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مقدمه
تذکرههای عرفانی در شمار آثار کهنی هستند که قابليت تطبيق با رويکردهای
نوين نقد ادبی را دارند؛ اين تذکرهها ،پيرنامهها و مناقبنامههايی هستند که
دربرگيرندة گفتارها و روايتهايی دربارة احوال و کرامات پيران طريقتاند.
رويکرد اسطورهشناختی يکی از رويکردهای نقد ادبی برای مطالعة متون عرفانی
است .منتقد اسطورهای بيشتر به دوران ماقبل تاريخ و شرح حال خدايان
میپردازد و اثر ادبی را تجلی نيروهای پويا و ذاتی برخاسته از اعماق روان
جمعی بشريت میانگارد( .گورين و همکاران )151 :1959نگرش اسطورهشناختی به
تذکرههای عرفانی نشان میدهد که مفاهيم و باورهای اسطورهای در شکلگيری
متون عرفانی تاثيرگذار است؛ چنانکه بسياری از مسايل مطرح شده در تذکرههای
عرفانی از جمله :آداب و رسوم ،کرامات و احوال عارفان از اسطوره نشأت گرفته
و يا به نوعی اسطوره در شکلگيری آنها تأثيرگذار بوده است .در نگاه نخست،
اسطوره و عرفان دو مقولة مستقل به نظر میرسند در حاليکه عرفان دنباله و
تکملة اساطير خدايان است( ،مظفری  )139 :1955و بين عرفان و اسطوره تعامل و
گفتگومندی وجود دارد .جوزف کمپبل 1در شمار اسطورهپژوهان معاصری است
که آراء و عقايد او دارای قابليت تطبيق با مضامين و مؤلفههای تذکرههای عرفانی
است .اين اسطورهپژوه ،يکی از چهار کارکرد اسطوره را نقش عرفانی آن دانسته
است؛ به اين مفهوم که اسطوره میخواهد اين جهان را به جهان رازآميز و مينوی
پيوند دهد سپس به گشايش اين راز ،که زيربنای همة صورتهاست ،دست بزند.
اگر راز در اثنای همة چيزها خود را متجلی کند کيهان به يک تصوير مقدس
تبديل میشود65 :1966( .ـ)61
اين پژوهش نشان میدهد که بسياری از مبانی اسطورهای کمپبل در «قهرمان
هزار چهره» با انديشه ،گفتار و رفتار عارفان ،به عنوان شخصيت محوری و اصلی
تذکرههای عرفانی ،همخوانی و تناسب دارد.
1. Campbell
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بیان مسئله
نقد اسطورهای يکی از رويکردهای نقد ادبی است که امکان خوانشی جديد از
تذکرههای عرفانی را فراهم میکند .جوزف کمپبل با طرح نظرية «تک اسطوره»
نشان داد که بنماية اصلی اسطورهها يکسان است ولی در زمانها و مکانهای
متفاوت به صورتهای متنوع بروز و ظهور میيابد .اين پژوهش به روش
توصيفی ـ تحليلی درصدد بررسی تجربة دينی شيخ حاجی ناصرالدين عمر
مرشدی و بيان مراحل سير و سلوک او بر مبنای نظرية جوزف کمپبل است تا
ميزان سنخيّت کرامات و مضامين معدنالدرر با نظرية جوزف کمپبل و موارد
انطباق عرفان با اسطوره شرح داده شود.

سؤال پژوهش
هدف از بررسی و تحليل اسطورهای معدنالدرر آن است تا به چند سؤال پاسخ
داده شود1 :ـ آيا مضامين عرفانی معدنالدرر قابليت نقد و تحليل با رويکردهای
اسطورهای را دارد؟ 5ـ کدام باورهای اساطيری در متن عرفانی معدنالدرر تکرار
شده است؟ 9ـ باورهای اساطيری در معدنالدرر چگونه تطور و دگرديسی يافته
و به شکل افکار عرفانی بيان شده است؟

