآ یمهستی 

و در اوستا معنی وجدان و دریافت روحانی انسان را دارد. این نیرو را آغاز و انجامی  denدئنا: (دین) در پهلوي  
تا او را از نیکوئی و زشتی کردار خویش آگاه سازد و نیکی را بستاید و  نهد یمانسان نیست و اهوره مزداد آن را در تن 

بدي را نکوهش کند. اگر انسانی بر این نیروي درون دست یابد، هرگز به بدي دست نخواهد برد. پس از درگذشت 
د شد و او را راهنما خواهد انسان، در جهان دیگر، دین چون دختري زیبا و درخشان بر روان مرد پرهیزگار ظاهر خواه

 بود؛ بر مرد بد کردار نیز چون زنی پتیاره در خواهد آمد و کردار بد او را براو خواهد نمود.
. ظاهراً کند یم، نیروي درك و حس انسان است و حافظه، هوش و قوة تمییز را اداره boyبئوذه: (بوي) در پهلوي 

 .ونددیپ یموان و به ر ماند یماین نیرو نیز پس از مرگ زنده 
مسئول کردار انسان است و گزینش خوب و بد بر عهده اوست. پس از مرگ این  ruwanاورون: (روان) در پهلوي 

و در بهشت  ونددیپ یم. روان مرد پرهیزگار به فروشی او دارد یمنیروست که پاداش بهشت یا پادافراه دوزخ را دریافت 
) در ادبیات پهلوي از 44-43: 1362. (بهار،ندیب یم، ولی روان دوزخی مرد به تنهایی در دروخ رنج و ستم برد یمبه سر 

 که دراین جا مجال پرداختن به آن نیست. آمده استي مختلف صحبت به میان ها روان
 .ندیگو یموهر اما آنجه ما در این مقاله بیشتر به دنبال آن هستیم پنجمین نیرو است که به آن فروشی یا فر 

ي پهلوي سخن از فروشی مردم بد کردار ها متناست. در اوستا و نیز معموالً، در  frawaharفروشی: در پهلوي 
نیست و تنها پرهیزگاران زن و مرد و دالوران داراي فروشی هستند. این واژه ظاهراً از صورت فرضی فرَ وِرِثرَ آمده است. 

به معنی دلیر و قهرمان خویشاوند است. » گُرد«ستادگی است و با واژة ایرانی میانه و نو به معنی دفاع و ای» وِرِثرَ«واژة 
در دفاع از خویشان و  ها یفروشي را باید در وظایف دفاعی عمومی بر ضد اهریمن و اعمال دالورانۀ گذار نامعلت این 

 نزدیکان دانست. (همان)
کت بخشیدن و همکاري با هرمز در امر نگهداري جهان بر عهدة با توجه به وظایف متعددي که در زمینۀ دفاعی، بر 
ي بسیار کهن، اقوام ایرانی به فروشی به عنوان روان نیکان ا مرحلهباور داشت که در  توان یم، هاست یفروش
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هنگامی که  نامه رافیارداوهمان) در ( و بعدها روان و فروهر از یکدگر جدا گشته، دو چیز مستقل شدند. اند ستهینگر یم

دیدم فروهر «از مردگان صحبت شده است، فروهر را فقط به افراد بزرگ و دینی و اهل بهشت نسبت داده است: 
) 57: 1382(عفیفی،» کیومرث و زرتشت کی گشتاسب و فرشوشتر و جاماسب و دیگر انجام دهندگان وپیشوایان دین را.

راد، چه در بهشت و چه در جهنم صحبت شده است. (عفیفی، ) اما بر عکس فروهر، از روان اف258: 1362و (بهار، 
(دعاهایی که روز » آفرینگان دهمان«) در خرده اوستا نیز در بخشی از 283تا  258بهار، همان، و () 97تا  57همان: 

(پور » بشود به اینجا فروهر مقدس نیک پاکان و...: «است) چنین آمده خوانند یمچهارم، دهم، چهلم و در سالگرد مرده 
) درسفر کرتیر (معراج نامه) در کتیبۀ سرمشهد نیز از فروهر به روان پارسایان تعبیر شده است: ... از 232: 1384داوود، 

که بر اسبی نجیب سوار است و  ندیب یمکه کرتیر شهریاري را  ابدی یمي پارسیان درگذشته ادامه ها روانزبان فروهرها یا 
که به  دیآ یمسپس زنی از سوي مشرق  ندیب یمآن ایزد بهرام است. بعد همزاد خود را  درفشی در دست دارد که احتماالً
 )91: 1376است... (تفضلی، » دین«. این زن همان است دهیندگفته کرتیر از او شریف تر هرگز 

