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مرحله مناسک گذار اسطوره کمبل، بعد از طی سه اسطوره در نظریه تک چکیده:

تحول آگاهی، از مرزهای دوگانگی فراتر پس از ، «بازگشت»و « تشرّف»، «جدایی»

، از رسد. عارف نیز، در منظر مالصدرا، طی چهار مرحله سفر رفته و به وحدت می

 ازکثرت به وحدت رسیده و پس از مراجعت، با تکیه بر نبوّت تشریعی به استمداد 

است که در تطبیق این دو نوع سفر یعنی سفر اسطوره در   این پرسشپردازد. خلق می

هایی ها و تفاوت، چه شباهتاسفاراسطوره و سفر چهارگانه عارف در نظریه تک

دهد که مراحل  تحلیلی و تطبیقی نشان می -وصیفی توان یافت؟ این مقاله با روش ت می

که مراحل  نحوی به باشد، انطباق با چهار سفر عارف میمناسک گذار اسطوره، قابل 

مختلف جدایی در اسطوره با سفر اول، مرحله تشرّف با سفر دوم، ناظر بر اتحاد با خدا 

بل انطباق است. بازگشت نیز با دو سفر سوم و چهارم، قا تامه و مرحلة  و والیت

گونه که عارف در سفر سوم به مقام فرق بعد از جمع و در سفر چهارم به نبوت  همان

گردد، اسطوره نیز، به ارباب جهان تبدیل گشته و  تشریعی رسیده و در میان خلق باز می

 کند.  به یاران خود برکت و فضل نازل می

نی، اسفار اربعهاسطوره، جوزف کمبل، سفر عرفانظریه تک :ها واژهکلید  
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 مقدمه
ها پیش با وجوه مختلف مادی و معنوی سفر آشنا بودند. چنانکه سفر، نقش مهمی در ها از قرنانسان

ها داشته است. مثالً گیلگمش اندوهگین از مرگ انکیدو، روایت زندگی برخی خدایان و نیز حماسه

را مالقات کرده و شرط را به او  1«اوته نه پیشتیم»شود تا راز جاودانگی بیابد.  راهی سفری می

 ,Pritchard) گردد خورد و او به اوروک بازمی بازد و در بازگشت از سفر نیز، مار، گیاه را می می

سبب  گر بود، بدین هرمس سریع و حیلهزندگی هرمس نیز با سفر عجین شده بود.  .(1992:50-51

ای  رسان ایزدان و واسطه ایزدان بود و نقش پیامها و جهان  وآمد سریع بین جهان انسان قادر به رفت

ها،  با توانایی آزادانه سفر کردن بین جهاناو آمد.  حساب می نشینان بههای فانی با المپ میان انسان

، 1378)دورانت،  راهنمایی ارواح مردگان به دنیای زیرزمینی و پنج رودخانه را بر عهده داشت ظیفةو

او )چیستا( »اند.  ستا و خدای وایو نیز به نوعی متفاوت با سفر، در ارتباطایزدبانوی چی .(57 -70: 2ج

« نبرد نیک است ندکردار، تیزکنش، هنرمند، دارندة راه نیک و دارندةصفاتی چون ت دارندة

(Gray,1928: 141). زا زندگی باد که در ابر باران»مینوی باد است.  خدای وایو نیز، بیانگر جنبة

زمین و آسمان فضایی تهی است و  کردند میان  تصور می ایرانیان-فان، مرگ. هندوآورد و در تو می

و است که وزش آن ، وایوداو هم در  اوستاکند؛ که ایزد باد، هم در  ها حرکت می باد در بین آن

ای را طی  ای در نظریه کمبل نیز، سفری سه مرحله قهرمان اسطوره .(98: 1374)بویس، « محسوس است

طی تاریخ و فرهنگ بشریت، که الگوهایی کهن»و « یاییجاودانان رؤ»ها را  کند. کمبل اسطوره می

داند و معتقد است اسطوره،  یم« اند ای، الهامی و آیینی را برانگیخته و ایجاد کرده تصاویر اسطوره

: 1385)کمبل،  کند را منعکس می« سائل بزرگ بشریمشکالت و م»است که « دیتیایی تهی از فررؤ»

اسطوره نه افسانه است و نه  ند.ا ها از نظر او با باورهای عمیق فرد و جامعه در ارتباط اسطوره .(15

، «عرفانی»یای فردی. کمبل برای اسطوره چهار کارکرد در زندگی واقعی، یعنی کارکرد رؤ

ظر ها از ن اما کارکرد اصلی اسطوره. قائل است« تعلیم و تربیتی»و « شناختی جامعه» ،«شناختی کیهان»

: 1385)کمبل، است « فایق آمدن بر سکون توهمات»و « سوی جلو سوق دادن روح انسان به»کمبل، 

61.) 
این دو کارکردی که کمبل برای اسطوره قائل است، یعنی غلبه بر توهمات و حرکت رو به 

آغازد. عرفان و تصوف  این مقاله را می لةبینی عرفان اسالمی، طرح مسئجهان تالقی باپیشرفت، در 
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سان عارف در تالش است تا که در جهان عرفانی، انکنند. چنان نیز بر نکاتی از این دست تأکید می

عربی، جهان محسوس متکثّر را سراسر خیال  ظاهر، به حقیقت باطن عالم معرفت یابد. ابن از پوستة

و اذا کان االمر علی ما ذکرته لک فالعالم متوهم ما له وجود حقیقی و هذا معنی »گوید:  دانسته و می

فالوجود کله خیال فی »داند:  رود و آن را خیال در خیال میبلکه از خیال هم فراتر می .«الخیال

های عادی، بر واقعی بودن آنچه در عالم که انسان حالیدرست در .(225: 1366عربی، )ابن «خیال

این تکثّرات، وجود واقعی »عربی معتقد است:  دهند، ابن کنند، گواهی می محسوسات درک می

نگری به جهان دارد و معتقد است جهان،  واقع درنتیجه، عرفان، داعیة .(458: 1381)کاکایی، « ندارند

توان به حقیقت دست یافت و حرکت رو  طریق روش عرفانی میتوهم و خیالی بیش نیست و تنها از 

رفت از توهم جهان محسوس و کثرت عالم شهادت  به جلو، تکامل و پیشرفت انسان، در گرو برون

 باشد. و دست یافتن به عالم غیب می

ارتباط عمیقی دارند. چنانکه جنید، تصوّف را « سفر»عرفان و تصوّف، با موضوع  ،دیگر ازطرف

سهل »، «جنید» .(16: 1369)سلمی، داند که یکی از آن اصول، سفر است  شت اصل استوار میبر ه

تا آخر عمر و نیز « ابراهیم ادهم»و « ابوعبداهلل مغربی»، «ابوحفض»و « بویزید بسطامی»، «عبداهلل

 در جوانی سفر کرده بعد در جایی ساکن شدند« شبلی»و « بوعثمان حیری»ای دیگر مانند  عده

. در (467: 1370)عطار،  ندا همخالف سفر بود«  ابوبکر وراق»ای دیگر نیز، مانند  . عده(487: 1374یری، )قش

سفر عرفانی، مانند داستان غربت  هایی که دربارةتوان به کتاب ، میاهمیت سیر و سفر در عرفان

 الفیوضات الربانیهسینا،  ابن اشارات و تنبیهاتبردسیری،  منظومه مصباح االرواحغربیه سهروردی، 

 سیر العباد الی المعادالدین کبری،  نجم التأویالت روزبهان بقلی و مشرب االرواحعبدالقادر گیالنی، 

همچنین  صد میدانسینا و غزالی و نیز رساله الطیر ابن های چهارگانه عطار، رساله سنایی، مثنوی

ره کرد. از میان رساالتی که در باب سفر اند اشا خواجه عبداهلل انصاری نوشته شده السائرین منازل

، مالصدرا، کتابی متفاوت «بعةاالر العقلیةاألسفار فی لیةالمتعا الحکمة» اند، کتاب عرفانی نوشته شده

عربی،  عربی متفاوت است و در مکتب ابن است. زیرا تقسیمات چهارگانه مالصدرا، با تقریرهای ابن

و در خلق است، سخنی به میان نیامده است.  درواقع،  سوی خلق سفر سوم و چهارم که سفر به»

، آباد کریم زاده )حسن «بر سفر اول و دوم قابل تطبیق استتنها  تا پیش از مالصدرا، مجموع چهار سفر
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یعنی مالصدرا در نسبت با پیشینیان، بازگشت عارف در سفر سوم و رسیدن به مقام خلیفه  .(12: 1390

شباهت مناسک گذار در  کید قرار داده است. این همان نقطةمورد تأ و قطب و نیز هدایت خلق را

از مراحل جدایی از جهان، تشرّف،  پسکمبل است که در آن اسطوره « اسطورهتک»نظریه 

ها و  تحلیلی و تطبیقی شباهت -با روش توصیفی که در این مقاله افزا خواهد داشت بازگشتی زندگی

