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 چکیده
سفر در است.  ناشناختهقلمروهای  بهروحانی  یشخصّیتگزارش سفر و  ادب دینی و عرفانیای  گونه نامهمعراج

 ،بر این اساس ؛است هبودکمال سوی انسان به  لوکس بخش در تعالی یعنصر همواره ،و روایی ادبی ۀاین گونساختار 
به  صاسالم گزارش معراج پیامبر که اند دهنگاشته ش در ریخت سفرنامه روحانیو سلوک های مبتنی بر سیر  نامه جمعرا

 عناصر روایتبه  نمادگرایانه نگاهی با فارسی مستقل آن در ادبهای منثور و  ترین نمونه از کهن ،سینا ابوعلی روایت
از متن تالش برای گشودن افقی تازه  ،های ادبی نو بر اساس نظرّیه متون گونه این. ضرورت بررسی است نامهمعراجدر 

 آن آشکار شود و ۀو پوشیدهای رازناک  الیه تااست  خویشتن یه تولید معنا مبتنی بر واکاوو نگاهی ب خوانندهدر برابر 
 ۀانگار ۀبر پایرا سینا  ابن ی نامهجمعرا ،یرو  پیش، پژوهش پایهاین  بر از متن گسترش یابد. خواننده دریافت

 الگوی خویشتن و کهن قهرمان سفر بهشناسانه  و روان که برآمده از نگاهی ساختارگرایانه کمپبلجوزف  ۀاسطور تک
 است.  دهکربررسی تحلیلی نقد و  -در رویکردی توصیفی تطبیقی ادبّیاتای  با تکیه بر مطالعات بینارشته ،است

ناسازی  ،مانند امتناع از بازگشت ،ها چه در برخی زیرمرحلهاگرابن سینا  ی نامهمعراجدهد  دستاورد پژوهش نشان می
که  دارد آشکاری کمپبل همسانی جوزف الگوی با تکیه برشناختی سفر قهرمان  افتارب وروایی  یبا ساختاردارد، اّما 

 سازد. را مبتنی بر ساختار روایی آن در آیات قرآن کریم آشکار می صو پویایی معراج حضرت ختمی مرتبت گویایی
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  مهمقّد  .1
پس از آن و  آغاز شد ،زّرینۀشاخ ،یوو کتاب مهّم  (Frazer) شناختی با فریزر اسطوره های پژوهش

 اّما ؛(134 ص)فرای، ای ادبی خوانده شد  نوشته یو گاهاثر گذاشت  های ادبی و پژوهش ادبّیاتبر 
 مفهوم شناس سویسی است. وی روان یونگبرآمده از نظرّیات  ییالگو کهن وای  نقد اسطوره

گاه معنایی شخصی و  (133 ص، 2 )فرویدسرکوب است روانی ا که برآیند سازوکار ر فروید یناخودآ
گاه پیها به جنبه د،کر بررسی ،اردو محدود د گاه فردی را به سه و ناخوبرد  ی دیگری از ضمیر ناآ دآ

گاهی ۀپار گاهی در دسترس، ناخودآ گا دسترسر د ۀواسطبا ناخودآ بخش  غیر دسترسهی و ناخودآ
گا نوعی ای از دین و روایات اسطوره ۀبا ورود بیشتر به حوز یو. (81 ص، 2 )یونگکرد  هی ناخودآ

های روانی انسان نیست. فرآیندۀ است و برساخت یمشترک و موروث اقوام ۀسخن گفت که میان هم
گاه ین وجها ای خودکار، سازوکارهای  گونه یی است که بهها  و نگاره ها انگاره ۀدربرگیرند یناخودآ

دها و یونگ این نما ند بود واو خواه ۀبینش و نگاه ویژ ۀدهند دهند و سامان روانی فرد را تشکیل می
گاه جمعی را  ها پیش از او  نامید و اذعان داشت که این اصطالح قرن «الگو کهن»تصاویر ناخودآ

ین باور بود که شمار او بر ا (.20-16 ص، 4 )یونگاست   ان به کار رفتههای دیگر  بارها در نوشته
و  (284 صادیورو و ویلرایت، نقل از مبه )پایان است  زندگی بی نوعی   های   مانند موقعّیتالگوها  کهن

 ۀانگار. است  صورت اشکالی فاقد محتوا در روان شده تکرار و تداوم، موجب ثبت این تجربّیات به
 در اسطوره و خواب پدیدار آن اشکال گوناگون است که الگویی ترین کهن ای پایه ،«خویشتن»

های درونی انسان  فرافکنی انگاره ،ها از این دیدگاه اساطیر و افسانه نظام (.49 ص، 1 )یونگد شو می
الگوی خویشتن گره  بدوی به عالم بیرون است که در پیوندی جاودانه و ناگسستنی به کهن

الگوی خویشتن است که در تالشی ممتد و مداوم به  تجّلی نمادین کهن ،قهرمان ۀاند. اسطور خورده
و پیوندی تنگاتنگ با عالم خدایان  کهاست  خود ۀافتادهای دور گردآوری پارهو دنبال بازشناسی 

 .شیاطین دارد
های نجم  در آیاتی از سوره کهکریم است  قرآنص اسالم معراج پیامبرۀ ترین سرچشمه دربار کهن

 ص)جاللی نائینی، نجم دارند  ۀتقّدم نزول سور ربیشتر صحف کهن داللت ب و است   و اسراء آمده
 ۀاّول سور ۀآی نیز و  سخن رفته صکه در آیات پنجم تا هجدهم آن از معراج پیامبر اسالم (179 -160

ینا ابن س ی نامهمعراجتوان گفت:  چنین میهماست.  اشاره کرده صحضرت ۀاسراء به سیر شبان
حاج است که  گفته نجیب مایل هروی که ، چناندارد صاسالم نمادگرایانه به معراج پیامبر یرویکرد
؛ نقل از 68 صسینا،  ن)اب است  هاز ابن سینا دانست الّظنونکشفرا در  ی نمادین نامهمعراج اینخلیفه 

در ساختاری را  صاسالم است که معراج پیامبر ی کوتاهابن سینا متن ینامهمعراج (نجیب مایل هروی
و رویدادی را  شخصّیتهر  ،(97 ، ص)همانمعراج جسمانی  به دلیل انکاردهد و  گزارش میروایی 

 با رویکردی  اینکتابرا در  صمعراج پیامبر اسالم پژوهش پیش روی چگونگیاست.   دهتأویل کر
 الگویساختار روایی آن با  آن حاکی از تطبیق نسبیدستاورد  است که  کاویدهتحلیلی  -توصیفی
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 است. کمپبل
موضوع اصلی این  کمپبلجوزف ۀ وراسط تک ۀنظریّ  ۀابن سینا بر پای ینامهمعراجبازخوانی 

. ای معاصر است همیزان تطبیق و سازگاری متنی کهن با نظریّ در  آن اهّمّیتپژوهش است که 
 صدر تبیین معراج حضرت ختمی مرتبتت آن را قابلیّ  ،یادشده ۀبا نظریّ  نامهمعراجسنجش این 

 د. ده را نشان می کمپبلت الگوی جامعیّ  و از سویی کند میآشکار 
 آموزگاره اللّ  حبیباز:  است ابن سینا انجام شده که عبارت ینامهمعراج ا موضوعهایی ب پژوهش

تفسیری روشن به زبان  (1344) «ی ابن سینا با انشای فارسی امروز نامه تفسیری بر معراج»در مقالۀ 
 معراج» مقالۀ در ذوالفقاری محسن است. ارائه داده ابن سینا  ی نامه فارسی روان امروزی از معراج

 نگاه از تطبیقی با رویکردی را معراج به پرداختن شیوه )بی تا( «نظامی حکیم و سینا ابن اندیشۀ در
 افرا و زاویه احمدی سعید است. کرده تبیین حکیم و فیلسوف عنوان به گنجوی نظامی و سینا ابن

 فلسفی بعد دو در میرحیدر و سینا ابن های نامه معراج در جبرییل سیمای مقایسۀ» جستار در خاکزاد
 ادهم .اند دهکر بررسیمی تجّس  و فلسفی بعد از اختصاصا   را جبرئیل سیمای (1395) «میتجّس  و

 گیر شکل بر تأثیرگذار سیاسی -اجتماعی شرایط تطبیقی مطالعۀ» مقالۀ عظیمی در ندا و ضرغام
گیری  اثرگذاری شرایط اجتماعی و سیاسی را بر شکل (1395) «نامه معراج و دانته الهی کمدی
اّما  اند، کرده تبیین سینا ابن از را دانته اثرپذیریدانته بررسی و  کمدیالهی و ابن سینا ی نامهمعراج

 جوزف قهرمان سفر الگوی پایه بر سینا ابن یهناممعراجسنجش و خوانش  زمینۀ در پژوهشی
 .نشد دیده کمپبل

 

  اسطورۀ سفر ابن سینا و الگوی تکی  نامه معراج .2
گرفتن از عالم معنا  انسان در دنیای ذهنی و عینی یا روحانی و جسمانی برای رسیدن به کمال و بهره

