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 1ابراهیم رحیمی زنگنه
 ، کرمانشاهدانشگاه رازی فارسی زبان و ادبیاتگروه استادیار 

 طلب احسان زندی
 ، کرمانشاهادبیات فارسی دانشگاه رازی و زبانگروه ارشد  یکارشناسموخته دانش آ
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 چکیده
ه در عالم مااد   روح سناییی داستان درماندگو منظوم ادب فارسی  نامۀ معراج نخستین سیر العباد إلی المعاد

طای  از جماادی و حیاوانی تاا انساانی     مراتب وجود را سنایی  .عالم معناستبازگشت به  سفر و اشتیاقو 
 ررسی سااختار ابا . گاردد  مای  سپس به پیکر آخشاییی خاود بااز   و  رسد میی عقل کل  ۀبه مرتبو  کند می

منادی   نی بار هساتی  مب« اسطوره تک» ۀنیر به طرح نظریم ،بلقهرمانانه از سوی جوزف کم های داستان
ریخات   ،«سافر نویسانده  »کریستوفر ووگلار در کتااب   و  شدا پیکرگردانی مداوم همیشگی یک قهرمان ب

 الگاو  کهان خاش و هفات   و ساختار سافرهای قهرماناناه را در دوازده ب  به دست داد این نظریه از  یگردی
روش  و باا  الگوی ووگلر ۀپای بر الی المعاد سیر العبادمراحل سفر قهرمان در  جستاراین  کرد. در بازنویسی

دهد که ساختار کلای سافر سانایی باا      پژوهش نشان میدستاورد  و است شدهیفی ا تحلیلی سنییده  توص
شاود کاه گااه برآماده از      هایی دیده می در بعضی مراحل ناسازیاگرچه  الگوی سفر نویسنده تطبیق دارد،

های ای از سساتی شاگرد   تعریف مفهوم قهرمان در دو نظاام عرفاان و اساطوره و گااه نشاانه     در  تفاوت 
 داستانی سیرالعباد الی المعاد است.

 

 الی المعاد.  سیر العباد، ووگلر، سنایی سفر قهرمان،، الگو کهن :یکلید های واژه

                                                           
 erahimi2009@yahoo.com     :مسئول ۀنویسند ۀ. رایانام1
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 مقدمه.1

الگویی محصول بالفصل کشف ناخودآگاه است و از این رو در پیوندی ناگسستی  نقد کهن  
ز دیربااز در میاان شااعران و    شناسانه قرار دارد. مفهاوم ناخودآگااهی اگرچاه ا    با نقد روان

هاای زیگموناد    باار در نظری اه   هنرمندان کاربرد داشته است، در معنای علمی خود نخستین
و  خودآگااه بیارون اسات    ۀفروید برای اشاره به بخشی از ذهن به کار رفت که از محادود 

یاد،  دهد. ناخودآگاه در تعریاف فرو  اصل و منشأ بیشتر فرایندهای روانی انسان را شکل می
ها و امیال ناکام مانده از طریق ایان   که خواست محصول فرایند روانی سرکوب است، چنان

جاا بار روی    آیند و در آن می  ساز و کار از خودآگاه فرد رانده شده، به وضعی ت ناخودآگاه در
شاود و   . ناخودآگاه در نگاه فروید به مرور و با گذشت زمان ساخته میشوند هم انباشته می

یکسره برساخته از احساسات و عواطف سارکوب شاده نیسات ام اا مخاان تماامی        اگرچه
فرونشاندن بسط یافتن تأثر، هدف حقیقی سرکوب است و اگر چنین هدفی باه  »هاست: آن

موفقیت نینیامد عمل سرکوب ناکامل بوده است. در هر موردی که عمل سرکوب موف اق  
ب:  1932)فروید، « نامیم. را ناخودآگاه می شده است مانع بسط یافتن تأثرات شود، آن تأثرات

. فراینااد ساارکوب در ایاان تعریااف عبااارت اساات از انتقااال احساسااات نااامطلوب از (141
. پیداست کاه در ایان   ضمیرخودآگاه به ناخودآگاه برای کاستن از ناآرامیِ حاصل از ناکامی

ای بی پایاان   به گونهتواند  ای صرفاً طبیعی است که گذر زمان می تعریف، ناخودآگاه پدیده
دهد  به وسعت و ژرفای آن بیفااید. همچنین ناخودآگاهی بخش اعظم روان را تشکیل می

و خودآگاهی در مقایسه با آن تنها بخش کوچکی است که هر رویاداد و ات فااق آن لاومااً    
کارل گوساتاو یونا ، همکاار و     (.248الف:  1932)فروید،  درآمدی ناآگاهانه است واجد پیش

گرد فروید تعریف ضمیرناخودآگاه را از ساحتی که به گمان وی تن  بود، بیرون کشید و شا
او ناخودآگاه فردی را به ساه پااره بخاش نماود:      ای بی پایان گسترش داد. آن را به گونه

ناخودآگاااهی کااه در دسااترس اساات، ناخودآگاااهی کااه بااا واسااطه در دسااترس اساات و 
آن  ۀنخسات هما   ۀمحتوی ات دست (.81ب:  1936، )یون ناخودآگاهی که در دسترس نیست 

تواند در خودآگاه نیا موجود باشد، مانناد شاناخت موقعی ات خاود در      چیاهایی است که می
سان که نام کسی را بر نوک زباان داریام و تنهاا باا      دوم پا در گریااست، بدان ۀفضا؛ دست

و تصااویر دور و بای    سوم حاوی خاطرات ۀتوانیم آن را به خاطر آوریم و دست کوشش می
   ۀها ممکن نیست. یون  همچنین با ورود بیشاتر باه حاوز    پایانی است که دسترسی به آن

اقوام بشار مشاترک و    ۀای از ناخودآگاهی سخن گفت که میان هم دین و روایات اسطوره
فراینادهای روانای انساان نیسات. ایان روی دیگار ناخودآگااه         ۀموروث است و برسااخت 

ای خودکار، ساازوکارهای روانای فارد را     گونه هایی است که به ها و انگاره  رهنگا ۀدربرگیرند
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او هستند. یون  ایان نمادهاا و تصااویر     ۀبینش و نگاه ویژ ۀدهند اند و سامان تشکیل داده
هاا پایش از او    نامید و اذعان داشت که این اصطالح قارن « الگو کهن»ناخودآگاه جمعی را 

او بر این باور باود کاه    (.62-12: 1932)یون ، ن به کار رفته است های دیگرا  بارها در نوشته
: 1986)مادیورو و ویلرایت، بی پایان است  ،های نوعی زندگی الگوها همانند موقعی ت شمار کهن

و تکرار و تداوم، موجب ثبت این تیربی ات به صورت اشاکالی فاقاد محتاوا در روان     (684
بینای انساان    شماری کاه ساامان دهنادۀ جهاان     بیالگوهای  کشف نظریۀ کهن است. شده

ای یاا کهان    هستند، نقد روانکاوانه را به سویی دیگر کشاند و موجب پیدایی نقاد اساطوره  
هاای   الگویی شد. بر این پایه تفسیر و تبیین آثار ادبی که پیشتر در مکتب فروید بر زمیناه 

