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 :دهیچک

 معروف شناس روان يآرا اساس بر که است یادب نقد دیجد يکردهایرو از ییالگو کهن نقد
 يالگوها کهن یبررس و مطالعه به نقد نوع نیا در. است شده بنا ونگی گوستاو کارل یسیسوئ
 محصول که را ها پیتا یآرک نیا سنده،ینو و شاعر ذهن چگونه که دهند یم نشان و پرداخته اثر
 به را آنها و جذب شده گذاشته عهیود به بشر یجمع ناخودآگاه در و است بشر مکرر يها ربهتج
 میمفاه یبررس مقاله نیا هدف. است گذاشته شینما به یلیتمث و کیسمبل يا وهیش

 به و عرفان مهم میمفاه از سفر. است ياستراباد نیالد نظام ۀنام سعادت در تیموقع يالگو کهن
 یمعن در اما یدرون سفر دوره کی نیمب ظاهر در نیز نامه سعادت و است یعرفان اتیادب تبع

 کند یم تالش نگارنده مقاله نیا در. است تیمعنو و عرفان عالم در سلوك و ریس ةدهند نشان
 تشرف، مت،یعز طلب، سفر، يها واژه يجووجست و ییالگو کهن يها تیموقع قراردادن محور با

 چگونه که دهد نشان و پرداخته اشعار لیتحل به نامه، سعادت در هدوبار تولد و مرگ و بازگشت
. ردیگ بهره الگوها کهن نیا از خود يواال ۀشیاند انیب در توانسته ياستراباد چون ییتوانا شاعر

  است. شده انیب جهینت در یفیتوص یلیتحل وةیش به يا خانهکتاب روش به شده مطرح جۀینت

5/10/1400تاریخ پذیرش مقاله:                                  25/9/1400تاریخ دریافت مقاله:    

 

  

  واژگان کلیدي
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  دوباره تولد * 

 ياستراباد ۀنام سعادت  *
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 مقدمه

 و جیربکم دانشگاه یشناس انسان محققان از یگروه اقدام به ،ییالگو کهن یۀنظر مهم خاستگاه
 نیا. رسد یم اسکاتلندي شناس انسان) 1915-1980( زریفر مزیج ییطال ۀشاخ کتاب

 ملل رسوم و آداب و کهن هاي نییآ ر،یاساط نیب در کسانی و کررم الگوهاي نییتب به محققان،
 هازمان و هامکان ۀهم در ها انسان یاساس ازهايین که هستند باور نیا بر و هپرداخت  فلمخت

 ۀبرجست شناس روان ونگی گوستاو کارل الگو، کهن یۀنظر گرید مهم خاستگاه. است کسانی
. کرد اطالق ؛شود یم دهینام) ریتصاو نینخست( آنچه هب را الگو کهن اصطالح وي. است یسیسو

 سال از یرسم طور به شعر، در ییالگو کهن نقد وةیش) همچنین 70: 1376،مورنو ك.ر(
 و شناس اسطوره  اثر شعر، در »نیبودک ماد یام« الگو  کهن هاي نمونه کتاب انتشار با و )1934(

 نیبنابرا) ADAMS,2010:125(شد.  یادب اصطالحات وارد) 1875-1967( یسیانگل منتقد
 ژرفناي در است نیشیپ پدران اتیتجرب حاصل که کسانی یجهان و مکرّر ریتصاو تئوري

 .است شده نهاده عهیود به هاانسان یعمج ناخودآگاه

  مساله انیب
جمعی نوع بشر است. به همین دلیل با نشان دادن   بیان ادبی، محصول ناخودآگاه تجربۀ

گیري شاعر از ساختار داستانی یا  توان بهره ، میاي انگارهي هریک از مفاهیم پیشینۀ اساطیر
تري، منظور و مقصود شاعر را دریافت. بررسی و  اجتماعی آنها را روشن و با زاویۀ دید گسترده

ویژه شاعران ناشناخته کمک شایانی در درك شعر و  مطالعۀ این عناصر در شعر شاعران، به
نامۀ استرآبادي از جمله آثاري است که تحقیقات کافی در مورد  بود. سعادتاندیشۀ آنها خواهد 

  آنها صورت نگرفته و بسیاري از زوایا و نکات ارزشمند آن پنهان مانده است. 

  ضرورت و تیاهم

شناسی است که وارد ادبیات ملل  الگویی از مباحث مهم و تاثیرگذار روان کهن ۀبحث نقد و نظری
د اینکه عمر این نظریه زیاد نیست ولی تمام آثار موجود در جهان متاثر از مختلف شده. با وجو

دگان بدون شناخت از علم نو نویسدهد که شعرا  الگویی بوده و نشان می مفاهیم کهن
 ۀنام اند. سعادت کار برده در آثار خود به ورا به خوبی درك کرده  آن در مفهوم نوین، الگویی کهن
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ر شاعر از  دنیا و حرکت به مسیر عرفان و تعالی به خوبی مشهود استرآبادي که در آن سی
هاي  نمونهو در حرکت شاعر به سمت تعالی روح  بودهالگویی  رشار از مفاهیم کهنساست؛ 

تواند  شود که بدیهی است توجه و بررسی آنها می الگوي موقعیت دیده می مفیدي از مفهوم کهن
توان در شناخت شاعر و  ماید و هم مینتر  ویی را کاملالگ هم مطالعات مربوط به مفاهیم کهن

 کمک نماید.اندیشه و جهان پیرامون او را به خواننده 

 نهیشیپ

 اما نکرده یبررس و ییشناسا اثر کی در کامل طور به را ییالگو کهن يها تیموقع یپژوهش چیه
 شده اشاره ارهدوب بازگشت و مرگ و قهرمان سفر ییالگو کهن یبررس به متعدد مقاالت در