ای  یک از زاویهو هر است نظران قرار گرفته نگاه صاحبدر پیش دارد که در کانون سفری ت و معنویّ 
سفر را  ۀاسطور جوزف کمپبل است که الگوی تک ،این اندیشمندانیکی از  ؛اند بدان نگریسته

 است.  مطرح و چارچوبی برای تبیین سفر انسان در زندگی خویش تعریف کرده
حکایت شگفت سفر و تکاپوی همیشگی قهرمانان، موضوع مطالعات گروهی از محّققان از 

اثرپذیری از میراث است که با  امریکایی شناس  اسطوره ،(Joseph Campbel) کمپبلجمله جوزف 
های روایی کهن پرداخت.  ر داستانفکری یونگ و دستاوردهای مکتب ساختارگرایی به پژوهش د

مریکا و بررسی تطبیقی اساطیر جهان بود، بیش از هر اهای بومیان  اسطوره ۀی که از دیرباز شیفتو
مرکزی و غایی گشت که از نظر او حقیقت  به دنبال کشف تصویری یگانه و رازآلود می ،چیز

گوید و برای درک  است. وی معتقد است که اسطوره از طریق نماد سخن می   داده ها را شکل  اسطوره
ها را  در پی گزاردن آن بود و گاه با فرارفتن از این پندار، عملکرد اصلی اسطوره دبای می ،پیام آن

این تفسیر نمادگرایانه از  (.22 ص، 3 )کمپبلداند  رشد و تداوم حیات بشر می برایزایایی نمادهایی 
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دان   الهّیات ،(Boltzmann) ست و بولتمانا (demythologize) زدا رویکردی اسطوره ۀر پایاسطوره ب
ترین پژوهشگران این مکتب فکری است. این مکتب وارون جریانی که به قرائت  از شاخص ،آلمانی
ها توّجه دارد و  پنهان در دل اسطورهالّلفظی از اسطوره قائل است، به مفاهیم و اشارات  تحت

ها را در دنیای فعلی  رهداند، جایگاه اسطو کوشد تا با زدودن آنچه ذهن بشر امروزی خرافه می می
تبیین که  ،ت که موضوع راستین اسطوره نه جهان. همچنین باید دانس(28 ص)بولتمان، حفظ کند 

شناسانه و  تنها تعابیر درست از اسطوره را باید در رویکردهای انسان ادراک انسان از جهان است و
ن از اسطوره و تعابیر بولتما ۀهای نمادگرایان برداشت (.88 -87ص )سگال، وجودشناختی جست 

آورد، اساس برداشت کمپبل  یونگ که اسطوره را تصاویری ازلی و رازآلود به شمار می ۀشناسان روان
انگاشت که با  هایی با ساختار مشابه می ها را داستان اسطوره یواست.    داده ها را شکل از اسطوره

پذیری  تأویل ،ها پردازند و یکی از کارکردهای بنیادین آن زبانی نمادین به بازگویی حاالت روانی می
سرانجام  ،ها دادن الگویی جهانی از اسطوره دست تحقیقات کمپبل برای به (.34 ص، 1 )کمپبلاست 

به نگارش درآمد. او در این کتاب الگویی واحد از  قهرمانهزارچهرهدر کتاب م 1949سال  در
برآمده از آن  مانیهای قهر که صورت کّلی تمامی داستان و اظهار داشت قهرمان ترسیم کرد سفر

 ۀنوشت ،هاداریفینگانشبزندهستانی از داستان  که کمپبل با وام «اسطوره تک»است. اصطالح 
گر است؛ هزار کافی روشن ۀبرد، به انداز می کار  خود به ۀبرای بیان نظریّ  (James Joyce) جیمز جویس

 یک تن. ۀمثاب  قهرمان به
هایی  داستان قهرمانی است که از دیرباز تاکنون با نقاب ،بر این پایههای قهرمانی  تمامی اسطوره

انجام بی به گونه  پردازد. بدین در بستر رویدادهایی کمابیش یکسان می اعمالیمشابهدادنشمار
فروفشردن  برایای برقراری نظامی فروکاهنده  است که به یک اعتبار، هدف اصلی نقد اسطوره

ن، ای یگانه است  اساطیر گوناگون به اسطوره اسطوره  بخش تک بنابراین، نظام وحدت (؛103 ص)روتو 
 در سه بخش و چند زیرگروه است: یین مراحل سفر قهرمانامل تبدر الگوی پیشنهادی کمپبل، ش

. عبور از نخستین 4 ؛. امدادهای غیبی3 ؛دعوت . ردّ 2 ؛دعوت به آغاز سفر .1 :عزیمتالف( 
 . شکم نهنگ. 5 ؛آستان

. آشتی و 4 ؛گر . زن در نقش وسوسه3 ؛. مالقات با خدابانو2 ؛ها آزمون ۀ ّ. جادّ 1 :تشّرفب( 
 . برکت نهایی. 6 ؛. خدایگان5 ؛یگانگی با پدر

. عبور از 4 ؛. دست نجات از خارج3 ؛. فرار جادویی2 ؛. امتناع از بازگشت1 :بازگشتج( 
 . رها و آزاد در زندگی.6 ؛. ارباب دو جهان5 ؛آستان بازگشت

گذار  ۀمرحل ،تشّرف .استورود به جهان ناشناخته  ۀمت زندگی عادی قهرمان تا مرحلعزی
وار عبور دش یهای گذارد و از آزمون است؛ جایی که قهرمان تمام توان خویش را به نمایش می

ورود دوباره به زندگی عادی در ریخت یک قهرمان است. کمپبل که  ۀآستان ،کند و بازگشت می
گاه می ها را بیاناتی معنوی و در همان حال نشانه اسطوره  ۀنظریّ  (،265، 3 )کمپبلدانست  هایی ناخودآ
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ریزی کرد. الگوی وی  صورت سفری یکسره درونی پی شناسی و به مبانی دانش روان ۀخود را بر پای
گیرد و تنها به بازنمایی مراحل سفر قهرمان به سوی خودشکوفایی  توّلد و مرگ قهرمان را نادیده می

کاری قهرمان در  ین خویشنخست ،گیری از جهان بیرون و روی آوردن به عالم درون پردازد. کناره می
زگشاید و های روانی را با بر مشکالت درونی فایق آید و گره دبایی و (.28 ، ص)هماناین سفر است 

ر دو ساحت جسمانی ه کاری قهرمان ماعی غلبه کند. خویشفردی و اجت ۀشد بر تنگناهای نهادینه
الّطبیعه و عالم ماوراء ۀو یا تجربتن با شامل نبرد و  (190ـ189 ص: 2 )کمپبلگیرد  میو روحانی را دربر

کند  ه میرازی ناگشودنی اشار ۀمثاب کرد نمادین سفر قهرمان بهنین به کارهمچبازآمدن است. کمپبل 
با فروشکستن  ،رمزگشایی و بازنمایی آن است. قهرمان در پایان قّصه تالشی برای ،که عمل قهرمان

گاهان ۀقواعد زمان به تجرب یابد و با تمام کائنات یگانه  کیهانی دست می ۀخمراحل پیشین چر ۀآ
 شود. می

 

   نامه معراج ۀخالص .3
در حالتی بین خواب و بیداری است و هر  صتی درخشان و باشکوه در شبی که پیامبرئجبرئیل با هی

د و از ایشان شاست، بر حضرت پدیدار    گراییدهصدایی جز غریو تندر و آذرخش به خاموشی 
خیزد و در پی او روان شود. چارپایی موسوم به براق با رویی چون انسان  که از بستر بر خواست

در حالی که ندای  ؛گذرد های مّکه درمی آن سوار شده، از کوه بر صهمراه جبرئیل است که پیامبر
دهد  اثر وی آواز می کار بر آن زنی فریب رسد و پس از کار از پشت سر به گوش می ای فریب رونده

رسد.  المقّدس می گذرد و به بیت به داللت جبرئیل از هر دو درمیص رسم. پیامبربکه بمان تا به تو 
به اشارت جبرئیل قدح شیر را ص دارند، پیامبر سه قدح از شراب و آب و شیر بر او عرضه می

نردبانی  گزارند. زان پس که به امامت ایشان نماز میئرود و انبیا و مال ستاند، سپس به مسجد می می
شود و آنجا با اسماعیل دیدار  آن به آسمان اّول برمی یک پایه از سیم و یک پایه از زر و از ؛بیند می
آسمان  ؛بیند ملکی در غایت حسن می ،ای مقّرب و در آسمان سوم فرشته ،درآسمان دوم ؛کند می

ای بر کرسی نور  مکان فرشته ،آسمان ششم ؛دوزخ ،آسمان پنجم ؛وار شاه  ای جایگاه فرشته ،چهارم
المنتهی است که ةسدر ،مقّر ملکی بر کرسی یاقوت است. پس از این مراحل ،و آسمان هفتم

