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کهنچند معراج نامۀگزاره هايطبیقو تبررسی
شفیعی کدکنیمعراج نامۀباهاآنقایسۀمو

1دکتر محمدکاظم کهدویی

2دکتر محمد علی صادقیان

3احمد دهقان

چکیده
پس از وشده هادنشان دي سفر انسان به دنیاي ماوراي حسهانوترین گزارشوترین کهن،در این گفتار 
»د رضا شفیعی کدکنیمحم«که ازي اتی گزارش کرده اند و معراج نامههاي سنّایی که انسانآن میان سیره

این پژوهش نشـان  .استشدهانجام هاییمقایسهانسان معاصر در دست داریم،ز سیراي ابه عنوان نمونه
ی و بخصـوص بـر   توان از دیـدگاه علمـ  م داشته باشد و میتواند وقوعی مسلّدهد اکثر این سیرها میمی

شـده  هادهاي این سیرها نشـان د گزارهبخشی از. ضمن بررسی ودات یونگ آنها را توجیه نماساس نظری
التی است که این و تأمهاریاضتباورها،از طرفی وابسته بهها،این معراجتشابه و نکات مشترك کهاست

د.گـرد مربوط می ر از متقدمخّسیرهاي متأر به تاثیر پذیري اکثر ی دیگیشود و از سوسیرها را موجب می
ـنّ رورویاهمچنین از  تشـریح  غیـب از طریـق ارائـه و    دیـارِ تی و معاصـرِ قرار دادن مسافران دو طیف س

شده استترسیمدر آفرینش عناصر این گزاره هایفنقش جهان ذهنی این دو طهاي مستند آنها،گزارش
برآدمیاند و رسالت و از این رهگذر تعهعنـوان حیـوانی نـاطق و    تی انسان به ه به تعریف سنّاساس توج

يآوردیـا در پایان. ترسیم شده است ین به صورت حیوان سایس در معراج جمعی انسان تعریف معاصر
وب در عالم ارواحهاي معذّالت روانکشیدن حایربه تصوي گزارش واجه بمعاصرانسانکهاستده ش

سالم سازي براي تهذیب وجمعیآماده سازي وجدان غیب ودد تردر ص،بهره گیري از استراتژي رعب
در محابـاي شـاعران  دلیل نکـوهش بـی  . علمی استحرکت عقالنی وجامعه از طریق جنبش آگاهانه و

عنـوان رکـن   د شعر بـه و تعهسالترهی آنها به نیز همین بی توجانسان معاصرآخرین بخش معراج نامۀ
هنگی جامعه است.امکانات فری ازمهم

کدکنی.شفیعی ،ناخودآگاه،مکاشفهجهان غیب،معراجنامه،دنیاي ماوراي حس،انسان معاصر،ها:واژهکلید 
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 52
اول

مهمقد

است که با تکرار فراوان در تاریخ دیـده مـی شـود   حوادثیاز جملهانسان به جهان پنهانریسمعراج یا 
سـواي از  .اسـت » ویـراف زرتشـتی  «و )اسـالم(ص عراج پیـامبر  از نمونه هاي برجسته و کهن آن مکه

از سـیر خـود  آنهابرخی ازاند کهالتی داشته تأمسیرها وافراد دیگري نیز،نمونه هاي برجستۀ یاد شده
تعدادي از آنها هنوز بر جـاي  خوشبختانهواندنگارش درآوردهه صورت آثار ادبی ببهراییهاگزارش

،یـم اکـه از آنهـا اطـالع یافتـه    راهاي به ثبت رسیده ايسیر،وارفهرست این گفتار ابتدا. دره استماند
نمونه هاي کافی و مسـتند از جهـات  با ارائۀراي مهمگزاره هاي سیرهاازبخشی،پس از آنی وفمعر

وارد (ص)باحـث عمـده و فنـی  معـراج پیـامبر     در این گفتـار بـه م  ایم. دادهمختلف مورد بررسی قرار 
گفـت . یمسخن خواه(ص)معراج پیامبرازآن تأثیر پذیريوبسطامیپیرامون معراج بایزیدا ام،نشویم

يانسان معاصر با معراج نامـه هـاي دیگـر   ونۀدکتر شفیعی کدکنی را به عنوان نمپس از آن معراج نامۀ 
یم کـرد و  سه خواهمقایو...دانتهسیرالعبادسنایی ،،يمعرّابوالعال،بسطامیبایزیدارداویراف،مثل معراج
یمنشـان خـواه  پدیده هـاي هسـتی   به عناصر وو معاصرتی انسان  سنّرا از دیدگاه نگرش تفاوت آنها

ـ هـایی اسـت کـه   معراج ةتحلیل گزاربررسی و،شوهن ذکر است که اساس کار در این پژشایاداد. ه ب
ایـن پـژوهش بـه هـیچ     درانتشار یافته است .اسطوره ايیا ، تاریخی فلسفیادبی،،صورت متون دینی

تجربه و سقم ت وروي در پی اثبات صحمتـون مـورد   همـۀ ،یات نبوده و از این نظـر ت این رواسندی
از اسـت و متن . زیرا بناي  این پژوهش بر اساس تحلیل یمنگریسته اتجربهبررسی را به فرض اصالت

ـ ؤعناصـر ذهنـی م  هـا و سـی داده  بررواقـع  زیرا تحلیل متن دراین نگاه هر دو شق آن برابر است. ف لّ
به نحو چشمگیري در ایـن تحلیـل مشـارکت مـی     در متون هرمنوتیک عناصر ذهنی خواننده کهاست
ناخودآگـاهی  هم این گزاره ها حاصل یک سـیر معنـوي در حالـت ربـودگی و    اگر،بر این اساس.کند

آگـاهی آبشـخوري   خودنای وحال آگـاه به هرباشد.حاصل یک تالش ذهنی،می تواند،سالک نباشد
تـر  به دلیـل اسـتفاده از الیـه هـاي ژرف    باشد،حاصل ناخودآگاهیگزاره هایی که چهگرمشترك دارند.

از ایـن  ویـا مـی نامنـد   ؤیایی را تمثیـل ر ؤاصوالً وقایع راست.داررذهن از عمق و ابعاد بیشتري برخو
بـا اسـت، و زاره هـا ماننـد گـزاره هـاي آگاهانـه      ا تعداد زیادي از این گـ ام.را تحلیل می کنندهانگاه آن
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53...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

ـ   رو اعتقـادات مطابقـت کامـل دارد.از ایـن    و آموزه هـا  زندگی، ه بـه عناصـر ذهنـی    بـر اسـاس توج
الت بیـانی و  و نیـازي بـه تـأم   اسـت محـیط زنـدگی) قابـل تفسـیر    ، عالئق،آثار و(باورها، رفتارمؤلف

وجود ندارد.هاي نمادین و تمثیلیی رمزگشای

سیر انسان به جهان دیگر: نگاهی اجمالی به پیشینۀ لفا

ـ اهمچنینرسیده وثبتبه هایی که در البالي متون کهن گزارشه بهاز توج صـورت  هسنادي که ب
ـ هاوشلوحه ها بر اثر کا از احـادیثی کـه  روایـات و ازه دسـت آمـده اسـت و نیـز    ي باستان شناسی ب

و صـعودها  ایـن سـیر  ۀشـت ذدر مـی یـابیم کـه گ   ،داریم ست ددر اندیشگی صاحبان مکاتب  دینی و
کـه  رارسـائلی کتـب و یـا اینجا تعدادي از این رویـدادها  دردارد . فرهنگقدمتی به دیرینگی تمدن و

ـ آنها ت و سقم، صرف نظر از صحثبت شده استهاهایی در آنچنین گزارش درطـور خالصـه و  ه ب
منابع آنها به این قرار است:ست اجمالی سیرها وفهر.می آوریم.یخیربراساس ترتیب تاحد امکان

پـیش از مـیالد   حـدود دوهـزار و هشتتصـد سـال    »گیـل گمـش  «ۀ در حماسـ ، بـه دوزخ  »انکیدو«سیر 
.شـاعر یونـانی در دورة سـقراط   »اریسـتوفان عـۀ غوکـان از  قط«بـه دوزخ ،در »دیونیزوس«سفرمسیح.

« سـفر )548- 537(صـص  افالطـون جمهـوري درکتاب »یلیافرزند آرمنیوس اهل پامفار«مکاشفۀ
پلـوکس  «وقهرمان افسانه اي یونان»زئوس ت«سفرهاي.هومرۀ به دوزخ در اودیس»اولیس«و»تلما کوس 

پیامبران بنـی اسـراییل   از» کریاز،دانیال واشعیا،حزقیال ،ایلیا «سفرهايلوژي یونان.در میتو» رفئوسو او
بـه دوزخ و آسـمان در اثـر قـدیمی     » یوشـع بـن لـوي   «سفر خیالی آمده است.توراتبه آسمان که در

ها و عبور از میـان سـتارگان و دیـدار ارواح کـه     به آسمان»تسپزیوس« یهودي در قرن سوم میالدي.سفر
بـه دوزخ و  » انئا« سفردر انجیل.» یوحنا«ۀیاي صادقانؤمکاشفه یا رپلورتاك داستان آن را نقل کرده است.

ـ  فر عیسـی (ع) بـه دوزخ پـس از مـرگش بـراي نجـات ارواح       سـ روم، در انئـیس ویرژیل. ة ددیدار آبن
ه اسـت.(  داره ششدوزخ دانته هم به آن ا12در احادیث مسیحی که در سرود(پیامبران باستانی)پارسایان

ــ ــدوزخ.ترجم ــا م .)434:فاۀ ش ــفر ی ــافکس ــتین «ۀش ــنت اگوس ــیحی( » س ــاي مس - 430از حکم
- 578ایرلنــدي (» اســقف برانــدان« ۀابســتگان کلیســا  ماننــد مکاشــفهــا و وکشــیشۀمکاشــف.)354
ــاجراي.م)486 ــانم «م ــدوكخ ــا»گلن ــتۀ  درکت ــوریس، نوش ــور م ــدگانی امپرات ــت  ب زن ــو فیلک تئ
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ــفات  ــتینا  «سیموکاتا.مکاش ــا و کریس ــدیس و پرپتوئ ــائورس ق ــن مت ــن کارپوس،س ــه»س ــاي قدیس ه
، کـزّازي شـاهنامه (  بـه آسـمان در   »شیدجم«به آسمان سوم در انجیل.رفتن»رسولپولس«عیسوي.سفر

ارداویـرف  قـرن چهـارم مـیالدي، در   اًحـدود زرتشـتی، »یس ویرافقد«سیر روحانی.)1379:32
« کتـاب در »بایزید بسـطامی «احادیث اسالمی.معراج بر اساس قرآن و،(ص)»پیامبر اسالم«راج معنامه.

