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ــوام  ــی( و اق ــا چندخدای ــدی ی ــاور )توحی ــع خداب ــمی جوام ــی و تجس ــار روای ــراج، در آث ــا مع ــاده ی ــاورای م ــه م ــروج ب ع
غیرخدابــاور، نشــان از توجــه و اصــرار انســان بــه برقــراری ارتبــاط بــا جهــان غیرمــادی دارد و دامنــة پراکندگــی وقــوع آن ، 
ــر می گیــرد. طیــف گســتردۀ معنایــی معــراج در اســاطیر، از پــرواز روح شــمن،  ــا غــرب دنیــای باســتان را در ب از شــرق ت
ــامل  ــنگري را ش ــه روش ــیدن ب ــس و رس ــب نف ــا تهذی ــم ت ــه بهشــت و جهن ــفر ب ــان و س ــة خدای ــه جرگ ــان ب ورود قهرم
ــی از عــروج  ــاورا، نمونه های ــان و م ــا خدای ــاط تمدن هــای اســاطیری ب ــر ارتب ــه، به منظــور درک بهت ــن مقال می شــود. در ای
ــان  ــن، مصــر، یون ــران و بین النهری ــن، ای ــد، چی ــای هن ــری تمدن ه ــار تصوی ــات اســاطیری و آث ــا در روای ــه فراســوی دنی ب
ــه  ــا در پاســخ ب ــی بررســی شــده اند ت ــی- تطبیق ــا رویکــرد توصیف ــه ای جمــع آوری و ب ــا روش اســنادی و کتابخان و روم ب
پرســش های ماهــوی )چرایــی، چگونگــی و چیســتی( معــراج، ســه کارکــرد اســتفهامی، اســتعالیی و اســتنتاجی بــرای ایــن 
ســفرها تبییــن گردنــد. بدیــن ترتیــب، بــا پژوهــش در روایــات اســاطیری تمدن هــای نا م بــرده، در پرتــو کارکــرد اســتفهامی، 
پیش زمینه هــا و انگیزه هــای شــکل دهندۀ ســفر معــراج، در فراینــد کارکــرد اســتعالیی، چگونگــی و حــدود و ثغــور تمــاس 
ــم بریــن و در کارکــرد اســتنتاجی، نتایــج و دســتاوردهای عــروج در دو ســطح فــردی و اجتماعــی مشــخص شــده  ــا عال ب

اســت.
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پیشینۀ پژوهش
کارکــرد و کاربــرد اســاطیر در مباحــث متعــدد ازجملــه هنــر، ادبیات، 
دیــن، فرهنــگ و جامعــه، موضــوع تحقیقــات بی شــمار بــوده اســت؛ 
ــر از  ــم خاص ت ــرد مفاهی ــژه کارک ــوس آن، به وی ــد معک ــه رون ــا ب ام
قبیــل ســفر، مــرگ و نظایــر آن در اســاطیر کمتــر توجــه شــده اســت. 
البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه دربــارۀ ســفر یا مــرگ در اســاطیر 
کاوش نشــده  اســت، بلکــه در اینجــا تأکیــد بــر »کارکــرد« برخــی از 
ایــن مباحــث در اســاطیر اســت کــه از نظــر شــناختی درخــور تأمــل 
اســت. در ایــن راســتا، تــا آنجــا کــه نگارنــده مطلــع اســت، تحقیقــی 
ــاطیری  ــات اس ــراج در روای ــدۀ مع ــرد پدی ــک کارک ــت تفکی در جه
صــورت نپذیرفتــه اســت. بــا ایــن  حــال، مطالعــات پیشــین در زمینــة 
ــز  ــراج، حائ ــا مع ــط ب ــای مرتب ــاطیر در زمینه ه ــات اس ــق روای تطبی

ــد.  اهمیــت و از مراجــع مــورد اســتفادۀ ایــن نوشــتار بوده ان
ــاطیری،  ــات اس ــان در روای ــا خدای ــاط انســان ب ــق ارتب  در تطبی
مقالــة دزفولیــان و طالبــی )1389(، بــا توجــه بــه نظریــة باختیــن بــه 
مباحــث »تفکیــک کارکــرد خدایــان در اســاطیر یونــان و عــدم وجــود 

تفکیــک در اســطوره های ایــران« و »گفت وگــو و دیالــوگ در اســاطیر 
می پــردازد.  ایرانــی«  اســطوره های  تک صدایی بــودن  و  یونــان 
ادعــای فــوق در برخــی مــوارد تــا حــدودی صــادق اســت؛ امــا کلیــت 
ــوده  ــه آن در ســطح ســاختار دو فرهنــگ تعجیل آمیــز ب  بخشــیدن ب
اســت. کولینــز و فیشــبین )Collins & Fishbane,1995(  در 
ــروج در  ــای ع ــی«، نمونه ه ــفرهای دیگرجهان ــه و س ــرگ، جذب »م
بین النهریــن شــامل ســفر اینانا/ایشــتر، گیلگمــش، اِتانــا، آداپــا، 
اِنمدورانکــی ســومری و شــاهزاده ای آشــوری را بررســی کردنــد. 
ــه و  ــان اولی ــودی، فیثاغوری ــات یه ــه روای ــد ک ــن باورن ــر ای ــا ب آن ه
ــت  ــه ودیع ــا ب ــن نمونه ه ــراج را از همی ــة مع ــی، بن مای ــات هلن ادبی
Co�( ــران ــة کوچ ــوان مقال ــمان«، عن ــه آس ــی ب ــد. »نردبان  گرفته ان

تصویــری  نخســتین شــواهد  بــه  کــه  اســت   )chrane,2004
ــه  ــا توجــه ب ــرده و ب ــروج در اســاطیر توجــه ک )ســنگ نگاره ها( از ع
متــون کهــن، بازتــاب بــاور پیشــینیان دربــارۀ گــذر از عوالــم کیهانــی 
ــی و  ــم، وح ــت. »عل ــرده اس ــالم ک ــات و اع ــا اثب را در حجاری ه
ــا  ــس) ,Harris( ب ــارک هری ــر م ــراج« اث ــک مع هرمونوتی

ــه در  ــی ک ــاحتی فراجهان ــه س ــخصیت ب ــک ش ــفر ی ــا س ــروج ی ع
ــا را در  ــیع از معن ــتره ای وس ــد، گس ــراج گوین ــه آن مع ــالح ب اصط
روایــات اســاطیری در بــر گرفتــه و طیــف گســترده ای از تصاویــر، از 
ســنگ نگاره ها و نقش برجســته های باســتان و مهرهــای ســومری 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــی را ب ــدرن دین ــیک و م ــی های کالس ــا نقاش ت
داده اســت. ایــن ســفر، چنــان اهمیــت دارد کــه در روایــات اســاطیری 
ــده  ــد ش ــات آن قی ــرای مقدم ــی ب ــی، آداب خاص ــث آیین و احادی
ــه صــدای طبــل در شــمنیزم و مصــرف  ــرادادن ب اســت؛ از گــوش ف
ــت  ــوردن گوش ــراف( و خ ــط ارداوی ــدر )توس ــا مخ ــی ی ــواد افیون م
ــل   ــا غس ــه ت ــر گرفت ــام آخ ــی ش ــرا( در مهمان ــط میت ــی )توس قربان
و تعویــض لبــاس )در روایــات مصــر و ایــران(. ایــن آداب و مناســک 
نمادیــن در کنــار دیگــر موضوعــات مربــوط بــه معــراج ماننــد ابــزار یــا 
مرکــب ســفر، مراحــل و سلســله مراتب مســیر و خصوصیــات فــردی 
ــان  ــه محقق ــت و توج ــل اس ــور تأم ــده، درخ ــی معراج کنن و اجتماع
و  عرفانــی  نمادشناســی،  و  نشــانه  حوزه هــای  در  را  بی شــماری 
ــوف  ــود معط ــه خ ــی ب ــی و اجتماع ــناختی، تاریخ ــفی، روان ش فلس

کــرده اســت. 
ــن  ــای ای ــن مســتقلی از کارکرده ــون تبیی ــن، تاکن ــا وجــود ای ب
درون مایــة جهانــی در روایــات اســاطیری جهــان ارائــه نشــده اســت 
ــن منظــور،  ــد. بدی ــال می کن ــی را دنب ــن هدف ــة حاضــر، چنی و مقال
ــه  ــی در س ــا ســفرهای دیگرجهان ــراج ی ــاطیر مع ــارِی اس ــة آم جامع
ناحیــة جغرافیایــی شــرق )چیــن و هنــد(، منطقــة میانی )مصــر، ایران 
ــی-  ــد توصیف ــا روش نق ــان و روم(، ب ــرب )یون ــن( و غ و بین النهری
تطبیقــی بررســی می شــوند. در جمــع آوری روایــات اســاطیری، 
ــه ای و  ــع کتابخان ــر، از مناب ــای تصاوی ــی و در احص ــناد تاریخ از اس
ــراج  ــاطیری مع ــات اس ــل روای ــت. تحلی ــده اس ــتفاده ش ــوزه ای اس م

در فرهنگ هــای مختلــف و تمییــز ماهیــت تاریخــی ایــن روایــات از 
ــد  ــیوه های نق ــری از ش ــد بهره گی ــا، نیازمن ــاطیری آن ه ــت اس ماهی
ادبــی اســت. در روش نقــد توصیفــی کــه مبنــای نظــری متــن حاضــر 
اســت، ایضــاح معنــای نهفتــة متــن از طریــق توصیــف دقیــق حقایــق 
موجــود در پیکــره و ســاختار آن ممکــن می شــود. اهمیــت الگوهــای 
ســاختاری در تطبیــق ســاختار و مقایســة ســاخت های متنــی از آن 
 روســت کــه ایــن الگــو اســت کــه درنهایــت بــه ســاخت های نمادیــن 
ــذر  Niemann(. از رهگ ــود ) ــل می ش ــر تبدی و تصاوی
ــی  ــش های اصل ــه پرس ــخ ب ــا، پاس ــل بن مایه ه ــا و تحلی ــن الگوه ای
ــا  ــاطیری، معراج ه ــات اس ــق روای ــود: طب ــر می ش ــتار میس ــن نوش ای
ــوع  ــی( و تن ــد )چرای ــش ها برآمده ان ــدام پرس ــه ک ــخ ب ــدد پاس درص
ــدۀ چیســت )چیســتی  ــاورا بیان کنن ــا م ــاط ب ــراری ارتب روش در برق
ــی، چیســتی و  ــه پرســش های ماهــوی )چرای و چگونگــی(؟ پاســخ ب
چگونگــی(، چــه کارکردهایــی بــرای معــراج رقــم می زننــد؟ روایــات 
و تصاویــر معراج هــای اســاطیری بــه کــدام کارکــرد معــراج رهنمــون 

