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  هچكيد

معراج سفري روحاني از دنياي ناسوت به جهان الهوت است و در ادبيات شرق و غرب، 

الگوي صعود هن، كمعراجر ين ركن اساطيري دتر مهم. دالگويي عميقي داري كهنها خاستگاه

سفري دروني، از كثرت خودآگاه به و عراج روايت نمادين سير انسان به سوي كيهان م. تاس

سفر، ادراك جزئي انسان تبديل به ادراك و ر اين سير د .سوي وحدت ناخودآگاه جمعي است

پشت سر ا در بازگشت از اين سير و سفر، فرد پااليش يافته و به كمال رسيده ب. شودكلي مي

انسان كلي ة انگار به تولد دوباره و دست يافتن به رستاخيزي نوو شتن مراحل مرگ ارادي گذا

  . يابدالگوي خود دست مييا كهن

قش همين ، نخسرو و شيرين پايان منظومهر معراج پيامبر د نظامي با بيان شاعرانه

به تحليل معراج  ر اين مقال ضمن بررسي فرايند تحول مزبور،د. بازگشت را نمادينه كرده است

شيرين نظامي و نمادهاي موجود در آن از ديدگاه نقد كهن الگويي يونگ  وپيامبر در خسرو 

  .تاس شدهاخته پرد

   دالگو، تفرّهن، كخسرو و شيرين، معراج، نظامي :ها واژهكليد  
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  همقدم

با  راناي در .تيكي از رويكردهاي نقد ادبي معاصر اس) يا اسطورهنقد ( الگويينقد كهن

وانسته است راه درازي را بپيمايد و با ت وجود گذشت كمي بيش از نيم قرن از عمر آن،

شناسي تحليلي يونگ كه در روان رد .سو شودهاي بزرگ نقد روانكاوانه، در جهان هم يانجر

وان در هنگام تولد لوح سفيد ، رسنت فكري انديشمنداني چون افالطون و كانت قرار دارد ادامه

و  ها آنتوجه به ديرينگي ا الگوهايي است كه يونگ بو ها لكه حامل انگاره؛ بانوشته نيستنو 

ين ا .دهدمي) Archetype(»هن الگوك«منا ها آنبه  ،ندااينكه همه آدميان در آن شريك

استعدادي ز يزي نيستند جچ دهند،الگوهاي كهنه كه ساختار ناخودآگاه جمعي را تشكيل مي

و هاي گوناگون در رؤيا صورت و به شوند يمهاي بيروني فعال اسخ به انگيزهبالقوه كه در پ

  .ندكنهاي هنري بازتاب پيدا مي ينشآفر

هاي باستاني هستند كه از  الگوها اشكال عهد عتيق و سنخكهن« ي يونگ به عقيده

ت كه اين به نظر وي اين بدان معني نيس ،با اين حال. اند دورترين دوران انساني وجود داشته

كه محتواي ناخودآگاه دليل آن ويژه به اشكال تنها با گذشته مرتبط هستند، بلكه اين تصاوير به

بنابراين  .شوند روان محسوب مي دهند، تظاهرات ماهيت ساختاري خود جمعي را تشكيل مي

الگوها  كهن .ها مشترك هستند تجلي قشر زيرين و جمعي روان بوده، و ميان تمامي انسان

دهد هر انسان متمدني با وجود تحول  ها نشان مي عناصر دائمي ذهن ناهوشيارند كه وجود آن

پالمر، (» انساني باستاني است ترين سطوح روان خود، باالي هوشياري در وي، هنوز در عميق

1385 :168.(  

است؛ بخش نخست ناخودآگاه  ضمير ناخودآگاه انسان متشكّل از دو بخش از اين منظر،

هاي رواني ذهن انسان را ترين اليهبخش دوم كه عميقو ) Personal unconscious( فردي

او اين  .شوده ميناميد) The collective unconscious( دهد ناخودآگاه جمعيتشكيل مي

تجارب ز ي اا و مجموعهذاتي از انتقال شهودي مفاهيم و يي مقدم ها صورتروان جمعي را شامل 

ما ؛ اپذير نيستندمستقيم تشخيص به طوردانست كه اگر چه ريخي ميبسيار كهن پيش تا

و در كهن الگوها  شدهپذير را براي ما امكان ها آندهند كه شناخت تأثراتي از خود بروز مي

  ).leitch,2001:998(يابندتجلي مي
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) Individuation( و تفردكهن الگو  دو مفهوم وابسته بدان،و مفهوم ناخودآگاه جمعي «      

يكي از نظر نقش آن در رشد و تكامل شخصيت و  شناسي يونگ از دو نظر اهميت دارد،در روان

ياوري، ( »فروياهاي ژرو هاي هنري هاي آن در آفرينشمايهديگري از نظر باز تافتن درون

هايي از وجود فرد است كه او را فرايند كشف جنبهو نوعي رشد رواني است  ،تفرّد). 103:1386

با  زمان هميعني فرد بايد  ؛ين فرايند اساساً فرايندي شناختي استا. دكناز ديگر افراد متمايز مي

ويلفرد (د هاي گوناگون خوشايند يا ناخوشايند خويشتن خود آگاه شور جنبه، ببلوغ و رشد خود

  ).195:1383همكاران،و 

الگويي در گيري مفاهيم كهنهاي شكلدر اين جستار سعي شده با بيان زمينه

ها با الگوهاي ازلي موجود در روان جمعي بشر، به تحليل و ارتباط آنف و اديان مختل ها فرهنگ

  .الگويي يونگ پرداخته شودمعراج پيامبر در خسرو و شيرين نظامي، از ديدگاه نقد كهن

  

  معراج انسان به جهان برينو كهن الگوي سفر 

ز كثرت خودآگاهي به وحدت ناخودآگاهي سير و سلوك روحاني، او معراج نوعي سفر 

يگانه شدن او با و يوستن او به همه جهان ، پآرزوهاي فرديو گذشتن فرد از نيازها . تاس

خوان شناسي يونگ هم، در روانتفرّدسير خودشناسي و گانه نيروهاي كيهاني كه با مراحل سه

  . كندروج كننده را به انسان كلي تبديل ميع است و

خوريم كه حاكي از تجربه پرواز  ها و باورهايي بر مي عه به گذشته انسان، به آيينبا مراج 

اين عروج و پرواز به آسمان بيانگر توانايي افراد معين براي ترك ارادي . يا عروج به آسمان است

  . جسم و سفر در قالب روح است

  :گرفته استاين سفرها به منظورهاي مختلف انجام مي  

آورد تا  كند و در خود شور و وجدي پديد مي متعهد مي» پرواز و عروج«ه فرد خود را ب .1

كش ترين پايه آسمان برساند و آن را به ايزد آسمان پيش جان قرباني شده را به رفيع

 .كند
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كند تا به جستجوي جان بيماري بپردازد كه توسط اهريمنان به دام  فرد عروج مي .2