سـاله الغفـران   ر. )337- 322: 1385یعی کـدکنی،  شـف کتاب( »ابوالقاسم عارف« الی االله تالیفالقصد
« رسـالۀ .)ه ق382- 426»(شهید اندلسیوابع ابن الزّوبع اوالتّ«ۀ رسال.)ه ق363- 449»(ابوالعلی معري

ه )6قـرن  (»سـیرالعباد سـنایی  «سیر سنایی به جهان غیب و افالك.)ه ق5و4قرن»(سیناابنیقظانبنحی
ـ شمس الـد » مصباح االرواح« .ق دانتـه الیگیـري(   » کمـدي الهـی  «.)7و6بـرد سـیري (قـرن    دین محم

جـان بـانی   » سیرو سلوك زائر«.م)1667شاعر و ادیب انگلیسی(جان میلتون»بهشت گمشدة«.م)14قرن
ۀمعراج نامـ «.)106- 104: 1376ازيکزّ(»رامپالوپسانگسرگذشت«.اقبال ال هوري» جاوید نامۀ«.ین

در(سـیر عمعق،دیـوان عمعـق   .)406- 1385:397شـفیعی کـدکنی،   (»رضا شـفیعی کـدکنی  دمحم
ین نصر ابـن طفقـاج خـان ابـراهیم     وله ناصرالدکه در مدح ابوالحسن شمس الملک نصیر الده ايقصید
).است

یاهاي صـادقه یـا   ؤاین نوع ري مسیحی ازهایسهراهبان وقدکه در قرون وسطی درمیان ناگفته نماند
هاي بعدي  بیان می شود.بخشدلیل آن درکه قل شده استات نهامات غیبی به کرّدریافت ال

:محسوس و دنیاي فراسوي حسجهان درانسانز آمیزراهاي سیرب : روش
:کل می تواند انجام پذیردشاصوالً به سهغیب محسوس و عالمجهاندرنسان اراز آمیزیر س

جسمانی و روحانیتوأم عروج- 1

گفتـه  اسـالم(ص) است کـه مسـلمانان در مـورد معـراج پیـامبر     چنین سیري همانوارد مهمیکی از م
و بدانک اعتقـاد درسـت و مـذهب راسـت     «:می گویدصوص خدر این ن سخن میبدي کهایاند.مانند

آنست که مصطفی (ص)را به بیداري و هشیاري شخص مبارك ویرا بردند به شب از مسجد حـرام بـه   
البتـه در ایـن مـورد نظـرات     )1361:483،میبـدي (»د اقصی بـه آسـمان دنیـا...   مسجد اقصی و از مسج

شود.پرداخته میآن دیگري هم وجود دارد که در ادامه به 
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55...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

که با هـدفی قدسـی صـورت    استعروج جسمانی محدودبه آسمان هم نوعی از»جمشید«رفتن 
فردوسـی در ایـن بـاره    .بـوده اسـت  ت خدایی خود به مردم  زیرا قصد او نشان دادن قدر، گرفته است

چنین می گوید:
ايــر آورد پــرتـاي                 زجاي مهی بـها چو آمد به جهمه کردنی

چه مایه بدو گوهر اندر نشاختکیانی یکی تخت ساخت         به فرّ
یـن بر افراشتردوــزهامون به گدیو برداشتی     چون خواستیکه 

)1379:32،کزازي(
وابـع و  )نیز رساله اي دارد بـه نـام (التّ  1382- 426هید اندلسی (ابو عامر احمد بن عبدالملک بن شُ

او در مورد چگـونگی سـیر خـود بـه     . ي نوشته استشبیه رسالۀ الغفران ابوالعالء معرّراآنوابع) کهالزّ
ي که معشوقه ام در می گذرد،از ناراحتی در تفرجگـاهی بـه سـیاحت    جهان غیب چنین می گوید: روز

یان معرفـی مـی کنـد و چـون مـن( ابـن       پرداختم ، ناگهان سواري در برابرم ظاهر شد او خود را از جنّ
بـر اسـب   زابعۀ آنان نشان می دادم مرا شهید) عالقۀ خود را در مالقات شاعران بزرگ عرب و تابعه و

.)6- 1379:4،دانته(ده بود، سوار کرد و به جهان آخرت برد.خود که چون مرغی پرن
مسـافران بـراي انجـام سـیر خـود از      مشـاهده شـد همـۀ   همان طور که  در سیرهاي یاد شـده 

پیامبر از سـه نـوع  میبدي ۀ.بر اساس گفتاستفاده کرده انداسب بال دار ،مرغ پرنده ومانند دیوچیزهایی
پـس جبرئیـل   «از قول پیامبر در ایـن مـورد چنـین مـی گویـد:     اود بهره برده است.براي سفر خووسیله

دست من بگرفت و می برد تـا بـر صـخره اي جبرئیـل آواز داد میکائیـل را خوانـد ،میکائیـل آواز داد        
معـراج شـبه   آسمان دنیـا آوردنـد...و  ه از فردوس بنامهاي ایشان تا معراجه خواند بجمعی فرشتگان را

ود...تا به آسمان دنیا رسیدم ... رسول (ص) گفت و از آسمان دنیا جبرئیل مـرا بـر پـر خـویش     نردبانی ب
گرفــت و بــه آســمان دوم بــرد... آنگــه رفرفــی ســبز دیــدم...جبرئیل مــرا برگرفــت و بــر آن رفــرف  

.)490- 1361:487،میبدي(»نشاند...
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 56
اول
»فکنی روحیبرون«از نوع سیر روحانی- 2

کـه مـی تـوان آن را    راخـود  ترینه و حیاتمنداخلب امی تواند قسان تحت شرایطی ر انیدر این س
.در مورد امکان چنین سـیري  به سیر بپردازدآسماندر زمین واز جسم خارج کند ومحمل روح شمرد 

صـحو انسـان حفـظ مـی     ا چون در این  روش حالت هوشیاري وامهاي مستندي وجود دارد.گزارش
یـا مکاشـفه اسـت، کـه     کشـف درآورد. زیرا این امر مربوط بـه  بهر از جهان غیبنمی تواند س، شود 

عبارت از ظاهر شدن چیزي است بر سالک که بر دیگران پوشیده است ،در وقتی که سـالک از خـود و   
، سـراج (غیر منقطع باشد و در این صورت است که بهشت و دوزخ و مالئکه را فرا دید وي می نهنـد. 

،و ممکن است که در حالـت خـواب و از نـوع واقعـه کـه عبـارت       )1379:213،ريحائ؛346بی تا: 
خوابی که ضمن ذکر به وي دسـت مـی   سالک در حالت استغراق یا برغیبیاست از آشکار شدن امور

تـر سـخن خـواهیم گفـت.    مشروح)درونیر سی(در این خصوص در مبحث) 218همان:. (باشددهد ،
او در ایـن  «آمـده اسـت  »سرگذشت رامپا«مطلبی است که در کتاب روحانیِسیرنوعاینهاينمونهاز 

هنگـامی کـه در بهـاري در لهاسـا او را     ، یاد کرده است که در سالیان جوانی شگفتاور نیموزکتاب از آ
او بـه راهنمـونی و همراهـی    دانش نهان می آموخته اند و می پرورده اند،تا دین گستري المایی گـردد. 

بدان دست یازیده است.رامپا در سرگذشت خویش باز نموده است کـه چگونـه شـبی    »پدومینگیار دن«
ـ )پرستشگاه بودایی(در کنار استادش و شاگردي دیگر بر بام بهاري  در پـی بـرون   ،ت آرمیـده انـد  در تب

و پـس از  فکنی از تن خود به در آمده اند و به گشت و گذاري اخترانه و فراتنی در کیهان پرداخته انـد ، 
1376،ازيکـزّ »(مردن و از هم پاشیدن بوده است راه برده انـد. سرگرم فروچندي به ستاره اي سرخ که

هایی از سیر معنوي در آثار بزرگان فرهنگـی مسـلمانان بـه وفـور     ه ناگفته نماند ، که گزارشالبتّ) 104:
یرازي:دیده می شود،که نمونه را به مواردي اشاره می کنیم.از جمله این شعر حافظ ش

کن درویش             که سیر معنوي و کنج خانقاهت بسمنزل جانان سفر مدگر ز
)1381:220،(حافظ

در رسائل ابن عربی نیز اشاره به برون فکنی روحی شده است . آنجا کـه پیـروان خـود را انـدرز     
ـ «...می دهد که: ا بایـد کـه آن را نگـاه داري و سـرّ کـس      و هر چه مردم در خانه کنند آن را توانی دید الّ
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»فاش نکنی.چون خدا مطلع گرداند تو را بدان چیز و نگویی که ایـن زانـی اسـت و آن شـارب اسـت     
.)166: 1367،ابن عربی(

یییاؤروسیر درونی -3

جریان کار بـدین صـورت اسـت    ل بیشتري دارد،است که جاي تأمموارديجملهازاین نوع سیر
در ذهنـی  ه هـاي و دغدغعبادت ،ریاضت،ر تفکّ،ل ی که در اثر تأمشرایط خاصحالت ونسان درکه ا

تی از عالم حس جدا شود و بـا دنیـاي درون خـود ارتبـاط برقـرار      او ایجاد می شود.می تواند براي مد
ودآگـاه خـود   ناخدردیتاها و مفاهیمی که در طول حیـات .ذهن انسان می تواند با  بهره گیري از نماید 

این سفر مـی توانـد   ،مقصد مطلوبی را بیافریند و به آن سفر کند بر اساس باوري راستین،انباشته است
ـ  که و یا خلسه و بیداري اتفاق بیفتد،رؤیادر حالت  ـ همـان »یونـگ  «یبر اسـاس نظرات دینـی و ۀتجرب

نیـز از گشـودگی روزن   »غزالـی امام محمـد  « .)1374:167،پورنامداریان( است. ارتباط با نا خودآگاه 
:1364،غزالـی (به ملکوت سخن گفته است که می توان آن را همان  ضـمیر ناخودآگـاه دانسـت.   دل 
ختی روانشـنا ۀصورت یـک فرضـی  ه همین نظر غزالی را بار دیگر پژوهشگران قرن بیستم ب.)30- 28

احاطـه  یاست که بر تمام هست»ايذهن گسترده«بالقوه،این فرضیه ،هر انسانمبناياند.بر مطرح کرده 
ا انسـان بـراي اینکـه زنـده بمانـد ،      ، امدریافت می کند،دهدمی جا روي که در هرراهر چیزي ودارد

زم اسـت  البـر گزینـد کـه بـراي زنـدگی او      راياز میان این انبوه عظیم دانـش آن مقـدار  بناگزیر  باید
بـه ضـمیر نـا    خش کوچکی از ذخایر ذهن گسترده را.دستگاه عصبی و مغز مانند روزنی است که تنها ب

می تواند با تمرین هایی ویژه یـا  تحـت شـرایطی بـا ایـن      (من)ا انسانامخود آگاه انسان راه می دهد.
.دسـت یابـد  العـات بیشـتري   اطّبـه  ارتباط برقرار کنـد و )یا منِ برتر(ضمیر ناخودآگاهذهن گسترده 

از ،تـل کنـد  قنـد مغـز را مخ  ةهاي تنظیم کننـد ی که کار آنزیمهاي شدید،یا هر عذاب و سختیریاضت
نتیجه کار سیستم ارتباط بیرونی مغـز  در،کندمی مغز به آن جلوگیري ۀتغذیة ترین مادرسیدن این مهم

و آگـاهی دناخوةورود بـه حـوز  و،گـردد مـی ه به محیط و خـود رهـا   ز توجاانسان و شودمختل می 
« آن بـه این همـان حـالتی اسـت کـه از    می شود. آغازهاي عظیم درونی شگفت و نیرومعارفۀعرص

ـ   هایی که گزارش آناکثر سیرها.کنندمی تعبیر»مکاشفه بهشـت و دوزخ ورود بـه  اثبت شـده اسـت و ب
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یـا بوسـیلۀ   رؤدر این حماسۀ قدیمی در » گیل گمش«همدم » انکیدو«همراه بوده است از این نوع است.
انکیدو یازده شـب و روز از سـوز تـب    «:می کند ،در این باره چنین آمده استپرنده اي به دوزخ سفر 

مـرغ  - موجـودي بالـدار  »[آنـزوي «هذیان می گوید و در هذیان تب می پندارد که عذابش مـی دهنـد و  
از ایـن بسـطامی نیـز   معراج بایزید) 101- 1380:100،بالنطوفان]دهشتناك او را به دوزخ می برد. (

1385،شـفیعی (»هـا بردنـد...  در رؤیا چنان دیدم که گویی مـرا بـه آسـمان   «گوید:گونه است و خود می

ايکـه ایـن حرکـت چگونـه صـورت پذیرفته،اشـاره      مورد سیر دانته و اینکمدي الهی دردر) 326:
تفصیل گفته شد این سیر و موارد مشابه را در این گـروه قـرار مـی    بهه به آنچهبا توجلی و،استنشده
بـه خـود   /ی،خود را در جنگلـی تاریـک یـافتم...   در نیمه راه زندگ«شودی چنین آغاز مدانتهسفردهیم.

