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پژوهشي انجمن ايراني زيان و  مجلة علمي ـ
ش .هـ 1394 تابستان، 35ادبيات عربي، شماره 

 79- 100م، صص  2015

  حارث محاسبي »توهمال«در  بازگشت به مركز
  2، سهيال صالحي مقدم1∗∗∗∗كبرا بهمني

  مربي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد دورود .1
 )س(ن و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرااستاديار گروه زبا .2

  24/01/94: تاريخ پذيرش            04/07/92: تاريخ دريافت

    چكيده
شخص و در قالب  ، سفر روح به جهان ديگر را به شيوة دوم»توهمال«در  حارث محاسبي

نامه بر اساس  ترين عناصري كه سفرنامه و به تبع آن معراج از شاخص. كند نامه روايت مي معراج
زمان و مكان در ارتباط با شهود روح، . ماهيت خود بر آنها استوار است، زمان و مكان است

هاي موعود، دوري و نزديكي به مركز را در  سازي زمانفضايي كه با باز. فضاي عالم مثال است
تمامي بر مؤمنان  جايي كه پروردگار سيماي كريم خود را به. دهد دو مكان مجزا نشان مي

تجربة ديني تكرار  ميرچا اليادهبر اساس نظرات . كند، باالترين نقطة بهشت است آشكار مي
شود و ابديت  نخستين تجلي، تكرار ميانگيزِ  زمان نيرومند و شگفت. عوالم روحاني است

در اين پژوهش مكان و . كند مقدس در حادثة مؤخر رستاخيز، ميثاق نخستين را يادآوري مي
آيا ساحت . كاويم شناسي مي را از ديد اسطوره  الگوهاي مربوط به آن زمان سفر روح و كهن

يافتگي  ي قربت، انسجامخيال از ناخودآگاه جمعي غني شده، و با ترسيم سفر روح به حد اعال
كند تا دوباره نخستين روزهاي آفرينش  دهد؟ روح چه مسيري را طي مي و تماميت را نشان مي

را در مركز هستي، جايي كه در گل آدم دميده شد، تجربه كند؟ توصيفات دقيق، زيبا و ادبي 
  .است ردههاي ديگر متمايز ك نامه را از معراج التوهممحاسبي در كنار غناي فراحسي، 

  

  .حارث محاسبي؛ التوهم؛ الياده؛ زمان؛ مكان؛ مركز: ها كليدواژه

  

  مقدمه. 1
نويسندگان صـوفيه و اسـتاد جنيـد بغـدادي و      ترين حارث محاسبي، عارف قرن سوم، از قديم
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از او سخن رانده  تلبيس ابليس در كتاب ابن جوزي. است بزرگ متقدم بودهبسياري از عرفاي 
محاسـبي اولـين بـار    ). 385: 1386، غنـي ( اسـت  شـمرده » التكتب بدع و ضال«را هايش  و كتاب

داد و قواعـد و اصـول    تعلـيم با مفهومي وراي تلقي اهل سنت به شاگردان خـود  را » معرفت«
 ).81: 1370، اينالجيق( ه اهل سنت به آنها آموختديدگاهي متفاوت با ديدگاتصوف را از 

تاريخ ، در مرگمايه سفر به جهان پس از  بن. استروايت سفر روح به جهان ديگر  التوهم
، مـرگ اهميـت و معمـاي جهـان پـس از     «. استتكرارشونده ديرينه و  اي مايه ، بنروان بشري

هاي زندگي و  داشته تا بخش مهمي از فعاليتآن هاي بزرگي همچون ايران و يونان را بر  تمدن
بـر همـين   . دهنـد اختصـاص  موضوع مرگ و پـس از آن   بههاي تخيلي خود را  ويژه فعاليت به

اي هنري و ادبي  كم زيرگونه اي هنري يا دست هاي بزرگ باستاني داراي گونه اساس ديگر تمدن
در ميـان اسـاطير   ). 128: 1391نـامور مطلـق،   (» پـس از مـرگ هسـتند   هاي جهان  با عنوان سفرنامه

 تصـور جهـان  . اسـت  گمش اينانا و گيلسفر ترين سفرها به سرزمين مردگان،  ن، كهنالنهري بين
، معراج پيـامبر و  اسالمي در دورة. هاي فكري و فلسفي جوامع دارد انپس از مرگ ريشه در بني

هـاي صـوفيه از قـرن     اجمعـر . گرفتهاي عارفان قرار  و واقعه ها هاي قرآن، اساس معراج آموزه
اي صوفيه شرح گذار از زندان سفره). 65: 2010، مقابله( ديابن سوم شروع و تا قرن هشتم ادامه مي

هـا شـمرد    نامه معراجبايد نوعي از اين آثار را «. ند ج به سمت نورعروتن و عالم محسوسات و 
تجربـه  كه در همة آنها روح قبل از مرگ، دنياي پس از مرگ و سرنوشت خـود را مشـاهده و   

در قـرن سـوم و   هاي صوفيه  ين معراجظاهراً جزء نخست التوهم). 286: 1383، پورنامداريان( »كند مي
متأثر از قرآن  التوهمشك  بيجبرئيل  مشاهده فرشتگان ودر «. استمتأثر از معراج رسول اكرم 

  ).66: 2010، مقابله( »حديث استو 
پس از آن توصـيف قيامـت،   . شود با درد جان كندن و مالقات فرشته مرگ آغاز مي التوهم

سؤال اين اسـت كـه در ايـن    . برخاستن ارواح، عذاب ايستادنگاه قيامت، دوزخ و بهشت است
هـاي آن در قـرآن و حـديث اسـت يـا       سفر آيا غايت محاسبي تجسم قيامت از طريـق نشـانه  

يـافتگي و تماميـت را نشـان     اعالي قربـت، انسـجام  سفر روح، حد گستردگي رمزهاي وي در 
كند تا دوباره نخستين روزهاي آفرينش و  دهند؟ در اين صورت روح چه مسيري را طي مي مي

  تماميت انسان نخستين را در مركز تجربه كند؟
مشاهدات روح، در گروي مـرگ و  . ذات و جوهره صحنه، اهميت بسزايي دارد التوهمدر 
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هـر گونـه توضـيحي دربـارة زمـان و مكـان       . مكان و زماني متفاوت استقرارگرفتن روح در 
سـاحت خيـال   . و نقش آن در بينش عارفان داردعالم خيال  مشاهدات، نياز به شناخت و درك

و شـهود   يابنـد  محسوسات به صور مثالي اسـتحاله مـي  جايگاه رخدادهاي روح است و در آن 
ست كه فضاي آن از بينش شاعرانه و ي خيالي اياجغراف التوهمزمان و مكان در . يابد تحقق مي

، »عـالم الخيـال و المثـال   «. هاي جمعي و فرهنگي دارد گيرد و ريشه در اليه اساطيري شكل مي
دهـد، بلكـه    شـهودي و حـوادث روز رسـتاخيز رخ مـي    حوادث تنها  عالمي است كه در آن نه

ه مذاهب و اديان نيز در آن رمانمحارها و رفتارهاي تمثيلي در جميع آداب و مناسك اسرار كرد
ي ميانه فضايناپذير،  آشتيتضادهاي فضاي عالم مثال با حذف ). 22: 1383، كـربن (شود  حادث مي

كشـف   در اين فضا، شناسـايي، . است ميان روح و ماده؛ ملك و ملكوت؛ و ابزار معرفت است
هي اسـت بـين   اهيم رياضي نيست، بلكـه تماشـاگا  شبكه مفعلم، ديگر . حجاب است و شهود

كند كـه فلسـفه؛    مسائلي را مطرح مياسطوره همان رو،  ازاين«). 74: 1383، شايگان( »خداانسان و 
وسيلة تحليل و بررسي عقالني كه خاص تأمل علمي است، بلكه بـه يـاري نمـايش،     بهولي نه 

ديرنـده و  هـاي   عالم مثال دربردارندة ارزش). 205: 1376، مورنو(» كنش، تجربه، و كشف و شهود
كيهاني است و خود داراي صورت، ماده، شكل، و رنـگ و بـه عبـارتي داراي جسـمي      مقدس
دن يـا  مرتبه باغ عـ ؛ است كه زمان و مكان و حركت مشخص و خاصِ خود را نيز داردلطيف 

حيات ن است كه مأواي اصلي شكل، رنگ و بوهاي مطبوع جهان مادي است و به فردوس بري
  ).32: 1387، نژاد زابلي( بخشد لذت مي انساني