 با کمبل، نزد اسطوره تک لیتحل« عنوان تحت اي مقاله در ،)1388(یکنگران ژهیمن. است
 کتاب در ،یماه دهان در ونسی تیروا از اي اسطوره یخوانش با »یماه و ونسی تیروا به ینگاه

 دیحم و طاهري محمد. است زده دست قهرمان از تري ژرف سطوح از یلیتحل به خیالتوار جامع
 و ونگی آراي اساس بر قهرمان، سفر الگوي کهن نییتب« عنوان با اي مقاله در)، 1392( یآقاجان
 سرداران نجات براي زال فراخوان نداي از رستم اجابت یبررس به »رستم خوان هفت در کمبل

 از گذر و دشوار سفري در نهادن پاي با رستم که اند دهیرس جهینت نیا به و پرداخته رانیا
 کمال و یخودشناس ینوع به مادي، مواهب کسب و خود تیمأمور در قیتوف ضمن وان،خ هفت

 سهیمقا«اي با عنوان  )، در مقاله1399( يباقر ناز يپر و روزیپ غالمرضا. شود یم نائل معنوي
الگوي موقعیت  به بررسی کهن» صقور عیبد و یکدکن یعیشف آثار در یینوزا و مرگ يالگو کهن

اي با  در مقاله ،)1399( نامدار دایلاند.  هیق آن در دو اثر موصوف پرداختو تطب زایشمرگ و 
الگو را در  این کهن» یاتیالب عبدالوهاب و امیخ شعر در دوباره تولد و مرگ يالگو کهن«عنوان 
متعددي از  مقاالت زین نامه سعادت ۀمنظوم مورد در تطبیق داده است. مورد بحث دو اثر

)، در 1399: زینب نوروزعلی و همکاران (شود ه برخی از آنها اشاره مینگارنده نگاشته شده ک
نامۀ  نامۀ استرآبادي و ساقی الگوهاي صورمثالی در سعادت تطبیق کهناي با عنوان ( مقاله

) به بررسی و تطبیق آنیما، آنیموس، خویشتن، نقاب، سایه و مادرمثالی در این دو اثر ترشیزي
هاي نمادین اعداد  انگاره«اي با عنوان  )، در مقاله1400ی و همکاران (اند. زینب نوروزعل پرداخته

الگویی  به بررسی اعداد کهن» ترشیزي نامۀ ظهوري استرآبادي و ساقی الدین نامۀ نظام در سعادت
اي با  )، در مقاله1399اند. زینب نوروزعلی و همکاران ( و مفهوم و کاربرد آنها در دو اثر پرداخته
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» ترشیزي نامۀ ظهوري استرآبادي و ساقی الدین نامۀ نظام شناسی حیوانات در سعادتنماد«عنوان 
 به اند. الگویی در آثار فوق پرداخته به حضور سیمرغ، هما، آهو و سایر حیوانات با مفاهیم کهن

خواهد  تر کامل اثر نیا ۀنیزم در موجود مطالعات تیموقع يالگو کهن یبررس با درس یم نظر
 شد.

 ينظر میمفاه

 نشان واکنش یطیمح يها نشانه به که دانست »یآمادگ نظام« ینوع توان یم را الگو کهن
 و  انگاره سرشت کی صورت به تا است آماده که متمرکز یروان يروین  از  ایپو يا هسته .دهد یم
 عوامل. ابدی تیفعل » خود»  ادراك  حوزة از رونیب سامان، خود ينویم يساختار عنصر  کی

 است معتقد ونگی. شود یم کسانی ییالگو کهن يها واکنش  ساز نهیزم گوناگون یطیمح
 اتیتجرب نیا تکرار، انیپا یب روند«. یزندگ  ینوع يها تیموقع که پرشمارند  قدر همان الگوها کهن

 در بدواً بلکه محتوا از آکنده اشکال همچون نه هرچند است کرده حک ما یروان سرشت در را
. ج.» (کنند یم آشکار را عمل و ادراك از یخاص  نوع امکان فقط که محتوا فاقد یاشکال قالب
 سفر، نظیر  تیموقع يالگوها کهن ونگ،ی ۀینظر اساس بر ).284: 1382 ت،یلرایو. ب ورو،یماد

 که الگوها کهن این. دنکن یم فراهم را کامل انسان درکالبد رشد اسباب، دوباره تولد و مرگ
 از گردد؛ می تجربه شخصیت دگردیسی یا شخصیت تجدید قالب رد فرایندي صورت به

  نگاه از فردیت فرایند هدف زیرا است منطبق فردیت، فرایند با اعتنایی  قابل و متعدد  هاي  جنبه
   .است نوزایی و پذیري کمال یونگ

 کاري نوع در خویش هستیم.کاري براي قهرمان قائل  الگویی دو نوع خویش مکتب نقد کهندر 
با  و ياول تمرکز صرفا بر جهان آفاقی است. قهرمان در جنگ یا دفاع، با هرگونه خطري رویارو

کاري نوع دوم در  کند. در خویش انجام اعمال دالورانه از کیان قوم و سرزمین خود دفاع می
ها، از نظر روحانی و معنوي نیز دچار تحول شده و با طی مراحل، به  عین بروز همان دالوري

ۀ عزیمت، تشرف و سه مرحل شامل کاري نوع دوم یابد. خویش بلوغ روحانی دست می نوعی
نهایتی به  تواند اشکال بی بازگشت است. سفر قهرمان از یک چارچوب کلی تبعیت کرده اما می

کنیم که قهرمان دعوت به  گونه بیان می خود بگیرد. بنابراین سیر تحول و قهرمان را این
، به گذراند میها و مراحلی که براي رسیدن به هدف  و طی آزمونپذیرد  ماجرایی را می
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     دگی ناین آگاهی و اشراف به جهان و شرایط معمولی ز زشود و پس ا یمخودشناسی نائل 
یعنی حرکت از وضعیت اولی ، گمارد. عزیمت یا جدایی و به راهنمایی دیگران همت می رگشتهب