ضرورت و هدف پژوهش
با توجه به اينکه آثار گرانسنگ عرفانی به عنوان سرچشمة غنی ادب فارسی
برای مطالعة کهنالگويی و ناخودآگاه جمعی بستر مناسبی است ،بنابراين بررسی
اين آثار با رويکرد اسطورهشناختی ،قابليتهای گستردة اين ميراث کهن ادبی را
آشکار میکند .هدف کلی اين پژوهش ،تبيين سازواری اسطوره با مباحث
تذکرههای عرفانی و بيان مشابهتهای آراء و اصول مکتبهای اسطورهشناختی با
عرفان اسالمی است تا کارکرد و شيوههای تداوم اسطوره در تذکرههای عرفانی
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تبيين شود .اين پژوهش در پی اثبات اين مطلب است که حکايتهای مشابه و
عينيت يافتة اسطوره در تذکرههای عرفانی يافت میشود و رويکرد اسطورهای
مضامين تذکرههای عرفانی ،نگرشی نوين نسبت به اين آثار را فراهم میکند.

پیشینة پژوهش
پيشينة پژوهش در حوزة رويکرد اسطورهای جوزف کمپبل و تحقيق دربارة
معدنالدرر را میتوان در دو حوزه تبيين کرد:
الف :مفاهيم تاريخی و تمثيلی معدنالدرر؛ در اين باره دو پژوهش صورت
گرفته است :فرهانی منفرد ( ،)1953در مقالة «بازکاوی آگاهیهای تاريخی در
معدنالدرر» ،بازتاب بعضی از مطالب سياسی و تاريخی دورة تيموری را از فوايد
اين کتاب بيان کرده است .مالملی ( ،)1999در پژوهش «مختصری از تمثيالت و
مثلوارهها در معدنالدرر» ،تمثيلهای معدنالدرر را از نظر لفظ ،معنی ،لحن و
کاربرد بررسی کرده و بيشتر تمثيلهای کتاب را اقتباس از آيات ،احاديث و اقوال
مشايخ صوفيه دانسته است.
ب :بررسی متون عرفانی براساس رويکرد اسطورهای جوزف کمپبل؛ رضوی
( ،)1995در پاياننامة «سفر قهرمان در مثنوی مولوی با رويکرد به تک اسطورة
جوزف کمپبل» ،نشان داده است که هشتداستان از داستانهای مثنوی با سير
تحول يا سفر قهرمان قابل انطباق است .روحانیفرد ،ماحوزی و اجاق علیزاده
( ،)1996در مقالة «تحليل مقام توبه در حکايت پيرزن و ملکشاه مصيبتنامه عطار
براساس کهنالگوی بازگشت قهرمان جوزف کمپبل» ،پرداختهاند .در اين مقاله
مراحل سفر ملکشاه در مراحل عزيمت ،آيين تشرف و بازگشت تشريح شده
است .دلبری و مهری ( ،)1996در مقالة «تحليل تطبيقی حکايت شيخ صنعان بر
پاية نظرية تک اسطورة کمپبل با توجه به کهنالگوهای يونگ» ،به اين نتيجه
رسيدهاند که اين حکايت در قالب کلی خود (عزيمت ،تشرف و بازگشت) با
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الگوی پيشنهادی کمپبل سازگار است .نيکپناه ( ،)1995در تحقيقی با عنوان
«جادة آزمونها در قصههای عرفانی ايرانی براساس نظرية جوزف کمپبل» ،مرحلة
دوم از سفر کمپبل (جادة آزمونها) را در قصههای رمزی ابنسينا ،سهروردی و
عطار بررسی کرده است .بنابراين طبق بررسیهای انجام شده ،تاکنون تحقيق
مستقلی دربارة تجلی اسطوره در معدنالدرر صورت نگرفته است.