هـاي فرهنگـي و اجـزاي     خـود، اندوختـه  اساطيري بيني شاعرانه ـ   محاسبي منطبق با جهان
بخشد؛ تخيل وي با نفوذ در اعمـاق روح   تمامي تجسم مي اه را بهناخودآگشده در ضمير  تثبيت
كنـد؛   كليت زمان و مكان را با قرآن و حديث مسـتند مـي   تايپي، ي و مخزن رمزهاي آركيجمع

سازي تجربه روحاني،  كند با مادي تر مي هدات خود را گستردهبيان مشاحال كه رمزهايِ  درعين
شـيوه  محاسبي حضـور در زمـان و مكـاني متفـاوت را بـه      . كند را تقويت مي  فضاي حسي آن

ارجـاع بينـامتني بـه قـرآن بـه      كند و با  اي ناآشناست، گزارش مي شخص مخاطب كه شيوه دوم
مجبور بـه تأويـل آيـه و حـديث      چه براي اين منظوربخشد؛ اگر د مشروعيت ميمشاهدات خو

و كهـن بـه   الگويي جمعـي   ويژه در بهشت براي تأييد بهموارد  محاسبي دين را در برخي. شود
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اهللا  دهـد، ولـي   اهللا را آواز مـي  فراز گنبـد، ولـي   زن زيباي بهشتي ازبراي مثال وقتي . برد كار مي
عزوجـل   من از آنانم كه خداي: دهد ميپاسخ ؟ زن خيرت دهده خداوند تو كيستي ك: پرسد مي

ي بيـنش شـاعرانه و اسـاطير   . )190: همان(؛ )۱۷: سـجده( »تعلم نفس مأاخفی هلم مـن قـرة أعـنيفال«: گفت
و از بـه حقيقـت   يعني سير روح از مجـاز  . كند در زمينه تفكر، علم تأويل را ايجاب مي« خيال

ش همـين بيـن  ). 80: 1383شـايگان،  ( »يك سطح جهان به سطحي بـاالتر ظاهر به باطن يا عبور از 
در همخوان كردن آن با خود سعي شاعرانه اساطيري از طريق تأويل، بعد از جذب آيين جديد، 

سوي حقيقت وجود خود حركت به  سالك با درد جان كندن از جهان مجازي التوهمدر . دارد

بـا عبـور از پـل،    . كنـد  اش مالقات مي ِ زيبا يا زشت، با خود روحاني در پيكر فرشتگانكند؛  مي
بـا ايـن   . شـود  برتر است، وارد مي كهنوردد و از سطحي به سطح ديگر  سطوح كيهاني را درمي

از هـم  ازلـي بهشـت را    سـرنمون . شـود  بينش مبناي تفكر محاسبي در حوزه تأويل متمركز مي
با توانايي نامحـدود تأويـل كـه اعتبـاري فـردي دارد،       همكند و  سم ميطريق تصريح قرآن مج

»پوشاند خود را كسوت مادي مي» لكشف مخي.  
هـاي اسـاطيري    پژوه رومانيايي، به بررسي تكرار انديشـه  اسطوره) 1907-1986( 1اليادهميرچا 

از نظر وي امر . است ن ظهور يا اولين تجلي پرداختهنخستيپيدايش و اعتبار » خاستگاه«پيرامون 
اسـاس هـيچ   بر ايـن  ). 144: 1362، الياده(شود  كه دارد، تجديد مي» جوهرة متعال«نوي در همان مي

دارنـد و  ساختاري يكسان هايي است كه  ناب نيست؛ عوالم ديني تكرار تجربه اي تجربة قدسي
اي از  رد تـا رشـته  ديالكتيك مقدس رو به آن سـو دا «. شوند تجليات مقدس هرگز متوقف نمي

تـاريخي  كه تجلي مقدسي كه در لحظه  طوري الگوها را براي مدت نامعلومي تكرار كند، به كهن
ـ  ارزش با يك  افته به لحاظ ساختاري هممعيني واقعيت ي ا تجلي مقدس در هزاران سال پـيش ي

در به اسرار و مراحـل آن را  » تشرف«هاي خود  الياده در پژوهش). 27: 1388، الياده(» بعدتر است
بـه   ترين روزگار اي مشابهي در سرتاسر جهان از كهنه آيين. هاي قديمي بررسي كرد ميان آيين
شمنيسـم  . ني براي مشاهدة امر مينوي استاز سطوح كيهااند كه اساس همة آنها گذر  جا مانده
بـه بررسـي و    شمنيسم يا فنون خلسـه وي در كتاب . ستهاي رازآموزي ا ترين آيين از ابتدايي

هـا از   هـاي شـمن   آرايـي  توهمـات و صـحنه  . هاي تشرف در سرتاسـر دنيـا پرداختـه    يينثبت آ
از نظر الياده ارتباط واقعي ). 54: همـان (اند  كه كامالً منسجم و يكپارچه كند هايي پيروي مي انگاره

                                                                                                                                                       

1. Mircea Eliade 
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جمعـي، ثابـت و    ناخودآگـاه . يابـد  انسان با تقـدس كيهـاني، از طريـق ناخودآگـاه تحقـق مـي      
 يـك منطقـه  عمـدتاً عبـور از   فن شـمني  دهد كه  نشان مي شمنيسملياده در ا. غيرشخصي است

پـل   ازعبور . آسمان يا از زمين به جهان زيرين استزمين به كيهاني به منطقه كيهاني ديگر، از 
 يك پل بسيار باريك كه دو عبور از«. الزمة رسيدن به سرزمين مقدس و كشف امر مينوي است

اي ديگر نيـز   سازد، دال بر عبور از يك نحوة وجودي به نحوه بط ميقلمرو كيهاني را به هم مرت
  ).197: همان( »از زنده به مردهوارد، يا  هست؛ از ناوارد به تازه

كردارها، . دهد به هنگام خروج از اين عالم رخ مياست كه براي روح مراحلي شرح  التوهم
موزي، در هيئـت مظـاهر حسـي جلـوه     رازآ ةهاي محرمان در آيين رفتارهاي تمثيليها و  انديشه

در هـر تجربـة معنـوي،    . غايـت سـفر، مشـاهده مكـان قدسـي و امـر مينـوي اسـت        . كنند مي
. گـذرد اي شكوهمند فروريزد و از مرزهاي خـود در  بايد در جذبة لحظههاي سالك  محدوديت

س تنگنا و تاريكي قبر، تحمل درد جان كندن، الزمة شهود و گذر به جهان ديگـر اسـت؛ حـوا   
هاي باطني قدرت خود را نمايان كنند؛ از اين طريـق سـالك    ظاهر بايد از كار بيفتند تا فراست

كند و با تطهير وارد  تكه شدن را تحمل مي شود و سوختن و تكه قلمروي جهان زيرين مي وارد
اگر حتي خـود دوزخـي نباشـد،     ِالتوهمسالك . شود مكان قدسي و درنهايت شهود مقدس مي

از آن بـا  بعـد  . شـود  بار دوزخ و مجبور به تحمل زجر آتش و ايستادنگاه قيامت مـي آلوده به غ
خوانـد و   شود، اهللا او را فرامي هاي جسم و روح پاك مي تطهير در دو چشمة بهشتي از آلودگي

آنگـاه اهللا  . كند پوشاند و معطرش مي دهد، لباس مي به او چون كودكي نوآموز غذا و شراب مي
، التوهمدر سفر روحاني . يابد نماياند و وعده الهي به مؤمنان تحقق مي به او مي تمامي خود را به

اسـت؛ ضـمن    شـده باستاني بازسـازي   چهارچوبهمان ماية گذار روح از مناطق كيهاني در  بن
ي در طـي سـفر خـود    محاسـب . بيني اسالميِ محاسبي ندارد آنكه اين نوسازي تعارضي با جهان

اي ايدئولوژيك را دروني كرده و آنها را بـا  ه وي آموزه. كند ناد مياستاحاديث بارها به آيات و 
اي كـه يـك    خـاطره . است دهپيوند داشود،  اي ازلي منشعب مي اي قومي كه از سرچشمه خاطره

اسـي و رجعـت مـا    معادشني مثالي است؛ صورت ازلي باغ بهشت؛ مركزي كه در تصوير فضاي
زمان نيز، تحقـق  . ار عناصر كمال و يكپارچگي استبهشت، تجمع و تكر. اهميت بسزايي دارد

وجه شباهت . اي در آينده كه اساس آن مربوط به گذشتة آغازين است الهي است؛ وعده» وعده«
كسي از شما نيست «. تمامي، بدون حجاب و ترجمان است هر دو زمان، تجلي ابديت مقدس به
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 »شـب چهـاردهم مـاه خلـوت كنـد     كه كسـي در   اهللا عزوجل با او خلوت كند چنان كهمگر آن
 ).168: 2008، محاسبي(