می گردنــد؟
ــة  ــا ارائ ــا و ب ــن کارکرده ــک ای ــذر تفکی ــب، از رهگ ــن  ترتی بدی
ــمیت  ــه رس ــن ب ــات، در عی ــاختار روای ــل س ــرای تحلی ــی ب چارچوب
ــان الگوهــای  ــکان بررســی روشــمند و هم زم ــزات، ام شــناختن تمای
روایــی اســاطیر فراهــم می شــود. تفکیــک کارکردهــا و تبییــن 
نحــوۀ ارتبــاط انســان بــا خدایــان و مــاورا، در کنــار توجــه بــه ادیــان 
غالــب کنونــی در ســرزمین های مــورد بحــث )هندوئیســم در هنــد، 
ــن و  ــران، بین النهری ــالم در ای ــم در چیــن، اس ــم و تائوئیس بودیس
ــد  ــرب( می توان ــای غ ــر تمدن ه ــان و دیگ ــیحیت در یون ــر، مس مص
مبنــای مطالعــات آتــی در فرهنــگ ملــل و تعریــف و توضیــح شــاکلة 

ــا باشــد. ــی آن ه ــالت اجتماع ــردی و تعام ــار ف ــی رفت کنون
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ــان  ــاطیری و ادی ــای اس ــتقیم معراج ه ــرح مس ــدد ط ــه درص آنک
بــر نیامــده، چگونگــی خوانــش و مواجهــه بــا ایــن پدیــده 
علمــی  و  عقلــی  موازیــن  در  محصــور  مــدرن  دنیــای  در  را 
ــفرهای روح و  ــز در »س ــوس نی ــر آن ــت. ام ــرده اس ــرح ک مط
Annus(، شــباهت میــان عــروج میتــرا  قربانــی کــردن« )
ــل  ــین حام ــة آتش ــیحی، از اراب ــودی و مس ــای یه ــای انبی و معراج ه
ــا آییــن تعمیــد  ــة صعــود ت ــه آســمان ها و مراحــل هفت گان ــرا ب میت

و شــام آخــر پیــش از عــروج را بررســی کــرده اســت.

روش پژوهش
شــیوه های تأویــل و تفســیر اســطوره و مهم تریــن نظریه پــرداز 
آن هــا عبارت انــد از: اوهمریســم )اوهمــر(، رمــزی یــا تمثیلــی 
)فردریــش کــروزر(، رمانتیســم )هــردر(، زبان شناســی، کارکردگرایــی 
ــل(، ســاختارگرایی  )مالینوفســکی(، ســاخت ســه طبقه ای )ژرژ دومزی
)لــوی اســتراوس(، روان شناســی )فرویــد(، تحول گرایــی )ویلهــم 
وونــت( و ادوار فرهنگــی )ویســلر(  )پیردهقــان، 1391(. از ایــن میان، 
کارکردگرایــی عبــارت اســت از بررســی هــر پدیــده یــا نهــاد فرهنگی، 
بــا توجــه بــه رابطــه ای کــه بــا تمامــی کالبــد اجتماعــی دارد. ازنظــر 
ــر  ــوم و ه ــه آداب ورس ــا، هرگون ــی تمدن ه ــکی، در »تمام مالینوفس
مــش و بــاوری، نوعــی کارکــرد و وظیفــة حیاتــی دارد کــه جــزء الزم 
ــر،  ــاورو، 1386: 131(. از ســوی دیگ و ضــروری دســتگاه اســت« )ف
ــرد«، بی آنکــه انسان شــناس در موقعیــت روان شــناس  ــر »ف ــد ب تأکی
قــرار بگیــرد، از نقــاط اهمیــت نظریــة مالینوفســکی اســت. برخــالف 
رادکلیــف بــراون  و امیــل دورکیــم  کــه کارکــرد را پاســخ بــه نیازهای 
اجتماعــی می داننــد، مالینوفســکی آن را پیــش از هــر چیــز پاســخی 
بــه نیازهــای فــردی و بیولوژیکــی معرفــی می کنــد )فکوهــی، 1381: 
ــورد  ــای م ــن کارکرده 170-168(.  تفســیر اســاطیر به منظــور تبیی
نظــر، مســتلزم خوانــش متــن روایــات اســت و ایــن مقالــه بــا رویکــرد 

ــردازد. ــن مهــم می پ ــه ای توصیفــی- تطبیقــی ب
ــج  ــای رای ــس  دیدگاه ه ــه گانة برتل ــیم بندی س ــاس تقس ــر اس ب
نقــد ادبــی عبارت انــد از: دیــدگاه تاریخ محــور مبتنــی بــر پیوندهــای 
ــت و  ــان روای ــا می ــت ی ــف روای ــای مختل ــان بخش ه ــی می تاریخ
ــر ژرف ســاخت  ــی ب ــدگاه اســطوره ای مبتن ــط، دی داســتان های مرتب
اســاطیری نظام منــد حاکــم بــر روایــت، و دیــدگاه توصیفــی مبتنــی 
ــن  ــی. از ای ــجام روای ــه انس ــتیابی ب ــرای دس ــی ب ــی تلفیق ــر روش ب
ــز اســطوره از  ــر تمیی ــد ب ــن تأکی ــی، ضم ــدگاه توصیف ــان، در دی می
تاریــخ، بــا پذیــرش پیونــد بیــن ایــن دو مقولــه، بــه ســهم هریــک در 
تأمیــن وحــدت موضوعــی روایــت و اتصــال محورهــای آن توجه شــده 
اســت و الگوهــای قالبــی همچــون الگــوی تاریــخ اســاطیری )تاریــخ 
ــر  ــی در نظ ــخ روای ــوی تاری ــی و الگ ــخ دین ــوی تاری ــن(، الگ نمادی
گرفتــه می شــود. تمایــز ایــن ســه الگــو بــا طبیعــت تسلســلی زمــان 
ــرای تحلیــل روایاتــی کــه در  ــی دارد و ب در جهــان اســاطیر هم خوان
آن هــا جنبه هــای تاریخــی و اســاطیری در هــم آمیخته انــد، مناســب 
اســت. از ایــن منظــر، بــا وجــود اســتقالل روایــی متــن، میــان روایــات 
مــوازی پیونــدی موضوعــی و شــخصیتی برقــرار اســت کــه علی رغــم 

ــدت  ــگ، وح ــا پیرن ــل ی ــدت عم ــه گانه )وح ــای س ــود وحدت ه نب
زمــان و وحــدت مــکان(، وحــدت کلــی کــه آن هــا را در منظومــه ای 
معنایــی قــرار می دهــد، انکارناپذیــر اســت )قائمــی، 1390: 33-34(.

انسجام روایی بر مبنای کارکرد
ــع تاریخــی و  ــات اســاطیری معــراج از آن رو کــه در آن هــا وقای روای
ــدگاه  ــل از دی ــت تحلی ــد، قابلی ــم تنیده ان ــاطیری در ه ــوادث اس ح
توصیفــی برتلــس را دارد و دســتیابی بــه انســجام روایــی ایــن متــون 
را از ایــن رهیافــت ممکــن می نمایــد. از ســوی دیگــر، فقــدان 
ــزوم  ــکان(، ل ــان و م ــگ، زم ــا پیرن ــل ی ــه گانه )عم ــای س وحدت ه
ــا در  ــة آن ه ــرای مقایس ــدت ب ــل وح ــا عوام ــل ی ــه عام ــتیابی ب دس
ــة  ــش، مقول ــن چال ــازد. در ای ــرح می س ــی را مط ــه ای معنای منظوم
ــا  ــن مبن ــر ای ــات را ب ــن روای ــق ای ــت و تطبی ــا اس ــرد راهگش کارک
میســر می ســازد. بــر اســاس دیــدگاه کارکردگرایانــه، کارکــرد روایــات 
بــا توجــه بــه رابطــه ای کــه بــا اجــزای مختلــف اجتمــاع و فرهنــگ 
ــدگاه،  ــن دی ــود. از ای ــخص می ش ــد، مش ــرار می کنن ــه برق پس زمین
می تــوان در عیــن تفســیر و رفــع تعارضــات ظاهــری در ایــن دســته 
ــر آن هــا پــرده برداشــت. در  از روایــات، از وحــدت معنایــی حاکــم ب
ایــن راســتا، فراینــد مقایســة الگوهــای ســاختاری روایــات معــراج در 
پرتــو وحــدت موردنظــر، مســتلزم توجــه بــه مبانــی ماهــوی معــراج 
)چرایــی، چگونگــی و چیســتی( تحــت تقســیم بندی کارکردهــای آن 
ــه پرســش های ماهــوی ســه گانة  ــارت دیگــر، پاســخ ب ــه عب اســت. ب

ــراج می شــود: ــرای مع ــرد ب ــک ســه کارک ــوق، ســبب تفکی ف
پرســش از چرایــی )کارکــرد اســتفهامی(: در ایــن کارکــرد، روایات 
شــکل دهندۀ  انگیزه هــای  و  پیش زمینه هــا  اســاس  بــر  معــراج 
ــخصیت های  ــه ش ــش هایی ک ــوند؛ پرس ــی می ش ــراج بررس ــفر مع س
ــی  ــه بررس ــپس ب ــتند. س ــا هس ــه آن ه ــخ ب ــی پاس ــات در پ روای
ــش ها در آن  ــن پرس ــه ای ــود ک ــه می ش ــی پرداخت ــترهای فرهنگ بس