دریایی  ،یک به رنگی و بعدهر ؛تاینده است. سپس چهار دریاستپرستنده و س  جایگاه فرشتگانی
 صپدید نیست. پیامبرمنتها که از هیچ سوی آن کرانی  کرانه که زیر آن وادی عظیمی است بی بی

که است و از او معرفت و رؤیت حق تعالی را ئتر مال کند که بزرگ مالقات میدر آنجا میکائیل را 
رساند. در  گذراند و به بارگاه خداوند می را از چندین هزار حجاب می صپیامبر ،میکائیل .خواهد می

 صآن جایگاه که غرق در سکون و سکوتی ابدی است، سالم خداوند چون آوازی شگفت به پیامبر

پرسد و چون  خواهد، می چه میبا کسب رخصت از محضر خداوندی هر رسد و ایشان می
 خواب، گرم است. ۀدر حالی که هنوز جام ؛گردد بازمیخیزد، به خانه  ها برمی اشکال
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  نامه معراجتحلیل . 4
دارد که از زوایای گوناگون  صابن سینا نگاهی تأویلی به معراج حضرت ختمی مرتبت ی نامهمعراج

 ۀفراهم سازد که مقال از این کتابتواند معنایی تازه  می آن، قابل بررسی است و هر نگاهی به متن
 است.  الگوی کمپبل بررسی کرده ۀرا بر پای آن ،پیش رو

 

 عزیمت .4-1
شگفت سفری  ،کرده یایثارگر واالدارد تا در راه هدفی  آن می فردی یا تباری، قهرمان را بر بایستگی

دارد که  یبرآن می را وهای پیش رو،  و هولناکی آزمون ، بیم جاناّما ناشناختگی راه ؛را بیآغازد
را  یونیروهایی ناشناخته کوتاه، ین درنگ ا پس از زند، اّما میاز رفتن سر باز با درنگی کوتاهچه اگر

 .آغاز کندخویش را  ۀانقهرمان سفر تا رسانند یاری می
 انگیزد و ایشان بی آنکه تن بزند، سوار بر براق  از خواب برمی نامهمعراججبرئیل پیامبر را در متن 

 رود. و در تاریکی به معراج میشود  می
 

 ،کثیف و حیوانی است ورود به فلسفه، گذر از فطرت اّول که ۀالزم از نظر ارسطو: دعوتالف( 
ای همین  اسطوره و دعوت به سفر، تبیین   (5 صمالصدرا، به نقل از )ثانی است  ۀخورد به فطرت صیقل

 :حقیقت است
های جامعه به  چوبخواند و مرکز ثقل او را از چهار دست سرنوشت قهرمان را با ندایی به خود می

  (.66 ص، 3 کمپبل)گرداند  ی ناشناخته میسوی قلمرو
و نیاز عمیق به وجود و ادراک  دنیای ماّدی بسندگی امورات تکراریناسفر قهرمان با احساس 

یل است. دعوت جبرئ صشود. ندای آغاز در معراج پیامبر چیزی فراتر از واقعّیات معمول آغاز می
گیرد  ایشان را درآغوش می ،آمده ، جبرئیل فروداستمیان خواب و بیداری شبانگاهان که پیامبر در 

ه به ای ک فضای رازگونه (.102 صسینا،   ابن) «ای خفته برخیز! چند خسبی؟»خواند:  و به سفر می
 نامهمعراجدر روایت ،(61 ص، 3 کمپبل)بر محیط غلبه دارد  ،ن ندای آغازبه هنگام شنید کمپبل ۀگفت

  شود: دیده می
کس بیدار نبود  کرد و هیچ داد و هیچ پرنده صفیر نمی شبی بود با رعد و برق و هیچ حیوانی آواز نمی

  .(101 صسینا،   ابن)
نامهمعراجروایت با تنها نه (،61 ص، 3 کمپبل) روست زشت و ُخرد موجودی اغلب که دهندهندا اّما

 است: داستان نیست که وارون آن  هم
سپیدتر از [ ...] ،جبرئیل فرود آمد اندر صورت خویش با چندان بهاء و فّر و عظمت که خانه روشن شد

  (.102ـ101 صسینا،   ن)اببرف و روی نیکو و موی جعد 
دینی  شهرگونه گزار یعنی دین و اسطوره است؛زبان تمایز برآمده از  ،این تفاوترسد  به نظر می

 کهحال آن ؛شود ت فرض میمبتنی بر واقعیّ ا امّ  ،فراواقعیامری واقعی یا بر ادراک  مبتنی معموال  
همچنین در روایات دینی، نقش  است. و نمادین برخورداراستعاری از زبانی  ای اسطوره روایات
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رو که در نظر  ، شاید از آنزمینیمادی و جانوران غیبی سخت پررنگ است و  موجوداتفرشتگان و 
ای،  وقایع و امورات سترگ نیستند. حال اینکه در نظام اسطورهمنشأ مردم شأن چندانی ندارند، 

کرد و از کارو کوچک موجودات زمینی هایی که مبتنی بر سفر قهرمان هستند،  ویژه در اسطوره به
 ت چشمگیری برخوردارند.یّ اهّم 

 

کنده از تصاویر و ادراکات گذشتن از عوالم  : دعوت رّد ب(  گزنده  همواره دشوار و ،لوفمأ آ
  د گذراند.از سر خواه چه تجاربی در انتظار اوست وچیز چه  نددا مسافر نمی چون ؛است

  ه، کار سخت یا فرهنگ زندانی شدهّر فرد که پشت دیواری از کسالت زندگی روزم ،در این حالت
  (.67 ص، 3 کمپبل)دهد  درت انجام عمل مثبت را از دست میاست، ق

بازجست که  (Eros) عشق ۀدر ویژگی ران بایددعوت را  دّ راساس  ،شناسی فروید روان ۀپای بر
میال معطوف به زندگی در او با ( Thanatos) مرگ ۀران ۀاست که وارون )نیروی حیاتی( برآمده از لیبیدو

 ،ابن سیناینامهمعراج. در دهد میو انسان را به حفظ زندگی سوق  (247 ص، 1 )فرویدپیوند است 
 دهد: و جبرئیل ایشان را تسکین میخیزد  هراسان از حضور ناگهانی جبرئیل از جای برمی صپیامبر

  .(103 صسینا،  ن)اب جبرئیل ؛ساکن باش که من برادر توام
کند، اّما  دعوت جبرئیل را رد نمی صپیامبر شود. اگرچه همراه وی روان می صو پس از آن پیامبر

 ت.دانسسفر  نمادی از ردّ توان  را میآشفتگی آغازین 
 

برای آغاز قهرمان  ۀلیّ ناتوانی اوجبران  ،غیبی رانیگضرورت حضور یار: امدادهای غیبیج( 
غالبا  هستند که  پیر فرزانهالگوی  ان همواره بازتابی از کهنگراین یاری (.164 ص، 3 )یونگاست  سلوک

ۀ دهند که ساماناست ای خردمندی فطری  هو گون (81 ص، 3 کمپبل)د نشو صورت مرد پدیدار می به
بهره از امداد  هیچ قهرمانی بی (.61 ص، 7 )یونگهای روانی ماست  واره ساختار زیستی و اندام

پی خواهد داشت. این نیروی  ها شکست حتمی را در آن نکردن نیروهای غیبی نیست و یاری
 صپیامبربا  یووگوی  و گفت جبرئیل است ابن سینا ینامهمعراجدرکننده و مددکار غیبی  دعوت

 برای آغاز سفر است: او بخش  حضور اطمینان اهّمّیت ۀدهند نشان
گفتم )پیامبر(: ای برادر دشمنی دست یافت. گفت: تو را به دست دشمن ندهم. گفتم: چه کنی؟ گفت 

  (.103 صسینا،  ن)اببرخیز و هوشیار باش و دل با خوددار 
 ،به او تر کس شبیه صپیامبر ۀاست و به گفت انهجبرئیل مانند دیگر استادان راه، مرد شخصّیت

حیه قّوت روح قدسی  ،تلّقی ابوعلی سینا از جبرئیل (.30 ص)ترمذی، است   از صحابی ایشان ،د 
وجودی معنوی  ،و به این تعبیر (101 صسینا، ن )ابپیوسته است  صصورت امر به پیامبر است که به

توان همسو با  و نیز می که به جان دریافته است ،حواّس ظاهر ۀواسط هاو را نه ب صاست که پیامبر
ص های روح پیامبر توانمندی فرزانه مبتنی بر الگوی پیر ا نمادی از کهنگزارش ابوعلی سینا او ر

 دانست.
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و با ندای دعوت آغاز رقم خورده  یوقهرمان با زادن اگرچه سفر : از نخستین آستان عبورد( 
گشاید، عبور از آستان نخستین است و در این  اروی او میها را فر چه جهان ناشناختهاست، آن  شده

ورود به  ۀآستان نخستین، درواز (.81 ص)ووگلر،  شوند رو می قهرمانان با موانعی روبه ۀهم ،مرحله
ی مواجه با نگهبانان ،در این مرحلهقهرمان عالم ناشناخته و حایل میان دو ساحت دیگرگون است. 

