
  
  
  
  
  
  

  بررسي كاركرد راهنما در تمثيل رؤيا
  پورفاطمه فرهودي

  پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسي
  كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي

  چكيده
گوي (راوي) را مشاهده كرد متن  يا قصه  ها قصه اي كه بتوان در آن ، همة متون ادبيانشناسدر منظر روايت

هاي فرهنگي بشري وجود دارد. با نگاهي ساختگرايانه و با  آيند و روايت در تمام جلوه روايي به شمار مي
ترين  ز كوچكتوان دريافت كه يكي ادر مورد روايت، مي )Vladimir Propp(اساس قرار دادن نظريات پراپ 

  اند.است. كاركردها عناصر پايدار متن» كاركرد«واحدهاي هر حكايت يك 
آنان در شود كه  هاي تمثيلي اطالق مي اي از روايت به گونه )Allegory of Dream(اصطالح ادبي تمثيل رؤيا

  :دنشو به شكل قراردادي تكرار مي كاركردهايي
براي حل  رؤياگونكنند. سفر رازآموزانه با ورود به عالمي برخورد مياي . قهرمان يا قهرمانان با مسأله 1

  شود؛حل آغاز ميمسأله يا بازجست راه
  شوند تا قهرمان را در رسيدن به هدف ياري كنند؛يا راهنماياني وارد داستان مي راهنما. 2 
حل ادامه آنان و جستجوي راه و برخورد با ضدقهرمانان، چيرگي بر به جهان ماوراءقهرمان و راهنما سفر . 3 

  يابد؛مي
  كند.مي بازگوييرا داستان سفر ردد و گميباز به جهان بيداريشود؛ رازآموخته مي . قهرمان4 
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در جهان ماوراء دست يابد. » حقيقتي«به » عالم رؤيا«شود تا با ورود به  برانگيخته مي» رهرو«ادبي   در اين نوع

يابد، به  كند. در پايان داستان رهرو به حقيقتي دست مي همراهي مي سالك را» راهنمايي«در اين سفر روحاني، 
  كند.  گردد و داستان سفرش را براي مخاطبان روايت مي جهان بيداري باز مي

هايي گوناگون يا جلوهؤپردازي است و در تمثيل رهاي دائمي اين نوع داستانيكي از شخصيت» راهنما«عنصر 
تر در  هاي كهن بيش ويكرد داستان، زمان و سطح آن متغير است. راهنما در عالم اسطورهدارد كه به تناسب ر

شود. االهگان گوناگون، جادوزنان و جادوگران نيز از  گر مي قالب پرندگان و موجودات جادويي جلوه
ان بزرگ، هاي آسماني راهنمايان: فرشتگرؤياهاي برآمده از كتاب  اند. در تمثيل راهنمايان جهان اسطوره

هايي با نگاه فلسفي و گاه  پيامبران، مردان و زنان ستوده شده در اديان، پيران نوراني و... هستند. در داستان
چنان از نظر علمي برتر از  هاي نوين راهنما هم اند. در تمثيل شاعران راهنمايان فيلسوفان يا شاعران بزرگ
  شود. سالك است و در لباس استاد سالك متمثل مي

ر اين مقاله برآنيم با بررسي بيش از بيست تمثيل رؤياگون كه بيش از ديگر آثار در روابط د
اند،  با ديگر آثار هستند يا موضوع پژوهش ديگر پژوهندگان نيز شده ) intertextuality relationship(بينامتني

ايت اين مقاله در تالش است، در اين نوع روايت بپردازيم. در نه» راهنما«به توصيف گوناگوني كاركرد ثابت 
تغيير و تطور عنصر راهنما را در طول زمان مقايسه كرده،  داليل اين نوع گوناگوني را در تناسب با ديگر 

  كاركردهاي داستاني بررسي كند.
  كليد واژه: روايت، ساختار، كاركرد، تمثيل رؤيا، راهنما.

  
  مفاهيم بنيادين .1

 روايت  .1.1

ارائه » روايت«از مقولة  ايهاي فكري و نظري خود، تعريف ويژه ادبيات، با شالودهاي در عرصة  هر نظريه
كند و  بررسي مي» قصه«، روايت را در محدودة )Todorov(شناسان نظير تودوروف دهد. برخي از روايت مي

وايت ، ر)Hyden wite( و هايدن وايت )Roland barthes(شناسان مانند روالن بارت گروهي ديگر از روايت
شود كه روايت  ترين تعريف روايت گفته مي ترين و عام گيرند. در ساده تر در نظر مي تر و كلي را در معنايي عام

و كالگ  )Scoholes( يي دارد. اسكولز كند و گويي قصه، راوي اي را بيان مي عبارت است از متني كه قصه
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)kelloge( گوي (راوي) را مشاهده كرد،  يا قصه  ها قصه ن در آناي كه بتوا هاي ادبيبر اين باورند كه همة متن
  1آيند. متن روايي به شمار مي

 )Traugott( اند. تراگوت تر از منظر زباني مورد توجه قراردادهشناسان هم روايت را بيش برخي از روايت      
شود. از اين ديدگاه حتي اگر  اي است كه به فعل گذشته نقل مي معتقدند كه روايت تجربه )Pratt(و پرات

اي مربوط به گذشته تلقي  اي از نظر دستوري به زمان حال نقل شود، بازهم خوانندة آن را به مثابة تجربه قصه
   2اي در گذشته روايتي را نقل كرده است. كند، چرا كه نويسنده مي

 )Shoshana Felman( توان از شوشانا فلمن كنند، مي دانشمنداني كه بر گذشتة روايت تأكيد مياز ديگر       
صدا و  كاوي و تاريخ بررسي كرده است، هم را در ادبيات، روان» گواهي و شهادت«نام برد، وي كه مسألة 

اي است كه در آن  گويد: روايت كنش كالمي چنين مي )Barbara Hernestin( زبان با باربارا هرنشتاين هم
  گويد امري اتفاق افتاده است.  كسي به كسي ديگر مي

روالن بارت معتقد است كه روايت، تنها محدود به قصه نيست، بلكه از معنايي عام و كلي برخوردار است. 
تواند در قالب گفتار يا نوشتار  هاي مختلف و متنوعي دارد و مي بارت بر اين باور است كه روايت، شكل

بندي است. قصه و فيلم در مقايسه  قابل تقسيم» پويا«و » ايستا«ه گردد. از ديدگاه وي، روايت به دو گونة عرض
  با نقاشي يا مينياتور از طبيعتي پويا برخوردارند. 

نگاري،  گيرد؛ خاطره، گزارش، روزنامه ها را دربرمي هاي كالمي ـ بياني انسان روايت قلمرو وسيعي از تجربه
هايي متفاوت از روايت محسوب  ها و... همگي، گونه ها، اساطير، افسانه نامه ها و فيلم ه، فيلمجوك و لطيف

و بيان » نقل«هاي بياني كالمي ـ بصري كه درصدد  گري در بين همة گونه بنابراين، روايت و روايت 3شوند؛ مي
هاي  ا اين حال، اشتراك گونهشود. ب آيند، وجود دارد و به عنصري اشتراكي تبديل مي ماجرا و ماوقع برمي

هاي روايي مذكور  ها نيست. گونه گري، به معناي عدم تفاوت و تمايز ميان آن مذكور در امر روايت و روايت
ها و تمايزها موجب  هاي اجرايي بياني با يكديگر تفاوت دارند. اين تفاوت در ادعا، هدف، منش و ويژگي

از منظري خاص با نيازها و مناسبات انساني ارتباط برقرار كند. قصه  هاي روايي شود تا هركدام از اين گونه مي
اي خاص از نيازهاي ذهني ـ رواني انسان را برآورده  هايي از روايت، تنها و تنها جنبه و رمان به مثابة شكل

                                                 
 .8صدستور زبان داستان. اخوت، .  1
2. همان 
3. 10همان، ص . 
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و عاطفي  ها براي ارضاي نيازهاي روحي، رواني هاي نيازهاي ذهني ـ رواني او را. انسان كنند، نه همة جنبه مي

هاي روايي ممكن و موجود را بيازمايند. تماشاي  چنين تالش براي رسيدن به زندگي بهتر، ناگزيرند گونه و هم
فيلم، كه اساسا به منزلة مطالعة يك روايت ساده يا يك قصة پيچيده است، عالوه بر ارضاي نياز انسان به 

  انگيزد.  ت را در او برميدهد و حس لذ قصه، به نيازهاي بصري و تصويري او پاسخ مي
با  )Tzvetan todorow(شناس نامدار معاصر، تزوتان تودورف اي است كه روايتاهميت روايت به اندازه      

و » زندگي«گويي با  شب، از رابطة قصه و قصه سازي شخصيت و عملكرد شهرزاد در هزار و يك برجسته
   1آورد. به ميان ميسخن » مرگ«گويي با  چنين رابطة عدم قصه و قصه هم