،( دانتـه »گـم گشـته بـود...   زیرا راه راسـت یکسـره از میـان رفتـه  و    /ت پریدم...آمدم و از خواب غفل
انجـام  سیر دانته در دوزخ و برزخ زمینی است و اکثراً با پاي پیاده و یا با کمـک ویرژیـل  .)1379:219

دوزخ بـراي عبـور از مـرداب بـر قـایق سـوار مـی        8در چنـد مـورد از جملـه در سـرود     ومی گیرد
دوزخ بر پشت قنطـورس کـه یـک اسـب انسـان نماسـت       12) یک بار هم در سرود 359:همانشود(

ویرژیل که راهنماي اوست او را بغـل مـی کنـد. و    ،و در چند جاي دیگر)436:همانسوار می شود(
دوزخ بر پشت ژریون که هیوالیی دوزخی به شکل انسان و کژدم و مار اسـت  17هم در سرود یک بار 

او به بهشـت کـه دیگـر    رفتن) چگونگی 17سرود ، 530:همان(و حیوانی پرنده است سوار می شود
در بهشـت هـم معلـوم نیسـت کـه از وسـیله اي       اي گـردش  ربدر زمین قرار ندارد نیز نامعلوم است و 

لـین ورود او  زمینی دارد و چگـونگی او يخود سیرالغفرانِهم در رسالۀيمعرّابو العالءکمک بگیرد.
ـ ولی وي براي سیاحت در بهشت بر اسـب  ،به بهشت معلوم نیست  .ک بهشـتی سـوار مـی شـود    چاب

بـه عـالم   خـود  » سیرالعباد«بنا به گزارش مثنوي )535(وفات6سنایی هم در قرن)1379:125،يمعرّ(
فقـط طـی ابیـاتی از پیـري     ،خود سخن نمی گویدسیرا از چگونگی ام،سفر می کند افالك و ملکوت

ا این سنایی است که محمـل و مرکـب او   امکند.نوان راهنماي سفر خود یاد می که نماد عقل است به ع
گوید :و در این مورد چنین میمی شود

ــورانی   ــف و نــ ــردي لطیــ ــر مــ ــلمانی ... پیــ ــافري مســ ــو در کــ همچــ
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ــودش   ــراي ذوق خـ ــدم بـ ــون بدیـ چـ
ــو ــت خــ ــردمپشــ ــراق او کــ د را بــ

ــتن راي    ــوي رفـ ــردیم سـ ــر دو کـ هـ

هــودجی ســاختم ز فــوق خــودش    
جــــان خــــود را وثــــاق او کــــردم
ــاي     ــن او را پ ــد م ــم ش ــرا چش »او م

)294- 1360:286( سنایی 

   در منظومـۀ  نیـز  ین محمـد بردسـیري کرمـانی   پس از سنایی در نیمۀ دوم قرن ششـم شـمس الـد
ـ ،خود سفري به شهري غریب که جهان آخرت است می نماید»مصباح االرواح« ا چگـونگی سـفر او  ام

اي دارد کـه در آن پـس از طـی مراحلـی تبعیـد وار بـه       ) هم معراجنامه8عمعق (قرناست.معلومناهم
»ارداویـراف «سـفر قـدیس   .ت وبا سیرهاي یاد شده متفاوت استجایی می رسد که جهان آخرت نیس

او هم به آسمان می رود و جهان آخرت و بهشت و دوزخ را مـی بینـد.  باشد،چوناز این نوع د هم بای
.)49- 1382:47،ژینیو(

هامعراجلی درگزارشتأم:پ

کـه در آنهاروابطی را میان ،دسترس بوده است هایی که درمعراجةگزارمطالعه و تأمل درپس از
:گذرانیمر میظاز ندیگرمستنداتشواهد ومطالعه وداز گزاره هاي موراینجا با ذکر شواهدي

دینی منشأ و بن مایه هايداشتن- 1

باور به حیـات پـس   تعالیم دینی وکثر این سفرها منشأیی عقیدتی و دینی دارند و بن مایۀ همه آنهاا
بـاور بـه حسـاب و    بیشتر مربوط به جهان بینی و نیزآنهاۀساختار مشترك و مشابه هم.از مرگ است 

. بـراي اثبـات ایـن سـخن نیـازي بـه اطنـاب        ها در جهان دیگر استکتاب و رسیدگی به اعمال انسان
در خـواهیم  ،ه قـرار دهـیم   دوباره مورد توجنام بردیمقبالًمورد سیري را که ) 30(سی زیرا اگر،نیست

؛شـده اسـت  دازان دینـی انجـام  ه پرنظریغان وتوسط صاحبان مکاتب فکري یا مبلّرایافت که اکثر آن
که بنیانگذار دیـن  یا عیسی (عوکه از بزرگان کیش زرتشت است»رداویراف ا«یسمثال کسی مانند قد(

سـنایی و دانتـه هـم از شـاعران     اسـت . مسلماناز عرفاي بزرگ یا بایزید بسطامی که ت استمسیحی
ر چنـد  هـ و در حماسـۀ گیـل گمـش نیـز     یددر مورد سیر انکعارف و از باور مندان  دین خود بوده اند.
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سـال  2400تـا 2800ا می دانیم که خود گیل گمـش در دورانـی مـابین    ام،معلوم استسرایندة آن نا
از پهلوانـان و  »انکیـدو «در سومر بوده است و همچنین او و یـارش » اوروك«پیش از میالد حاکم شهر 

کـه ریشـه اي بلنـد و چنـدین هـزار سـاله در       ت اسباورياینها همه اند.روزگار خود بودهدالوران بنام
ها و فرهنگنتمد ر و زمینـه هـاي فکـري و    هاي مختلف دارد،و هر کدام از اقوام و ملل به اندازة تصـو

سال قبل اجسـاد خـود را   ه کرده اند.مصریانی که در پنج هزارتوجفرهنگی خود به این مرحله از حیات 
ی گـردد،و مـی   ین باور بوده اند که روح بار دیگر به این جسم باز ممومیایی می کرده اند ،بی تردید بر ا

روح را  سرگردان و معذّب می سازد. نگاه افالطونی بـه جهـان کـه اصـل     ،جسمپنداشته اند که تالش
ها در جهان دیگر است و این جهان سایه اي از جهان واقعـی اسـت ، ونیـز هـراس از نـابودي و      انسان

ر بازگشـت بـه دنیـاي دیگـر را     ت پیکر پذیري اندیشه، تفکّبه مدد خاصیانمردگیت تصاویر ذهنیؤر
آن سـفرها و  بیشـتر .تنها منشاء باور بـه جهـان غیـب نیسـت    هااینهمۀر چند کههپدید آورده است. 

هـاي  ران و باورمندانی است که از منظـر باورمنـدي  ماجراها در واقع حرکت و فعل و انفعال اذهانِ متفکّ
آنها در اعصار کهن تی منحصراً به دلیل زیستا وصف سنّتوصیف آنها بان می نگریسته اند،خود به جه

که نسبت به زمانۀ ما که آن را معاصر می سانی است که در عصري می زیستهتی انبلکه انسان سنّ، نیست
آن روزگـار و پاسخ آن معماهـا و مجهـوالت را بـا دانـش انـدك     استداشتهبیشترينامیم،مجهوالت 

.جستجو می کرده است

داشتن راهنما-2

صـورت  ري بـوده با همراهی و راهنمایی یک یا چند راهنما که انسان یا جبرئیل یا پیـ سیرهاهمۀ 
در مـورد چگـونگی سـیر انکیـدو     براي روشن  شدن این سخن نمونه هایی رامی آوریـم: گرفته است. 

در مقـابلم پدیـد   /پسر بچه اي سیاه چرده و بد رخسـار « :این سخن گفته شد و دیدیم که گفتپیش از
،گیـل گمـش  ...»( همچنانکه عقابی /برق آسمانی ورخساره اشپرنده اي» زو«که/آمد و چنان می نمود

در هـر مرحلـه از سـفر فرشـته اي او را     ) وبا همین پرنده به دوزخ سفر می کند.  بایزید هم1378:82
در این باره چنـین مـی گویـد:   ي و.تلف را به او نشان می دهدهمراهی می کند و جاها و چیزهاي مخ

آنگاه فرشته اي که نامش نیائیل بود مرا استقبال کرد و دست خویش به سوي من دراز کـرد و مـرا بـر    «
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61...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

:1385کـدکنی،  شـفیعی کرسی خویش نشاند...پس همچنان ملک هـا را بـر مـن عرضـه مـی داشت(     
330(

هـاي  تکـه از شخصـی  را برزخ  ویرژیل و در بهشت بئاتریس و سن برنـاردو  دانته نیز در دوزخ و
:می کندترحقیقی در گذشته بوده اند براي راهنمایی به همراه دارد،این ابیات دانته مطلب را روشن

بـه یـاریم   «بـا دیـدنش فریـاد بـرآوردم:    /به پایین می دویدم،ناگه شکلی در برابـرم ظـاهر گشـت..   «
/فت نه اگر خواهان نجات از ایـن صـحرایی  /گیدم تو ویرژیل ،همان سرچشمۀ شکوهی...پرس/شتاب...

.)221- 222- 1379:223،دانته»(از مسیر دیگري باید بگذري
ون بنویسـید کـه در آن   فرمـود ایـد  و او«: ارداویراف نیز در مسیر خود راهنمایانی به همراه دارد

جـایی فـراز آمـدم    1...به پیشواز من آمدند به مـن نمـاز بردنـد   آزرایزدنخستین شب ،سروش اهلو و
« و آذر ایـزد کـه  گـر  پیروزو پرسیدم از سـروش  اهلـ  و2هم ایستاده اند.،دیدم روان مردمی چند که با

سنایی هم راهنمـا و همسـفر   .)56- 53صص،(ارداویراف نامه3»ند؟اده اند و چرا اینجا ایستآنان کیست
می کند:خود را چنین معرفی

پیرمــــــردي لطیــــــف و نــــــورانی
شـــــرم روي و لطیـــــف و آهســـــته
ــدمش   ــفوت قـ ــور و صـ ــته از نـ گشـ
گفــت مــن برتــرم ز گــوهر و جــاي     
ــتن را ي   ــوي رفـ ــردیم سـ ــر دو کـ هـ

ــلمانی همچـــــو در کـــــافري مســـ
ــته...  ــگرف و بایس ــز و ش ــت و نغ چس
ســــایۀ پشــــت آینــــۀ شــــکمش... 
ــداي...    ــار دار خـ ــت کـ ــدرم هسـ پـ

ي او مــرا چشــم شــد مــن او را پــا    
)294- 1360:286،(ســنایی

شمس الدمصـباح االرواح شاعر و عارف قرن دوازدهم و سـیزدهم در  ،د بردسیري کرمانیین محم
از تعبیـر مـی کنـد بـه سـفر روحـانی مـی پـردازد.        »خضر«خود درخدمت و همراهی پیري که از او به 

بررسی و تأمتی افراد و چیزهایی را به عنوان نیروهـاي  ن سنّه می شویم که انسال در این نمونه ها متوج
برتر و فوق بشري پذیرفته است. از این رو طبیعی است کـه بـا وجـود آمـادگی و پـذیرش باورمندانـۀ       
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هـاي انسـان زمینـی از    چنین پدیده هایی به عنوان حقیقت مسلم، آنها را براي سفر به جهانی که آگـاهی 
ود برد.عهدة شناختنش  بر نمی آید به همراه خ