ــده اند. ــکوفا ش ــرده و ش ــد ک ــه رش زمین
پرســش از چگونگــی )کارکــرد اســتعالیی(: پــس از تبییــن 
ــه  ــات را ب ــان روای ــه قهرمان ــش هایی ک ــزه و پرس ــه، انگی پیش زمین
ــق  ــوازم تحق ــه ل ــتعالیی، ب ــرد اس ــد، در کارک ــوق می ده ــروج س ع
ــا  ــاس ب ــی جســتن و مراحــل آن، ســطح تم ــی تعال ــراج، چگونگ مع
ــود. ــه می ش ــفر پرداخت ــت س ــدود موفقی ــوه و ح ــن و نح ــم بری عوال

ــراج  ــق مع ــا تحق ــتنتاجی(: ب ــرد اس ــتی )کارک ــش از چیس پرس
می تــوان از نتایــج و دســتاوردهای آن ســخن گفــت. ایــن دســتاوردها 
ــردی-  ــای ف ــی و کارکرده ــی- آیین ــای اجتماع در دو ردۀ کارکرده
روانــی دســته بندی می شــوند. در هریــک از ایــن کارکردهــا، بــا 
ــه  تحلیــل دســتاوردهای معــراج در دو ســطح فــردی و اجتماعــی، ب
تحلیــل نقــش کلیــدی معــراج در تحــول جوامــع انســانی و پیکربندی 

ــود. ــه می ش ــع پرداخت ــن جوام ــان ها در ای ــا و ابرانس ــرۀ الگوه چه
ــه تشــابهات محتــوا و تعارضــات مضامیــن در  ــا توجــه ب اینــک ب
آثــار روایــی اســاطیر، کارکردهــای مزبــور بــه تفکیــک بررســی شــده 

ــوند. ــه می ش ــری ارائ ــای تصوی ــورد، نمونه ه ــب م ــه حس و ب

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری
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1.کارکرد استفهامی )پرسش از سرشت و سرنوشت(
ــه الهــة  ــه نظــر می رســد قدیمی تریــن روایــت از معــراج، مربــوط ب ب
ســومری اینانــا، بانــوی آســمان و بهشــت اســت. ایشــتر، معــادل بابلی 
اینانــا، آســمان را تــرک می کنــد تــا همســر درگذشــتة خــود، تمــوز 
را از جهــان زیریــن کــه قلمــرو الهــة اَلــت اســت، بازگردانــد. همیــن 
ــرار  ــس تک ــس و همســرش اُزیری ــون در اســطورۀ مصــری ایزی مضم
ــرادرش  ــادت، ب ــت از روی حس ــه ِس ــب ک ــن ترتی ــت؛ بدی ــده اس ش
ــس  ــد و پ ــس او را می یاب ــا ایزی ــدازد، ام ــا می ان ــه دری ــس را ب ازیری
ــرو  ــد. قلم ــت می کن ــی بهش ــرش، او را راه ــردن همس از مومیایی ک
ازیریــس زیــِر زمیــن اســت و ایزیــس، از آن  رو کــه عامــل ایــن عــروج 
اســت، بــا پلکانــی روی ســر و بــال دار توصیــف می شــود )تصویــر 1(. 
اســطورۀ یونانــی ارفئــوس و اوریدیــس و آدونیس و اســتارته،  اســطورۀ 
ژاپنــی ایزانامــی و ایزانگــی  و اســطورۀ چینــی دیجــون و هوئــی نیــز 
ــه  ــه ک ــکل گرفت ــری ش ــت همس ــت وجو از سرنوش ــاس جس ــر اس ب
ــه  ــز ب ــه اســت. بخــش مهمــی از اســطورۀ گیلگمــش نی ــا رفت از دنی
ســفر وی بــه دنبــال انکیــدو اختصــاص دارد و چنیــن ســفرهایی در 
میــان تمامــی تمدن هــا رواج داشــته اســت. بــرای نمونــه در اســاطیر 
هاوایــی، کاهائــی از طریــق مســیر رنگین کمــان بــه آســمان مــی رود 

 .)Raymond & Fraser, 2001: 32( ــد ــا پــدرش را بیاب ت
بدیــن  ترتیــب، قهرمانــان هریــک از ایــن روایــات در ســفر خــود 
ــابهی  ــج نامش ــی نتای ــوند و حت ــه می ش ــی مواج ــع متفاوت ــا وقای ب
ــان،  ــة قهرم ــدف اولی ــا ه ــد، ام ــت می آی ــه دس ــفرها ب ــن س از ای
ــؤال از  ــرگ و س ــس از م ــان پ ــت انس ــارۀ سرنوش ــت وجو درب جس
خدایــان دربــارۀ امــکان بازگشــت وی بــه دنیــا یــا حداقــل برقــراری 
ــه  ــل ب ــرای نی ــان ب ــه قهرم ــه آنک ــایان توج ــا او اســت. ش ــاط ب ارتب
ــد؛  ــی را بپیمای ــا کیهان ــزی ی ــور مرک مقصــد می بایســت مســیر مح
مســیری کــه نظــام جهــان و سرشــت خلقــت بــر مبنــای آن اســتوار 
گشــته و بنــا بــر روایــات کهــن، عوالــم و ســطوح مختلــف وجــود را 
ــان،  ــا نردب ــوه ت ــاد آن شــامل درخــت و ک ــدد و نم ــم می پیون ــه ه ب
پلــکان، بــرج، زیگــورات، رنگین کمــان، ریســمان، سلســله ای از تیرهــا 
و زنجیرهــا می شــود.  طبــق نظــر الیــاده، بــا مــرور اســاطیر بــه بــاوری 
ــر می خوریــم کــه ارتبــاط  مشــترک و در عیــن  حــال شــگفت انگیز ب
میــان زمیــن و آســمان از طریــق ابــزاری فیزیکــی امکان پذیــر اســت. 

ایــن ابــزار نمادیــِن اتصــال، تعابیــر گوناگونــی از محــور کیهانــی اســت 
.)Eliade, 1964: 492(

ــه آن،  ــوط ب ــای مرب ــراج و نمادپردازی ه ــیر مع ــر از مس صرف نظ
بــرآورد انگیــزۀ ایــن ســفرها نیــز محــل تدبر بســیاری از محققــان بوده 
اســت. کوهــن در مــورد معراج هــای چینــی، به طــور خــاص، اعــالم 
کــرده اســت کــه ســفرهای فراجهانــی در تائوئیــزم چینــی، غایتــی 
 )Kohn, 1992: 96( جــز دســتیابی بــه آزادی جاودانــه نداشــتند

و میرچــا الیــاده در جمع بنــدی کلــی
آرزوی انســان قدیــم بــرای آزادی مطلــق اســت. بــه اعتقــاد 

نمــادی از 

.)Eliade,1958: 101(
در  آســمان  بــه  پیشــگامان ســفر  از  ایــکاروس    صعــود 
ــی در  ــة آزادی طلب ــه جنب ــت ک ــواردی اس ــان، از م ــاطیر یون اس
ــدن  ــود و ذوب ش ــن صع ــتان ای ــت. داس ــهود اس ــاًل مش آن کام
ــید و  ــه خورش ــه ب ــی متهوران ــبب نزدیک ــه س ــال او ب ــوم پر وب م
ــد  ــی اُوی ــانه های دگردیس ــاب افس ــقوط وی، در کت ــت س درنهای
)Ovid,1955:187�190(، بــه تفصیــل آمــده و توســط هنرمندانــی 
ــه تصویــر در آمــده  ــروگل، جیمــز دریپــر و بلونــدل  ب نظیــر پیتــر ب

ــر 2(.  اســت )تصوی
ــش  ــوان پرس ــون  را می ت ــرواز فایت ــزۀ پ ــتا، انگی ــن راس در همی
ــت،  ــن روای ــت. در ای ــی دانس ــای ذهن ــی از دغدغه ه ــدأ و رهای از مب
ــوس  ــزد هلی ــان از اصــل آســمانی خــود، ن ــون به منظــور اطمین فایت
مــی رود و بــرای تضمیــن و بــاور بــه ادعــای پــدر، ارابــة خورشــید را 
بــرای یــک روز از او می طلبــد؛ امــا بــه دلیــل ناتوانــی در هدایــت ارابــه 
و ایجــاد خطــر بــرای زمیــن، زئــوس مجبــور بــه ازبین بــردن فایتــون 

28�
ــی ),1955:  ــانه های دگردیس ــتم از افس ــاب هش ــود. کت می ش

(، بــه شــرح ایــن داســتان اختصــاص دارد و گوســتاو مــورو 
Ovid

 39
ــد. ــر نموده ان ــه آن را تصوی ــد ک ــس  از هنرمندانی ان ــان لی و یوه

بــه ایــن ترتیــب، وجــود نمونه هایــی از این گونــه معراج هــا 
ــراج  ــوع مع ــورد بحــث، شــایع ترین ن ــة م ــر ســه ناحی در اســاطیر ه

تصویر 1. ایزیس بال دار با پلکانی بر روی سر، نقاشی مقبرة ِستی اول در درة 
خدایان تِِبس، حدود 1360 ق.م.