در اين حالت ممكن است ) ار ساحران استكه بيشتر ك(. افتاده و ربوده شده است

يعني فرد نه فقط از . سير به مناطق دوردست و يا سفر عمودي به قعر دوزخ باشد

 .شود بلكه دچار مشكل نيز مي ،رسد برد و به فرديت نمي اي نمي سير خود بهره

 گاه جديدش، با خود به اوج آسماناي را براي هدايت به منزل فرد روحاني، جان مرده .3

و   Bashlard,1942و 1382و الياده،  1385، 4شواليه و گربران، ج . ك.ر. (برد مي

Eliade,1954 و Chas,1966 .( 

به داليل ديني و به صورت  هاي گذشته، بيشترهاي ياد شده در زمان سير و سلوك

ها يا از طريق  هاي رسيدن به اوج كيهاني در همة اين معراج گرفت و شيوه گروهي انجام مي

   .و يا همراه با طبل بود پرواز خود فرد انساني كه پر دارد يا بر پشت اسب يا بر پشت پرنده

 ماوراء طبيعتمايه اصلي معراج، سفري روحاني از عالم جسماني و مادي به عالم  درون

تصاوير مربوط به عروج «. هاي باستاني شواهدي دارد عروج به آسمان در تمام فرهنگ. است

گاه  نيايش، گويي در حال نماز و چهار زانو، گويي در حال دعا، هاي افراشته، ستمعموالً با د

در حالي كه روي سرش هالة نور ستارگان  شود،بدون اتكايي ظاهري ترسيم مي باالتر از زمين،

تمامي اين تصويرها جواب  .رودپرندگان باال مي هاي فرشتگان و گاه روي بال درخشد و مي

نشانه  اي از كمال باشد،بيش از آنكه نشانه مرحله و يت روحاني استمثبت انسان به هدا

  )257: 3 ، ج1388شواليه و گربران، ( ».حركتي است به سوي تقدس

است و اي جهاني است كه در ادبيات نيز وارد شده مايهعروج به آسمان بن    

ر فرهنگ خاص چنين نمادهايي د تشخيص سرچشمه. هاي كهن الگويي عميقي دارد خاستگاه

هاي باستاني گزارش  يا در زماني معين از تاريخ بشر غير ممكن است، چون در بيشتر فرهنگ

  .شده است

 شود ها و اساطير شمن يافت مي مايه پرواز و عروج به آسمان به همان اندازه كه در آيينبن     

هد و اسناد مربوط به معراج ميزان شوا .شوددر اساطير و فولكلور افراد عادي و عوام نيز ديده مي
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ها امكان  كه اكنون در دسترس مورخّان اديان قرار دارد چنان وسيع است كه بر شمردن همة آن

  .پذير نيست

  

  ها معراج در اديان و آيين

بيان  هاآيين اديان غالبآثار  ها ورهبران ديني در كتاببراي  ،معراجاي شبيه به واقعه

پس از تولد، پايش را صاف بر زمين  بالفاصله بودي ستوه«: اندهدرباره بودا نوشت. است شده

برد، به  دارد، به زير سايباني پناه مي چرخد، هفت گام بر مي گذارد و به سمت شمال مي مي

من بر فراز جهانم، : گويد نگرد و با صداي نظير صداي گاوميش مي تمامي مناطق اطراف خود مي

الياده، (» تولد من است، براي من ديگر هستي وجود نداردمن بهترين در جهانم، اين آخرين 

گذارد كه گويي در  هاي ديگر آمده است پاهايش را طوري روي زمين مي در نوشته). 108:1382

گذارد تا با گذاشتن پاي خود به  كه پاي خود را بر روي گل نيلوفر ميرود يا اين ارتفاع راه مي

  .دي نشودآلودة دنياي ما زمين و بر روي خاك،

اند و معتقدند در عمل،  شناسان اين هفت گام را با ساختار كيهاني بررسي كردهاسطوره

يعني گذشتن از هستي و ماده و رسيدن به (رساند  هفت گام، بودا را به قّلة نظام كيهاني مي

 اي ارتباط دارد به قلة او با گذشتن از هفت مرحله كيهاني كه با هفت آسمان سياره«. )كيهان

  ).109:1382الياده، (» رسد جهان مي

رود و فضا و زمان را از  بودا بالفاصله پس از تولد فراسوي كيهان مي بر اساس اين باور،

دارد كه چون در چنان در زمين گام برمي و شود ترين در جهان مي باالترين و كهن. برد بين مي

  .شود تماس مستقيم با زمين نيست، آلوده و بي حرمت نمي

ترين نقطه يعني عروجش از  شتن بودا از هفت آسمان، به منظور رسيدن به عاليگذ«

اي  شود، مضموني است كه به مجموعه اي مربوط مي مراحل كيهاني كه به هفت آسمان سياره

الياده، (» آييني تعلق دارد كه در هندوستان، آسياي مركزي و خاورميانه مشترك است -نمادين

1382 :110.(  
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رود و پس از ديدار با خداوند به زمين  ها مي ري شصت روزه به آسماناخنوخ در سف

نيز در نزد اهل كتاب يكي  اخنوخ«. كند گردد و ماجراي سفر خود را به اطرافيان بيان ميبرمي

وي يكي از . داننداز پيامبران پيش از طوفان نوح است كه برخي او را با ادريس يكي مي

. ي ايمانش به منجي موعود معروف بود نموده است و به واسطه متقدمان است كه با خدا سلوك

شاهد بر تقواي كمياب او در قرن بي خدايي، اين بود كه او بدون چشيدن مرگ، مثل ايليا 

  ). 354: 1377هاكس، (» سال زندگاني كرد 365وي . منتقل شد

شب و در بستر ها در هنگام مثل بسياري از معراج معراج و سفر روحاني براي اخنوخ نيز

برند و نظام آفرينش را به او نشان  اخنوخ را به آسمان اول مي همراه، ةدو فرشت. افتد اتفاق مي

همان دوزخ است كه سراسر آن را تاريكي فرا  ،كند آسمان دومي كه مشاهده مي. دهند مي

سراسر رود كه در آسمان سوم قرار دارد، جايي  اخنوخ به مشاهدة بهشت نيز مي. گرفته است

در آسمان هفتم جايگاه خداوند و ... هاي معطر و  هاي خوشبو و ميوه پوشيده از درختان با گل

كند در حالي كه جبرئيل نيز همراه اوست  خداوند را مشاهده مي تجلي جمالدر آسمان دهم 

  ). 82: 1380الريجاني، (

- عمال رسوالن كتاب اال(در انجيل نيز از سفر زندگان به دنياي ديگر سخن رفته است 

نيز در لفّافه از سفر به دوزخ صحبت  از سفر پولس به آسمان و بهشت و ،كه در آن )باب نهم

در اين سفر  )باب سوم - رساله اول پطرس رسول(همچنين سفر عيسي به دوزخ  .شده است

ا اي از مهتران بني اسرائيل را از آنج رود و ارواح عده عيسي پس از رستاخيز خود به دوزخ مي