و  کند یمپیدا فروهرهاي مردان و زنانِ پرهیزگار و پارساست، بعدها عمومیت  ندیگو یم که نیا«بهار معتقد است که:  
 )356: 1381(بهار،.» گردد یمبه همۀ ارواح درگذشتگان اطالق 

 
ي دیگر و با اندکی تفاوت در متون دیگر نیز آمده است. ها شکلتقسیم بندي اعضاي تشکیل دهندة وجود انسان به 

(بندهشن: به نقل از » فروهر.مردم را به پنج بخش فراز آفرید: تن، جان، روان، آیینه، «مثالً در بندهشن چنین آمده است 
) از این پنج 35، همان: سیبه و» (پیش هرمز خداي است.«همان نیروي است که » فروهر«) در این میان 43: 1362بهار، 

، چهار نیرو به عناصر اربعه (آب، باد، خاك و آتش) ها آنتن و چهار نیروي دیگر) پس از مرگ و از هم پاشیدن ( روین
و  ونددیپ یمجان به باد «باور در بین اقوام و ادیان مختلف با هم تفاوت دارد. مثالً در دین زرتشت . این شوند یمملحق 

هرمز استخوان را از زمین، خون را از آب، «که:  است) در فرگرد سوم آمده 35(بندهشن:...» شود یمتن به خاك سپرده 
اید از همین رهگذر باشد که تن در بین بعضی از اقوام ) ش233(بهار، همان: » موي را از گیاه و جان را از باد خواهد.

. در کتاب زرتشتیان اثر شود یمو یا خاکستر مردگان در بین بعضی از اقوام به باد داده  شود یمنصیب آتش، آب دریا 
) 71ان: ، همسیبه و. (آمده استمطالب قابل اهمیتی در مورد دفن کردن و بر باد دادن و... مردگان  سیبه وارزندة مري 

 :استدر شعر مورد نظر نیز آمده 
 جان و خرد سوي سماوات برد                      فکندقالب خاکی سوي خاکی                  

. دکتر کزازي انسان را شود یمکه مراد از قالب خاکی تن است که طبق باورهاي اسالمی و ایرانی در خاك مدفون  
و معتقد است که فروهر با روح یکی نیست بلکه با جان که آن را  داند یممتشکل از از سه نیروي: تن، جان و روح 

) 43. (همان: داند ینم) مهري باقري نیز فروهر را با روح یکی 132: 1368، یکی است. (کزازي،نامد یم» کالبد اخترین«
خیلی متفاوت نیست. در  دهند یمدر عمل با آنچه که به ارواح مردگان نسبت  ها یفروش: «مهرداد بهار نیز معتقد است

جان «مشخص است، در شعر رودکی فروهر با  که چنان) اما 356: 1381(بهار،» حالی که در اصل فروشی غیر روح است.
 که با جان متفاوت است، یکی پنداشته شده است.» دوم

ي مینوي، در آیین زرتشت، در رده چهارمین است، بدین گونه: اهورامزدا ها هیپازنجیر فروهر در «کزازي معتقد است: 
، و اند ییاهورا، یا به سخنی دیگر پیکره مینوي آفریدگان »مثل«فوهرها که ملکوت و  -4ایزدان  -3امشاسپندان  -2

، کالبد اخترین، همال، لینگاشاریرا را هم معنی مفاهیمی همچون، جان» فروهر«او » شمارشان برابر شمار آفریدگان است.
 -1368:122. (کزازي، داند یمدر باورهاي عرفاي اسالمی و... » هور قَلیا«(اسکاندینوي)، » فیلژیا«(مصري)، » کا«(هندي) 
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ي نیروهاي بند میتقس) 334: 1384. (رضی، داند یم) هاشم رضی هورقلیا را جسد مثالیی یا مکانی براي فَرَوهرها 141
هرمز مردم را به پنج «کیل دهندة وجود آدمی به اشکال دیگري نیزآمده است که خیلی با هم اختالف بنیادي ندارند: تش

و فروهر. تن آن ماده است. جان آنکه با باد پیوندد و دم آوردن و بردن. روان  نهییآ بخش فراز آفرید: تن، جان، روان،،
و داند. آیینه آنکه با خورشید پایه ایستد و فروهر آنکه پیش هرمز خداي آنکه با بوي در تن است: شنود، بیند، و گوید 