 ۀر یافت و در روش درماانی ویاژ  ای دیگ سویه (،96: 1939)ایستوپ، یکسره ماد ی استوار بود 
ای از بازنماایی تعامال میاان دو  یاۀ      نشاانه « شناسای تحلیلای   روان»یون  موساوم باه   

یونا  باا انکاار نظار فرویاد کاه        (.179: 1936)سلدن و ویدوسون، ناخودآگاهی به شمار آمد 
های شخصی موجود در اثار   پنداشت، ویژگی آفرینش هنری می ۀرنیوری را سرچشم روان
تر از قلمرو زندگی فردی  ری را فاقد اهم ی ت اساسی قلمداد کرد و هنر را نیرویی گستردههن

هاای    ها و شگفتی  شمارآورد که هنرمند در مد ت آفرینش اثر خود مقهور جذ ابی ت هنرمند به
در  1342های یون  نخستین بار در دهاۀ   تأثیر نظری ه (.111ا114ب:  1932)یون ، آن است 
: 1981)هارلناد،  پدیادار گشات    ازلای  ۀالگوهای انگارکتاب  ۀمود بادکین نویسندهای  نوشته

و با روی آورن شماری از نق ادان امریکایی به آن رونق بیشتر یافات. بررسای اصاول     (923
  ها، انواع صور مثالی و تصاویر پایدار و مانادگار در ادبیاات، موضاوع    ادبیات، فنون و روش
و هدف این نوع نقاد بازنماایی    (164: 1932)فرای، دهند  کیل میای را تش اصلی نقد اسطوره

 روان است.    ۀهنرمند و اثر با تصاویر ازلی و جاودان ۀرابط
 مبانی نظری پژوهش.6

شاناختی اسات، اساسااً     های روان الگویی در پایه و پیدایش وامدار پژوهش اگرچه نقد کهن
گیارد و موضاوع آن ناه بررسای      بار مای  شناساانه را در  هاای روان  ای فراتر از کاوش حوزه

شایوۀ  (. 122: 1981)گارین،  خصوصیات فردی که واکاوی مختصات فرهنگی یک تبار است 
الگویی، حرکت از سوی فراوانی تصاویر و نمادها به سمت کاهش و یگاانگی   کار نقد کهن

ایان   ها رسید. بر ای که بتوان به سطح مشترک و جهانی الگوها و نمونه هاست به گونه آن
های بومی یک اثر به تبیاین و تشاریح نظاام      جای بررسی ویژگی ای به اساس نقد اسطوره

و هدف اصلی آن توجه و تمرکا  (126ا121: 1981)روتون، پردازد  ای حاکم بر متن می اسطوره
الگوهای بی شاماری کاه روان را    اثر ادبی است. از میان کهن ۀبر خاستگاه و ستاک سازند
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ناام دارد کاه    1«خاود »ترین انگااره   اند، کانونی هنرآفرینی خود قرار داده دستخوش بازی و
خود، نه تنها مرکا، بلکه در عین »الگوهای ناخودآگاه جمعی است.  سامان دهندۀ دیگر کهن

شود و مرکا ایان کل ی ات باه     حال فضایی است که خودآگاه و ناخودآگاه را با هم شامل می
. از ایان رو  (22اا 21الاف:  1936)یونا ،  «کاا خودآگااه اسات   مر« من»که  آید، چنان شمار می

های خویشتن است، زمینۀ اصالی   الگوی قهرمان که در نظر یون  تنها یکی از انگاره کهن
ای را فراهم آورد و عالوه بر نورتروپ فرای کاه   های شماری چند از نقادان اسطوره بررسی

، جاوزف کمبال   (181: 1939برسالر،  )دانست  می« اسطوره تک»کل موضوع ادبیات را داستان 
نوشاتۀ جیماا   « هاا  داری فینگان شب زنده»توزی از داستان  اصطالح اسطورۀ یگانه را با وام

در نظر گرفت که نمایندۀ  (429: 1981)مکاریک، «ای همه سویه تک اسطوره»جویس به مثابۀ 
باه  « هااار چهاره   قهرماان »تواند بود. او در کتاب   های قهرمانانه می راستین دیگر اسطوره

پیکرگردانی قهرمانی واحد اشاره دارد که همواره به دنبال آرماانی یگاناه باوده اسات کاه      
کریساتوفر  . بازتابی از نیاز و خواست عمیق بشر برای رسیدن به جاودانگی و کماال اسات  

ای کمبل به دوازده مرحلاه و تبیاین و تعریاف     ( با تقلیل الگوی هفده مرحله1343) ووگلر
اسات   ارائه داده« سفر نویسنده»الگو، ساختار دیگری از سفر قهرمان، موسوم به  نهفت که

که به گمان وی برای بررسی و نگارش سافرهای قهرماناناه از قابلیات تطبیاق بیشاتری      
 برخوردار است. الگوی پیشنهادی ووگلر به شرح زیر است:

ا عبور 1مالقات با استاد، ا 4ا رد دعوت، 9ا دعوت به ماجرا، 6دنیای عادی، ا 1پردۀ اول: 
 ازنخستین آستانه.

 ا پاداش.4ا آزمایش، 9ا راهیابی به ژرف ترین غار، 6ا آزمون ها، 1پردۀ دوم: 
 ا بازگشت با اکسیر.9ا تیدید حیات، 6ا مسیر بازگشت، 1پردۀ سوم: 

الگوی قهرمان، استاد، نگهبان آستانه، منادی، متلون، ساایه و دغلبااز    همچنین هفت کهن
 دهند. های الگوی یادشده را شکل می کاربردترین شخصیتپر

 یت پژوهشاهم .9
گشودن افقی تازه فراروی فهم خواننده از متن و تالش برای کشف زوایای پنهان مانده و 

های مبتنی بر نظریه است. دراین جستار، سفرروحانی  ناشناختۀ متون ادبی، اهمیت پژوهش
عاد براساس الگوی سفرنویسنده سنییده شده است، تاا  سنایی در منظومۀ سیرالعباد الی الم

سارایی سانایی و میااان ساازگاری و تطبیاق روایات او باا         ضمن بررسی توانایی داستان
ای جهانی، گسترۀ شمول الگوی ووگلر نیا بااز نمایاناده شاود. نکتاۀ مهام در ایان        نظریه

                                                           
1. Self 
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د سااختاری  ای اسات کاه مادعی وجاو     پژوهش، سنیش متنی عرفانی با الگویی اسطوره
کناد   چه منطق این تطبیق را توجیه مای  های قهرمانانه است. آن همسان در تمامی داستان

هاماننااد  هاساات. آن نخساات کیفی اات ساافر قهرمانانااۀ مسااافران معااراج نامااه   ۀدر وهلاا
ای مراحل بسیاری را با کیفیاات گونااگون پشات سار      های اسطوره های داستان شخصیت

آورناد   شوند و در پایان با بصیرتی که با خود به همراه می جه میگذارند، با ناشناخته موا می
گردند تا برای مردامان چراغ و روشنی به همراه بیاورند. اگر حماسه  به جهان پیشین بازمی