  .كشدبيرون مي

سفرهاي روحاني به بهشت و دوزخ، به شكل تمثيلي يا خيالي كه در ادبيات جهان نيز 

 در گيلگمش،. گذارد خورد نوعي عروج و سفر به جهان برين را به نمايش مي به چشم مي

به جهان تاريك مردگان روايت  )انكيدو(ترين اثر حماسي مكتوب جهان، سفر دوست او قديمي

       .شده است

سفر هفت روزه در قالب خواب و رؤيا به (در ادبيات پهلوي نيز عالوه بر عروج زردشت 

موبدان . نام برد »نامه ارداويراف« توان از مي ،است يشت از آن ياد شدهكه در بهمن) جهان ديگر

و دهند  اند، انجمني ترتيب مي بينند مردم از حقيقت دين دور شده و دستوران دين وقتي كه مي
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انديشند و از ويراف پرهيزگار كه موبدي زرتشتي و از موبدان برجسته و با نفوذ عهد  تدبيري مي

و با ديدن حقيقت،  به دنياي برين صعود كند» شاهد«خواهند كه به عنوان  مي ،ساساني بود

ويراف نيز پس از خوردن منگ از دست پيشوايان ديني، به خوابي . پيام آن را به مردم برساند

برزخ و  ويراف نيز مانند دانته ابتدا به دوزخ و. شود رود و سفر روحاني آغاز مي ت روزه فرو ميهف

  .كنددر مرحله نهايي به بهشت سفر مي

] و[سهمگين  از آن جاي تاريك، آذر دست من فراز گرفتند و ايزد پس سروش پاك و«

چون . امشاسپندان بردند وو انجمن اورمزد  ]ازل[ بيمگين بياوردند و به آن جاي روشني اسر

پيغامبر مزديسنان برو به جهان  اي تو،گفت كه درست بنده خواستم نماز بردن اورمزد بود و

» اينجايم چه من اورمزدم، طور كه ديدي و دانستي راستانه به جهانيان بگوي، خاكي آن

  ).1-4بندهاي / 101فرگرد  نامه، ارداويراف(

ن در اوستا و شاهنامه و كتاب آثارالباقيه ابوريحان داستان سفر كيخسرو به جهان بري 

در شاهنامه داستان سفر كيخسرو به «. بيروني نمودي ديگر از معراج انسان به عالم باال است

اي تن بشست و چون بامداد شد از او اثري جهان باقي بدين گونه آمده كه شبانگاه در چشمه

  ).357: 1375ياحقي، (» نيافتند

در هر آسماني انواع  عروج كرده وها به آسماندر خواب و رويا  كرده كه ادعا بايزيد 

: ك. ر( .كرده استاو رد  اما شدهپيشنهاد  او ها بهملك آسمان شده است؛ها بر او عرضه دهش

  ). دايره المعارف اسالمي

را » قارحابن«آميز سفر فردي به نام دار و طنزابوالعالي معرّي نيز با زباني نيش »الغفران« 

 »سير العباد الي المعاد« در مثنوي .به جهان ديگر روايت كرده است كه به الحاد متهم شده بود،

سلوك روحاني او با زباني نمادين بيان  برزخ و دوزخ و سنايي غزنوي نيز، سفر انسان به بهشت و

  . است شده

 -1321(ته آليگيري اثر دان »كمدي الهي«ترين اثر با اين ويژگي در ادبيات جهان  معروف

ترين آثار ادبي قرون  اين اثر يكي از بزرگ. ترين شاعر كالسيك ايتاليايي است ، بزرگ)م 1265

در سه  دانته سفر روحاني. است) مسيحي(وسطي است كه در عين حال داراي صبغة ديني 
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نماد گيرد، راهنماي شاعر در مراحل اوليه ويرژيل، شاعر عهد شرك است كه  مرحله انجام مي

كه  »بئاتريس«رسد،  سوم كه پاي عقل و اوهام بدان نمي در مرحلة) دوزخ و برزخ(عقل است 

صعود به جهان ) حركت به سوي بهشت(در اين مرحله . شود الهة عشق است راهنماي او مي

اقبال الهوري نيز  »جاويدنامه«. رسد شود و سفر به فرجام مي پذير ميبرين و عروج شاعر امكان

  .ضمون را داردهمين م

انديشه سفر  در هر حال همه اين متون متأثر از اعتقاد كهني است كه به جهان ارواح و

  .انسان به جهان مردگان وجود داشته است
  

  )ص(اسالم  معراج پيامبر

. كند، معراجي از مدينه و معراجي از مّكه طبري براي پيامبر دو معراج روايت مي

هاني خواهر كنند، از خانه ام مفسرين از آن ياد مي ست و همهمعراجي كه ابتداي آن از مّكه ا

رشيدالدين ابوالفضل ميبدي با قلم شيواي خود، ). 182:1365طبري، (است ) ع(حضرت علي 

: داستان با آيه صريح قرآن. خوبي بيان كرده استهاي داستان را به كاري شرح كامل و ريزه

يالً منَ اْلمسجِد اْلحرامِ إِلَي اْلمسجِد اْألَْقصي الَّذي بارْكنا حوَله لُنرِيه سبحانَ الَّذي أَسري بِعبده َل«

انگيز شبانه  شود، حكايت سفر اعجاب آغاز مي) 1/اسرائيل بني(» منْ آياتنا إِنَّه هو السميع اْلبصيرُ

در اين سفر . ضرت حقّ استها و حضور ح پيامبر به مسجد اقصي و از آنجا به سوي آسمان

پيامبر با ارواح پيامبران پيش از خود، در مسجد قدس و به روايتي در آسمان چهارم  ،روحاني

كه امامت جماعت با اوست و سپس خود به تنهايي به تماشاي ملكوت گذارد، در حالي نماز مي

سدرةِ تن از بيند و سرانجام پس از گذش او بهشت و دوزخ را مي. پردازد هفت آسمان مي

كند،  تعبير مي) 9/ النجم(» فَكانَ قاب َقوسينِ أَو أَدني«، در مقامي كه قرآن از آن به اْلمْنَتهي

  ).484: 1361ميبدي، (نشيند  پرده با حضرت ذوالجالل به گفت و گو مي آيد و بي فرود مي

  

  معراج پيامبر در خسرو و شيرين نظامي

، اسالم در پايان داستان خسرو و شيرين معراج پيامبرن دنظامي با به تصوير كشي    

ه روشني باز ب) تترين كهن الگوهاس يانيبنشناسي يونگ از كه در روان(ة انسان كلي را انگار
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وي سير خودشناسي پيامبر را چنان هنرمندانه بيان كرده كه گويي خود اين مراحل . نمايدمي

چنين  .تموضوع معراج پيامبر اسالم، مزين شده اسهر پنج گنج نظامي با . را طي كرده است