هاي  شگفتی ۀه و سفر مخاطره آمیز به حیطیک قهرمان از زندگی روزمره دست کشید«
شود و به پیروزي قطعی  روهاي شگفت در آنجا رو به رو مییکند. با ن ماوراءالطبیعه را آغاز می

: 1389(ر.ك.کمبل،» جو و شناخت خود است.و در این سفر قهرمان در پی جستیابد. دست می
آن است. عزیمت  ۀواقع  مقدم حوادث ماقبل شروع سفر و در ةعزیمت در برگیرند ۀ) مرحل40

مرحله بعدي تشرف یا  .گیرد از نداي فراخوان، رد و پذیرش، استمداد از ماوراء و ... شکل می
رهیافت متضمن حوادث روي داده در طول مسیر بوده و در خالل همین  رهیافت است.

یع مرحله سوم بازگشت است. بازگشت شامل وقا یابد. ماجراهاست که قهرمان تعالی می
مراجعت قهرمان به وطن همراه با دانش و قدرتی است که رهاورد سفر است. بازگشت مراحل 

 ،و عبور از آستان اول دست نجات از خارج ،فرار جادویی ،دارد: امتناع از بازگشت ذیل را دربر
  آزاد و رها در زندگی و.. ،بازگشت ارباب دو جهان

 بهشت، به سفر زمینی و روحانی مانند سفر انواع نرفا و قهرماناع ،امبرانیپ یزندگ  داستان در
 تعلقات  قطع و نفس ۀیتزک سفرها نیا از هدف معموال. خورد یم چشم به زین برزخ و دوزخ

 دوم ۀنیم  در  جز) رییتغ يجو و جست در انسان( قهرمان سفر کمبل، نگاه در. است يویدن
 پیش جز ؛ دهد می  روي عمر نخست ۀنیم  در  که اي قهرمانانه  اعمال و  افتد نمی  اتفاق او زندگی

  .نیست قهرمان بعدي سفر بر درآمدي

  نامه سعادت در  تیموقع يالگو کهن

 سفر

 راستین خویشتن به و کردن فراموش را خود؛ آمدن در به خود از الگویی، در مفهوم کهن سفر
 مسافر رسیدن با آن نپایا و آغاز مسافر آرزوي و خواست با سفرها ۀهم است. یافتن دست خود

 يبرا آزمون سلسله کی  سفر« .شود می آغاز کمال که گیرد می پایان آنجا سفر. است همراه
 لیم گر نشان سفر. میابی یم باز یباطن يها نییآ در را آنها که ییها آزمون. است يسرسپار

 سفر). 583: 3 ،1388، ه،گربرانیشوال(.« است دیجد يا تجربه به ازین و یدرون رییتغ به یقیعم
 رهسپار يبرا سفر از. دشو یم بیترک تیموقع  به  مربوط يالگوها کهن همۀ ای  کی  با معموال«
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 :1379سخنور،( .»شود یم استفاده گرانه روشن قیحقا ای اطالعات طلب در قهرمان ساختن
 ،یجاودانگ و آرامش ، قتیحق  يوجو جست  اغلب و است یغن اریبس سفر يالگو کهن). 37

 بر که است ییروا  يالگو کهن کی سفر.  دهد یم  معنا  يمعنو مرکز کی کشف و وجو جست
 ،يروزیپ به که آن  از شیپ. کند غلبه موانع از يا مجموعه بر دیبا یاصل تیشخص آن، يمبنا

 کشف يبرا مسافرت از یسمبل با غالباً ت،یفرد ندیفرا. «برسد یینها هدف ای کمال
 تیتمام از فرد سفر آغاز مرحلۀ در). 43:1373 ونگ،ی.» (شود یم مودارن ناشناخته يها نیسرزم

  به و شود یم خارج ؛هستند وحدت در رونیب و درون ياهایدن آن یط در که يا معصومانه
 یزندگ یدوگانگ از یحس با همراه یرونیب يایدن از یدرون يایدن صیتشخ و زیتم ، يجداساز

 یآشت به هماهنگ یتیتمام در« یعنی. رسد یم ینیب روشن به سرانجام و گمارد یم همت
به عقیدة کمبل  )37:1387 هندرسن،.» (ابدی یم دست  برون و  درون يایدن دو نیب آگاهانه

 آوردن دست به يبرا داستان قهرمان شدن یراه و موعود نیسرزم از سالک شدن جدا« سفر
 به بازگشتن و آوردن دست به تا و کند یم یط يریمس قهرمان. است آن  طالب و  دارد آرزو آنچه
 ).206:1389 کمبل،.» (است راه در یاصل نیسرزم

 کن هوا ترك رو بام پشت به            کن سرا محنت نیا ترك یزمان

 باش یم طور آن قلۀ میکل               باش یم دور منینش یخاک نیاز

 یبهشت طاووس که بشکن قفس         یکنشت محبوب چه از یسروش

 اقبال ظل عالم فرق بر فکن                  بال گشا يپرواز عرش يهما

 برهان ورطه نیز را شیخو رو برون     زندان رهیت نیا درِ هم در شکن

 )814: 1391 ،ياسترآباد(

 سفر، در. شود یم بیترک تیموقع  به  مربوط يالگوها کهن همۀ ای چند ، کی  با معموال سفر
 يبرا سفر به دعوت يبرا یبیغ يامدادها مجموعۀ. شتابد یم قتیحق سمت به قهرمان