را برآمده از اسطوره بدانیم که سرشار از اعماال قهرماناناه و ساتیاکارانه اسات، تردیادی      
و سالک این سفر، طریقی قهرمانانه خواهد داشت. ای درونی است  نیست که عرفان حماسه
)مساتملی بخااری،   «رجعنا من الیهاد ا صغر الای الیهااد ا کبار   »این تعبیر در حدیث نبوی

است که در آن سخن از کارزاری درونی است که از اهمیت و  ، آشکارا نمود یافته(42: 1983
ت. همچناین ابان عربای باه     تری در مقایسه با ستیا بیرونی برخوردار اسا  دشواری سترگ

ناماد   مای « مارگ سار   »های چهارگانه، میاهده باا نفاس را    هنگام سخن گفتن از مرگ
توان عارف  ، که یادآور انگارۀ خون و جن  است. از این روست که می(648: 1989)سیادی، 

را به مثابۀ قهرمان و مراحل سیر و سلوک او را داستان سفری قهرمانانه دانست و آن را با 
هاای داساتانی،    ای سنیید. با این حال در روایات  های اسطوره الگوهای پیشنهادی داستان

هایی نیا وجود دارد که برآمده از تمایا ایان دو   ای تفاوت میان قهرمانان عرفانی و اسطوره
ساحت شناخت با یکدیگر است و در بررسی هر بخش از مراحل الگوی سفر نویسانده باه   

 ها اشاره شده است. ود آنها و علت وج این تفاوت

 پژوهش ۀپیشین.4
 سانیش  ام ا است شده کاویده مختلف نویسندگان توسط بارها المعاد الی سیرالعباد مثنوی
 از گیاری  بهره همچنین. است پیشینه فاقد ووگلر، نویسندۀ سفر الگوی اساس بر کتاب این

 .شد دیده( 1931) یلباو سالمت و مسکن شاهی قبچاق مقالۀ در تنها نویسنده سفر الگوی
 لی المعادإسیرالعباد .1

دیاوان  و  حدیقه الحقیقهسومین اثر مهم  سنایی غانوی پس از  سیرالعباد الی المعادمثنوی 
)ریپکاا،  است که داستان سیر و سلوک او را از عالم خاک تا افاالک باازنموده اسات    اشعار 

پرمغاترین مثنوی سانایی  یقه حدیقه الحق. سعید نفیسی این منظومه را پس از (967: 1981
، ام ا یک پژوهشگر غیر ایرانی ضامن اشااره باه شاباهت     : یا(1912)سنایی، است  بر شمرده 

ترین اثر سانایی   ، آن را غنی(496: 1987)برتلس، دانته با کمدی الهی  موجود بین این کتاب
از منظار  . نقطه ضاعف اساسای ایان منظوماه     (38)همان: است   به بابت ارزش ادبی دانسته
سنایی از ابوالمفاخر محم د بن منصور است که تقریباً یک ساوم   ۀعرفانی، ستایش بی انداز
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اسات )فروزانفار،    ناامربوطی باه باارآورده    ۀاست و نتیی پایانی اثر را به خود اختصاص داده
(. این ایراد بر ساختار داستانی اثر نیا وارد است که اشاتغال راوی باه مادح و    613: 1982
 است کاره و بی نتییه گذارده ، آن را نیمهستایش

 داستان خالصۀ. 1. 1
 یگاناه  اثاری  رو ایان  از و شاود  مای  آغاز هبوط داستان با که است ای نامه معراج المعاد الی سیرالعباد

 نفاس  و نامیاه  نفاس  مراتاب  در آیاد؛  مای  فرود خلق عالم به امر، عالم از جدایی از پس روح،. است
 معناوی  و ماادی  گاوهری  انساانی،  صفت در. رسد می انسانی مرتبۀ به و دکن می طریق طی حیوانی
 فروماناده  رنا   و درد پر کشاکش این در سنایی چون. کشند می سویی به را او یک هر و است تعبیه
 نشاان  او به را راه و گردد می آشکار او بر پیری برد، تواند نمی جایی به راه پیرامون تاریکی از و است
 و دوز  از. کناد  مای  آغاز را روحانی عوالم در سلوک و نهد می پیر قدم در سر رخوشانهس او. دهد می

 عاالم  به بدن از روح کامل مفارقت تا آگاه، جان جوانمردی اشارت به پایان در و کند می دیدار بهشت
 .گردد می باز خاک

 لی المعادإالگوی سفر نویسنده در سیرالعباد . 6. 1
 دنیای عادی .1. 6. 1
افر در این مرحله هنوز به آستانۀ سفر قهرمانانه تشر ف نیافته است. او انسانی کماابیش  مس

داند که به زودی اتفاقی شگفت تمام زندگی  معمولی و سرگرم دنیایی معمولی است. او نمی
سایرالعباد الای   او را دگرگون خواهد کرد و او را به قلمرو شگفت ناشناخته خواهد بارد. در  

 است:    گونه توصیف شده عادی ایندنیای  المعاد
 بااااین چااااو بگشااااادم   پاااااک ۀدیااااد

 در سااافر ساااال و مااااه چاااون نساااناس  
 ماااان و دیااااو و سااااتور چااااون دد و دام

 

 چاااون ساااتوران باااه خاااوردن اساااتادم    
 لیاااک بااار جاااای همچاااو گااااو خاااراس 
 مایااال جااااه و خاااورد و خفاااتن و کاااام  

 (182: 1948)سنایی،                             

الگوی قهرمان است  بخش جدا از توصیف زندگی عادی، معرفی کهن کارکرد مهم این
در  (.13: 1934)ووگلر، به دنبال هویت راستین خویشتن است « من»که نماد تالش و تکاپوی 

و فرا من تشکیل یافتاه اسات کاه نهااد دربار       1«من»از سه بخش نهاد،  ، رواننظر فروید
د؛ من رابط میان نهاد و دنیای بیرون است و شو دارندۀ انرژی روانی است و با فرد زاده می

. (92تاا   99: 1934)فرویاد،  اسات   تربیت خانوادگی و اجتماعی ۀفرا من محصول الگوهای ویژ
هاای شخصایت    جنباه  ۀرا بنیاان خودآگااهی و شاامل هما     6همچنین یون ، مفهوم من

گذارد،  ه میدانست. قهرمان داستان در درازای سفر با وجود نقایص شخصیتی قدم در را می

                                                           
1. ego 

2. self 



 621/ 1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، د ادبی و بالغتپژوهشنامۀ نق

 

رساد. سانایی    شود و باه رساتگاری مای    کند، با مرگ رویارو می ها عبور می از جادۀ آزمون
هاا برخاوردار اسات. او سافر خاود را از دل تااریکی        قهرمانی است که از همۀ این ویژگی

ترین شخصیت داستان است: کسی که بایش از   شود و فعال آغازد، با  مرگ روبه رو می می
کند:  قهرمانان را به دو دستۀ بخش می ۀیابد. ووگلر هم و در پایان تعالی میآموزد  همه می