  .شودمي تگستردگي در شعر ديگر شعرا به ندرت ياف

ي نظامي با آثاري كه به نثر فارسي درباره معراج پيامبر ها نامهين تفاوت معراجتر عمده          

ي و اين است كه نظامي عالوه بر مطالب مطرح شده است در كتب اسالم ،اندنوشته شده

گيرد و با اين صطالحات نجومي و كيهاني را با هنرمندي در شرح معراج به كار مياتفسيرها، 

حوزه ز ه اك )انسانير ه هن نظر يونگ،ز انسان فرديت يافته ا(ا شگرد وجهه كيهاني انسان ر

  . كندرود، با بياني لطيف و شاعرانه تفسير ميقدرت و نفوذ انسان معمولي فراتر مي

ز به تقليد اا ظامي اين كتاب رن .االسرار او جاي داردنامه نظامي در مخزنعراجاولين م

، )ص(ة معراج پيامبردربارلّ ابيات سنايي ك. تسنايي غزنوي نوشته اس» ديقه الحقيقهح«كتاب 

قرآن ر آن ابيات فقط به آوردن مطالبي اكتفا كرده كه در نايي دس .كندبيت تجاوز نمي هفت زا

استفاده از ناخودآگاه ا تر و ب يعوسنگرشي ا نظامي بدر حالي كه شود اديث يافت ميو آيات و اح

در كتاب ج عداد ابيات مربوط به معرات. كندنژادي و جمعي بشر، موضوع معراج را مطرح مي

الگويي تحليل بياتي كه در اين مقال از ديدگاه نقد كهنا. االسرار بيش از شصت بيت استمخزن

در اين منظومه موضوع معراج . انتخاب شده است شيرين نظاميو  خسروظومه شود از منمي

  .پيامبر، بر اساس نسخه مرحوم وحيد دستجردي چهل و سه بيت است

 سير شبانه پيامبر و مكاني را كه از آن حركت كرده نظامي در اولين بيت معراج پيامبر،

  :كنداست توصيف مي

  هانير سراي امبه خلوت د  شبي رخ تافته زين ديرفاني

  )363: 1388نظامي، ( 

هزيئود به شب نام مادر خدايان داده بود  .ناخودآگاه است مربوط به اصل مؤنّث و شب«

شناسي در يزدان. تاريكي مقدم بر آفرينش بوده است زيرا يونانيان عقيده داشتند كه شب و
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» قابل بيان است ير وپذيعني آگاهي تحليل شب نماد غيبت كامل آگاهي معين، عرفاني،

جايي كه تغيير و  شود،مكان آغاز مي عروج با زمان و در اولين مرحله سفر،). 61:1370گرترود،(

فرد اين  .يعني گذرگاهي از جهان نمودها به سوي ابديت شود،صعود از طريق آن ممكن مي

ضا را از ميان بردارد و ف تواند زمان وعروج مي. داردبر مي الهيها را براي رسيدن به زندگي  گام

شود و با اين كار به مفهومي دوباره متولّد مي .انسان را به لحظه راز آلود آفرينش جهان فرا فكند

 كه زير عنوان كلي هاي ساختاري روانيونگ در مبحث دگرگوني« يابداز قيد زمان رهايي مي

به ) ego( شخصيت از من كه در آن مركز به فرايند تفرّد گيرد،قرار مي) rebirth(نوزايي

نسبت من به خويشتن، نسبت جزء  .دهداهميت بسياري مي شود،منتقل مي) self(خويشتن 

اي است تجربه دگرگون كننده يا از جزء به كلّ، حركت از من به سوي خويشتن به كلّ است و

دآگاه ناخو خودآگاه و. رسندهاي گوناگون شخصيت به شناخت و سازگاري ميكه در آن سويه

هاي اي بزرگ همة اليه كه چون دايره آيد شوند و كليتي رواني پديد مييگانه مي هماهنگ و

  ).121:1386 ياوري،(.پوشاندرا مي ،ناخودآگاهي فردي و ناخودآگاهي جمعي خودآگاهي،،  روان

در اين ديدار . گيردشكل مي فرشته وحي، آغاز اين سير تحولي با ديدار جبرئيل، ةنكت 

كند، مي را بازي -)The wise old man(همانند پير فرزانه  -وحي نقش راهنما  ةرشتف

  .جا با توجه به شخصيت روحاني پيامبر مقام و جايگاه واالي آسماني داردراهنمايي كه در اين

 در احواالت حاصل از مراقبه و ها و پير دانا كهن الگوي پدر يا روح است كه در خواب«

كهن الگوي راهنما و پير خردمند از يك سو ). 74:1376آنتونيومورونو، (»يابديمكاشفه تجسم م

مظهر خصايص پاك اخالقي و تدبير و  از سوي ديگر، اشراق و هوش و نمايانگر علم و بصيرت و

همراهي  قهرمان يا سالك را اي انساني در آمده است تاتفكر محضي است كه به صورت چهره

  ).Jung,1959:37(كند 

ايزد  كند،جبرئيل اخنوخ را هدايت مي .بينيمديگر اديان نيز اين راهنماي پير را مي در

هر . ولي سه فرشته، راهنمايي پيامبر را بر عهده دارد... شتابد و سروش به كمك ارداويراف مي

 در ابتداي راه و .شوندموقعيت خود ظاهر مي كدام از اين راهنمايان به ترتيب جايگاه و مقام و

پيامبر را  در مرحله كيهاني ميكائيل و در مرحله الوهي اسرافيل، راي شروع سفر جبرئيل،ب

كه هر كه در او  هر او كه عبري بداند مقدر آمده، صالي قدسي اسرافيل بر«. كنندهمراهي مي
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خروشي جاودان كه سخت سوزان  هرم و عمق، هرم باشد پيوسته گرد اسرار عالم فريشته بگردد

و  تواند كه نه فراز دست و فرودست انگيخته كند .نه رهايي بيند نه خالصي يابد شد،سوزنده با

به نور خود  كه فرو افتد،از چيز همسان كند بي چنين گدازنده جان بخشد و از براي پااليش، اين

همچنان كه دور دارد و زايل گرداند همه ظلمات سياهي  .افروخته كند و هول خود كه بتواند

تمام  در اين تركيب غريب، اند چنان كه از نام ايشان چنين آيده اسرافيليان چنينك .آور را

رفع  نور و اشراق، تماثل با خود، تطهير، سوزندگي،: يابيم نيروهاي نهفته در آتش را باز مي

شواليه و گربران، (» .ترين زمينه معرفت داراستاسرافيل تمام اين نيرو را در روحاني ظلمت،

توجه به شخصيت تكامل يافته پيامبر پير داناي ايشان نيز يك  با ).179و  180 :1 ، ج1388

بيت « از راهنماي مسافر ما از جهان برين و. فرد معمولي يا شخصي از جهان ماده نيست

براي  .آورد، از جنس نور استبراي حمل قهرمان مي مركبي را نيز كه با خود و آيدمي» معمور