 مالصدرا برخواهیم شمرد. اسفار اربعهو سفر عارف را در  اسطوره کمبلهای نظریه تکتفاوت

ارائه نمود. همچنین  قهرمان هزار چهرهدر کتاب  م1949اسطوره را در سال کمبل، نظریه تک

، جزئیات بیشتری از چگونگی قدرت اسطورهگفتگوی او با بیل مویرز نیز در کتابی تحت عنوان 

یه در های اخیر، این نظرکند. در سال ین نظریه را بیان میسفر قهرمان و نیز کارکردهای اسطوره در ا

های ایرانی  های هالیوودی، فیلم فیلمهای ادبی و هنری مانند جهت تحلیل روایت جهان ادبیات، به

، شیخ صنعان، کمدی الهی، الطیر  منطقهای ادبیات عرفانی نظیر  نظیر آثار مجید مجیدی و داستان

بازنمایی »نامه تحت عنوان  است. ازجمله به پایانمورد استفاده قرار گرفته  ها و مانند آن هفت پیکر

و یا  2«اسطوره و هویت غرب آمریکا در وسترن کالسیک، با تکیه بر نظریات جوزف کمبل

یا  3«اسطوره جوزف کمبلسفر قهرمان در مثنوی مولوی، با رویکرد به تک»نامه با عنوان  پایان

و  4یونگ و کمبل در هفت خوان رستم یالگوی سفر قهرمان براساس آرانتبیین که»مقاالتی نظیر 

ها در  توان اشاره نمود. آنچه پژوهش پیش رو را از دیگر پژوهش دیگر مقاالت از این دست می

سازد، ایجاد کارکردی معاصر برای نظرگاه  اسطوره جوزف کمبل، متمایز میزمینه نظریه تک

ر معاصر است. چراکه قیاس مراحلی که عارف در اسفار و اسطوره مالصدرا، در جهان ادبیات و هن

ین دو های قابل توجهی دارد. اما تاکنون، پژوهشی در تطبیق ا کند، شباهت در نظریه کمبل طی می

های  مهمی که باید توجه داشت، عدم توجه الزم پژوهشگران حوزه نظریه ارائه نشده است. نکتة

که مالصدرا، درحدود  صدراست. چناناسالمی چون مال ظری علمایهای ن ت و هنر به سرمایهادبیا

های  بر جنبه تر از کمبل مراحل سفر عارف را به عنوان میراثی جاودان و عظیم )عالوه پیش سه قرن

توان به عنوان  که می است جا گذاشتهعرفانی نظری و عملی( برای جامعه ادب و هنر کشور  نیز به

های مقلدانه از  به جهان ادبیات و هنر، ارائه نموده و از الگوبرداری یک دستگاه نظری و تحلیلی

 دستاوردهای غربی جلوگیری نمود. این پژوهش، آغازگر این راه است.
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 شناختی و کارکرد اسطوره برای جوزف کمبلسطوح اسطوره
در کشمکش های بدن  ندامای، انرژی ا های نمادین یا استعاره تجلی انگاره»اسطوره از منظر کمبل 

بخش تحقق امکان کمال، تجلی کامل  الهام ها همچنین اسطوره .(72: 1377)کمبل، « است با یکدیگر

تکامل فرد ها از  همه اسطوره .(225: 1377، کمبل) «اند قدرت و به ارمغان آورنده نور خورشید به جهان

ه و نحوه ارتباط دادن از وابستگی به جوانی، بلوغ و خروج؛ و سپس نحوه مرتبط شدن با این جامع

 گوید: در مواجهة او می .(63 :1377کمبل، ) اند ان طبیعت و کیهان. صحبت کردهاین جامعه با جه

از  .(225 :1377کمبل، )کنند  ها فرموله میها این مسائل را برای انسان اسطورهانسان با مسائل هستی، 

به  -شناسی، حقیقت ماقبل آخر است نظر او اسطوره دروغ نیست، بلکه شعر و استعاره است. اسطوره

ای، صرفاً یک  توان به قالب کلمات ریخت. قهرمان اسطوره این دلیل ماقبل آخر که غایی را نمی

کمبل، « )دان قربانی کردهها، نیازهای خود را به خاطر دیگران  همه اسطوره»ماجراجو نیست. بلکه 

اند نیز، فرق دارد؛ زیرا  حال اسطوره با قهرمانان دیگر که جان خود را فدا کرده اما با این .(203: 1377

آید شاید  شود. آنچه پدید می ای پدیدار می از دل زندگی فدا شده، زندگی تازه»در اسطوره: 

 .(204: 1377کمبل، )« دن استودن یا شای از ب زندگی قهرمان نباشد، اما یک زندگی تازه و نوع تازه

 .(205-206 :1377کمبل، )ای از زندگی  شهر تازه، و یا شیوه تازه

یاست و نه افسانه، بلکه واقعیتی تأثیرگذار بر حیات بشری و دارای اسطوره برای کمبل نه رؤ

ها را در دو سطح به اسطوره مربوط که انسان نحوی کارکردهای مهم در تمامی دوران است به

که انسان را « شناختیسطحی جامعه»و دیگری در « دنیای طبیعی»داند. یکی در سطح حیات در  می

  .(49: 1385)کمبل،  کند اش مرتبط می روه خاص اجتماعیبه جامعه و گ

ها، مربوط به نیمة دوم عمر قهرمان  ثابت کرد که تمامی اسطوره« رانک»او برخالف تفکّر 

  باشند. درنتیجه، رسیدن قهرمان به توازن میان جهان بیرون و درون میهستند، و بیانگر چگونگی 

رنجور نیست، بلکه کمک به افراد بهنجار  کارکرد اسطوره تنها ارضای امیال کودکی افراد روان

  .(135-150: 1390سیگال، ) رشد یافتن و رسیدن به توازن است برای

مقابل تفسیرهای دینی قرار داد  قطةدرست در نای از متون دینی را  او خوانش نمادین و اسطوره

ها و اشتراک مبانی و نیز تجلی اطوار مختلف از ای، به ریشه و در این خوانش نمادین و اسطوره

شمار  اسطوره روح زنده هر آن چیزی به»های گوناگون، اشاره نمود: ها و مکاناسطوره در زمان
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اسطوره در  .(194: 1392)نامور مطلق،« ت گرفته استنشئ های ذهنی و فیزیکی بشر فعالیترود که از می

یا د. از منظر کمبل فرق اسطوره با رؤتری بر زندگی بشر دار یا و افسانه، تأثیرگذاری عمیقمقابل رؤ

ا، با خودآگاه نیز در ارتباط یاحدی دارند، اما اسطوره برخالف رؤدر این است که این دو زبان و

ضوعات جدی زندگی زنده ها به مو چنین برخالف افسانه، اسطورههم .(262: 1385)کمبل،  است

ها برای تفریح استفاده  مایه پردازند؛ ولی افسانه، از همان بن جامعه و طبیعت می برحسب مرتبة

شناختی های مختلف حقیقت دارند و هر بررسی اسطوره ها به مفهوم اسطورهکند. از نظر کمبل،  می

پردازد. فرد  شود می ه در زمانی خاص، به فرهنگی خاص مربوط میگونه کبه حکمت زندگی بدان

طبیعت را با طبیعت خود شخص  کند. عرصة اش، جامعه را با عرصة طبیعت یکپارچه می را با جامعه

شناسی خود ما )جهان غرب( کننده است. به عنوان مثال: اسطوره کند. نیرویی هماهنگ یگانه می

ای اخالقی خیر و شرّ، بهشت و جهنّم؛ ازاین روست که ادیان ما تکیهبر مثال دوگانگی است:  مبتنی

 .(91: 1377)کمبل،  دارند. گناه و کفاره، درست و غلط

ها، ضامن حرکت  انسانی، به وجود آوردن سمبل است. این سمبل کارکرد اسطوره برای جامعة

خواهند او  کنند تا بر توهّمات دائمی بشری که می رو به جلو برای انسان بوده و به انسان کمک می

همچنین اسطوره به دو هدف خدمت  .(61: 1385 )کمبل، در همان حالت حفظ کنند، غالب آیدرا 

در دنیای خودش، کارکرد مثل قومی است، و سپس دست کشیدن کند، ترغیب جوان به زیستن  می

 رونی خودتان استای است که راهنمای شما به زندگی د از آن. مثل قومی، افشاگر آن مثل اولیه
 .(114: 1377)کمبل، 

 کمبل« اسطورهتک»نظریه 
شد. محور شناسی مشهور در اسطوره و اسطوره« اسطوره زایشی»و « اسطوره»کمبل با دو نظریه تک 

توان گفت که از نظر  اسطوره زایشی می اسطوره است اما مختصراً دربارةتکبحث این مقاله، نظریه 