رود ... کسای کاه بایاد توساط نیروهاای خاارجی        کسی که همواره با شیاعت پیش می»
. براین پایه، سنایی قهرمانی از گونۀ دوم اسات کاه بای    (24: 1934)ووگلر، «برانگیخته شود.
در تمام مدت سفر از همت پیر برخوردار است. اگر چه  تواند عازم سفر شود و یاری پیر نمی

بنابر گفتۀ ووگلر تبیین دنیای عادی در داساتان، جهات درک بهتار تقابال آن باا جهاان       
ضروری است و طرح کلی این  (113 - 111: 1934)ووگلر، غیرعادی بعدی و معرفی قهرمان 

درآمد اسات، باه بابات     د پیشنامه تدوین شده است که طبعاً نیازمن الگو برای نگارش فیلم
مردماان و   ۀتوان جایی از سفر قهرمان به شمار آورد، چون هما  منطقی این مرحله را نمی

ای اسات کاه در    ناقهرمانان هم زندگی عادی دارند و اساساً این مرحله فاقد عناصار ویاژه  
جدا از  رسد که دنیای عادی آیند. ازاین رو به نظر می مراحل بعدی سفر قهرمان به دید می

اهمیت داستان گاویی و دراماتیاک آن، ناه بخشای از سافرنامۀ قهرماان کاه  جایای از         
 نامۀ اوست. زندگی

 . دعوت به ماجرا6 . 6 . 1
دست سرنوشت، قهرمان را »این مرحله نخستین بخش از الگوی سفر قهرمان کمبل است: 

باه ساوی قلمرویای     هاای جامعاه   خواند و مرکا ثقل اورا از چهارچوب با ندایی به خود می
آغاازد و   سفر قهرمان اغلب با فراخوانده شادن مای   (.22: 1982)کمبل، «گرداند. ناشناخته می
کناد. از ارساتو نقال     تواند هرآن چیای باشد که قهرمان را به سفر دعاوت مای   منادی می

ورود به فلسفه، گذر از فطرت کثیف و حیوانی او ل باه فطارت صایقل     ۀاست که  زم شده
ای هماین حقیقات    و دعوت به سافر، تبیاین اساطوره    (1: 1981)مالصدرا، ثانی است  ۀخورد

است. سفر قهرمان با احساس نابسندگی امورات هارروزه و نیااز ژرف باه وجاود و ادراک     
تواند صرفاً کشش  سفر، می ۀشود و انگیا چیای فراتر از واقعی ات معمول و تکراری آغاز می

خواند. ایان   آشوبد و او را به هیرت و رفتن می فر را برمیدرونی باشد که آرامش تُنک مسا
متنی عرفانی، ناخرسندی  ۀبه مثاب لمعادا لیسیرالعباد إانگیا در  ستیاِ رامش دگرگونی آرامش

است؛ قرار و خواب را از  دیریازی است که از عهد الست در سویدای جان آدمی جای گرفته
 تبدیل به شرن  غفلت کرده است: است و شهد لذ ت را در کام او او ربوده 
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 راساااات خااااواهی ماااارا درآن منااااال  
 کاااااه حاااااس از بااااارای باااااا  را  زان
 

 سااایر شاااد زیااان گرسااانه چشااامان دل  
 مسااااااتعد بااااااود نفااااااس گویااااااا را

 (187ا182: 1948)سنایی،                       

ناخشنودی سنایی از وضع موجود، ریختای عرفاانی از دعاوت باه آغااز سافر اسات و        
گردد ام ا ایان ناوع دعاوت باه      ه است که طریقت با معرفت آغاز و به آن ختم میگون بدین

   شود: دیگری دفع می ۀسفر بارها توسط نیروی بازدارند
 بااااز چاااون زی نهااااد خاااود شااادمی    

 راناااادی آخشااااییم بااااه تخاااات ماااای
 

 بااااااز دیاااااو ساااااتور و دد شااااادمی    
 خوانااادی  فطااارتم ساااوی فاااوق مااای   

 (187)همان:                                       

دهد  بار در کل ی ت داستان روی می در الگوی کمبل دعوت به سفر و رد دعوت تنها یک
ای از زندگی پیش  و کشش سنایی به سوی عالم ناشناخته موضوعی است که بخش عمده

تواند شد. ازاین رو دعوت جد ی به آغاز ماجرا از ساوی پیار مطارح     از سفر او را شامل می
 پیکرین عقل مستفاد است.شود که صورت  می
 . رد دعوت9 . 6 . 1

شوق به تغییر و  ۀهای رای  و معمول بر کف پاسداشت صورت ۀدر اغلب اوقات سنگینی کف
یاباد. تارس از    چربد و شناخته بار ناشاناخته رجحاان مای     توس ع مرزهای مکر ر محدود می

دارد و از نگاه  ازمیناشناخته و تالش برای حفظ وضع موجود، قهرمان را از پذیرش دعوت ب
 ۀدهد. برپای حفظ حیات، قهرمان را از سفر به قلمرو ناشناخته پرهیا می ۀروانشناختی، غریا

بازجست که برآمده  1عشق ۀروانشناسی فروید اساس رد دعوت را می بایست در ویژگی ران
یوناد  با امیال معطوف باه زنادگی در پ   6مرگ ۀاز لیبیدو )نیروی حیاتی( است که وارون ران

. اگر چه تنهاایی و  (647: 6197)فرویاد،   دهد است و انسان را به سوی حفظ زندگی سوق می
، جان خروشاان او باا   (187: 1948)سانایی،  دارد  تیرگی راه سنایی را به ازسیر و سلوک بازمی

اسات، پاس از    گردد. او که یشاپیش منتظر پیر بوده سفر می ۀتمهید پیر به شوق آمده، آماد
نهاد و تسالیم امار او     ها یکدله سر در قادم پیار مای    پرسش و شنیدن پاسخ آنطرح چند 

 شود: می
 چااااون بدیاااادم بااااه راه، زرق خااااودش 
 سااااافت خاااااود را باااااراق او کاااااردم 
 هاااار دو کااااردیم سااااوی رفااااتن رای  
 او مااااارا یاااااار و مااااان ورا ماااااونس  

 

 هااااودجی ساااااختم از فاااارق خااااودش  
 جاااااان خاااااود را وثااااااق او کاااااردم  
 او مااارا چشااام شاااد، مااان او را پاااای    

 و او همچااااو ماااااهی و یااااونس ماااان 
 (131: 1948)سنایی،                             

                                                           
1. Eros  

2. Thanatos 



 627/ 1938، بهار و تابستان 1، شمارۀ 8سال ، د ادبی و بالغتپژوهشنامۀ نق

 

  کند که سخت مشتاق همراهی با پیر است. سنایی نه تنها دعوت را رد نمی
 . مالقات با استاد   4 . 6 . 1

اند،  آنان که به دعوت پاسخ مثبت داده»سفر قهرمان با حمایت نیرویی پنهانی همراه است، 
کاه   (71: 1982)کمبال،  « شاوند  گار رو باه رو مای    مرحلۀ سفر با موجودی حمایات  در اولین
قهرمان به منظاور از سارگیری  سالوکی     ۀجبران ضعف و ناتوانی اولی  حضور آنضرورت 