  

  پيشينه پژوهش. 2
هـاي   ترين متون صوفيه از گذشته تاكنون نام محاسبي هسـت؛ امـا در خصـوص جنبـه     در مهم

زندگي و «اند، دو مقالة  ؛ از ميان مقاالتي كه تاكنون چاپ شده فكري و عرفاني وي تحقيق نشده
بـه محاسـبي اختصـاص    » اي مفقود ميان عرفـان و تشـيع   محاسبي زنجيره«و » محاسبي  انديشه
اين كتاب نخسـت بـا اهتمـام    . است تاكنون تحقيقي صورت نگرفته التوهمتاب درباره ك. دارند

در قاهره چاپ  1316اي انگليسي از وي و مقدمة عربي از احمد امين در سال  آربري و با مقدمه
ايـم، تصـحيح    كتابي كه ما از آن اسـتفاده كـرده  . بعدها با تصحيح عثمان خُشت منتشر شد. شد

  .ستعبدالقاهر احمد عطا
و  ونـگ آغـاز شـد   شناسي با نظـرات ي  د اسطورهنقد ادبي، بررسي متون عرفاني از دي ةر حوزد

ونـگ  بسياري از متون فارسي از اين زاويـه بررسـي و تحليـل شـدند؛ امـا در كنـار نظـرات ي       
. ابعاد ديگري از ناخودآگـاه جمعـي را نشـان دادنـد     ،جمله ميرچا اليادهگر ازشناسان دي اسطوره

ـ   ن پژوهشاز نخستي» االسرار روزبهان در كشف ريتكرارهاي اساطي«  ادهها بر مبناي نظـرات الي
  .تاس

حادثة نيرومند نخستين در . پردازيم مي التوهمدر اين پژوهش بر اساس نظرات الياده به بررسي 
زمان نيز، با وجود ارجاع به آينـدة موعـود، يعنـي قيامـت، تكـرار حادثـة       . شود مركز تكرار مي
تشرف، تطهيـر، و  : عبارتند از التوهماحل سفر روح براي رسيدن به مركز در مر. نخستين است

  .پرواز
  

  زمان .3
زمان كيفي سوس و در فضاي مح حركت روح به تناسب قرارگرفتن در مكان هورقليا خارج از

شود و  ان متوالي و منظم اين جهان متوقف ميزم در اينجا. گيرد است، شكل ميكه تاريخ روح 
و آغازين است ازلي شود؛ يعني به زماني كه مقدس،  رد ميماهيتي متفاوت واسالك به زماني با 
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بـراي واقعـي   ). 32: الـف 1391اليـاده،  ( پذير و تكرارشـدني  نامحدود برگشتور حال به ط و درعين
. ان و مكان ديگـري را مفـروض گرفـت   مبايد واقعيت ز... دانستن حوادثي چون عهد الست و

اين زمان از چنبرة زمان آفاقي بيـرون اسـت؛   . ن انفسي استزمامان ديگري كه زمان نفس يا ز
جـا اجتمـاع    نده در آن يكحال و آي، گذشتهت، كيفي است و چون كيفي اس كمي نيست، بلكه

بـه قـول   ؛ »هشـتم اقلـيم  «. گوينـد  به اين تاريخ، تاريخ مقدس يا تاريخ روان انسان مي. كنند مي
ـ الياده  از نظر). 17-18: 1387، كربن(هروردي مكان اين زمان منفصل است س ي برخالف زمان كم

واژگونيِ زمان گذران «از سويي . مان كيفي درخشندگي نور محض استز ،ن استتلو منشأكه 
شـخص   مـواقعي كـه  زمان اساطيري جز در مواقع حساس و مهم، يعني در و انتقال شخص به 

ايجاد فضايي معنوي از طريـق  ). 50: 1384، الياده( »گيرد انجام نميراستي با خود خويش است،  به
رمز منوط به انفصال از فضاي مادي است؛ اعماق تاريك قبر، مرز جدايي اين دو فضا را فراهم 

محـض  بـه  . كنـد  متفاوت از زمان، زمان آفاقي را قطع مـي  برداشتيتخيل محاسبي با . آورند مي
شـود و بـا    زمـان نفـس آغـاز مـي    » قبر درورود «و » جان كندن«انقطاع زمان آفاقي با توصيف 

  .پيوندد هاي ازلي مي حال، آينده نامتحقق را به گذشته زمانرسيدن به بهشت در 
همـان  . اسـت  محاسبي مراتب روح براي رسيدن به ابديت را بر سفر رستاخيز منطبق كـرده 

محاسـبي بـا همـان رويكـرد     ر اينجـا  د. است به معراج پيامبر داشتهيانه صوفه شعر كرويكردي 
با نبوي را  قرآنيهاي تاريخ  ويژه نمونه فيانة فارسي بهشعر صو«. كند امت را بازگو ميحوادث قي

از  ها به سوي خدا، سـفر روح  را از ميان آسمان صعود او، )ص(غيير شكل دادن معراج پيامبر ت
: 1381، بورينگ( »دهد ج وحدت صوفيانه با ابديت، مورد تفسير قرار ميبه او) فاني(مند زمان زمان

وف اسالمي مفاهيم آشكارا متضادي را درباره زمان تص. در قرآن زمان نامعين وجود ندارد). 247
هـاي   در قـرآن، خداونـد نشـانه   ). 222: همان( است هم آميخته تجربه انساني دربا دركي جامع از 

. بيني آينده بدون انقطاع در زمان خطـي اسـت   ؛ بنابراين پيش»خواهد آمد«دهد كه  ميروزي را 
و انقطـاع  » روح«كند، اما بـا ورود بـه زمـان     فاده ميمحاسبي اگرچه از شيوه يادآوري قرآن است

مكـان   زمـان و بـي   به ابـديت بـي  هدفش رسيدن دهد، زيرا  زمان خطي، همين زمان را ادامه مي
زمان يا  بي مستهلك ساخت و وارد توان اده با بازگشت به سرچشمه، زمان را مياز نظر الي. است

بشــري و بازيــابي آن وضــعيت غيرمقيــد و جايگــاه ايــن يعنــي فراتــر رفــتن از . ابــديت شــد
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، اليـاده (هاي مكرر برقـرار بـود    ال شدن به قيد زمان و چرخه زندگيمبتمحدوديتي كه قبل از  بي

بـه صـورت دو    رانوان راز مطلق قابل دستيابي نيست، ولي خـود  ع خدا به). 111-112: الف1391
. يزيعني روز ميثـاق و روز رسـتاخ  نماياند؛  واقعه بنيادي مقدم و مؤخر بر وجود فاني انسان مي

بخشد و اين  وجود خود واقعيت دوباره مي آينده پس ازصوفي به گذشته پيش از وجود خود و 
خدا . كشاند ند، به درون وجود خود و زندگي فاني خود ميقطه مقابل يكديگركه ندو واقعه را 

زماني . نماياند ترين ژرفاي روح آدمي مي خداوندگار نخستين ميثاق در درونيبه عنوان خود را 
ز زمان و لحظه نخستين پيش ااش به اصل خود در  گويد، حافظه صوفي از ابديت سخن ميكه 

  ).235-236: 1381، بورينگ( گردد ميبا خدا باز

  

  روز ميثاق و رستاخيز. 1-3
رستاخيز، رجعت . خداستاش با جهان و  روز ميثاق، نمود كشف و شهود اوليه انسان از رابطه

روز . شـود  بر اساس روز ميثاق بين خدا و انسان پيماني بسته مـي . ين استآغازمجدد به كمال 
خطاب  را به صورت همگانيها  رستاخيز، يادآوري اين روز است؛ روز ميثاق، پروردگار انسان

كمـال  «در اينجـا انديشـة تكـرار    . شـود  دهد؛ روز رستاخيز اين عمل دوباره تكرار مـي  قرار مي
فقـط در گذشـته    ديگـر نـه  » مبـدأ « كه دهد شود و نشان مي اي ابدي كشيده مي به آينده» آغازها

سـت كـه   معنـي ا  اين عمل متضمن اين. شود ميهم يافت اي  اي افسانه طيري بلكه در آيندهاسا
فرد در زمان اصلي و آغازين، زماني كه حادثه نخستين بـار  بلكه زمان ديگر زمان فلكي نيست، 

ـ  «الياده به آن . كند اق افتاده، زندگي مياتف ، زمـان شـگرف و مينـوي    »رو و قدرتمنـد زمـان پرني
روزي «: ت، تحقق وعدة خداونـد اسـ  »قدسم انگيز شگفتزمان «اين ). 28: 1362، الياده( گويد مي