 يندا. است مشهود یخوب به اتیاب نیا در که افتد یم اتفاق معراج به سفر از قبل )ص(امبریپ
 به دعوت اتیاب نیا در. است سفر يالگو کهن از یجاودانگ و آرامش سمت به سفر به دعوت

  .است مشهود سفر آغاز
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 آراست دیتجر ۀیرایپ از تن       برخاست و اهللا بسم گفت محمد

 )816: همان(

 دهید )ص(امبریپ معراج داستان در که است تیموقع يها فیموت از سفر، به دعوت رشیپذ
 آغاز يها نشانه از دیگو یم کیلب را سفر به دعوت مشتاقانه )ص(محمد حضرت نکهیا. شود یم

  .است طالب سفرِ

  طلب

 جهان اتیادب در یدرون و یرونیب  سفر  يها داستان  یتمام یاصل ۀیما ییالگو کهن تیموقع  نیا
 و نینخست طلب هم یاسالم عرفان در. شود ینم حاصل یحرکت نوع چیه نباشد  طلب  تا. است
  است  يزیچ در یآدم قتیحق معتقدند عرفا .دیآ یم شمار به سلوك و ریس  مراحل  نیتر ییابتدا
 ییها قهرمان چونان پارچه، یک و کامل انسانی به شدن تبدیل ندفرای  در ما همۀ«. دیجو یم که

 تالش در ما). 60: 1386، ووگلر.» (شویم می رو روبه ابدي یاران و هیوالها بانان،هانگ با و  هستیم
 منزلۀ  به را.. و کار خیانت اغواگر، ، بالگردان راه، هم راهنما، آموزگار،« خود، ذهن در کاوش براي
 وظیفۀ .یابیم می مان رویاهاي در  حاضر  شخصیت و خودمان شخصیت ونگوناگ  وجوه
 )همان.» (است متوازن و کامل هستی در جداگانه هاي بخش این ادغام شناختی، روان

 و یابی دست از پس که يذیتعو ای طلسم ای شخص افتنی يبرا است یشیپو گرانیب فیموت نیا
 است یانعکاس نیسرزم نیا یرانیو. گردد یم دهاعا حاصل یب نیسرزم کی به يبارور آن عودت

 سبزپوش، ۀیشوال و نیسرگاو داستان« )28: 1370 گوردن، یک.» (آن رهبر یناتوان و يماریب از
 آن از کید یموب دیسف نهنگ  در  آهاب تانیکاپ زیآم  جنون بیتعق ای مقدس، جام طلب
 يها داستان ، اژدها  دهان از دیمروار طلب د،یمروار قصۀ). 35: 1379سخنور،.» (اند دسته
 . است آن از ییها نمونه پیاود و سهیاد اووش،یس ار،یاسفند رستم، خوان هفت

 طاهر بود بهاران برگ گل چو      ظاهر گشت محمد چون دیگو که

 زد نیزم بر را شتنیخو دست دو       زد نیبر چرخ بر نور يلوا                 
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 برافراشت سبابه وار مسبح      داشت آسمان بر سر و رفت زانو به

 بنهاد خاك بر رو کعبه يسو به     آزاد برداشت نیزم از خاك کف

 )697: 1391 ،ياسترآباد(

 فوق، اتیاب در.  است  سفر يواد در ها فیموت نیتر مهم از یکی سلوك  يواد نینخست  طلب  يواد
  نیا .است شده داده نشان شانیا در یاله معرفت راه در طلب و )ص(محمد حضرت تولد زمان
 را )ص(محمد حضرت یدرون و یرونیب  سفر  يها داستان  یتمام یاصل ۀیما ییالگو کهن تیموقع
 د.ده یم نشان

 شام و بصره قصور شد روشن که           اندام ز شد المع نور چنانش

 شامل جسم بر شدش آسا قماط      نازل گشت ضیاب دم،ید یسحاب

 جوانب از دمیشن یم نداها                 بیغا دیگرد نیزم از ربودش

 محرم ساز نهانش اسرار بر                 عالم گرد برارش يگفتند که

 روشن ساز را جهان رخسارش ز         روشن دهید کن او از را کیمال

 بر مرسلش يایانب يسو به                    بر اولش عقل طاق ریز به

 برآور شیایدر ز بر ایدر به                 برآور شیصحرا و کوه گرد به

 )همان(

 به یابی دست از پس که يذیتعو. است ذیتعو افتنی يبرا یشیپو گر انیب که است یفیموت طلب،
 نقش در ،)ص(محمد حضرت ات،یاب نیدرا. نباشد یاله يلقا به دنیرس جز یآدم قتیحق آن،

 ییالگو کهن تیموقع  نیا. گذارد یم قدم طلب يواد در ییاماور يروهاین ییراهنما و قهرمان
 موضوع نیشاهدا فوق اتیاب در. دیآ یم شمار به سلوك و ریس  مراحل  نیتر ییابتدا و نینخست
 .میهست

 آراست دیتجر ۀیرایپ از تن       برخاست و اهللا بسم گفت محمد
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 مکنون رد از درج دیگرد یته     رونیب خانه از نهاد پا دولت به

 داده نور صادق صبح چون شب به       ستاده در شیپ دید يسمند

 )816: همان(

 دهید )ص(امبریپ معراج داستان در که است تیموقع يها فیموت از سفر، به دعوت رشیپذ
 به متیعز راه و دیگو یم کیلب را سفر به دعوت  مشتاقانه )ص(محمد حضرت نکهیا. شود یم

 با )ص(محمد  حضرت. دهد یم نشان را قهرمان ییالگو کهن تیموقع ؛کند یم آغاز را ها ناشناخته
  پذیرفته است. را ناشناخته سفر نیا مردمش و خود سرنوشت رییتغ هدف