های فردی و جمعی جای گیرند و  ها به زمان و تأمل نیاز داشته و باید به مرور در نهانخانه او اسطوره

گیری و رشد  نگی شکلچگو دهد. کمبل مطالعة انسان معاصر نمیتحوالت سریع این امکان را به 

 نامد می« ای یا اسطوره زایشی ورهتکوین اسط»را « یک محور درزمانی»باورها و اعتقادات مذهبی در 

نیاها در درون ما د و همة خدایان ها، همة همة بهشت»نظر کمبل این است که  .(199: 1392)نامور مطلق، 
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های بدن  شکل انرژی ای یا تجلیّات انگارهاند و رؤ ای بزرگ شده در طول زمانیاهها رؤ هستند. آن

 .(72: 1377)کمبل، « در کشمکش با یکدیگرند؛ اسطوره همین است

را ارائه کرد. برمبنای « تک اسطوره»نظریه  مان هزار چهرهقهر، در رساله 1949 سال کمبل در

 های جهان در کنند. تمام اسطوره الگوها تبعیت میها از اشکال واحد کهن این نظریه، همه اسطوره

های گوناگون از آن هستند: ها ویرایشکه این داستان کنند اصل داستان واحدی را نقل می

کشف کمبل،  .(48: 1377کمبل، « )اندند و همواره یکسان بودها ها یکسان های اصلی اسطوره مایه بن»

اسطوره کمبل عنوان  یک کالن اسطوره بود. در نظریه تک وع نامحدود یک داستان واحد دربارةتن

کند. او  ای، از یک الگوی معین تبعیت می کند که در طول تاریخ توالی اعمال قهرمان اسطوره می

« الگوییای کهن قهرمان اسطوره»های گوناگون از یک  مردمان سرزمین« برداری نسخه»معتقد به 

ه، دین تازه، شهر عصر تازبنیانگذار یک  -ای معموالً بنیانگذار چیزی استاست که  قهرمان افسانه

 .(205-206 :1377کمبل، « )ای از زندگی تازه تازه، و یا شیوة

که در « یک قهرمان با هزار نقاب است نه هزار قهرمان»و به بیان روتون، موضوع مربوط به تنها  

سفر خویش «  جدایی، تشرّف و بازگشت»یعنی « مناسک گذار»اسطوره که همان واحد هسته تک

ایثار و فدا کردن خود ». قهرمان کمبل از منظر ووگلر، با موضوع (102: 1387)روتون، دهد م میرا انجا

جدایی از »و همچنین مناسک گذار این قهرمان از منظر روتون با  (59: 1387)ووگلر، « برای دیگران

رده است. خو( پیوند 103: 1378)روتون، « افزا بازگشتی زندگی»و « نفوذ به منبعی از قدرت»، «جهان

اسطوره هستند که در مناسک های تغییریافته یک کالن ها، چهره اسطوره بنابر آنچه گفتیم، همة

گذار در سه مرحله ابتدا از جهان جدا شده و سپس به یک منبع عظیم قدرت دست یافته و با نگرشی 

  کنند: فداکارانه، با قدرتی الیزال برای حمایت از مردم بازگشت می

 آمیز را به حیطةشد و سفری مخاطرهکز زندگی روزمره دست مییک قهرمان ا
شود و  رو میکند. با نیروهای شگفت در آنجا روبه های ماوراءالطبیعه آغاز میشگفتی

یابد. هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز قهرمان  به پیروزی قطعی دست می
  .(40: 1377، )کمبل نیرویی دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند
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 ماهیت سفر قهرمان در منظر کمبل 
رود که بعد از کند و به سفری می ای، زندگی روزمره را رها می که گفتیم قهرمان اسطوره چنان

که پیدا کرده کند و سپس با نیرویی عظیمی  گذار از مراحلی، او را با راز سترگ زندگی آگاه می

 آورد. حیات نوین مملو از برکت و فضل را به ارمغان می است، برای مردم شیوة

طورکلی قهرمانان دو نوع کردار  حال باید دانست که این سفر چه ماهیتی دارد؟ از نظر کمبل، به

دهند؛ یکی، کردار جسمانی است که در آن قهرمان دست به اقدامی شجاعانه در نبرد  انجام می

 ه در آن قهرمان یادهد و نوع دیگر، کردار معنوی است کد زند، یا زندگی کسی را نجات می می

 گردد کند و سپس با پیامی بازمی الطبیعی زندگی معنوی انسان را تجربهماوراء گیرد گسترةمی

کمبل بر تغییر نوع آگاهی در این سفر تأکید ماوراءالطبیعی،  در این گسترة .(189-190: 1377)کمبل، 

ا باید به آن بپردازند، تحول نوعی از آگاهی به نوعی دیگر است. ه چیزی که همه اسطوره»دارد. 

: 1377کمبل، )« ای دیگر فکر کنیداید و اکنون )بعد از سفر( باید به شیوهکردهای فکر میشما به شیوه

انسانی  ت که کل هستی به دو صورت در تجربةاین تغییر و تحول این اس نظر او دربارة چکیدة .(192

 گوید:  او می«. بدون شکل»و دیگری « با شکل»گنجد یکی  می
شما و  کنید، ذهن تصورکنندة رتی تصور میهنگامی که خدای خود را در قالب صو

خداوند وجود دارند. یک ذهن و یک عین وجود دارند، اما هدف عرفانی غایی، 
کند و  عالی پیدا مییگانه شدن با خدای خویش است. با انجام این وحدت، دوگانگی ت

 .(307: 1377)کمبل، روند. دیگر نه خدایی وجود دارد و نه شمایی  ها از بین میصورت

ای  این لحظات از نظر کمبل درست همان تفاوت زندگی روزمره و زندگی قهرمان اسطوره 

است. و همچنین فرق میان خارج و داخل باغ عدن است؛ زیرا در این حالت که محصول سفر 

 رود و بهای است، انسان از تقابل دوگانه فراتر می ان اسطورهقهرم
میرد و در روح خود متولد در جسم خود میشود. یعنی  قلمرو امر متعال وارد می

کند که جسم فقط گردونه  شود. خود را با آن نوعی از آگاهی و زندگی یگانه می می
و کند  رود و آگاهی، خود با آنچه گردونه حمل میحامل آن است. گردونه از بین می

 .(179 :1377کمبل، ) شود همان خداوند است، یگانه می

یابد که فرای دوآلیسم است. کمبل  بدین معنا، اسطوره در این سفر به نوعی آگاهی دست می

داند. همچنین مکان نهایی این آگاهی در این سفر را درون انسان  این سفر را، سفری بهشتی می
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 به عنوان مثال: تفسیر کمبل از اسطوره مسیح این است که گزاره .(247 -248 :1377کمبل، ) داند. می

در همین سفر انسان به درون و در تجربه او خود را پیدا « کلمه انسان شد»نیرومند و رمزآلودی مانند 

 .(336: 1377 کمبل،)کند  می

 در عرفان و تصوف  سفر و انواع آن
احوال و منازل عارف در سیر و سفر عرفانی موضوع ذهنی بسیاری از متفکّران اسالمی بوده است. 

شقیق بلخی اشاره کرد که چهار منزل زهد، خوف، شوق به  نصوص غیر منشورهتوان به  ازجمله می

، پنج مقام توبه، کشف المحجوبهجویری در ( 30: 1396)شفیعی کدکنی، جنت و شوق به خدا 

، اللمع فی التصوفابوعبدالرحمن سلمی در  (446: 1371هجویری، )محبت، سخاوت، جوع و مشاهده 

، هفت منطق الطیرعطار نیز در  .(103 -106: 1369)سلمی،  وکل و رضاورع، زهد، فقر، صبر، ت توبه،

 و مصباح الهدایهدر  (392: 1395)عطار، وادی طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت و فقر و فنا 
عزالدین محمود کاشانی، سیر عارف را در ده منزلگاه توبه، ورع، زهد، فقر، صبر،  مفتاح الحکایه

منازل را  االحباب، اوراد در باخرزی ،(299 - 373 : 1393)کاشانی، شکر،خوف، رجا، توکل و رضا 

 صد ،(59: 1376منور،  ابن)، چهل منزل اربعین مقاماتابوالخیر در  ، (51-52: 2، ج1345)باخرزی، چهارده 
ی اتحاد عارف با خدا برشمرده خواجه عبداهلل انصاری، صد منزل را برا السائرین منازل و میدان

را ( 43: 1397 )بقلی،بقلی، هزار مقام  روزبهان االرواحمشرب .(4: 1390انصاری، خواجه عبداهلل ) است

 کند.  مطرح می

شمار زم و پسندیده بهکه گفته شد، سفر، در عقاید بسیاری از عرفای اسالمی امری ال چنان

 رفته است. می

سوره مبارکه انفال، بر امر هجرت  74در قرآن کریم آیاتی دال بر هجرت وجود دارد؛ مثالً آیه 

سوره مبارکه نساء، اگر فردی در راه هجرت از دنیا برود، اجر  100بر طبق آیه  کند؛ و نیزتأکید می

 شهید را داراست. 