 استکلویلهلم ریختی از فراخود و از نگاه  به شناختی آنان از نظر فروید شود که تعبیر روان می
(Wilhelm Stekle)  گاه فرد اشاره دارد بر اثر  صپیامبرپیش از آغاز معراج،  (.90 ص، 3 کمپبل)به خودآ

ویی چون آدمیان بیند که از خر مهتر و از اسب کهتر است و ر میبراق  به نام جانداری ،جبرئیل
  شود: به سپهر دیگر است، مانع برنشستن ایشان می صانتقال پیامبر ۀدارد. او که واسط

  .(104 صسینا، ن )ابم شد جبرئیل یاری داد مرا تا را خواستم بر وی نشینم، سرکشی کرد،
را  صشخص پیامبر ،بیند، پرچم او را گرفته بر روایات دیگر، چون جبرئیل سرکشی براق را می بنا

الگوی  کهناق معّرف بر (.392 ، ص1 )ابن هشام، جد شو کند و براق از شرم رام می فی میبه او معّر 
شود و توسنی او  آغاز میشدن بر او به محض سواراست که سیر به سوی سپهر دیگر  نگهبان آستان

آزمودن توانایی و باید در نظر داشت که  .کند جلوگیری میبه قلمرو ناشناخته  صپیامبرتا  از ورود موقّ 
ماد که ن است یشخصّیتکاری  خویشلیاقت قهرمان برای ورود به تاریکی جهان ناشناخته، 

تواند  میمقابل قهرمان نیست و  شخصّیتاو  ؛(81 ص)ووگلر، است  الگوی نگهبان آستان کهن
 باشد. سفر قهرمانهمراه و یاریگر  صچونان براق پیامبر

 

کم شهای تاریکی و تنهایی در ارتباط است که  عالم ناشناخته در آغاز با انگاره: شکم نهنگهـ( 
مرحله انتقال انسان به سپهری دیگر است که در آن دوباره متوّلد این  تعبیری از آن است.نهنگ 

ط ناشناخته بلعیده است. قهرمان توّس   نمادین شده ن رحم جهانعنوا به شد و شکم نهنگخواهد 
شکم نهنگ صورت نمادین رحم مادر  تعبیریبه  (.96 ص، 3 کمپبل) میرد ظاهر می شود و به می

گذارد،  گونه که جنین از تاریکی و فشردگی شکم مادر پا به فراخنای جهان می است؛ درست همان
شود. این مرگ و توّلد  آید و در ساحتی نو زاده می های درون خویش بیرون می قهرمان هم از تاریکی

 ص، همان است که در سخن پیامبراشدتواند ب ترین آزمایش فراروی قهرمان می دوباره که صعب
 است:   تجّلی یافته

 . (340 ، ص1 )نیکلسون، ج)مرگ تن(  د)فنای خود( پیش از آنکه بمیری یدبمیر :ُموُتوا َقبَل َان تموتوا
نیز همین تعبیر رمزآلود از مرگ صفات رذیله و توّلد صفات محموده است که با ریختی دیگر 

 است:   در کالم مسیح متجّلی شده
  (.1008 ص)کتاب مقّدس، توانی ملکوت خدا را ببینی  اگر توّلد دوباره پیدا نکنی، هرگز نمی

 است:   همچنین سخن بایزید که گفته
  (،164 ص، )عّطار از بایزیدی بیرون آمدم، چون مار از پوست

سفر . استیافتن دوباره در قالبی تازه  ای از نیستی و فنای خود و زندگی گونه ۀدهند نشان
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 ،رو و از این (101 صسینا،  ن)اب گذرد از ابتدا تا انتها در شب می ابنسیناینامهمعراجدر صپیامبر
باریک  ۀا نکتامّ  ؛ممکن است امتداد و دیریازی آن مغایر با این مرحله از سفر قهرمان به نظر برسد

تواند تا پایان سفر  پذیر نیست و می فرجام ، لزوما  کمپبلآن است که تاریکی شکم نهنگ در الگوی 
ادامه یابد. افزون بر این، کارکرد اساسی این مرحله انتقال قهرمان به ابعاد دیگری از سفر است که 

 شود. وضوح دیده می به ابنسیناینامهمعراجدر
 

 تشّرف. 4-2
ترین  با ناشناخته ،بگذاردهای پیاپی را پشت سر  رگونیها و دگ ای از آزمون زنجیره باید قهرمان
البّته عالم  ؛سفر خود دست یابد هدفبه ریختی دیگر درآید و در پایان به  ،ها مالقات کند صورت

دو آزمون شگفت  صپیامبر .دباشه شیاطین و اجنّ  ی چندالیه از خدایان و نیزقلمروتواند  می ،درون
به وادی و سپس  نهد دنیا را پس پشت می ۀگذراند، همراه با براق وسوس ر میاز س را در این بخش

گیرد و به نهایت درجات  قرار میخداوند  مخاطب خاّص گذارد،  قربت و عظمت کبریایی پا می
یابد.معنوی دست می

 

ها را با پیروزی  ای از دشواری رشته دبای قهرمان در راه دستیابی به هدف : ها آزمون ۀجاّد الف( 
، شدپشت سر بگذارد، بر ترس خود چیره شود و از وقایع و صور هولناکی که بر او پدیدار خواهند 

افتادن به گوش  راه بر براق و به صوایی به محض سوارشدن پیامبرآابن سیناینامهمعراجدر  گذر کند.
 رسد:  می

داد که  آمد و آواز می ای بر اثر من می های مّکه اندر گذشتم، رونده کوهچون اندر راه روان شدم و از 
  (.104 صسینا، ن )اب بایست

ابلیس است  ،سینا پیدا نیست، در تحریر ابرقوهی این رونده که هوّیت او در روایت ابوعلی 
یل با در معراج است که به اشارت جبرئ صو رویارویی با او نخستین آزمون پیامبر (141)همان: 

آید و  المقّدس پیش می پس از ورود به بیت ،د. آزمون دیگرشو پشت سر نهاده می ،به آن توّجهی بی
 دشواری انتخاب است:  ،آن

خواستم که خمر بستانم، جبرئیل ؛ یکی خمر، یکی آب و یکی شیر :یکی پیش آمد و سه قدح به من داد
  (.106، ص)همان نگذاشت و اشارت به شیر کرد تا بستدم و بخوردم

از  ،رسد گیرد و چون به میکائیل می راه افالک را در پیش می صپیامبر ،پس از این دو آزمون
 گوید:  خود می ۀه و خواستسختی را

است تا به    بسیار رنج و مشّقت به من رسید و مقصود من از آمدن اینجا آن بوده ،ا که رسیدمتا اینج
  (.115 ، ص)همانمعرفت و رؤیت حق تعالی رسم 

عیار جبرئیل از ایشان دشواری  دهد که حمایت تمام نشان می ،مصائب راه ۀدربار صسخن پیامبر
 راه را یکسره از میان نبرده است.ها و درازی  آزمون
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گاهی مرد را  ۀیونگ تصویر زنان: مالقات با خدابانوب(   ۀمردان ۀو چهر «آنیما»ناخودآ
گاه زن را ناخو و چون روان آدمی از دو بخش روشن و تیره  (207 ص، 5 )یونگ نامید «آنیموس»دآ

های دلخواه و آزارنده  های مثبت و منفی و سویه الگوها حاوی جنبه است، تمامی کهن  شدهتشکیل 
ست که شناخت و هماهنگی با او اّتفاقی فرخنده روی روشن آنیما بانو بغ (.22 ص)سنفورد، هستند 

آن  ۀهم ،ها زن در اسطوره شخصّیتنه که گو همان خویشتن است.اه شناخت و یگانگی با در ر
نماید که  چنین می (،123 ص، 3 کمپبل)تواند به کشف و درک آن نائل آید  چیزی است که قهرمان می

 .پذیر نیست امکان آنراری ارتباط و پیوند با روان و برق الّنفس جز با شناخت روی دیگر   معرفت
شگفت و درخور  ۀاّما نکت؛ وجود ندارد با خدابانو در روایت معراج صپیامبرایحاکیازدیدارنشانه

 درنگ، سیمای انسانی براق است: 
روی او چون روی آدمیان بود  .تر، درازدست و درازپای تر بود و از اسبی کوچک از خری بزرگ

  (.104 صسینا،   ن)اب
است،   جنسّیت براق گفته نشده دربارهها سخنی  نامه معراجاز  یک هیچ دررسد  به نظر میاگرچه 

اند  نّقاشی کردهشبیه به آن یا بسیارت زن ئگر از دیرباز او را به هی استادان صورتشگفت است که 
توان میان براق  آیا میآن است که درخور درنگ پرسش  ،رو این از ؛(64-56 ص)خداداد و اسدی، 

دیگر، آیا براق  یبه عبارت ؟ساختبرقرار  پیوندیروان  ۀ رشته یا خدابانو با بخش مادینف ۀمثاب به
که یاریگر ایشان در مراحلی از سفر  های روان پیامبر نیست ای از توانمندی شده صورت دیگرگون