 بنهاد شیخو دست طشت انیم          آزاد بنشست نیزم بر محمد

 ممکّن عالم مرکز بر شود                 مسکن کعبه سازد که آمد ندا

 جست یم نور برق چرخ بر کزآن  دست بر داشت يریحر ها انز یکی

 مکرر شستندش طشت درون                   منور آبِ پر قِیابر آن به

 رشیحر در آنگه دندیچیبپ                     رشینظ یب ذات برآوردند

 يو بر بست يبند  ناب مشک ز           يو بر دست آنگه آورد یکی

 یداستان گفتش و آورد برون                  یزمان بگرفتش بال ریز به

 تست همره سعادت حیمفات                 تست آگه ریضم در دانش که

 تقدم ما يایانب علو                          دم کی به زحمت یب دادند ترا

 )699- 698: همان(

 ؛آمد ایدن نیا به )ص(محمد حضرت که یزمان. شود یم دهید طلب يواد از یبخش ،فوق اتیاب در
 يواد از یبخش مساله نیا. دادند نبوت امِیپ ،یاله فرشتگان جانب از را او خالق، بر سجده از بعد

 .بودند گذاشته شانیا در را جوهرش )ص(محمد حضرت تولد از قبل ییگو که است طلب
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 مطلّس چرخ رهت فرش يا که       اقدس روح ناطق دیگرد نیچن

 زیآم اندر سماوات سکّان به         زیخ خواندت یم خود کینزد خدا

 ...را انیفرش آور دامن ریز به           را انیعرش یزمان کن نوازش

 پوست از مغز آمد کار يرو به     دوست جانب يریگ راه پنهان که

 خاص گوهر دیآ تو دست در که         غواص باش یزمان ایدر نیدر

 )815: همان(

 دهید یخوب به )ص(امبریپ معراج به دعوت در که است تیموقع يها فیموت از یکی سفر، به دعوت
 با شانیا یهمراه درخواست که یاله عشق به دنیرس يبرا )ص(محمد حضرت طلب. شود یم

 .است شده آورده اتیاب در دهد یم نشان را انیقدس

 متیعز

 هدفی براي را خود تا دارد وامی را مانقهر تباري یا فردي  نیازي  که  شود می آغاز هنگامی سفر
 پیش قهرمان که هایی آزمون هولناکی و جان بیم تاریکی، راه،  ناشناختگی.  کند قربانی اخالقی

  هنگام این در اما زند باز سر رفتن از موقتی، اگرچه که دارد می آن بر  را  او  گاه ؛دارد روي
. بگذارد  ناشناخته  به  گام و بپذیرد را خود سرنوشت تا دارند می آن بر را او ناشناخته  نیروهایی

 کشورش، نجات يبرا داستان قهرمان. «شود می آغاز ناشناخته به ورود با قهرمان شگفت سفر
 اش، حق به مقام تیتثب منظور به خود تیهو اثبات و اش عالقه مورد و بایز يبانو به یابی دست

 )28: 1370 گوردن، یک.» (زند دست العاده خارق اعمال يا پاره به دیبا

 آواز سرشی و منی ز آمد گوش به      پرواز به یصف طرف هر مالئک

 يمفرما سرعت شنو ما ثیحد      يجا بر باش محمد يا دم کی که

 نپرداخت اصال صال و صوت آن به      ساخت تر گرم را عنان اهللا ینب

 ها نیازکم ناطق دبودن انیک             ها نیکا لیجبر از کرد تفحص
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 درخاست اهللا ینب از توقف        راست يسو کز نیا گفت یوح نیام

  

 حال اش لهیح جز صدا نیز نباشد           تمثال بود يهودی یداع ز

 )818- 817: 1391 ،ياسترآباد(

. هاست ناشناخته جهان سمت به قهرمان، متیعز و امبریپ معراج سفر دربارة شده آورده اتیاب
 نیا. شود یم داده شینما ؛شده روشن )ص(محمد حضرت يبرا معراج در که یقیحقا جانیا در
 و سفر در تیعزم ات،یاب نیا در. دارد رو شیپ در قهرمان که است یسخت سفر از نشان اتیاب

 .شود یم باز )ص(امبریپ يبرا قیحقا ییگشا راه

 تشرف

 و بلوغ مرحلۀ به که ینوجوان فیتوص در و است یزندگ به شدن وارد يمعنا به معموالً تشرف
 يا دهیعد يها تیمسئول و مشکالت با رشد روند در یکس نیچن. رود یم کار به هدیرس  یپختگ
 آن در که ییها انسان و جهان به نسبت تر شیب نشیب ای یآگاه ،يداریب. «دشو یم مواجه

: 1370 گوردن، یک.» (بخشد یم شکل را ییالگو کهن تیموقع نیا اوج نقطۀ معموال ؛ندیز یم
 ؛گشاید می دیگر سویی به را داستان رویدادهاي افق   نهنگ، شکم به قهرمان رفتن فرو). 41
 به قهرمان  دستیابی  به مرحله این پایان  در  پیاپی دیدارهاي و ها آزمون از اي زنجیره که سان آن

 .انجامد می جاودانگی و هدف

 سیتقد به خاطر ثنا در زبانش             سیادر بود ممکن منزل آن در
 دشت نیپنجم يسو راند تکاور        بگذشت و کرد سالمش و دید ینب

 نیتمک به نیک بساط در نشسته             نیک پر دید يخنجرگذار درو
 يزار الله چون خون به شبستانش            يقرار یب زانیعز زیر خون به

 او خنجر نوك ز خون يدیچک                  او سر در ییجو نهیک يهوا
 کف از خنجر تن بر لرزه فتادش             مشرف شد چون ینب دارید به
 يریدل جرمان یب خون در مکن      يریگ چه از نیک دل به گفتش ینب