و  11ر قرآن نیز تأکید شده است. مانند سوره مبارکه انعام آیه همچنین بر لزوم سیر کردن د 

بسا که از اساس، مبدأ تاریخ اسالم نیز از هجرت پیامبر اکرم آغاز  . چه9سوره مبارکه روم آیه 

« وی فضائل الهی، امری پسندیده استوج از منظر پیامبر اکرم نیز، سفر کردن برای جست»شود.  می
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اهمیت سفر در تصوف و عرفان آنچنان زیاد بود که  .(123: 2، ج1345باخرزی، و  123: 1363)سهروردی، 

 خواندند می« شکفتیان»ها و غارها و برخی را به مناسبت گشتن در بیابان« سیاحان»برخی عارفان را 
 .(132و  133، ربع اول: 1363)مستملی بخاری، 

هجری قمری، افرادی مانند اویس در مراحل اولیه تاریخ عرفان و تصوف، یعنی پایان قرن اول 

 ، بشر حافی و ... کردارشان دربارةعدویه قرنی و حسن بصری، ابراهیم ادهم، فضیل عیاض، رابعه

  .(130: 1371)هجویری،  شد به حج، عمره و یا جهاد ختم میسفر، 

گردد و یحیی  از اواسط قرن دوم تا اواسط قرن سوم هجری قمری، عرفان و تصوف روشمند می

اذ رازی، با اشاره پیامبر در خواب، به سفر رفته و اولین صوفی است که بعد از خلفای راشدین به مع

  .(324: 1370)عطار،  رفتند بر او چندین نفر از هوش میو در پای من (153: 1371)هجویری،  منبر رفت

 .(82: 1362)همایی، در دو قرن چهارم و پنجم، تصوف از نظر علمی و عملی رشد زیادی نمود 

بایزید بسطامی، جنید نهاوندی، حالج، خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، قشیری، خواجه عبداهلل انصاری 

 اند. نظرات در  باب سفر، در این دوره متفاوت است. اما عقیدههمگی در این دوره زمانی زیسته

 و بسطامی بویزید و عبداهلل سهلِ و جنید چون بودست...غالب ایشان بر اقامت 

 ابوعبداهلل چون عمر، آخر تا اند بوده آن بر و اند اختیار کرده سفر گروهی و ابوحفص

 اند کرده سفر جوانی حال اندر ابتدا، به که است بسیاری بوده و ادهم ابراهیم و مغربی

 .(478: 1374)قشیری  شبلی و حیری بوعثمان حال، چون آخر به اند بنشسته پس بسیار،

اند؛ مانند ابوبکر وراق.  کرده اند عارفانی در این دوره که مریدها را از سفر منع میهمچنین بوده

که حتی ابوبکر وراق و جنید  همه، برای سفر حج، موافقت وجود داشت چنان بااین .(467: 1370)عطار، 

مرد »اند. بایزید بیش از سفر به اقامت تأکید دارد.  نهاوندی نیز یک بار حداقل به سفر حج رفته

خرقانی نیز  .(171: 1384)سهلگی، « آیند مردستان آن است که  نشسته است و اشیاء به دیدارش می

ثری، هر چه   به تا عرش از که کردم چنان سفر»فرش تا عرش اعتقاد دارد.  دربارة سفر به مشاهدة

ابوسعید ابوالخیر هم دو چیز را برای تصوف الزم  .(589: 1370)عطار،  «هست، مرا یک قدم کردند

 .(53: 1361منور،  ابن) داند، یکی استاد و دیگری سفر می

توان از اواخر قرن پنجم تا اوایل قرن هفتم دانست که در آن  بعدی در تاریخ تصوف را می دورة

هستیم. در این  فارضعربی و ابنالقضات همدانی، ابنالدین کبری، عینشاهد ظهور غزالی، نجم

عربی و غزالی به صورت تعلیمات خاص نظری و عملی دوره، تصوف و عرفان با ظهور ابن
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توان به  بندی شد. یکی از این آداب و تعالیم نیز مربوط به سفر است. که به عنوان مثال: می صورت

 غزالی اشاره نمود.  الدیناحیاء علومدر کتاب « عادات»در ربع « السفر آداب»

فارض به ترتیب در عربی، قونوی، عراقی و ابنابن هفتم تا نهم، تشریح و توسعه آرای سده از

و قصاید به صورت کتب درسی تصوف مورد آموزش و تعلیم قرار  لمعات، فکوک، الحکم فصوص

و تعلیلی مورد  مفهوم سفر نیز در تعالیم این دوران به صورت فلسفی .(499: 2، ج1374)غنی، گرفت  می

 .(38: 1388)محمدی افشار،  گرفت قرار می بحث

 سفر عارف در تصوف و عرفان هم ماهیّت ظاهری دارد و هم ماهیّت باطنی:
رونده،  یعنی  االطالق، علی است رفتن از عبارت عرب لغت در سلوک که بدان
 نزدیک اهل به و کند. سیر باطن عالم در که شاید و کند سفر ظاهر عالم در که شاید

است  اهللفی سیر و اهللالی سیر آن و است مخصوص رفتن از عبارت سلوک تصوّف،
 .(137: 1395 )نسفی،

 همچنین سفر با بدن و سفر با دل )ذهن(

 انتقال جایی به جایی از آن و تن بر بود سفری است. قسمت دو بر سفر که بدانید و

 بینی هزاران بود. گشتن دیگر صفتی به صفتی از آن و دل به بود سفری و بود کردن

 .(488: 1374)قشیری،  کند سفر دل به آنکه بود اندکی و کند سفر تن به که

داند  شیخ محمود شبستری نیز، آفاق را عالم ظاهر و انفس را عالم باطن یا عالم ارواح می
 .(1: 1365)شبستری، 

دهد،  ام میدهد، سفر آفاقی و سفری که با دل انج سفری که عارف با بدن انجام می سفر آفاقی:

سفر انفسی گویند. ابوعبدالرحمن سلمی، سفر آفاقی عارف را ازجمله آداب صوفیان در ابتدای 

از آداب تصوف عنوان « ادب هشتم»همچنین، برخی آن را  (16: 1369)سلمی، دانسته  ارادت می

 .(121: 1395)نسفی، اند  کرده

)مستملی بخاری،  ،«دوست تکثیر خبر و نشانیافتن و »توان  دستاوردهای این سفرهای آفاقی را می

 دانست. (535 : 1390)غزالی،« تمرین صبر»و ( 423 : 2، ج 1995)مکی،  ،«تهذیب نفس» (،132: 1363

سیر دل در ملکوت است به منظور دست یافتن به قرب محبوب و رسیدن به مقام  :سفر انفسی

ود، تبدیل د و موجب تهذیب درونش شاگر سفر ظاهری در نفس سالک تأثیر گذار»عالی انسانی. 

بدین پای سفر »گفت:  پای حالج را بریده بودند اما می .(488: 1374)قشیری،  گرددبه سفر روحانی می
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ردم، قدمی دیگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند، اگر توانید آن قدم را ببرید ک خاکی می
  .(516: 1370)عطار، 

 انجام عارف در سفر چهارگانهاسفار اربعه، آغاز و 
الحقّ من»، «الحقّ بالحقّفی»، «الحقّالخلق الیمن»سفر ند از: ا منازل چهارگانه سفر عارف عبارت

 .(5: 1،ج1379)صدرالدین شیرازی،  «الخلق بالحقّفی»و « خلق بالحقّال الی

ن است سفر به شروع یک سفر الزامی ندارد که حتماً پایان سفر دیگر باشد، بلکه حتی ممک

 در تواندتحول می این و درونی است تحولی باطنی سفر»صورت همزمان هم صورت گیرد. 