گري، عنصري  اگر روايت را چونان روالن بارت محدود به قصه ندانيم، بايد بپذيريم كه روايت و روايت      
شود. روايت، مانند قصه و رمان با  هاي مختلف روايي است كه حكايات را نيز شامل مي مشترك ميان گونه

گر را  چه كه نوشتار يك حكايت يابد. بايد پذيرفت آن نميسروكار دارد و بدون آن معنا » گري روايت«فرآيند 
يابيم كه ساختار اصلي حكايات،  كردن آن حكايت است؛ بنابراين درمي دهد، چگونه روايت معنا و انسجام مي

  2.بر پاية روايت بنيان نهاده شده است
  

  روايت و ساختارگرايي  .1.2
از عناصري مستقل تشكيل بندي است؛ هر مجموعه  در لغت به معناي اسكلت و استخوان)structure( ساختار

» قوانين تركيب«كنند. اين قوانين كه به  شده است، كه اين عناصر از قوانيني، به هر شكل كه باشد، پيروي مي
ي برخوردار گونه كه هست از خواص كل را آن» كل«اند، به پيوندهاي دوگانه محدود نيستند؛ بلكه  معروف

تك عناصر متمايز است و ارزش هر عنصر تابع وضع تركيبي آن است.  تك هايويژگيخواصي كه از   كنند؛ مي
  افزايد.  تك اجزا به آن مي به ديگر سخن، نظام حاكم در يك مجموعه، خاصيتي فراتر از خواص تك

شناسي است كه به صراحت خود  گر و انسان م) نخستين پژوهشClaude Levi Strauss ()1908(  3استراوس 
ناپذير(نامتغيرها) در ميان  تالش براي يافتن عنصر دگرگوني«او روش ساختارگرايي را  1را ساختگرا خواند.

                                                 
1   .  ،114، صگرا عشق و مرگ در رمان پسامدرنمك هيل . 
 .155ـ149ص هاي ادبي معاصر،نامة نظريهدانشمكاريك،  تر. براي آگاهي بيش 2
 .183ص  ساختار و تأويل متن،   احمدي، ← . 3
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  هاي سوسور هاي زباني از نظريه پردازي اختارگرايي در نقد ادبي و نظريهداند. س مي 2»تمايزهاي سطحي

)Ferdinand De Saussure( شناس كشف قوانين كلي زبان از  نظرگاه سوسور، وظيفة زبان درگيرد.  نشأت مي
  هاي متعدد آن است. راه بررسي گفته

در اصطالح ادبي به چگونگي سازماندهي و روابط عناصر و اجزاي سازندة يك اثر ادبي با يكديگر ساختار  
ي متن يا بررسي موشكافانهساختارگرايان ادبي به جاي پرداختن به شرح حال و عقايد نويسنده شود.  گفته مي

براي دست يافتن به معنايي يگانه و جزمي، به كشف و تبيين نظام حاكم بر يك اثر ادبي و ارتباط آن با نظام 
ترين مفهوم آن روش  ساختارگرايي به وسيع«بر آن نوع ادبي يا كل ادبيات پرداختند. » قوانين عمومي«حاكم و 
       3»هاست. د كه در روابط آنجوي واقعيت نه در اشياي منفر و جست

اند و هر راوي از  شوند، حوادثي داستاني مندي كه روايت مي هاي زمان بنياد هر روايتي حادثه است. همة كنش
اي باشد كه خواننده را در انديشة  كند. اين روايت بايد به گونه ديدگاه خود آن حادثه را براي ما روايت مي

، دربارة درآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتثير قرار دهد. اسكولز در خود شريك كند و او را تحت تأ
  گويد: هاي روايي مي هاي ساختاري با فرم سازگاري نظريه

اي در بررسي ادبيات در رويكرد آن به ادبيات روايي  هاي ساختارگرايي به منزلة شيوه مزايا و محدويت«      
» سازگاري«شود. اين چندين دليل دارد كه سرانجام به  ي درك ميتر از هر جنبة ديگر نظريه يا نقد ادب روشن

شوند. چون عرصة  رشته ختم مي ادبيات روايي به عنوان موضوع مورد بررسي و ساختارگرايي به عنوان يك
تاريخي) و از طرف ديگر به رمان  رسد (ساده، كوتاه، همگاني، شفاهي، پيش طرف به اسطوره مي روايت از يك
كند  هاي ساختاري را حفظ مي كه برخي ويژگي ده، طوالني، فردي، مكتوب، تاريخي) ضمن آنجديد (پيچي

(اسكولز، » اي بسيار عالي براي بررسي ساختارگرايان است. گشايي)، عرصه (شخصيت، موقعيت، كنش، گره
1379 :91(   

     
  پراپ و بررسي حكايت  .1.3

                                                                                                                                               
م) 1081ق/471هاي عبدالقاهرجرجاني( پرازي گرايانه تنها  مختص به غرب و از اكتشافات قرن بيستم نيست. در نظريه . اما اين نگاه ساخت 1

 .254ـ215، ص»نظرية جرجاني در باب ساخت(نظم)«ابوديب،  ←هايي عميق و دقيق از ساختارشناسي دست يافت.   توان به ريشه مي
2 .185ص تأويل متن،  وساختار احمدي، ؛ 7ص و تفكر مدرن، اسطورهاستراوس،  ← .   

 .18، ص رآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتد، اسكولز ←.  3
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هاي ساختارگريانة داستان  بررسيبودند كه به  پژوهشگراني والديمير پراپ و كلودي استروس از نخستين

رفتند. پراپ كار خود را بر روي » هاي ساده شكل«پرداختند. آنان براي ارائة يك نظام ساختاري به سراغ 
هاي پريان انجام داد و استروس زمينة فعاليت خود را از ميان مصالح اساطيري انتخاب كرد. توجه اين  حكايت

ها براي كشف الگوي مشترك بين مواد مورد بررسي ايشان، نشان از  آغازين و تالش آنهاي  دو محقق، به فرم
  هاي داستاني مدرن دارد.  ها با فرم ارتباط تكميلي اين فرم

صد داستان  با نگاهي ساختگرايانه، به بررسي يكشناسي داستان پريان،  ريختم) در 1970ـ 1895پراپ (
را » حكايت شاه«بندي مشابهي داشتند، ساختار يك  ها كه تركيب تروسي پرداخت. وي با بررسي اين حكاي

گراني كه مبناي  كردند. او برخالف پژوهش ويك تجاوز نمي كشف كرد كه در آن جمع كل كاركردها از سي
ترين واحد هر حكايت  قرار داده بودند، كوچك» مايه بن«ترين واحد هر زباني  ها را بر كوچك تجزية حكايت

هاي ويژه) در  ناميد كه شامل عناصر پايدار متن بودند. پراپ دريافت، اين كاركردها (نقش» كاركرد«را 
و نظريات خود را در فرمولي اساسي خالصه  1آيند حكايات مختلف، هميشه با ترتيبي يكسان در پي هم مي

نظر اهميتي عمل شخصيتي از اشخاص روايت كه از نقطه«چنين تعريف كرد: » خويشكاري«كرد و كاركرد يا 
شود كه  از مجموع پژوهش ساختاري پراپ اين نتيجه حاصل مي 2»كه در جريان عمليات قصه دارد

نسبت محدود دارند و همچون  هايي كه در ظاهر دارند، ساختاري به هاي پريان با همة تنوع و تفاوت داستان
   كنند. زبان طبيعي از قوانين مشخصي پيروي مي

ش پراپ را به اين خاطر كه او فقط به تجزية ساختار متن پرداخته و به تحليل گران، رو چندي از پژوهش
اند؛ اما بايد اذعان داشت كه نظام او، باوجود همة  نتيجه دانسته است، بي خالص صوري آن بسنده كرده

از پردازان ديگري نيز با الهام  شناسان بعدي شد و نظريه هايش، نقطة شروع و نيروي محركة روايت كاستي
دست آورده بود بر انواع ديگر  ها به پژوهش پراپ كوشيدند تا نتايجي را كه او در شناخت ساختار حكايت

شناسي پايه از  ترين گام را در روايت . تزوتان تودورف با انتشار دستور زبان دكامرون، مهم3ادبي تعميم دهند
گيرد و در اين مورد  جهاني را مفروض ميزمان پراپ به بعد برداشت. تودورف در آغاز كار يك دستور زبان 

  گويد:  مي
                                                 

  ويك كاركرد وجود نداشت. البته در هيچ حكايتي مجموع سي . 1
  .58ـ53، صهاي پريان شناسي قصه ريختپراپ، .  2

3 161ص بوطيقاي نثر،تودوروف،  ←تر. براي آگاهي بيش   
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ها  كند. نه فقط همة زبان هاست و حتي خود انسان را هم تعريف مي اين دستور جهاني سرچشمة همة جهاني«
كنند. جهاني است نه فقط به اين دليل كه دربارة  هاي داللتي از يك دستور زبان واحد تبعيت مي كه همة نظام