روز موعود يا روزي كه وعده در ). 6: ينالمصطفف(» دو جهان بايستندكه آدميان در برابر پروردگار 
). 164: 2008محاسـبي،  ( رسـد  بـه انجـام مـي   داران و آنان كه به دنيا مشغول شـدند   زنده حق شب

برگزيدگانم از خلق كساني هستند كه عهد مرا : گويد پروردگار در آخرين مرحله به بهشتيان مي
كـارش يـادآوري    خداوند در قيامت آغاز و ميثاق را به بندگان فراموش). 198: همان(نگاه داشتند 

برنـد؛ گناهكـاران گرفتـار عـذاب      كاران به زيان خود پي مـي  كند؛ با يادآوري آغاز، فراموش مي
  .شوند، زيرا ميثاق نخستين را فراموش كردند مي
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كه زمان بر انديشه گناهكار سـنگين   بهشتي و دوزخي درك متفاوتي از زمان دارند؛ درحالي
ياري بگذرد و درنيابند زمان بس«. شود ي متوجه گذرش نميبهشتآزارد،  و كندروست و او را مي

عالوه بـر دو زمـان نيرومنـد    ). 189: همان(» تخوشي مشغول اسيشان به آسايش و ها چراكه دل
ال سـ هـزار  . است نج و عذاب روحي استفاده شدهي براي طول رهاي كم آغاز و پايان، از زمان

گذشـت زمـان   . ، دردهاي روحي و رواني افراد اسـت ثابتعنصر . افتد گذرد اما اتفاقي نمي مي
 50. تداوم حالت روحي استبر  تأكيداين زمان و  اهميتي بيزمانمند به شيوه تلخيص نشان از 

يا گردنشـان از عطـش قطـع    كه گوقدر  اي نوشند؛ آن اي خورند و جرعه آنكه لقمه سال بي هزار
كفـار،  ). 160: همـان ( به دوزخ بـرده شـوند   آنگاه. هايشان از گرسنگي خاكستر شود و شكمشود 

  ).159: همان( كنند تعليق قيامت شكايت ميپيوسته از 
  

  مكان/ مركز. 4
دايي مقدس يـا بـه   خواه به صورت تجليات ابتتمامي،  ست كه تقدس خود را بهمكاني ا ،مركز

اي  جغرافياي مقـدس و اسـطوره  . كند ت مستقيم خدايان متجلي ميتجليا ترين يافته شكل تكامل
رد كه داراي وجـود  دانوعي كامالً واقعي است كه در تقابل با جغرافياي دنيوي و نامقدس قرار 

، مـرگ بـا  . شـود  ر قدسي در مركز برقرار ميامارتباط مستقيم با ). 42: 1391، يادهال(خارجي است 
فضاي خالق در انسـان از لحـاظ اسـاطيري،    «گيرد و اين  قرار مي فناسالك در فضاي نيستي و 

). 124: 1383، شـايگان ( »اسـت و چشمه آغاز و مركـز فـردوس   » معبد دروني«و » محدوده«همان 

درخشـش جـواهرات و   . رمـز مركـز و محـل تجلـي امـر مقدسـند       ...بهشت، گنبد، درخـت و 
عناصـر قداسـت يكـديگر را تكميـل     . اند هاي قيمتي، فضايِ تجلي مقدس را غنا بخشيده سنگ

  .كنند كرده و قابل جمعند؛ بنابراين همگي، فضاي ظهور ابديت را فراهم مي
  

  بهشت. 1-4
نخستين كه به خاطر گناه از دست اسطوره بهشت . بهشت مكان مقدس نخستين تجلي است

بهشتي كه در آن آدم از خاك خلق شد، در مركز كيهان قرار . اي دارد العاده رفت، اهميت فوق
ر دآيين صعود ). 46: 1391، الياده(اي است كه آفرينش از آنجا آغاز شده  نقطه» ناف زمين«داشت؛ 
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كند و  ه ميتجرببور به وضعيتي ديگر را زائر با رسيدن به باالترين نقطه، ع. افتد مي اتفاقمركز 
  ).46: همان(شود  وارد مي» قلمرو پاك و محض«به 

دهد؛ بهشتي پس از تطهير و تشرف، به ديدار پروردگار  صعود در بهشت رخ مي التوهمدر 

هاي بهشت  از ويژگي. آميز به مركز عالم است صعود، معادل با سفر خلسه. شود فراخوانده مي
كند، نور  به نمايندگي از جسم ادراك ميكه ديده از اليتناهي بصري نشانِ  نور است؛ تنها

شود  حضور مقدس و ميزان درك سالك از آن از طريق ميزان نور اندازه گرفته مي. محض است
درخشندگي از كه با زيبايي، نور و  درحالي«: شود و در مراحل مختلف سفر رستاخيز تكرار مي

ات و نورت با توست و  روشنايي نامه. در دست راست باشدات  ميانشان بگذري و نامه
ات نوراني است  كتاب در دست راست و چهره. كند پيشاپيش و در سمت راست تو حركت مي

). 170: همان( »اش يقين يابي ز ميان نوري كه اهللا عزوجل آشكار نموده درآيي و به خشنوديو ا

ي كه با گرفتن نامه و عبور از پل همراه نور. خواهد نورش كامل شود بهشتي از خداوند مي
شود و با رسيدن به عرش به نوري محض و  سالك است، با تطهير و ورود به بهشت افزون مي

ديدار خداوند بر . شود شدگي و تماميت قدسي است، نشان داده مي مانند كه نهايت افزون بي
 عزوجل آنگاه كه خشنودي اهللاپس خود را تصور كن در برابر «. افزايد درخشندگي بهشتي مي

آن گونه كه گويي ماه تمام او بر تو آشكار شده باشد و سيمايت درخشان و دگرگون شود 
امل ساخته كخداوند نورش را «. شود نور نيكوكاران با نور بهشت آميخته مي). 170: همان( »است

  ).181: همان(» است هاي بهشتي است، آميخته و با نور آنچه در باغ
ها،  عالوه بر اينكه منبع نور و رنگ و شادي است، منبع خوشبوترين عطرها، ميوهبهشت 

وه و بوي خوش هاي انب بوي باغاه را بگشايند، نسيم خوشكه درگ آنگاه«: است... ها و مشك
و  عنبرهاي بهشتي بپراكند و بوي خوش مشك بيخته و زعفران،  رايحههاي روان بوزد و  آب

  ).181: همان( »بوي خوش آن به قلبت رسددرختان بوزد،  ها و ميوهنسيم عطرآميز 

هاي بهشـت نيـز    ها و كاخ بهشت، آميختگيِ دو رنگ سفيد و قرمز است؛ در توصيف سنگ
نشان تجديـد حيـات و   . ر حيات است كه در ژرفا پنهان استقرمز س. اند اين دو رنگ برجسته

امور قدسي مناسـبت  سفيد نيز با اعمال و ). 181: 1376، دوبوكو( مرگ عرفاني در رازآموزي است
اني اسـت كـه بـا    رنـگ كسـ  سـفيد،  . ازآموزي، مورث طهارت و پاكي اسـت چون هر ر«. دارد
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بهشـت مملـو از    التـوهم در ). 33: 1384، سـتاري (»» انـد  دوبـاره زاده شـده  «هـايي   برگزاري آيين
 بخشـد  مـي ن ان تعـي و مك و گوهر به حضور قداست در فضا رد. هاي زيبا و قيمتي است سنگ

هـاي مرواريـد،    هـاي جواهرنشـان، جامـه    گان بـا كـاله  فرشـت  روزبهانهاي  هدر واقع). 85: همان(
ميان  ن به ابريشم سبزجامه قرمز مزيجبرئيل با . اند گل سرخ توصيف شده چونهاي هم صورت

ن خـدا را در زيبـاترين صـورتش    روزبها). 141-143: 1377 ،ارنست( فرشتگان چون عروس است
، نشسته بـر  پا دارداي از طال پوشيده و تاجي از طال بر سر و نعليني از طال در  كه جامه درحالي

طال و جواهرات نماد معارفي كه از راه كشف و شهود ). 397: 1387، كربن( بيند مان ميعرش رح
شتيان هنگام رفتن نزد پروردگـار بـا   جمع به التوهمدر . اند و رمز دانايي و يقينند به دست آمده

بـيش از   كنـي  مـي چگونـه تصـور   «. اند توصيف شدهياقوت هايي از مرواريد و  سربندها و تاج
هـايي كـه بـر     تـاج . را كه توان برشمردنشـان نيسـت  ياقوتي هاي مرواريد و  تاجهزارهزارهزار 