 از این یکی از است حکایتی سفر هر حدیث و شود آغاز مختلف ابعاد و گوناگون جهات

 .(117: 1397)غنوی، « تحوالت

تعلّق، به درک  ها و قطعسالک در سفر اول، با گذر مراتب خلقی عالم و عبور از کثرت 

کند تا از طبیعت عبور کند و به ذات حق برسد.  رسد. او تالش می حق می حضوری وحدت و لقای

های سفر اول این است که این سفر حرکتی استعدادی و طولی صعودی. آغاز آن  از جمله ویژگی»

اسفار در نظر سفر اول  .(166-167: 1386خمینی، امام )« اه نفس است و انتهای آن مقام سرّمنزلگ

قیصری، سیر انسان است که واجد نفس، قلب و روح بوده، از مقام نفس و وقوع در غربت و 

آراسته شدن به زهد و تقوا و پارسایی تا نمایان شدن پرتوهایی از انوار غیبی، شهود معانی قلبی، 

ال در تعین نزول سکینه روحی، ورود به جبروت و سرانجام، ظهور انوار احدیت و تالشیِ تعین س

و مقام جمع و  یابد ذاتی حق سخن گفته است که سالک بعد از این سفر خود را عین وجود الهی می

 .(147: 1375)قیصری،  تفرید و اتحاد است

جمال و جالل حق، نائل شده و بدون آنکه درگیر  یتفصیلی اسما در سفر دوم، به مشاهدة 

این سفر استعدادی و عرضی »شود.  نائل می -تعالی   -عوالم خلقی باشد، به درک حضوری حق 

: 1386خمینی، امام )« خواهد بود الهی است. آغاز این سفر پایان سفر اول است و سرانجامش اخفویت

 شود مگر میان دوچیز حاد تصور نمیات در این مقام هنوز شائبة دوگانگی وجود دارد؛ زیرا .(167-166

سوی کماالت  در این سفر وجود سالک حقانی شده است. سلوکش از ذات به .(147: 1375)قیصری، 

: 1390ای،  )قمشه شود می« والیت تام»رسد. و دارای  می م علم به همه اسماشود تا اینکه به مقا آغاز می

210). 
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ادراک مقام وحدت، دوباره به عالم کثرت  ای از تجربة فر سوم، سالک با توشهدر س

شود؛ یعنی با وجود اینکه  ین بار به مقام جمع میان وحدت و کثرت نائل میگردد، اما ا برمی

مراجعت نموده، اما این به معنای جدایی و دوری از ذات حق نیست. این سفر کمالی و طولی نزولی 

مقام فرق بعد  داند که از آن به سوی مقام تفصیل می است. قیصری سفر سوم را تنزل از مقام جمع به

شود و با ابقای خداوندی  سلوک عارف در مراتب افعال می .(148: 1375)قیصری،  کند میاز جمع یاد 

کند و تمامی این عوالم را با اعیان  ماند و در عوالم جبروت و ملکوت و ناسوت مسافرت می باقی می

 .(211: 1390ای،  )قمشه شود صیبی از نبوّت برایش حاصل میکند. و حظ و ن و لوازم آن مشاهده می

آباد،  زاده کریم )حسنسوی خلق است تا اهل کثرت را به وحدت دعوت نماید  سفر چهارم، تنزل به

دست سالک در این مرحله به دستگیری و هدایت سایرین به صورت تشریعی و تکوینی  .(9: 1390

 حق است و در این سفر عارف، وسیلة سفر از خلق به خلق به (.166-167: 1386خمینی، امام ) زند می

داند و  ها را در دنیا و آخرت می کند و سود و زیان آن ها را مشاهده می مخلوقات و آثار و لوازم آن

شود. در  سوی خدا بکشاند آگاه می تواند آنان را به سوی اهلل و آنچه می کیفیت بازگشت ایشان به

 .(212: 1390ای،  )قمشه شود بوّت تشریعی برای او حاصل میاین مرحله، ن

توان گفت که در این چهار سفر، تحوالتی برای یک انسان، اتفاق  بندی، می جمعدر یک 

بیند،  ها را در جهان مسلط میدهد. انسانی که تنها کثرت افتد که آگاهی او را از جهان تغییر می می

ها، رنگ باخته و چیزی جز یابد که در آن کثرت رفته، به نوعی آگاهی دست می در سفر اول، رفته

نماید و بیند. اگر در سفر اول، عارف در طبیعت وجود و عوارض ذاتی آن نظر مینمیوحدت 

زد؛ پرداو افعال او می دوم، به شناخت خدا و صفات و اسماکند، در سفر  وحدت را مشاهده می

نماید.  در سفر سوم و چهارم، پس از مقام فرق فعل خدا ادراک می چنانکه طبیعت را نیز از دریچة

 تمام»یابد  کند، به نبوت تشریعی دست می که در میان خلق و بالحق سیر میجمع، درحالیبعد از 
 دشو می داده نسبت خدا نیز به شود، می داده نسبت خودش به حقیقتاً طورکههمان او مختارانة افعال

دست آورده، مردم را یاری  و با اندوخته عظیمی که از این چهار سفر به .(104: 1394)فرقانی و راستیان، 

 نماید.  می
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 تطبیق سفر قهرمان کمبل و سفر عارف در اسفار
الگوها پیروی کرده ها از اشکال واحد کهن اسطوره د که همةده اسطوره کمبل، نشان می نظریه تک

اسطوره، سفر خود را  کنند. یک قهرمان با هزار نقاب که به عنوان تک و داستان واحدی را نقل می

مناسک گذار جدایی، تشرّف و بازگشت، خود را از جهان جدا کرده، به منبعی از قدرت  تحت

کند. نکته  افزا، به یاران خود فضل عطا می الیزال و آگاهی نوین، نفوذ کرده و با بازگشتی زندگی

های عرفانی، تغزلی و حماسی  مهمی که باید حتماً به آن توجه کرد عدم انطباق کامل سفر قهرمان

 ةمراحل در هم همیت مراحل گوناگون است، زیرا همةها، ا ترین تفاوتیکی از مهم»باشد.  .. میو.

ممکن به همین جهت، باید توجه داشت  .(212: 1392)نامور مطلق، « ها یک ارزش واحد ندارند گونه

 ای کمبل در بعضی کند، با قهرمان اسطوره مراحلی که قهرمان عرفانی اسفار اربعه طی میاست 

مرحله نخست: عزیمت ( )مراحل همسان نباشد. مراحل خردتر الگوی کمبل به شرح زیر است: 

. شکم نهنگ یا 5. عبور از نخستین آستان 4. امدادهای غیبی 3. رد دعوت 2.دعوت به آغاز سفر 1

 . زن در3. مالقات با خدابانو 2های آزمون . جاده1عبور از قلمروی شب. )مرحله دوم: آیین تشرّف( 

. امتناع از 1. برکت نهایی. )مرحله سوم: بازگشت( 6. خدایگان 5. آشتی با پدر 4گر نقش وسوسه

. 6دو جهان  . ارباب5. عبور از آستان بازگشت 4. دست نجات از خارج 3. فرار جادوی 2بازگشت 

 .(Campbell,1949: 58-205) آزاد و رها در زندگی

 در آن خواهیم پرداخت.در ادامه، به تطبیق سفر این دو قهرمان 

 دایی:ج.  1 
  عوت به سفر.  د 1. 1

شود. به این  دعوت می هاسوی ناشناخته مشغول زندگی روزمره است به شکلی، به»قهرمان کمبل که 

دهد.  ای ناشناخته انتقال می اش به منطقه مرزهای جامعه ترتیب، حوزة تفکر معنوی او را از محدودة

گونه و بدون شکل  این منطقه، گنج و رنج و نیش و نوش را با هم دارد. موجودات عجیب آب

 :Campbell,1949« )های ناممکن است های غیرقابل تصور، اعمال فوق انسانی، و لذت ثابت، عذاب

طور که هست، از نظر انسان نامرئی بوده که جهان، آنکند  میاسفار اربعه، از همان ابتدا بیان  .(58

دعا  )ص(اند. پیامبر سطح دیگری از جهان وجود دارد که رسوالن، انسان را به آن دعوت نموده

یل، درخواست گونه که هستند برایشان بنمایاند و ابراهیم خل را آن کرد که پروردگار، اشیا می
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به همین جهت است که در اسفار، عارف  .(22: 1ج ،1379شیرازی، )صدرالدین  اند کرده فرزانگی می

بر لزوم کسب معرفت نوینی که حقیقت  )قهرمان عرفانی( براساس باور به دعوت و پیام رسوالن مبنی

های حکمت نظری و  کند. اسفار، دعوت پیامبران را با آموزه نمایاند، راهش را آغاز می جهان را می

 کند. زیرا:  ، متناظر میعملی به موازات یکدیگر

گردیده است،  -و بلکه سبب خود وجود  -به گونه اکمل  حکمت سبب وجود اشیا
گونه که هست شناخته نشود، ایجاد و پدید آوردنش امکان ندارد و چون تا وجود آن

 گونة باشد و این معنی به وجود خیر محض است و هیچ شرفی جز در خیر وجودی نمی
و به این اعتبار است که خداوند در مواضع [ 269]بقره:  ن الهی آمدهرمز و اشاره در بیا

مختلف کتاب مجیدش که فرود آمده از جانب حکیم حمید است، خودش را حکیم 
نامیده است و انبیا و اولیایش را به حکمت توصیف کرده و آنان را ربانییّن یعنی 

 .(24: 1ج ،1379)صدرالدین شیرازی،  است حکیمان به حقایق هویّات نامیده

وی حق است که س بنابراین، سفر عارف در منظر صدرا، سفری از میان خلق یعنی جهان محسوس به