)www.pinterest.com/pin/432064157971776713( :مأخذ 

تصویر 2. نقش برجستۀ سقوط ایکاروس، قرن 17، موزة آنتوان ویونل.
)www.pinterest.com/pin/344806915195490410( :مأخذ
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ــرگ و  ــس از م ــای پ ــان، دنی ــت انس ــؤال از سرنوش ــدف س ــا ه را ب
ــایان  ــه ش ــد. البت ــخص می نمای ــی مش ــه جاودانگ ــیدن ب ــکان رس ام
ــی  ــن معراج های ــة چنی ــر نمون ــدی، کمت ــر اســت در اســاطیر هن ذک
مالحظــه می شــود و ایــن شــاید از آن رو اســت کــه در تمــدن 
هنــد، انســان کمتــر بــه دخالــت در امــور خدایــان مــی اندیشــیده و 
سرنوشــت خویــش را تمــام و کمــال در اختیــار خدایــان می نهــاده و 
عــروج بــرای وی بــه مفهــوم پرســش از سرنوشــت نبــوده اســت. بــا 
ــرای  ــالش ب ــه ت ــوان ب ــم می ت ــود را ه ــای موج ــال، نمونه ه این  ح
آزادی از قیــد تعّینــات مــاده تعبیــر کــرد. در توضیــح ایــن امــر بایــد 
ــاک اســت؛  ــه و جذبه ن گفــت ســنن هنــد سرشــار از تجــارب صوفیان
امــا »متونــی کــه به طــور خــاص بــه معــراج بپردازنــد وجــود ندارنــد« 

 .)Jones, 1978: 89(
تعابیــری نظیــر عبــور از موانــع و دیگــر تجــارب عجیــب در هنــد 
ــوی و  ــای ســیر فرادنی ــه معن ــوی ب ــا تجــارب معن ــراوان اســت؛ ام ف
فرازمینــی، کمتــر یافــت می شــود. عبــارت سانســکریت »تــو او 
ــه در  ــت ک ــان اس ــه انس ــاد ب ــرش اوپانیش ــدۀ نگ ــتی«  بیان کنن هس
هــر لحظــه بــا ایــزدان متعــال و طبیعــت حاضــر و جــاری در تمــاس 
اســت. ایــدۀ تناســخ کــه برگرفتــه از شــاکلة کارمــا اســت، در تفکــر 
ــن  ــت. ای ــزی اس ــادی و مرک ــم، بنی ــم و هندوئیس ــم، بودیس ِجینیس
ایــده، انســان را در باالتریــن پلــه از نردبــان تکامــل جــای می دهــد؛ 
ــی و  ــر از تالش ــا، ناگزی ــواج دری ــة ام ــانی را به مثاب ــی انس ــا زندگ ام
ــل  ــوج، اص ــض در م ــود اوج و حضی ــا وج ــد. ب ــدد می دان ــزم مج ج
ــه  ــن، تجلــی هــر چیــز در هــر مرحل آن همچنــان آب اســت. بنابرای

ــگاه  ــن ن ــی اســت. در ای از وجــود آن، همــواره نمــودی از واحــد اعل
بــه طبیعــت و جایــگاه انســان در آن، هبــوط یــا عــروج انســان ]بــه 
 Kumar & 29 :( ملکوتــی در ورای دنیــا[، محلــی از اعــراب نــدارد
Mehndiratta, 1993(. طبــق ایــن بینــش، همــة اشــیا از رودخانه 
و کــوه تــا حیــوان و گیــاه مقــدس و در حــال تکامــل و تــالش بــرای 
بازگشــت بــه مبــدأ هســتند و بــر ایــن حقیقــت کــه یکــی از نقاب های 
متکثــری هســتند کــه چهــرۀ اعلــی بــر صــورت نهــاده، آگاهــی دارند. 
در مهابهاراتــا، از عــروج یودیســتیرا  بــه آســمان و مشــاهدۀ تصاویــری 
ــراج  ــه مع ــعر ب ــا، دو ش ــه و در وداه ــم ســخن رفت از بهشــت و جهن
ــگ  ــم ری ــاب هفت ــط می شــوند. شــعر اول در ســرودۀ 88 از کت مرتب
ــان  ــی وارد جه ــیلة قایق ــه به وس ــت ک ــتا  اس ــارۀ واسیس ودا و درب
ــه  ــن تجرب ــطة ای ــود و به واس ــا می ش ــت وارون ــت حکوم ــن تح زیری
بــه مقــام رشــی  نائــل می شــود. شــعر دوم در ســرودۀ 136 از کتــاب 
دهــم ریــگ ودا، مربــوط بــه کســین  اســت کــه توســط بــاد برخاســته 
و در هــوا بــه حرکــت در می آیــد؛ امــا ســفری بــه بهشــت یــا جهنــم 
نداشــته و گویــی تنهــا زمیــن را از فــراز آن تماشــا نمــوده و گــزارش 

داده اســت.
 بــا ایــن  حــال، صعــود آرجونــا از قهرمانــان مهابهاراتــا بیشــتر در 
قالــب معــراج می گنجــد. آرجونــا بــه دنبــال کســب اســلحة خدایــان 
ــمت  ــه س ــمنان، ب ــل دش ــش در مقاب ــود و برادران ــظ خ ــرای حف ب
ــه ای در  ــی زاهدان ــد و زندگ ــت می کن ــا حرک ــی هیمالی ــمال یعن ش
ــه ران الهــی، هبــوط می کنــد.  ــی، اراب ــا آنکــه ماتال پیــش می گیــرد ت
آرجونــا در رود گنــگ خــود را از آلودگــی می زدایــد، دعــا و نمــاز بــه 

تصویر 3. بودا در آسمان تاواتیمسا و بازگشت او از طریق نردبان، 
تایلند، قرن 18، موزة هنر والترز.

)www.thewalters.org( :مأخذ

تصویر 4. ابراهیم )ع( در آتش و صعود نمرود، تاریخ الرسل و الملوک 
بلعمی، شیراز، قرن 14، مؤسسه اسمیتسونیان، گالری هنری فریر، واشنگتن.

)Abdullaeva, 2010: 9( :مأخذ 
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ــدارا  ــوه مان ــد و ک ــم می کن ــتگان تعظی ــه روح گذش ــی آورد، ب ــا م ج
ــوده( را  ــا ب ــا و اهوراه ــارزۀ دیوه ــان مب ــی در زم ــور کیهان ــه مح )ک
ــه  ــه می نشــیند و همــراه ماتالــی ب ــر اراب ــاد مــی آورد. ســپس ب ــه ی ب
ــده در  ــان کشته ش ــا و قهرمان ــا عرف ــیر ب ــی رود. در مس ــمان م آس
ــزرگ  ــزد ب ــر ای ــت، در محض ــد و درنهای ــات می کن ــا مالق جنگ ه
ــود.  ــدا می ش ــه او اه ــه ب ــالح صاعق ــر و س ــدرا، حاض ــمان، این آس
ــاز می گــردد.  ــوکا  ب ــدن پنــج ســال در ایندرال ــا پــس از گذران آرجون
ــراج  ــه مع ــتری ب ــه بیش ــه توج ــم اولی ــد، بودیس ــدن هن در تم
ــرای  ــا را ب ــته و آن ه ــراج داش ــا مع ــود باره ــودا خ ــت. ب ــته اس داش
شــاگردانش شــرح داده اســت. در بودیســِم پالــی، از معــراج بــه 
ــه معنــای گــذر در دنیــای دواهــا  دواکریــک  تعبیــر می شــود کــه ب
اســت. مشــهورترین معــراج بــودا، در ســال هفتــم روشــنگری وی رخ 
داد. او بــا ســه گام بــه آســماِن تاواتیمســا  رســید و بــرای بازگشــت 
ــن،  ــر ای ــالوه ب ــر 3(. ع ــرد )تصوی ــتفاده ک ــان اس ــن از نردب ــه زمی ب
ــا، نیمــی  ــودا یعنــی ســادینا، ماندات شــماری از ده تجســِد پیشــیِن ب
ــم  ــات بودیس ــته اند. در ادبی ــمانی داش ــراج جس ــز مع ــال  نی و گوتی
اولیــه، داتاراتــا )پادشــاه اســاطیری(، نــرادا، آجیتــا، ســیلوات )ملکــه ای 
ــد  ــروج کرده ان ــمان ع ــه آس ــب  ب ــاریپوتا و البی ــدا، س ــتانی(، نان باس

.)Jones,1978:79�106(

2.کارکرد استعالیی )دستیابی و نفوذ به قلمرو خدایان(
ــا  ــه در آن ه ــود ک ــت می ش ــی یاف ــاطیر، گاه روایات ــر اس ــذار ب  در گ
ــی را دارد،  ــان آدم ــرو جه ــن از قلم ــائبة فرارفت ــا ش ــان نه تنه انس
ــز  ــان را نی ــه خدای ــوزدن ب بلکــه در پــس عــروج خــود، ســودای پهل
ــام و  ــود بدفرج ــی، صع ــاطیر کنعان ــان اس ــد. از می ــر می پروران در س
ــدای  ــرش خ ــح ع ــرای فت ــون ب ــات زف ــه ارتفاع ــر ب ــة اثت طغیان گران
ــه،  ــی و در نتیج ــن جایگاه ــا چنی ــتن ب ــب نداش ــل، درک تناس بع
اکتفــا بــه خداونــدی جهــان زیریــن )Coogan, 1978: 111(، بــا 
ــل مقایســه شــده  ــری و انجی ــع عب ــان لوســیفر در مناب ــت طغی روای
اســت. در ایــن راســتا، داســتان نمــرود و صعــود وی بــه بــرج رفیــع 
ــا  ــن نمونه ه ــن، از فصیح تری ــاطیر بین النهری ــل در اس ــچ باب و مارپی
 ،)Abdullaeva, 2010( و عبدالیــوا در مقالــه ای )اســت )تصویــر 4
ایــن صعــود را بــا پــرواز کیــکاووس و اســکندر مقایســه کــرده اســت. 
ــور  ــا مح ــوه ی ــادی از ک ــا نم ــد، برج ه ــاره ش ــه اش ــور ک همان ط
ــن  ــر ای ــدی ب ــچ آن تأکی ــیر مارپی ــژه مس ــتند و به وی ــی هس کیهان
اســتعاره اســت؛ چراکــه فــرم مارپیــچ حلزونــی یــا اســپیرال از دیربــاز 
ــروج  ــوده و مســیر ع ــن ب ــی نمادی ــاوی معان ــا ح ــی تمدن ه در تمام
ــرض می شــده اســت  ــی اســپیرال ف ــوی به طــور جهان ــل معن و تکام
)Elliott, 2002: 23(. در ایــران، روایــت کیــکاووس از سلســلة 
کیانیــان کــه در شــاهنامه ذکــر شــده اســت، مضمونــی مشــابه دارد. 
البتــه داســتان بســیار قدیمی تــر از زمــان فردوســی بــوده و در زنــد 
ــت،  ــن روای ــق ای ــر 5(. طب ــه آن اشــاره شــده اســت )تصوی اوســتا ب
ــرز صعــود کــرد و در آنجــا هفــت قصــر، یکــی از  ــه الب کیــکاووس ب
ــا از کریســتال ســاخت.  ــوالد و دو ت ــا از ف ــا از نقــره، دو ت طــال، دو ت

ســپس تصمیــم بــه زیــر فرمــان در آوردن دیوهــای البــرز گرفــت؛ امــا 
ــان را در  یکــی از دیوهــا دسیســه ای کــرد، تخــم نارضایتــی از مردم
دل کیــکاووس کاشــت و او را بــه فتــح آســمان وسوســه نمــود. بــرای 
ایــن منظــور، پادشــاه ســبدی فراهــم کــرد کــه چهــار عقــاب گرســنه 
ــراز  ــر ســبد ف ــی کــه ب ــه انتهــای چارچوب ــد. ب آن را حمــل می کردن
ــوی  ــه س ــرواز ب ــا پ ــا ب ــا عقاب ه ــاد ت ــتی نه ــه گوش ــود، تک ــده ب آم
ــت  ــا شکس ــرواز ب ــت، پ ــد. درنهای ــرواز در آوردن ــه پ ــام، وی را ب طع

مواجــه شــد و کیــکاووس ســقوط کــرد. 