بهشت نيـز از زمـرد، يـاقوت    هاي  كاخ). 194: 2008، محاسبي(» خشيددر هاي مسرورشان مي چهره
ها و جواهرات، فضـايي   شدت نور، رنگ). 188: همان(اند  ساخته شده مرواريدهاي سپيدسرخ و 

رود و با تخيل  شهودي براي تجلي مقدس است و از اين طريق از حوزه واقعيت عيني فراتر مي
  .خورد گره مي

  

  گنبد و قصر. 2-4
، نمودار طاق آسمان، مكان متعـال و جايگـاه قـدرت و    از نظر الياده گنبد داراي معنايي كيهاني

تـرين جهـات زنـدگي،     سالم شكل مدور، نمودار يكي از مهـم در ا. قداست استجاودانگي و 
مـاد  نيونگ نيز دايره را نشانِ تماميت و ). 41: 1391، الياده(حدت، شكفتگي و كمال است يعني و

تـرين مـاده،    شده و به كامل ي مين شكل تلقتري لكام. ، معرف الوهيت استدايره. داند روح مي
 مانـداالي گنبد با شكل دوار و نقطـه مركـزي،   ). 105: 1354، يونگ(شده  ني طال نسبت داده مييع

تيابي به سطوح تشرف مبتدي مشتمل بر ورود به نقاط مختلف و دس. تمركز و يكپارچگي است
ــه اســت  ــاده(مختلــف مندل ــر خويشــتن). 59: 1391، الي ــداال، ب ــز از گسســت و  مان داري و پرهي

است  كتوم بودهمرمزي از موجود الهي كه تاكنون در جسم مخفي و «. فشرد پاشيدگي پا مي ازهم
رخ در آن » الهـي «حاله انسان بـه يـك موجـود    كه استشود؛ مكاني  و اينك استخراج و احيا مي
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  ).205: 1354، يونگ( »دهد مي
اهللا در سه گنبد با سـه زن بهشـتي مواجـه     هاي طال و ياقوت، وليعالوه بر قصر التوهمدر 

نـور زنـان بـا نـور بهشـتي افـزون       . اند زنان در اين سه گنبد انعكاس خويشتن بهشتي. شود مي
: رود بهشتي به دنبال زن از گنبد باال مي. خواند اولين زن، بهشتي را به سوي خود فرامي. شود مي

: 2008، محاسـبي (» مرواريد و گوهر، به گنبدي از ياقوت سرخ رسـي به راه افتي تا به قصري از «

از گنبـد ديگـر نـدا    دوم نوشي مشغول اسـت، همسـر    كه با او به آغوش و شراب درحالي). 190
در اينجا نيز نور گنبد در نور رخان بهشتي و . نظر كني زمان آن نرسيده كه به مادهد كه آيا  مي

 نـدا سومين زن نيز از گنبد ديگـر  ). 191: همان( تابد زميبارخان همسرش با روشني و درخشش 
زيـرا  «شـود   است كه هر آفت، كاستي و پليدي از بهشـتي جـدا مـي   سوم بعد از گنبد . دهد مي

اهللا، در مانـداالي   هـر سـه در مركـز وجـود ولـي     ). 192: همـان ( »است خداوند به قلبش رو كرده
بـر زيبـايي، نيكـويي،    «شـت بهشـتي از نـزد اهللا    با بازگ. شوند داري و كشف ظاهر مي خويشتن

از سـويي ظهـور ناگهـاني ايـن     ). 200: همـان ( »شود دي و بزرگواري همسرانش افزوده ميآبرومن
بـه  . خوشي و فريبايي آنان براي بهشتي تكـرارِ زنـدگي آدم و حـوا در بهشـت اسـت      زنان، دل

ا زناني كه جداي از وجود مرد عبارتي بهشت نخستين عالوه بر همسايگي و نزديكي به خدا، ب
ـ   طور همان«. شود هشت تكرار ميحوا در بمحبت آدم و . شود نيستند، بازسازي مي ه كـه آدم آين

بيند؛  فرد صورت خويش را در آن ميكه  است يعني مظهريتجلي اسماء الهي است، زن، آينه، 
محبت آدم با ). 255 :1387، كربن( »يد شناخته شودخويشتن خويش كه براي شناخت پروردگار با

و روح از الگوي آدم و حوا سرمشق ) 225: همان(حوا از الگوي الهي سرمشق گرفت ورزيدن به 
. از سويي رازآموزي نيـز سـه مرتبـه دارد   . است» اتحاددهنده«نيز مقام يك رمز مندله . گيرد مي

وار گنبد و نماد طال در هماهنگي با شكل د). 46: 1389، برفر(عدد سه، مظهرِ حيات الوهي است 
كل و هم در حركت گرد اسـت طـال   شطور كه آسمان مرئي هم در  همان«كمال آن است؛ زيرا 

. انـد  گنبـدها و قصـرهاي بهشـتي از طـال سـاخته شـده      ). 126: 1354، يونـگ ( »همچنين استنيز 
، محاسـبي (قرار دارنـد   ناب هاي از زر جواهرنشان قصر بهشتي بر روي صفحههاي ياقوتي  حلقه

طوركلي همه آنچه در بهشت است، مجمـوع نمادهـاي تماميـت، يكپـارچگي و      به). 189: 2008
كـه بـر    و گنبـدي  اند، نشان استحكامند شدهبر فرش نهاده كه زيبايي  هاي اربالشهچ. انسجامند
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رسـد،   بهشـتي وقتـي بـه اينجـا مـي     . ترين شكل تماميت اسـت  فراز همه برافراخته شده، كامل
هاي ديبـا و   بارو با جامهزي. رود ميرود و بهشتي نيز به همراه او باال  گنبد مي زيبارويي بر باالي

: همـان ( درخشـد  طال بر گردنش مي. ريزهاست ها، گردنبند، و سينه لخالخجواهرات، انگشترها، 

نمادهاي تماميتند كه در كنار ساير نمادها غنا و قدرت كمال را ... گردنبند، انگشتر و). 187-186
راب و نور جـام و نـور شـ   و نور تو و نور او «: تابد دهند؛ نور بر همه اينها مي نشان ميدر اوج 

). 188: همـان (» اسـت  هاي بهشتي در هم آميخته باغنور هايش و  درخشش چهره و گردن و دندان

  .رسد اين نور با رسيدن به پروردگار به حد اعال مي

  درخت. 3-4
در انديشـه  . د، مركـز اسـت  دار نگـه مـي  اي كـه سـطوح عـالم را     درخت عالم يا ستون مركزي

 »و طوبي در عالم مثـال مظـاهر خداونـد يـا نوراالنوارنـد      ،عالم حسخورشيد در «سهروردي 
دهد موسـي بـا كفـش     اجازه نميقداستي كه . درخت همان دايره است). 196: 1383، پورنامداريان(

  ).79: 1386، دليبيگبزرگ (وارد شود 

در  كـه  درحـالي «. نة خدا، ساية طوبي و عرش در پيش استخاپس از مالقات سومين زن، 
 »اسـت  اي كه عرش بر آن سايه افكنـده  همسايگيگويند و چه  طوبي با يكديگر سخن مي ةساي

هـا را بـه   دهد كـه آن  ند خداوند به آنها بشارت ميزير طوبي هستوقتي در ). 192: 2008، محاسبي(
بـه مالقـات خـدا    در زير طوبي ). 192: همان(ترين جايگاه است  خود نزديك كند و اينجا گرامي

: كه فرشتگان به سويشان آينـد و گوينـد   سايش عابدان، درحاليطوبي و جايگاه آزير «: روند مي
 »خوانـد  فرامـي  خودرساند و شما را به ديدار  سالم ميپروردگارتان بر شما اي اولياي رحمان، 

  ).193: نهما(

  
  عرش. 4-4

آخـرين  عرش . شود هاي تودرتو و گستردگي بهشت تمام مي با رسيدن به عرش، عبور از دايره
هاي بلندترين  بر فراز آب«در مشرب االرواح عرش . تمامي است مرحله و نقطة تجلي ابديت به

ا هـ الهـي آن ارواح قديسين را به مصدر كه شود  ها شناور است، و انواري از آن ساطع مي آسمان
. رود بهشـتي در آخـرين مرحلـه بـه مالقـات پروردگـار مـي       ). 71: 1377، ارنسـت ( »كند جلب مي
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پهناي آن را با زيبايي نـور و درخشـش تجسـم    «. بيند ها و نورها را در عرش مي زيباترين پرده
براي هر مؤمني جايگاهي . شك نهاده شدههايي از م هايي بر پشته هاي رنگين و بالش كن؛ فرش