تنگاتنگی دارد و این سفر، دعوتی ازسوی پیامبران است تا انسان، جهان را  با حکمت و عقل رابطة

 گونه که هست، دریافته و به سعادت و خیر دست یابد. آن

 عوتد در . 2. 1

 کوتاه دعوت را رد کند.  یاست قهرمان کمبل برای مدت ممکن

شود که قهرمان در کسالت، کار سخت، یا فرهنگ محصور شده  رد دعوت، باعث می
شود که باید  ای بدل  دست بدهد، و به قربانی معنی را از و قدرت فعالیت مثبت با

ل جدیدی تواند بکند، آن است که برای خود مسائ نجاتش داد. تمام کاری که می
 .((Campbell,1949: 49 ایجاد کند، و در انتظار گندیدگی تدریجی خود بنشیند

کند به کمالی که مختص هر موجودی است و عارف نیز در این سفر  در اسفار، اشاره می صدرا

 شود: هایی برای این کمال وجود دارد که گاه مانع می به آن کمال خواهد رسید. همچنین بازدارنده

هدفی که برای هر یک از موجودات میسر است تا بدان دست یازد، عبارت از آخرین 
کمالی است که آن موجود بدان اختصاص و انتساب داشته و با آن سازگاری دارد.]...[ 

در ذاتش  نش آن است که تا به نهایت آنچهای نیست جز آنکه شأ پس هیچ جنبنده
  .(4: 1،ج1379)صدرالدین شیرازی،  نداردای از سیر بازش  بازدارنده مقرر شده برسد، اگر
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توان مشاهده کرد. او را اعتقاد بر این است  حکمت به عنوان غایت سفر نیز می همچنین در زمینة

ها هم در علم نیز ها و عزم وده و انواع ادراکات و نیز همتهای گوناگون ب که علوم دارای شاخه

 با هم اختالف پیدا کردند فرقه شده فرقهگروه و  بدین جهت دانشمندان گروه .متفاوت است

دارد که علوم مختلفی وجود دارد و عالمان زیادی  او بیان می .(4-5: 1،ج1379)صدرالدین شیرازی، 

توان با تکیه بر آن از جهان  مشغول به اشتغاالت بدنی و دنیوی هستند. اما تنها یک علم است که می

کند که برای نفس  انع را برداشت. صدرا اعالم میخلق و کثرت به جهان وحدت حرکت کرده و مو

، «های روزگار ضربه»، «تنگناهای امکان»انسانی در سفر از خلق به حق، موانعی وجود دارد مانند: 

دار تکمیل جوهر ذات  عهده« علوم عقلی خالص»که « کندی و درماندگی»، و«تباهی»، «سستی»

 گذرد:  آن است که انسان از این موانع می وسیلة انسانی است و به

چون بدان علم است که برای نفس انسانی گذر از تنگناهای امکان و رهایی از 
ساکنان جبروت  و فرورفتن در دریاهای ملکوت و درآمدن در زمرةهای روزگار  ضربه

ار ثهای ظلمات و اثرپذیری از آ یراههیابد و از بند شهوات و سرگشتگی در ب تحقق می
 .(5-6: 1،ج1379)صدرالدین شیرازی، یابد  مدار رهایی می حرکات و حکم روزگار کج

بنابراین، اختیار انتخاب، با انسان است که به علوم عقلی خالص روی آورد و دعوت را بپذیرد، 

یا اینکه در علوم دیگر غرقه شده و به اشتغاالت جسمانی بپردازد. رد یا پذیرش این دعوت، 

 سرنوشت عارف را تعیین نماید.تواند،  می

 داد غیبی.  ام3. 1

شود و به او  در منظر کمبل، بعد از پذیرش دعوت از جانب قهرمان، راهنمایی ماورایی ظاهر می

 دهد. هایی برای کمک در ماجراهایی که در پیش است، می طلسم

که با پاسخ دادن به دعوت خود، و با شجاعانه رفتن به دنبال این دعوت، همچنان 
شود، قهرمان نیروهای ناخودآگاه را بازو به بازوی خود  پیامدهای این اقدام آشکار می

 .(Campbell, 1949: 57) کند عت، خود این سفر را حمایت مییابد و مادر طبی می

 کند:  جانب خداوند عنوان میعارف در این سفر را مستقیماً از اما اسفار  امداد و کمک به 
]...[ یعنی تاریکی و ظلمانی بر سر  گفتگو و بحث به تنهایی نیست،و نیز معرفت الهی، 

همدیگر که چون دست خویش را بر آرد، نزدیک باشد که آن را نبیند و هر که خدا 
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نوری به وی نداده او را نوری نیست. بلکه معرفت الهی نوعی یقین است که نتیجه 
  .(15: 1،ج1379)صدرالدین شیرازی، افکندوری است که بر قلب مؤمن مین

می و یا فقیه به در اینجا مراد از معرفت الهی و علم معاد و علم راه آخرت، اعتقادی که عا

برای اینکه شیفته تقلید و جامد بر صورت، برایش راه »سرعت فرا گیرد نیست:  صورت وراثت و به

رالدین شیرازی، )صد «باز نگردیده -گونه که برای بزرگان از اللهیان باز شده  آن-کشف حقایق 

تاباند و نوری است که خدا بر دل عارف می اعتقاد دارد که معرفت الهی، نتیجةاو  .(14: 1،ج1379

 آغازد.عارف به مدد این امداد غیبی است که حرکت را می

 بور از نخستین آستانه.  ع4. 1

 شود.  ها می قهرمان کمبل، از مرزهای معمول زندگی گذر کرده و وارد سرزمین ناشناخته

و  -همچنین از باال و پایین  -کنند  نگهبانان آستانه، جهان را از چهار جهت محدود می
ها،  اند. در آن سوی آن بر سر مرزهای جهان کنونی، یا افق زندگی قهرمان ایستاده

که در آن سوی مراقبت والدین،  ر قرار دارد، همچنانتاریکی و ناشناخته و خط
خطراتی برای نوزاد وجود دارد، و در آن سوی محافظت جامعه خطراتی برای عضو 
قبیله وجود دارد. فرد معمولی، نه فقط راضی است که درون این مرزها باقی بماند، 

نند که مبادا حتی ترسا کند، و عقاید عامه او را می بلکه حتی به این موضوع افتخار می
جا، گذری  شده بگذارد. ماجراجویی همیشه و در همه  یک قدم بیرون از جهان شناخته
هایی که در مرزها  شده، به جهان ناشناخته. قدرت است از حجاب جهان شناخته

ها پرمخاطره است، اما برای هر  اند و رو به رو شدن با آن دهند خطرناک نگهبانی می
 ,Campbell)شوند  ت داشته باشد، خطرات ناپدید میکس که لیاقت و شجاع

1949:64).  
عت وجود و عوارض ذاتی آن و سفر اول عارف در اسفار، سفر از خلق به حق است یعنی نظر به طبی

نخستین آستانه، که دارای مسالکی چند و مراحلی است، در  .(22: 1، ج1379)صدرالدین شیرازی،  در آن

شود. سفری از آنچه در زندگی روزمره مرسوم است یعنی کثرت، به عالم  گونه آغاز میاسفار این

 وحدت. 

 کم نهنگ.  ش5. 1

 از نظر کمبل این مرحله، آخرین مرحله از جدایی قهرمان از زندگی مرسوم است.
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جای پیروز شدن یا صلح کردن با قدرت آستانه، به درون جهان ناشناخته  قهرمان به
رسد که مرده است. این موتیف فراگیر بر این درس تأکید  د و به نظر میشو بلعیده می

جای رفتن به بیرون و آن سوی  ستانه، نوعی نفیِ خویشتن است. بهکند که گذر از آ می
 گردد رود و دوباره متولد می ن میمرزهای جهان مرئی، قهرمان به درو

(Campbell,1949:74). 