تصویر 5. پرواز کیکاووس به آسمان، شاهنامۀ شاه طهماسب، منسوب به 
عبدالعزیز، قرن شانزدهم، موزة متروپولیتن،

)/www.pinterest.com/kbarstow/persian�art( :مأخذ

تصویر 6. عروج اسکندر، موزة ویکتوریا آلبرت لندن، 1160.
)/www.pinterest.com/ajbrokaw/griffon( :مأخذ 
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نگاره هــای متعــددی در تصویرگــری ایــن رویــداد در نســخ 
ــرواز و برخــی  ــال پ ــه برخــی او را در ح ــود اســت ک ــاهنامه موج ش
صحنــة ســقوط را بــه نمایــش در آورده انــد. پــرواز کیــکاووس به ویــژه 
ــر 6( و  ــت )تصوی ــکندر اس ــراج اس ــش مع ــکل، الهام بخ ــاظ ش از لح
چنان کــه از آثــار تصویــری بــر می آیــد، ابــزار اســکندر به طــور 
مشــابه کابینــی اســت کــه چنــد پرنــدۀ غول پیکــر بــه دنبــال 
ــه  ــده اســت، وی را ب ــراز آن نصــب ش ــر ف ــه ب ــی ک ــن طعام برگرفت

 .)Loomis, 1918: 137( می آورنــد  در  پــرواز 
امــا در اســاطیر یونــان، نمونه هایــی بــس گویاتــر وجــود 
حــدود  بــه  تعــدی  در  را  قهرمانــان  خیال پــردازی  کــه  دارد 
خدایــان بــه منصــه ظهــور می رســانند. هزیــود در تبارنامــة 
ــه  ســخن  ــروج پرومت ــان )Hesiod, 1914: 93�590(، از ع خدای
گفتــه اســت. آتــش منحصــراً در اختیــار زئــوس بود و انســان همیشــه 
در تــالش بــود تــا آن را بــه دســت آورد تــا اینکــه پرومتــه آتــش را 
از زئــوس دزدیــد، بــه زمیــن آورد و بــه انســان هدیــه داد. در قبــال 
ــط  ــکنجه توس ــه ش ــوم ب ــه محک ــکنی، پرومت ــرد و مرزش ــن تم چنی
ــه فرمــان زئــوس هــر روز جگــر او را خــورده  عقابــی می شــود کــه ب

و شــب هنگام، جگــر از نــو می رویــد. 
مــورد دیگــر، بِله روفــون،  قهرمــان شــجاع یونانــی اســت کــه بــا 
ــق گشــت و در صــدد  ــر چیمائیــرا فائ ــال دار خــود، ب کمــک اســب ب
ســفر بــه ســرزمین خدایــان بــر فــراز المــپ بــر آمــد. امــا، پگاســوس 
ــون  ــس، بله روف ــر 7(. از آن پ ــن زد )تصوی ــر زمی ــود را ب ــوار خ س
منفــور خدایــان گشــت، پگاســوس در اصطبــل آســمانی المــپ جــای 
گرفــت و اســب محبــوب زئــوس شــد. بــه ایــن ترتیــب، طبق اســاطیر 
ملــل، معراج هایــی بــا این گونــه شــالودۀ تعدی جویانــه، عمومــاً 
ــد و از ایــن  ــه شکســت محکــوم گردیده ان مذمــوم شــمرده شــده و ب
طریــق، تفــوق بالمنــازع خدایــان بــر انســان یــادآوری شــده اســت.

3.کارکرد استنتاجی
این کارکرد در دو ساحت بررسی می شود:

ــا  ــخ، برخــی معراج ه ــان تاری ــی: در جری ــی- آیین ــف. اجتماع ال
در ارتبــاط بــا ســیر تکاملــی ادیــان تحقــق یافته انــد. شــاکلة چنیــن 
معراج هایــی اغلــب بــه تجربــه ای مهــم پیونــد می خــورد: آغــاز آییــن 
ــتیابی  ــع، دس ــیس. درواق ــی تازه تأس ــد در آیین ــه ای جدی ــا مرحل ی
ــی اساســی و  ــزی خــاص و عامل ــاورا، نشــانه ای از تمای ــه حــدود م ب
ــة تفســیری نویــن از ســنت  ــا ارائ ــد ی ــرای القــای پیغــام جدی الزم ب

ــوده اســت.  پیشــین ب
ــژه  ــی وی ــن جایگاه ــر دی ــروان ه ــان پی ــا، در می ــن معراج ه ای
داشــته و حامــل پیام هــای معنــوی مهمــی بــوده اســت. بــه عبــارت 
دیگــر، در شــرایط خاصــی از زمــان یــا مــکان، در ســیر تحــوالت یــک 
ــی  ــال برخ ــرای انتق ــتر ب ــب ترین بس ــراج مناس ــن، مع ــا آیی ــن ی دی
ــوده  ــه ب ــی در جامع ــاس نامة اخالق ــن اس ــا تکوی ــادی ی ــم بنی مفاهی
ــا   ــی ابیدام ــش، یعن ــن خوی ــم آیی ــن تعالی ــودا، متعالی تری ــت. ب اس
ــه  ــروج ب ــس از ع ــا پ ــود و تنه ــنگری خ ــال روش ــن س را در هفتمی
ــن  ــرد )Natesan, 1932: 245(. ای ــه ک ــا ارائ ــمان تاواتیمس آس

ــه  ــکیل داده و ب ــی را تش ــة بودای ــزی جامع ــور مرک ــا، مح آموزه ه
ــوند  ــی می ش ــودا تلق ــی ب ــث روای ــی مباح ــان اخالق ــی ترجم نوع
)Clairmont, 2011: 136�175(. در همیــن راســتا، معــراج کرتیر 
ــتة  ــای برجس ــر نمونه ه ــت از دیگ ــتی را می بایس ــراف زرتش و ارداوی
چنیــن معراج هــای نظام یافتــه و هدفمنــد دانســت.  کرتیــر بــه 
ــای  ــه و بدعت ه ــب بیگان ــا و مذاه ــا دین ه ــود ب ــارزۀ خ ــوع مب موض
را  ایــن مذاهــب  درون دیــن مزدیســنی می پــردازد و ســرکوبی 
ــه  ــانی ک ــب، کس ــن  ترتی ــمرد. بدی ــود برمی ش ــدام خ ــن اق مهم تری
ــادات  ــر ســتایش ها و اعمــال و عب ــز ب از مشــاهدات او آگاه شــوند نی
خــود مطمئن تــر می شــوند و بــه ثمربخشــی آن هــا بی گمــان 

 .)37-38  :1388 )پیاده کوهســار،  می گردنــد 
ــه  ــد ک ــی رخ می ده ــراف زمان ــراج ارداوی ــتا، مع ــن راس در همی
ــة دشــمنان از بیــن  ــر حمل ــر اث ــع و کتــب اوســتا ب بســیاری از مناب
ــرایطی  ــن ش ــده اند. در چنی ــته ش ــدان کش ــری از موب ــه و کثی رفت
ــوی  ــده، از ارزش هــای معن ــه ضعــف گرایی ــة زرتشــتیان ب کــه جامع
فاصلــه یافتــه و اصــول مذهــب در میــان مــردم بــا تردیــد و 
ــه  ــن ارداویراف نام ــه موجــب مت ــن گشــته اســت، ب بی اعتمــادی قری
در )بهــار، 1362: 283-250(، مغــان زرتشــتی گــرد هــم می آینــد تــا 
برگزیده تریــن موبــد را مأموریــت دهنــد تــا بــا تودیــع و خلــع کالبــد، 
ــرزخ(  ــَتکان )ب ــت و دوزخ و َهَمس ــفر در بهش ــیر و س ــه س ــش ب روان
رود و از آن جهــان گــزارش مشــاهداتش را بــرای مــردم بازگویــد. بــه 
ــت  ــوده اس ــی ب ــاًل مذهب ــری کام ــه، اث ــر، ارداویراف نام ــارت دیگ عب
کــه موبــدان نگاشــته بودنــد تــا بــا ترســیم چهــرۀ قهرآمیــز اهورامــزدا 
بــاز  بدکیشــی  از  را  مــردم  دوزخ،  عذاب هــای  برجســته کردن  و 

تصویر 7. پگاسوس، بله روفون را زمین مي اندازد، 1892، اثر والتر کرین.
)www.pinterest.com/pinksky56/walter-crane( :مأخذ 