 )40است. (بهار، همان: 
ي بدکردار از داشتن چنین ها آدمي نیک کردار است و ها انسانقبالً نقل کردیم، فروهر (فروشی) فقط از آن  که چنان

به وسیلۀ گناهان از بین رفته یا حداقل به دلیل اینکه از گناه مبرا نیست، قابلیت  ها آننیروي معذورند و این نیرو در وجود 
رسیدن و پیوستن به اهورا مزدا را ندارد. اگر به ابیات رودکی برگردیم خواهیم دید که او بعد از بیت مورد بحث به این 

) آمیخته شده بود، اما او خود را از ها يدیپلشراب نابی بود که با درد (» جان دوم«و معتقد است که  کند یمنکات اشاره 
 ي موجود دور کرد و باال رفت.ها يدیپل

 مصقله اي کرد و به جانان سپرد               جان دوم را که ندانند خلق                          
 شد ز دردبر سر خم رفت و جدا  صاف بد آمیخته با درد می                                        
 مروزي و رازي و رومی و کرد در سفر افتند به هم اي عزیز                                      
 اطلس کی باشد همتاي برد خانۀ خود باز رود هر کسی                                       

 
، مثالً شود یمی عرفاي اسالمی یافت ي شبیه اندیشۀ ایران باستان و حتا شهیاندحتی در باورهاي یونان باستان،  

روح؛ «ي شرقی آشنایی دارد، معتقد است: ها شهیاندافالطون که شاید بنا به دالیلی، بیشتر از دیگر حکماي قبل از خود با 
ي دیگر به رستگاري ها شیآزما، پس از مرگ، تا با گذشتن از کند یمخود را در زندگی این جهان از آلودگی جسم پاك 

) افالطون آزادي روح را از قالب جسم مانند عرفاي 90: 1373(ورنر،» رسد و به آشیان ایزدي خود باز گردد.جاوید ب
روح پس از : «دیگو یم) او مانند سقراط به جاودانگی روح معتقد است و 88. (همان: داند یماسالمی در گرو تصفیۀ نفس 

 )50(همان:.» دهد یمنابودي جسم مستقالً به زندگی خود ادامه 
 
یکی از مبانی عقیدتی زرتشتی، اعتقاد به بقاي روح و حیات «واضح است که زرتشتیان نیز به بقاي روح معتقد بودند:  

روح از بدن جدا شده، تا سه  رسد یمي که مرگ فرا ا لحظه«) آنان معتقد بودند: 52: 1385(باقري،» پس از مرگ است.
و در سپیده دم روز چهارم پس از مرگ، روح رهسپار آن جهان  ماند یمی شبانروز در کنار جسد بر روي زمین باق

» روان«این مطلب را در مورد  سیبه و) مري 52(همان:.» کند یمو در این سفر روحانی جان او را همراهی  گردد یم
ر نیروهاي ) او مراسم سه روز نخست پس از مرگ را هم براي محافظت روان در براب36: 1381، سیبه و. (آورد یم

در مانویت، روح پاره «(همان) .» داند یماهریمنی و براي نیرو دادن به روان براي رسیدن به جهان آخرت بسیار ضروري 
اي از وجود الهی و اخگري از آتش ربوبی است که در زندان تن گرفتار آمده و رهایی آن با کسب معرفت میسر است. 

و در غیر این صورن به  گردد یمپس از مرگ به قلمرو نور بر  مؤمنکه روح فرد «معتقدند:  ها آن) 22: 1383، کوب نیزر(
 )109(باقري، همان:.» شود یمدوزخ ظلمانی سرنگون 

 
تر به این دلیل که است که روشن شود که در ادیان و باورهاي عرفانی و فلسفی ملل مختلف به  بیان این مطالب بیش

یا جان) معتقد بوده و هستند، اما این قسمت امکان دارد در این باورها و...  بقاي قسمتی از وجود انسان (روح، روان
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ۀ گان پنجیکسان نباشد، به ویژه در اعتقادات زرتشتی عالوه بر بقاي روان، بوي و دین (به عنوان سه بخش از بخشهاي 

که به اعتقاد ما باید همین جان دوم باشد) وجود دارد که پس از فروهر (تشکیل دهندة آدمی) عنصر اساسی دیگري به نام 
. از طرف دیگر این عنصر فقط مخصوص بزرگان و پیشوایان دینی است. شاید اگر رود یممتوفی مستقیماً به پیش معبود 

یی که در قرآن بیابیم، باید به نفس مطمئنه اشاره کنیم آنجا» جان دوم«مجبور شویم معادلی در باورهاي اسالمی براي 
اگر چه هدف ما بررسی این موضوع نیست » یا ایتها النفس مطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه...«مجید آمده است: 

نتیجه گرفت که وجود  توان یم، شده استولی از آنجایی که در متون اسالمی و تفاسیر مراتبی براي نفس در نظر گرفته 
است، اما فقط نفس مطمئنه است (بر عکس نفس اماره) که لیاقت رجوع به نفس کلی و مطلق در وجود همه یکسان 

پیش خدا را دارد. پس حداقل از این نظر شباهت فراوانی بین مفهوم فروهر ایران باستان و نفس مطمئنۀ اسالمی وجود 
 دارد.
 