ار با بزرگان و حریفان معاصر خوددید-3

کـه تصـویر   هم کسوتان و هم کیشان خود را،روزگاران جمله همازمسافران افراد مشهورياکثر
پـس از وبـا نـام ذکـر مـی کننـد      در جهان غیب می بیننـد و آنهـا را  ، ذهن دارندي از آنها دریا تصور
.دهندم قرار میجهنّبهشت یادرخود دادگاه ذهنیدردینیتعالیمبر اساس باور ومحاکمه

بـدان خانـۀ ماسـه اي[دوزخ] چونکـه در     «/انکیدو در این مـورد چنـین گـزارش مـی دهـد :     مثالً
» انلیـل  «و»آنو«جانشینان /ها از سرشان بر داشته اند...و دیدم که تاج/پادشاهان و حاکمان بدیدم ./آمدم

»اریسـتوفان «اثر»غوکان«قهرمان نمایشنامۀ»دیو نیزوس «)1378:86،ودند.( گیل گمشهمانند بندگان ب
ـ دیـدار مـی کنـد،   » اوریپیـد اشـیل و «نیز در دوزخ با دو شاعر معروف روزگار اریسـتوفان،  ا قهرمـان  ام

نـه  و اوریپید را که بـا عقایـد که  از دوزخ نجات می دهداشیل را که با نویسنده هم عقیده است ،داستان
در دوزخ نگـه مـی دارد.( زریـن   در مناظرة ادبی مغلـوب مـی کنـد و    و محافظه کارانۀ او موافق نیست

در این مورد چنین می گوید:بایزید هم)279- 1373:278،کوب
آنگاه مرا به جام انس شربتی از چشمۀ لطف نوشانید و به حالی در آورد کـه از وصـف آن نـاتوانم    «

..آنگاه روان هاي یک یک پیامبران مرا پذیره آمدنـد و بـر مـن سـالم مـی      .سپس قرب خویش بخشید.
:1385کـدکنی،  شـفیعی »(سپس روح محمد (ص) مرا پـذیره آمـد...  دند و کار مرا تعظیم می کردند.دا

می کند:بزرگان معاصر خویش را بدین وصف یادسنایی هم یکی از)335
...بی دل و دست و پا و سر بودندر بودند        ــصف دیگر که خاص ت

ده بر فلکی ...ـی رونــهمچو ماهکی             ـــده یـــم در او روندنور دی
د...ــردنـــاده می کــا را پیـــاولید           ــی کردنــپیش او ره گشاده م

ورـصــد منـــمحمرــوالمفاخـبگفتم آن نور کیست گفت آن نور
)250- 1360:247،(سنایی
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دانته هم با بسیاري از شاعران و ادیبان و بزرگان هم فرهنگش در بهشت مالقات مـی کنـد و عـده    
می بینداینگونهدر دوزخراین ایوبی و...اي دیگر از جمله ابن سینا،ابن رشد اندلسی و صالح الد:

ابو علـی سـینا و   «)1379:282،دانته»(بی اعتنا دیدم.تنها وصالح الدین را[ دوزخ]يو در گوشه ا«
.)284:همان »(جالینوس وسرانجام ابن رشد اندلسی ر ا[در دوزخ] دیدم

عبسـی از  هبشـاربن بـرد و امـرؤالقیس و عنتـر    ،معـاذ خـود ابو الغفرانسالۀ ررنیز ديابواعالء معرّ
- 1379:107،يمعـرّ (دوزخ مالقات و با آنها  مباحثه و گفتگو مـی کنـد  شاعران معروف عرب را در

رفتن به ارض موعـود  و بهشـت و رسـیدن    »رسیر و سلوك زائ«در نیز»بانی ین«هدف زائران .)102
.)183- 1381:180،بانین( : به سلطان و دیدن مقدسان و پاکان است

ده استیا هم همکالمی خدا منجر شیتؤربهسیرهااکثر–4

فرشته اي دیدم که دست خویش بسوي من آورد و مـرا فـرا بـرد سـپس دیـدم      «بایزید می گوید: 
آنچنان است که گویی به آسمان هفتم فرا برده شدم.در آنجا صد هزار فرشته دیدم که بـه اسـتقبال مـن    

نـان مـی گفـتم اي    آمدند...سپس چنان ملک ها بر من عرضه شد که زبان از نعت آنها فرو ماند...و همچ
ه می داري.پس چون خداي تعـالی صـدق ارادة مـرا در    صعزیز من! مراد من جز آن است که بر من عر

قصد بسوي خویش دانست مرا به گونۀ مرغی کرد...پس در ملکوت می پریـدم و در جبـروت جـوالن    
ا مـی گفـتم   می کردم آنگاه همچنان عرضه می داشت بر من لطایف نیکی خویش را...و من در همۀ آنه

قصـد  ن خداي تعالی صدق ارادة مرا دراي عزیز مراد من جز آن است که بر من عرصه می داري... چو
.)333تـا 1385:335کـدکنی، شـفیعی »( نزد من آي،نزد مـن آي «بسوي خویش دانست،ندا در داد که 

ـ ارداویراف هم در سیر خود اهورا مزدا(خدا)را مالقات می کند. او در گـزارش سـیر خـود    ن بـاره  در ای
سـهمگین و از آن جـاي تاریـک  گرفتنـد و پس سروش اهلو و آذر ایزد دسـت مـرا  «چنین می گوید:

ــزد      ــن اورم ــان و انجم ــی پای ــنی ب ــوي روش ــه س ــرا ب ــد و م ــرون آوردن ــیمگن بی ــپندان ب و امشاس
پـس  «دانته نیز در کمدي الهی در مورد دیدار خود با خدا چنـین مـی گویـد:   .)1382:96،ژینیو»(بردند.

آنگاه این دیدگان روي به فروغ جاودانی[خدا]بردند و نبایدمان پنداشت که دیدة آفریـده اي دگـر را تـا    
.)1625- 1378:1624، دانته(» خنه در چنین فروغی [فروغ الهی]باشد.ربدین حد یاراي 
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خـدا  ارشـکیگال  « انکیدو چون سیرش در دوزخ است خدا بانوي دوزخ را می بیند.وي می گویـد:  
:1378،ۀگیـل گمشـ  »( سجده اي کـرد... /بلیت کاتب جهان زیرینو.بانوي جهان زیرین فرمانی راند

87(
در مورد سنایی همانطور که از نـام اثـر دریافـت مـی شـود (سـیرالعبادالی المعاد)حرکـت بسـوي         

سـنایی در  .ش رسیدن به قرب حق و فنـا شـدن در اوسـت   مذهببازگشتگاه و بر اساس باور عرفانی و 
کـه  یکـی از بزرگـان  معاصـر خـود را    اام،سخنی از دیدار حق به میان نمی آوردمرحلۀ نهایی سیرش

نام او را از همرهانش می پرسد.ول شده است قابل شناسایی نیست، می بیندچون به نور مبد
یی رندانـه از آن  سـت کـه سـنا   ق ان حـ انسان نورانیِ  فانی شده  در حـق ، همـا  از دیدگاه عرفانی این

وي در ایـن  .ستمایه قرار دادن آن به مـدح آن بـزرگ گریـز زده اسـت    ددو بعدي نموده و با استفاده اي
خصوص چنین می گوید:

هــــا گشــــتم از بــــراي نظــــرســـال 
ــن    ــدم مـ ــا بریـ ــن دامهـ ــون از ایـ چـ
ســــاکنان دیــــدم انــــدرو پویــــان   
جســم محــدث ندیــده چشــم یکــی    
ــاقی   ــر رخ سـ ــاده بـ ــک بـ ــورده یـ خـ

ــدم د ــور دیــ ــی نــ ــده یکــ ر او رونــ
ــافت دور  ــرد از آن مسـ ــی کـ ــه همـ کـ
پــــیش او ره گشــــاده مــــی کردنــــد
گفـــتم آن کیســـت گفـــت آن نـــور   

ــاور...   ــاي پهنـ ــرده هـ ــن پـ ــرد ایـ گـ
بـــه یکـــی پـــرده در رســـیدم مـــن... 

گویـــــان...»رب زدنـــــی تحیـــــراً « 
علــــم آدم نخوانــــده علــــم یکــــی
ــاقی...  ــرده در بـ ــت کـ ــه باقیسـ هرچـ
همچـــو مـــاهی رونـــده بـــر فلکـــی 

ــه  ــور... خرق ــر ن ــابش او پ ــان بت ــا ش ه
و اصـــفیا را پیـــاده مـــی کردنـــد...   
بوالمفـــــاخر محمـــــد منصـــــور  

ــنایی )348- 1360:342، ( ســ

سوي مردم فرمان یافته اند:ه ازگشت باکثر مسافران به ب-5

با یزید بسطامی در ادامۀ سفرش پیـامبر را مالقـات مـی کنـد،و پیـامبر نیـز او را بـدین گونـه بـه         
پس روح محمد مرا پذیره آمد و گفت اي بایزید!خوش آمـدي  «سوي مردم فرمان می دهد:ه بازگشت ب
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ش افزونی نهاد،چون بـه زمـین بـازگردي سـالم     یو نیک آمدي،خداي تو را بر بسیاري از آفریدگان خو
مــرا بــه امــت مــن برســان و چنــدان کــه در تــوان داري ایشــان را نصــیحت مــی کــن و بــه خــداي  

بایزید بسـطامی در معـراجش مقصـودي خـاص دارد و     .)335- 1385:336کدکنی، عیشفی»(دعوت.
بـر اسـاس تعـدادي از احادیـث و     . این مقصود ملهم از گزارش معـراج پیشـوایش پیـامبر(ص) اسـت    

روایات موجود ،پیامبر در معراج خدا را مالقات می کنـد و خداونـد در همـان مالقـات دفعـات نمـاز       
ت محمد(فرض را براي امه ن می کند و او را بص) معیمیبـدي در ایـن   سـازد.  تش روانه مـی سوي ام

ت دید و نواخت جهـان مـادي ثـم    مصطفی چون بدین مقام رسید اقبال درگاه عزّ«باره چنین می گوید:
دید آنچه دید.شنید آنچه شنید.در نگریست عالمی از هیبـت و عظمـت   . ذي فتدلی بر وي آشکار گشت

ت دو سیاست الوهیر ماند...و فی روایه اخـري قال:رأیـت ربـی عزّوجـل     ید از خود بیخود گشت متحی
ت و سقم ایـن روایـات یـا    در این جا تأکیدي بر صحما)ناگفته نماند که 1361:493،میبدي»( عینی...ب

نظـر اسـت ایـن اسـت کـه ایـن روایـات و        بلکه آنچه مدیم، لۀ رؤیت به عنوان یک حقیقت ندارئمس
سـاختار ذهنـی و بـه    ست که پیروان ویـژة خـود را دارد و  به آن یک واقعیت تاریخی ااحادیث و باورِ

ارداویـراف هـم   .کل گرفتـه اسـت  شدنبال آن آفرینش شاهکارهاي ادبی آنان بر اساس چنین باورهایی
او در گـزارش سـیر خـود    شود. میسوي مردم مأموره گشت ببه بازهورا مزدا(خدا)امالقات باپس از

مالیمت (؟) به من گفـت:  ه او ب،خواستم به پیش اورمزد نماز ببرمچون...«اره چنین می گوید:در این ب
و دانستی بـه  ي به جهانیان آنچه دیديمزدیسنان  برو به جهان مادخوش آمدي ارداویراف اهلو پیامبر «

دیـدن آن نـور   سنایی هم  پـس از .)1382:96، ژینیو» »( ه اورمزدم با توهستم.راستی بگو ، چه من ک
ا به او می گویند که بایـد بـه زمـین     ام،آنان را می کندار گرفتن در زمرة رققصد پیوستن به آن جمع و