اين مكان به شكل نمادين در مركز جهان قرار . ، مكان مقدسي الزم استشروع طي مرحله تفرّد

) بيت معمور(جبرئيل نيز از مكان مقدس آسماني . هاستدارد كه هميشه معادل آن در آسمان

  .آيدفرود مي

  براقي برق سير آورده از نور  رسيده جبرئيل از بيت معمور

  )363:1388نظامي، ( 

رود، يك اسب معمولي نيست بلكه از جنس نور  به معراج مياي كه پيامبر با آن وسيله

 ةوسيله فرشت و از جانب خداوند و به) بيت معمور(ها و از مكان مقدس  نوري كه از آسمان. است

كس هيچ سرعت برق دارد و هيكلي نگارين،. آيدمي) جبرئيل(مقرّب خداوند و حامل وحي الهي 

تر از باد بستان و خوش عنان .كس را نداردندگي هيچداغ ب نيست و جرأت لگام زدن بر او را

تر از ابر نيسان، نه فقط دست كسي به او نرسيده، حتي به وهم و گمان نيز در نيامده  درفشان

  : چشم تيزي دارد و در گام برداشتن نيز تيز پي است. است

  ش از داغـر از لگام و رانـسرش بك  ورت باغـون صـنگارين پيكري چ
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  ترانـنه باد، از باد بستان خوش عن  تـرانـاز ابــر نيسان درفش نه، ابر

  نگـشته وهـم كـس زورق نشينش  رده زينشـچـو دريايي ز گوهر ك

  به ديـدن تيزبيـن و در شــدن تيز  خيزنعل و سبكگران پشت وقوي

  )انــهم(                                                                                              

  :صفت پرنده دارد و فرّ هماي ؛االسرار نيز ويژگي متفاوت براق آمده است در مخزن

  فاخته رو گشت به فرّ هماي  كبك وش، آن بـاز كبوتر نمـاي

  )17:1385نظامي، (                                                                                     

به او صفت انساني داده و هم بالدار  هم ،نمايد از براق مي )ص( در تصويري نيز كه پيامبر       

تر از ستور و روي وي چون  تر از خر و كه براق ديدم بازداشته، ستوري مه«: است توصيف كرده

ي روي مردم و دنبال وي چون دنبال اشتر و عرف وي چون عرف اسب و پاهاي وي چون پاها

استر، اضالف وي چون اضالف گاو و سينة وي چون ياقوت سرخ، پشت وي چون مرواريد، رحلي 

ها رسته و رفتن وي چون رفتن برق و گام وي  به وي از رحل بهشت و وي از دو پر از ران

  ) .12/33: 1374موسوي همداني، (» چندان كه بديدي

هاي كهن پركاربردترين  افسانهاسب نماد جهاني است كه در روايات حماسي و اساطير و «

شناسي تحليلي، اسب واناز منظر ر )4: 1388قائمي و ياحقي، ( »باشد نمادينة جانوري مي

روان   جانوري روان انسان است كه به تعبير يونگ نماينده  نمادي از بخش تشكيل دهندة غريزه

جانوري   بخش مادون انسان يا سويه  غيرانساني ناخودآگاه انسان و به تعبيري ديگر نماينده

ان در موجودي وجود اوست كه از فرافكني ناخودآگاهانه اين بخش قدرتمند از وجود قهرم

كاري شده است به موجودي تنومند و نجيب و وفادار كه نشستن  بيروني، صاحب اين خويش

روان او را، بر نيروهاي مهار نشدني طبيعت و غرايز   قهرمان بر آن، تسلط وجود پااليش يافته

 ها به اين نيروي رواني كند، غرايزي كه قهرمان با چيره شدن بر آن سركش او نمادينه مي

هاي بشري، از  معاني نمادين اسب در فرهنگ  به همين دليل مجموعه. شگرف دست يافته است
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يك سو قدرت و سركشي طبيعت و غرايز و از سوي ديگر، مقاومت و آزادگي روح متعالي انسان 

   ).1388قائمي و ياحقي، : ك.ر. (كند هاي بيروني و دروني نمايندگي مي را در برابر بازدارنده

توانند به شكل آن  يني و اساطيري اسب تا آنجاست كه حتي ايزدان هم ميارزش آي

ها را  شود كه يكي از آن ، ايزد پيروزي، در چندين صورت نمايان مي)ورثرغنه(درآيند، بهرام 

  ).226: 1355پورداوود، . (اند كرده هاي زرين مجسم مي پيكر اسبي زيبا و سپيد با گوش

، )خود آگاه چيره بر ناخودآگاه(جسم  روحي مسلط برسان  قهرمان سوار بر اسب به

براي چنين حركتي،  و غايي حركت اوست  تصويري نمادين از اوج گرفتن قهرمان به سوي نقطه

سوار به بهشت . طبيعي داشته باشد و يا مظهر حمايت الهي باشد اسبي الزم است كه نيرويي فرا

  .دهد كند و اين صعود را به ديگران نشان مي صعود مي

). 1390جعفري،: ك. ر(معراج است   دار بودن اسب نيز مفهومي نمادين دارد كه الزمه بال

پرواز به «. بسياري از نمادها و كنايات مربوط به زندگي روحاني با تصاوير پرواز و بال پيوند دارند

هوش  .ودا آمده است معناي هوش است، درك مسائل اسرارآميز و حقايق ماوراءالطبيعه در ريگ

manas فهمد بال دارد كسي كه مي«: گويد پانكاوسيما برهمانا مي. ترين پرنده است سريع. «

  ).103: 1382الياده، (

براي همين سفر و حركت پيامبر به شكل . پيامبر نيز بايد از مكان مقدس صعود كند

قطب يا كند تا به مسجداالقصي و نقطه  و ابتدا در سطح زمين حركتي مي شود طولي شروع مي

  :مركز زمين برسد

  الغايت اقصي رسيدهبه اقصي  چو مرغي از مدينه برپريده           

  )363:1388نظامي، ( 

. است) persona(در نظريه سير فرديت يونگ از ديگر موانع رسيدن به تفرّد، نقاب    

هان بيرون تصويري كه فرد از خود به ج(. با دنياي واقعي و بيروني است» من«نقاب واسطه بين 

نزد مردم و انبياي ديگر نقاب وي است كه بايد  )ص(مرتبت واالي پيامبر مقام و) كندعرضه مي

پيامبر به . رو شود تا بتواند بين خود و دنياي بيروني سازگاري و تعادل برقرار كندهبا آن روب
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رگزيدگان خدا رسد كه پيامبران قبل از ايشان يعني بچنان جايگاه و مرتبتي در عالم خاكي مي