. نیروهاای غیبای هماواره بازتاابی از     (124: 1984)یونا ،  است  است که با وقفه مواجه شده
و  (81: 1982)کمبل، شوند  باً به صورت مرد پدیدار میهستند که غال« پیر فرزانه»الگوی  کهن
های روانی ماا هساتند    واره ساختار زیستی و اندام ۀدهند ای خردمندی فطری و سامان گونه

. هیچ قهرمانی بی بهره از امداد نیروهای غیبی نیست و عادم یااری   (21الف:  1932)یون ، 
ای در ادب  دیرباز، بازتااب گساترده  ها شکست حتمی را در پی خواهد. شخصی ت پیر از  آن

فرق  ۀترین تصویر و موضوعی مشترک در میان هم گمان مرکای عرفانی داشته است و بی
و یت پیر در تصر ف، چونان کیمیایی است که ناقصان را به کمال  ۀعرفانی دنیاست. مرتب

سارمنال  و بی یاری او کمتر ساالکی ممکان اسات راه باه      (616: 1983)کاشانی، رساند  می
های عرفانی باه ضارورت حضاور پیار و      مقصود برد. از این روست که همواره در طریقت

تسلیم شدن به تعالیم او تأکید شده است. مرشد ناورانی سانایی نیاا او را باه همراهای و      
 سازد: نیک آن آگاه می ۀهمیاری خود تا پایان سفر دلگرم و از نتیی

 یاااااار باشااااام چاااااو رای داری تاااااو  
 ا باااری گاااردی شاااا  مااان گیااار تااا   

 ماااان ناااادارم چااااو مااااار پااااای از دم  
 هاااام باااادین پااااای ساااارفراز شااااوی 

 

 دساااات گیاااارم چااااو پااااای داری تااااو  
 پاااای مااان بااااش تاااا ساااری گاااردی   
 تاااو ناااداری دو چشااام چاااون کاااژدم    
 هااام بااادین دیاااده چشااام بااااز شاااوی  

 (132: 1948)سنایی،                             

ضور او سانایی را یاارا و   نقش پیر در معراج سنایی سخت کلیدی و مهم است و بی ح
 هم ت پای در راه نهادن نیست.

 . عبور از نخستین آستانه1 . 6 . 1
چه جهاان   است، آن اگر چه سفر قهرمان با زادن او رقم خورده و با ندای دعوت آغاز شده  

 ۀنخستین اسات و در ایان مرحلاه هما     ۀگشاید، عبور از آستان ها را فراروی او می ناشناخته
ورود به عالم  ۀنخستین، درواز ۀآستان (.81: 1934)ووگلر، شوند  رو می موانعی روبه قهرمانان با

 ناشناخته و درگاه حایل میان دو ساحت متفاوت است.   

رساند کاه آب و هاوایی     مهیاب مای   یسنایی و پیر در نخستین روز سفر خود به بیابان
 ناخوش دارد و مکان ددان و خرفستران است:
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 روز او ل کااااااه ر  بااااااه ره دادیاااااام  
 خاکااااااادانی هاااااااوای او نااااااااخوش
 تیااااره چااااون روی زنگیااااان از رناااا  
 یاااک رماااه دد فتااااده در تاااک و پاااوی  

 

 بااااه یکاااای خاااااک تااااوده افتااااادیم   
 نیماااااای از آب و نیماااااای از آتااااااش 
 سااااحتش همچاااو چشااام ترکاااان تنااا 
 همااااااه آهاااااان دل و خماااااااهن روی

 (131: 1948)سنایی،                             

باشد؛ نه مانع  نخستین نمی ۀهای آستان یک از ویژگی  حال، این مرحله واجد هیچ  نبا ای
ورود به ساحت دیگر است و تنها یکی از مراحال سافر    ۀاست، نه نگهبانی دارد، و نه درواز

 رود. شمار می سنایی به
 . آزمون ها، متحدان، دشمنان2 . 6 . 1

بایست یکایاک پشات سار بگاذارد.      مان میگردد که قهر هایی آغاز می پردۀ دوم با آزمون
هاای جدیاد مواجاه     ها و آزماون  پس از عبور از نخستین آستانه، قهرمان طبیعتاً با چالش»

یاباد و شاروع باه فراگارفتن قاوانین دنیاای جدیاد مای          شود، دوستان و دشمنانی می می
کند به چنادی و   یها عبور م هایی که سنایی با مدد پیر از آن آزمون (.49: 1934)ووگلر، «کند.

 خوار  نه دارد: که در نخستین وادی ماری سهمگین و مردم چونی چشمگیر است، چنان
 ای دیاااادم اناااادر آن مسااااکن   افعاااای

 هاااار دماااای کااااا دهاااان باااارآوردی  
 

 یاااک سااار و هفااات روی و چاااار دهااان  
 هااااار کاااااه را یاااااافتی، فروخاااااوردی 

 (136: 1948)سنایی،                             

 (.134)همان: رسد  گذرد و به دریایی غریق می ه از کوهی سترگ میپس از آن، تن خست
آزمون بعدی به آسمان برآمدن و پروازکردن است که از نظر سانایی ساخت پرخطار مای     

ای  با گذشتن از ایان مرحلاه جایااه    (.137)همان: پذیرد  نماید و با مساعدت پیر صورت می
خانه دارد که سنایی به   هیو وش در آنگردد که جایگاه جادوان است و نهنگی  پدیدار می

فریااد،   ای اسات بای   پس از آن در ه (.622ا138)همان: کوبد  دستور و هم ت پیر، آن را فرومی
انباشته از دیوان و موجوداتی شگفت و آتشفشانی سر به فلک کشایده کاه راه را از زماین    

   وآسمان بسته است:
 پیااار چاااون دیاااد تااارس و اناااده مااان  

 ن مکااااان برهاااایگاااارت بایااااد ازایاااا
 بخاااااااور اکناااااااون ز بهااااااار دارو را
 کاااین غاااذای قاااو ت نهاااانی توسااات    
 گفااااتم: ایاااان را گاااارفتم ار بخااااورم   
 گفاات: جااان زیاان حاادیث باای غاام کاان  

 

 گفاااات: هااااین   ت خ ااااف و   ت حااااا ن  
 زیااان بخاااور تاااا هماااین زماااان برهااای 
 کاااااژدم و ماااااارو دیاااااو و جاااااادو را  

 آب زنااااااادگانی توسااااااات ۀچشااااااام
 سااات راه، چاااون گاااذرم    کُاااه گرفتاااه 

 ه سااود توساات، ایاان کاام کاان    آن هماا
 (626ا621)همان:                                 
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آیاد و راهای سافر     پیر از واپسین آزمون نیا سربلند بیارون مای   ۀسنایی با عمل به فرمود
 شود. آسمان می

هاکاه در   نکتۀ باریک آن است که سنایی در سفر معاراج باا گوناۀ دیگاری از آزماون     
ان هللا سبعین حیاباا مان   »اند رویاروست:  بازشناخته« حیاب نور» اصطالحات عرفانی بانام

نور و ظلمه لو کشفها  حرقت سبحات وجهه کلما انتهی الیه بصره. خدای را هفتاد حیاب 
« است از نور و ظلمت، که اگر آن ها را بردارد، انوار وجه او هر آنچه باه دیاد آیاد بساوزد.    