شایستگی الزم را  براي ماندن در گروه عاشقان بـه دسـت نیـاورده اي.    باز گردي چون هنوز آمادگی و
:نین استسیر العباد در این مورد چگزارش 

ــن درآن راه  و آن م ــزلمـــــ نـــــ
ــوم  ــق شـ ــا در آن طریـ ــتم تـ خواسـ
ــحیح    ــقیم ص ــف س ــقی زان ص عاش
دســت بــر مــن نهــاده گفــت مایســت

ــه دل    ــد ون ــده مان ــه دی ــدم ن ــره مان خی
ــوم    ــق شـ ــی فریـ ــر زان یکـ ــا مگـ تـ
ــوم    ــق شـ ــی فریـ ــر زان یکـ ــا مگـ تـ

اندرین صف که جاي جاي تو نیسـت ...   
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 66
اول

ــوز و  یجــوز     ــر ســوي الیج ــاز پ ــوز  ب رشــته در دســت صــورت اســت هن
ــنایی )1360:346،( ســ

مـی خواهـد   براساس بـاور عرفـانی خـود    واستاز آنجایی که هدف سنایی تبلیغ و ترویج طریقت
گشت امـر  خود او نیز به همین منظور به بازاز این روي ،پیروي از پیران طریقت تشویق کندمردم را به

شود و چنین می گوید:  می 
تـچون برفتی والیت چشش اسلم از روش کشش است      اکه در آن ع

سرهبرش خاص وحدت آمد بس ــــد کـــدو ندانـخودبخود ره ب
)347:همان (

ي خود را به مردم بدهد و ایـن گـزارش   که به او توانایی گزارش دیده هادانته هم از خدا می خواهد 
بازگشـت او بـه زمــین موافقـت کــرده    بــاخـدا نیـز   ي الهـی اسـت.براین اســاس   ن کتـاب کمــد همـا 

ـ  «است.درخواست او بدین گونه است: ه و زبانم را آن قدرت عطا کن که تنها شراره اي از جالل تـو را ب
.)1626- 1378:1627، دانته»(کسانی که از این پس خواهند آمد بتواند نمود.

هادخالت نداشتن جسم در اکثر آن- 6

مـده اسـت   آدرآن بـه بهشـت و دوزخ و دیـدار اهـالیش    هایی از رفتناکثر سیرهایی که گزارش
درمـورد سـفر   جسم بـوده اسـت.  همراهی وبدون دخالتشان هایزارشگخود آنها درۀبراساس گفت

» دایتـی کـاد چ«از تن بـه  روان ویراز:«..چنین آمده استدر ارداویراف نامهبه بهشتزرتشتی»ویراف«
نیـز ایـن   » بایزیـد بسـطامی  «)1382:49،ژینیو( ».باز آمدپس از هفت شبانه روزرفت و» پلچینود«و

هـا  یا چنـان دیـدم کـه گـویی مـرا بـه آسـمان       ؤدر ر« گونه به روحانی بودن سیر خود تصریح می کند:
ح پارسـایان  بـه   عیسی (ع ) نیز بعد از مرگش بـراي نجـات رو  .)1385:326کدکنی،شفیعی...»(بردند

ـ  ا کسـان دیگـري ازقبیـل دانتـه ، ابـوالعال      دوزخ می رود . از این رو این سفر هم باید روحانی باشد. ام
ـ  ، ي معرّ د سنایی و دیگر مسافرانی که آنان را در فصل پیشین نام بردیم در این مورد تصریحی نکـرده ان

روحـی  نیـز وق را ببینند، باید سیر آنهامخلو بهشت ناهمان طور که گفته شد چون توانسته اند دوزخو
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کـل  «خیلی از صاحب نظران بر مبناي اینکه  قبل از بر پـایی قیامـت   است که قابل ذکریایی باشد.ؤیا ر
پیش می آید ، آفرینش بهشـت و دوزخ را  بعـد از بـر پـایی قیامـت      ) 26آیه ،حمنالرّ» (من علیها فان

ن دو مکان آفریده شده باشد،ورود افـراد بـه آنهـا بایـد بعـد از      دانند و دیگر این که اگر هم اکنون ایمی
)1(حساب و کتاب و برپایی قیامت باشد.

دارند:شباهتر ساختاري به هماکثر سیرها از نظ- 7

ـ      شـده در  ه بـه همـین مـوارد یـاد     در این مورد نیاز به آوردن شـواهد دیگـري وجـود نـدارد.و از توج
دیده می شود.این ویژگی به وضوحهمین مبحث6تا 1هاي هشمار

ج نامه هاي یاد شدهامعرمکاشفه ها وبرخی ازشفیعی کدکنی بامقایسۀ معراج نامۀ:پ

معراج نامه اي دارد کـه مقایسـۀ   ،معاصر با ویژگی هاي الزم یانسانۀشفیعی کدکنی به عنوان نمون
با اینکـه ایـن سـیر در    تر می کند.به مقصود نزدیکآن با سیرهایی که به اجمال از آن سخن گفتیم ما را

چه حالتی روي داده است کاري نداریم،زیرا در این مورد نیز چـون دیگـر سـیرها خیلـی ره بـه جـایی       
:ا خود شاعر مراحل این سیر را اینگونه گزارش می کندامنخواهیم برد،

چـون دانـه اي مـرا    /وان مرغ ارغوانی آمـد /رهاتر شدمو از نسیم و نور/آنگاه از ستاره فراتر شدم«
می رفـت و بـاز مـی    /بر موج هاي نور و گشایش/روشناي اوج رهایشدر /و پر گشود و برد/خورد

ـ  /آنگـه مـرا رهـا کـرد    /صد رنگ کهکشان/در چینه دان سبزش/شد هردم ب خـود و  ادر سـاحت غی
.)1385:389ی،کدکنشفیعی(»در آن سوي بی نشان/آن سوي حرف و صوت/خویش

لین مرحلۀ سفر شاعر است. بر اساس این ابیات،احساس سبکی و رهایی ویـژه  این اشعار گزارش او
کمتـري دارد  مکان بر آنها سـنگینی وکه از نسیم و نور که زمانبه گونه ايمی دهداي به شاعر دست

ن اوج بیشـتري را احسـاس مـی    و به مرز بی زمانی و بی مکانی نزدیکند آزاد تر می شود و از سـتارگا 
ذکـر آن  طـور کـه  یس ارداویراف زردشتی تشبیه می کنـد و همـان  نماید.شاعر این حالت خود را به قد

پس از این توصیف پرنده اي ارغوانی رنـگ چـون دانـه اي او را    . بوده استاو روحانیریس،گذشت 
در رؤیـا  «نیم مـی بینـیم کـه مـی گویـد:     ه کاگر به معراج بایزید بسطامی توج.می خورد و پرواز می کند
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 68
اول

ل(آسمان دنیا)رسیدم مرغی سبز دیـدم کـه   سمان اوآها بردند چون به چنان دیدم که گویی مرا به آسمان
هـاي  د و پرواز کرد تا مـرا بـه نهایـت صـف    اهاي خویش را بگسترد و مرا بر بال خویش نهیکی از بال

.)1385:326ی کدکنی،شفیع»(نهاد و خود پرواز کردایشان فرشتگان برد...آن مرغ سبز مرا در میان 
زیـرا .اسـت متون اسـالمی  واسالممعراج پیامبر رشیسطامی در سبایزید بمنبع الهام عمده ترین

منـابع  آنعالوه بـر آخرت آمده است و محاسبۀدوزخ وبهشت وصد آیه در مورد هشتودددر قرآن ح
پـیش از  میبدي نیـز در ایـن بـاره   سخن موجود استخصوصهم در اینروایات سرشار احادیث و

ـ ،با این تفاوت که بایزید به رؤیایی بودن سفر خود تصریح دارداین نقل شد.  ا در مـورد سـیر پیـامبر    ام
ـ    کـه  گونـه همان،وأم جسـمانی و روحـانی او فراواننـد   نظرات متفاوت است و طرفداران نطریـۀ سـیر ت

مرغی که بایزید را به آسمان می برد سبز بال است و بـر  ) 2(.کم نیستندمعتقدان به سیر روحانی او نیز
ۀایـن حماسـ  درنیـز » گیـل گمـش  «دمِهم» انکیدو«اساس گفتۀ میبدي رفرف پیامبر هم سبز بال است.

به آسمان رفـتن جمشـید  که ذکر آن گذشت. در مورد پرنده اي به دوزخ سفر می کند ،ۀقدیمی بوسیل
دلیـل اسـطوره اي بـودن آن و   ه باواما کیفیت سیرهاي پیشین سخن گفته شد.شبخدرهمتوسط دیو

ـ  ،ولی حمل تخت جمشید توسـط دیـو  ،نامعلوم استمکان در اسطورهزمان وبودن مبهم ل جـاي تأم
در آن زمـان کـه نشـانی از    باشـد  آدمی هم بر آن نشستهوصف که نآدارد، چون به هوا بردن تختی با

دیو هـم مـی توانـد    ،امري شگفت انگیز است .از این روچنین کاري در دست نداریمانجام لوژيتکنو
وابع،سـیر  وابـع و الزّ )نیز در الت382ّ- 426ابن شهید اندلسی (شقوق مختلف را بپذیرد.نمادینبا نگاهی 

ي گـر چـه ابتـداي سـفرش معلـوم      عالء معـرّ لابوان بر اسب پرنده اي آغاز می کند.خود را با سوار شد
ا براي جابجایی خـود در درون بهشـت بـر اسـب چابـک      ام،ت با چه وسیله اي صورت می گیردنیس

بهشتی سوار می شود.
در انتخاب رنگ پرندة حامل خود از سنت پیروي نمی کنـد. زیـرا ایـن مـرغ     دکتر شفیعی کدکنی 

بلکـه مـی   ،ود نمی نشـاند بلکه ارغوانی است.او را بر بال خ،دیگر شباهتی به فرشته ندارد و نه سبز بال
بز رنگ است و صـد رنـگ کهکشـان در آن بـه     سبلعد و در چینه دان خود قرار می دهد.چینه دانی که 

ر و نامگذاري چنین پرنده اي بـه دور از محمـل سـمبل و اسـتعاره دشـوار      ر چند تصوههم آمیخته اند.
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69...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

پدیـده هـاي تـاریخی و    عناصـر و تی دیگرگونه و ذهنی دیگرنگر بها همین نکته گویاي واقعیام،است
مبتنـی بـر نگـرش علمـی و رهـا از      لیکه بن مایـه هـاي چنـین نگاهی،گـذر و تـأم     تاسطوره اي اس

است.در جهانرات انسان کالسیکها و تصوباورمندي
در نیمـه راه  «در مورد چگونگی سیر دانته به دوزخ نیز چیزي نمی دانیم.او در این باره مـی گویـد:  

ـ )1379:219، دانتهتاریک یافتم.(ی،خود را در جنگلی زندگ ا سـیر دانتـه در دوزخ و بـرزخ زمینـی     ام
، نکه مرغ ارغوانی شاعر را در حالت خلسـه رهـا مـی کنـد    بعد از آپیش از این به آن اشاره شد.است و 

:گونه گزارش می دهدادامۀ سفر را این،در بخش دوم شعر
/بـاالتر از فـروغ تجلـی   /تـا، /)شـاء فهرسـت مایشـاء و ما  (/سـبز /دآنگاه واژه اي به من آموختن

/بهشـتیان را محصـور کـار خـویش    مدیـد /هـاي شـیر  بـا جـوي  ،با میوه هاي حوري/پروازها کنم
مـی تافـت آنچنـان کـه فـروغ      /نور سـیاه ابلـیس  /با چشم خویش نیوشیدم/فریادهاي دوزخیان را

.)399- 1385:398کدکنی، شفیعی(آنجا در هفت آسمانبیرنگ می شد/فرشتگان
تـا بـا بیـان    شاعر اظهار می کند که واژه اي سبز(زنده و فعال)به او آموختندبینیم یهمانگونه که م

