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 .1دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .2استادیار دانشکدۀ هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
. 3استادیار دانشکدۀ هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
 .4استادیار دانشکدۀ هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله93/2/10 :؛ تاریخ پذیرش نهایی)94/8/20 :

چکیده
عــروج بــه مــاورای مــاده یــا معــراج ،در آثــار روایــی و تجســمی جوامــع خدابــاور (توحیــدی یــا چندخدایــی) و اقــوام
غیرخدابــاور ،نشــان از توجــه و اصــرار انســان بــه برقــراری ارتبــاط بــا جهــان غیرمــادی دارد و دامنــة پراکندگــی وقــوع آن،
از شــرق تــا غــرب دنیــای باســتان را در بــر میگیــرد .طیــف گســتردۀ معنایــی معــراج در اســاطیر ،از پــرواز روح شــمن،
ورود قهرمــان بــه جرگــة خدايــان و ســفر بــه بهشــت و جهنــم تــا تهذيــب نفــس و رســيدن بــه روشــنگري را شــامل
میشــود .در ایــن مقالــه ،بهمنظــور درک بهتــر ارتبــاط تمدنهــای اســاطیری بــا خدایــان و مــاورا ،نمونههایــی از عــروج
بــه فراســوی دنیــا در روایــات اســاطیری و آثــار تصویــری تمدنهــای هنــد ،چیــن ،ایــران و بینالنهریــن ،مصــر ،یونــان
و روم بــا روش اســنادی و کتابخانــهای جمــعآوری و بــا رویکــرد توصیفــی -تطبیقــی بررســی شــدهاند تــا در پاســخ بــه
پرسـشهای ماهــوی (چرایــی ،چگونگــی و چیســتی) معــراج ،ســه کارکــرد اســتفهامی ،اســتعالیی و اســتنتاجی بــرای ایــن
ســفرها تبییــن گردنــد .بدیــن ترتیــب ،بــا پژوهــش در روایــات اســاطیری تمدنهــای نامبــرده ،در پرتــو کارکــرد اســتفهامی،
پیشزمینههــا و انگیزههــای شــکلدهندة ســفر معــراج ،در فراینــد کارکــرد اســتعالیی ،چگونگــی و حــدود و ثغــور تمــاس
بــا عالــم بریــن و در کارکــرد اســتنتاجی ،نتایــج و دســتاوردهای عــروج در دو ســطح فــردی و اجتماعــی مشــخص شــده
اســت.

واژگان کلیدی

اساطیر ،کارکرد استعالیی ،کارکرد استنتاجی ،کارکرد استفهامی ،معراج.
*این مقاله برگرفته از رسالة دکتری نگارندۀ اول تحت عنوان«:تبیین ریشههای ماهوی معراج و بازتاب آنها در حوزۀ تصویر با تأکید بر
نگارههای معراج پیامبر گرامی اسالم(ص)» در دانشگاه شاهد است .نویسندۀ مسئول ،آقای دکتر مهدی پوررضائیان است.
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مقدمه
عــروج یــا ســفر یــک شــخصیت بــه ســاحتی فراجهانــی کــه در
اصطــاح بــه آن معــراج گوینــد ،گســترهای وســیع از معنــا را در
روایــات اســاطیری در بــر گرفتــه و طیــف گســتردهای از تصاویــر ،از
ســنگنگارهها و نقشبرجســتههای باســتان و مهرهــای ســومری
تــا نقاشــیهای کالســیک و مــدرن دینــی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .ایــن ســفر ،چنــان اهمیــت دارد کــه در روایــات اســاطیری
و احادیــث آیینــی ،آداب خاصــی بــرای مقدمــات آن قیــد شــده
اســت؛ از گــوش فــرادادن بــه صــدای طبــل در شــمنیزم و مصــرف
مــواد افیونــی یــا مخــدر (توســط ارداویــراف) و خــوردن گوشــت
قربانــی (توســط میتــرا) در مهمانــی شــام آخــر گرفتــه تــا غســل
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 سلســلهمراتب مســیر و خصوصیــات فــردی
و اجتماعــی معراجکننــده ،درخــور تأمــل اســت و توجــه محققــان
بیشــماری را در حوزههــای نشــانه و نمادشناســی ،عرفانــی و
فلســفی ،روانشــناختی ،تاریخــی و اجتماعــی بــه خــود معطــوف
کــرده اســت.
بــا وجــود ایــن ،تاکنــون تبییــن مســتقلی از کارکردهــای ایــن
درونمایــة جهانــی در روایــات اســاطیری جهــان ارائــه نشــده اســت
و مقالــة حاضــر ،چنیــن هدفــی را دنبــال میکنــد .بدیــن منظــور،
جامعــة آمــاریِ اســاطیر معــراج یــا ســفرهای دیگرجهانــی در ســه
ناحیــة جغرافیایــی شــرق (چیــن و هنــد) ،منطقــۀ میانی (مصــر ،ایران
و بینالنهریــن) و غــرب (یونــان و روم) ،بــا روش نقــد توصیفــی-
تطبیقــی بررســی میشــوند .در جمــعآوری روایــات اســاطیری،
از اســناد تاریخــی و در احصــای تصاویــر ،از منابــع کتابخانــهای و
مــوزهای اســتفاده شــده اســت .تحلیــل روایــات اســاطیری معــراج

در فرهنگهــای مختلــف و تمییــز ماهیــت تاریخــی ایــن روایــات از
ماهیــت اســاطیری آنهــا ،نیازمنــد بهرهگیــری از شــیوههای نقــد
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 میشــود .اهمیــت الگوهــای
ســاختاری در تطبیــق ســاختار و مقایســة ســاختهای متنــی از آن
روســت کــه ایــن الگــو اســت کــه درنهایــت بــه ســاختهای نمادیــن
و تصاویـ�ر تبدیـ�ل میشـ�ود ( .)Niemann, 1990: 195از رهگــذر
ایــن الگوهــا و تحلیــل بنمایههــا ،پاســخ بــه پرســشهای اصلــی
ایــن نوشــتار میســر میشــود :طبــق روایــات اســاطیری ،معراجهــا
درصــدد پاســخ بــه کــدام پرســشها برآمدهانــد (چرایــی) و تنــوع
روش در برقــراری ارتبــاط بــا مــاورا بیانکننــدۀ چیســت (چیســتی
و چگونگــی)؟ پاســخ بــه پرس ـشهای ماهــوی (چرایــی ،چیســتی و
چگونگــی) ،چــه کارکردهایــی بــرای معــراج رقــم میزننــد؟ روایــات
و تصاویــر معراجهــای اســاطیری بــه کــدام کارکــرد معــراج رهنمــون
میگردنــد؟
بدیــنترتیــب ،از رهگــذر تفکیــک ایــن کارکردهــا و بــا ارائــۀ
چارچوبــی بــرای تحلیــل ســاختار روایــات ،در عیــن بــه رســمیت
شــناختن تمایــزات ،امــکان بررســی روشــمند و همزمــان الگوهــای
روایــی اســاطیر فراهــم میشــود .تفکیــک کارکردهــا و تبییــن
نحــوة ارتبــاط انســان بــا خدایــان و مــاورا ،در کنــار توجــه بــه ادیــان
غالــب کنونــی در ســرزمینهای مــورد بحــث (هندوئیســم در هنــد،
بودیســم و تائوئیســم در چیــن ،اســام در ایــران ،بینالنهریــن و
مصــر ،مســیحیت در یونــان و دیگــر تمدنهــای غــرب) میتوانــد
مبنــای مطالعــات آتــی در فرهنــگ ملــل و تعریــف و توضیــح شــاکلة
کنونــی رفتــار فــردی و تعامــات اجتماعــی آنهــا باشــد.