گذاشتن آنان را  پا. رش نهدفهر يك پاي زيبايش را از ركاب بر منبر يا كرسي يا ... فراهم شده
نمادهـاي  ... منبـر، كرسـي و  ). 195: همـان (» ر گيرنـد آن قـرا ها تصور كن تا اينكه بـر   بر جايگاه

بر اساس . است» صدقمقعد «جايگاه بهشتيان در آخرين مرحله همان . اند استحكام و پابرجايي
در مقعد صدق، نور عرش جايگاه . ترند اشقان از همه به خدا نزديكعيدگاه عرفاني محاسبي، د

تـرين نقطـة    يبه مركزيدن رسعروج محاسبي با ). 196: همان( پوشاند ميهاي بهشتيان را  و چهره
چيز  آگاهي كه منشأ همه به آن. آيد مكاني كه كل هستي از آن مي«شود؛  قلمرو درون تكميل مي

عـروج  شود و تكـرار   قوسين تعبير مي  اي كه از آن به مقام قاب مرحله .)93: 1377، كمپبل( »است
  .است) ص( محمد
  

  مراحل رسيدن به مركز. 5
ابتدا از دنيا كه مادة كثيـف و  . براي رسيدن به مركز، سالك بايد درخور قداست مركز پاك شود

مركز وارد شود؛ پس از آن براي رسـيدن  متراكم است، عبور كند و با تطهير به ساحت گستردة 
  .به نقطة نهايي، طبق آيين مركز، از طريق پرواز صعود كند

  

  تشرف. 1-5
تـرين مـانع    واس ظـاهري بـزرگ  حـ ، بـراي رسـيدن بـه شـهود    . سازي مرگ است تشرف شبيه

ــتند ــه واب. هس ــت    هرچ ــود، درياف ــر ش ــود كمت ــودي خ ــين وج ــه تع ــان ب ــتگي انس ــا و  س ه
اي  انـد بـه مرحلـه   تو هـيچ موجـودي در طبيعـت نمـي    «. ندشـو  مـي تر  هاي باطني قوي فراست

قبـر، قهرمـان   ). 98: 1389، كمپبـل ( »كـه زيسـتن بـرايش متوقـف شـود     برتر نائل گـردد، مگـر آن  
خودآگـاه در معـرض   . شـود تـا دوبـاره زنـده شـود      قهرمـان بـه هاويـه بـرده مـي     . بلعد را مي

ــي  ــرار م ــاه ق ــرژي ناخودآگ ــاني از ان ــ هجــوم جري ــرد ك ــدارد گي ــا آن را ن ــه ب ــاراي مقابل . ه ي
هـاي يـك سـفر هولنـاك را تحمـل كنـد و بـا         هـا و مكاشـفه   ايد رنـج همـة آزمـون   بنابراين ب

ـ   ن تـاريكي  مكـا قبـر ماننـد شـكم،     التـوهم در ). 222: 1377كمپبـل،  ( ار بيايـد قدرت تـاريكي كن
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گيـرد، بـذر زنـدگي جديـد      آنكـه در قبـر قـرار مـي    . شود در آن توليد مي است كه انرژي تازه
انسان ضـرورتاً بـراي شـروع زنـدگي روحـاني بايـد درد جـان كنـدن         . پروراند خود ميرا در 

. يابــد را مـي » خــود«رازآمــوز بعـد از ايـن مــرگ اجـازة دخــول بـه سـاحت      . را تحمـل كنـد  
جـان از  . شـود  نـده شـدن آغـاز مـي    كنـي و ك  حـس مـي   پـايين پايـت را  درد كشيدن روح از «

كنـد تـا آنگـاه كـه بـه نهايـت        مـي حركـت  ز پا به سوي سـر  روح ا؛ شود تمام تنت كشيده مي
ات در دنيـا   زنـدگي زمـان   آنگـاه . گيـرد  رسي و درد مرگ تمام تنـت را در بـر مـي    تابي مي بي

  ).154: 2008، محاسبي( »گشته به پايان رسيده و نشان تو از آن جدا
پـس از گـذر از   . شود القات انسان با خويش در پيكر فرشته ظاهر مينخستين م التوهمدر 

هاي تشرف در ايـن ديـدار آن    از نشانه. شود بهشتي نزد پروردگار فراخوانده مي... آزمون پل و
كشـند   گستراند؛ پـس از آنكـه از خـوردن دسـت مـي      فره ميخداوند براي زائرانش ساست كه 
هاي از مرواريـد، انگبـين، آب و    فرشتگان با جام. سيرابشان كنيدگويد،  مي به فرشتگانخداوند 

پـس از  . لباس درپوشيددوستانم را : كند پس از نوشيدني، خداوند امر مي. دهند شير به اوليا مي
رود و  مـي هـا كنـار    آنگـاه پـرده  . بـارد  ابري بـر آنهـا عطـر مـي    . آن گويد بر آنها عطر بيفشانيد

بهشتي كالم كسـي را  . گويد ميآمد  خداوند به آنها خوش. »ر شودتمامي آشكا روردگارشان بهپ«
  ).198-199: همان( شبيه آن نيست كس هيچكه شنود  مي

، بـر اثـر   اسـت  1والدت جديدطور كه الزمه  زيرا همان. هاي تشرف است خوردن، از نشانه
. متولدشده است تازهنوآموز چون كودكي . گيرد رازآموزي استحاله باطني و جسماني صورت مي

گيرند و بـه   رو پس از برگزاري تشريفات آييني، دست رازآموخته را چون كودك نوپا مي ازاين«
رازآموزي آدم ). 40: 1382، ستاري( »دهند آموزند و خوراك مي وي چون كودك شيوة راه رفتن مي

هاي روزبهـان   قعهتغذيه نزد خداوند، در وا. با آموزش اسما و خوردن ميوة ممنوعه همراه است
پس از هر تولـد، سـالك بـه    ). 100: 1377، ارنست(گيرد  است؛ روزبهان از خدا شراب مي نيز آمده

اندازه قابليت او در سـفر كشـف درون از ايـن طريـق     . رسد هاي جديد مي ها و دريافت ارزش
آغـوش  خـود از طريـق   » من برتر و ملكوتي«در اين مرحله اتحاد سالك با . شود نشان داده مي

  .شود پروردگار نشان داده مي

                                                                                                                                                       

1- rebirth 
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  تطهير. 2-5
بهشتي پس از طي ايـن مسـير   . هاي بسيار همراه است مسير رسيدن به كمال با آزمون و سختي

آتـش و آب  . ترين نورها برسـد  هاي جاده آزمون پاك شود تا بتواند به درخشان بايد از آلودگي
در «. گيـرد  قيامت همه را در بر مي سختي و سوزناكي آتشِ. كنندگي دارند هر دو خاصيت پاك

» نماياننـد  هـا و دوشـيزگانش مـي    قيامت سراسر زمين آتش شود و پس از آن بهشت را با جـام 
  ).166: همان(

درسـتكاران را بـا پـاي خـاموش      فرشتگان آتش قبرگيرد،  هنگامي كه فرد در گور قرار مي
روزان و چـه   به چهآتش و سختي قيامت . شود كنند و گور به سوي تأللو بهشت گشوده مي مي

تطهير است در خاصيت آتش كه زدودن و ). 162: همان(گيرد  مي فرا تمامي بختان همه را به نگون
هشتي غبار گور و آتـش را  در آستانه بهشت، ب. پااليد را ميانسان بهشتي مرحله عبور از دوزخ، 

در . زدايـد  ها را از خود مي آلودگي دو چشمه بهشتي در. بايد بزدايد تا بتواند وارد بهشت شود
. شود كند و در ديگري با نوشيدن جامي از آن پليدي باطن پاك مي يكي تن و ظاهر را پاك مي

نچـه بـر تـو    آ تب خسـتگيِ اي با غبار گور و گرماي بر پاي ايستادن و  ه آستانه رسيدهاكنون ب«
غوطـه  ه خداوند بـراي دوسـتانش مهيـا كـرده؛ در آن     ك اي چشمهكني به  نگاه مي. است گذشته

و  تابي پل صراط آلودگي را، بي ببرد و تمام پليدي و خاكاز بين تا اندوه ايستادن را  خوري مي
ش رنجي باشـد؛  گرمايش را از تنت بزدايد، زيرا هر كس به آستانه رسد، در تنش از سوزش آت

ويد تـا  شـ  چشـمه مـي  بهشتي بارها، تن خـود را در  ). 180: همان( »است به تو نيز آن رنج رسيده
تـرين   و كاملدر زيباترين شكل شود  بدنش به زيبايي، شادابي رسد و چون از چشمه خارج مي