ای میان مطلوب و مقصود از یک سو و طالب و قاصد  پرده»حیاب را  (.916: 1983)سیادی، 
حیاب نوریاه، عقاول    »اسات:   ، و مالصدرا گفته (986: 1988)سراج، اند  دانسته« از دیگر سو

اناد و باا ایان وصاف در نوریات       میردۀ مترتبه است که از لحاا  وجاود و ناور متفااوت    
رسد، آن چناان غارق    . چون سنایی به مرتبۀ نفس کلی می(916: 1983)سایادی،  «اند خالص

آویاا و مردماان    گردد که سفارش پیر را، مبنی بر دل نبستن به آن دیار جاان  روحانیت می
 شود: برد و با سرزنش پیر مواجه می شورانگیا، از یاد می

 کیسااااه ای خواسااااتم کااااه باااار دوزم  
 نااااااد آن قاااااوم خواساااااتم تااااان زد 
 کاااه نگفاااتم تااارا کاااه چاااون او بااااش  
 گااار چاااه زیااان ساااو مااادب ر فرشاااند    

 

 شااااام آن جاااااا و داناااااش آماااااوزم با 
 پیاااار در حااااال باناااا  باااار ماااان زد  
 مختصااار چشااام و باااد پساااند مبااااش   
 دان کااااه زان سااااو مقااااد ر عرشااااند   

 (616: 1948)سنایی،                             

پیماید و اناواع   از این منظر سنایی در معراج خود قوس هبوط تا صعود را به تمامی می
  گذارد.  ها را پشت سر می آزمون

 ترین غار . راهیابی به ژرف7 . 6 . 1
قهرمان پس از سازگاری باا دنیاای   »ترین غار، ترس و تاریکی مفرط است.  مشخصۀ ژرف

وجوی قلب آن برآید. جایی که با بارگترین شگفتی و تارس رو   ویژه، اکنون باید به جست
زمین، دنیاای  این تیرگی ممکن است جهان زیر  کانون(. 173: 1934)ووگلر، « شود. میبه رو 

ترین دشمن قهرمان باشد. در سیرالعباد الی المعاد، سنایی پس  مردگان یا جایگاه سرسخت
 پیر دوز  است: ۀاز پشت سر نهادن کوه آتش، چاهی ژرف بر راه می بیند که به گفت

 هاااار چهاااای بااااود صاااادهاار در اوی   
 

 دد و دیاااااو و ساااااتور و ماااااردم روی   
 

 چاااون رخااام زان حااادیث او بشاااکفت    
 چ ااه کااه دیااد از چاا  و راسااتکااان همااه 

 

 آن جهاااان دیاااده پیااار باااا مااان گفااات  
 همااااه هیااااام کشااااان دوز  راساااات  

 

 (629ا 626: 1948)سنایی، 

شود، پرهیا سنایی از ورود به دل  تفاوتی که در ساختار روایت با الگوی ووگلر دیده می
 تاریکی است:
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 شااکل شااان چااون بااه چشاام او دیاادم     
 

 زان خساااااااان  جااااااارم ببر یااااااادم  
 

 (629)همان: 

شناسای در آن باه    نیا چون معراج سنایی یکسره درونی است، خودآگااهی و خویشاتن  
نمااد و نشاان    (،637: 1932)هیاویری،  «م ن ع ر ف  ن فسه ف ق د ع  ارف  ر بهاه  »مثابۀ حدیث نبوی 

تواند بود. از این روست که چون سنایی  بهشت و عدم معرفت به نفس، بازتابی از دوز  می
گذرد کاه انگاارۀ صافات رذیلاه      گردد به سالمت از چاهی می چیره میبرخویشتن خویش 

 دهد: ، پیر او را به رهایی از دوز  مژده  می(629: 1948)سنایی، تواند بود  می
 زیاان پااس از شااراب عاادن کاان مسااتی   
 ای شااااده باااار نهاااااد خااااود مالااااک  

 

 کااااه ز هیااااام کشاااای سااااقر جسااااتی 
 رسااااااتی از چاااااااه و دوز  و مالااااااک

 

 (629: 1948)سنایی، 

این مالقات با اعماق، پایان سفرهای سنایی در تاریکی و تارس اسات. هایچ یاک از     
 گذرد. سفرهای بعدی او در تاریکی نمی

 . آزمایش 8 . 6 . 1
هاسات رویاارو    قهرمانی که به عمق تیرگی راه یافته است با مرگ که کانون همۀ تارس  

تاا بتوانناد دوبااره متولاد      راز سادۀ آزمایش این است: قهرمانان بایاد بمیرناد  »خواهد شد. 
ترین غار را ناتمام گذارده است،  . چون سنایی مرحلۀ ورود به ژرف(139: 1934)ووگلار،  «شوند

ناچار در این بخش نیا سخنی از رویارویی او با مرگ در میان نیست. تنها در سخنان پیار،  
بلاه باا مارگ    کشان دوز  است که گاارشی از این مواجهاه و مقا  پس از عبور از چاه هیام

 توان دید: می
 رو کاااه اکناااون باااه جاااان بپیوساااتی    
 ماااژده ماااژده کاااه از چناااین تحویااال    

 

 کااااه ازیاااان رسااااتۀ خسااااان رسااااتی  
 جساااااتی از زخااااام تیااااا  عاراییااااال 

 

 (624: 1948)سنایی، 

رویارویی سنایی با مرگ و رستن از آن، محصول در آویختن با نیروهای تاریاک غاار   
رساد کاه ایان     است. از ایان رو باه نظار مای     نهادهجا پای ن نیست، چون در واقع او به آن

رستگاری دستاورد کلی میموعۀ سیر و سلوک سنایی در طول سفر و بر آب ریختن نقش 
آزمایش در اسطوره ها معرف مرگ من است. اکنون قهرمان کامالً تبدیل باه  »خود است. 