کارکــرد و کاربــرد اســاطیر در مباحــث متعــدد ازجملــه هنــر ،ادبیات،
دیــن ،فرهنــگ و جامعــه ،موضــوع تحقیقــات بیشــمار بــوده اســت؛
امــا بــه رونــد معکــوس آن ،بهویــژه کارکــرد مفاهیــم خاصتــر از
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 نشــدهاســت ،بلکــه در اینجــا تأکیــد بــر «کارکــرد» برخــی از
ایــن مباحــث در اســاطیر اســت کــه ازنظــر شــناختی درخــور تأمــل
اســت .در ایــن راســتا ،تــا آنجــا کــه نگارنــده مطلــع اســت ،تحقیقــی
در جهــت تفکیــک کارکــرد پدیــدة معــراج در روایــات اســاطیری
صــورت نپذیرفتــه اســت .بــا ایــنحــال ،مطالعــات پیشــین در زمینــة
تطبیــق روایــات اســاطیر در زمینههــای مرتبــط بــا معــراج ،حائــز
اهمیــت و از مراجــع مــورد اســتفادة ایــن نوشــتار بودهانــد.
در تطبیــق ارتبــاط انســان بــا خدایــان در روایــات اســاطیری،
مقالــۀ دزفولیــان و طالبــی ( ،)1389بــا توجــه بــه نظریــة باختیــن بــه
مباحــث «تفکیــک کارکــرد خدایــان در اســاطیر یونــان و عــدم وجــود

تفکیــک در اســطورههای ایــران» و «گفتوگــو و دیالــوگ در اســاطیر
یونــان و تکصداییبــودن اســطورههای ایرانــی» میپــردازد.
ادعــای فــوق در برخــی مــوارد تــا حــدودی صــادق اســت؛ امــا کلیــت
بخشــیدن بــه آن در ســطح ســاختار دو فرهنــگ تعجیلآمیــز بــوده
اســت .کولینــز و فیشــبین ( )Collins & Fishbane,1995در
«مــرگ ،جذبــه و ســفرهای دیگرجهانــی» ،نمونههــای عــروج در
بینالنهریــن شــامل ســفر اینانا/ایشــتر ،گیلگمــش ،ا ِتانــا ،آداپــا،
اِنمدورانکــی ســومری و شــاهزادهای آشــوری را بررســی کردنــد.
آنهــا بــر ایــن باورنــد کــه روایــات یهــودی ،فیثاغوریــان اولیــه و
ادبیــات هلنــی ،بنمایــة معــراج را از همیــن نمونههــا بــه ودیعــت
گرفتهانـ�د« .نردبانـ�ی بـ�ه آسـ�مان» ،عنـ�وان مقالـ�ة کوچـ�را ن (�Co
 )chrane,2004اســت کــه بــه نخســتین شــواهد تصویــری
(ســنگنگارهها) از عــروج در اســاطیر توجــه کــرده و بــا توجــه بــه
متــون کهــن ،بازتــاب بــاور پیشــینیان دربــارة گــذر از عوالــم کیهانــی
را در حجاریهــا اثبــات و اعــام کــرده اســت« .علــم ،وحــی و
هرمونوتیـ�ک معـ�راج» اثـ�ر مـ�ارک هریـ�س( )Harris, 2014بــا

پیشینۀ پژوهش

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

آنکــه درصــدد طــرح مســتقیم معرا جهــای اســاطیری و ادیــان
بــر نیامــده ،چگونگــی خوانــش و مواجهــه بــا ایــن پدیــده
را در دنیــای مــدرن محصــور در موازیــن عقلــی و علمــی
مطــرح کــرده اســت .امــر آنــوس نیــز در «ســفرهای روح و
قربانــی کــردن» ( ،)Annus, 2008شــباهت میــان عــروج میتــرا
و معراجهــای انبیــای یهــودی و مســیحی ،از ارابــة آتشــین حامــل
میتــرا بــه آســمانها و مراحــل هفتگانــة صعــود تــا آییــن تعمیــد
و شــام آخــر پیــش از عــروج را بررســی کــرده اســت.

روش پژوهش

شــیوههای تأویــل و تفســیر اســطوره و مهمتریــن نظریهپــرداز
آنهــا عبارتانــد از :اوهمریســم (اوهمــر) ،رمــزی یــا تمثیلــی
(فردریــش کــروزر) ،رمانتیســم (هــردر) ،زبانشناســی ،کارکردگرایــی
(مالینوفســکی) ،ســاخت س ـهطبقهای (ژرژ دومزیــل) ،ســاختارگرایی
(لــوی اســتراوس) ،روانشناســی (فرویــد) ،تحولگرایــی (ویلهــم
وونــت) و ادوار فرهنگــی (ویســلر) (پیردهقــان .)1391 ،از ایــن میان،
کارکردگرایــی عبــارت اســت از بررســی هــر پدیــده یــا نهــاد فرهنگی،
بــا توجــه بــه رابطـهای کــه بــا تمامــی کالبــد اجتماعــی دارد .ازنظــر
مالینوفســکی ،در «تمامــی تمدنهــا ،هرگونــه آدابورســوم و هــر
مــش و بــاوری ،نوعــی کارکــرد و وظیفــۀ حیاتــی دارد کــه جــزء الزم
و ضــروری دســتگاه اســت» (فــاورو .)131 :1386 ،از ســوی دیگــر،
تأکیــد بــر «فــرد» ،بیآنکــه انسانشــناس در موقعیــت روانشــناس
قــرار بگیــرد ،از نقــاط اهمیــت نظریــة مالینوفســکی اســت .برخــاف
رادکلیــف بــراون و امیــل دورکیــم کــه کارکــرد را پاســخ بــه نیازهای
اجتماعــی میداننــد ،مالینوفســکی آن را پیــش از هــر چیــز پاســخی
بــه نیازهــای فــردی و بیولوژیکــی معرفــی میکنــد (فکوهــی:1381 ،
 .)168-170تفســیر اســاطیر بهمنظــور تبییــن کارکردهــای مــورد
نظــر ،مســتلزم خوانــش متــن روایــات اســت و ایــن مقالــه بــا رویکــرد
توصیفــی -تطبیقــی بــه ایــن مهــم میپــردازد.
بــر اســاس تقســیمبندی ســهگانة برتلــس دیدگاههــای رایــج
نقــد ادبــی عبارتانــد از :دیــدگاه تاریخمحــور مبتنــی بــر پیوندهــای
تاریخــی میــان بخشهــای مختلــف روایــت یــا میــان روایــت و
داســتانهای مرتبــط ،دیــدگاه اســطورهای مبتنــی بــر ژرفســاخت
اســاطیری نظاممنــد حاکــم بــر روایــت ،و دیــدگاه توصیفــی مبتنــی
بــر روشــی تلفیقــی بــرای دســتیابی بــه انســجام روایــی .از ایــن
میــان ،در دیــدگاه توصیفــی ،ضمــن تأکیــد بــر تمییــز اســطوره از
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
نمادیــن) ،الگــوی تاریــخ دینــی و الگــوی تاریــخ روایــی در نظــر
گرفتــه میشــود .تمایــز ایــن ســه الگــو بــا طبیعــت تسلســلی زمــان
در جهــان اســاطیر همخوانــی دارد و بــرای تحلیــل روایاتــی کــه در
آنهــا جنبههــای تاریخــی و اســاطیری در هــم آمیختهانــد ،مناســب
اســت .از ایــن منظــر ،بــا وجــود اســتقالل روایــی متــن ،میــان روایــات
مــوازی پیونــدی موضوعــی و شــخصیتی برقــرار اســت کــه علیرغــم
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نبــود وحدتهــای ســهگانه (وحــدت عمــل یــا پیرنــگ ،وحــدت
زمــان و وحــدت مــکان) ،وحــدت کلــی کــه آنهــا را در منظوم ـهای
معنایــی قــرار میدهــد ،انکارناپذیــر اســت (قائمــی.)33-34 :1390 ،
انسجام روایی بر مبنای کارکرد
روایــات اســاطیری معــراج از آن رو کــه در آنهــا وقایــع تاریخــی و
حــوادث اســاطیری در هــم تنیدهانــد ،قابلیــت تحلیــل از دیــدگاه
توصیفــی برتلــس را دارد و دســتیابی بــه انســجام روایــی ایــن متــون
را از ایــن رهیافــت ممکــن مینمایــد .از ســوی دیگــر ،فقــدان
وحدتهــای ســهگانه (عمــل یــا پیرنــگ ،زمــان و مــکان) ،لــزوم
دســتیابی بــه عامــل یــا عوامــل وحــدت بــرای مقایســة آنهــا در
منظومــهای معنایــی را مطــرح میســازد .در ایــن چالــش ،مقولــة
کارکــرد راهگشــا اســت و تطبیــق ایــن روایــات را بــر ایــن مبنــا
میســر میســازد .بــر اســاس دیــدگاه کارکردگرایانــه ،کارکــرد روایــات
بــا توجــه بــه رابط ـهای کــه بــا اجــزای مختلــف اجتمــاع و فرهنــگ
پسزمینــه برقــرار میکننــد ،مشــخص میشــود .از ایــن دیــدگاه،
میتــوان در عیــن تفســیر و رفــع تعارضــات ظاهــری در ایــن دســته
از روایــات ،از وحــدت معنایــی حاکــم بــر آنهــا پــرده برداشــت .در
ایــن راســتا ،فراینــد مقایســۀ الگوهــای ســاختاری روایــات معــراج در
پرتــو وحــدت موردنظــر ،مســتلزم توجــه بــه مبانــی ماهــوی معــراج
(چرایــی ،چگونگــی و چیســتی) تحــت تقســیمبندی کارکردهــای آن
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،پاســخ بــه پرس ـشهای ماهــوی س ـهگانۀ
فــوق ،ســبب تفکیــک ســه کارکــرد بــرای معــراج میشــود:
پرســش از چرایــی (کارکــرد اســتفهامی) :در ایــن کارکــرد ،روایات
معــراج بــر اســاس پیشزمینههــا و انگیزههــای شــکلدهندة
ســفر معــراج بررســی میشــوند؛ پرســشهایی کــه شــخصیتهای
روایــات در پــی پاســخ بــه آنهــا هســتند .ســپس بــه بررســی
بســترهای فرهنگــی پرداختــه میشــود کــه ایــن پرســشها در آن
زمینــه رشــد کــرده و شــکوفا شــدهاند.
پرســش از چگونگــی (کارکــرد اســتعالیی) :پــس از تبییــن
پیشزمینــه ،انگیــزه و پرســشهایی کــه قهرمانــان روایــات را بــه
عــروج ســوق میدهــد ،در کارکــرد اســتعالیی ،بــه لــوازم تحقــق
معــراج ،چگونگــی تعالــی جســتن و مراحــل آن ،ســطح تمــاس بــا
عوالــم بریــن و نحــوه و حــدود موفقیــت ســفر پرداختــه میشــود.
پرســش از چیســتی (کارکــرد اســتنتاجی) :بــا تحقــق معــراج
میتــوان از نتایــج و دســتاوردهای آن ســخن گفــت .ایــن دســتاوردها
در دو ردۀ کارکردهــای اجتماعــی -آیینــی و کارکردهــای فــردی-
روانــی دســتهبندی میشــوند .در هریــک از ایــن کارکردهــا ،بــا
تحلیــل دســتاوردهای معــراج در دو ســطح فــردی و اجتماعــی ،بــه
تحلیــل نقــش کلیــدی معــراج در تحــول جوامــع انســانی و پیکربندی
چهــرۀ الگوهــا و ابرانســانها در ایــن جوامــع پرداختــه میشــود.
اینــک بــا توجــه بــه تشــابهات محتــوا و تعارضــات مضامیــن در
آثــار روایــی اســاطیر ،کارکردهــای مزبــور بــه تفکیــک بررســی شــده
و بــه حســب مــورد ،نمونههــای تصویــری ارائــه میشــوند.
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ـن اتصــال ،تعابیــر گوناگونــی از محــور کیهانــی اســت
ایــن ابــزار نمادیـ ِ
(.)Eliade, 1964: 492