  1»گويد، بل به اين دليل كه با ساختار خود جهان هم منطبق است. جهان سخن ميهاي  كلية زبان
كند و معتقد است هر اثر  ابتدا سه جنبة كلي متن روايت را مشخص مي  او با استفاده از سنت دستوري،

توان از منظر معنايي، نحوي و علم بيان بررسي كرد، تأكيد تودوروف در بررسي متن روايت بر  داستاني را مي
فهرست امكانات   ر پراپ بود،هايي از روايت كه موضوع كا جنبة دو نحوي روايت است. او با بررسي جنبه

  هاي ديگر ادبي نيز به كار برد.  توان دستور او را جهت بررسي متن روايي را گسترش داد، به نحوي كه مي
 

  تمثيل رؤيا به مثابة يك روايت  .2
شود تا  برانگيخته مي» رهرو«در آن  شود كه تمثيلي اطالق مي هايروايتاي از  به گونه» تمثيل رؤيا«نوع ادبي 

دست يابد. در اين سفر رازآموزانه و روحاني، » جهان ماوراء«در » حقيقتي«به » 2عالم رؤيا«با ورود به 
كند و در نهايت داستان رهرو به حقيقتي دست يافته، به جهان بيداري باز  همراهي مي سالك را» راهنمايي«

به شكل قراردادي  كاركردهايي هاترواي  كند.  در اين نوع گردد و داستانش را براي مخاطبان روايت مي مي
  :دنشو تكرار مي

براي حل  رؤياگونكنند. سفر رازآموزانه با ورود به عالمي اي برخورد مي. قهرمان يا قهرمانان با مسأله 1
  شود؛حل آغاز ميمسأله يا بازجست راه

  ياري كنند؛شوند تا قهرمان را در رسيدن به هدف يا راهنماياني وارد داستان مي راهنما. 2 
حل ادامه و برخورد با ضدقهرمانان، غلبه بر آنان و جستجوي راه به جهان ماوراءقهرمان و راهنما سفر . 3 

  يابد؛مي
  كند.مي بازگوييرا داستان سفر ردد و گميباز به جهان بيداريشود؛ رازآموخته مي . قهرمان4 

به اين نوع  هاي ادبي جهان ولي در برخي فرهنگ اصطالح تمثيل رؤيا در ادبيات ما اصطالحي نوظهور است؛
ي اين نوع را داستان  بررسي و بهترين نمونهتمثيل داستاني اي  عنواني گونه اند و تمثيل رؤيا را به ادبي پرداخته

                                                 
 .159، صدرآمدي بر ساختارگرايي در ادبياتاسكولز،  1
كنيم و جهان و آينده هاي نوع اخير در دنيايي غيرواقعي سير ميبينيم بلكه در عالم بيداري هم در خوابما تنها در حال خواب، خواب نمي. 2

 65، ص»رويا و اسطوره«اي به مراد دل خود مي سازيم.آبراهام، 
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؛ ولي با نگاهي به آثار بازمانده از جهان اسطوره و  اند م) معرفي كرده Roman de la Rose ( )13( گل سرخ

هاي بشر  سفرهاي روحاني به جهان پس از مرگ، از نخستين سفرنامهيابيم،  رازآموز بدوي در ميهاي  آيين
ها هايي از اين نوع روايتهاي آموزش اسرار مذهبي در قبايل بدوي نيز نمونه؛ از ديگرسو در آيينهستند

رمان «رازآموزانه را  اياين گذره، داستان  پرداز چك نظريه )Daniela Hodrova( دانيال هودروا وجود دارد.
  است.ناميده )Le romaninitiatiqe(»تشرف

م) از 1678هاي ميانه رواج تمثيل رؤيا، كاهش يافت؛ اما هرگز از بين نرفت. سير و سلوك زائر( پس از سده
» اقبال الهوري«ي سروده كارول، جاويدنامه م) اثر لويس1865ين، آليس در سرزمين عجايب( جان باني

ي شفيعي كدكني  »نامه معراج« ق)،ه. 1363 -1295» (آقا نجفي قوچاني«از  ش) سياحت غربه.1250ـ1316(
  1.م) چندي از تمثيل رؤياهاي نوين هستند1998(» وينسنت وارد« ي ساخته آيند، و  فيلمِ چه رؤياهايي كه مي

  
 كاركرد راهنما در روايت تمثيل رؤيا .3

اند كه شامل عناصر تشكيل شده» كاركرد«به نام   واحدهايي كوچكتر آمد، ساختار روايت از كه پيشچنان
ها يابيم، كاركردهاي اين نوع داستانهاي تمثيل رؤيا درمياند. در نگاهي ساختارگرايانه به روايتپايدار متن

  ها نيز به شكلي معنادار يكسان است. نسبتا محدود است. قوانيني حاكم بر اين نوع داستان
تمثيل رؤيا يكي از نخستين انواع  و هاي خيالي به دنياي ارواح بوده است نامه ها، گشت امهنخستين سفرن

سفر به عالم ارواح با اهداف مختلف و به در عالم ارواح هستند.  ي رؤياگونسفر هاي بشر و روايتسفرنامه
  است. اشكال متفاوت انجام گرفته

اين دست آزادي [رهايي انسان از هرگونه محدوديت در گر  ترين نمادهاي رؤياگونه كه بيان يكي از رايج«
تر] از راه تعالي است، مضمون سفر تنهايي يا زيارت است كه به نوعي زيارت  ي عالي روند رشدش به مرحله

ي  روحاني كه نوآموز در خالل آن به كشف طبيعت مرگ نايل مي شود، شباهت دارد. البته اين مرگ به منزله

                                                 
مجموعه مقاالت ششمين ، »بررسي تطبيقي تمثيل رؤيا در ايران و ديگر ملل«پور، فرهودي ←هايي ديگر از تمثيل رؤيانمونه. براي آشنايي با  1

 .690ـ659، صالمللي استادان زبان و ادبيات فارسيمجمع بين
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ل سفري است به سوي آزادي از خود گذشتگي و تجديدقوا كه به وسيله ارواح شفيق آخرين داوري نيست ب
  )227: 1377،يونگ( 1»پشتيباني مي شود. راهبري و

اي پيچيده در زندگي يا سوالي ازلي چون مرگ؛ برخورد با مسألهپس از قهرمان سفر رازآموزانة تمثيل رؤيا 
 سخت، كه گريبانش را گرفته، پاي در راهي شرايط يي ازو احساس نياز به رهاكش آگاهي از وضعيت خطرنا

پا » ارواحي شفيق«ناممكن است، پس  دشوار و گاه بدون وجود داناي راه »طي اين مرحله«نهد.  و ناشناخته مي
  شوند. نهند و راهنما و همراه سالك مي ي داستان مي به عرصه
چه در زبان اسطوره، چه تمثيل رؤيا و چه در   ،بخش اودهنده و نجاتنما و كاركرد ياريراهشخصيت حضور 
معموالً به خواست نيروهاي  وي هاي عرفاني گذشته و نوين يكي از شرايط حصول به مقصود است. سلوك

هاي برتر انساني و فرابشري  داراي ويژگيو معموال  شود فرستاده مي قهرمانانبراي هدايت  2خير فرازميني
يابد؛ زبان  ايي مطلق است، بدون ياري حرف و كالم از ضمير رهرو خبر مي، كه نور محض و زيبآنان است:
هاي تمامي رازها و  هاي راه و روش رويارويي با نيروهاي شر است؛ تأويل فهمد؛ آشناي سختي ها را مي شيطان

هست،  چه هاي خود رهرو را از آن داند؛ در طول راه رهرو را هدايت و حمايت كرده و با آموزش نمادها را مي
تر شدن  وي در رؤياگونه 3هاي فرابشري راهنما و كارهاي جادويي رساند. توانايي چه بايد باشد، مي به آن

  فضاي داستان بسيار مؤثر است.
راهنما از ناراحتي و ناتواني رهرو اندوهگين و  4؛است اي عاطفي و گاه عاشقانه  رابطه ،ي راهنما و رهرو رابطه

ي  . اين رابطهكند و از تمام قواي خود براي هدايت و رستگاري رهرو استفاده مي دشو از راهيابي او شاد مي
رهرو به  5ي چنين روابطي سرسپردگي مطلق آفريند، ولي الزمه ويژه گاه فضاهاي  شورانگيزي را مي

يين پيش تعاز حلي  كند. راهنما براي هر مشكلي راه رو منفعل تبديل مي رهرو را به يك دنبال و  راهنماست
  ها را  بگشايد. شود؛ تا او رازها و راه دارد و رهرو بدون هيچ خالقيتي در پناه راهنما پنهان مي شده و جزمي 