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری
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ــی،  ــی دارد )قائم ــدت اجتماع ــی به ش ــت، مایه های ــد و در حقیق دارن
1388: 125(. معــراج میتــرا در آییــن  مهــر کــه در طــی قــرون اول 
ــوری روم رواج داشــت،  ــالدی در ســرزمین های امپرات ــارم می ــا چه ت
ــق  ــس از مجاهــدِت بســیار توفی ــه وی پ ــع می شــود ک ــی واق هنگام
ــته  ــرانجام گاو را کش ــانده و س ــام رس ــه انج ــه اش را ب ــه، وظیف یافت
اســت. پــس از مجلــس بــزم و انــس بــا یــاران و خــوردن گوشــت گاو 
و نوشــیدن خــون آن، میتــرا کــه بــه نهایــت پاکــی رســیده اســت، بــا 
گردونــة خورشــید کــه چهــار اســب مینــوی آن  را می کشــند، عــروج 
می کنــد تــا از آن پــس، ســالکاِن آییــن را در ســفر بــه هفــت آســمان 
و عــروج بــه بهشــت بریــن  راهنمــا و حامــی باشــد )رضــی، 1381: 
407( )تصویــر 8(. بــه ایــن ترتیــب، برخــی روایــات معــراج در تاریــخ 
ــن دارد و  ــک دی ــی ی ــد تکامل ــازه در رون ــی ت ــت از دوران بشــر حکای

ــد.  ــد می ده ــروان آن نوی ــه پی ــن را ب ــه ای نوی ــه مرحل ورود ب

ــکل  ــن ش ــد متداول تری ــر می رس ــه نظ ــی: ب ــردی- روان ب. ف
ــوع آن،  ــخصی ترین ن ــی ش ــاطیری و از جهت ــات اس ــراج در روای مع
ــه  معراج هایــی اســت کــه نمایانگــر تعالــی روحــی فــرد و رســیدن ب
ــا  ــطورۀ اِتان ــوان اس ــاید بت ــت. ش ــی اس ــر از خودآگاه درجــه ای واالت
از بین النهریــن را قدیمی تریــن نمونــة چنیــن معراجــی دانســت. 
عــروج وی در مهرهــای دورۀ آکادی )حــدود 2300 ق.م( دیــده شــده 
و از میــان 23 پادشــاه نام بــرده در قدیمی تریــن ســند تاریخــی 
ــت  ــه روای ــط ب ــی لیســت پادشــاهان ســومری، فق ــن، یعن بین النهری
معــراج اتانــا در الــواح بــه تفصیــل پرداختــه شــده و از وی بــه عنــوان 
ــمان  ــه آس ــه ب ــت ک ــده اس ــاد ش ــل ی ــان کام ــاه و انس ــن پادش اولی

ــر 9(.  ــد )تصوی ــروج می کن ع
ــت،  ــام داده اس ــه انج ــن زمین ــه در ای ــی ک ــوال در تحقیق پارپ
ــا  ــوح اول را نمــادی از خــود اتان ــار و عقــاب در ل عناصــر درخــت، م

ــی را  ــا از آگاه ــت اتان ــد و غفل ــان می دان ــر روح انس ــوای درگی و ق
ــدی وی شــمرده اســت. درک  ــودن درخــت و بی فرزن ســبب بی ثمرب
اتانــا از وضعیــت خــود، آغــاز نجــات وی اســت. او بــه کوهــی هدایــت 
ــت.  ــده اس ــا( آرمی ــد اتان ــال )روح دربن ــاب بی پروب ــه عق ــود ک می ش
ــرواز  ــه پ ــت او ب ــر پش ــرانجام ب ــوزد و س ــدن می آم ــه او پری ــا ب اتان
ــارگاه  ــد. او از دروازۀ ایشــتر می گــذرد و در ب ــد و عــروج می کن می آی
ایشــتر از او طلــب فرزنــد می کنــد؛ ضمــن آنکــه در پاســخ بــه ایشــتر، 
ــن  ــی و تعالی یافت ــه جاودانگ ــیدن ب ــی، رس ــود را از زندگ ــدف خ ه

.)Parpola, 1993: 197�198( ــی دارد ــان م بی
ســفرهای  چنیــن  از  سرشــار  شــمنیزم،  اســاطیری  تاریــخ 
تعالی جویانــه بــه ســوی اولــگان بــای، خــدای آســمان، اســت. میرچا 
الیــاده در تحقیــق جامعــی کــه در کتاب هــای اسطوره شناســی 
ــه  ــمنی ک ــد: ش ــت، می نویس ــام داده اس ــه انج ــن زمین ــود در ای خ
ــدای  ــه ص ــوش دادن ب ــا گ ــیند، ب ــی می نش ــت زندگ ــار درخ در کن
ــن  ــود. ای ــت می ش ــی بهش ــه و راه ــه رفت ــت خلس ــه حال ــل ب طب
پــرواز تنهــا زمانــی میســر اســت کــه شــمن خــود را در مرکــز عالــم 
ــزی  ــن مرک ــط در چنی ــه فق ــد؛ چراک ــرار ده ــی ق ــا محــور کیهان ی
اســت کــه ارتبــاط میــان زمیــن، بهشــت و جهنــم برقــرار می شــود 
ــی از  ــزم چین ــن تائوئی ــفر روح در آیی )Eliade, 1964: 447(. س
ــرای رســیدن  ــی، ب ــی برخــوردار اســت. در تفکــر تائوئ اهمیــت واالی
ــی  ــه جاودانگ ــد ب ــزرگ، روح بای ــم ب ــا نظ ــو ی ــا تائ ــی ب ــه هارمون ب
ــه  ــا طبیعــت ب برســد؛ چراکــه انســان کامــل در هماهنگــی کامــل ب
ســر می بــرد. او در حــال فنــا اســت و خــودی نــدارد و طبــق تعریــف 
ــد.  ــا او را گــرم می کن ــه گرم ــد و ن ــه ســرما او را می لرزان الئوتســه، ن
ــت خلســه و غلبــه روی  ــی اســت و در حال ــن گشــت وگذارها درون ای
ــه  می دهــد. در اســاطیر چینــی، ایــن فراینــد معــادل تبدیل شــدن ب
موجــودی بــال دار اســت و نزدیکــی جاودانــة تائوئــی در نقاشــی ها بــا 
پرندگانــی همچــون مــرغ ماهی خــوار، ســیمرغ، لک لــک و زاغ یــا در 

ــر 10(.  ــه نمایــش در آمــده اســت )تصوی قالــب اژدهــا ب

تصویر 8. نقش برجستۀ میترا و مراحل مختلف حیات وی )عروج میترا به 
همراه خورشید توسط ارابه در سمت چپ باالی تصویر به نمایش درآمده است(. 

هدرنهایم، آلمان.
)/www.pinterest.com/pin/407505466257559327( :مأخذ

تصویر 9. عروج اتانا بر روي مهر استوانه اي سومري، موزة خاور نزدیك باستان برلین.
)/www.pinterest.com/pin/208361920235176090( :مأخذ
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ــدگان ســتایش  در قبایــل چیــن شــرقی، نیــاکان در صــورت پرن
ــوده اســت. امپراتــور  ــده وار، آیینــی مرســوم ب شــده و رقص هــای پرن
زرد، هوانگ تــی  بــه همیــن ترتیــب بــه بهشــت عــروج کــرد، وانــگ 
تســه کیائو  بــر پشــت یــک لک لــک ســفید و تینــگ لینــگ وی  بــه 

 .)Kohn, 1992: 90( شــکل زاغ بــه آســمان پــرواز کردنــد
عرفــان هنــدی نیــز از آن رو کــه بــا پاننتئیــزم و پانتئیــزم  عجیــن 
ــی و عبــور از  ــر مبنــای ســفر درون اســت )Whiting, 1991: 8(، ب
چاکراهــا اســتوار گشــته اســت. جهــان در متــن ودایــِی رامانوجــا، بدن 
ــاط  ــود )Barua, 2010: 3( و ارتب ــی می ش ــن تلق ــم برهم و جس
ــود. در  ــر می ش ــزم میس ــدۀ پاننتئی ــق ای ــش از طری ــن و آفرین برهم
آیــة 11,2,41 از کتــاب مقــدس، فلســفة ودانتــا )ســریماد بهاگاواتــام( 
ــة  ــیارات، هم ــن، س ــش، زمی ــوا، آت ــه ه ــت ک ــده اس ــح ش تصری
موجــودات، جهت هــا، درختــان، گیاهــان، رودخانه هــا و دریاهــا 

 )Goswami, 1989: 156(. ــد ــدن خداوندن ــای ب ــی اعض همگ
بــه عبــارت دیگــر، جهــان جســم خداســت و بــرای نزدیک شــدن 
ــی و  ــای نوران ــا و هاله ه ــت چاکرا ه ــالک می بایس ــدا، س ــه روح خ ب
ــا توســل بــه ذکــر، تمرکــز و مراقبــه  رنگیــن )آئــورا( را بشناســد و ب
)مدیتیشــن(، شــرایط عــروج روح را فراهم آورد )تصویــر 11(. در آیین 
هندوئیســم و بودیســم، عرفــای نــام آوری کــه بــه ایــن تحــول شــگرف 
ــدک  ــیده اند، ان ــنگری رس ــه روش ــده و ب ــل آم ــق در ذات نائ و عمی
نیســتند و بایــد قهرمانانــی نظیــر رامتــا، کریشــنا، گانِشــا و عرفایــی 
ــخ  ــزود. تاری ــده اف ــر ذکرش ــامی پیش ت ــه اس ــا  را ب ــون میالرپ همچ
ــا و  ــان عرف ــی شــگرف در می ــب شــاهد معراج های ــز به مرات ــان نی ادی
قدیســین بــوده اســت. برخــی از ایــن نــوادر عبارت انــد از: الیــاس)ع(، 
بنی اســرائیل،  انبیــای  از  حزقیــل)ع(  و  ادریــس)ع(  اشــعیا)ع(، 
فینئــاس و ملکــی صــدق یهــودی، پولــس، یوحنــا، ســنت بندیکــت و 
بئاتریــس )در کمــدی الهــی دانتــه( مســیحی و ابوالحســن خرقانــی، 

ــی مســلمان. ــبلی و ابن عرب ــد بســطامی، ش بایزی
از ســوی دیگــر، انجمن هــای الئوســیس  در یونــان بســیار 