های ظلمانی و نورانی که میان سالک و حقیتش  رفع حجاب واسطة سفر اول اسفار اربعه، بهدر 

یابد. مقام نفس، حجاب ظلمانی، انوار، مقام قلب و اضواء مقام  که از ازل تا ابد با اوست، تحقق می

ها، به مقصد و  اند. سالک، در این سفر، با زدودن این حجاب های نورانی روح و همگی حجاب

که مقام فنای در ذات گفته گردد  کند و در ذاتش فانی می شاهده میمطلوب رسیده، جمال حق را م

افق »کاشانی اما در سفر اول عارف در اسفار اربعه، بر دستیابی عارف به  .(209: 1390ای، )قمشه شود می

 مبین، افق به وصول»مقام هنوز، دیدار حق میسر نیست، اما  تأکید دارد. و معتقد است در این« مبین
« است اول سفر سلوک در نهایی نقطة کاشانی نگاه از قلب، مقام نهایت و اسمائی اتتجلی آغاز

 .(119: 1397)غنوی، 

 شرّف.  ت2
شدن، آشتی با پدر،  ها، مالقات با ایزدبانو، وسوسه آزمون دارای مراحل جادةتشرف در نظر کمبل 

 گون شدن و آید که تشرف، در دو مرحله خدای گون شدن و برکت نهایی است. به نظر می خدای

 دوم سفر عارف در اسفار اربعه است. برکت نهایی، قابل تطبیق با مرحلة

گون شدن دای.  خ1. 2  

کند، به وحدت و ماورای  یا روحی را تجربه میدر منظرکمبل، وقتی قهرمان، مرگ جسمی 

دانند که خدای جاودانی نه فقط در درون ایشان است، بلکه  هایی که می آن»رسد.  ها می دوگانگی

در  .(Campbell,1949:142) «چیزی نیستند جز آن وجود جاودانی ها و تمامی اشیا درحقیقت آن

؛ دوگانگی وجود دارد در این مقام هنوز شائبةبد. یا سفر دوم اسفار اربعه، عارف، با حق اتحاد می

حال عارف، به راز وحدت هر اما به .(147: 1375)قیصری،  شود مگر میان دوچیز حاد تصور نمیات زیرا

 پی برده بلکه با آن متحد شده است.
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 رکت نهایی.  ب2. 2

ای برای  در منظر کمبل، برکت نهایی، رسیدن به مقصد نهایی سفر است. تمام مراحل پیشین، مقدمه

آب  این برکت چیزی ماورایی مانند چشمةها،  رسیدن به این مرحله بودند. در بیشتر اسطوره

ای برای  رسد که مقدمه در سفر دوم، عارف به مقام والیت میزندگانی یا جام مقدس است. 

سوی کماالت  وجود سالک حقانی شده است. سلوکش از ذات به»در این سفر  است.بازگشت 

: 1390ای، )قمشه« شود می« والیت تام»رسد. و دارای  می اسما ا اینکه به مقام علم به همةشود ت آغاز می

210).  

 ازگشت .  ب 3
خارجی، دویی، کمک در منظر کمبل، بازگشت خود شامل مراحل اجتناب از بازگشت، فرار جا

توان تنها دو  رسد می باشد. به نظر می بازگشت، ارباب دو جهان و زندگی آزاد می گذشتن از آستانة

 مرحله از این مراحل را قابل تطبیق با سفر سوم و چهارم عارف در اسفار دانست.

 باب دو جهان و زندگی آزادار .1. 3

ای  هان هرگاه که بخواهد، تواناییکمبل معتقد است که آزادی برای گذشتن و بازگشتن از مرز ج

آساید،  گوید، در یک نقطه نمی که نیچه می است منحصر به ارباب دو جهان. رقصندة کیهانی، چنان

جهد. شخص از طریق  چرخد و می بلکه شادمانه و به سبکی، از یک موقعیت به موقعیتی دیگر می

های خود  خصوصیات، امیدها و ترسها،  تربیت روانی بلندمدت، هر نوع وابستگی را به محدودیت

تولد دوباره در فهم حقیقت است،  ر مقابل نفی خویشتن، که الزمةکند، دیگر د کلی رها می به

شود، که به  کند. همچنین ارباب دو جهان شدن، به رهایی از ترس از مرگ منجر می مقاومت نمی

گویند، جایی که  می« دریافتندم را »معنای آزادی برای زندگی کردن است. گاهی به این مرحله 

کمبل  .(Campbell,1949:205-207) است خورد و نه نگران آینده فرد نه حسرت گذشته را می

ه به یارانش برکت و معتقد است، قهرمان، هنگام بازگشت از این سفر پر رمز و راز نیرویی دارد ک

 ،گردد دوباره به عالم کثرت برمیدر سفر سوم اسفار اربعه، عارف  .(40: 1377)کمبل،  فضل نازل کند

نائل  (148: 1375)قیصری،« فرق بعد از جمع»اما این بار به مقام جمع میان وحدت و کثرت یعنی مقام 

 سلوک، منزل آخردر میان خلق است، اما به معنای جدایی و دوری از حق نیست.  شده است.
مقام  توحید بینند. نمی چیزی حق ها جز باشد که مخصوص واصالن و کامالن است. آنمی توحید
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و  صفات و افعال تمام توحید مرتبة در است. ذات تجلّی نتیجة که است حق در اتصال و اتحاد

فقط  سالک درنتیجه و شوند می محو حق ذات انوار در ندا طریق های حجاب که سالک ذات

حق نیست  وجود جز چیزی که است آن بر ذات، دریای در غرق و کندمی اثبات را خدا وجود

 ذات خداوند، مرتبة تجلی منظور مالصدرا از توحید این است که اولین .(250: 1396)نوریان و باقرزاده، 
به همراه  را صفاتی توحید و یافته ظهور آن از صفات و اسما عالم که است )توحید ذاتی( ذات بر

از  مهیمن مالئکة و عقلیه انوار و کرده تجلی جبروت عالم در صفات و اسما طریق از دارد. سپس

 اسفل و اعلى ملکوت عالم بر انوار، این هاى حجاب پس از آن، از پس .اند شده حاصل او تجلّى
ف در در سفر چهارم نیز، عار .(98: 1394)فرقانی و راستیان،  است کرده تجلى طبیعت عالم در سپس و

و است.  (212: 1390ای،  )قمشه تشریعیمیان خلق است و از رازهای جهان آگاهی یافته و دارای نبوت 

 نماید.  گونه خلق را از فضل خود یاری می بدین
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 اسطوره کمبل تطبیق جزئیات سفر عارف در منظر مالصدرا و سفر قهرمان در نظریه تک :نمودار یک
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 نتیجه:
های  تبعیت کرده و چهرهالگوها ها از اشکال واحد کهن اسطوره ة، هم«اسطوره تک»برطبق نظریه 

ای  کنند. قهرمان اسطوره اسطوره هستند و در اصل داستان واحدی را نقل میتغییر یافته یک کالن

ای از زندگی است که در  تازه ه، دین تازه، شهر تازه، و یا شیوةگذار یک عصر تاز معموالً بنیان

منبع عظیم قدرت دست یافته و  مناسک گذار در سه مرحله ابتدا از جهان، جدا شده و سپس به یک

هنگام بازگشت از این  کند. با نگرشی فداکارانه، با قدرتی الیزال برای حمایت از مردم بازگشت می

سفر پر رمز و راز، قهرمان نیرویی عظیم دارد که به یارانش برکت و فضل نازل کند. تغییری که در 

از  ه نوع دیگر است. چنانکه اسطورهآگاهی بافتد از منظر کمبل، تـحول نوعی از اسطوره اتفاق می

میرد و در روح خود  در جسم خود مییعنی رسد.  مرزهای دوگانگی فراتر رفته و به وحدت می

حکمت متعالیه کتاب شود. درواقع، مکان نهایی سفر، درون انسان است نه بیرون آن. در  متولد می
های چهارگانه و هم به عنوان چهار سفر عرفانی هم به معنای کتاب، اسفار فی اسفار عقلیه اربعه

سوی  سفر اول عارف، سفری از میان خلق یعنی جهان محسوس بهدهد که در آن،  عارف معنا می

حق یعنی جهان حکمت و عقل است و این سفر، دعوتی ازسوی پیامبران است که انسان، جهان را 

سپس ممکن است که اشتغاالت دنیوی تا  گونه که هست، دریافته و به سعادت و خیر دست یابد. آن

که قهرمان کمبل نیز ممکن است دعوت را رد ابد یا موقتاً فرد را از پای نهادن در راه بازدارد؛ چنان

ای کمبل، معموالً به صورت پیرمرد یا پیرزنی جادویی ظاهر  کند. امداد غیبی در قهرمان اسطوره

که اگر نوری بر قلبش نتابد، هیچ نوری را نخواهد  شود، اما عارف اسفار اربعه، تنها خداست می

شود، عارف در اسفار  ای کمبل، از زندگی مرسوم جدا می یافت. سپس همچنان که قهرمان اسطوره

شود. و هر دو از طرف دیار  نیز، از کثرتی که بر تمامی شئونات زندگی مرسوم سایه انداخته جدا می

گونگی  بعد یعنی تشرّف، هر دو قهرمان، به مقام خدای شوند. در قسمت ای بلعیده می ناشناخته

شود و  کند و عارف نیز با حق یگانه می ای ماورای دوگانگی را تجربه می رسند. قهرمان اسطوره می

آب زندگی یا جام مقدس است و  یابد. برکت نهایی نیز برای قهرمان کمبل شبیه چشمة یاتحاد م

رسد. در سفر سوم و چهارم نیز،  می« والیت تامه»ه عارف در اسفار نیز پس از سفر دوم ب

شود.  ای کمبل یعنی ارباب دو جهان مشاهده می سفر قهرمان اسطوره ةهایی با دو مرحل شباهت