ویژه  به؟ است ختی دیگر درآمده و کارکردی نمادین یافتهریدر گزارش آن به سپس معراج است و 
در ه داشت که باید توّج  یابد. ادامه می و سفر معراج بی اوشود  از پیامبر جدا می خیلی زودآنکه براق 

از  و دهسترده شبه علل گوناگون  بنیادینهای  نشانهبعضی از شود که  ها و روایات گاه دیده می داستان
ماند که یاریگر پژوهشگر  ها به جا می رنگ از آن روند؛ با این حال، در بیشتر موارد اثری کم میان می

کند که یکی از نمادهای روانی در  ونگ اشاره مییبرای نمونه،  ؛آبشخور اصلی است بردن به در پی
ای  چهرهبا   زنانه یهیکل»صورت  به تصاویری از زن یا آنیماست که گاه  ،فردّیت مردان فرآیند

چنانکه پیداست، در این توصیف نیز چهره یا صدا به  (.83، ص 6 )یونگ یافته استنمود  «پوشیده
ه را که تنها رّدی از صورت اولیّ ی تی کلّ ئبه هی هایی حاکی از زنانگی، یکسره سترده شده و نشانه ۀثابم

 است. تقلیل یافتهخود دارد،  در
 

کنندۀ مرحلۀ  گر پارۀ منفی و تاریک آنیما و کامل زن وسوسه: گر زن در نقش وسوسه ج(
که  چنان ؛خویش است برخورد قهرمان با خویشتن ۀمنزل ست و هر دو بخش بهمالقات با خدابانو
تاریک  ۀنیمکوشد تا  کند و می هایی از وجود خود دیدار می هپار ۀمثاب و روشنی بهقهرمان با تاریکی 

شود و تنها قهرمان است که به سیمای  گاه در صورتی زشت پدیدار می دابانوآورد. خشنی دررا به رو
ای است که در صورتی فریبنده  عفریتهست و وارون خدابانو ،گر وسوسهزن اّما برد،  می زیبای او پی

 یابد. نمود می
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 شبه گوش صدایی دیگراّما  ،دگذر درمی روان بود، در پی ویای که  از آواز رونده صپیامبر
 رسد:  می

که بایست تا به تو رسم، هم جبرئیل گفت: اندر گذر و  ـ با جمال فریبندهـ  داد: بر اثر من زنی آواز می
دوست ظار کردی تا اندر تو رسیدی، دنیاجبرئیل گفت که اگر او را انت ،چون اندر گذشتم ؛مایست
 . (105 صسینا،   ن)ابگشتی 

از  که عبارت استگر  ای سازنده و یاریگر با زن وسوسه ههاین مطلب گزارشی دقیق از مواج
آواز هر دو   صست که پیامبرآن ا در اینجا باریک ۀاز اوست. نکت شناخت ماهّیت او و دوری جستن

 و آنان را به ساحت حضرت هاست تر از آن گویی ایشان همواره پیش ؛شنود رونده را از پشت سر می
 دسترسی نیست.

 

، ؛ احزاب119 ،بقره ←)پردازد  نار تبشیر به انذار میآیاتی در قرآن هست که در ک: با پدرآشتی  د(
 (111 ص)سراج،  پیش از رجاء است ۀواالت و مرتباح ازعالم تصّوف در  نیز خوف و (28 ،سباء و 45
شناختی دارد و در برقراری تعادل روانی  گمان یادکرد این دو هیجان در کنار هم کارکردی روان بی که

یکسره خوفناک پدر است و شاید  ۀساختن چهرآمیز لطف ،مرحلهانسان سخت کارگر است. این 
دانست. این مفهوم که یونگ بارها از آن سخن  تفّردتکامل  فرآیندبتوان آن را واپسین مرحله در 

گاهانه برای آشنایی و پیوند با خویشتن اشاره دارد که به گسترش و استواری   فتهگ است، به تالش آ
باید با صورت هراسناک پدر به وفاق برسد و به دشمنایگی میان  انجامد. قهرمان می شخصّیت

 د.شوتر  تصاویر و ادراکات درونی خود پایان دهد تا به کمال خویش نزدیک
و  استدر پیوند تمام با مفهوم خداوند شناسی  دانش روان ۀیبر پااز پدر تصاویر ذهنی کودک 

خواند، سازگار  داوند میپدر با آنچه انسان را به خوف و خشّیت در برابر خ ی و هیمنههولناک ۀجنب
ای از این تعامل  نیز نشانه (1021 ص)کتاب مقّدس، خدا ـ مسیح مبنی بر وحدت او با پدرۀ است. گفت

ص پیامبر عروجواپسین مراحل ابنسیناینامهمعراجدر  ست.اوو تشابه و مبّین آشتی و هماهنگی با 

 قرب و سکر و درآمیختگی هیبت و انس است:  ۀاز مرتبحاکی 
چیزها را که دیده بودم و دانسته و چندان کشف و عظمت و  ۀاز هیبت خداوندی فراموش کردم، هم
 . (117 صسینا،   ن)ابلّذت قربت حاصل آمد که گفتی مستم 

  رود: هراس ایشان از میان می خداوندبه امر  رفته،از این هم فراتر رحمانی وفور فیض 
چندان اثر قربت یافتم که لرزه بر اندام من اوفتاد و خطاب آمد: فراتر آی! چون فراتر شدم، خطاب آمد 

  (.117 ، ص)همانکه مترس و ساکن باش! 
چیز فراتر از   جایی که همه ؛رسد خوف می ۀسوی مرتبدر شب معراج به آن  صسان پیامبر بدین

 .آدمی استحاالت نفسانی 
 

ای  به آن سوی نادانی و ترس راه یافته، چهره ،قهرمان هنگام رسیدن به این مرحله: خدایگان هـ(
 (.156 ص، 3 کمپبل)یابد که بازتاب فرارفتن از تنگناهای نادانی و جهل است  گون می خدای
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از بایزید « » چوناتی شطحیّ توان با  الوهّیت را مین با شدن و درآمیخت یکی
لقب و  جاز حسین منصور حاّل  (288بقلی شیرازی، ص ) «أنا الحق»و ( 375)هجویری، ص  بسطامی

با سلطنت ظاهری و  که (102 ص)سپهساالر، بلخی د محّم الّدین  در خطاب به جالل «گاردخداون»
در این مرحله قهرمان  سنجید.مطابقت داد و  (25 ص)فروزانفر، ی مراد بر مرید در پیوند است باطن

اتب روحانی قرب و عروج به باالترین مر یابد. آنان راه میانجمن آید و به  به ریخت خدایان درمی
 در شب معراج است:  صاز دستاوردهای سفر پیامبر ،خداوندخاّص  ۀمشاهده و مخاطب

 صسینا،   )ابوعلیبه آوازی که هرگز مثل آن نشنیده بودم  ؛چون فراتر شدم، سالم خداوند به من رسید
117.) 
 است.  ه آن دست یافتهبص پیامبرعلّو درجاتی است که  ۀخداوند نشان ۀسالم خاّص 

 

برکتی برای او و تبار اوست، عمال   ۀمثاب ن با دستیابی به هدفی که بهسفر قهرما: برکت نهایی و(
 رسد.  به پایان می

بر آن نازل  سمبول انرژی زندگی است که بر اساس نیازها و احتیاجات هر مورد خاّص سادگی  برکت به
  (.196 ص، 3 کمپبل) شود می

به پاسداشت جایگاه خود داشته باشد و  تمایل ،عی است که قهرمان پس از خداگونگیطبی
مثابۀ بازگشت  رسید. برکت نهایی بهبه آن توان  نگاهبانی از آرامشی بهشتی که جز در پایان سفر نمی

بخش و یاریگر باشد  اند معجونی شفابخش، گنجی شایگان یا دانشی رهاییتو با اکسیر است که می
ن تنها مسیر این مرحله نهایت پیشروی قهرمان در دل تاریکی است و بعد از آ .(48 ص)ووگلر، 

 بازگشت فراروی اوست.
 گوید:  می در دیدار با میکائیل از سختی راه و هدف خود  صپیامبر

است تا به معرفت و رؤیت حق تعالی رسم، داللت کن مرا به وی تا   ا، آن بودهینجقصود من از آمدن ام
 . (115 صسینا، ن )ابمند شوم و به خانه بازگردم  کّلی بهره ۀشد که به مراد خود رسم و به فایدبا

 صخداوند به پیامبرد و امر شو ّسر میخداوند میدیدار با  ،های بسیار با درگذشتن از حجاب
 رسد:  می

، )همانها برخیزد  چه مرا پیش آید، بپرسم تا اشکالیزی بخواه! گفتم اجازتی ده که هرخطاب آمد که چ
  (.118 ص

داوندی واسطه از ذات خ است که بی صوردهای خاّص معراج پیامبر آ ره ،مشاهده و معرفت
 است.  دریافت شده

 

 بازگشت. 4-3
بازگردد ه باید تا هنگام مرگ به زندگی روزمّر  به هدف، خواسته یا ناخواسته میقهرمان پس از رسیدن 