تصویر  .1ایزیس بالدار با پلکانی بر روی سر ،نقاشی مقبرة سِ تی اول در درة
خدایان تِبِس ،حدود  1360ق.م.
مأخذ)www.pinterest.com/pin/432064157971776713( :

.1کارکرد استفهامی (پرسش از سرشت و سرنوشت)
بــه نظــر میرســد قدیمیتریــن روایــت از معــراج ،مربــوط بــه الهــة
ســومری اینانــا ،بانــوی آســمان و بهشــت اســت .ایشــتر ،معــادل بابلی
اینانــا ،آســمان را تــرک میکنــد تــا همســر درگذشــتۀ خــود ،تمــوز
را از جهــان زیریــن کــه قلمــرو الهــۀ اَلــت اســت ،بازگردانــد .همیــن
مضمــون در اســطورۀ مصــری ایزیــس و همســرش اُزیریــس تکــرار
شــده اســت؛ بدیــن ترتیــب کــه سِ ــت از روی حســادت ،بــرادرش
ازیریــس را بــه دریــا میانــدازد ،امــا ایزیــس او را مییابــد و پــس
از مومیاییکــردن همســرش ،او را راهــی بهشــت میکنــد .قلمــرو
ازیریــس زیـ ِر زمیــن اســت و ایزیــس ،از آن رو کــه عامــل ایــن عــروج
اســت ،بــا پلکانــی روی ســر و بــالدار توصیــف میشــود (تصویــر .)1
اســطورة یونانــی ارفئــوس و اوریدیــس و آدونیس و اســتارته ،اســطورة
ژاپنــی ایزانامــی و ایزانگــی و اســطورة چینــی دیجــون و هوئــی نیــز
بــر اســاس جســتوجو از سرنوشــت همســری شــکل گرفتــه کــه
از دنیــا رفتــه اســت .بخــش مهمــی از اســطورۀ گیلگمــش نیــز بــه
ســفر وی بــه دنبــال انکیــدو اختصــاص دارد و چنیــن ســفرهایی در
میــان تمامــی تمدنهــا رواج داشــته اســت .بــرای نمونــه در اســاطیر
هاوایــی ،کاهائــی از طریــق مســیر رنگینکمــان بــه آســمان م ـیرود
تــا پــدرش را بیابــد (.)Raymond & Fraser, 2001: 32
بدیــنترتیــب ،قهرمانــان هریــک از ایــن روایــات در ســفر خــود
بــا وقایــع متفاوتــی مواجــه میشــوند و حتــی نتایــج نامشــابهی
از ایــن ســفرها بــه دســت میآیــد ،امــا هــدف اولیــۀ قهرمــان،
جســتوجو دربــارۀ سرنوشــت انســان پــس از مــرگ و ســؤال از
خدایــان دربــارۀ امــکان بازگشــت وی بــه دنیــا یــا حداقــل برقــراری
ارتبــاط بــا او اســت .شــایان توجــه آنکــه قهرمــان بــرای نیــل بــه
مقصــد میبایســت مســیر محــور مرکــزی یــا کیهانــی را بپیمایــد؛
مســیری کــه نظــام جهــان و سرشــت خلقــت بــر مبنــای آن اســتوار
گشــته و بنــا بــر روایــات کهــن ،عوالــم و ســطوح مختلــف وجــود را
بــه هــم میپیونــدد و نمــاد آن شــامل درخــت و کــوه تــا نردبــان،
پلــکان ،بــرج ،زیگــورات ،رنگینکمــان ،ریســمان ،سلســلهای از تیرهــا
و زنجیرهــا میشــود .طبــق نظــر الیــاده ،بــا مــرور اســاطیر بــه بــاوری
ن حــال شــگفتانگیز بــر میخوریــم کــه ارتبــاط
مشــترک و در عی ـ 
میــان زمیــن و آســمان از طریــق ابــزاری فیزیکــی امکانپذیــر اســت.

صرفنظــر از مســیر معــراج و نمادپردازیهــای مربــوط بــه آن،
بــرآورد انگیــزۀ ایــن ســفرها نیــز محــل تدبر بســیاری از محققــان بوده
اســت .کوهــن در مــورد معراجهــای چینــی ،بهطــور خــاص ،اعــام
کــرده اســت کــه ســفرهای فراجهانــی در تائوئیــزم چینــی ،غایتــی
جــز دســتیابی بــه آزادی جاودانــه نداشــتند ()Kohn, 1992: 96
و میرچــا الیــاده در جمعبنــدی کلــی بیان کرده که معراج ،نمــادی از
آرزوی انســان قدیــم بــرای آزادی مطلــق اســت .بــه اعتقــاديی ،تمامی
اساطیر ،آییهها ي افساوههای معراج بیانکىىدة اشتیاق بشر به پیروی
جسم از رفتار روح و تبدیل کیفیات جسمی به کیفیات روحی است.

(.)Eliade,1958: 101

صعــود ایــکاروس از پیشــگامان ســفر بــه آســمان در
اســاطیر یونــان ،از مــواردی اســت کــه جنبــة آزاد یطلبــی در
آن کامــ ً
ا مشــهود اســت .داســتان ایــن صعــود و ذو بشــدن
مــوم پروبــال او بــه ســبب نزدیکــی متهورانــه بــه خورشــید و
درنهایــت ســقوط وی ،در کتــاب افســانههای دگردیســی ا ُویــد
( ،)Ovid,1955:187-190بــه تفصیــل آمــده و توســط هنرمندانــی
نظیــر پیتــر بــروگل ،جیمــز دریپــر و بلونــدل بــه تصویــر در آمــده
اســت (تصویــر .)2
در همیــن راســتا ،انگیــزۀ پــرواز فایتــون را میتــوان پرســش
از مبــدأ و رهایــی از دغدغههــای ذهنــی دانســت .در ایــن روایــت،
فایتــون بهمنظــور اطمینــان از اصــل آســمانی خــود ،نــزد هلیــوس
م ـیرود و بــرای تضمیــن و بــاور بــه ادعــای پــدر ،ارابــة خورشــید را
بــرای یــک روز از او میطلبــد؛ امــا بــه دلیــل ناتوانــی در هدایــت ارابــه
و ایجــاد خطــر بــرای زمیــن ،زئــوس مجبــور بــه ازبینبــردن فایتــون
میشــود .کتــاب هشــتم از افســانههای دگردیســی (28- :1955,
 ،)Ovid 39بــه شــرح ایــن داســتان اختصــاص دارد و گوســتاو مــورو
و یوهــان لیــس از هنرمندانیانــد کــه آن را تصویــر نمودهانــد.
بــه ایــن ترتیــب ،وجــود نمونههایــی از اینگونــه معراجهــا
در اســاطیر هــر ســه ناحیــۀ مــورد بحــث ،شــایعترین نــوع معــراج

تصویر  .2نقش برجستۀ سقوط ایکاروس ،قرن  ،17موزۀ آنتوان ویونل.
مأخذ)www.pinterest.com/pin/344806915195490410( :

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

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

مأخذ:

()www.thewalters.org

را بــا هــدف ســؤال از سرنوشــت انســان ،دنیــای پــس از مــرگ و
امــکان رســیدن بــه جاودانگــی مشــخص مینمایــد .البتــه شــایان
ذکــر اســت در اســاطیر هنــدی ،کمتــر نمونــۀ چنیــن معراجهایــی
مالحظــه میشــود 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 مینهــاده و
عــروج بــرای وی بــه مفهــوم پرســش از سرنوشــت نبــوده اســت .بــا
اینحــال ،نمونههــای موجــود را هــم میتــوان بــه تــاش بــرای
تعینــات مــاده تعبیــر کــرد .در توضیــح ایــن امــر بایــد
آزادی از قیــد ّ
گفــت ســنن هنــد سرشــار از تجــارب صوفیانــه و جذبهنــاک اســت؛
امــا «متونــی کــه بهطــور خــاص بــه معــراج بپردازنــد وجــود ندارنــد»
(.)Jones, 1978: 89

تعابیــری نظیــر عبــور از موانــع و دیگــر تجــارب عجیــب در هنــد
فــراوان اســت؛ امــا تجــارب معنــوی بــه معنــای ســیر فرادنیــوی و
فرازمینــی ،کمتــر یافــت میشــود .عبــارت سانســکریت «تــو او
هســتی» بیانکننــدۀ نگــرش اوپانیشــاد بــه انســان اســت کــه در
هــر لحظــه بــا ایــزدان متعــال و طبیعــت حاضــر و جــاری در تمــاس
اســت .ایــدة تناســخ کــه برگرفتــه از شــاکلة کارمــا اســت ،در تفکــر
جِ ینیســم ،بودیســم و هندوئیســم ،بنیــادی و مرکــزی اســت .ایــن
ایــده ،انســان را در باالتریــن پلــه از نردبــان تکامــل جــای میدهــد؛
امــا زندگــی انســانی را بهمثابــة امــواج دریــا ،ناگزیــر از تالشــی و
جــزم مجــدد میدانــد .بــا وجــود اوج و حضیــض در مــوج ،اصــل
آن همچنــان آب اســت .بنابرایــن ،تجلــی هــر چیــز در هــر مرحلــه
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تصویر  .4ابراهیم (ع) در آتش و صعود نمرود ،تاریخ الرسل و الملوک
بلعمی ،شیراز ،قرن  ،14مؤسسه اسمیتسونیان ،گالری هنری فریر ،واشنگتن.

مأخذ:

()Abdullaeva, 2010: 9

از وجــود آن ،همــواره نمــودی از واحــد اعلــی اســت .در ایــن نــگاه
بــه طبیعــت و جایــگاه انســان در آن ،هبــوط یــا عــروج انســان [بــه
ملکوتــی در ورای دنیــا] ،محلــی از اعــراب نــدارد (Kumar & 29 :
 .)Mehndiratta, 1993طبــق ایــن بینــش ،همــة اشــیا از رودخانه
و کــوه تــا حیــوان و گیــاه مقــدس و در حــال تکامــل و تــاش بــرای
بازگشــت بــه مبــدأ هســتند و بــر ایــن حقیقــت کــه یکــی از نقابهای
متکثــری هســتند کــه چهــرة اعلــی بــر صــورت نهــاده ،آگاهــی دارند.
در مهابهاراتــا ،از عــروج یودیســتیرا بــه آســمان و مشــاهدة تصاویــری
از بهشــت و جهنــم ســخن رفتــه و در وداهــا ،دو شــعر بــه معــراج
مرتبــط میشــوند .شــعر اول در ســرودۀ  88از کتــاب هفتــم ریــگ
ودا و دربــارة واسیســتا اســت کــه بهوســیلة قایقــی وارد جهــان
زیریــن تحــت حکومــت وارونــا میشــود و بهواســطة ایــن تجربــه
بــه مقــام رشــی نائــل میشــود .شــعر دوم در ســرودۀ  136از کتــاب
دهــم ریــگ ودا ،مربــوط بــه کســین اســت کــه توســط بــاد برخاســته
و در هــوا بــه حرکــت در میآیــد؛ امــا ســفری بــه بهشــت یــا جهنــم
نداشــته و گویــی تنهــا زمیــن را از فــراز آن تماشــا نمــوده و گــزارش
داده اســت.
بــا ایــنحــال ،صعــود آرجونــا از قهرمانــان مهابهاراتــا بیشــتر در
قالــب معــراج میگنجــد .آرجونــا بــه دنبــال کســب اســلحة خدایــان
بــرای حفــظ خــود و برادرانــش در مقابــل دشــمنان ،بــه ســمت
شــمال یعنــی هیمالیــا حرکــت میکنــد و زندگــی زاهدانــهای در
پیــش میگیــرد تــا آنکــه ماتالــی ،اراب ـهران الهــی ،هبــوط میکنــد.
آرجونــا در رود گنــگ خــود را از آلودگــی میزدایــد ،دعــا و نمــاز بــه
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جــا مــیآورد ،بــه روح گذشــتگان تعظیــم میکنــد و کــوه مانــدارا
(کــه محــور کیهانــی در زمــان مبــارزة دیوهــا و اهوراهــا بــوده) را
بــه یــاد م ـیآورد .ســپس بــر ارابــه مینشــیند و همــراه ماتالــی بــه
آســمان مــیرود .در مســیر بــا عرفــا و قهرمانــان کشتهشــده در
جنگهــا مالقــات میکنــد و درنهایــت ،در محضــر ایــزد بــزرگ
آســمان ،اینــدرا ،حاضــر و ســاح صاعقــه بــه او اهــدا میشــود.
آرجونــا پــس از گذرانــدن پنــج ســال در ایندرالــوکا بــاز میگــردد.
در تمــدن هنــد ،بودیســم اولیــه توجــه بیشــتری بــه معــراج
داشــته اســت .بــودا خــود بارهــا معــراج داشــته و آنهــا را بــرای
بودیســم پالــی ،از معــراج بــه
شــاگردانش شــرح داده اســت .در
ِ
دواکریــک تعبیــر میشــود کــه بــه معنــای گــذر در دنیــای دواهــا
اســت .مشــهورترین معــراج بــودا ،در ســال هفتــم روشــنگری وی رخ
ـمان تاواتیمســا رســید و بــرای بازگشــت
داد .او بــا ســه گام بــه آسـ ِ
بــه زمیــن از نردبــان اســتفاده کــرد (تصویــر  .)3عــاوه بــر ایــن،
ـین بــودا یعنــی ســادینا ،مانداتــا ،نیمــی
شــماری از ده تجس ـ ِد پیشـ ِ
و گوتیــا نیــز معــراج جســمانی داشــتهاند .در ادبیــات بودیســم
اولیــه ،داتاراتــا (پادشــاه اســاطیری) ،نــرادا ،آجیتــا ،ســیلوات (ملکـهای
باســتانی) ،نانــدا ،ســاریپوتا و البیــب بــه آســمان عــروج کردهانــد

ســپس تصمیــم بــه زیــر فرمــان در آوردن دیوهــای البــرز گرفــت؛ امــا
یکــی از دیوهــا دسیس ـهای کــرد ،تخــم نارضایتــی از مردمــان را در
دل کیــکاووس کاشــت و او را بــه فتــح آســمان وسوســه نمــود .بــرای
ایــن منظــور ،پادشــاه ســبدی فراهــم کــرد کــه چهــار عقــاب گرســنه
آن را حمــل میکردنــد .بــه انتهــای چارچوبــی کــه بــر ســبد فــراز
آمــده بــود ،تکــه گوشــتی نهــاد تــا عقابهــا بــا پــرواز بــه ســوی
طعــام ،وی را بــه پــرواز در آوردنــد .درنهایــت ،پــرواز بــا شکســت
مواجــه شــد و کیــکاووس ســقوط کــرد.