مبانی نظری
الگوی «سفر قهرمان» جوزف کمپبل
هرچند اسطوره با توجه به ديدگاههای مختلف ،تعريفها و تعبيرهای متعددی
دارد ولی ميرچا الياده 1تعريف جامعی از آن ارائه داده است .اسطوره به مثابة
مهمترين شکل تفکر جمعی ،واقعی و مقدّس است به همين دليل سرمشق و
تکرارپذير میشود؛ زيرا به مانند الگو عمل میکند .به اين صورت که انسان
جامعة باستانی با تقليد از کردارهای سرمشقگونة خدا يا قهرمان اسطورهای و يا
با بازگويی ماجراجويیهای آنها ،خود را از زمان فانی دور میکند و به شکلی
جادويی وارد زمان بزرگ ،زمان مقدّس ،میشود53 :1951( .ـ )59جوزف کمپبل نيز
معتقد است :اسطوره ،حکايتهای عاميانه و حتی رؤياهای برگرفته از فرهنگهای
گوناگون ،الگوی واحدی دارند که به تعبير خود ايشان «تکاسطوره» ناميده
میشود )33 :1953( .اين جهانشمولی رويدادهای روايت را که کمپبل بر آن تأکيد
میکند در يک نمودار به شکل چرخهای از عزيمت ،آيين تشرف و بازگشت
نشان داده میشود .در ساختار و هستة سهگانهای که کمپبل بر مبنای کنشها برای
اسطورههای قهرمانی معرفی میکند هر کدام از مراحل را با چندين زيرمجموعه
نشان میدهد:
1. Eliadeh
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الف) عزيمت
 .1دعوت به آغاز سفر :کمپبل اولين مرحلة سفر اسطورهای را «دعوت به آغاز
سفر» میخواند .او در اين مرحله نشان میدهد که سرنوشت ،قهرمان را با ندايی
به سوی خود فرامیخواند .اين ندای پيک يا دعوت به سفر ،قهرمان را از
فرارسيدن زمان تغيير و تحول درونی آگاه میکند( .کمپبل )66 :1953
 .2ردّ يا پذيرش دعوت :هر دعوتی ،نوعی انتخاب و گزينش را در مقابل قهرمان
قرار میدهد .گاهی دعوت به دليل اينکه فرد نمیخواهد از عالئق خود دست
بکشد ،بیپاسخ میماند( .همان65 :ـ)66
 .3امداد غیبی :افرادی که به دعوت و ندای درون پاسخ مثبت میدهند در اولين
مرحلة سفر با موجودی حمايتگر و نگاهبان ماورايی برای طی مسير دشوار سفر
روبهرو میشوند( .همان)62 :
 .4عبور از نخستین آستان :زمانی که قهرمان به ياری نيروهای غيبی در جادة
سفر قدم میگذارد ،هنگام ورود به سرزمين اعال با نگهبانان آستانه مواجه میشود.
(همان )52 :قهرمان شايد اين سايه را شکست دهد و يا با آن آشتی کند و زنده به
قلمرو تاريکی قدم بگذارد و يا اينکه نيروی مخالف او را بکشد و به قلمرو مرگ
وارد کند( .همان)525 :
 .5شکم نهنگ :قهرمان پس از خروج از اين مرحله ،تولدی دوباره را تجربه
میکند( .همان)96 :