ـ له دهد و باالتر از تجصورت یک ورد بتواند مراحل بعدي سفر را ادامه آن ب ی   ي)ات حـق( جهـان مـاد
یرها از این نوع واژة جادویی که بتواند مسافر را در جهان غیب سیر دهـد خبـري   در دیگر س،پرواز کند

و موجـودات  دایناسـورها به دلیل نزدیکی و یا زنـدگی در عصـر اسـطوره و   تی نسان سنّاچون،نیست
حضـور و  نسـته اسـت  تر مـی توا ، آساناساطیري پیش رو داشتن مدلهاي مشابهغول پیکر و همچنین

در سـیر بایزیـد بعـد از    نمونـه به عنـوان شگفت و غیر عادي را بپذیرد.و موجودات هات نیروموجودی
ناگـاه فرشـته اي   «ي سفر می گوید:دسبز بال او را در میان فرشتگان رها می کند،در مراحل بعغآنکه مر

سوي من آورد و مرا جذب کرد.آنگاه دیدم چنان است که گویی بـه آسـمان سـوم    ه دست خویش را ب
می توان باز هم تفـاوت مـدل   موارد یاد شدهل درتأماز.)1385:328کدکنی، شفیعی»(شدم...فرا برده

ا فرشته و اسـب پرنـده و   بتیبه وضوح مشاهده کرد.انسان سنّراتی و معاصرذهنی  دو طیف انسان سنّ
سـفر مـی  جهان فراسـوي حـس  بهاسب انسان نما و هیوالي دوزخی و گاهگاهی هم سرّي و نامعلوم

ي را بـه عنـوان یـک    ر موجودات غیر عادی تصوحتّ،دلیل عادت نگرش علمیه ا انسان معاصر بام، کند
یشد و آن بهـره گیـري از اعجـازِ   دیگري می اندةسیر خود چارۀبراي ادامباور در ذهن ندارد.از این رو
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سـت آن را بـه   وانسـته ا هنوز یورش تجربه گرایی و علـم نت وکه اسم اعظم خداوند است است وردي 
را در عالم ذهـن بـه   آناگر هم در مرحله اي از مرغ ارغوانی سخن می گوید بی تردید باید عقب براند. 

این جهانی جایگزین کرده باشد،زیرا ایـن پرنـده   کیِیي و فیزتمثیلی با وسیله اي مادنمادین یا صورتی
ستن بر بال پرنده اي که بـا حرکـت   و بهشتی نیست و او را بر بالش نمی نشاند چون نشدیگر سبز بال

بلکه او را درون چینه دان خود قرار می دهد کـه مـی توانـد بشـقاب     ، بال پرواز می کند عقالنی نیست
به بهشـت مـی زنـد   همشاعر در همین قسمت سريرا در ذهن تداعی کند.و...پرنده با سفینۀ فضایی

نیـز او در بهشـت کوتـاه این تعبیـر و گـذرِ  . )نهما(و بهشتیان را سرگرم و فریفتۀ کار خویش می بیند
نگـاهی بـه سـیرهاي    تی اسـت، ت انسان معاصر و سـنّ تفاوت نگاه و ذهنیگویاي سخنی دیگر در باب 

تر می سازد .روشنرااین معنی،دیگر
م خـرّ زیبـا و هايها در باغتبایزید مد.)فاشۀترجم،بهشت(سرود دربارة بهشت دارد) 33(دانته 

نیـز  ءعاللابـو )337- 1385:326شفیعی کدکنی، (ها بر او عرضه می کنندسیر می کند و پیوسته ملک
سـنایی نیـز گرچـه در    .در بهشت می ماند و با بهشتیان سخن مـی گویـد  براي همیشه در الغفران خود 

ـ  او این معنـی دریافـت مـی    هايا از گزارشام،به میان نمی آوردتسیر خود سخنی از بهش ه شـود. ب
1360،( سـنایی او را امر به بازگشت می نماینـد اام،دگار شوددر آنجا مانگونه اي که او قصد می کند

گفتگـو  یـدار و دو با افـراد معروفـی   کنددر بهشت سیر میت زیادينیز مدارداویراف )347- 332:
زیـرا او  ، بهشت کوتاه اسـت ردانسان معاصر سیراام،به بعد)53ص ،ارداویراف نامه( رك:.نمایدمی 

نگاه دیگري به بهشت دارد.گذارش در دوزخ هم کوتاه اسـت و بـه همـین جملـه خالصـه مـی شـود       
با چشم می شنود و نور سیاه ابلیس را مـی بینـد کـه فـروغ فرشـتگان را در      ن  رافریادهاي دوزخیا«که

و ارداویـراف هـم در ایـن    ردسرود در گـزارش دوزخ دا )34(ا دانته ام»هفت آسمان بی رنگ می کند
در چند مـورد از حیوانـات   سیر العبادسنایی هم در )به بعد71:نهما(.باره به تفصیل گزارش می دهد

با بیان حاالت آنها نـام مـی بـرد کـه     .زشت و ترسناکی چون دیو و افعی هفت روي  و چهار دهن و..
ابواعالء معـري نیـز سـفرش    332- 1360:294،( سناییتاسدر دوزخم یافتۀ بدکاراناعمال تجس (

شـدن  دوزخی و بهشـتی کهبه دوزخ طوالنی است و در آنجا با دوزخیان سخن می گوید.جالب است 
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صـورت  هـا وسط دادگـاه ذهنـی و عقایـد ایـن آفریننـدگان بهشـت و دوزخ      تنیز در این سفرها افراد
ـ .تر شرح آن گذشتپیشوگیردمی جیـب و غیـر منتظـره اي رخ    اق عدر ادامۀ سفر انسان معاصر اتفّ
در خود نهفتـه دارد.ادامـۀ گـزارش ایـن نکتـه را      ترین ویژگی انسان معاصر را فاق مهماین اتّدهد که می

می گوید:چنینتر می سازد.شاعر در بخش سوم این شعرروشن
نزدیـک  /ن رادیـدم زمـین آدمیـا   /(نام بزرگ را)./وان ورد را مکرر کردم«/ناگه دلم هواي زمین کرد،

/قلب شکنجه گاه هـاي شـیاطین را  /دیدم/آنگاه/نزدیکتر شدم/زیر مجرّه ها و سحابی ها./شد به من
1385کـدکنی، یعیفشـ تپید.(پیوسـته مـی  /که با طنـین روشـن آواز عاشـقان   /در صبح ارغوانی مشرق

:399 -400(
ع این بخش بـه وضـوح نمایـان اسـت     ی که از آن سخن گفتیم در اولین مصرافاق و حادثۀ مهماتّ

زده شاعر در حالیکه که در اوج افالك به سر می برد و فقط لحظات کوتاهی سري به بهشـت و دوزخ 
فاق ملموس تر شود سفر دیگر مسـافران دیـار   می کند،براي اینکه این اتّاست ناگهان دلش هواي زمین

را بررسی می کنیم.»مین کردنهواي ز«ت این شتاب وغیب را پی می گیریم. پس از آن علّ
اجش مقصـودي خـاص دارد و ایـن قصـد    بایزیـد بسـطامی در معـر   ر یادآور می شویم که  گبار دی

تعـدادي از احادیـث و روایـات    بـر اسـاس   .(ص) استملهم از گزارش معراج پیشوایش پیامبرةً عمد
مصـطفی چـون   «نین مـی گویـد:  میبدي در این باره چ. ر در معراج خدا را مالقات می کندپیامبموجود ،

دیـد  «ی فتدلی بر وي آشکار گشـت م دني ثجهان مادت دید و نواخت بدین مقام رسید اقبال درگاه عزّ
ـ      ت دیـد از خـود   آنچه دید.شنید آنچه شنید.در نگریست عـالمی از هیبـت و عظمـت و سیاسـت الوهی

1361،میبدي»(بعینی...قال:رأیت ربی عزّوجلر ماند...و فی روایه اخريبیخود گشت متحی(.
تی خود و ناخودآگـاهی ماالمـال از   با اندیشۀ دینی و سنّهمۀ این مسافران دیار غیب گونه کههمان

هر کـدام  مالقات می کنند و ترین هدف سیر خودعنوان عالیبه خدا رااعتقادي نیرومند به غیب،وباور
ا انسان معاصر سوداي غیـب  تی و حقیقت می شوند.امدعوت مردم به راسبه گونه اي در آن سیر مأمورِ

ات رسـوب ودر سـر نـدارد  ش نگري و رؤیت خدا را به دلیل یورش علم و تجربه گرایی به جهان ذهـن 
ت زمـان زیـادي او را در دنیـاي مـاوراي     توان آن را ندارد کـه مـد  نیزهن اوذت در سنّالیه هاياندك
متفـاوت اسـت. زیـرا او بهشـتیان را     هیگویاي نگا،ز بهشت ااوو همین گزارش کوتاهنگه داردحس
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و پیداست که این تعبیر نـه تنهـا   هاي شیر می بیند حوریان و نوش جوية عیش دسرگرم و محاصره ش
منتهــاي آرزوي هــایشز نعمــتو بهــره منــدي ابــه آنتی بــه بهشــت کــه ورود انســان ســنّبــا نگــاه

انسـان  نسـبت بـه  .زیـرا انسـان معاصـر   بل آن نیز قرار داردمقابلکه در نقطۀ،داردبسیاراوست،تفاوت
تی رسیدن به آنها را در رؤیـاي خـود   به سر می برد و آن چیزهاي را که انسان سنّدر رفاه بیشتريتیسنّ

محصـور شـدن در آن لذایـذ را    وسـرگرم از ایـن رو  به وفور و آسانی در اختیار دارد می پرورده است
نمی کرد. ایـن تعبیـر بـاز   نه هرگز چنین تعبیري را از دیدار بهشت گزارش وگردتکرار بیهودگی می دان

منبعث از تعریف انسان در فرهنگ انسان معاصر است،زیرا در این فرهنـگ انسـان حیـوان سـایس     هم
یـا طبـق تعریـف قـدما ،فقـط حیـوان       ،کـه محصـور عـیش و نـوش خـود باشـد      موجودينه ،است

جهان دخالت می کنـد و  اش در جریان کلِّانسانی است که اندیشه نسان معاصرناطق(اندیشمند)باشد،ا
در ساختن بهتر آن ایفاي نقش می نماید.و از ایـن روسـت کـه انسـان معاصـر تکـرار غوطـه وري در        

و به سرعت از آن می گذرد.بازگشت و نگاه او بـه زمـین نیـز اسـطوره اي و     دندپسبهشت را هم نمی
هاي شیطانی که بی تردیـد، مشاهدة مرکز شکنجه گاه،داد و ستم استبیشگفت است.آنچه او می بیند،

که به زمین نزدیک مـی شـود و ایـن    یل بسیار دارد.او در حینآدمیان شیطان صفت هستند نیز جاي تأم
لحظه شماري و شـتاب بـراي   شود.تکرار میشش بار»تر شدمنزدیک«صورته نیز که بها  نزدیک شدن

ا اگر به معراج بایزید و یا دانته و ...نگاه کنیم می بینـیم کـه آنهـا بـه     اممی دهد.رسیدن به زمین را نشان
به آسمان نزدیـک مـی شـوند.در ایـن مـورد      ،همین صورت که انسان معاصر به زمین نزدیک می شود

جمالتی از گزارش معراج بایزید را مرور می کنیم.
وي من آورد و مرا فرا برد سپس دیدم کـه گـویی   ناگاه فرشته اي دیدم که دست خویش را به س«

شـفیعی »(و...سپس دیدم که گویی به آسمان پـنجم فـرا بـرده مـی شـوم و...     نددمرا به آسمان چهارم بر
دانته نیز فلک به فلک جهش می کند تا به فلک االفالك مـی رسـد و ایـن    )330- 1385:331کدکنی،