 نتیجه:
به  تواند یمکه با تصفیه از گناهان، قطعاً آن قسمتی از بدن است » جان دوم«ي فوق مراد رودکی از ها بحثبا توجه به 

این قسمت از تن، همیشه و در همه کس این قابلیت را ندارد، و فقط جانِ  که نیاپیشگاه خالق هستی برگردد. با توجه به 
یا جان نیست و با » روح«نتیجه گرفت که مراد او از این کلمه  توان یمبه نزد خداوند برگردد،  تواند یمدومِ افراد صالح 

ي اسالمی در مورد روح یا جان همخوانی ندارد، زیرا در باورهاي اسالمی روح تمالم افراد چون از جانب خداوند باورها
. گاهی اوقات در بیان شاعران و حتی اندیشمندان روح و جان گردند یم، (انا هللا و انا الیه راجعون) به جانب او بر است

. در بیت اند شده بردهبه کار  گرید همو احیاناً به جاي  اند نشده قائلاي آن و تفاوت چندانی بر شده استیکسان پنداشته 
. روح که (نفخت فیه من روحی) طبق اند شدهاز ابیاتی که از مثنوي نقل کردیم) عمالً روح و جان یک دانسته چهارم (

 از آن به جان تعبیر کرده است.، حافظ شده استباور ما مسلمانان از جانب خداوند است و در پیش ما به عاریه گذاشته 
 روزي رخش ببینم و تسلیم وي کنم                     این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست            

نتیجه گرفت که برداشت رودکی از جان دوم، نه روح است (چون  توان یم. لذا گردد یبرمبه جانب خدا  )7/351( 
) و نه جان (که بقاي جسم همگان برآن استوار است)، بلکه نیروي است که باید صیقل باشد یمروح متعلق به همه 

زدوده شود. شاید بتوان گفت که جان دوم که تقریباً همان فروهر  ها آندور نگهداشته شود و یا از  ها يدیپلبخورد و از 
در متون دینی و تفاسیر و  گاه چیهرد. اما ایران باستان است تا حد زیادي به نفس مطمئنه در اعتقادات اسالمی شباهت دا

احادیت از نفس مطمئنه به جان دوم تعبیر نشده است. کالم آخر آنکه به اعتقاد ما این قسم از وجود انسان برگرفته از 
 ي زرتشتی یا ایران باستان است که رودکی از آن مطلع بوده است.ها شهیاند
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 . چاپ سوم. تهران: بهجت.خسروانیحکمت ). 1384( رضی. هاشم
 چاپ دوازدهم. تهران: امیر کبیر. تهرانارزش میراث صوفیه. ). 1385( زرین کوب. عبدالحسین

 . چاپ اول. تهران: سخن.تصوف ایرانی در منظر تاریخی آن). 1383( -------------
 زمانه. -: اختران. چاپ اول. تهرانزمینۀ اجتماعی شعر فارسی). 1386شفیعی کدکنی. محمدرضا (

 . تهران: توس.ارداویرافنامه یا بهشت و دوزخ در آیین مزدیسنی). 1372عفیفی. رحیم (
 . چاپ نهم. تهران: زوار.تاریخ تصوف در اسالم). 1383غنی. قاسم (

 . چاپ اول. تهران: مرکز.از گونه دیگر). 1368کزازي. میر جالل الدین (
 . چاپ چهارم. تهران: ثالث.یوان شمس تبریزيکلیات د). 1384مولوي. جالل الدین ( 

 . مطابق با نسخۀ نیکلسون. چاپ اول. تهران: پیمان.مثنوي معنوي). 1377( ------------
 . چاپ چهارم. تهران: امیر کبیر.محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی). 1382نفیسی. سعید (

 . چاپ دوم. تهران: علمی و فرهنگی.. ترجمۀ بزرگ نادر زادهحکمت یونان). 1373ورنر. شارل ( 
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