 درج در دانه کی گوهر سان به              برج آن در را هارون بود منینش
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 )824: 1391 ،ياسترآباد(
 ،یعاشق هدف به دنیرس يبرا ،)ص(محمد حضرت داستان، قهرمان معراج سفر در تشرف

 است قرار که مشکالت از یآگاه با همراه يسفر. افتد یم اتفاق بندگان ییراهنما و تیانسان
 شکل )ص(محمد حضرت در یروح بلوغ و یپختگ مرحلۀ. دیایب شیپ ندگانشانیآ و شانیا يبرا

. گذارد یم راه در قدم يداریب با و هراسد ینم رو شیپ التمشک خاطر به رو نیهم از گرفته،
 .شود یم آغاز نجایا در تشرف

 جوش در حمومی از دید یطیمح           سرپوش دور جهنم از فکندند

 سالسل و اغالل گشت دایهو                    لیها نیسج از دود برآمد

 عقارب و اتیح دهیچیپ هم به                 شارب غساق از گرفتارانش

 غساق جوش از زن کوهه ایدر چو          طاق بر جرم اهل طاقت نهاده

 دیمو دهیگرد داتییتا به                    محمد شد نازل غرفه نیز دگر

 )833: همان(

 خطا با توانند یم که ییها انسان و جهان به نسبت معراج، سفر در )ص(محمد حضرت یآگاه
 اوج نقطۀ موضوع نیا که شد او نشیب و يداریب باعث ؛دهند رییتغ را خود یزندگ ریمس

 رخ یاپیپ يدارهاید در تشرف، تیموقع در و سفر نیا در یآگاه. است تشرف الگو کهن تیموقع
 .دهد یم

 بازگشت

 روزمره زندگی به مرگ هنگام تا باید می ناخواسته یا خواسته هدف، به رسیدن از پس قهرمان
 اجتماعی کارکرد دهندة نشان چیز هر از بیش بازگشت که  باشد  خود زندگی انقهرم و بازگردد

 دیگر انسانی او از قهرمان بینی جهان ساختن دگرگون با که برکتی. است قهرمان شخصیت
 آنانی بخش الهام و گیرد قرار دیگران اختیار در  است  ممکن تا بایست می قهرمان است ساخته

  .کرد خواهند آغاز را خود شگفت سفر زود یا دیر که باشد
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 ای و کند برطرف را یسال خشک تا گردد یبازم اش نیسرزم به طلسم افتنی از پس قهرمان»
 نجات را کشورش که است داده او به را کار نیا ییتوانا سفر اکنون. بشکند را وید عمر شۀیش

 ) 45: 1370 گوردن، یک.» (دهد

 یهان ام آرامگاه يسو                         ینهان آمد باز و رفت ینهان

 بستر داشت غم نیهم از گرم تب     در فرقتش از بود چاك بانیگر

  مقاالت زان تعجب در فتادند               حاالت گفت یهان ام با ینب

 )833: 1391،ياسترآباد(

 و یاهآگ افتنی از پس قهرمان بازگشت واقع در که معراج سفر از) ص(محمد حضرت بازگشت
 از را مردمش که داده شانیا به را ییتوانا نیا است، شیخو شتنِیخو به بازگشت و نشیب

 .دهد نجات یکیتار

 دوباره تولد و مرگ 6- 2

 را آن توان یم که است »دوباره تولد و مرگ« يا اسطوره يالگوها  کهن و ها هیما بن از یکی
 را بهار فصل و صبح که بیترت نیبد دانست؛ دو آن انطباق و اتیح و عتیطب یسان هم جۀینت

 دةیعق به بنا. کرد فرض مرگ و يریپ نشانۀ را زمستان و غروب و ،یینوزا و یجوان ش،یزا نشانۀ
 بهار فصل آغاز در اهانیگ رشد به مربوط که یمذهب آداب و يبارور مراسم شناسان، مردم
  .است يمعنو زیرستاخ و یینوزا به مربوط یشینما است،

 که ییخدا به مربوط قصص شده، یقربان شاه یباستان مناسک که است پیتا یکآر نیهم«
 و دانته یاله يکمد ل،یانج جمله از یادب آثار از ياریبس نۀیزم و شود زنده دوباره تا ردیم یم

 دگرگونی). 95: 1383 سا،یشم(» .است آورده وجود به را جیکالر یباستان مالح منظومۀ
 بودا، در که اي دگرگونی مثل شود؛ می ایجاد انسان روح در که است اي دگرگونی شخصیت،

 انسان به و است دوباره والدت مبناي دگرگونی این که داده رخ...  و موسی ، خضر ،  مسیح
 است تیموقع يالگوها کهن نیتر متداول از یکی یینوزا و  مرگ  فیموت. دهد می آرامش احساس

 دوباره تولد از انسان. است اتیح  گردش  با عتیطب چرخش انطباق و هیتشب جهینت در« که
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 یکاف قدر به يامر صورت به را آن ما و است زیلبر  آن  از و  دارد اقرار آن به د؛یگو یم سخن
 ) 68-  67:  1373ونگ،ی.» (میریپذ یم یواقع

. است بوده ها مکان و ها زمان همۀ در بشر خواستۀ نیتر مهم یمرگ یب يآرزو ،یزندگ آغاز از
 ای و افتندی دست یازل چشمۀ و اتیح آب به و کردند یم طلب را یجسمان يبقا یگاه ها نسانا

 از یکی مرگ. کنند دوام با را یزندگ آن خوردن با تا بودند يا وهیم به افتنی دست يآرزو در
  مانند  مردن« کاوان، روان و یونگ نظر از.  است  جمعی ناخودآگاه در موجود  هاي جلوه و عناصر
 و  شود  می خاموش ظلمات هاي آب در فردي خودآگاهی و است جمعی ناخودآگاه در افتادن
 )154:1387، یاوري.« ) رسد  می فرا جهان ذهنی پایان