اهی جدیاد  است و با مرگ بینش قدیمی و محدود به چیاهاا، باا آگا    بخشی از کیهان شده
شاود کاه    شود. به یک معنا قهرمان تبدیل به خدایی می نسبت به پیوندها دوباره متولد می

ایان مارگ و    (.612ا623: 1934)ووگلر، «های عادی مرگ برود قادر است به فرای محدودیت
تواند بود، همان است که در سخن  تولد دوباره که دشوارترین آزمایش فراروی قهرمان می

کاه   مُوتُاوا ق بال  ا ن تموتاوا. بمیر)فناای خاود( پایش از آن      »اسات:   یلای یافتاه  ت)ص( پیامبر
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نیا همین تعبیر رماآلود از مرگ صفات رذیله و  (.924: 1983/1)نیکلسون، « بمیری)مرگ تن(
اگر تولد »است  تولد صفات محموده است که با ریخت دیگری در کالم مسیح متیلی شده

. مرتباۀ  (1228تاا:   )کتاب مقادس، بای  «انی ملکوت خدا را ببینیتو دوباره پیدا نکنی، هرگا نمی
نامیاده  « خدایگان»تشب ه به خدا یا یگانگی با او را جوزف کمبل در الگوی پیشنهادی خود 

های جهل باه آن   موقعیتی الهی که قهرمان انسانی پس ازگذشتن از آخرین وحشت»است 
میاان ایان تعریاف از مرتباۀ      . همچناین یکساانی بااریکی   (112: 1982)کمبال،  «مای رساد  

کاه فریادون سپهساا ر درباارۀ مولاوی باه کاار        «خداوندگار»خداگونگی قهرمان، با لقب 
مبتنای بار سالطنت     ۀکه آن را با عقیاد  (126: 1931)سپهسا ر، خورد  است به چشم می برده

ل، اگر چاه  اند. با این حا در پیوند دانسته (61: 1981)فروزانفار،  ظاهری و باطنی مراد بر مرید 
گونگی سنایی  ای از خدا وا ی شخص عروج کننده است، نشانه ۀنفس معراج، ناظر بر مرتب

کاه در پایاان سافر، عاشاقی از میاان جماعات        شاود؛ خاص اه    در متن داستان دیاده نمای  
آید و او را به پیروی از قاضی سرخس که منظومه به نام اوست،  آگاهان ناد سنایی می جان
. این پایان نابیوسان که با روح و ساختار داستان ناساز است، (617: 1948نایی، )سخواند  فرامی

یابی به وا ترین مراتب کمال باه   ست، چون سنایی را پس از دست خدایگان ا ۀمنافی مرتب
 خواند. متابعت از دیگری فرامی

 . پاداش )ربودن شمشیر(3 . 6 . 1
یافتن قهرماان باه    ترگ هستند، دستچون رویدادهای شگفت همواره آبستن پیامدهای س

ای باشاد کاه    تواند دانش و تیرباه  شمشیر محصول رویارویی او با مرگ است. پاداش می
و اساساً کار قهرمان چیای جا  (42: 1934)ووگلر، یابد  قهرمان در طول سفر به آن دست می

و ناشناخته سفر از خود به خود و کشف گوهر وجود نیست. این تیربۀ شگفت دیدار از قلمر
که ناچار تمام زندگی سنایی را دگرگون خواهاد سااخت، گرچاه نتییاۀ مساتقیم مرحلاۀ       

شناسی و رستن از مارگ،   آزمایش نیست اما ثمری به همان اندازه ارزشمند دارد: خویشتن
آورد و در واپساین   پاداشی است که سنایی با سیر و سلوک معنوی خویش باه دسات مای   

در خور درنا  آن   ۀنکت (.619: 1948)سانایی،  شود ل کلی نایل میمرحله به ادراک مرتبۀ عق
ترین غار و آزمایش بازبسته به آن  است که سیر و سلوک سنایی با پشت سر گذاردن ژرف

هاای ناشاناخته    کناد و گارد جهاان    رسد. او از بسیاری عوالم دیگر عبور مای  به پایان نمی
 رسد: های نورانی می گردد و به حیاب می

 گشااااتم از باااارای نظاااار هااااا  سااااال
 هاااا پریااادم مااان   چاااون ازیااان پااارده  

 ای ذات او سراسااااااار ناااااااور پااااااارده
 

 هااااای پهناااااور  گاااارد ایاااان پاااارده   
 بااااه یکاااای پاااارده در رساااایدم ماااان  
 باااااودن پااااارده، پااااارده را مساااااتور  

 

 (611)همان: 
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جایی در ساختار روایت سنایی، از نظر ووگلر موضوعی طبیعی است و ترتیبای   این جابه
های بسیاری است  رو نهاده است تنها ریختی از صورت ندۀ پیشکه او در الگوی سفر نویس

 ها باشد. تواند، پذیرای آن ای داستان می که ساختار اسطوره
 . مسیر بازگشت 12 . 6 . 1

کنادن از جهاان شاناخته و     سفرهای قهرمانانه همواره با تردید و هراس همراه اسات. دل 
هاست.  ن بارگی فراروی بیشینۀ قهرمانروشن و سفر به ناکیایی ناشناخته و تاریک پرسما

این کشاکش دردناک میان دو نیروی به ظاهر متقابل که یکی به حضر و دیگری به سافر  
انگیاناد کاه هماواره باه چیرگای       وجوش عمیقی را در نهاد قهرمان برمای  خواند، جنب می
های  ز آزمونانیامد که از عنصر رازناکی برخوردار است و قهرمان پس از عبور ا ای می نیمه

دارد.  شاود کاه بازگشاتن از آن را خاوش نمای      بسیار، چنان دلبستۀ این عالم شگفت مای 
اوست و خود اوست. تصمیم نهایی قهرمان در این مرحله اثر  ۀناشناخته اکنون حریم و خان

ای بر آیندۀ او و تبار او خواهد گذاشت، چون تنها با گذشتن از این آستان است  تعیین کننده
تواند تیارب و ادراکات خود را با تبار خویش در میان نهد و برای آنان کاه   رمان میکه قه

بخش باشد. سنایی قهرمانی است کاه بارای    پس از او عام سفر به ناشناخته را دارند، الهام
اسات. او چناان میاذوب      رسانی و اماداد دیگاران   بازآمدن از عوالم ناشناخته نیازمند یاری

کاه از رفاتن     عالم غیب و صور بنیادین و ابدی نظام هساتی شاده  سرادق کمال و جمال 
که جاذب   است و واقعی ات عالم شهادت در نظرش خیال و توه می بیش نیست. آن بازمانده

این عالم پر رما و راز شود از سلوک باز خواهد ایستاد و هر چند جاانی لطیاف و وجاودی    
ال در پیوند دادن و به هم درباافتن  که کم عایا است، در غایت کمال خویش نیست، از آن

اش باشاد و چاون باه     هر دو عالم است. سنایی پیامبر نیست تا رسالتی اجتماعی برعهاده 
پااد، یاک تان از سااکنان حارم ساتر کاه         رسد و خیال اقامت در سار مای   غایت سفر می

ز بدن آید و او را تا مفارقت کامل جان ا هنگامی اقامت سنایی را دریافته است، پیش می بی
 خواند: به بازگشتن فرامی

 عاشااااقی زان صااااف سااااقیم صااااحیح 
 دساات باار ماان نهاااد و گفاات مایساات     

 پاااارواز باااار پریااااده بلنااااد    ای بااااه
 بااااااز رو ساااااوی  ییاااااوز و ییاااااوز
 تاااااا تاااااو در زیااااار بناااااد تاااااألیفی 

 

 پیشااام آماااد خماااوش لیاااک فصااایح     
 هام بارین جاا کااه جاای، جاای تاو نیساات      
 خویشاااااتن را رهاااااا شااااامرده ز بناااااد

 سااات هناااوز رشاااته در دسااات صاااورت ا
 نقاااااشِ کلاااااک تکلیفااااای   ۀتختااااا