 شخصّیتکارکرد اجتماعی  ۀدهند چیز نشان بیش از هر ،بازگشتو قهرمان زندگی خود باشد و 
 تا بایداست،  بینی قهرمان از او انسانی دیگر ساخته ساختن جهان برکتی که با دگرگون .قهرمان است
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باشد که دیر یا زود سفر شگفت خود را  کسانیبخش  است در اختیار دیگران قرارگیرد و الهامممکن 
این  ۀجان آماد بلکه خود به ،نیازمند یاری نیست تنها برای بازگشت ی، پیامبر نهرو از این ؛ندآغاز می

 ارمغان آورد.  به ت خویش، برای امّ دریافته است را سفر است تا ماحصل آنچه
 

پذیری  سو و تردید در اصل انتقال دلبستگی به عالم ناشناخته از یک: امتناع از بازگشت الف(
رد. این دا تجارب شگفت شخصی از سویی دیگر، قهرمان را از بازگشت به زندگی روزانه بازمی

از قهرمانی فردی،  قهرمان است و گذشتن از این آستانجایگاه اجتماعی  ۀکنند دشوار، تعیین ۀمرحل
بلکه تا روزگارانی  ،تنها تباری را از تباهی و گمنامی خواهد رهاند آفریند که نه نی اجتماعی میقهرما
ز سفر بازنگردند، یکسره دستاورد قهرمانانی که ا ی،رو ینا از ؛داشببخش مردمان  الهامتواند  میدراز 

یا مجذوب ( 203، ص 3)کمپبلگذرند ای متعالی در ن است در میان خلسهی ممکحتّ  فردی است،
مجذوب »ف در تصّو خودی فرومانند. این جماعت را  در بی ،و عقل درباخته شوند ای الهی جذبه
کنند، اقتدا به آنان را هم درست  چه آنان را انکار نمیو اگر (241)الهیجی، ص اند  خوانده« مطلق

این پایه،  بر کامالن نیستند؛ ۀاند، از طایف ندهسفر خود را به فرجام نرسااین گروه، دانند و چون  نمی
در معراج  اّما ؛استای و دینی  مشترک میان قهرمانان اسطورهتی خصوصیّ  ،امتناع از بازگشت

کامال  مشهود است و سفر  ۀعنوان فرجام پیروزمندان بازگشت به دنیای عادی به ۀاندیش صپیامبر
و پس از دریافت  (115 صسینا،   ابن)است  المی با میکائیل از آن سخن گفتهک ایشان در هم

، )همان «ن این همه بکردم، به خانه آمدمچو»کند:  به انجام آن اقدام میخداوند های خود از  پاسخ
رسالت خویش را با خود  همچنان بار صبه مردم برسد و پیامبر باید. بنابراین، پیام معراج (115 ص

 حمل کند. 
 

 دبای های شروع سفر مواجه بود، اکنون می دشواری قهرمان که در آغاز با: فرار جادویی ب(
 های بازگشت را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارد:  سختی

اگر قهرمان هنگام رسیدن به پیروزی، دعای خیر خدابانو و یا خدا را پشت سر داشته باشد، آشکارا 
روهای حامی اش به جهان بازگردد و در این حال تمام نی مأمور است با اکسیری برای جامعه

 . (206 ص، 3 کمپبل)الّطبیعه حافظ اویند  مافوق
گردد و در این مسیر موانع موجود را  بازمیاز راه رفته  ،است هرمانی که از بازگشتن سر باز نزده ق

واالیی که در معراج به آن  ۀاز بازگشت و مرتبص پیامبر نکردن امتناع زند. از سر راه خود کنار می
ه آسودگی ب است و ایشان به میل خود و به  اند، مسیر بازگشت را بر ایشان هموار کرده دست یافته

 است.  ای بوده ویی تمام سفر ایشان لحظهکه گ چنان؛ گردند عالم پیش از معراج بازمی
 

کالف روایت، داستان از آید که با درافتادن گرهی در  گاه پیش می: دست نجات از خارج ج(
 ۀبستگشایی در مسیر فرو افسرد. این مرحله راه میستد و پویایی و حرکت طبیعی آن ای رفتار بازمی

قهرمان با برکت حاصل از سفر به جهان ای که سیر منطقی آن ادامه یابد و  گونه به ؛داستان است
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ردد، نیرویی رهاننده به او یاری خواهد اگر قهرمان نخواهد یا نتواند از راه رفته برگ .پیشین بازگردد
زده یا  دهد که از بازگشت سر باز رساند. در واقع این مرحله برای آن دسته از قهرمانانی روی می

اند. پیداست که مراحل فرار جادویی  بهره اند و از یاری خدا یا خدابانو بی موّفق به فرار جادویی نشده
است، نیازمند یاری   قهرمانی که موّفق به فرار شده ؛نددست نجات از خارج، نافی یکدیگرو 

. است  تر از حرکت بازمانده نخواهد بود و قهرمانی که در انتظار نیرویی رهاننده است، پیش
سادگی برگزار  به ،از سفر آنان مرحلهقهرمانان دینی اساسا  مخالفتی با بازگشت ندارند و این 

 تر سفر قهرمان دینی است؛ عام ۀجنبای بروز این اختالف، ه رسد یکی از زمینه به نظر مید. شو می
را  ش، دستاورد سفریشت خود بازگردد و ضمن تدوام و تکمیل رسالت خوباید نزد امّ  پیامبر می

 (115 صسینا،   ناب ←)گوید  در شب معراج از بازگشت سخن می صیامبربرای آنان به ارمغان آورد. پ
خیزد، به خواست خود به خانه  ها از میان برمی پرسد و اشکال خواهد، می و چون هرچه می

برای بازآمدن نیازمند مساعدت نیروی  اوگردد. هیچ مانعی بر سر راه بازگشت قرار ندارد و  بازمی
 ؛برخوردار است شخصی بیشتری ۀاز جنب ،ای این مرحله در سفر قهرمان اسطوره خارجی نیست.

بهره  ز ارزشی قومی و گاه انسانی است، از گستردگی و ژرفای معراج پیامبر بیئسفر او اگرچه حا
رو گاه ممکن است با خاطری دردمند از  ینا ای یقینی به بازگشت ندارد و از است. قهرمان اسطوره

 جهان پیشینواند به ی نیازمند نیرویی باشد تا با یاری او بتسفر بازگردد، آن را به تأخیر بیندازد یا حتّ 
 .   دبازگرد

  

گذارد و عوالم رمز و راز را  ها گام می مسافری که به جهان شگفتی: بازگشت ۀعبور از آستان د(
ا امّ  ؛یا آن جهان دیگر، خود اوست د،شو سراسر اسرار می ای از آن جهان نوردد، خود پاره یدرم
است، دیگر همان مسافر پیشینی که بود، چه او بیش از همیشه به خود راستین خویش مانند اگر

گاهانه با خویش و در خویش  نیست. او اکنون قهرمانی است که جهانی از رمز و راز و دانش را آ
 ۀظاهر متعارض است که با هم هان بهکند. دشواری او از این پس، تطبیق و فهم دو ج حمل می

رهنوردانی که در راه  ،. بر این پایهندها چیزی جز دو جلوه از حقیقتی واحد نیست تضادها و تقابل
توانند داشت و تنها  اند، فهم درست و دقیقی از هستی نمی اند یا هنوز به فرجام نرسیده فرومانده

 باشند.   آنانی به این درک عمیق دست خواهند یافت که به ژرفای راز راه برده
است. قهرمان از سفر  سفر فی الخلق بالحق ۀمنزل به ،به تعبیر مالصدرا ،بازگشتن از معراج

. این ویژگی برساندگیری کند و پیام غیب را در حّد فهم هرکس به او  دسترا گردد تا مردمان  بازمی
الم پیش از سفر را در مشهود است. ایشان ع صدهد، در معراج پیامبر که اساس نبّوت را تشکیل می

دانند که دیر یا  ای می و بازگشت از سفر را مرحله (همان)قربت و مشاهدت به یاد دارند  ۀنهایت مرتب
امری  ،ظاهر متفاوت تطبیق و سنجش دو جهان به صگذراند. گویی برای پیامبربزود باید از سر

رسد از این  است و به نظر می  این موضوع از پیش حل شده ،بدیهی است و اساسا  در نظر ایشان
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سهولت  گوید و آن را به میو از آن سخن  ردسفر، بازگشت را پیش چشم دا طّی قهرمان لحاظ که 
 .باشدیی استثنا کامال  روایتی  ص، معراج پیامبرکند میتمام برگزار 

 

ان ناشناخته نیست، بلکه وی بازگشت قهرمان به معنای گسستن او از جه :ارباب دو جهان هـ(
 :یگانه استدو جهان چیرگی دارد و با حقیقت هستی به هر

هنر ارباب دو جهان، آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است، حرکت از سوی تجلّیات زمان به سوی 
 . (237 ص، 3 کمپبلساز و بازگشت از آن ) اعماق سبب