(.)Jones,1978:79-106

.2کارکرد استعالیی (دستیابی و نفوذ به قلمرو خدایان)
در گــذار بــر اســاطیر ،گاه روایاتــی یافــت میشــود کــه در آنهــا
انســان نهتنهــا شــائبۀ فرارفتــن از قلمــرو جهــان آدمــی را دارد،
بلکــه در پــس عــروج خــود ،ســودای پهلــوزدن بــه خدایــان را نیــز
در ســر میپرورانــد .از میــان اســاطیر کنعانــی ،صعــود بدفرجــام و
طغیانگرانــۀ اثتــر بــه ارتفاعــات زفــون بــرای فتــح عــرش خــدای
بعــل ،درک تناســب نداشــتن بــا چنیــن جایگاهــی و در نتیجــه،
اکتفــا بــه خداونــدی جهــان زیریــن ( ،)Coogan, 1978: 111بــا
روایــت طغیــان لوســیفر در منابــع عبــری و انجیــل مقایســه شــده
اســت .در ایــن راســتا ،داســتان نمــرود و صعــود وی بــه بــرج رفیــع
و مارپیــچ بابــل در اســاطیر بینالنهریــن ،از فصیحتریــن نمونههــا
اســت (تصویــر  )4و عبدالیــوا در مقالـهای (،)Abdullaeva, 2010
ایــن صعــود را بــا پــرواز کیــکاووس و اســکندر مقایســه کــرده اســت.
همانطــور کــه اشــاره شــد ،برجهــا نمــادی از کــوه یــا محــور
کیهانــی هســتند و بهویــژه مســیر مارپیــچ آن تأکیــدی بــر ایــن
اســتعاره اســت؛ چراکــه فــرم مارپیــچ حلزونــی یــا اســپیرال از دیربــاز
در تمامــی تمدنهــا حــاوی معانــی نمادیــن بــوده و مســیر عــروج
و تکامــل معنــوی بهطــور جهانــی اســپیرال فــرض میشــده اســت
( .)Elliott, 2002: 23در ایــران ،روایــت کیــکاووس از سلســلۀ
کیانیــان کــه در شــاهنامه ذکــر شــده اســت ،مضمونــی مشــابه دارد.
البتــه داســتان بســیار قدیمیتــر از زمــان فردوســی بــوده و در زنــد
اوســتا بــه آن اشــاره شــده اســت (تصویــر  .)5طبــق ایــن روایــت،
کیــکاووس بــه البــرز صعــود کــرد و در آنجــا هفــت قصــر ،یکــی از
طــا ،دو تــا از نقــره ،دو تــا از فــوالد و دو تــا از کریســتال ســاخت.

تصوير  .5پرواز كيكاووس به آسمان ،شاهنامة شاهطهماسب ،منسوب به
عبدالعزیز ،قرن شانزدهم ،موزۀ متروپوليتن،

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

تصوير  .6عروج اسكندر ،موزۀ ويكتوريا آلبرت لندن.1160 ،

مأخذ)/www.pinterest.com/ajbrokaw/griffon( :
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نگارههــای متعــددی در تصویرگــری ایــن رویــداد در نســخ
شــاهنامه موجــود اســت کــه برخــی او را در حــال پــرواز و برخــی
صحنــة ســقوط را بــه نمایــش در آوردهانــد .پــرواز کیــکاووس بهویــژه
از لحــاظ شــکل ،الهامبخــش معــراج اســکندر اســت (تصویــر  )6و
چنانکــه از آثــار تصویــری بــر میآیــد ،ابــزار اســکندر بهطــور
مشــابه کابینــی اســت کــه چنــد پرنــدۀ غولپیکــر بــه دنبــال
برگرفتــن طعامــی کــه بــر فــراز آن نصــب شــده اســت ،وی را بــه
پــرواز در میآورنــد (.)Loomis, 1918: 137
امــا در اســاطیر یونــان ،نمونههایــی بــس گویاتــر وجــود
دارد کــه خیا لپــردازی قهرمانــان را در تعــدی بــه حــدود
خدایــان بــه منصــه ظهــور میرســانند .هزیــود در تبارنامــة
خدایــان ( ،)Hesiod, 1914: 93-590از عــروج پرومتــه ســخن
گفتــه اســت .آتــش منحصــرا ً در اختیــار زئــوس بود و انســان همیشــه
در تــاش 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
چنیــن تمــرد و مرزشــکنی ،پرومتــه محکــوم بــه شــکنجه توســط
عقابــی میشــود کــه بــه فرمــان زئــوس هــر روز جگــر او را خــورده
و شــبهنگام ،جگــر از نــو میرویــد.
مــورد دیگــر ،ب ِلهروفــون ،قهرمــان شــجاع یونانــی اســت کــه بــا
کمــک اســب بــالدار خــود ،بــر چیمائیــرا فائــق گشــت و در صــدد
ســفر بــه ســرزمین خدایــان بــر فــراز المــپ بــر آمــد .امــا ،پگاســوس
ســوار خــود را بــر زمیــن زد (تصویــر  .)7از آن پــس ،بلهروفــون
منفــور خدایــان گشــت ،پگاســوس در اصطبــل آســمانی المــپ جــای
گرفــت و اســب محبــوب زئــوس شــد .بــه ایــن ترتیــب ،طبق اســاطیر
ملــل ،معراجهایــی بــا اینگونــه شــالودۀ تعدیجویانــه ،عمومــاً
مذمــوم شــمرده شــده و بــه شکســت محکــوم گردیدهانــد و از ایــن
طریــق ،تفــوق بالمنــازع خدایــان بــر انســان یــادآوری شــده اســت.
.3کارکرد استنتاجی
این کارکرد در دو ساحت بررسی میشود:
الــف .اجتماعــی -آیینــی :در جریــان تاریــخ ،برخــی معراجهــا
در ارتبــاط بــا ســیر تکاملــی ادیــان تحقــق یافتهانــد .شــاکلۀ چنیــن
معراجهایــی اغلــب بــه تجربـهای مهــم پیونــد میخــورد :آغــاز آییــن
یــا مرحلــهای جدیــد در آیینــی تازهتأســیس .درواقــع ،دســتیابی
بــه حــدود مــاورا ،نشــانهای از تمایــزی خــاص و عاملــی اساســی و
الزم بــرای القــای پیغــام جدیــد یــا ارائــۀ تفســیری نویــن از ســنت
پیشــین بــوده اســت.
ایــن معراجهــا ،در میــان پیــروان هــر دیــن جایگاهــی ویــژه
داشــته و حامــل پیامهــای معنــوی مهمــی بــوده اســت .بــه عبــارت
دیگــر ،در شــرایط خاصــی از زمــان یــا مــکان ،در ســیر تحــوالت یــک
دیــن یــا آییــن ،معــراج مناســبترین بســتر بــرای انتقــال برخــی
مفاهیــم بنیــادی یــا تکویــن اســاسنامۀ اخالقــی در جامعــه بــوده
اســت .بــودا ،متعالیتریــن تعالیــم آییــن خویــش ،یعنــی ابیدامــا
را در هفتمیــن ســال روشــنگری خــود و تنهــا پــس از عــروج بــه
آســمان تاواتیمســا ارائــه کــرد ( .)Natesan, 1932: 245ایــن

*

تصوير  .7پگاسوس ،بلهروفون را زمين مياندازد ،1892 ،اثر والتر کرین.
مأخذ:

()www.pinterest.com/pinksky56/walter-crane

آموزههــا ،محــور مرکــزی جامعــۀ بودایــی را تشــکیل داده و بــه
نوعــی ترجمــان اخالقــی مباحــث روایــی بــودا تلقــی میشــوند
( .)Clairmont, 2011: 136-175در همیــن راســتا ،معــراج کرتیر
و ارداویــراف زرتشــتی را میبایســت از دیگــر نمونههــای برجســتة
چنیــن معراجهــای نظامیافتــه و هدفمنــد دانســت .کرتیــر بــه
موضــوع مبــارزۀ خــود بــا دینهــا و مذاهــب بیگانــه و بدعتهــای
دروندیــن مزدیســنی میپــردازد و ســرکوبی ایــن مذاهــب را
مهمتریــن اقــدام خــود برمیشــمرد .بدیــنترتیــب ،کســانی کــه
از مشــاهدات او آگاه شــوند نیــز بــر ســتایشها و اعمــال و عبــادات
خــود مطمئنتــر میشــوند و بــه ثمربخشــی آنهــا بیگمــان
میگردنــد (پیادهکوهســار.)37-38 :1388 ،
در همیــن راســتا ،معــراج ارداویــراف زمانــی رخ میدهــد کــه
بســیاری از منابــع و کتــب اوســتا بــر اثــر حملــة دشــمنان از بیــن
رفتــه و کثیــری از موبــدان کشــته شــدهاند .در چنیــن شــرایطی
کــه جامعــة زرتشــتیان بــه ضعــف گراییــده ،از ارزشهــای معنــوی
فاصلــه یافتــه و اصــول مذهــب در میــان مــردم بــا تردیــد و
بیاعتمــادی قریــن گشــته اســت ،بــه موجــب متــن ارداویرافنامــه
در (بهــار ،)250-283 :1362 ،مغــان زرتشــتی گــرد هــم میآینــد تــا
برگزیدهتریــن موبــد را مأموریــت دهنــد تــا بــا تودیــع و خلــع کالبــد،
روانــش بــه ســیر و ســفر در بهشــت و دوزخ و َه َمســ َتکان (بــرزخ)
رود و از آن جهــان گــزارش مشــاهداتش را بــرای مــردم بازگویــد .بــه
عبــارت دیگــر ،ارداویرافنامــه ،اثــری کامــ ً
ا مذهبــی بــوده اســت
کــه موبــدان نگاشــته بودنــد تــا بــا ترســیم چهــرة قهرآمیــز اهورامــزدا
و برجســتهکردن عذابهــای دوزخ ،مــردم را از بدکیشــی بــاز