آسـمان مـی رسـد و بـا گـذري کوتـاه از دوزخ و       انسان معاصر خیلی سـریع بـه  تفاوتی آشکار است.
اوست که با طول و تفصیل و مرحله بـه مرحلـه و   این بازگشتو ناگهان به زمین باز می گردد،بهشت

تی مانند صعود انسـان معاصـر خیلـی سـریع و بـدون      ا بازگشت انسان سنّبا هیجان گزارش می شود.ام

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


73...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

ارواح و شـگفتی  ،در طول مراحل صعود خود و در افـالك تی انسان سنّ.هیجان انجام می پذیردمراحلِ
خـود چیزهـایی را مـی    بازگشـت ا انسان معاصر در مسیر هایی را می بیند و آنها را گزارش می کند، ام

،تی می خواهـد درمـان دردهـا را از آسـمان بیـاورد     انسان سنّ. بیند و آنها را به تفصیل گزارش می دهد
او در بخـش  نیان را گزارش می کند تا اهل خرد به درمـان آن بیندیشـند.  ي زمیانسان معاصر دردهاولی

:چنین گزارش می کندخود راادامۀ سیر چهارم معراج نامه
بـا  /از پایه خـورده بودنـد،اما هنـوز او   /که موریانه ها/دیدم عصا و تخت سلیمان را/تر شدمنزدیک«

در /و پیکر و سـریرش /باور نداشتند که مرده است/زیرا که مردمان/هیبت و مهابت خود ایستاده بود
.)1385:400کدکنی،شفیعیبادیست.(انتظار جنبش

انسان معاصر در آسمان نیز دغدغۀ زمین را دارد،گویی شگفتی هاي زمین بـراي او مهـم تـر از شـگفتی     
یـت مـی کنـد. در    هاي عالم ارواح است،از این روست که او به یاد مهابت سلیمان می افتد و آن را روا

دیـدم کنـار صـبح    /نزدیکتر شدم/آنگاه«:قسمت پنجم شعر تلمیحی به جنایات مغول دارد و با عبارات
سـرها بریـده بـود و    /سرهاي آدمی اسـت اگـر چنـد   /که میوه شان/روییده بوته هاي فصیحی/اساطیر

را خـاطر نشـان   داستان قتل هم والیتی خود عطـار نیشـابوري  .)401- 400:همان »(سخن می گفت.
می کند،که بر اساس روایات وقتی در فتنۀ مغول سرش را بریدند.او سر خود را برداشـت و دوبـاره بـر    

و شـروع بـه   هاج و واج بـه او مـی نگریسـت بـه راه افتـاد     یروي تنه اش گذاشت و در حالیکه مغول
.خاك افتـاد و جـان داد  به خواندن مثنوي بی سرنامه اش کرد و زمانی که خواندن مثنوي به آخر رسید

ـ ،ر چند که این روایات واقعی و مستند هم نباشده اسـاطیر بیـانش خـالی از لطـف     ا در کنـار صـبح  ام
و درسـت در همـان سـال اسـت کـه      است1349ینکه زمان سروده شدن این شعر سالدیگر انیست .

مـرداد  28دتـاي  سال از کو17که در آن زمان حدود واقع شده است1349بهمن19حماسۀ سیاهکل در 
مسـلحانه در ایـران بـه اوج مـی     ة است که مبارزسیاهکلعلیه دکتر مصدق  می گذرد و پس از حادثۀ 

در گوشه و کنار جهـان روي داده اسـت کـه    نیزها حوادث دلخراش دیگريه در همان سالرسد و البتّ
ـ   سرهاي بریده نیسخن گفتنِنظر داشته است،سایس آنها را مدّمعاصرِانسانِ ل آمیـز  ز از نـوع نگـاه تأم

و پیداست کـه سـخن   )فهم نمی کندراهر مستمعی اسرار آن(ات هستی است،کهرخردمندان به همه ذ
ـ  به شمشیر ظلم نیز آن سرهاي بریده ل و خـرد اسـت.در   بیان خاموش حکایت بیداد به گوش اهـل تأم
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ش را ایـن گونـه گـزارش مـی     ل دیگري مواجه می شویم،که مشاهداتبخش ششم نیز با نکات قابل تأم
دهد.
کاینـک دمیـده   /فانوس دود خورده به کف داشـت /تندیس گرگ پیري دیدم/تر شدمنزدیک/آنگاه«

پرسـیدم از  /گـویی کـه شـاخ دارد.   /مثـل گـوزن و کرگـدن و گـاو    /دیدم که واژگانش/صبح قیامت
بـا گونـه گـون    /ق اسـت. شـیطان مشـر  /آخـرین /آن/آواز باز داد که ایـن خـود  /سروش دل خویش

.)402:همانفانوس بی فروغش(/آنو/دروغش
گـرگ پیـري   آن هم دیـدن  ،استدر این بخش نیز آنچه در زمین می ببیند ،براي او نیز تعجب انگیز 

و ». واژگانش مثـل گـوزن و کرگـدن و گـاو گـویی کـه شـاخ دارد       «که آخرین شیطان مشرق است و
را در سـیر العبـاد و یـا    ییسنادین بیان شده است.اگر گفته هاي و نماپیداست که در پوششی استعاري

افـرادي را مـی بیننـد کـه     طر بیاوریم،می بینیم که آنها در جهان غیـب الهی بخاکمديسخن دانته را در
ـ یو به شکل  حبواسطۀ اعمالشان مسخ شده اند سـنایی در مـورد   مثالًو خزنـدگان در آمـده انـد.   اتوان

د:حسودان می گوی
نــیک سر و هفت روي و چار دهن           دـــدران معـــدم انــدیافعیی

ورديــــرو خـــافتی فـهر که را یان برآوردي             ـــز دهــــهر دمی ک
حیــویــــار بــم کـــیـاین نگفت یست این افعی     گفتم اي خواجه ک

)298و297: 1360،نایی( س
:دانته نیز ،خودکشی کنندگان و خودآزاران را بدین گونه دیده است

/ایم مـی شـکنی؟  عضـ اتنۀ درخت فریاد برآورد،چـرا /و ترکه اي از شاخه اي تنومند از درختی کندم
و /)1379:452،دانتـه (»نخست انسان بودیم و حال درختان پژمرده ایـم /مگر رحمی در دلت نیست.

ل شـده بـه حیوان،سـوت زنـان و خـس      روح مبد«/در مورد مسخ دزدان و سارقان نیز چنین می گوید:
.)674:همان("به دشت روبرو گریخت.../خس کنان
که در ایـن بخـش دیـده مـی شود،مشـاور و راهنمـاي انسـان        دیگريهع مهم و قابل توجوموض

و همین عبارت نشـان مـی   »پرسیدم از سروش دل خویش«گوید:معاصر در این سیر است.آنجا که می 
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او هم کسی جز خـود او نیسـت .سـروش دل همـان     راهنماي دهد که شاعر کسی را به همراه ندارد و 
پاسـخگوي  فرامن یا من برتر انسان است که در شرایط ربودگی و خلسـه مـی توانـد چـون سروشـی      

و درسـت معـادل ایـن    برایند اندوخته هاي درونی ما نیستفراتر از مجموع واو پاسخ اام،انسان باشد
که می گوید:تلّقی آنها از سروش (فرامن یا خدا)با اندك تفاوتی درسخن مولوي است 

»یاستکه از دهان و لب من پري رخی گوبیا به پیش من آ تا به گوش تو گویم             
)1/276: 1355،مولوي(

تی موجـودي فـرا   انسان سـنّ همسفرصر در سیر به جهان ماوراي حس بر خالفهمسفر انسان معا
ناخودآگـاه) - روش دل خویش (فـرامن ت و اسطوره اي نیست و آنچه را که نمی داند باز هم از سواقعی
ه)نیز تفـاوت آشـکار   در بخـش هفـتم شـعر(معراج نامـ    برتر وجود انسان است.عدپرسد،که بمی خود

گوید:سیر انسان سنتی بدین شکل مشاهده می کنیم که میدیگري در مقایسه با
دیدم کـه مسـخ مـی شـد     /روسپیان تنگپايدر زیر/دیدم فراخناي زمین را/تر شدمنزدیک/آنگاه«

.)1385:402کدکنی،شفیعی(.»می رست خوك و خرچنگ/و آنگه بجاي او/انسان
از معراج نامه هاي مـورد  رام اعمال نمونه هاییسهاي پیشین در مورد مسخ انسان و یا تجدر بخش

هـا را در  روان انسانر خودبر اساس باوتیسنّدادیم و دیدیم که در همۀ آن نمونه ها انساننبحث نشا
ا انسـان معاصـر   صورت مسخ شده به درخت و خوك و مار و...می بینـد،ام ه بدر دوزخاعمالشانکیفر 

ن به خوك و خرچنگ را مشاهده می کند نه در عالم ارواح و جهـان  در فراخناي زمین مسخ شدن انسا
وذ بیـنش و درك او بـه درون اشـیاء    فنل و نگرش انسان معاصر وقدرت تأمغیب ،و این هم مربوط به

زیـرا اگـر از   ت و مفهوم آنهاست نـه ظـاهر آنهـا ،    هیو پدیده هاست.زیرا ،اصل و ارزش پدیده ها در ما
به حساب آوریم کـه چـون   پس تندیس ها را هم باید انسان ،رد آنها قضاوت کنیمظاهر پدیده ها در مو

ـ هم که ویژگیافرادي،معاصرلِأممتاز دید انسانِچنین نیست  سـانی در آنهـا بـه ظهـور     ت انها و ماهی
ل شأن و سقوط ویژگی هاي انسانیشـان چیـزي جـز خـوك و خرچنـگ      ه به تنزّبا توجنرسیده است، 

ورة هاروت و ماروت و مسخ شدن زهره نیـز  طه تعابیر این بخش می تواند تلمیحی هم به اسنیستند.البتّ
کسوتان خود مالقات می کند و آنها را این گونه بـه  شاعر با عده اي از هم،داشته باشد.در بخش هشتم
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و گـاه  /در کوچه هاي سـاکن و برزنهـا  /تن هاي بی سري که گذر می کرد/دیدم«..باد انتقاد می گیرد.
این سـران چـه قـوم و    کـ /پرسیدم از سـروش دل خـویش  /»من ،من ،تمام من ها.«/زمزمه اي داشت:

اینـان کـه مـی شناسـی و     /فرزانگان مشرقیان اند.../انبوه شاعران و ادیبان/آواز باز داد که اینان/کیانند؟
مسـتی و  /هـاي مسـتی،  جـز لحظـه  «/و آنگاه این سرود فـرو خوانـد:  /مسکینان اند/این،/می بینی
از «/در ازدحـام کوچـۀ بـن بسـتی    «/دل تان نخواسته«/حتی یکبار هم براي تماشا«/،حقا «/راستی...

آنـک طلـوع ذوذنـب از    «/و یـک صـدا یگوییـد:   «/با دستتان نشانه بگیرید«/دور یک ستارة کوچک را
کـه  «/از دسـته جمعـی زنـدانیانی را   آو«/و با شما بخوانـد «/شاید سري ز پنجره اي بیرون آید«/»شرق!