ــیس، در  ــد الئوس ــم معب ــن، اعظ ــاه کاه ــا ش ــت و گوی ــهرت داش ش
ــود  ــرت را در وج ــته و کث ــی داش ــی معراج های ــماع آیین ــم س مراس
ــه و تودیــع و  خــود وحــدت می بخشــیده اســت. چنیــن ســفر عارفان
ــی ها  ــا و سخت کوش ــس از ریاضت ه ــن پ ــاه کاه ــرای ش ــدن ب خلع ب
و دشــوارگذرانی های بســیار حاصــل می گشــته و وی در ســیر و 
ســلوک خــود، ابتــدا بــه حضــور خدایــان کهتــر و ســرانجام بــه دیــدار 

ــی، 1381: 481-484(. ــت )رض ــده اس ــل می ش ــوس نائ زئ
در آخــر، وجهــی از معــراج در یونــان کهــن جلب توجــه می کنــد 
کــه در میــان دیگــر تمدن هــا کم ســابقه اســت و شــاید بتــوان عنــوان 
ــن شــاید از آن  رو  ــاد. ای ــر آن نه ــا ناخواســته را ب ــاری ی ــراج اجب مع
ــد و قلمــرو  ــان ویژگی هــای انســانی دارن ــان، خدای اســت کــه در یون

ایشــان چنــدان تفاوتــی بــا دنیــای انســانی نــدارد. 
ــال  ــرزمین کم ــه س ــت و ن ــان اس ــگاه خدای ــاً جای ــپ، صرف الم
مطلــوب و دلخــواه مطلــق. سرنوشــت قهرمانــان بــه الیســیوم، 
ــم  ــفودل خت ــه وادی آس ــراد ب ــة اف ــاروس و بقی ــه تارت ــکاران ب ناب
ــی  ــر ژاپن ــاطیر متأخرت ــبیه اس ــدگاه ش ــن دی ــت.  ای ــده اس می ش

تصویر 10. هی شیانگو سوار بر مرغ ماهی خوار، اثر ژانگ لو، اوائل قرن شانزدهم، )پرواز 
هی شیانگو به آسمان و جاودانه شدن وی در کتاب لیشیان ژوان ذکر شده است که نخستین 

بیوگرافی مقدسین تائوئیست به شمار می آید(.
)/www.pinterest.com/pin/331507222547838217( :مأخذ 
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تصویر 11. هفت چاکراي رنگین هندي.
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نشریه هنرهای زیبا - هنرهای تجسمی   دوره 20، شماره 4، زمستان1394

ــوزۀ  ــه در ح ــا ک ــن رویکرده ــام دار ای ــان ن ــی از محقق 1 . برخ
ــاطیر  ــراج در اس ــدۀ مع ــه پدی ــی ب ــگاه تطبیق ــا ن ــود، ب ــناختی خ ش
پرداخته انــد: میرچــا الیــاده، کارل گوســتاو یونــگ، جــوزف کمپبــل، 
ژرژ دومزیــل، نورتــروپ فــرای، ارنســت کاســیرر، ژیلبــر دوران و پتــرو 

ــو. کولیان
Euhemerus, Creuzer, Herder, Malinowski, Dumezil, 

ــای ســه گانة اســتفهامی، اســتعالیی و اســتنتاجی )در دو  ــة کارکرده ــر ارائ ــالوه ب ــراج، ع ــات اســاطیری مع ــای ســاختاری روای ــل الگوه ــذر تحلی از رهگ
محــور اجتماعــی- آیینــی و فــردی- روانــی(، امــکان بررســی روشــمند و هم زمــان جنبه هــای اســاطیری، دینــی و روایــی، در عیــن بــه رســمیت شــناختن 
ــا خدایــان  ــا تحلیــل کارکردهــا و درک نحــوۀ ارتبــاط تمدن هــای اســاطیری ب تمایزهــای آن هــا فراهــم می شــود. اهمیــت ایــن امــر از آن  روســت کــه ب
ــا حــدی  ــه تبــع آن، جهان بینــی کنونــی و رفتارهــای آتــی هریــک را مســتند و ت و مــاورا، می تــوان دیــدگاه اســالف ایــن تمدن هــا را ارزیابــی کــرد و ب
پیش بینــی کــرد. انســان غربــی کــه خــود را خلــف تمــدن یونــان و روم می دانــد، در طــول تاریــخ همــواره نگــران حــال و آینــدۀ خویــش و درصــدد کشــف 
ــان محوری  ــر انس ــا دال ب ــر این ه ــی و نظای ــی و تجربه گرای ــم ها، علم گرای ــا و ایس ــواع گرایش ه ــور ان ــت. ظه ــان اس ــا خدای ــت ب ــت و رقاب ــط طبیع و ضب
ــن او هســتند و  ــی در کمی ــد و حت ــت خویش ان ــی منفع ــان در پ ــه خدای ــی اســت؛ چراک ــدرات الوه ــی مســتقل از مق ــأن آدم ــه ش ــی اســت و اینک غرب
ــان و  ــویة انس ــاط دوس ــر ارتب ــران دال ب ــن و ای ــر، بین النهری ــی مص ــای میان ــاطیری تمدن ه ــای اس ــر، معراج ه ــوی دیگ ــد. از س ــارض وی گردن ــاید ع ش
خدایــان اســت و دوســتانه یــا خصمانه بــودن آن، دوجانبــه و منــوط بــه هــر دو ســوی ایــن تعامــل اســت.  در منتها الیــه شــرقی جغرافیــای مــورد بحــث، 
مذاهــب هندوئیســم و بودیســم هنــدی و آییــن تائوئیســم چینــی نیــز کمابیــش در راســتای اهــداف متعالــی معراج هــای گذشــتگان خویــش، بــه ســیر و 
ســلوک درونــی بــرای رســیدن بــه ســعادت معتقدنــد و کمــال را در تــوکل بــه معنــای انفعالــی آن، یعنــی ســپردن همــة امــور بــه طبیعــت یــا خدایــان و 
هماهنگ کــردن خــود بــا عالــم می داننــد. بــه هــر حــال، بــه نظــر می آیــد بنــا بــر اهمیــت شــناخت ســاختار ارتباطــی انســان بــا مــاورا در قالــب روایــات 

اســاطیری و متــون دینــی در درک و ریشــه یابی رفتــار کنونــی ملت هــا، اهتمــام و توجــه بیشــتر محققــان بــه ایــن عرصــه ضــروری اســت.

نتیجه

پی نوشت

اســت کــه در آن، صرف نظــر از حیــات دنیــوی، سرنوشــت یکســانی 
ــر  ــی.  ب ــرزمین یوم ــم در س ــیدن جس ــت: پوس ــراد اس ــار اف در انتظ
ــپ  ــه الم ــود ب ــه صع ــان ب ــی آدمی ــاوری، بی تمایل ــن ب ــاس چنی اس
موجــه بــوده اســت و هیــچ انســانی خودخواســته بــه ایــن قلمــرو وارد 
ــه  ــان ب ــان درآیــد؛ مگــر آنکــه خدای ــه خدمــت خدای ــا ب نمی شــود ت
دلیــل ویژگی هایــی همچــون قــدرت، زیبایــی یــا توانمنــدی خاصــی، 
ــاده  ــان فوق الع ــد  قهرم ــا، گانیم ــن نمونه ه ــد. از گویاتری او را بگمارن
ــان فرســتاده  ــی کــه از ســوی خدای ــی اســت کــه توســط عقاب زیبای

ــر 12(. ــد )تصوی ــوس باش ــاقی زئ ــا س ــود ت ــوده می ش ــده، رب ش
ــی  ــترۀ جغرافیای ــی و در گس ــی کل ــب، در ارزیاب ــن ترتی ــه ای ب
ــن  ــرزمین زیری ــا س ــت مصری ه ــوان گف ــاید بت ــتان، ش ــای باس دنی
ــه  ــه ب ــدم جاودان ــه گن ــی ک ــد؛ جای ــت می دانن ــر از عدال ــی پ را مکان
بلنــدای شــش فــوت در آن قــد برافراشــته اســت و آب بــرای نوشــیدن 
و غــذا بــرای خــوردن وجــود دارد و روح، کا، در آن احیــا می شــود. بــه 
عبــارت دیگــر، در حالــی  کــه اهالــی ایــران، کلــده و بابــل مدهــوش 
و دلبســتة گســترۀ آســمان و مترصــد عــروج بــه آن بودنــد، مصریــان 
پــس از مــرگ بــه جهــان زیریــن چشــم داشــتند و در ایــن راســتا، بــه 
ارتبــاط نزدیــک بــا خدایــان نیــز اعتقــاد و امیــد داشــتند. در اســاطیر 
ــه  ــده ک ــت ش ــه روای ــته و مال باخت ــی کشتی شکس ــر، از مالح مص
ــدا  ــذا و پوشــاک اه ــه او آب، غ ــه و ب ــار نجــات یافت ــزد م توســط ای
ــران  ــة جب ــکرگزاری، طریق ــام ش ــالح در مق ــه م ــود. زمانی ک می ش
ــار، پاســخ  ــزد م ــازی ای ــه بی نی ــا توجــه ب ــن لطــف را می پرســد، ب ای

ــه  ــزام ب ــاد داشــته باشــد. الت ــه ی ــد او را ب ــن اســت کــه فقــط بای ای
ــن ارتبــاط دوســویه در گفتــار 269 از متــون اهــرام بدیــن شــرح  ای
آمــده اســت: »بــا شــما باشــم خدایــان، شــما بــا مــن باشــید. بــا شــما 
زندگــی کنــم، شــما بــا مــن زندگــی کنیــد... شــما را دوســت بــدارم، 

.) شــما مــرا دوســت داشــته باشــید« )77 :1969 ,
 از ســوی دیگــر، یونانی هــا در اســرار الئوسیســی خــود، تمایــالت 
کمابیــش متفاوتــی داشــتند و زمیــن و جهــان زیریــن، نــه همچــون 
ــا و ســالح های آهنــی  ــواع جواهره ــع ان ــد، بلکــه منب رحمــی پرفرزن
و قــدرت، امــا تاریــک و خمــود توصیــف می شــود. بــه بیانــی دیگــر، 
نــه بلندی هــای المــپ و نــه جهــان زیریــن، هیچ یــک چنــان جاذبــة 
فوق العــاده ای بــرای یونانی هــا نداشــته تــا آنــان را تشــویق بــه 
تــرک دنیــا و معــراج بــه آنجــا کنــد. در آن  ســوی جهــان قدیــم نیــز 
هندیــان آرامــش را در درون جســته و معــراج را ســفری بــه اعمــاق 
ــاد  ــد. در اعتق ــر می کنن ــی تعبی ــای درون ــذر از وادی ه ــود و گ وج
هنــدوان، عالــم و تمامــی امــور هســتی در خیــال خداونــد، مایــا، رخ 
می دهنــد و بدیــن  ترتیــب، تــالش انســان لزومــاً مثمرثمــر یــا مؤثــر 

نیســت.