8
نشریه هنرهای زیبا  -هنرهای تجسمی دوره  ،20شماره  ،4زمستان1394

دارنــد و در حقیقــت ،مایههایــی بهشــدت اجتماعــی دارد (قائمــی،
 .)125 :1388معــراج میتــرا در آییــنمهــر کــه در طــی قــرون اول
تــا چهــارم میــادی در ســرزمینهای امپراتــوری روم رواج داشــت،
هنگامــی واقــع میشــود کــه وی پــس از مجاهــدتِ بســیار توفیــق
یافتــه ،وظیفــهاش را بــه انجــام رســانده و ســرانجام گاو را کشــته
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
گردونــۀ خورشــید کــه چهــار اســب مینــوی آنرا میکشــند ،عــروج
ـالکان آییــن را در ســفر بــه هفــت آســمان
میکنــد تــا از آن پــس ،سـ ِ
و عــروج بــه بهشــت بریــن راهنمــا و حامــی باشــد (رضــی:1381 ،
( )407تصویــر  .)8بــه ایــن ترتیــب ،برخــی روایــات معــراج در تاریــخ
بشــر حکایــت از دورانــی تــازه در رونــد تکاملــی یــک دیــن دارد و
ورود بــه مرحلــهای نویــن را بــه پیــروان آن نویــد میدهــد.
ب .فــردی -روانــی :بــه نظــر میرســد متداولتریــن شــکل
معــراج در روایــات اســاطیری و از جهتــی شــخصیترین نــوع آن،
معراجهایــی اســت کــه نمایانگــر تعالــی روحــی فــرد و رســیدن بــه
درجــه ای واالتــر از خودآگاهــی اســت .شــاید بتــوان اســطورۀ ا ِتانــا
از بینالنهریــن را قدیمیتریــن نمونــۀ چنیــن معراجــی دانســت.
عــروج وی در مهرهــای دورۀ آکادی (حــدود  2300ق.م) دیــده شــده
و از میــان  23پادشــاه نامبــرده در قدیمیتریــن ســند تاریخــی
بینالنهریــن ،یعنــی لیســت پادشــاهان ســومری ،فقــط بــه روایــت
معــراج اتانــا در الــواح بــه تفصیــل پرداختــه شــده و از وی بــه عنــوان
اولیــن پادشــاه و انســان کامــل یــاد شــده اســت کــه بــه آســمان
عــروج میکنــد (تصویــر .)9
پارپــوال در تحقیقــی کــه در ایــن زمینــه انجــام داده اســت،
عناصــر درخــت ،مــار و عقــاب در لــوح اول را نمــادی از خــود اتانــا

تصویر  .8نقش 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.
مأخذ)/www.pinterest.com/pin/407505466257559327( :

و قــوای درگیــر روح انســان میدانــد و غفلــت اتانــا از آگاهــی را
ســبب بیثمربــودن درخــت و بیفرزنــدی وی شــمرده اســت .درک
اتانــا از وضعیــت خــود ،آغــاز نجــات وی اســت .او بــه کوهــی هدایــت
میشــود کــه عقــاب بیپروبــال (روح دربنــد اتانــا) آرمیــده اســت.
اتانــا بــه او پریــدن میآمــوزد و ســرانجام بــر پشــت او بــه پــرواز
میآیــد و عــروج میکنــد .او از دروازۀ ایشــتر میگــذرد و در بــارگاه
ایشــتر از او طلــب فرزنــد میکنــد؛ ضمــن آنکــه در پاســخ بــه ایشــتر،
هــدف خــود را از زندگــی ،رســیدن بــه جاودانگــی و تعالییافتــن
بیــان مــیدارد (.)Parpola, 1993: 197-198
تاریــخ اســاطیری شــمنیزم ،سرشــار از چنیــن ســفرهای
تعالیجویانــه بــه ســوی اولــگان بــای ،خــدای آســمان ،اســت .میرچا
الیــاده در تحقیــق جامعــی کــه در کتابهــای اسطورهشناســی
خــود در ایــن زمینــه انجــام داده اســت ،مینویســد :شــمنی کــه
در کنــار درخــت زندگــی مینشــیند ،بــا گــوشدادن بــه صــدای
طبــل بــه حالــت خلســه رفتــه و راهــی بهشــت میشــود .ایــن
پــرواز تنهــا زمانــی میســر اســت کــه شــمن خــود را در مرکــز عالــم
یــا محــور کیهانــی قــرار دهــد؛ چراکــه فقــط در چنیــن مرکــزی
اســت کــه ارتبــاط میــان زمیــن ،بهشــت و جهنــم برقــرار میشــود
( .)Eliade, 1964: 447ســفر روح در آییــن تائوئیــزم چینــی از
اهمیــت واالیــی برخــوردار اســت .در تفکــر تائوئــی ،بــرای رســیدن
بــه هارمونــی بــا تائــو یــا نظــم بــزرگ ،روح بایــد بــه جاودانگــی
برســد؛ چراکــه انســان کامــل در هماهنگــی کامــل بــا طبیعــت بــه
ســر میبــرد .او در حــال فنــا اســت و خــودی نــدارد و طبــق تعریــف
الئوتســه ،نــه ســرما او را میلرزانــد و نــه گرمــا او را گــرم میکنــد.
ایــن گش ـتوگذارها درونــی اســت و در حالــت خلســه و غلبــه روی
میدهــد .در اســاطیر چینــی ،ایــن فراینــد معــادل تبدیلشــدن بــه
موجــودی بــالدار اســت و نزدیکــی جاودانــۀ تائوئــی در نقاشـیها بــا
پرندگانــی همچــون مــرغ ماهیخــوار ،ســیمرغ ،لکلــک و زاغ یــا در
قالــب اژدهــا بــه نمایــش در آمــده اســت (تصویــر .)10
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مأخذ)/www.pinterest.com/pin/208361920235176090( :

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

در قبایــل چیــن شــرقی ،نیــاکان در صــورت پرنــدگان ســتایش
شــده و رقصهــای پرنــدهوار ،آیینــی مرســوم بــوده اســت .امپراتــور
زرد ،هوانگتــی بــه همیــن ترتیــب بــه بهشــت عــروج کــرد ،وانــگ
تس ـهکیائو بــر پشــت یــک لکلــک ســفید و تینــگ لینــگ وی بــه
شــکل زاغ بــه آســمان پــرواز کردنــد (.)Kohn, 1992: 90
عرفــان هنــدی نیــز از آن رو کــه بــا پاننتئیــزم و پانتئیــزم عجیــن
اســت ( ،)Whiting, 1991: 8بــر مبنــای ســفر درونــی و عبــور از
ـی رامانوجــا ،بدن
چاکراهــا اســتوار گشــته اســت .جهــان در متــن ودایـ ِ
و جســم برهمــن تلقــی میشــود ( )Barua, 2010: 3و ارتبــاط
برهمــن و آفرینــش از طریــق ایــدة پاننتئیــزم میســر میشــود .در
آیــة  11.2.41از کتــاب مقــدس ،فلســفۀ ودانتــا (ســریماد بهاگاواتــام)
تصریــح شــده اســت کــه هــوا ،آتــش ،زمیــن ،ســیارات ،همــۀ
موجــودات ،جهتهــا ،درختــان ،گیاهــان ،رودخانههــا و دریاهــا
همگــی اعضــای بــدن خداوندنــد )Goswami, 1989: 156(.
بــه عبــارت دیگــر ،جهــان جســم خداســت و بــرای نزدیکشــدن
بــه روح خــدا ،ســالک میبایســت چاکراهــا و هالههــای نورانــی و
رنگیــن (آئــورا) را بشناســد و بــا توســل بــه ذکــر ،تمرکــز و مراقبــه
(مدیتیشــن) ،شــرایط عــروج روح را فراهم آورد (تصویــر  .)11در آیین
هندوئیســم و بودیســم ،عرفــای نــامآوری کــه بــه ایــن تحــول شــگرف
و عمیــق در ذات نائــل آمــده و بــه روشــنگری رســیدهاند ،انــدک
نیســتند و بایــد قهرمانانــی نظیــر رامتــا ،کریشــنا ،گان ِشــا و عرفایــی
همچــون میالرپــا را بــه اســامی پیشتــر ذکرشــده افــزود .تاریــخ
ادیــان نیــز بهمراتــب شــاهد معراجهایــی شــگرف در میــان عرفــا و
قدیســین بــوده اســت .برخــی از ایــن نــوادر عبارتانــد از :الیــاس(ع)،
اشــعیا(ع) ،ادریــس(ع) و حزقیــل(ع) از انبیــای بنیاســرائیل،
فینئــاس و ملکــی صــدق یهــودی ،پولــس ،یوحنــا ،ســنت بندیکــت و
بئاتریــس (در کمــدی الهــی دانتــه) مســیحی و ابوالحســن خرقانــی،
بایزیــد بســطامی ،شــبلی و ابنعربــی مســلمان.
از ســوی دیگــر ،انجمنهــای الئوســیس در یونــان بســیار
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مأخذ)www.pinterest.com/tawnymcleod( :