گردد برای آنکه دوستانش را از برکت و فضل  طورکه قهرمان کمبل، از مرز جهان بازمی همان
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گردد  کثرت در میان خلق باز میدوباره به عالم مند سازد، در سفر سوم و چهارم، عارف نیز  بهره

که به مقام فرق بعد از جمع رسیده و سپس در سفر چهارم با نبوت تشریعی، مردم را از فضل حالیدر

 سازد. مند می خود بهره

های اسفار اربعه، در جهت  دادن ظرفیت ها برای نشان پژوهش حاضر، آغازگاه اولین گام 

هاست که در  اسطوره کمبل، نیز سال که نظریه تک و هنری است. چنانکارکردهای تحلیلی ادبی 

 رود. کار می بههای هنری و ادبی،  جهت تحلیل حوادث و تحوالت قهرمان روایت

 ها:  نوشت پی

 تنها انسانی که توانسته به جاودانگی برسد. .1

دانشجو: مصطفی الدین عادل،  نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر، استاد راهنما: شهاب ایانپ .2

 .1395عطارپور، 

استاد راهنما فاطمه توکلی رستمی، نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد جنوب،  پایان .3

 .1392،  : مریم السادات رضویدانشجو

  1392پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی،  -نشریه علمی حمید آقاجانی.هری، محمد و طا .4

 نامه: کتاب
، شرح خواجه محمد پارسا، تهران: مرکز نشر الحکم فصوص(، 1366الدین. )یمحیعربی، ابن -

 دانشگاهی.

و  تصحیح مقدمه، ،سعید ابی الشیخ مقامات فی التوحید سرارا (،1376)   منور، محمد. ابن -

  .تهران: آگه چهارم، چاپ کدکنی، شفیعی محمدرضا تعلیقات

 ایرج افشار، کوشش به اآلداب، فصوص و االحباب اوراد(، 1345یحیی. ) ابوالمفاخر باخرزی، -

 .تهران دانشگاه تهران:

 ، ترجمه قاسم میرآخوری، چاپ دوم، تهران: آزادمهر.االرواح مشرب(، 1397بقلی، روزبهان. ) -

 .زاده، تهران: توس ترجمه همایون صنعتی تاریخ کیش زرتشت،(، 1374بویس، مری. ) -

، سال اول، حکمت عرفانی، «اسفار اربعه در عرفان اسالمی»(، 1390آباد، داوود. )زاده کریمحسن -

 .9 -39شماره دوم، 
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سسه قدمه آشتیانی، چاپ ششم، تهران: مؤ، با مالهدایه مصباح(، 1386اهلل. )خمینی، روح ]امام[ -

 تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

 آیت اشراق.، تهران: صد میدان(، 1390خواجه عبداهلل انصاری. ) -

پور و دیگران، چاپ  ، ترجمه امیرحسین آریانتاریخ تمدن، یونان باستان، (1378دورانت، ویل. ) -

 ششم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

 پور، تهران: نشر مرکز. اسماعیل ترجمه ابوالقاسم  اسطوره، ، (1387)کنت. نولز.  روتن، -

 ، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.الصوفیه اآلداب جوامع(، 1369سلمی، ابوعبدالرحمان. ) -

با  شیرکان، احمد ابن محمد عمربن ترجمان ،المریدین آداب(، 1363ابوالنجیب. ) سهروردی، -

 مولی. تهران: هروی، مایل نجیب تصحیح

، طیفور ابویزید کلمات فی النور کتاب ، ترجمهروشنایی دفتر  (،1384علی. ) ن مدمح سهلگی، -

 .سخن تهران: دوم، چاپ کدکنی، شفیعی محمدرضا

 نشر ماهی.احمدرضا تقاء، تهران:  اسطوره،(، 1390سیگال، رابرت. ) -

 ، تهران: طهوری.المحققین مرآت(، 1365شبستری، محمود بن عبدالکریم. ) -

 ، چاپ چهارم، تهران: سخن.حاالت و مقامات عارفان(، 1396شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -

، ترجمه محمد اسفار االربعه المتعالیه فی الحکمه(. 1379صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم. ) -

 خواجوی، تهران: مولی.

 با چاپ لیدن، ن، نسخهونیکلس کوشش هب ،االولیاء ةتذکر (،1370لدین. )فریدا نیشابوری، عطّار -

 .منوچهری کتابخانه و علیشاه صفی تهران: قزوینی، محمد علّامه مقدمه

 .تهران: سخن ،الطیر منطق (،1395. )ـــــــــــــــــــــــــــــــ  -

چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی و  الدین،  علوم  احیاء(، 1390غزالی، محمدبن محمد. ) -

 فرهنگی.

، سال نهم، پژوهشنامه عرفان، دوفصلنامه «طرح اسفار از آغاز تا انجام»(، 1397غنوی، امیر. ) -

 .115-138شماره نوزدهم، 

 .تهران: زوار ششم، چاپ ،اسالم در تصوف تاریخ (،1374قاسم. ) غنی، -

سازگاری اختیار انسان با توحید افعالی در پرتو »(، 1394) ابراهیم راستیان.فرقانی، محمدکاظم،  -

 .115 -138، ، سال نهم، شماره نوزدهمپژوهشنامه عرفان، دوفصلنامه «مبانی عرفانی مالصدرا
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 الزمانبدیع از استدراکات و تصحیحات ،قشیریه رساله ترجمه(، 1374ابوالقاسم. ) امام قشیری، -

 فرهنگی. و علمی تهران: انتشارات چهارم، چاپ فروزانفر،

نسخه دو، « عرفان»افزار  ، نرمای مجموعه آثار آقا محمدرضا قمشه(، 1390ای، محمدرضا. ) قمشه -

 کامپیوتری علوم اسالمی.مرکز تحقیقات 

تهران: شرکت انتشارات علمی و  الحکم، شرح فصوص(، 1375قیصری، داودبن محمد. ) -

 .فرهنگی

اعتنی به و علی علیه احمد فرید  الکبری،الفارض شرح تائیه ابن(، 1425ـــــــــــــــــــــــــــ . ) -

 المزیدی، بیروت: دارالکتب العلمیه.

 ، تهران: نشر هما.14، چاپ الکفایه الهدایه و مفتاحمصباح(، 1393کاشانی، عزالدین. ) -

 ، تهران: هرمس.عربی و اکهارتوحدت وجود به روایت ابن(، 1381کاکایی، قاسم. ) -

 ترجمه شادی خسروپناه، مشهد: نشر گل آفتاب. قهرمان هزار چهره،(، 1385کمبل، جوزف. ) -

، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر قدرت اسطوره، گفتگو با بیل مویزر(، 1377) ـــــــــــــــــ . -

 مرکز.

 پژوهشپژوهشی   علمی فصلنامه ، «سفر در متون نثر عرفانی»(، 1388محمدی افشار، هوشنگ. ) -

 .27-50چهاردهم،   شماره ، فارسی ادبیات و زبان

، با مقدمه التصوف التّعرف لمذهبشرح (، 1363مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمد. ) -

 اساطیر. محمد روشن، تهران: و تحشیه و تصحیح

کوشش سعید نسیب مکارم،  ، بهالمحبوب معاملةالقلوب فی  قوت(، 1995کی، ابوطالب. )م -

 بیروت: دار صادر. 

 سخن.، تهران: ها و کاربردهای، نظریهشناسدرآمدی بر اسطوره(، 1392نامور مطلق، بهمن. ) -

، تصحیح و مقدمه ماریژان موله، ترجمه مقدمه النسان الکاملا  کتاب(، 1395نسفی، عزیزالدین. ) -

 ،  تهران:  طهوری.13 اپاز ضیاءالدین، دهشیری ، چ

پژوهشنامه ، دوفصلنامه «نقش تجلی در مقامات سلوک»(، 1396نوریان، مهدی و باقرزاده، هاشم. ) -
 .91-105شماره دوازدهم،  عرفان،

 .  (.سفر نویسنده، ترجمه محمد گذرآبادی، تهران: مینوی خرد1387، کریستوفر. )ووگلر -

مقدمه  با ژوکوفسکی، والنتین تصحیح ،المحجوب کشف (،1371ابوالحسن. ) غزنوی، هجویری -

 طهوری. یتهران: کتابخانه دوم، چاپ انصاری، قاسم
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 هما. تهران: ،اسالم در تصوف(، 1362الدین. )  جالل همایی، –

- Campbell, Joseph (1949). The Hero with a Thousand Faces. 

Princeton: Princeton University Press. 

- Pritchard, B. James, (1992) Ancient Near Eastern Texts, fifth 

Printing, united States of America. 

-  Gray, L.H (1928) The Foundation of the Iranian Religions, Bombay. 
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