                                                 
و  342، ص حكيم سنايي غزنويساختار رمزي سيرالعباد ،  اسموژنسكي  ←تر  . براي آگاهي بيش227، صهايش انسان و سمبول، . يونگ1

 .176، صها و... آيينالياده. 
   .87ص،  كمدي الهي. دانته، 221، صسيرالعباد سنايي. ←.  2
 . 170،  كمدي الهي، دانته .221، سيرالعباد سنايي، ← . 3
 ، 374، 336،  همان. 4
ام  هاي ناگفته ات سر نمي تابم. و نيز خود بر  انديشهاز اراده داني كهچه را كه تو خواهي به جان پذيرايم تو مرشد مني و نيك ميهر آن«. 5

 .    229، سيرالعباد جايـگه روان كـردم      سنايي،  ؛ يا ،  آنچـه او گفـت همـچنان كـردم              پس از آن328همان، »          وقوف داري.
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ها  اند و رهرو به شدت از اجراي آن ها غيرعادي  كه فرمان گاه با اين رهرو مطيع تام دستورهاي راهنماست و

ي  راهنما توان هرگونه تأويل يا ارايه ي چيرهحضور  دهد. ي اعتراض يا سؤال به خود نمي ترسد ولي اجازه مي
شود و قهرمان  ي مطلق و صداي غالب داستان مي كند. گاه راهنما گوينده ديدگاهي نوين را از رهرو سلب مي

بازد. در طول سفر و  ي پررنگش رنگ مي  اي از ثواب و عقاب رفته، در سايه داستان، كه گويي به بازديد موزه
كنند. راهنماي رازدان  شوند و رهرو را از آسيب حفظ مي كالت راهنماها وارد ميدان مبارزه ميبرخورد با مش

  .كند هاي مشكل رهرو را در رسيدن به مقصود ياري مي آزمونو  هاي مستقيم، اعمال نمادين با آموزش
يل رؤيا تعداد و جنس ثابتي راهنماها در تمثيابند.  پيوندند و با او راه مي گاه در راه همراهاني نيز به سالك مي

كنند. آنان كه معموالً  شوند و گاهي در تمام مسير سالك را هدايت مي ها ظاهر مي ندارند. گاه تنها در بزنگاه
نيروهايي جادويي دارند گاه به كسوت آموزگاراني هستند كه با خشونتي دلسوزانه و با اعمالي نمادين براي 

گر دارند. گاه طي سفر  بخش و ياريكنند و گاه تنها نقش رهاييش ميو بهبود وضعيت سالك تال1گيري دست
در برخي  2يابد. تر مي تر و قدسي هايي نوراني و باالتر رفتن مقام روحاني سالك، راهنما نيز تغيير كرده جلوه

شهود ماند و سالك به تنهايي به  يازد كه راهنما از همرهي باز مي شهودها سالك به چنان بلندايي دست مي
  3رسد. مي

  هبه وضوح به كاركرد مادرانة عنصر مادينو گاه  ل داردنمودي قابل تأمتمثيل رؤيا حضور زنان راهنما در 

)Anima(ت قرفتار تند بئاتريس را نتيجة شف تصريح به كمدي الهيعنوان نمونه قهرمان  ؛ بهشود اشاره مي
هاي سلوك  شناسي، ادبيات و طريقه ، روان جلوة زنانة راهنما براي مردان در زبان اسطوره 4داند. مادرانة او مي

  از تصويرهاي تكرار شونده است. 
روح القدس و...)  -ها عبارتند: از سوفيا ( جاويدان خرد، مريم هاي اعلي در طريقه گنوسي ملك«                

در عرفان فلـوطين بر خالف مرد داراي دو طبيعت است، كه كه همه زن هستند. زيرا زن مانند فرشتگـان 
همان طبـايع دوگانه نمـاد باشد يعني هم سازنـده و آفرينـنده معناست هم نگاهدار و محمل آن معنا پس به 

                                                 
ژينـو،   دريـغ و صـميمانه راهنمـا از سـالك اسـت.       گيري، عملي تكرار شونده در آثار اسـت. ايـن رفتـار نمـودي از حمايـت بـي       . دست1

  .308و  336، صكمدي الهي. دانته،  232و101صرسالة آمرزش، معري،  و.... 53، 50صنامه،  ارداويراف
 بيش از ديگر آثار مشهود است.  الهي كمديها در  . اين تغيير راهنما2
 افتد.  هاي داستاني از معراج پيامبر(ص) چنين اتفاقي مي عنوان نمونه در روايت . به 3
  .967 ، صكمدي الهيدانته، . 4
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تواند بود چون در عين حال فاعل و منفعل است. زن به  ويژه زن يا مادينگي  ميانجي دستگير و شفيع مي
  )27: 1364(دالشو،  1»دينه نماد همة نمادهاست.عنوان فرشته ما

ها متناسب با ديگر اجزاي داستان است. به ديگر سخن اگر نوع، شمار، جنس و كنش راهنمايان در روايت
روايت را به مثابة يك جملة دستوري در نظر بگيريم، راهنما به عنوان يك نقش در جمله تحت تأثير روابط 

ايت است. در ادامه كاركرد راهنما را با توجه به ديگر اجزاي داستان بررسي همنشيني بين اجزاي ديگر رو
  خواهيم كرد. 

 
 كاركرد راهنما در همنشيني با كاركردهاي اجزاي روايت .4

  جهان اسطوره .4.1
اند.  هاي وي گويي به پرسش هايي براي پاسخ هاي ادبي بشر و تالش از نخستين آفرينش )myths(ها اسطوره

ها  هاي جهان را كه دليلي براي آن هاي خود غلبه كند و اتفاق اسطوره كوشيده است، بر ترسانسان با زبان 
« هاي بشر است. هراس از نيستي، آورترين پرسشيكي از رازآلودترين و حيرت» مرگ« 2يابد؛ توجيه كند. نمي

تا  3انگيزدرا برمي اي، مقهور زمان شدن و آرزوي جاودانگي انسان اسطوره» مطرود (قدرت) اليزال بودن
  باگذر از دروازة رؤيا به جهان پس از مرگ گام نهد. 

ي بلوغ سني با  ي كودكي و وارد شدن به دوره در جوامع باستاني و بدوي جدا شدن از دوره از ديگرسو
ان همراه بود. تمام جوان)rited initiatique(   4برقراري يك سلسله اعمال منظم معروف به آيين آموزش اسرار

اي از اين اعمال و  قبيله براي پذيرفته شدن در جمع رسيدگان و بزرگساالن، ناگزير از انجام مجموعه
شد، كه معادل رفتاري اين حالت، نزول  بر او اعمال مي 6بعد از آن حالت شبه مرگ 5هاي سخت بودند آزمون

                                                 
 .129، صدر سايه آفتاب، همچنين پورنامداريان، 292صهاي رمزي،  رمز و داستانپورنامداريان،   تر براي آگاهي بيش .1
  .48، صزبان رمزي قصه هاي پري وار دالشو، ←. 2
ترين احساس مذلت و مسكنت ما همين بيم از مرگ و در حقيقت اضطراب برانگيخته از عدم و نيستي، ترس از ميان رفتن و نابود گشتن و  بزرگ« . 3
 .95ص  ،شناسي داستان پريانريختپراپ، » و مطرود (قدرت) اليزال بودن است.» مقهور و مغلوب زمان شدن«
 تر.براي آگاهاي بيش 4

 . 194، صيشها سمبول انسان ويونگ،  ←
  . 10ها و نمادهاي آشناسازي، ص الياده،آيين . 5

  .                                                                 130الياده، همان،  تر براي آگاهي بيش . 30
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است. مرحله سوم  ) rite de passage( به دنياي تاريكي بود؛ اين بخش از اعمال معروف به آيين گذرگاه

      .بازگشت و تولدي دوباره است
سفر رازآموزانه به جهان پس از مرگ در جهان اسطوره بسيار شايع است؛ زيرا به اعتقاد انسان بدوي كسي كه 

مرده از  و خداوندگار جهنم داناي كل است هراسد. از دگر سو زنده وارد قلمرو مرگ شود، ديگر از مرگ نمي
داستان تشرف را با اين عبارت شرح ، روا هود ، پس يكي از بهترين رازآموزندگان است.ه آگاه استآيند
  دهد:  مي

هاي معين مرتبط هستند: سرِ مرزي، كه اين جهان را از آن  ها، مراحل مختلف با شخصيت در اين نوع داستان«
شخصي كه بين جهان محسوس، كه  كند، كند، قهرمان به شخص راهنما و معرف برخورد مي جهان متمايز مي
: 1376(اسموژنسكي،   »جي است. شود،  ميان مير آيد و جهان اعلي، كه به سوي آن رهسپا قهرمان از آن مي

203 (  
هاي ويژه هستند؛ راهنماياني از موجودات و  در زبان اسطوره سالكان معموال خداگونه يا قهرماناني با قوه