شــهرت داشــت و گویــا شــاه کاهــن ،اعظــم معبــد الئوســیس ،در
مراســم ســماع آیینــی معراجهایــی داشــته و کثــرت را در وجــود
خــود وحــدت میبخشــیده اســت .چنیــن ســفر عارفانــه و تودیــع و
خلعبــدن بــرای شــاه کاهــن پــس از ریاضتهــا و سختکوشــیها
و دشــوارگذرانیهای بســیار حاصــل میگشــته و وی در ســیر و
ســلوک خــود ،ابتــدا بــه حضــور خدایــان کهتــر و ســرانجام بــه دیــدار
زئــوس نائــل میشــده اســت (رضــی.)481-484 :1381 ،
در آخــر ،وجهــی از معــراج در یونــان کهــن جلبتوجــه میکنــد
کــه در میــان دیگــر تمدنهــا کمســابقه اســت و شــاید بتــوان عنــوان
معــراج اجبــاری یــا ناخواســته را بــر آن نهــاد .ایــن شــاید از آنرو
اســت کــه در یونــان ،خدایــان ویژگیهــای انســانی دارنــد و قلمــرو
ایشــان چنــدان تفاوتــی بــا دنیــای انســانی نــدارد.
المــپ ،صرفــاً جایــگاه خدایــان اســت و نــه ســرزمین کمــال
مطلــوب و دلخــواه مطلــق .سرنوشــت قهرمانــان بــه الیســیوم،
نابــکاران بــه تارتــاروس و بقیــۀ افــراد بــه وادی آســفودل ختــم
میشــده اســت .ایــن دیــدگاه شــبیه اســاطیر متأخرتــر ژاپنــی

تصوير  .10هیشیانگو سوار بر مرغ ماهیخوار ،اثر ژانگلو ،اوائل قرن شانزدهم( ،پرواز
هیشیانگو به آسمان و جاودانهشدن وی در کتاب لیشیان ژوان ذکر شده است که نخستین
بیوگرافی مقدسین تائوئیست به شمار میآید).
مأخذ)/www.pinterest.com/pin/331507222547838217( :

تصوير  .12گانيمد و عقاب ،موزائيك رومي ،قرن سوم م .پارک
باستانی کاتو پافوس در قبرس.
مأخذ)/www.pinterest.com/1331nine/mosiacs-i-like( :
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اســت کــه در آن ،صرفنظــر از حیــات دنیــوی ،سرنوشــت یکســانی
در انتظــار افــراد اســت :پوســیدن جســم در ســرزمین یومــی .بــر
اســاس چنیــن بــاوری ،بیتمایلــی آدمیــان بــه صعــود بــه المــپ
موجــه بــوده اســت و هیــچ انســانی خودخواســته بــه ایــن قلمــرو وارد
نمیشــود تــا بــه خدمــت خدایــان درآیــد؛ مگــر آنکــه خدایــان بــه
دلیــل ویژگیهایــی همچــون قــدرت ،زیبایــی یــا توانمنــدی خاصــی،
او را بگمارنــد .از گویاتریــن نمونههــا ،گانیمــد قهرمــان فوقالعــاده
زیبایــی اســت کــه توســط عقابــی کــه از ســوی خدایــان فرســتاده
شــده ،ربــوده میشــود تــا ســاقی زئــوس باشــد (تصویــر .)12
بــه ایــن ترتیــب ،در ارزیابــی کلــی و در گســترۀ جغرافیایــی
دنیــای باســتان ،شــاید بتــوان گفــت مصریهــا ســرزمین زیریــن
را مکانــی پــر از عدالــت میداننــد؛ جایــی کــه گنــدم جاودانــه بــه
بلنــدای شــش فــوت در آن قــد برافراشــته اســت و آب بــرای نوشــیدن
و غــذا بــرای خــوردن وجــود دارد و روح ،کا ،در آن احیــا میشــود .بــه
عبــارت دیگــر ،در حالــیکــه اهالــی ایــران ،کلــده و بابــل مدهــوش
و دلبســتۀ 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
مصــر ،از مالحــی کشتیشکســته و مالباختــه روایــت شــده کــه
توســط ایــزد مــار نجــات یافتــه و بــه او آب ،غــذا و پوشــاک اهــدا
میشــود .زمانیکــه مــاح در مقــام شــکرگزاری ،طریقــة جبــران
ایــن لطــف را میپرســد ،بــا توجــه بــه بینیــازی ایــزد مــار ،پاســخ

ایــن اســت کــه فقــط بایــد او را بــه یــاد داشــته باشــد .التــزام بــه
ایــن ارتبــاط دوســویه در گفتــار  269از متــون اهــرام بدیــن شــرح
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» (.)Faulkner, 1969: 77
از ســوی دیگــر ،یونانیهــا در اســرار الئوسیســی خــود ،تمایــات
کمابیــش متفاوتــی داشــتند و زمیــن و جهــان زیریــن ،نــه همچــون
رحمــی پرفرزنــد ،بلکــه منبــع انــواع جواهرهــا و ســاحهای آهنــی
و قــدرت ،امــا تاریــک و خمــود توصیــف میشــود .بــه بیانــی دیگــر،
نــه بلندیهــای المــپ و نــه جهــان زیریــن ،هیچیــک چنــان جاذبــۀ
فوقالعــادهای بــرای یونانیهــا نداشــته تــا آنــان را تشــویق بــه
تــرک دنیــا و معــراج بــه آنجــا کنــد .در آنســوی جهــان قدیــم نیــز
هندیــان آرامــش را در درون جســته و معــراج را ســفری بــه اعمــاق
وجــود و گــذر از وادیهــای درونــی تعبیــر میکننــد .در اعتقــاد
هنــدوان ،عالــم و تمامــی امــور هســتی در خیــال خداونــد ،مایــا ،رخ
میدهنــد و بدیــنترتیــب ،تــاش انســان لزوم ـاً مثمرثمــر یــا مؤثــر
نیســت.

نتیجه

از رهگــذر تحلیــل الگوهــای ســاختاری روایــات اســاطیری معــراج ،عــاوه بــر ارائــۀ کارکردهــای ســهگانۀ اســتفهامی ،اســتعالیی و اســتنتاجی (در دو
محــور اجتماعــی -آیینــی و فــردی -روانــی) ،امــکان بررســی روشــمند و همزمــان جنبههــای اســاطیری ،دینــی و روایــی ،در عیــن بــه رســمیت شــناختن
تمایزهــای آنهــا فراهــم میشــود .اهمیــت ایــن امــر از آنروســت کــه بــا تحلیــل کارکردهــا و درک نحــوة ارتبــاط تمدنهــای اســاطیری بــا خدایــان
و مــاورا ،میتــوان دیــدگاه اســاف ایــن تمدنهــا را ارزیابــی کــرد و بــه تبــع آن ،جهانبینــی کنونــی و رفتارهــای آتــی هریــک را مســتند و تــا حــدی
پیشبینــی کــرد .انســان غربــی کــه خــود را خلــف تمــدن یونــان و روم میدانــد ،در طــول تاریــخ همــواره نگــران حــال و آینــدة خویــش و درصــدد کشــف
و ضبــط طبیعــت و رقابــت بــا خدایــان اســت .ظهــور انــواع گرایشهــا و ایســمها ،علمگرایــی و تجربهگرایــی و نظایــر اینهــا دال بــر انســانمحوری
غربــی اســت و اینکــه شــأن آدمــی مســتقل از مقــدرات الوهــی اســت؛ چراکــه خدایــان در پــی منفعــت خویشانــد و حتــی در کمیــن او هســتند و
شــاید عــارض وی گردنــد .از ســوی دیگــر ،معراجهــای اســاطیری تمدنهــای میانــی مصــر ،بینالنهریــن و ایــران دال بــر ارتبــاط دوســویۀ انســان و
خدایــان اســت و دوســتانه یــا خصمانهبــودن آن ،دوجانبــه و منــوط بــه هــر دو ســوی ایــن تعامــل اســت .در منتهاالیــه شــرقی جغرافیــای مــورد بحــث،
مذاهــب هندوئیســم و بودیســم هنــدی و آییــن تائوئیســم چینــی نیــز کمابیــش در راســتای اهــداف متعالــی معراجهــای گذشــتگان خویــش ،بــه ســیر و
ســلوک درونــی بــرای رســیدن بــه ســعادت معتقدنــد و کمــال را در تــوکل بــه معنــای انفعالــی آن ،یعنــی ســپردن همــۀ امــور بــه طبیعــت یــا خدایــان و
هماهنگکــردن خــود بــا عالــم میداننــد .بــه هــر حــال ،بــه نظــر میآیــد بنــا بــر اهمیــت شــناخت ســاختار ارتباطــی انســان بــا مــاورا در قالــب روایــات
اســاطیری و متــون دینــی در درک و ریش ـهیابی رفتــار کنونــی ملتهــا ،اهتمــام و توجــه بیشــتر محققــان بــه ایــن عرصــه ضــروری اســت.