بیـرون  «/هـاي کوچـۀ دیگـر   از پس دیوار/شاید گروهی«/»نقلهاي مجلس شان دانه هاي زنجیر است
.)402- 405:همان »(آري طلوع ذوذنب از شرق«/کند سر، و بگوید:

آنهـا  سـخت و طوفـانی بـه   لـی نامی از همکسوتان خـود نمـی برد،و  ،همانطور که می بینیم شاعر
معـراج نامـۀ   ا مسافران.امخوانده استبی سر و مسکین و خود خواه و بی تفاوتیورش برده و آنها را

هم کسوتان و هم کیشان خود را در جهان غیب می بینند و آنها را عموماً بـا نـام   دیار غیب ،تیِهاي سنّ
کـه در ایـن   ز بایزید شروع مـی کنـیم  می کنند،اکنون نمونه هایی از این موارد را از نظر می گذرانیم.ایاد

انس شربتی از چشمۀ لطف نوشانید و به حـالی در آورد کـه از   مآنگاه مرا به جا«مورد چنین می گوید:
وصف آن ناتوانم .سپس قرب خویش بخشید...آنگاه روان هاي یک یک پیـامبران مـرا پـذیره آمدنـد و     

شـفیعی »(س روح محمد (ص) مـرا پـذیره آمـد...   سپکردند. مرا تعظیم می بر من سالم می دادند و کار 
دیـدم  و...9«: در ارداویراف نامه نیز چنین مالقات هایی صورت گرفتـه اسـت   )1385:335کدکنی،

گشتاسـب و فرشوشـتر   دیدم فروهر گیو مرث و زرتشت و کی ودیدم دیگر ایزدان راوامشاسپندان را
ي نیـز در  معـرّ ابوالعال.)57و1382:56،ژینیو»(ا)دین رو جاماسب و دیگر انجام دهندگان و پیشوایان (

و مباحثه می کند کـه پـیش از   از شاعران عرب دیداره ايسیر خود به جهان غیب با حضرت آدم و عد
کر آن گذشت.دانته هم با بسیاري از شاعران و ادیبان و بزرگان هم فـرهنگش در بهشـت مالقـات    این ذ

ه اي دیگر از جملهمی کند و عد ین ایـوبی و... را در دوزخ مـی   ابن سینا،ابن رشد اندلسی و صالح الـد
سخن گفته شد.ردااین در این موزکه پیش انیز دیدارهایی داشته استسنایی بیند.

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


77...بررسی و تطبیق گزاره هاي چند معراج نامۀکهنسومچهل و سال 

کسـوتان خـود   تی بـا هـم  هاي سنّل اینکه دیدار انسانباز هم نحوة این مالقات ها متفاوت است.او
ر اینکـه  گدیا انسـان معاصـر آنهـا را در فراخنـاي زمـین مـی بینـد،       ام،ددر جهان غیب صورت می گیر

با شاعران بحـث هـاي فنـی و لغـوي را     د بسیار متفاوت است.ابوالعالروي می دهمیان آنها کهمباحثی
سخت می ستاید و دوزخیان را با حاالت دردناکی توصیف مـی نمایـد ،  ساز می کند و دانته بهشتیان را

نمایشـنامۀ  «دیـونیزوس  قهرمـان   ان را با حاالت بد و تأثر انگیزي توصیف می کنـد. کیدو هم دوزخیان
میـان  ورا مالقـات مـی کنـد   »اشیل و اوریپید«،نویسندة داستانهم دو شاعر معاصرِ»غوکانِ اریستوفان

ـ   ادبی برقرار می سازد.مناظره ايآن دو ی را ارداي ویراف نیز آموزگاران دین و پرسـتندگان احکـام دین
را »محمـد بـن منصـور سرخسـی     «،سـنایی نیـز  در مقام روشن و شادي بسیار بزرگ مشاهده می کند

ا انسـان معاصـر شـاعران را بـی سـر(بی مغـز و بـی        امنورانی وبا عزت و بزرگ توصیف نموده است .
د او ت انتقـاد شـدی  فکر)می بیند و آن هم از این روست که جرأت مواجه شدن با شحنه ها را ندارند،علّ

کسوتانش نیز همین است که آنها پیشگام مبارزه نمی شوند تا دیگران نیز با آنها همراه شـوند  از این هم
و سري از پنجره بیرون بیاورند و یک صدا سرود رهایی زنـدانیان را از دام اسـتبداد،همخوانی کننـد. در    

صـیف مـی   حرارت بـدین گونـه تو  را با مبارزان و روشنفکرانِ آزادیخواهآخرین بند نیز شاعر همچنان
:کند

پیشانیش شکسته و خونش/مردي سپیده دم را بر دوش می کشید/دیدم که در صفیر گلوله«...
.)1385:406کدکنی،شفیعی»(پاشیده در فلق

ه                                                                                              نتیج

ل از بررسی و تأمتی به این نتیجه می رسیم که:انسان سنّدر اکثر سیرهاي برجسته و مهم
در - 3؛ بیشتر این سیرها منشـایی عقیـدتی و دینـی دارنـد    - 2؛ ساختار اکثر آنها به هم شباهت دارد- 1

خـود را  یامقابـل یف ذهنیاکثر آنها افرادي از ط- 4؛ اکثر آنها تاثیر پذیري متاخر از متقدم مشهود است
سـیرهاي مهـم و در سـطوح عـالی بـه      - 5؛ در جهان ارواح می بینند.و گاه با آنها هم سخن می شـوند 

ـ - 6؛ رؤیت خداوند منجر می شود و مسافران مأمور هدایت مردم می شـوند  ات گزارشـگري آنهـا   ادبی
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ان راهنمـا و همراهـی بـا خـود     اکثر مسافر- 7؛ منبعث از تعالیم دینی و سنن اجتماعی روزگار آنهاست
یایی و روحانی است و بدون همراهی جسم صورت می پذیرد.ؤراًعموم- 8؛ داشته اند

تی در می یابیم که:همچنین از مقایسۀ سیر انسان معاصر با سیر انسان سنّ
ارد دنبالـه  نگرش علمی به پدیده ها،دیگر در ایـن مـو  انسان معاصر به دلیل عادت به تجربه گرایی و- 1

و بـه  تی اسـت اصوال ًمراحل سیر او در بیشتر موارد بر عکس سیر انسان سنّ- 2؛رو انسان سنتی نیست
سیر آسـمانیش کوتـاه و گـذرا    ،دت به تجربه گرایی و نگاه علمی به پدیده ها و حوادث جهان ادلیل ع

ـ    تی انسـان سـنّ  - 3؛گیـرد ه او قـرار مـی   برگزار می شود و در ادامهء سیرش  دوباره زمـین مرکـز توج
ولـی انسـان معاصـر مـی خواهـد جهـان را       ، سعادت انسان را در دنیاي ماوراي حس جستجو می کند

منظر تجربه بنیان نهد.سازد و بناي سعادت انسان را بر دانشورانه ب

هایاداشت

)67ص،(تفسیر المیزان) و1380:2/124ه، (ابوزهررجوع شود بهدربارةمعراج پیامبر دراین خصوص
)1616:283،( بخاريشود بهدر خصوص مرکب پیامبر رجوع 

کتابنامه

ن کریمآقر
.هاي اسالمیبنیاد پژوهش:مشهد.حسین صابريۀترجم.خاتم پیامبران). 1380.(دمحمابوزهره،
.خوشهاپچ: تهران. چاپ اول. د حسن لطفیمحمۀترجم.جمهوري). 1353. (افالطون
.انتشارات مجد. چاپ اول. گلناز حامديۀترجم.سیر وسلوك زائر. )1381. (چانبانی ین،
.طبع لیدن. صحیح بخاري).1908. (د اسماعیلمحم،بخاري

ـ  . مختصر کننـده . مختصر صحیح بخاري).1616. (ــــــــــــــــــــــ  ابـو العب  احمـد بـن   ین اس زیـن الـد
.قاهره. چاپ اول. بیديطیف الشرجی الزّعبدالّ
نشر مرکز: تهران.چاپ اول.اريجالل ستّۀترجم. شی در ناگزیري مرگ گیل گمشپژوه،)1380(.یانیکبالن، 

.انتشارات طهوري: تهران. 1جلد.مان فروزانفرتصحیح بدیع الزّ.معارف). 1382. (بهاء ولد
.یچاپ پژوهشگاه علوم انسان: تهران. چاپ اول.دیدار با سیمرغ). 1374(.تقی،پور نامداریان
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.چاپ شقایق: تهران. غنی و قزوینیتصحیح. دیوان).1381(.حافظ
.انتشارات مدینهۀسسؤم:تهران. لچاپ او. راه گنج).1379. (د حسنمحم،حائري

.مؤسسۀ نشر تیر: تهران. چاپ دوم. فریده مهدوي دامغانیۀترجم. دوزخکمدي الهی). 1379. (دانته الیگوري
.انتشارات امیر کبیر: تهران. چاپ هشتم. فاشین ترجمه شجاع الد- کمدي الهی دوزخ. )1378(.ـــــــــــــ 

سسۀ انتشارات امیر کبیرؤم: تهران. چاپ پنجم. د ادبیقن). 1373. (، عبدالحسینکوبینزر.
.انتشارات معین.چاپ دوم. ترجمه وتحقیق ژالۀ آموزگار.ارداویراف نامه). 1382. (فیلیپژینیو،

.(از روي چاپ نیکلسن)انتشارات جهان: تهران. صوفمع فی التّللّاابونصر، اج،سرّ
د تقـی  دمحممه سـی تصحیح و مقد. هاي حکیم سنایی به انضمام شرح سیرالعباد الی المعادمثنوي).1360. (سنایی
انتشارات بابک- چاپ دوم. س رضويمدر.

.انتشارات سخن: تهران. چاپ پنجم. صداهاآیینه اي براي). 1385. (د رضامحمشفیعی کدکنی،
.نشر سخن:تهران. چاپ دوم.دفتر روشنایی). 1385. (ــــــــــــــــــــــــ 

نشـر بنیـاد   .ید بـاقر موسـوي همـدان   د محمترجمه سی19ج .تفسیر المیزان). 1363. (د حسینمحم،طباطیایی
سسـه انتشـارات امیـر    ؤي مرکز نشر فرهنگی رجاء و مباهمکار.چاپ گلشن. باطباییامه طعلمی و فکري علّ

کبیر.
.نشر مرکز:تهران. چاپ دوم. حماسه، اسطورهرؤیا،).1376. (ینازي میر جالالدکزّ

.انتشارات سمت: تهران. چاپ اول. جلد اول.نامۀ باستان).1379. (ــــــــــــــــــــ 
.یانجمن آثار ملّ. قصۀ حی بن یقضان. ابن سینا وتمثیل عرفانی). 1331. (هانريکربن،

: مشـهد . لچـاپ او .. ترجمه دکتـر مهـدي مقصـودي   برگرفته از لوحه هاي سنگی طه باقر).1378. (گیل گمش
.چاپ نشر گل آفتاب

.انتشارات صفعلیشاه:تهران. اسرار نامه). 1376. (ینفریدالد، عطار نیشابوري
.کتابخانۀ فروغی:تهران.به تصحیح سعید نفیسی. دیوان). 1339. (ینشهاب الد،بخاراییعمعق
شـرکت انتشـارات علمـی    :تهـران . به کوشش حسین خدیو جـم .کیمیاي سعادت). 1364(.دامام محم،غزالی

.وفرهنگی
موالانتشارات. هرويیلبه تصحیح نجیب ما. رسائل ابن عربی). 1367. (ین عربیمحیی الد.

.انتشارات مجد: تهران. چاپ اول. مترجم حیدر شجاعی.رسالۀ الغفران).1379. (ي،  ابوالعالمعرّ
.انتشارات امیر کبیر: تهران. مان فروزانفریع الزّدتصحیح ب. یات شمس تبریزيکلّ).1355.(د، محممولوي
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شمارة ات و علوم انسانی سابق)ادبی(جستارهاي ادبی 80
اول

: تهـران . چاپ سـوم . تمام علی اصغر حکمتهبه سعی و ا. )3(جلد.کشف االسرار). 1361. (ینشیدالدمیبدي ر
.انتشارات امیر کبیر

.ناشر نشر تیر:تهران.چاپ سوم. ة مهدوي دامغانیترجمۀ فرید. بهشت گمشده). 1385(.جانمیلتون،
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