تر به جهان  كنند و مسير سفر بيش پرندگان جادويي، االهگان، جادوگران يا جادوزنان آنان را راهنمايي مي
هاي پس از خود بارها تكرار  تر متن ها توصيف شده در بيش زيرزمين است. جهان مردگان كه در اين داستان

  يابند.  شوند و به دوزخ تغيير شكل مي مي
به تمثيلي ق. م) است، دو سفر  3000(به النهريني مربوط  اي بين ، كه اسطوره1گمش گيلدر اسطورة             

به د، وي، افت است، كه در خواب اتفاق مي )Enkidou( »انكيدو« جهان زيرزمين وجود دارد: نخستين، سفر
كند.  ناك زيرزمين روايت مي رود و توصيفات دقيقي را از جهان اندوه همراهي عقابي به جهان مردگان مي

گمش به داللت  است. گيل براي يافتن زندگي جاودانه، قهرمان داستان، »گمش گيل«دومين سفر، داستان سفر 
هستند با گذر از  بانوي باده) Siduri( ، سيدوري )Man – )Scorpion( موجوداتي جادويي؛ چون مردعقرب

در    .ربايد را از وي مي  يابد، ولي در راه ماري آن دست مي »راز جاودانگي«و ديگر سخن  به گياه جوانيرود 
مذكر و يك خداي مؤنث سفري دوازده  خدايانيبه همراهي  2هاي مصر، هر شب خداي خورشيد اسطوره

                                                 
 .119و 94، ص گمش حماسة گيلساندرز،  ←.  1

 .62، صهاي مصري اسطورههارت،  . 2
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 »بلوهر«ست؛ »بودا«كه داستاني هندي مربوط به  1تان بلوهر و بيوذاسفدر داس اي به جهان زيرين دارد. مرحله
بسيار كوتاه به سفر شود. در اين داستان با مفاهيمي استعاليي آشنا مي» بيوذاسف«شاهزاده به راهنمايي 

  است. اشاره شده آشناشدن با حقيقتبه آسمان و  »بلوهر«
هاي تمثيل  هاي چندخدايي فرهنگ يوناني؛ داستان و انديشه )Ptolemeus(بطلميوس  2شناسي براساس كيهان

 ق. م)، در حماسة 19 -70شاعر بزرگ روم( »ويرژيل«يابند؛  رؤيا در يونان و روم كهن شكلي ديگر مي
. بعدها ويرژيل فرستد؛ تا روان پدرش را ببيند ، را به جهان زيرين مي)Enee( »هان«قهرمان داستان،  3،ايد انه

شود كه اين استفادة مستقيم دانته از نام اين شاعر، مؤيد نوعي  ميكمدي الهي ر رؤياگون دانته در راهنماي سف
كند كه اين  قهرمان را راهنمايي مي 4ايد زني كاهن ارتباط بين تمثيل رؤياي ويرژيل و دانته است. در انه

  نيز جلوة زنانة راهنما وجود دارد.ها  آيد. در ديگر داستان قامت بئاتريس درمي بهكمدي الهي راهنماي زن در 
را، كه در اقيانوس گم شده  )Ulysses( »اوليس« ،اديسه حماسة(سدة نهم ق. م)، شاعر بزرگ يونان، در »هومر«
، »بت«از اهالي  )Tiresias( »تيرزياس«فرستد، تا راه بازگشت به سرزمينش را از روان  بود، به دنياي ارواح مي 

تيزياس او را از راه بازگشت و  5شود. لت سيرسه و به راهنمايي بادشمال راهي سفر مياوليس به دال بازجويد.
  .كند آينده آگاه مي

   
  ايران پيش از اسالم  .4.2

شان مؤيد  هاي تمثيلي ديني كه با ماهيت ايدئولوژيك و اقناع كننده هاي داستان ترين مضمون يكي از مهم
كنند،  مفاهيم ديني بوده از ابزارهاي رازآموزانه و بازدارندة قوي براي گروندگان به آن دين استفاده مي

هاي مورد بررسي ما در اين نوشته  ينترين د هاي تمثيل رؤيا هستند. در منابع دين زرتشت كه از كهن داستان
  ها وجود دارد: به نسبت قابل تأملي از اين گونه تمثيل هاي نيز نمونهاست؛ 

                                                 
 .102، ص»بلوهر و بيوذاسف«عابدي،  . 1
 .184، 8صص  شرح مشكالت خاقاني، ؛ همچنين عباس ماهيار،  1016، صهمان دانته، ←تر  . براي آگاهي بيش2
 .251ـ210، صصايد انهويرژيل،  . 3
 .251ـ210ص همان، .  4
5 .  212 صاديسه، ، هومر. 
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در اين بيند.  رود و فرشتگان و دادار را مي به بهشت مي »همنب«به همراه  »پيامبر«، 1در اسطورة زندگي زرتشت

در » بهمن« گردانند. او را دگر بار به زمين باز مي آموزد و در پايان آسماني هر ايزد رازي را به او ميسفر
  شود. هاي ديگري نيز در نقش راهنما ظاهر مي داستان

موبد بانفوذ اوايل دورة ساساني ياد شده است. در اين معراج،  Kerdir( 2( »كرتير«در كتيبة سرمشهد، از عروج 
اش  با وجدان ديني او در عالم رؤيا كند. ز ميرود و با همراهي ارواحي سفر خود را آغا موبد به عالم خلسه مي

  . دهد گيرد و دوزخ را به او نشان مي كند. زن دست او را  مي ، ديدار مياست نموده شده زني زيباكه به شكل 
در   رود.  گونه به همراهي فرشتگان به ديدار جهان ماوراء مي ويراز، با گذري خواب  ،ارداويراف نامهقهرمان 

گويند؛ سپس  آمد مي آيند و به او خوش مي ويراز به پيشواز 3»سروش پاك و آذر ايزد« رسف شب نخستين
گيرند و سه گام برابر با سه شعار دين زرتشت، كردار نيك، گفتار نيك و پندار نيك،  فرشتگان دست او را مي

او در اين سفر رازآموزانه با وجدان ديني ارواح درگذشته كه  رسند. مي )činwad(دارند تا به پـل چيـنود  برمي
كند. او پس  چنين تمثل اعمال در جهان برين ديدن مي است؛ هم 4مينوي خردمانند تمثيل رؤياي كرتير و البته 

د. گرد با اورمزد ديدار كرده، به جهان بيداري بازمي» بهمن«هاي بهشتي و دوزخي به راهنمايي  از ديدار با روان
 تصاوير همان هاي بهشت، كردار نيك و گناهان به روشني تصويرهاي جهان بازپسين، طبقه نامه ارداويرافدر 

   5 ست.ها يشتو  مينوي خرد
  

  مغرب زمين  .4.3
 1در مكاشفات يوحنا ؛ همچنين6ي شده استياه به سفر رسوالن به بهشت و دوزخ اشاره  ،كتاب مقدسدر 

شده، به همراهي  »در روح«، »يوحنا«اي به سفر اين مرد روحاني به جهان برين آمده است، كه طي آن  اشاره
  .دهد هايي به كليسا مي رود و مسيح(ع) پيام مسيح(ع) به آسمان مي

                                                 
 .171 ، صاسطورة زندگي زردشت تفضلي،آموزگار؛  . 1

 .93ـ89،  صتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالمتفضلي،    . 2

  كنند. دو فرشته كه تا پايان سفر ويراز را همراهي مي . 3
  . 51و 17ـ 12، 73، 20صص  مينوي خرد، با: تفضلي،   63، 51، نامه ارداويراف مقايسه كنيد: ژينو، . 4
 .170 صها،  يشتپورداود،  . 5
  .14، ص ديدارهاي دورانگيزكراچي،  روح . 6
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هاي  ، كه فرهنگنوشته شد  Roman de la Rose(( 2داستان گل سرخدر قرن سيزدهم در فرانسه رماني به نام 
قسمت نخست آن شرح يك رؤياست، در اند.  يِ اروپايي اين داستان را پيشينة نوع ادبي تمثيل رؤيا دانستهادب

  . آموزد آداب دوست داشتن را مي  »عشق«از شود و  كه در آن راوي وارد باغ دلپذير مي
اين روايت است.  )Dante Alighieri(»دانته«هاي ميانه اثر  ترين شعر سده بزرگ ،م)1321ـ1314(كمدي الهي

كه  در آغاز داستان، در حاليترين اثر در نوع ادبي تمثيل رؤيا دست بندي شده است؛ دانته  عنوان مهم كه به
سپس به راهنمايي ويرژيل، بئاتريس و  ؛ يابد افزا، سرگردان مي آلود است، خود را در جنگلي هول سخت خواب

رود. سالك پس از گذر از سه وادي دوزخ،  ماوراء ميبه سفري در جهان )San Bernardo(  3»سن برنارد«
شاعر التين و آفرينندة )Virgilus( در كمدي الهي، ويرژيل گردد. رسد و بازمي برزخ و بهشت به شهود مي