، طبعا  دری را فراروی خود از معراج بازگشته ،قهرمانی که از سفر درون و فراتر از آن
 است،  تاریکی و ناشناختگی پیش رفته دلشد. سفری که تا  نخواهداست که دیگر بازبسته   گشوده

اّما منطقا   ،رازآلود باقی بماند و این خاصّیت عالم ناشناخته است رای همیشهاگرچه ممکن است ب
چنان پیوند و تعامل تنگاتنگی با مسافر خود خواهد داشت که قهرمان خود را در ارتباط با آن یگانه 

 احساس خواهد کرد.
ای که  گونه به ؛دو کرانه استزمان قهرمان از هر توانایی درک هم ،مهم در این مرحله ۀنکت
دیگری تفکیک  های هریک را از یک با دیگری درنیامیزد و قهرمان بتواند ویژگی های هیچ مقیاس

ذکر است، یادکرد و  صاین توانایی در معراج پیامبر ۀدهند نشاندهد. مطلبی که کند و از هم تمییز 
  در حین سفر است: ایشان از عالم پیشین

مند شوم و به خانه  کّلی بهره ۀشد که به مراد خود رسم و به فایدتا با خداوندداللت کن مرا به وی 
  (.115 صسینا، ن )اب بازگردم

است،   موجب نسیان عالم خلق نشده صبر پیامبر منتهای عالم امر ّطبع چون تجّلی بیبال
 را از خاطر ایشان نخواهد زدود. پایان عالم اکبر اصغر هم، شکوه بیبازگشت به عالم 

 

شود و به روشنایی و یگانگی  سفر قهرمان با تنهایی و تاریکی آغاز می :آزاد و رها در زندگی و(
دار نقشی  گردد و اگر عهده انجامد. قهرمان تا سفر مرگ به زندگی روزانه بازمی با تمام هستی می

به تبار خود  ،وم یا مّلت در درازنای تاریخ استبخش یک ق آورد خود را که نجات رهاجتماعی باشد، 
ثبات و تداوم  ،آید، دگرگونی و در عین حال مهّمی که در پایان سفر به چشم می ۀکند. نکت هدیه می

 است:    آمدهذن که در یکی از متون کهن  چنان ؛نظام هستی است
کوه  ،ام، کوه دیگر ذن رسیده چون اندیشیدم که به .ذن را آغاز کردم، کوه کوه بود ۀآن گاه که من مطالع

 و(. صولی چون به شناسایی کامل ذن رسیدم، کوه باز کوه بود )ایزوتسو،  نبود؛
گونه است که مفهوم تاریکی و روشنی، ثبات و حرکت، تنهایی و عدم تنهایی و سایر  این

اّما دیگر همان  ،اگرچه تهی از معانی و حقیقت پیشین خود نیستند ،مفاهیم مّتضاد و متقابل دیگر
 «آزاد ۀزند»حله از سفر قهرمان با مفهوم حیث، این مر ینا از ؛ها و مفاهیم پیشین نیز نیستند هانگار

(Jivan mukti)  ادراکات  ۀسلوک هماز سیرو ،که در آن مرحلهدر طریقت هندی یوگا مطابق است
گسلد و چون هنوز در قید حیات است،  و هرگونه پیوند او با دنیای مادی می یابد مییوگی فرجام 
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 یابد:  تی شگفت میوضعیّ 
ت؛ هم مرده است و هم زنده؛ هم در قید حیات است و هم ممتاز و آزاد؛ هم در زمان است و هم ابدیّ 

ج  )شایگان،]است[ تضادها  قرار یافته  ۀوی در محل تقاطع کلیّ [ ...]  ،م نیستیهم وجود است و ه
 (. 701 ، ص2

او به ارباب دو جهان به پایان شدن  بازگشت و تبدیل ۀواقع سفر قهرمان با گذر از آستاندر 
 ؛قهرمان تا پایان زندگی استها و تجارب شگرف  توّسع و تمدید دریافت ،رسد و این مرحله می

د را که به خو تأثیر تجارب دبای می است و قهرمان  ای از سفر هنوز پایان نگرفته که گویی جنبه چنان
زندگی خویش انعکاس  ۀبازماند است، در ها انجامیده نظری ها و تنگ بینی او از ساحت کوتهآزادی 
 دهد:

اند. او  نه چیزهایی که واقع شده ؛اند آن چیزهایی است که در حال وقوع ۀقهرمان، پهلوان هم
 ،هراسد بعد نمی ۀاز لحظ ،گیرد )هستی( اشتباه نمی تغییرناپذیری ظاهری را در دل زمان با ابدّیت بودن

  (.250 ص، 3 کمپبل) ی را با تغییر و تحّول نابود کندآید تا پایدار یا از هر چیز دیگر که می
گاه است، با خود و دیگران هاست و تنها آن  انسانهای روحی  گرفتاری ۀهم ۀنادانی ریش بر  که آ

آوردهای خاّص زندگی هستند که تنها از  همه ره ،آزادیصلح است. آرامش، مهرورزی، شادی و سر 
گاهی در عمیق توان به آن طریق کسب معرفت و بصیرت می ترین و باالترین  ها دست یافت. این آ

 ۀپرد از پروردگار به طرح بی بندد و ایشان با کسب رخصت صورت می صپیامبر برای ،حّد ممکن
گاه و آزاد به خانه  های خود پرداخته، پاسخ را از خداوند دریافت می اشکال همه دارد و با خاطری آ

ست، ا  به دست آورده تشّرف پایان مرحله در صبرکتی که پیامبر (.119-118 صسینا،  ابن)گردد  بازمی
گاهی و  آزادی ابدی و گوهری نافرسودنی است. اکسیر آ

 

  نتیجه. 5
نشان  کمپبلجوزف  ۀاسطور تک ۀبر اساس نظریّ  ابوعلیسینایهنامجمعرابازخوانی دستاوردهای 

و امتناع از بازگشت  دعوت ردّ  مراحل در اگرچه ؛همسانی داردیادشده الگوی با دهد که این متن  می
قابل توجیه است. افزون بر  های متن ها و نیز رمزگان نشانه ۀبر پای گاه شود که هایی دیده می ناسازی

معراج قهرمان   دعوت ،آن کننده و  دعوت شخصّیتبودن  یکی، اهّمّیت کم یط موجودتوّس نامه
مالقات با  ۀچند و چون در مرحلو  کند را از آغاز تا پایان سفر همراهی مییاریگر غیبی که قهرمان 

 درنگ است. و لنکاتی درخور تأمّ  خدابانو،
وجود  ،کمپبلو الگوی  ابوعلیسیناۀناممعراجنخستین عّلت ناسازی میان رسد،  به نظر می

است که  ای قهرمان اسطوره با قهرمان دینی کیفّیت سفر در  کننده اّما تعیین ،باریک  ناهمگونی
قهرمان  ،بر این اساس .و اسطوره است قدسی در دو ساحت دین ۀمحصول شّدت و ضعف جنب

عیار نیروهای غیبی برخوردار است که اگر این نیروها را حّتی به نمادهایی  دینی از پشتیبانی تمام
تر از حضور  بخش الگو اطمینان ها در قالب کهن صرفا  روحانی فروبکاهیم، میزان فعلّیت آن
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ها در معّیت  سفر و آزمون چون مراحل گوناگون ؛ای است های اسطوره نیروهای یاریگر در داستان
سفر پر خطری را آغاز  دبای ای می د شد. قهرمان اسطورهسادگی و با موّفقّیت سپری خواه هها ب آن

پیاپی و دشواری که این قهرمان های  گذرد. آزمون کند که راه آن جز در تاریکی و تنهایی نمی
وی را در پایان سفر به شّدت تکان  شخصّیتگذراند، منحنی تغییر  تنهایی و در ابهام از سر می به

ناشناخته برای قهرمان  ،است. از سویی  خواهد داد و او دیگر همانی نیست که در آغاز سفر بوده
داند که کجا خواهد رفت، چه خواهدکرد و چگونه از  دینی چندان ناشناخته نیست، بلکه وی می

 سفر باز خواهدگشت.
. در سفر قهرمان است ز حدود نظرّیها نامهمعراجروایت  فراتر رفتن ،این ناهمسانی دیگرعامل 

های  ریزی ساختار سفر قهرمانی بالقّوه است که با برانگیختن توانمندی پی ،اسطوره الگوی تک واقع
و هر انسانی که در  خواهد شددرونی خود و گذشتن از مراحل دشوار به قهرمانی راستین دگرگون 

 درک و تجربههایش قادر به  درون خود بکوشد، در حدود توانمندیبیدارسازی و شکوفایی قهرمان 
 کمپبلعمیقا  فردی و درونی الگوی سفر قهرمان  ۀاین ویژگی برآمده از وجه این الگو خواهد بود.