  به  وقتی شاعران. است حیات تجدید  نماد  نیرومندترین و الگویی صورکهن جمله از دوباره تولد
 وارد دوباره تولد حیطۀ به ناخواه خواه ،نیست زندگی پایان مرگ که رسند می نتیجه این
 است تیموقع يالگوها کهن نیتر متداول از یکی یینوزا و مرگ فیموت میگفت تر شیپ. شوند می
 و گاه صبح بیترت نیبد. باشد یم اتیح گردش با عتیطب چرخش انطباق و هیتشب جۀینت که

 نیا. «است مرگ ای يریپ نشانۀ زمستان و غروب و یینوزا ای یجوان ش،یزا گر نشان بهار هنگام
 شباهت مادر رحم به بازگشت و یینوزا و مرگ دربارة ونگی یپیتا یآرک ۀینظر با کامال هینظر
 )38: 1379 سخنور،.» (دارد

 زین مقدس کتب و قرآن در که. است دوباره تولد و مرگ مسالۀ الگو کهن لیاص منابع از
 داستان و کهف اصحاب داستان ،یماه و ونسی تانداس. شود یم ادی آن از یفراوان يها نمونه
 ونگی. شود یم مطرح آن در دوباره تولد مفهوم که هستند ها داستان نیا از ییها نمونه یموس

   .دیآ یم حساب به بشر ۀیاول اعتقادات از دوباره، تولد که است معتقد

 صرفا که میدار کار و سر یقتیحق با نجایا در. است حواس افتیدر از دور کامال دوباره تولد
 از انسان. است افتهی انتقال ما به یشخص احکام از و میرمستقیغ طور به فقط« و است یروان

 يامر صورت به را آن ما و است زیلبر آن از و دارد اقرار آن به د،یگو یم سخن دوباره تولد
  )68-67: 1373 ونگ،ی.» (میریپذ یم یواقع
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 در عتیطب اگر،یمیک سیمقراطیذ قول به. «است رهدوبا تولد و مرگ طالب خود عتیطب
.» راند یم حکم عتیطب بر عتیطب و کند یم مقهور را عتیطب عتیطب د،یآ یم وجد به عتیطب

 رخ زین ما در ندانسته ای دانسته ناخواه، خواه ،یدگرگون یعیطب يندهایفرا). «72:همان(
 خود يخود به که شوند یم يا مالحظه لقاب یروان اثرات شیدایپ موجب ندهایفرا نیا. ندینما یم

 )همان( »گذشت؟ چه من بر یبراست بپرسد، خود از يا شهیاند صاحب شخص هر تا اند یکاف

 یطوالن ندیفرا کی اهایرو نیا در. کنند یم بروز ایرو در شتریب ،یدگرگون یعیطب يندهایفرا»
 گرید شخص آن گر،ید وجودم نیا. دارد وجود گرید يموجود قالب در دوباره تولد و یدگرگون

 را او قبال ما و رسد یم کمال به ما درون در که برتر و تر آزاده شخص آن یعنی ماست، درون در
 مناسک در که را یهمراه و اری آن هرگاه که روست نیا از. میدید روح یدرون اری عنوان به

 )83: همان.» (میکن یم آرامش احساس م،ینیب یم است شده میترس یمذهب

 را آن توان ینم« داد؛ قرار مشاهده مورد را  آن  بتوان یقیطر به که ستین يندیفرا مجدد،  الدتو
. است حواس افتیدر  از  دور  کامال دوباره تولد.  برداشت یعکس آن از ای  کرد وزن گرفت؛ اندازه

 تقالان ما به ،یشخص احکام قیطر از و میرمستقیغ طور به فقط و  است  یروان صرفا یقتیحق
 ارائه دوباره تولد يالگو کهن يبرا ییها مصداق مختلف، ملل ریاساط در). 67:همان.« ) است افتهی

 شیزا نشانۀ آمدنش، رونیب و او مرگ نشانۀ ،یماه شکم به ونسی رفتن ، نمونه  يبرا شده؛
 يگوال کهن از یهمگ آنها، آمدن رونیب و غار درون به کهف  اصحاب  رفتن نیهمچن. است دوباره
 .دارند  تیحکا ، مجدد والدت و مرگ

 یقالیال ثیحد جان گوش به                          یزالیال بارگاه از دیشن

 محبت از شد منشعب محمد                       قربت بزم چراغ شد منور

 محبوب ساخت را شتنیخو محب       مطلوب به را طالب لطف از رساند

 نهفته ها آن کیل گشت جا همان          گفته ستیبا یم که ییها آن شد

 شیخو امت بهر جست شفاعت             شیخو ملّت عز خواست محمد

 عبادات ارکان گشت مقرر                             مرادات اوج انجم برآمد
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 ساخت یم مبذول حق و جست یم ینب     انداخت پرتو رحمت بزم چراغ

 تجمل صاحب شد فضل گنج ز                 تامل یب دادش که الّا نجست

 خاص گه خلوت در افتی تقرّب                   اخالص يایدر غرقۀ شدش

 عالم دو هر کار ساخت دم کی به                  محرم دیگرد را راز میحر

 زرا خمخانۀ از دینوش قدح                            سرافراز شد یزالیال قرب ز

 )831-830:1391،ياسترآباد(

 اي است،دگرگونی»یینوزا و شیزا«دوباره وتولد مرگ يا اسطوره يالگوها کهن يها هیما بن از یکی
 در شانیا که یخدمت نیهمچن. افتاد اتفاق معراج يماجرا در) ص(محمد حضرت روح در که

 دیتجد در نماد نیرومندترین هیما بن نیا. است دوباره تولد از یتیموقع داشت، قومش نجات
  .است يبشر اتیح