ها را شرح  اي خردگراست و در طول سفر راهنما، تمامي اتفاق شود. او يگانه راهنماي سفر شاعر مي ايد انه
توان اين خردمند، تنها در حيطة عقل  4كند. تاريخي تبديل ميـ   ان را به متني اخالقيدهد و فضاي داست مي

ويرژيل در سفر  5.گشايند آيند و راه را مي نيروهاي خير ديگري  به ياري مي ،بشري است و گاهي براي گذر
وز راهنمايي توانا داناي مطلق راه نيست و بايد از ديگران ياري بخواهد، ولي هن ،بر خالف سفر دوزخ، برزخ

به سالكان مي پيوندد و تا پايان سفر برزخ همراه  يشاعر ديگر، در سرود بيست و يكم برزخ 6و مطمئن است.
  7.شاعران است

تر  كسي كه از وي شايسته«شود و دانته را به دست  در پايان برزخ، راهنما به روشني از تفسير رمزها ناتوان مي
لحني كوبنده و تند سالك  شود و با مند وارد داستان مي در فضايي شكوه )Beatrice(بئاتريس سپارد. مي  8»است

ر خالف لحن پدرانة ويرژيل، لحن بئاتريس با ب كند. اش سرزنش مي را به خاطر زندگي نادرست پيشين
اي  كه احساس راهنما به رهرو از دستي ديگر و آميخته با عاطفه تري همراه است. با توجه به اين خشونت بيش

                                                                                                                                               
 532ـ 501، صصالهي مكاشفات يوحناي . 1
 .87و 47 ، صادبيات فرانسه در قرون وسطي ل سونيه، . 2
 روحاني و پارساي بزرگ قرن يازدهم ميالدي.. 3
 .234، 232دانته، همان، . 4
 .197همان، . 5
 .618. همان، 6
 .850، 847همان،  . 7
 .931و 930، 87همان، . 8
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و در هنگام نافرماني خشم و غيرت به هم آميخته  دارد رفتاري متفاوت را از سالك چشم ميشديدتر است، 

راهنماي سالكي راه ناديده است، ولي رفتار بئاتريس، رفتار يك معشوق است با شود. از دگرسو ويرژيل  مي
  1كار. عاشق راز آموخته و فراموش

 شود و سالك رفتار تند اشاره مي )Anima( 2به وضوح به كاركرد مادرانة عنصر مادينه  كمدي الهي در
گيرند كه راهنما از  ها چنان اوج ميدر سفر بهشت گاه نماد 3داند. ت مادرانة او ميقبئاتريس را نتيجة شف
بئاتريس نيز جاي خود را  ،در انتهاي سفر بهشت كند. و سالك را در حيرت رها مي 4زند رمزگشايي سرباز مي

. در طول داستان كند او را همراهي مي تا پايان سفر و وي دهد مي،  )San Bernardo( 5»سن برنارد«، به قديس
  6.كند شود و رازگشايي مي ستان ميدانتة شاعر وارد سير دا ،گاه

 ) John Bunyan(»ين جان باني«نوشتة  م) 1684و The Pilgrim's Progress(  )1678(سير و سلوك زائر
است. در اين تمثيل رؤيايي، كه در دو بخش نوشته شده اين نوع ادبي در غرب نامي آثار  ديگر از  م)  1628(

او همسر و فرزندانش راهي سفري رازآموزانه شده، پس از گذر از ، قهرمان داستان و در پي »مسيحي«است، 
رسند. راهنما در سفر قسمت نخست در شمار و نوع متنوع است و  هاي رازآموزانه به شهر آسماني مي وادي

طور نيست كه سراسر داستان سالك را همراهي كند. شود و اينبه اقتضاي روايت وارد جريان داستان مي
از راه  دهند و يا او را كند. راهنمايان به او آموزش مي ديدار مي 8و بد 7با راهنمايان نيكسالك در مسير 

يابد و به تنهايي به راه  دروازة خروج از شهر ويراني را مي »بشير«با داللت  »مسيحي« .كنند درست منحرف مي

                                                 
  . 970و  966،  همان. 1
 . 270، هايش انسان و سمبوليونگ، . 2
 .967دانته، همان ، »           دل مي نمايد وي در نظر من چنين آمد. [شفيق] در نظر پسرش سنگ  همچنان كه مادر« . 3
مي خواهي دانست چنان عميقانه و در ژرفناي مشيات ازلي او جاي گرفته است چه تو  نيز مسؤول ترا اجابت نمي تواند كرد، زيرا كه آن«...  . 4

 .1429همان، » كه نگاه هيچ آفريده اي بدان رخنه نداد.
 .1591. همان، 5

 . 1273همان، »براي اين كه سخنم فزون از حد سربسته نباشد ... دانسته باش كه اين عشاق فرانچسكو فقر اند.«به طور نمونه:  .6 
(نداها و عاليم  50و  39(سروشان غيبي)؛  ص 54(مفسر)؛ ص 49و48ص (ياور)؛ صص 30(بشير)؛   25، صسير و سلوك زائرين،  باني ←. 7

 راهنما)؛  حضور دايم مسيح (ع) در داستان و... 
 (مرد سياه چهره) و... 155(اعتماد باطل)؛ ص  133همان، ص  ← .8
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نقش راهنما  اين اثر نيز گاه زنان در 1كند.سالكان را تا مقصد راهنمايي مي» بشير«؛ ولي در قسمت دوم افتد مي
تا » فياض« دانند و سالكان حضور راهنما را براي حصول به مقصود ضروري مي، در قسمت دوم را دارند.

   كند.رسيدن سالكان به ساحل رود مرگ، آنان را ياري و هدايت مي
در اين داستان  يابد ادامه ميم)   1865(» لويس كارول«،  اثر آليس در سرزمين عجايب  سنت سفر رؤيايي با

؛ در است شده تمثيل رؤيا نوع ادبي  در قرن اخير رويكردي جدي به .كنددخترك را  راهنمايي مي» خرگوشي«
و در دنياي  ميرد داستان پزشكي ميقهرمان  What Dreams May come( 2(آيند، چه رؤياهايي كه ميفيلم 

همسرش خودكشي كرده و در شود  ؛ تا خبر ميدكن ندگي ميماوراء، در فضايي كه همسر نقاشش آفريده، ز
رود و از بين ارواح معذب، روح همسرش  مي وار كمدي الهيي استادش به دوزخ همراهي دوزخ است. او به

  . دهدو نجات مي يابد را مي
  

  . فرهنگ اسالمي4.4
تر  كه بيش است 3اكرم(ص)هاي معراج، سفر آسماني پيامبر  ترين نمونه در آثار اسالمي، يكي از كامل

و » االسري«اند و آيات نخستين سورة  گونه در فرهنگ اسالمي كمابيش با اين متن در ارتباط هاي معراج داستان
هاي تمثيل رؤيا در فرهنگ  متن ترين پيش هاي عرفاني برآمده از معراج پيامبر(ص) يكي از مهم تصويرسازي

  اسالمي هستند.
(ع) »جبرئيل«در اين سفر پيامبر(ص) به همراهي  4.»اند معراج را آورده ل يا تفصيلبه اجما قرآن همة مفسران«

بيند و  دوزخ و دوزخيان را مي گانه ديدار كرده، هاي هفت شود و از آسمان و فرشتگان ديگر به آسمان برده مي
  گردد. د و بازميرس زماني و مالءاعلي مي مكاني، بي رود و پس از آن باالتر رفته به بي سپس به بهشت مي

                                                 
  .305، ص»تمثيل رؤياي تشرف«محمود فتوحي،  ←تر براي آگاهي بيش .1

 2 .See :Wikipedia, the free encyclopedia .What`s Dream May Come . ) Last  modified :19:33, 8 June 2006 ( .  