  :گزينندو پيشوايان مردم وي را به پيشوايي برمي

  به تفضيل امانت رفته در پيش     خويش ةنموده انبيا را قبل

  )همان(

فرديت  و از نظر يونگ، ناآگاه سرمنشأ تجربه ديني و مقرّ و مأواي تصوير خدا است«

» به يك كل شوديعني بشر هيچ گاه قادر نيست بدون خدا مبدل . خداست زندگي در

شايسته رسيدن به خدا  پيامبر بعد از رسيدن به اين مقام است كه). 43: 1376آنتونيومورونو، (

  :گيردشود و راه مالقات با كبريا را در پيش ميمي

  گرفته پيش راه كبريا را       چو كرده پيشوايي انبيا را

                                 )363:1388نظامي، (                                                                                    

به بيرون از دنياي  ظواهر را رها كرد و بايد دنياي مادي و) خدا( براي رسيدن به كلّ 

  :خالي از زمان و مكان قدم گذاشت آفرينش و

  زپوشانـود سبـز خرگاه كب      برون رفته چو وهم تيزهوشان

  )همان(                                                                               

 قدم گذاشتن در كيهان، گذشتن از خرگاه كبود، يعني سير از سياهي ناخودآگاهي و

هميشه حالت گردي و  خرگاه، ستون مركزي ندارد. حركت به سوي سپيدي خودآگاهي است

اينجا گنبد  .كنندآن را به آسمان تشبيه مي گيرند وز آسمان ميبي ستوني خرگاه را نمادي ا

   .كنداز آن لحاظ كه پيامبر به راحتي از آن عبور مي جهان است كه به خرگاه تشبيه شده است،

اي  زمين مانند گردابه. مركز ثقل زمين دور شد براي رهايي از عالم ماده بايد از نقطه و

كند ولي ات آن فرو رفت به سختي از آن رهايي پيدا مياست كه هر كس در ظواهر و مادي

كشتي وجود جسماني خود را، به كنار قطب و نقطه مركز ثقل زمين  پيامبر مانند باد بهشتي

  :رساندمي
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  گاه قطب آورده كشتيبه ساحل       از اين گردابه چون باد بهشتي

  )همان(                                                                                 

 كشتي حالت قدرت و .رويماي است كه با آن به سفر ناخودآگاه ميكشتي وسيله«   

يعني فرد در . )566/ 3 ج: 1388شواليه و همكار، (» آورددر عبور از خطر به خاطر مي امنيت را

هاي عميق ساختار  ياين مرحله به تماميت و كمال رسيده و در ساختار فردي وي، دگرگون

رواني شكل يافته است و اكنون در حال حركت از تماميت فردي به سوي پيوستگي با جهان و 

  .خواني دارد اي كه با مراحل تفرّد يونگ هم سه مرحله. دارديگانه شدن با كيهان گام بر مي

           در كتاب تغييرات چينيان. نامتغير و علت تمامي تغييرات  قطب، مركز، ميانه«

)book the change (ه را قطب بزرگ توليد   هاي پيوسته آمده كه تغيير شكلماهيت ماد

حوادث است و برابر با محرّك ثابت   ها و همه يعني يگانگي كه ماوراي تمامي دوگانگي. كند مي

 هاي كيهاني است،قطب نه تنها محور حركت«. )604: 1389خوان ادوارد و سرلو، (» ارسطوست

الياده، (» زيرا از آنجا است كه جهان پا به هستي گذاشته است ترين مكان است،يميقد

111:1382.(  

حتي  كرات فلكي و گانه،بروج دوازده هاي فلكي، نظامي صورت در اين مرحله از معراج،

اين تصورات . گيردكهكشان راه شيري را براي بيان تحوالت روحي پيامبر به استخدام مي

كره . بيني اساطيري استجهان كه عيني و علمي باشد، ن بشري بيش از آندر ذه نجومي،

. نماد روح است شناسي تحليلي،در روان تكامل جسمي و وحدت معنوي و مظهر تماميت،

  .)327:1383يونگ، (

در ترسيم ) بروج فلكي( و دوازده )افالك(و هفت  )مادران دهر( تركيب اعداد چهار 

توازن دروني  .شوداي از دايره كه با مركزيت زمين و انسان تكميل ميالگوهاي فلكي، در زمينه

اين . كندنقش وي را در نظام كلّي هستي تثبيت مي بخشد ومطلوب روان انسان را به او مي

. شودديده مي) Mandala(اي جادويي مانداال  در دايره در آيين هندو، همان تركيبي است كه

 3دايره كه معادل اعداد  و مربع خود از تركيب ناهماهنگ يك مثلّث وهاي اصلي مانداال در گونه

اي تمثيلي است كه در مراسم صفحه در مذاهب هندو، تشكيل شده است و هستند، 7 و 4 و
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فرد را در راستاي نيل به تجربه حس عرفاني  شهود، اي براي كشف ومذهبي نيز به عنوان وسيله

  ان قرار داده است                                                                              ابدي كيه -يگانگي با وحدت ازلي 

هاي فلكي به كار رفته برج، نظم كيهاني به هم خورده است؛ ) ص(در سير حركت پيامبر

 .ترتيب هفت آسمان نيز رعايت نشده است. البروج نيستدر شعر به ترتيب خط فرضي منطقه

آفتاب، رسد و از مشتري كه فلك ششم است به وان نمونه از برج ميزان به مشتري ميبه عن

  .گرددآسمان چهارم، برمي
  

 ةدوباره بعد از اتمام سفر به همان نقط )ص(پيامبر اي بوده؛ خود صعود نيز به شكل دايره

 در نظامي اين موضوع را. گيردديگري شكل مي ةو به اين ترتيب داير گردد، اول بر مي

  : كنداسكندرنامه چنين بيان مي

  كه در دايره نيست باال و زير  زير و باال دلير بي رفت  رهي

  )908: 1380نظامي، (

نگاره «. را در بيت فوق نيز به تصوير كشيده است» مانداال«نظامي نگاره نمادين   

هان است و به هاي خاور دور است، نمودار ساختار نمادين ج مانداال كه خاستگاه آن، سرزمين

واژه سانسكريت . شود ظاهر مي ...مختلف در ترسيمات خطي و نقاشي و پيكرتراشي و  صور

دواير هم مركز كه همه  مركز است، اما در واقع اين ساختار پيچيده -مانداال، به معني دايره

  ).106: 1376دوبوكور، (» انداند، غالباً در يك يا چند مربع محاط دقيقاً ناظر به كانوني مركزي

يونگ گرايش ساختاري روان انسان . شناسي يونگ دارداين نگاره اهميتي برجسته در روان

خود به «وي مانداال را به عنوان . برد را به سوي كمال و فرديت، با اين اصطالح به كار مي

لگوي هاي هنري، بازتابي از فعال شدن كهن ا و بروز آن را در خواب و آفرينش»  تماميت رسيده

هاي نامهنظامي اين نگاره را در معراج. داند ساز رواني مي تماميت و سرآغاز يك فرايند دگرگون