 

 (617: 1948)سنایی، 
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مهم ی اشاره  ۀاست، به نکت نیات که در عنوان کل ی این مرحله از آن استفاده شده ۀواژ
گرفتاری اسات، مانادن در    ۀکه عدم شناخت ناشناخته و بیگانگی با آن به منال دارد، چنان

 آید. شمار می درماندگی به ای  عالم ناشناخته و ناتوانی در بازگشت نیا گونه
 . تیدید حیات 11 . 6 . 1
قهرمانان باید قبل از ورود میدد به دنیاای عاادی، تطهیار و پاا یش نهاایی را از سار       »

ووگلار،  «)بگذرانند. یک بار دیگر باید تغییر کنند. آخرین و خطرناک ترین مواجهه باا مارگ  

است، دیگر با خطر مرگ مواجه  شده . سنایی که پیشتر از هرگونه خودی پالوده(693: 1934
است. از نگاه عرفانی، سنایی در  است و از زخم عااییل جسته شود. او پیشتر برکت یافته نمی

است و خودی او که علت و اساس انگیاش و هییان  فنای ذات رسیده ۀاین مرحله به مرتب
و صااحب ایان    فنای باطن فنای صفات است و فناای ذات. »است.  است در او از بین رفته

حال گاه در مکاشفۀ صفات قدیمه غرق فنای صافات خاود باود، و گااه در مشااهدۀ آثاار       
عظمت ذات قدیم غرق فنای ذات خود، تا چنان وجود حق بر او غالب و مستولی شود کاه  

. به ناچار ایان مرحلاه   (134: 1983)کاشاانی،  «باطن او از جملۀ وساوس و هواجس فانی گردد
 لی المعاد است.إدلی در سیرالعباد فاقد هر گونه معا

 . بازگشت با اکسیر16 . 6 . 1
بخش تبار  یابد که نیات قهرمان پس از پشت سر نهادن حوداث سفر به اکسیری دست می

اکسیر معیونی جادویی با قدرت درمان است. ممکن است گنیی بارگ باشد... یا »اوست. 
ووگلار،  «)روزی به درد اجتمااع بخاورد   ای باشد که ممکن است شاید صرفاً دانش یا تیربه

هاای علاوم    . مفهوم اکسیر با دانش کیمیاگری در پیوند است که یکی از شااخه (48: 1934
اند کاه باه واساطۀ آن     است و آن را صنعتی دانسته رفته  شمار می خفیه)خمسۀ محتیبه( به

یاگری را در پیوناد  یون ، کیم (.9117: 1981/9)معین، توان اشیاء ناقص را به کمال رساند می
و با این رویکرد تعبیر اکسیر ناظر بار عنصاری    (16: 1981)یونا ،  دانست شناسی می با روان

 تواند رساند. اگرچه به گفتۀ ووگلار میاان   است که روح را به نهایت کمال و تعالی خود می
ت اکسیر و پاداش ربط آشکاری وجود دارد و بر این اساس دیدار با عقل کل  و کسب معرف

توانند بود، مدحی که در پایان منظومه آمده  و بصیرت اکسیرهای راستین معراج سنایی می
 کند: برکت نهایی سفر معر فی می ۀاست، قاضی سرخس را به مثاب

 خاااود باااه خاااود ره فااارا نداناااد کاااس  
 رهنماااای تاااو دان کاااه آن ناااور اسااات  
 او توانااااااااد نمااااااااود مرجااااااااان را
 کاناااادرین روزگااااار سااااالک اوساااات   

 

 وحااادت آماااد و باااس ره بااار اشاااخاص  
 نیاااک نادیاااک لیاااک باااس دور اسااات  
 باااااای نقاااااااب حااااااروف قاااااارآن را
 چشااام بااااز انااادرین ممالاااک اوسااات    

 (618ا617: 1948)سنایی،                      
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میاان تأکید سنایی بر این وصلۀ ناجور آن اندازه است که گویی متن بی ثمر مانده است و 
گونۀ خاص از اکسیر چیای نیست  اقع اینبندی درخوری به فرجام آمده است. در و بی پایان

کاه لاومای منطقای بارای آن      که نیازمند سفری قهرمانانه باشد و اگر کشف آن را بی آن
یات سافر او   ایی بدانیم به همان اندازه از صاحت و اهم متصور باشد، بازبسته به معراج سن

 خواهیم کاست.
   نتییه. 2

باد الی المعاد خودشناسی، کسب معرفات و  دستاورد سفر روحانی سنایی در منظومۀ سیرالع
های تن  زندگی روزمره است. سیر روایی این سفر در بیشتر موارد با  فراتررفتن از چارچوب

الگوی سفر نویسندۀ ووگلر تطبیاق و ساازگاری دارد و چاون الگاوی ماذکور باه عناوان        
ت، همسانی تقریبی اس نامه نگاشته آمده راهنمایی کاربردی برای نویسندگان داستان و فیلم

ای عرفاانی   منظوماه  ۀبخش عمدۀ آن با ساختار روایی داستان سیرالعباد الی المعاد به مثاب
سرایی صرف بوده اسات،   که هدف اصلی نگارش آن گاارش تیربیات درونی و نه داستان

ها  نامه نشان دهندۀ شمول الگوی پیشنهادی ووگلر و سازگاری آن با ساختار داستانی معراج
تیدید حیات، بیشتر برآمده از باورهاای   ۀرسد، ناسازی در مرحل ت. همچنین به نظر میاس

ترین غار و آزمایش و به ویژه کاساتی و عادم    عرفانی است و چند و چون در مراحل ژرف
سرایی سنایی به  وضوح دستاورد سفر در مرحلۀ اکسیر، نقصی اساسی در شگردهای داستان

ای و قهرماان عرفاانی اسات،     همسانی میان قهرماان اساطوره  آید. نکتۀ دیگر نا شمار می 
که قهرمان اسطوره با تاریکی و تنهایی بیشتری مواجه هستند؛ پشاتیبانی از او هماه    چنان

جانبه نیست و از این رو داستان این گونه سفرها از عنصر هول و و  سرشار است. قهرمان 
ای از روح سالک  حتی اگر او را به انگارهعرفانی اما از حمایت کامل پیر برخوردار است که 
بخشی و اثر گذاری  الگو از قابلیت اطمینان فروبکاهیم، میاان فعلی ت آن در قالب یک کهن

مناد   ای ساخت نظاام   بیشتری برخوردار است. همچنین قهرمان عرفانی برآمده از میموعه
ن اسطوره ین که قهرمادهد؛ حال ا است که رابطۀ میان او با پیر و تمام جهان را شکل می

خود را دارد از ساازمانی بادین حاد دقیاق و سااختارمند برخاوردار        هًمندی ویژ اگرچه آیین
نیست. ازاین رو داستان سیرالعباد الی المعاد اگرچه از جایگااهی معناوی برخاوردار اسات،     

اسات را شاکل   ی ا  بهره از فراز و فرودی است کاه منحنای داساتان قهرماان اساطوره      بی
 هد.د می
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