Straus, Freud, Wundt, Wissler.
 . Brown.
 . Durkheim.

5 . دربــارۀ نقــد کارکردگرایــی بــه اثــر فصیحــی )1389( مراجعــه 
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 . Izanami & Izangi.
 . Dijun & Hou Yi.

10 . ایــدۀ معــراج بــه بهشــت از طریــق ریســمان، درخــت، پلــکان 
و نردبــان در هــر پنــج قــاره رایــج و شناخته شــده بــوده اســت 
)Eliade, 1959: 10(. در ایــن رابطــه، زیگورات هــای پلکانــی و 
ــر،  ــا زنجی ــان ی ــکال نردب ــا اش ــاتاریخ ب ــنگ نگاره های دوران پیش س
ــده اســت:  ــی آکادی آم ــوده اســت. در متن ــان ب ــورد توجــه محقق م
ــکان  ــو از پل ــوده ای. ت ــت را گش ــای بهش ــل دره ــو قف ــاماش! ت ش
فیــروزه ای صعــود کــرده ای )Heimpel, 1986: 133(. در بخشــی 
ــه  ــم ق م، ب ــرن هفت ــه ق ــوط ب ــکیگال مرب ــرگال و ارش ــطورۀ ن از اس
ــو،  ــارگاه خدایــان آن عــروج نــرگال از پلکانــی بــه ســمت بهشــت و ب
اِلیــل و اِآ اشــاره شــده )Cochrane, 1997( و در بســیاری از 
مقابــر مصــر باســتان در ادوار پادشــاهی قدیــم و میانــه، نردبان هــای 
کوچکــی بــه همــراه پادشــاه دفــن می شــده تــا وســیله عــروج او بــه 
بهشــت باشــد )Budge, 1925: 324�326(. نــام پلــکان، نردبــان 
Da�( ــزار در متــون اهــرام و کتــاب مــردگان ذکــر شــده  و دیگــر اب
ــید  ــود را پســر خورش ــه خ ــاهی ک vis, 1977: 161�179( و پادش
ــن  ــرای م ــدرم رع ب ــه پ ــی ک ــن از نردبان ــد: م ــالم می کن ــد، اع می دان
برپــا نمــوده، عــروج خواهــم نمــود«)Faulkner, 1969 (یکــی 
ــوده  ــان ب ــمان، رنگین کم ــا آس ــن ب ــاط زمی ــزار ارتب ــر از اب دیگ
ــه  ــق« ب ــادل »ِزدی ــود« مع ــود، واژۀ »یس ــات یه ــت. در ادبی اس
معنــای محــور کیهانــی بــه کار مــی رود. یســود رنگین کمــان 
ــگ(  ــِرت )ســه رن ــد، ِژوورا و تیِف ــده شــده و متشــکل از ِهِس نامی
اســت )Idel, 2005: 128�133(. رنگین کمــان به عنــوان پلــی 
بــه بهشــت، زیــور رنگارنــگ الهــة بــزرگ بین النهریــن، یعنــی اینانــا/ 
ــمان  ــه آس ــن ب ــی از زمی ــی، پلکان ــاطیر بودای ــوده و در اس ــتر ب ایش
ــأ  ــا )خ ــه نیروان ــم( ب ــج و وه ــان رن ــارا )جه ــد سامس ــل پیون و عام
ــی آســمانی اســت  ــن، رنگین کمــان، اژدهای بی شــکل( اســت. در چی
ــدد. پئی تــی،  ــه ینــگ می پیون ــه آســمان و ییــن را ب کــه زمیــن را ب
ــرواز کــرد و  ــه آســمان پ ــگ ب ــا کالســکه ای نُه رن امپراطــور شــمال ب
ــانه ای  ــور زرد افس ــی، امپرات ــوم ق م( و هوانگ ت ــرن س ــگ )ق مائومون
ــاطیر  ــق اس ــر، طب ــوی دیگ ــد. از س ــروج کردن ــا ع ــت اژده ــر پش ب
ــره ای،  ــان دای ــز جه ــی در مرک ــة کوه ــن در قل ــکاندیناوی و ژرم اس
ــا،  ــدار ابره ــاخه های آن نگه ــه ش ــود دارد ک ــترگ وج ــی س درخت
ــل  ــرار دارد و پ ــت ق ــه های آن در بهش ــتارگان و ریش ــمان و س آس
ــداد  ــان امت ــا ســرزمین خدای ــی ت ــن میان ــان زمی ــان از می رنگین کم

.)Mott, 2000: 65�67( ــت ــه اس یافت
 . Icarus.
 . Bruegel, Draper, Blondel.
 . Phaeton.
 . Gustave Moreau, Johann Liss.
 . Tat tvam asi.
 . Yudhisthira.
 . Vasistha.
. Rsi.
 . Kesin.
 . Indraloka.

 . Devacrik.
 . Tavatimsa.
 . Sadhina, Mandhata, Nimi, Guttila..
. Dhatarattha, Nrada, Ajita, Silvat, Nanda, 

Sariputta, Labhibh.
 . Promethe.
 . Bellerophon.
 . Abhidhamma.

ــای  ــز در گزیده ه ــراج وی نی ــت و مع ــال زرتش ــرح ح  28 . ش
زات ســپرم و دینکــرد نقــل شــده اســت. ضمــن آنکــه ســابقة شــهود 
آســمان ها پیــش از ارداویــراف را می تــوان در ســفر ویشتاســب شــاه 

بــه بهشــت و جهنــم در دینکــرد دنبــال کــرد.
 . Empyrean.

 30 . معــراج انبیــای ادیــان توحیــدی، اگرچــه قطعیــت داشــته 
و متفــاوت از اســاطیر اســت؛ امــا بــه نحــوی مشــمول کارکــرد مــورد 
ــن  ــی)ع( در اولی ــرت موس ــری، حض ــب عب ــق کت ــت. طب ــث اس بح
ــرائیل  ــت بنی اس ــان هدای ــش، فرم ــة آت ــار بوت ــود در کن ــراج خ مع
ــوه  ــر ک ــراج ب ــن مع ــرد و در دومی ــت ک ــه خــارج از مصــر را دریاف ب
ــراج  ــت )Jones: 85, 1978(. مع ــرا گرف ــورات را ف ــواح ت ــینا، ال س
حضــرت مســیح)ع(، در تشــابه بــا عــروج میتــرا، در آخریــن مرحلــه 
از دعــوت ایشــان و پــس از شــام آخــر روی می دهــد. پیــروان 
ــوازم ظهــور منجــی و حضــور وی  عیســی)ع( عــروج حضــرت را از ل
 ,Donne( در بهشــت را تضمیــن ورود مســیحیان بــه آنجــا می داننــد
1977: 568(. ســرانجام واقعــة معــراج حضــرت رســول اکــرم)ص( در 
ســال های ســخت آغازیــن دعــوت، مایــة دلگرمــی ایشــان و مؤمنــان 

ــود. ــازه و نویدبخــش حمایــت الهــی ب ــن ت در مراقبــت از نهــال دی
 . Huang Ti.
 . Wang Tse�kiao.
 . Ting Ling Wei.

پاننتئیــزم  تفکــر  بریتانیــکا، طبــق  لغت نامــة  بــر  بنــا   .34
)Panentheism(، جهــان بخشــی از وجــود خداونــد محســوب 
ــی اســت. ــی همه خدای ــه معن ــزم )Pantheism( ب ــود و پانتئی می ش

 . Ramtha, Krishna, Ganesha, Milarep.
 . Eleusis.
 . Elysium, Tartarus, Asphodel Meadows.
.  Yomi.
 . Ganymede.

40 . در همیــن راســتا می تــوان ایــن مفهــوم و ارتبــاط دوســویه 
را در آموزه هــای اســالم دنبــال کــرد کــه مذهــب کنونــی ایــن ســه 
ــد،  ــاری کنی ــر خــدا را ی ــم )اگ ــرو اهلل ینُصرک تمــدن اســت: اِن تَنُص
ــم  ــی اُذُکرُک ــد: 7(، َفاذُکُرون ــد. محم ــاری می کن ــز شــما را ی خــدا نی
ــوا  ــره: 152(، اَوف ــم. بق ــاد کن ــما را ی ــا ش ــد ت ــاد کنی ــرا ی ــس م )پ
بَِعهــدی اُوِف بَِعهِدُکــم )بــه عهــد مــن وفــا کنیــد تــا بــه عهدتــان وفــا 
ــم.  ــاز می گردی ــد، ب ــا )اگــر برگردی ــم ُعدن کنــم. بقــره: 40(، َوإن ُعدتُ
ــا َمکــرا )و مکــر کردنــد و مــا نیــز  اســراء: 8(، َو َمَکــروا َمکــراً و َمَکرن
مکــر نمودیــم. نمــل: 50(، َو َمَکــروا َو َمَکــَر اهلل )و مکــر کردنــد و خــدا 
ــر  ــون )ب ــا ُمبَرم ــراً َفإنّ ــوا أم ــران: 54(، أبَرم ــرد. آل عم ــر ک ــز مک نی
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