كه نمادي از خود شدن و به  دايرهاين  ). 1390جعفري، : ك.ر(ديگر خود نيز به كار برده است 

سفر  آغازين از معراج و پاي نهادن وي به نقطه )ص(تماميت رسيدن است با بازگشت پيامبر

  .   خورديابي به پايان آن پيوند ميشود و آغاز راه خويشتنخود كامل مي
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دانند كه به شكل دايره  عرفاي اسالمي نيز سير و سلوك انسان كامل را سير عروجي مي

  .است و نهايت اين سير، وصول انسان به نقطه اول و ديدار با احديت است

. كند تا دوباره متولّد شودا انتخاب ميدر اين مرحله است كه پيامبر مرگ ارادي ر

همان اتفاقي كه براي  .كردن در برج حوت و گذشتن از برج دلو نوعي مرگ ارادي استتوقف

با اين تفاوت كه مرگ ارادي خاتم پيامبران نه در زمين و نه  .بود پيامبران پيش از وي نيز افتاده

درست . گيردها شكل ميقرّب و در آسمانبلكه به همراهي فرشتگان م ،در ميان افراد معمولي

  :مثل به چاه افتادن يوسف پيامبر و قرار گرفتن يونس در شكم ماهي

  اي در حوت كرده چو يونس وقفه  چو يوسف شربتي در دلو خورده

  )364:1388نظامي،(

  :كندوضوح بيان مي اين مرگ ارادي را نظامي در صفحات پاياني منظومه نيز به

  يـوناني، چه آن كرد افالطون  چـه  مـرد  عاقبت  بايد  عاجزوار  چـو

  كه پيش ازمرگ يك نوبت بميريم  همان به كاين نصيحت يادگيريم

  )368: همان(

از تماميت  شود كه كيهان و جهان را به تسخير درآورد ومرگ ارادي وي باعث مي   

با كذر از جهان ماده  ).تگانه فرديمرحله دوم از مراحل سه(فردي به پيوستگي با جهان برسد 

  :زندهر چه در جهان است پشت پا مي بر

  

  »زاغ ما«نهاده چشم خود را مهر   ز رنگ آميزي ريحان آن باغ
  )همان(                                                                                      

اينجاست . شودحله به بعد شروع مياز اين مر )يگانگي با كيهان( مرحله سوم فرديت   

- وشاق تنگ اما ،كه از عالم باالستزيرا با وجود اين .ماندكه ديگر جبرئيل از همراهي او باز مي

- كه پيري معمولي نيست و جايگاه وي در آسمانجبرئيل با وجود اين. چشم هفت خرگاه است

براي همين ياراي  .ي استدر پيشگاه الهي برتر از و) ص(هاست ولي مقام و عظمت پيامبر
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منزلت و (گذارد را بعد از اين مرحله ندارد و مقام خود را به ميكائيل وامي) ص(همراهي پيامبر 

  :تواند باالتر از اين برود نمي و) آسمان است نه بيشترجايگاه وي تا هفت

  بدان ختّلي شده پيش شاهنشاه  وشاق تنگ چشم هفت خرگاه
  )363: همان(

  فكند از سرعتش هم بال و هم پر  طاووس اخضر ،بدان پرّندگي
  )364:همان(                                                                                            

پس  راهنمايي الزم است كه شايسته اين جايگاه باشد، مرحله كيهاني دليل و در

ماند و نوبت به وهي ميكائيل نيز از ادامه راه باز ميدر مرحله ال. شتابدميكائيل به كمك وي مي

  :رسداسرافيل مي

  عنان بر زد ز ميكائيل بگذشت  چو جبرئيل از ركابش باز پس گشت

  رفرف نشاندش ة خانهودج به   سـرافيل آمـد و بــر پـر نشانـدش

  )همان(

سرآغاز زمان يابي به مركز جهان به معناي رسيدن به نقطه خروج از كيهان در  دست   

عروج  زمان و فضا را از ميان برده و انسان را به لحظه . و در يك عبارت از ميان بردن زمان است

شود و با تولد  دوباره متولد مي«رساند كه به اين ترتيب به مفهومي ينش جهان ميرازآلود آفر

  ).116: 1382الياده، (» گردد جهان هم عصر مي

  ز برقع باز بستندـكان را نيم  جهت را جعد بر جبهت شكستند

  نشاني پـديـد آمـد نشـان بي  مكاني محـمد در مكــان بـي

  )365: 1388نظامي، (

در اينجا زمان به پايان . اينجا درخشش جذبه و برزخ ميان خودآگاه و ناخودآگاه است

در اين  .شود، پايان سلوك، فناي فرديت و خلود ناخودآگاه جمعي است رسد و ابديت آغاز مي مي

جبرئيل  ؛كنند را همراهي مي )ص(وار سه فرشته هر كدام در مراحلي پيامبر سير و سلوك دايره

  .در مرحله جسماني، ميكائيل در مرحله كيهاني و اسرافيل در مرحله الوهيت

جبرئيل و . [ماديت، معنويت، الوهيت: كند عدد سه، سه مرحله از هستي را القا مي«

سه نشان دهنده تركيب روحاني است و ] ز بيانگر چنين نمادهايي هستندميكاييل و اسرافيل ني
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رشد وحدت  داللت بر حل شدن تعارضاتي دارد كه به سبب ثنويت ايجاد شده است، سه نشانه

  .»)158: 1380امامي، (. شود است و از اين رو به بهشت نيز مربوط مي

سه به . د و كيهان و آدمي استعدد سه، نشانگر نظام فكري و روحي در ارتباط با خداون

  ).663،3 ج: 1388شواليه و گربران، . (شود عنوان طاق اول اغلب عدد آسمان ملحوظ مي

ها دوازده است كه  شود و حاصل ضرب آن حاصل جمع عدد سه و عدد چهار، هفت مي

را در ) هخودآگاه و ناخودآگا(روند، زيرا اين دو عدد، مؤنث و مذكر  ترين اعداد به شمار مي كامل

  .خود دارند و نماد تماميت و كمال هستند

تا  امهات سفلي كه چهار(به همراه سه فرشته و با گذشتن از مادران دهر  )ص(پيامبر

گذرد  ها مي ها و مكان و طي هفت آسمان و سير در دوازده برج فلكي، از همه اين زمان) هستند

 )خدا(است اكنون ديگر پيامبر به كلّ  كمال  مرحله كه اين، رسد و به ابديت و خداوند مي

  : اليق ديدن اوست رسيده است و

  جهت ديدخداوند جهان را بي  كالم سرمدي بي نقل بشنيد

  )365: 1388نظامي، (

  :آگاهي بعد از رسيدن به كمالباز گشت به خود 

  بيامد باز پس با  گنج  اخالص  چو پوشيد از كرامت خلعت خاص

  )همان(                                                                                  

هنگام شروع مراحل سفر مانند گل و هالل ناقص بود ولي در پايان سفر به سرو و بدر 

  :شودكامل تبديل مي

  هاللي رفت و بدري بود كĤمد  گلي شد، سرو قدي بود كĤمد

  )همان(                                                                                        

رسد و طريق فرديت و كمال را  به پايان مي سفر آييني قهرمان با گذشتن از اين مراحل 

  .شود از نو متولد مي و كند با موفقيت طي مي
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فرايند فرديت به معناي سازش خودآگاهانه با مركز دروني يا خود است كه موجب رشد 