ب) آيین تشرّف
 .1جادة آزمونها :قهرمان بعد از عبور از آستان بايد يک سلسله آزمونهايی را
پشت سر بگذارد( .همان)112 :
 .2مالقات با خدابانو :زمانی که موانع و غولها از ميان رفت ،در خان آخر ،روح
قهرمان پيروز و با خدابانو ،ملکة جهان ،ازدواج جادويی میکند( .همان )116 :اين
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مالقات آخرين آزمون قهرمان برای به دست آوردن موهبت عشق و نشانگر
تسلط کامل قهرمان بر زندگی است( .کمپبل )156 :1953
 .3زن در نقش وسوسهگر :قهرمان ،برای دستيابی به منِ ملکوتی برتر به
جستجوی تاريکیها میرود .او بايد به هر شکل ممکن خود را به فراسوی آن زن
سوق دهد و از وسوسة دعوت او بگذرد و در فضای اثيری پاک ،عروج و پرواز
کند( .همان)159 :
 .4آشتی و هماهنگی با پدر :در اين مرحله قهرمان بايد با آنچه بيشترين قدرت
را در زندگی دارد روبهرو شود .اين غول و جنبة ديو مانند ،پدر يا پدرواره است
که قهرمان با آن نبرد میکند« .جنبة ديو مانند پدر ،انعکاسی از من يا خود قربانی
است .اين انعکاس از حس کودکانهای برخاسته که آن را پشت سر گذاشتهايم
ولی به مقابل خود فرافکنی کردهايم( ».همان)196 :
 .5خدايگان :اين موقعيت الهی زمانی ميسر میشود که قهرمان انسانی از تمام
وحشتهای جهل رهايی يابد و با گذر از دوگانگیها و تضادها به مقام قهرمانی
نايل شود( .همان)126 :
 .6برکت نهايی :خدايان و خدابانوان به عنوان تجليات و پاسداران اکسير وجود،
ناميرا هستند و قهرمان با پشت سر گذاشتن آزمونها ،از مراوده با اين نگاهبانان،
نور ،برکت و رحمت کسب میکند( .همان)159 :

ج) بازگشت
 .1امتناع از بازگشت :سفر و جستوجوی قهرمان پس از نفوذ در سرمنشأ و با
دريافت فضل و برکت به پايان میرسد .در اين حال اين ماجراجو با غنيمت و
برکت خود که میتواند زندگی را متحول کند؛ بايد بازگردد و به مدد اين برکت
به تجديد حيات جامعه و مردم آن کمک کند .ولی بارها قهرمانان از انجام اين امر
سرباز زدهاند و برای هميشه در نزد خدابانوی ناميرا ساکن شدهاند( .همان)519 :
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 .2فرار جادويی :اگر قهرمان بعد از رسيدن به پيروزی ،دعای خير خدابانو را به
همراه داشته باشد به صراحت به او مأموريت بازگشت به جهان داده میشود تا با
اکسيری برای احيای جامعهاش به جهان بازگردد .در اين حال تمام نيروهای
مافوق طبيعی پشتيبان و حافظ او هستند .در مقابل ،اگر قهرمان برخالف ميل
نگهبان ،گنج غنيمتی را به چنگ بياورد و يا اينکه الههها و ديوها راضی به
بازگشت قهرمان نباشند ،آنگاه آخرين مرحلة اسطورهای به تعقيب و گريزی
پرنشاط و گاهی خندهدار بدل خواهد شد( .کمپبل )516 :1953

 .3دست نجات از خارج :گاه ممکن است که برای بازگرداندن قهرمان از سفر
ماورايیاش به کمک خارجی نياز باشد( .همان )516 :او بايد همراه با برکت
حاصل از سفرش ،دوباره وارد فضايی شود که مدتها فراموشش کرده بود.
(همان)553 :

 .4عبور از آستان بازگشت :قهرمان بعد از سفر به جهان فراسو و پشت سر
گذاشتن خانهای هولناک بايد به بطن جامعه بازگردد .بعد از سيراب کردن روح
از مکاشفهای سرشار ،اولين مشکل قهرمان در راه بازگشت از قلمرو خدايی،
پذيرش واقعيت هياهوهای مبتذل زندگی است( .همان552 :ـ)553

 .5ارباب دو جهان :قهرمان در اين مرحله به آرامش درونی و بيرونی نايل
میشود« .هنر ارباب دو جهان ،آزادی عبور و مرور در دو بخش آن است ،حرکت
از سوی تجليات زمان به سوی اعماق سببساز و بازگشت از آن ،آن هم به
طوری که قواعد هيچ يک از اين دو سو ،به ديگری آلوده نشود ولی در عين حال
ذهن بتواند يکی را از دريچة ديگری بنگرد( ».همان)596 :

 .6رها و آزاد در زندگی :قهرمان در اين مرحله ارباب دو جهان است او ديگر
ترسی از مرگ ندارد و از لحظة بعدی نمیهراسد( .همان)521 :