  ).181: همان(نور است 
  

  پرواز. 3-5
دار  خود را به صورت ازلي بـال نفس، «. شود قوس صعود در آخرين مرحله با پرواز تكميل مي

سـينا   ابـن ). 119: 1384، سـتاري ( »كنـد  پرواز ميبه سوي عالم افالك كه موطن اوست، بيند كه  مي
 پـرواز، نشـانة  . دهمرغ بيان كراولين كسي است كه معراج روح به سوي افالك را در رمز پرواز 

  ).403: 1383، پورنامداريان(شود  الي شمرده ميهاي تع روح است و پرنده از سمبلتعالي 
پروازي كه . دهد دار نشان مي خرين مرحله، از طريق شتران بالمحاسبي عروج روح را در آ
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فرشـتگان بـا   . در شـب معـراج اسـت   » براق«از معراج پيامبر اسالم و حضور  شكل آن اقتباس
هاي درخشان و  ايشان چراغسيم، از طال هايشان اند، لگام ياقوت آفريده شده كه ازاسباني اصيل 
هاي سپيد درخشان و بـر پشتشـان    ، پشم تنگ از پشمهايي از ابريشم سرخ بهشت زيباست، بال

زمين اهللا بر  فرشتگان اسبان را نزد ولي. آيند دو خط سرخي در سپيدي است، نزديك بهشتي مي
 تأثيرپـذيري و يـاقوت از مـوارد    رپرواز بر پشت اسـباني از د ). 193: 2008، محاسبي( خوابانند مي

بـه   اي اشـاره و حديث  كه در قرآنمعراج رسول براي وصول به حق است بدون آنمحاسبي از 
نيـز،   معراج بايزيددر ). 67: 2010، مقابله( اهللا در روز قيامت و اين موضوع باشد ديدنارتباط بين 

هـايي   ز روايـت جدايِ ا. كند شود و به عرش الهي صعود مي مي اي پرندهم آسمان هفتر دبايزيد 
در آيين شمني نيز شـمن  «ول را با پرواز بختيان نشان دهد، كه محاسبي را بر آن داشته راه وص

  ).36: 1381، مفتاح( »رود دار به ديدار خداوند مي ا اسب بالبزرگ ب

  

  الگوي دوري از مركز دوزخ، كهن. 6
هرچه بهشتي به مركز نزديك است، دوزخي از مركـز  . الگوي سقوط و دوري است دوزخ كهن
يابد رحمت و زيباييِ چـه نيـروي شـگفتي را از دسـت      گناهكار در رستاخيز درمي. دور است

بينـد   اي مركز وجـود را مـي   هيچ واسطه دهد و بي است؛ زيرا خداوند او را خطاب قرار مي داده
هاي روحي دوزخـي   ترين عذاب پشيماني، غبن، نااميدي و حسرت، بزرگ). 167 :2008، محاسبي(

 از حسرت. پاره شود هپشيماني پاردلت از . جل حسرت بريي پروردگار عزوهمسايگبر «: است
آوري و اهللا   رويدرگاه كافد و به سوي بشبر توست،  ها كه از خشم خداوندخشم آن نااميدي و

آيـد و   حقيقت، او از صداي تو بـدش مـي   بهرا ندا كني و بسيار بگذرد و تو را پاسخ نگويد و 
 »من سـخن مگوييـد  و را ندا دهد، در دوزخ دور باشيد و با پس ت. جايگاهت نزد او فروپاشيده

را فـرا  زمان با غيظ خدا، خشم همه، دوزخي  آتش، نشان غضب خداوند است؛ هم). 176: همان(
غرد و فرشتگان آنان را  هايشان مي بدنكشد و بر  وجوي آنان تنوره مي تجسآتش در «. گيرد مي

بـر  . شـتابد  آتش خود به سوي آنان مـي ربايد و با  افكنند و دوزخ آنان را مي به سيخ كشيده، مي
آتـش از  . ..سـوزاند  درون ميگيرد و تا  هايشان را مي هاي آتش بدن زند و زبانه سرشان فرياد مي

  ).174: همان( »خشم خدا خشمگين است
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تــرين گنــاه، فرامــوش كــردن هــر  بــزرگ. حيــات دينــي يــادآوري عمــل آغــازين اســت
 كـه را  اي واقعـه خـاطره آن  هـا دائمـاً و مرتبـاً     مناسـبت . جزئي از آن واقعة الوهي ازلي اسـت 

خــود را از نــد تــا آگــاهي كن بــه انســان كمــك مــيدارنــد و  در ازل رخ داده، زنــده نگــه مــي
فرامــوش كــردن ). 136: الــف1391اليــاده، ( حفــظ كنــدخاســتگاه و منشــأ الــوهي جهــان كنــوني 

ــه شــناخت و رســتگاري اســت؛   فراموشــي از آنچــه در ازل رخ داده، مــانع اصــلي رســيدن ب
دن خويشـتن؛ يعنـي   يك سو برابر با خواب اسـت و از سـوي ديگـر برابـر اسـت بـا گـم كـر        

شـــناخت   گناهكــار، در دنيـــا در نابينــاييِ  ). 148: همــان ( نابينـــاييگيجــي و ســرگرداني و   
در رسـتاخيز بـا   . كنـد  اي كه حاصل بيگـانگي بـا خـود اسـت، زنـدگي مـي       خويشتن و گيجي

. كنـد  شـود؛ عريـاني روح خـود را مشـاهده مـي      رو مـي  هاي وجود خـود روبـه   ترين اليه نهاني
كــاران وقتــي در برابــر گناه. آورد آنچــه رســوب كــرده و ظــاهراً فرامــوش شــده، ســر برمــي 

يار گنـاهي كـه فرامـوش    چـه بسـ  «. آورنـد  ايسـتند، گناهـان خـود را بـه يـاد مـي       خداوند مـي 
كـه بـا دانـايي و يقـين     بهشـت  بـرخالف  ). 167: همـان ( »را يـاد خواهـد آمـد    توكرده بودي و 

دوزخــي بــين  . همــراه اســت، دوزخ محــل ســرگرداني و آشــفتگي اســت     ) 180: همــان(
رفــي كــه در از ظ؛ كنــي بــه ســوي جحــيم نالــه مــي«. مدوشــد اســتهــاي دوزخ در آ عــذاب

گيـري دسـتت از    نوشـي، بـه محـض آنكـه ظـرف را مـي       دست نگهبانـان موّكـل اسـت، مـي    
آتش را رها كني و بـه سـوي حمـيم پنـاه بـري تـا آرام يـابي؛ چـون         . تكه گردد حرارتش تكه

كنـي بـدين    بـه آتـش رو  بـاز  . در حميم غوطه خوري پوسـت از سـر تـا پايـت كنـده شـود      
ـ ، تر باشد اميد كه آرام   ر ميـان آتـش  تـو د ش زبانـه كشـد و بـه حمـيم بـازگردي و      سوزش آت

  ).175: همان( »آمد باشيو و آب جوشان دائماً در رفت

اسـت    سـياهي و تـاريكي چروكـي   . رنگ دوزخ بـرخالف بهشـت، سـياهي و تـاريكي اسـت     

ســياهي دوزخ، تأييــدي بــر رمــزِ دوري دوزخــي از مركــزِ ). 336: 1383، يونــگ( روي خــودبــر 

مسـيرِ سـفرِ بهشـتي بـه     . شـود  به ميـزان نزديكـي بـه مركـز، نـور بيشـتر مـي       . وجودش است
منافقـان  «. كنـد  دوزخـي از خـدا نـور را بـه دعـا طلـب مـي       . سوي درخشندگي و شرق است

آمــرزش و  هايشــان اســت و از خــدا تــابي در دل بــيشــد و  كــه نورشــان خــاموشرا بيننــد 

  ).179: همان( »به دعا درخواست كنندبسيار شدن نور را 



  مقدم سهيال صالحي ،كبرا بهمني  حارث محاسبي» توهمال«بازگشت به مركز در 

97 

  

  گيري نتيجه. 7
به جـاي گـذار از   محاسبي . ريشه در ناخودآگاه جمعي دارد التوهمهاي مجزا در  زمان و مكان

، مراتب روح هاي ديگر نامه براي رسيدن به روشنايي محض مانند معراجطبقات هفتگانه آسمان 
 بـر اسـاس   التـوهم بررسـي  . است بر سفر رستاخيز منطبق كرده شرق رادر رسيدن به ابديت و 