<http//:en.wikipedia.org/wiki/What_Dreams_May_Come_%28film%29>. 
 ]Accessed 31August 2006.[ 

 .45ـ39،  صص سير العباد الي المعاد حكيم سنايي غزنويرضا مايل هروي،  . 3

 . 39، ص همان مايل هروي، .4
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ابو «سرشار از تصويرهاي شاعرانه و گاه متكلفانه از كه روايتي  ).ه 363( رساله الغفران، ،رسالة آمرزشدر 

گذرد و به  به پايمردي حضرت فاطمه(س) از پل صراط مي ، سالكم) است 1070ق/ 449(د: » معريالعالء 
  عنوان منجي و هادي در اين اثر نمودي قابل توجه دارد. شود. حضور فعال زن به بهشت وارد مي

است كه در آن سالك به داللت پيري راهيِ ه.)  427( »ابن سينا«داستاني رمزگونه و فلسفي از  يقظان  بن  حي
هاي  كند. سالك پس از گذر از سرزمين شود. پير او را از حدود عالم و چشمة حيات آگاه مي سفر آسماني مي

هاي فلسفي تمثيل رؤيا موجودات معقول؛ به  در داستانبيند.  را مي »عقل اول«شت، روحانيان و مختلف، به
هاي  شود. اين سنت در داستان مطلوب و غايت سفر مي  اي پدرانه دارد،ويژه عقل اول، كه گاه جلوه

  شود. تكرار ميسيرالعباد سهروردي و بعدها در 
توانند  ها مي شب تنهاكند، كه  ، داستان ارواح دربندي را نقل مي1الغربيهرساله الغربه در ه.)  549( »شيخ اشراق«

سرزمين پدرشان هايي رمزگونه، به  پس از گذر از وادي، هدهدآنان به داللت  از بند برهند و به پرواز درآيند؛
چون هنوز  وبينند  را مياند  رسيدگان پيش از خود كه به شكل ماهي نمادين شده؛ دنرس چشمة زندگاني مي و

    شود. دگربار بازگردانده مي اند، به مرگ انجامين نرسيده
 در ق)6ـ5( »سنايي«سفر قهرمان  بخش است. 23بيت و  800مثنويي تمثيلي است، در  2المعاد سير العباد الي 

به سوي شود. راهنماي سنايي نفس ناطقه، جهت حركت رو به باال و آغاز مي» اهبطوا منها«با فرمان سيرالعباد 
راهنماي يكتاي سنايي، كه پيري نوراني و داراي تمام  4و هدف بازگشت به جايگاه نخستين است. 3فطرت
معرفي مي كند. وي به فرمان  5هاي نيك بشري است، خود را برتر از زمان و مكان و فرزند كاردار خدا ويژگي

ابي هيمستلزم رهايي رهرو و را ،پدرش براي هدايت زمينيان آمده است و رهايي و بازگشتش به نزد پدر
شود،  شود. سفرتمثيلي آغاز مي سفر پير مي 6ها رهرو محمل و پاي اوست. در اين داستان برخالف ساير داستان

                                                 
 .83، صهاي شيخ اشراق قصهمدرس صادقي،  . 1
  .300، ص »تمثيل رؤياي تشرف«فتوحي، ؛ همچنين: 552 ص تاريخ ادبيات در ايران،صفا،  ←تر . براي آگاهي بيش 2
 .246، صهاي حكيم سنايي مثنوي ،سنايي غزنوياو رهـاند ترا زفـكرت خـويش/ او رساند ترا به فطرت خـويش  . 3
...  ﴿؛ 20/ 123 ﴾قَالَ اهبِطَا منْها جميعا ﴿. 4   .36/2﴾ قُلْنَا اهبِطُواْ

 .215سنايي، همان، ص»           اهبطوا منها«سوي پستي رسيدم از باال/ حلقـه در گوش ز     

  .222از نباتي ملك تواني شد/  وز زميني فلك تواني شد                               همـان، ص     
 .220همان،      داي ـــاردار خــت كــدرم هسـپ        و جاي   رم زگوهرـن برتـت مـگف. 5
  يـار بـاشـم چـو راي داري تـو              دست گـيرم چو پـاي داري تـو. 6
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كند، براي گذر از  آموزاند، سالك را از تأويل رموز آگاه مي شود، راهنما گام به گام درس رستن را  مي مي
د و در نهايت سالك با اطاعت محض و عمل به رهنمودهاي وي ده ها، راه آسان و قطعي را نشان مي سختي

شود و با وجود راهنما يكي  خود نيز رها مي »بود«رسد، كه از  اي مي رسد. با فرارفتن رهرو، به مرحله به فنا مي
 شود. مي 1»مرد«رسد و سالك  شود، رازآموزي به آخر مي مي

، از جهان نمادين صفات و خصايل انساني گذر كرده، به قهرمان داستان سنايي، در مراحلي رازآموزانه     
آيد، ولي چون هنوز به مرگ نهايي دست  رسد و در نهايت به ديدار گروهي از رسيدگان نايل مي بلوغ مي

   شود. گردانده مي نيافته به جهان بيداري باز
آن سالك پس از ديدار با  است، كه دره )  560(»ابن عربي« شرح سفر رؤيايي ،2االسراء الي مقام االسري 
درون هر در  »شهر آسماني«، گويد شود. قرآن به او مي مي »شهر پيامبر«، كه جوان زيبايي است، عازم »قرآن«

 »عين اليقين«است. پس سالك از خود به در شده، به همراهي  راه حجاب ها جود انساننهفته است و وانساني 
كند.  بيند و او را نيايش مي خداوند را مي ونهد  ها مي پاي برآسمانشود و پس از گذر از طبايع  راهيِ سفر مي

آموزد و سالك راز آموخته، به  آزمايد؛ سپس به او اسراري مي كند و او را مي هايي مي خداوند از او پرسش
   يابد. دست مي »كليد اسرار«

 دست آثار است. در اين اثر نيز ) نيز از اين.ه(سدة هفتم » شمس الدين محمد بردسيري«از  3مصباح االرواح
هاي آنان پاسخ  كنند؛ پير به پرسش رود. آنان در كوه با پيري ديدار مي به كوهي مي» زيرك«راوي با چند همراه 

  رهروبرد و  مي »نفس مطمئنه«و  »نفس لوامه«، »نفس اماره«را به شهرهاي  سالك دهد؛ سپس پير مي
با  »شهر فقيره«سالك در  در پايان سفرهاي بشري؛  اند از صفت بيند، كه هر يك نمادي مخلوقاتي را  مي

   كند. ميديدار پيامبر(ص) 

                                                                                                                                               
  شـاخ مـن گـير تـا بـري گـردي            پـاي مـن باش تا سري گــردي    
  مـن نـدارم چـو مـار پـاي از دم            تو نـداري دو چشم چون كژدم ...   
  .222وارهان هـم مـرا و هم خـود را          همـان،     ه و دد را           رغـم مـشـتـي بـهـيم   

  . آن مكان بر دلـم چو دشمـن ش       در زمان مـن نمـانده او، مـن شد1
 .246همــان،   چون از آن اصل و مايه فرد شدم      طفـل بـودم هنوز و مــرد شـدم                         سنايي،    

 .119ص رويم،  ما ز باالئيم و باال مي ابن عربي،  . 2

 . 71، صص سير العباد الي المعاد حكيم سنايي غزنويمايل هروي، . 3
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 مثنويي است، از  1جاويدنامهبه وجود آمده است.  فرهنگ اسالمي در دوران معاصر نيز آثاري از اين دست در

سروده است. اقبال در سفر خود به  »جاويد«را براي فرزندش .ش) كه آن ه 1250 ـ1316(» اقبال الهوري«
بيند  رود و در هر كره، بزرگي از بزرگان علم و عرفان را مي به كُرات آسماني مي »الدين موالنا جالل«راهنمايي 

 خود را شرح داده و ارادت خود را به  كند. اقبال با اين سفر نظرية وحدت اسالمي ها ياد مي و از سخنان آن
  نماياند.  بزرگان مي

، راهي مرگ ، داستان سلوك روحي است كه پس ازه) 1363 ـ1295( »آقا نجفي قوچاني« از 2سياحت غرب
، از »هادي« افتد و با داللت  و فشار قبر به راه مي »نكير و منكر«با عالم برزخ شده، پس از تجربة ديدار 

  .رسد گذرد و به بهشت مي هاي برزخ مي مسير
هاي عاميانه، روز حشر را وصف  ش)، با زباني سرشار از  اصطالح..ه1323(صحراي محشردر  »زادهجمال «

رود و خداوند را  به ديدار از بهشت و دوزخ مي 3»بلد«كند و با اراية تصويري طنزگونه از آن به همراهي  مي
  پردازد.  رستخيز ميكند و با ديدي نوين به توصيف  گير وصف مي سهل در جلوة عادلي مهربان و قادري

كند و در آن با اشاره مستقيم به نام  داستان سفري به آسمان را بازگو مي 4»نامه معراج«شفيعي كدكني در شعر 
به سفري » مرغي ارغواني«نامه به همراهي  كند. سالك اين معراج سفرش را به اين نوع ادبي ماننده مي» ويراف«

  آموزند. ه او ميرا ب» اي سبز واژه«رود و  فرازميني مي
 

  نتيجه گيري .5
هر روايت همانند يك جملة دستوري بر روي دو محور جانشيني و همنشيني قابل توصيف است. در محور 

طور قراردادي در آن روايت تكرار همنشيني كه روية ثابت هر روايت است، كاركردهايي وجود دارد كه به
بيني است؛ از ديگر سو در روايت نيز چون زبان و قابل پيش ها نيز تابع نظامي نسبتا ثابتشوند و توالي آنمي