پی نوشت

 . 1برخــی از محققــان نــامدار ایــن رویکردهــا کــه در حــوزۀ
شــناختی خــود ،بــا نــگاه تطبیقــی بــه پدیــدۀ معــراج در اســاطیر
پرداختهانــد :میرچــا الیــاده ،کارل گوســتاو یونــگ ،جــوزف کمپبــل،
ژرژ دومزیــل ،نورتــروپ فــرای ،ارنســت کاســیرر ،ژیلبــر دوران و پتــرو
کولیانــو.
2. Euhemerus, Creuzer, Herder, Malinowski, Dumezil,

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

 . 5دربــارۀ نقــد کارکردگرایــی بــه اثــر فصیحــی ( )1389مراجعــه
کنید .
6 . Bertels.
7 . Orpheus and Eurydice, Adonis and Astarte.

تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری

8 . Izanami & Izangi.
9 . Dijun & Hou Yi.

 . 10ایــدۀ معــراج بــه بهشــت از طریــق ریســمان ،درخــت ،پلــکان
و نردبــان در هــر پنــج قــاره رایــج و شناختهشــده بــوده اســت
( .)Eliade, 1959: 10در ایــن رابطــه ،زیگوراتهــای پلکانــی و
ســنگنگارههای دوران پیشــاتاریخ بــا اشــکال نردبــان یــا زنجیــر،
مــورد توجــه محققــان بــوده اســت .در متنــی آکادی آمــده اســت:
شــاماش! تــو قفــل درهــای بهشــت را گشــودهای .تــو از پلــکان
فیــروزهای صعــود کــردهای ( .)Heimpel, 1986: 133در بخشــی
از اســطورۀ نــرگال و ارشــکیگال مربــوط بــه قــرن هفتــم قم ،بــه
عــروج نــرگال از پلکانــی بــه ســمت بهشــت و بــارگاه خدایــان آنــو،
اِلیــل و ا ِآ اشــاره شــده ( )Cochrane, 1997و در بســیاری از
مقابــر مصــر باســتان در ادوار پادشــاهی قدیــم و میانــه ،نردبانهــای
کوچکــی بــه همــراه پادشــاه دفــن میشــده تــا وســیله عــروج او بــه
بهشــت باشــد ( .)Budge, 1925: 324-326نــام پلــکان ،نردبــان
و دیگـ�ر ابـ�زار در متـ�ون اهـ�رام و کتـ�اب مـ�ردگان ذکـ�ر شـ�د ه (�Da
 )vis, 1977: 161-179و پادشــاهی کــه خــود را پســر خورشــید
میدانــد ،اعــام میکنــد :مــن از نردبانــی کــه پــدرم رع بــرای مــن
برپــا نمــوده ،عــروج خواهــم نمــود»() Faulkner, 1969یکــی
دیگــر از ابــزار ارتبــاط زمیــن بــا آســمان ،رنگینکمــان بــوده
اســت .در ادبیــات یهــود ،واژۀ «یســود» معــادل « ِزدیــق» بــه
معنــای محــور کیهانــی بــهکار مــیرود .یســود رنگینکمــان
نامیــده شــده و متشــکل از هِسِ ــدِ ،ژوورا و تیفِــ ِر ت (ســه رنــگ)
اســت ( .)Idel, 2005: 128-133رنگینکمــان بهعنــوان پلــی
بــه بهشــت ،زیــور رنگارنــگ الهــۀ بــزرگ بینالنهریــن ،یعنــی اینانــا/
ایشــتر بــوده و در اســاطیر بودایــی ،پلکانــی از زمیــن بــه آســمان
و عامــل پیونــد سامســارا (جهــان رنــج و وهــم) بــه نیروانــا (خــأ
بیشــکل) اســت .در چیــن ،رنگینکمــان ،اژدهایــی آســمانی اســت
کــه زمیــن را بــه آســمان و ییــن را بــه ینــگ میپیونــدد .پئیتــی،
امپراطــور شــمال بــا کالســکهای نُهرنــگ بــه آســمان پــرواز کــرد و
مائومونــگ (قــرن ســوم قم) و هوانگتــی ،امپراتــور زرد افســانهای
بــر پشــت اژدهــا عــروج کردنــد .از ســوی دیگــر ،طبــق اســاطیر
اســکاندیناوی و ژرمــن در قلــۀ کوهــی در مرکــز جهــان دایــرهای،
درختــی ســترگ وجــود دارد کــه شــاخههای آن نگهــدار ابرهــا،
آســمان و ســتارگان و ریشــههای آن در بهشــت قــرار دارد و پــل
رنگینکمــان از میــان زمیــن میانــی تــا ســرزمین خدایــان امتــداد
یافتــه اســت (.)Mott, 2000: 65-67
11 . Icarus.
12 . Bruegel, Draper, Blondel.
13 . Phaeton.
14 . Gustave Moreau, Johann Liss.
15 . Tat tvam asi.
16 . Yudhisthira.
17 . Vasistha.
18. Rsi.
19 . Kesin.
20 . Indraloka.
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21 . Devacrik.
22 . Tavatimsa.
23 . Sadhina, Mandhata, Nimi, Guttila..
24 . Dhatarattha, Nrada, Ajita, Silvat, Nanda,
Sariputta,
Labhibh.
25 . Promethe.
26 . Bellerophon.
27 . Abhidhamma.

 . 28شــرح حــال زرتشــت و معــراج وی نیــز در گزیدههــای
زاتســپرم و دینکــرد نقــل شــده اســت .ضمــن آنکــه ســابقۀ شــهود
آســمانها پیــش از ارداویــراف را میتــوان در ســفر ویشتاســب شــاه
بــه بهشــت و جهنــم در دینکــرد دنبــال کــرد.
29 . Empyrean.

 . 30معــراج انبیــای ادیــان توحیــدی ،اگرچــه قطعیــت داشــته
و متفــاوت از اســاطیر اســت؛ امــا بــه نحــوی مشــمول کارکــرد مــورد
بحــث اســت .طبــق کتــب عبــری ،حضــرت موســی(ع) در اولیــن
معــراج خــود در کنــار بوتــۀ آتــش ،فرمــان هدایــت بنیاســرائیل
بــه خــارج از مصــر را دریافــت کــرد و در دومیــن معــراج بــر کــوه
ســینا ،الــواح تــورات را فــرا گرفــت ( .)1978 ,Jones: 85معــراج
حضــرت مســیح(ع) ،در تشــابه بــا عــروج میتــرا ،در آخریــن مرحلــه
از دعــوت ایشــان و پــس از شــام آخــر روی میدهــد .پیــروان
عیســی(ع) عــروج حضــرت را از لــوازم ظهــور منجــی و حضــور وی
در بهشــت را تضمیــن ورود مســیحیان بــه آنجــا میداننــد (,Donne
 .)568 :1977ســرانجام واقعــۀ معــراج حضــرت رســول اکــرم(ص) در
ســالهای ســخت آغازیــن دعــوت ،مایــۀ دلگرمــی ایشــان و مؤمنــان
در مراقبــت از نهــال دیــن تــازه و نویدبخــش حمایــت الهــی بــود.
31 . Huang Ti.
32 . Wang Tse-kiao.
33 . Ting Ling Wei.

 .34بنــا بــر لغتنامــۀ بریتانیــکا ،طبــق تفکــر پاننتئیــزم
( ،)Panentheismجهــان بخشــی از وجــود خداونــد محســوب
میشــود و پانتئیــزم ( )Pantheismبــه معنــی همهخدایــی اســت.
35 . Ramtha, Krishna, Ganesha, Milarep.
36 . Eleusis.
37 . Elysium, Tartarus, Asphodel Meadows.
38. Yomi.
39 . Ganymede.

 . 40در همیــن راســتا میتــوان ایــن مفهــوم و ارتبــاط دوســویه
را در آموزههــای اســام دنبــال کــرد کــه مذهــب کنونــی ایــن ســه
ینصرکــم (اگــر خــدا را یــاری کنیــد،
َنصــرو اهلل ُ
تمــدن اســت :ا ِن ت ُ
خــدا نیــز شــما را یــاری میکنــد .محمــدَ ،)7 :فاذ ُک ُرونــی اُذ ُکر ُکــم
(پــس مــرا یــاد کنیــد تــا شــما را یــاد کنــم .بقــره ،)152 :اَوفــوا
ب ِ َعهــدی اُوفِ ب ِ َعه ِد ُکــم (بــه عهــد مــن وفــا کنیــد تــا بــه عهدتــان وفــا
کنــم .بقــرهَ ،)40 :وإن ُعدتُــم ُعدنــا (اگــر برگردیــد ،بــاز میگردیــم.
اســراءَ ،)8 :و َم َکــروا َمکــرا ً و َم َکرنــا َمکــرا (و مکــر کردنــد و مــا نیــز
ـر اهلل (و مکــر کردنــد و خــدا
مکــر نمودیــم .نمــلَ ،)50 :و َم َکــروا َو َم َکـ َ
ً
َ
برمــون (بــر
أبرمــوا أمــرا فإن ّــا ُم َ
نیــز مکــر کــرد .آل عمــرانَ ،)54 :
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