شود كه يكي از  مي» تولد مجدد«اين سازش منجر به فرايند . شود ني و بلوغ شخصيت ميروا

. ساني طبيعت و حيات و انطباق آن دو با هم استالگوهاي ناخودآگاه است و آن حاصل همكهن

  ).67: 1368يونگ، (

را پس يوسف «: نويسد طبري مي. بينيم فرآيند تولد مجدد را در دو پيامبر ديگر نيز مي

بدان سر چاه بردند، و جامه از او بيرون كردند و رسن به ميان او اندر بستند و او را بدان فرو 

گفت، من عورت خويش به چه چيز پوشم بدين چاه اندر، برادرانش گفتند ) ع(يوسف . بستند

              آن ماه و آفتاب و ستارگان كه تو را همي سجده كردند بگوي ايشان را تا عورت تو را بپوشاند 

را در ) ع(و در خبر است كه چون يوسف «: نويسد ابوالفتوح رازي مي). 769: 1366رازي، (» ...و 

خورد  از آن آب مي و گوار شد چاه افكندند، آن چاه تاريك بود، روشن شد و آبش شور بود خوش

 ...و  ا انيس او شداي را بفرستاد ت و آن آب او را به جاي طعام و شراب بود و خداي تعالي فرشته

  .»)292: 1380امامي، (

يوسف با تأمل در خويشتن و توجه به ناخودآگاه دروني خود و تمركز در خويش از چاه 

آيد و بين خودآگاه و ناخودآگاه روان هماهنگي و تعادل برقرار  جسماني و خودآگاهي بيرون مي

وشن آن سوي ناخودآگاه خود ارتباط كند و با اين تولد دوباره با آب شيرين حيات و دنياي ر مي

با  دهد و بعد از اين اتفاق، شود به نداي دروني تن مي اي با او مونس مي كند و فرشته برقرار مي

  .رسد به كمال مي و دارد تولد دوباره به سوي عزت و اقتدار گام بر مي

تاريكي شكم  و ظلمت شب، ظلمت دريا(يونس نيز در سه ظلمت زنداني شده است 

 .گرفتن يونس در شكم ماهي مانند شكل نشستن كودك در زهدان مادر است شكل قرار) اهيم

 آيد تمام موهاي سرش ريخته است و اين يادآور كودكيوقتي يونس از شكم ماهي بيرون مي

ها مراحلي است كه فرد براي رسيدن به همه اين تاريكي .آيددنيا مي كه از زهدان مادر به است

عبور . رو شدن با تاريكي ناخودآگاه استهروب رفتن به ظلمت،. گذاردپشت سر مي ها راتفرد آن

از تاريكي ناخودآگاهي و رسيدن به روشنايي شناخت و كمال بعد از آن الزمه طي مراحل 

  .شود اي واالتر متولّد مي فرد با گذر از اين مراحل دروني روحي در مقام و مرتبه. فرديت است
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در همين  اما است پيامبر مقايسه كرده راج پيامبر اسالم را با آن دونظامي آگاهانه مع 

. كندتفاوت اين معراج را با تولد مجدد دو پيامبر ديگر كامالً نمايان مي مقايسه مختصر

هاست  رسد بنابراين دلو پيامبر در آسمان بعد از طي مراحل كمال به اين نوزايي مي )ص(پيامبر

هاست ولي  ز در زمين و در درون چاه است، حوت پيامبر در آسماندر حالي كه دلو يوسف هنو

  .حوت يونس در دل زمين و در زير دريا و در درون ظلمت قرار دارد

هاي  در بيت زير، بلكه در بيت نظامي برتري پيامبر اسالم را بر ساير پيامبران، نه فقط

  علت فضيلت ايشان بيان را )ص(برپيام  امانت مقام قبلي نيز به صراحت بيان كرده و جالب اينكه

  .كندمي

  به تفضيل امانت رفته در پيش  نموده انبيا را قبله خويش

  )363: 1388نظامي، (

فرايند فرديت رواني در هركس : رسيم با مراجعه به آراي يونگ نيز به چنين نتايجي مي 

، رشد فرد از كند اي كه دارد به شكل متفاوت رشد مي مطابق با اندازه شناخت و وظيفه

فرايند فرديت،  .گيرد و متناسب با عظمت هدف اوست هاي دروني خود فرد شكل مي سرچشمه

  .فرايندي ديني و معنوي است

  

  گيرينتيجه

كهن  ملل دارد، الگوها كه بازتابي گسترده در آثار تمامي اقوام وترين كهناز برجسته   

هاي مختلف  اليه آن، فرد با عبور از فرايندي كه طي. الگوي فرايند فرديت رواني است

و به اين طريق به يكپارچگي  كندناخودآگاهي، سرانجام با حقيقت وجودي خويش مالقات مي

اين فرايند در خسرو و شيرين نظامي درخور بازيابي است و در اكثر . يابدرواني دست پيدا مي

  . است نامه نمود يافتهمضامين آن ازجمله معراج

كه با وجود اين. سازگاري با ناخودآگاهي است هاي رسيدن به فرديت و از راهمعراج يكي 

 ها ساختار مشتركي دارد ولي كاربرد تكنيكي آن با اسطوره ها والگو در تمامي آييناين كهن

 الگويي در معراج پيامبر كاربردي است،هاي كهنمؤلفه. توجه به ظرفيت اشخاص متغير است
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. گذاردالگوي عروج از خودآگاهي به حيطه ناخودآگاهي قدم مياجهه با كهنپيامبر در مو» من«

الگوي سازگاري با كهن و با شناخت و )پيشوايي انبيا(الگوي نقاب در اين مسير با عبور از كهن

به ياري نيروهاي درون و با  .شودوارد حيطه ناخودآگاهي جمعي مي) گيرنزليان آسمان(سايه 

. كندمراحل فرديت را طي مي) ميكائيل و اسرافيل جبرئيل و(پير خردمند  الگويهمراهي كهن

از تماميت  و يعني گذر از تنش و چندپارچگي رواني به سوي تماميت فردي اين سير تحولي،

به مقام پيوستگي  اين ازحركت  و حقيقت عالمپيوستن به  گذشتن از خود و فردي به سوي

  .است قابل تطبيقشناسي يونگ فرايند تفرد در روان گانهبا مراحل سه ،قاب قوسين

يابد كه در مسير اي ميگونه عروج، معاني تازه تصوير باستاني و سرمشق با اين خوانش،

  .هاي جديد خودآگاهي كشف شده استبيداري
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