شناسی یونگ دانست که هرگونه نقصی در  مفهوم تفّرد در روان ۀتوان آن را تجّلی یکپارچ می واست 
وقعّیت فرد خواهد بود؛ اّما م شخصّیتل و تعالی مانعی در راه تکام روند رشد و پیشرفت آن،

خود را پشت سر گذارده و اینک در مقام  رمانانهتر سفر قه پیش چنان است که صاسالم پیامبر
نه روایت  نامهمعراجکه  گونه است این .به سفری دیگر است تشّرف ۀتاندر آسس مقّد  قهرمانی
در اگرچه  ،دیگری راۀ عیار است که سفر قهرمانان ی تمامکه داستان قهرمان ساز هرمانسفری ق

 خود را در طّی دینی پیروان  ۀورد عظیم آن، جامعاوردد تا با رهن درمی ،تر تر و شگفت ویژهی قلمرو
 نامهمعراجروایت شناختی  هر چند وجوه حماسی و اسطوره خشد. بر این اساس،ها روشنایی ب هزاره

در الگوی  ای تر از دستاوردهای کّلی قهرمان اسطوره تر و متعالی عمومیای  حایز نتیجهاندک است، 
 .است قهرمانسفر 

ت و توانمندی قابلیّ  ۀدهند نشان کمپبل ۀبا نظری ابن سینا ی هناممعراجو سنجش متن بازخوانی 
ع، و از سویی میزان توّس  شناسی اسطوره ۀدر حوز ای جدید هنظریّ  با هدر مواجهروایت ابن سینا 

با وجود  ،رسد . همچنین به نظر میاستبا متنی دینی  در کاربست آنه انعطاف و فراگیری این نظریّ 
های  رغم تفاوت به، ر نگاه انسان معاصر، این دو ساحتویژه د به ،های بنیادین اسطوره و دین تفاوت
 .ندا بوده از نقاط اشتراک بسیاری برخوردار ،موجود
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 .1365 های اسالمی آستان قدس رضوی، مشهد پژوهشبنیاد تصحیح نجیب مایل هروی،  نامه،معراجن سینا، اب
خوارزمی، چاپ ، اصغر مهدوی چاپالّدین اسحق بن محّمد همدانی،  رفیعۀ ، ترجمهاللّسیرترسولابن هشام، 

 .1377 ، تهرانسوم
اللمعفیالّتصّوفسراج طوسی ابونصر نیکلسون، ترجمۀ مهدی محّبتی، اساطیر، چاپ دوم، رینوالد آلن  چاپ، ،

 . 1388تهران، 
دو بعد فلسفی و  های ابن سینا و یرحیدر در نامه سیمای جبرئیل در معراج ۀمقایس»احمدی زاویه، سعید و افرا خاکزاد، 

 .1395زمستان  پاییز  و، 25ـ7ص ، 25 دوازدهم، ش ، سالمطالعاتهنراسالمی، «میتجّس 
آیینبوداییذن توشیهیکو،ایزوتسو،  ، چاپ علمی و فرهنگی، شیوا کاویانی ۀ، ترجمخلقمدامدرعرفانایرانیو

 .1381سوم، تهران، 
 .1385هانری کربن، طهوری، چاپ پنجم، تهران  چاپ، شرحشطحیاتبقلی شیرازی ، 

 .1385، چاپ دوم، تهران مرکز، مسعود علیا ۀ، ترجممسیحواساطیر بولتمان، رودلف،
 . 1394، چاپ چهارم، تهران نی، محمود مهدوی دامغانی ۀ، ترجمشمائلالّنبیترمذی، 

 .1390، چاپ سوم، تهران سخن، تاریخجمعقرآنکریمجاللی نائینی، محّمدرضا، 
، «کنوندر کشورهای اسالمی از دیرباز تا های معراج حضرت محّمد بررسی نّقاشی» ،اسدی خداداد، زهرا و مرتضی

 .1389 تابستان، 67-49ص  ،15 شسال پنجم، ، نگره
ص ، المللیابنسینامقاالتهمایشبینمجموعه، «ابن سینا و حکیم نظامی ۀمعراج در اندیش»ذوالفقاری، محسن، 

 (.تا )بی، 11 -1
ن، کنت نولز،  .1385، چاپ سوم، تهران مرکز، پور ابوالقاسم اسماعیل ۀ، ترجماسطوره روتو 

مناقبخداوندگار ،احمدسپهساالر، فریدون  در ، تهران کارنامه،محّمدعلی موّحد و صمد موّحد،  چاپ، رساله
1391. 

 .1394، چاپ سوم، تهران فریده فرنودفر، بصیرت ۀ، ترجماسطورهسگال، رابرت آلن،
 .1388، چهارم، تهران افکار، فیروزه نیوندی ۀ، ترجمیارپنهان سنفورد، جان. ا،

 .1386ششم، تهران، چاپ ، امیرکبیر ،2ج  ،هایفلسفیهندادیانومکتبشایگان، داریوش، 
و  دانته هیکمدیالگیری  تطبیقی شرایط اجتماعی ـ سیاسی تأثیرگذار بر شکل ۀمطالع»ضرغام، ادهم و ندا عظیمی، 

 .1395پاییز ، 58ـ27ص ، 9، پیاپی 3 چهارم، ش ۀ، دوراتتطبیقیهایادبیّپژوهش،«نامهمعراج
 .1386 ، چاپ شانزدهم، تهران،زّوار، محّمد استعالمی چاپ، االولیاءةتذکر، عّطار

 .1391، چاپ دوم، تهران نیلوفر، صالح حسینی ۀ، ترجمتحلیلنقدفرای، نورتروپ، 
 .1385، تهران، چاپ هفتم، ، معینالّدینمشهوربهمولویمحّمدجالل الّزمان، فروزانفر، بدیع

 .2537هاشم رضی، آسیا، چاپ دوم، تهران  ۀ، ترجمیکپندارۀآیند(، زیگموند، 1فروید )
گاه»، (2)ــــــــــــــ  چاپ ، سازمان چاپ و انتشارات، 21 ش ،ارغنونپور،  شهریار وقفی ۀ، ترجم«ضمیر ناخودآ

 .152-133 ،  ص1390 سوم، تهران
 .1394 مینا غرویان، دوستان، تهران ۀ، ترجمتوآنهستی، جوزف، (1) کمپبل

 .1388عّباس مخبر، مرکز، چاپ پنجم، تهران  ۀ، ترجمقدرتاسطوره، (2)ــــــــــــــ 
 .1386، چاپ دوم، مشهد گل آفتاب، شادی خسروپناه ۀ، ترجمقهرمانهزارچهره، (3)ــــــــــــــ 

ت کرباسی، درضا برزگر خالفی و عّف محّم  چاپ، رازعجازفیشرحگلشناإلمفاتیحد، ین محّم الّد  الهیجی، شمس
 .1395، تهران زّوار، چاپ سوم



 28/153، شمار پیاپی 1400، پاییز  و زمستان 2، شمار 11ادب فارسی، سال 

 ،22 ش،ارغنونبهزاد برکت،  ۀ، ترجم«الگویی کهن ۀالگو و انگار کهن» ،ویلرایت و جوزف.بمادیورو، رنالدو.ج 
 .287-281 ، ص1382 چاپ چهارم، تهران ،سازمان چاپ و انتشارات

چاپ ، مرکز نشر دانشگاهی، ه نورانیعبداللّ  چاپ ،احمد بن محّمدالحسینی اردکانی ۀ، ترجممبدأومعاد، صدرامال
 .1381دوم، تهران 

 ، چاپ چهارم، تهرانیعلمی و فرهنگ، حسن الهوتی ۀ، ترجمشرحمثنویمعنویمولوی نیکلسون، رینولد آلن،
1389. 

 .1394چاپ سوم، تهران ، مینوی خرد، محّمد گذرآبادی ۀ، ترجمسفرنویسنده ووگلر، کریستوفر،
 .1390سروش، چاپ هفتم، تهران، محمود عابدی،  چاپ، کشفالمحجوبهجویری، 

 .1383، مشهد نشر و فریدون فرامرزی، بهپروین فرامرزی  ۀ، ترجمآیونکارلگوستاو،، (1) یونگ
جستجویهوّیتخویشتن(، 2) ــــــــــــــ در چهارم، تهران فروزی، جامی، چاپ محمود به ۀ، ترجمانسان

1392. 
 . 1384، چاپ پنجم، تهران جامی، محمود سلطانّیه ۀ، ترجمهایشانسانوسمبل،(3) ــــــــــــــ
 .1390نشر، چاپ سوم، مشهد  پروین فرامرزی، به ۀ، ترجمچهارصورتمثالی(، 4) ــــــــــــــ
 .1390، چاپ چهارم، مشهد نشر به، پروین فرامرزی ۀ، ترجمهاخاطرات،رؤیاها،اندیشه، (5) ــــــــــــــ
 .1392جامی، چاپ دوم، تهران،  فروزی،محمود به ۀ، ترجمشناسیوکیمیاگریروان( 6) ــــــــــــــ
یونگدربار، (7) ــــــــــــــ ، سپیده حبیب ۀ، ویرایش و تلخیص جیمز ل. جرت، ترجمزردشتنیچهۀسمینار

 .1390، چاپ چهارم، تهران قطره
 

 