  شمار داريم.هاي بيدر محور جانشيني انتخاب

                                                 
  . 79ص ، همان،مايل هروي  ←. 1
 تحقيق و ويرايش: سيد محمد حسيني قزويني. قم: نشر حاذق. سياحت غرب.). 1375نجفي قوچاني.(  . 2
 . 161ص، صحراي محشرل زاده،  جما.  3
 .406ـ397ص اي براي صدا،  آيينه. شفيعي كدكني.  4
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هاي تمثيل رؤيا است. ورود كاركرد راهنما نيز يكي از كاركردهاي دايم، قراردادي و تكرارشونده در روايت
قهرمان با ضدقهرمانان است، اما نوع،  كاركرد راهنما به روايت معموال پس از آغاز  سفر رؤياگون و برخورد

  جنس، شمار و چگونگي حضور او در داستان با توجه به ديگر همنشينانش در محور روايت متغير است.
جا كه معموال راهنما نسبت به قهرمان از دانش گونه و جادووارند و از آنجهان اساطير، جهان قهرمانان خداي

نما جهان اسطوره پرندگان جادويي، االهگان، جادوگران يا جادوزنان تري برخوردار است؛ راهو توان بيش
ها توصيف شده در  تر به جهان زيرزمين است. جهان مردگان كه در اين داستان هستند و مسير سفر بيش

  يابند. شوند و به دوزخ تغيير شكل مي هاي پس از خود بارها تكرار مي تر متن بيش
هاي مذهبي در كسوت راهنما در تمثيل رؤياي آفريده بع آن حضور شخصيتهاي آسماني و به تتأثير كتاب 

هاي شان يكي از راههاي اقناعيها با رويهبيني ديني امري مسلم است. اين نوع روايتشده براساس جهان
فراد هاي ديني چون قهرمانان پيامبران يا اهاي آفريده شده بر اساس كتابتثبيت عقايد ديني هستند. در تمثيل

دارند، راهنمايان هم فرشتگان بزرگ و شناسا در آن دين، پيامبران، مردان و زنان ستوده شده، برگزيده و دين
اند هستند. در ايران پيش از اسالم وجدان ديني سالك، دئنا،  بخشي شده هاي آسماني كه گاه شخصيت كتاب

اند هاي آسماني داشتهراهنمايي را در كتاب وظيفة راهنمايي را برعهده دارد. موجوداتي چون هدهد كه وظيفة
هايي با نگاه فلسفي و گاه آثار شاعران، راهنمايان، فيلسوفان يا  اند. در داستاننيز از اين دست راهنمايان

  اند.  شاعران بزرگ
  شوند:آيند و با زمان منطبق ميهاي نوين درميها در گذر زمان به جامهاسطوره

مان اين بوده كه  نه ماديت را. اما سرنوشت كنيم و نه معنويت و روحانيت را انكار ميي معاصر، ما  در دوره«
چه تاكنون در ذهن ساخته و پرداخته شده بود  در عصري به جهان آييم كه دوران تحقق پذيري است؛ يعني آن

  )149: 1364دالشو، .» (گردد تبديل به واقعيتي ملموس مي
هاي معمولي هستند با توان معمول يك انسان كه اوج در دوران نوين قهرمانان تمثيل رؤيا همگي انسان 

گرايانه چون پزشكي يا تخيلي كودكانه است؛ به تبع آن راهنمايان نيز افرادي برتريشان به ديگران دانشي انسان
  بشر.نهايتا داناترند و نه فوق

تصويرهاي تكرار  هاي سلوك از شناسي، ادبيات و طريقه ، روان زبان اسطوره جلوة زنانة راهنما براي مردان در
 ها طريقه گنوسيتوان در جهان اسطوره و هاي اين نوع راهنمايان را ميو قابل تأمل است كه ريشهشونده 

  بازجست.
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ز كاركردهاي هاي متنوع يكي اها و شكلرغم تمام گونهبه هر روي كاركرد راهنما و حضور مشفقانة او علي

  ثابت نوع ادبي تمثيل رؤيا است.
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پور، نشر ني، ، برگردان: انوشيروان گنجيهايي نو دربارة حكايتبوطيقاي نثر؛ پژوهشتودوروف، تزوتان، 
 .1388تهران،
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تطبيقي و  وةنامه مفاهيم و اصطالحات ادبي فارسي و اروپايي به شي واژه :فرهنگ اصطالحات ادبي ، داد، سيما
  .1378، تهران ،مرواريد ،توضيحي

  .1347)، ترجمة شجاع الدين شفا، اميركبير، تهران، Divine Comedy(كمدي الهي دانته اَليگيري،
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و   ترجمه نامه، واژه نويسي، برگردان متن پهلوي، متن پهلوي، حرف )نامه ارداويراز( نامه ارداويراف ژينو، فليپ،
 .1382شناسي فرانسه در ايران، تهران،  تحقيق: ژاله آموزگار، انتشارات معين ـ انجمن ايران

  .1376ترجمة اسماعيل فلزي، هيرمند، تهران،  گمش، حماسة گيل ساندرز، ك،
  .1376تهران، اسطوره در جهان امروز، مركز، ستاري، جالل، 

 .1357ترجمة عبدالحسين زرين كوب، اميركبير، تهران،  ادبيات فرانسه در قرون وسطي، سونيه،ـ ل،

  .1374سروش، تهران،  ن و ابسالحي بن يقظان و سالما سجادي، سيد ضياءالدين،
تصحيحِ محمد تقي  ،سير العباد الي المعاد)( هاي حكيم سنايي مثنوي سنايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم،

  .1348مدرس رضوي، دانشگاه تهران، تهران، 
ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني،  از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي،: دفتر روشنايي سهلگي، محمد بن علي،

  .1384سخن، تهران، 
 . 1376تحقيق: ابوطالب ميرعابديني، اميركبير، تهران،  بلوهرو بيوذاسف، شيخ صدوق ـ محمدباقر مجلسي،

 .1383، 26، دورة جديد سال دوم، شماره سوم،  پياپيميراث  آينه، »بلوهر و بيوذاسف«عابدي، محمود، 

 . 1322، بريل، ليدن،االولياءتذكره  عطار، فريد الدين،

مقاالت همايش حكيم سنايي)، سخن،  (مجموعه  شوريدةي در غزنه». تمثيل رؤياي تشرف«فتوحي، محمود، 
 .1385تهران، 

  .1386، سخن، تهران، بالغت تصويرـــــــــــ، 
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- شمين مجمع بينمجموعه مقاالت ش، »بررسي تطبيقي تمثيل رؤيا در ايران و ديگر ملل«پور، فاطمه، فرهودي

  .1388، ميراثبان، تهران، المللي استادان زبان و ادبيات فارسي
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[شامل متن سير العباد الي المعاد و شرح آن از سير العباد الي المعاد حكيم سنايي غزنويمايل هروي، رضا. 
، مؤسسه انتشارات [ي روحاني و معراجهاي ادبياي در باب سفرها روي چاپ استاد مدرس رضوي، با مقدمه

  . 1356بيهقي، كابل، 
به  سنايي غزنوي سير العباد الي المعاد حكيم، »سيري در سير العباد الي المعاد«مجروح، سيد بهاء الدين، 

 .1356كوشش رضا مايل هروي، مؤسسه انتشارات بيهقي، كابل، 

  .1375)، نشر مركز، تهران، بن حبش سهروردييحيي ( هاي شيخ اشراق قصه مدرس صادقي، جعفر،
  .1337ترجمة عبدالمحمد آيتي، سازمان انتشارات اشرفي، تهران،  آمرزش،معري، ابوالعالء،  

  . 1381، 7شمارة زيباشناخت، ، »هدهد و رمز او«محمدجعفر،  فر،  معين
 .1383؛ محمد نبوي، آگه، تهران، هاي ادبي معاصر.ترجمة مهران مهاجرنظريهنامة دانشمكاريك، ايرنا ريما ، 

  .1373، ترجمة عباس مخبر، نشر مركز، تهران، النهريني هاي بين اسطوره مك كال، هنريتا، 
 .1378(از افالطون تا عصر حاضر)، فكر روز، تهران،  فرهنگ اصطالحات نقد ادبي مقدادي، بهرام،

هاي ادبيات  (فرهنگ اصطالحداستان نويسينامة هنر  واژهميرصادقي، جمال ـ ميمنت ميرصادقي(ذوالقدر)، 
  .1377داستاني)، كتاب مهناز، تهران، 

، تحقيق و ويرايش: سيد محمد حسيني »سرگذشت ارواح پس از مرگ« سياحت غرب نجفي قوچاني،
  .1375قزويني، نشر حاذق،  قم، 
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 .1379و فرهنگي، تهران،  ، ترجمة نفيسي، انتشارات علمي اديسههومر، 
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با همكاري ماري لويزفون فرانتس...[ و ديگران]، ترجمة محمود  هايش، انسان و سمبول يونگ، كارل گوستاو، 
  .1377سلطانيه،  جامي، تهران، 
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