تنها تجسم رستاخيز مطابق با مستندات ديني  التوهمكند كه  الياده اين نكته را آشكار مينظرات 
ها و  محاسبي زمان. د استوجو ترين نقطة رسيدن به مركزييابي روح و  كمال بلكه سير، نيست
هبـوط  تين جايگاهش قبل از نخسكند تا روح را به  اي را دوباره بازسازي مي اسطورهاي ه مكان

جام ان؛ با شود ميآماده تشرف آتش ، قيامت و هاي قبر روح با پشت سر گذاشتن عذاب. برساند
بهشت به عنوان مركز . يابد هشتي اجازه ورود به مكان مقدس را ميهاي ب چشمهآيين تطهير در 

دوري و سـقوط از  الگـوي   دوزخ، كهـن . اسـت  منسجم و يكپارچه ري از قداستتصوي ،كيهان
  .مركز است

  
  كتابنامه

  عربي) الف

موسسه : عبدالقاهر احد عطا، بريوت، لبنان: دراسه و حتقيق آداب النفوس، ويليه التوهم،، )۲۰۰۸(حماسبی، حارث 
  .الکتاب الثقافيه

  .دار إزمنه: عمانجتّليات اإلسراء و املعراج فی نثر العربی، ، )۲۰۱۰(مجال . مقابله، د

، صص ۴۱، العدد الرتاث العربی، »ابوعبدهللا احلارث بن اسد احملاسبی و کتابه التوهم«، )۱۴۱۱(اليافی، عبدالکرمي 
۳۴ -۷.  

  
 فارسي) ب

 .مركز: دكتر مجدالدين كيواني، تهران: مترجم، روزبهان بقلي، )1377(ارنست، كارل 

 .كتاب پارسه: ماني صالحي عالمه، تهران: مترجم اسطوره و واقعيت،، )الف1391(الياده، ميرچا 
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  .كتاب پارسه: مهاجري، تهران محمدكاظم : مترجم تصاوير و نمادها،، )ب1391(ــــــــــــ 

  .توس: جالل ستاري، تهران: مترجم انداز اسطوره، چشم، )1362(ــــــــــــ 

 .اديان: محمدكاظم مهاجري، تهران: مترجم شمنيسم، فنون خلسه،، )1388(ــــــــــــ 

نشريه توفيق سبحاني، : مترجم ،»او حارث بن اسد محاسبي و كتاب القصد«، )1370(اينالجيق، شوقيه 
  .80- 108، صص 23، شماره معارف

  .اميركبير: تهران ، آينه جادويي خيال،)1389(برفر، محمد 

دانشگاه  ،»)نماد دايره در متون ديني و اساطيري(نمادهاي جاودانگي «، )1386... (بزرگ بيگدلي، سعيد و
  .79-98، صص 1، شماره گوهر گويااصفهان، 

جرج صباغ و : ويرايش حضور ايران در جهان اسالم،، )1381... (بورينگ، گرهارد؛ احسان يارشاطر؛ و
  .مرواريد: فريدون مجلسي، تهران: هووانسيان، مترجم. ريچارد جي

  .علمي و فرهنگي: تهران هاي رمزي در ادب فارسي، ، رمز و داستان)1383(پورنامداريان، تقي 

مجلة  ،»اي مفقود ميان عرفان و تشيع محاسبي زنجيره: تاريخ و فرهنگ اسالم«، )1387(توكلي، طاهره 
  .102- 125،صص98 شماره، ةـ ترويجي مشكو  علمي

مجله عرفان و  ،»االسرار روزبهان هاي اساطيري در كشفتكرار«، )1393(حسيني، مريم؛ كبرا بهمني 
  .69-109، سال دهم، صص 37، شماره شناسي اسطوره

، سال نيستان اديان و مذاهب ،»هاي حارث محاسبي زندگي و انديشه«، )1389(حيدري، محمدشريف 
  .59-80، صص 1اول، شماره 

 .مركز: ري، تهرانجالل ستا: مترجم رمزهاي زندة جان،، )1376(دوبوكو، مونيك 

 .اميركبير: تهران وجو در تصوف ايران، دنباله جست، )1389(كوب، عبدالحسين  زرين

پور،  دكتر ابوالقاسم اسماعيل: مترجم النهرين، بهشت و دوزخ در اساطير بين، )1382(ك .ساندرز، ن
  .كاروان: تهران

  .مركز: چاپ دوم، تهران مدخلي بر رمزشناسي عرفاني،، )1384(ستاري، جالل 
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 .اميركبير: تهران هاي ذهني و خاطره ازلي، بت، )1383(شايگان، داريوش 

  .زوار: سه جلد، چاپ دهم، تهران تاريخ تصوف در اسالم،، )1386(غني، قاسم 

 .طهوري: سيد ضياء هشترودي، چاپ چهارم، تهران: مترجمارض ملكوت، ، )1387(كربن، هانري 

  .گل: شادي خسروپناه، چاپ هشتم، مشهد: مترجمقهرمان هزارچهره، ، )1389(كمپبل، جوزف 

 .مركز: عباس مخبر، تهران: مترجم قدرت اسطوره،، )1377(ــــــــــــ 

  .چشمه: احمد شاملو، چاپ سوم، تهران: ، مترجم)1384(گمش  گيل

-188، صص 43شماره ، مجله فرهنگ و تاريخ ،»گرايي و دين مغوالن شامان«، )1381(مفتاح، الهامه 
139.  

  .مركز: داريوش مهرجويي، تهران: مترجم يونگ، خدايان، انسان مدرن،، )1376(مورنو، آنتونيو 

، به مجموعه تخيل و مرگ در ادبيات و هنر ،»هاي جهان مردگان سفرنامه«، )1391(نامور مطلق، بهمن 
 .سخن: علي عباسي، تهران: كوشش

 .آستان قدس: پروين فرامرز، مشهد: مترجم مثالي،  ر صورتچها، )1368(گوستاو   يونگ، كارل

هاي  انتشارات سهامي كتاب: فؤاد روحاني، تهران: مترجم شناسي و دين، روان، )1354(ــــــــــــ 
  .جيبي، مؤسسه فرانكلين

  .جامي: محمد سلطانيه، چاپ چهارم، تهران: مترجم هايش، انسان و سمبل، )1383(ــــــــــــ 

  
  انگليسي) پ

Papan-Matin, Firoozeh (2006), The Univeiling of Secrets Kashf Al Asrar, Boston: Brill.  
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من مؤلف احلارث احملاسبی» التوهم« العودة الی املرکز فی  
 ۲، سهيال صالحی مقدم∗∗∗∗۱کربی 4منی

  دورود فی آداYا جبامعة اإلسالمية احلرة مدرس معيدة فی قسم اللغة الفارسية و. ۱
  )س( أستاذة مساعدة فی قسم اللغة الفارسية و آداYا جبامعة الزهرا. ۲

  امللّخص
تقوم الرحلة علی . يروی احلارث احملاسبی فی التوهم فی سياق املفرد املخاطب، رحلة الروح إلی العامل اآلخر

واملکان،فی ارتباطهما بشهودالروح، الزمان .عنصری الزمان واملکان،وهذان العنصران أبرز العناصر فی هذه الرحلة
أعلی . مها فضاءعامل املثال،الفضاء الذی يظهر البعدوالقرب إلی املرکز فی مکانني خمتلفني، بتمثيلة لألزمنة املوعودة

ينيِة و رفقًا لنظرية مريتشا إليادة إن التجربة الد. مراتب اجلنة هی املکان الذی يُرِي منها الربُّ املؤمنَني وجَهه الکرميَ 
يتکرر الزمن القوِی و الغريب للتجّلي األول، و تذکُِّر األبدية و السرمديِة املقّدسة . هِی إعادة للعوامل الروحية

  .امليثاق األول
هل اغتنت .فی هذه الدراسة،نبحث عن زمان ومکان رحلة الروح والطراز البدئی املتعلق به من زاوية علم األساطري

ُر التماسک والکمال برسم رحلة الروح الی ذروة القربة؟ ماذا تسلکه الروح حتی بالالوعي اجلمعي؟وهل يُظهَ 
تعريف .تستطيَع أن جتّرَب مرًّه ُاخری،األيام األولی من اخللقة فی مرکزالوجود،حيث الذی نفخ فی طني آدم

  .اجاحملاسبی اجلميل،الدقيق واألدبی إلی جانب غناٍء وراءاحلس،مييز التوهم من سائر کتب املعر 
  

 .احلارث احملاسبی؛ التوهم؛ الياده؛ الزمان؛ املکان؛ املرکز :رئيسةالکلمات ال
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 Bahmanikobra@yahoo.com                           :الکاتب املسؤول 