 گفت دعا ارانشیشهر رسم به                    گفت ثنا آمد لیجبرئ ششیپ به

 مسعود بخت با يا بخّ بخّ که                         فرمود بگشود مرحبا در زبان

 ستین پس و شیپ و فوق و تخت ثیحد    ستین چکسیه حد که آنجا يشد

 مخلوق جنس از تر محبوب تو ز                  معشوق و ستعشق دم تا دمیند

 یگشت اسرار مخزن نیام                                 یگشت جبار خلوت دمیند

 دیمو یگشت حق داتییتا به                             سرمد عزّ ریسر بر ینشست

 )831: همان(

 را آن توان یم نه. داد قرار مشاهده مورد را  آن  توانب یقیطر به که ستین يندیفرا مجدد،  والدت
 حضرت معراج داستان در.  برداشت یعکس آن از نه و  کرد وزن را آن توانیم نه گرفت، اندازه
  .افتد یم اتفاق شهود و یآگاه نش،یب دوبارة تولد) ص(رسول
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 نیا. شود یم دهید) ص(محمد حضرت معراج در که  است  یروان صرفا یقتیحق دوباره، تولد
  .است مشهود نیام لیجبرئ يثنا در شده آورده فوق اتیاب در که مساله

   گیري یجهنت
 صفاتی با. شود می ترکیب الگویی کهن دیگر هاي موقعیت از دیگر یکی با معموالً کهمفهوم سفر 

 از. شده همراه بازگشت بی و بال پر و خطر پر هولناك، و مهیب دشوار، و سخت انتها، بی چون
 دل پندار، مادي، وجود به توان می کرده، اشاره آنها به اشعارش درشاعر  که مشکالتی و موانع

در  نامه سعادت سفردر .نمود اشاره بهشت مادیات، عالم، ذرات و هامافی و دنیا به مشغولی
 که طلبد. ریگ یم قرار فیموت نیا در) معراج به سفر رشیپذ و (ص)رسول معراج به سفر دعوت(

 و )ص( محمد حضرت تولد زمان در( نامه سعادت در همراه با احساس نیاز به سفر همراه است
. است آمده )ص(رسول حضرت معراج سفر در سفر رشیپذ و يمعنو سفر يبرا طلب شروع

 در تشرف. شود یم دهید قهرمان متیعزبه عنوان ) معراج سفر در( نامه سعادت در متیعز
 در بازگشت. دهد یم رخ) )ص(امبریپ یروح یپختگ زمان در و معراج سفر در( نامه سعادت
. است شده داده نشان) شیخو شتنِیخو به قهرمان بازگشت معراج، از بازگشت در( نامه سعادت

 حضرت روح در که اي دگرگونی در یینوزا و شیزا( نامه سعادت در دوباره تولد و مرگ
 دهید) )ص(امبریپ نشیب و معراج داستان در دوباره تولد معراج، سفر يماجرا در )ص(محمد

 .است آمده نامه سعادت در تیموقع يالگو کهن انواع تمام. شود یم

 منابع

 ش ،تهران دانشگاه الهیات دانشکدة ،تهران ،معما دستور ،12 سدة کتابت ،مالنظام استرآبادي،
1/555.  

 .ملی ۀکتابخان1/ 2514  ةشمار  خطی ۀنسخ ،اسـترآبادي الدین نظام اشعار دیوان ، -----،----

 .یمیابراه ستهیشا حیتصح و قیتحق ،اسـترآبادي الدین نظام اشعار دیوان )1391(، -----،----
  .یاسالم يشورا مجلس اسناد مرکز و موزه کتابخانه ،تهران ،هیمرض ،لو يورد کیب
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 ،برکت بهزاد ،»ییالگو کهن انگارة و الگو کهن«)1382( ،جوزف ت،یلرایو،ب ورنالدو، وریماد ،ج
  .تهف و هشتاد و ستیدو یال کی و هشتاد و ستیدو صفحات ،دو و ستیب شمارة ،ارغنون

 . رهنما ،تهران ،معاصر یادب نقد )1379(جالل سخنور،

 . ماهی ،تهران ،تقاء احمدرضا ۀترجم ،اسطوره )1390(رابرت سیگال،

  .یفردوس ،تهران ،ششم چاپ ،روح کی داستان )1383(روسیس سا،یشم

 چاپ سوم، جلد ،یفضائل سودابه ترجمۀ ،نمادها فرهنگ )1388(،آلن گاربران و ژان هیشوال
 .حونیج ،تهران ،سوم

 گل،مشهد ،چهارم چاپ ،پناه خسرو يشاد ترجمۀ ،چهره هزار قهرمان )1389(،جوزف کمپبل،
  .آفتاب

 نامۀ ماه ،سخنور جالل ترجمۀ ،»ییالگو کهن نقد بر يدرآمد« )1370(،والتر گوردن، یک
 .کی و یس یال هشت و ستیب صفحات ،شانزدهم شمارة ،ادبستان

 يظهور نامه یساق و ياستراباد نیالد نظام نامه سعادت در الگوها کهن )1400(نبیز ،ینوروزعل
 .سرخ شاپرك ،تهران ،يزیترش

 .لوفرین ،تهران ،ياکبر عباس ترجمۀ ،نامه لمیف در يا اسطوره ساختار )1386(،ستوفریکر ووگلر،

 انیاکبر حسن ترجمۀ ،شیها اسطوره و انسان )1387(،گوستاو کارل ونگ،ی ، جوزف ، هندرسن
 .رهیدا ،تهران ،سوم چاپ ،يطبر

 .سخن نشر ،تهران ، ادبیات و کاوي روان )1387(،حورا یاوري،

 ،هفتم چاپ ،هیسلطان محمود ترجمۀ ،شیها سمبول و انسان )1373(،یونگ، کارل گوستاور
 .چشمه ،تهران

 