الگوی سفر کمپبل طرحی کلی برای سفر قهرمان اسطوره است .مراحل و
ترتيب آن ممکن است در داستانهای متفاوت به يک صورت تکرار نشود.
معدنالدرر نيز با توجه به اينکه در زمرة تذکرههای عرفانی است ،بنابراين همة
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اين مراحل فرعی را نمیتوان به همين ترتيب در آن اعمال کرد به اين دليل که در
برخی از اين مراحل جابه جايی در زيرالگوها مشاهده میشود .در نگاه کلی،
مراحل اصلی نظرية کمپبل شامل عزيمت ،آيين تشرف و بازگشت ،منطبق با
معدنالدرر است و تنها در موارد اندکی از مراحل فرعی اين نظريه در تطبيق با
معدنالدرر تمايز ديده میشود.

معدنالدرر
شيخ حاجی ناصرالدين عمر مرشدی (556ـ659يا619ق) از مشايخ لرستان ،مقيم
فارس در سدة هشتم و نيمة نخست سدة نهم قمری است که به دليل تعلق خاطر
به سلسلة مرشديه ،از لرستان به کازرون مهاجرت میکند .معدنالدرر به دست
بردارزادة شيخ ،شمسالدين محمدبن سليمان عمری مرشدی ،در سال  569ق .به
نگارش درآمده است .اين اثر حاالت ،مقامات ،کرامات و شطحيات حاجی
ناصرالدين عمر مرشدی را دربردارد و از لحاظ تصوف و اطالعات جغرافيايی،
تاريخی و اجتماعی فارس نيز حائز اهميت است .شمسالدين محمد در
گردآوری اين سيره از سه منبع سود جسته است :الف :منابع مکتوب در احوال
حاجی عمر؛ ب :روايات شفاهی در بيان حاالت و واقعههای او .پدر
مؤلف(بدرالدين سليمان) يکی از راويان اصلی معدنالدرر است که در هنگام
تأليف کتاب درگذشته بود؛ ج :مآخذ کمکی برای تأويل اقوال و شطحيات شيخ.
(عمری مرشدی  :1959بيستويک)

خالصة معدنالدرر
حاجی عمر در سال  619يا  659ق در روستای شست تايکان ،ناحية گريت از
نواحی خرمآباد در لُر کوچک(لرستان امروزی) به دنيا آمد .از همان اوان کودکی
به همراه پدر خود به شکار میرفت و شکار خود را بين فقرا و تهيدستان تقسيم
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میکرد .او دو لباس داشت ،يکی از آن مخصوص شکار و ديگری برای طاعت
بود؛ چنانکه بعد از فراغت از شکار به عبادت مشغول میشد .دو واقعة مهم
حيات حاجی عمر در دوازدهسالگی سبب میشود که اهل روزگارش او را در
زمرة نيکبختان پيشگويی کنند و و رستگاری خود را از برکت نفس او بدانند .او
دورة جوانی را با صيادی و تيراندازی پشت سر میگذارد و در سیسالگی تأهل
اختيار میکند و مدتی را در کدخدايی به سر میبرد .حاصل ازدواج او دو فرزند
بود .نقطة عطف زندگی حاجی عمر آن است که روزی در طلب صيد به شکارگاه
میرود و تيری بر آهويی میاندازد .آهو به زبان فصيح به او میگويد« :ای عمر تو
را برای آن آفريدهاند که ما را بیجان کنی؟» (عمری مرشدی  )19-11 :1959شيخ با
شنيدن اين سخن شوقی در دلش پديد میآيد و به خانة پدرزن خود میرود و
اعالم میکند که به خدمت خداوند متعال میرود و وصيت میکند که زوجهاش
اجازه دارد با فرد ديگر زندگی خود را آغاز کند .سپس حاجی عمر به باالی
کوهی میرود و به عبادت میپردازد و از خلقاهلل به کلی اعراض میکند .در
همان روزهای نخستين خلوت و عزلت خود در واليتش ،در باطن او کششی به
شيخ مرشد ابواسحاق کازرونی پديد میآيد .پس وطن خود را ترک میکند و به
کازرون و بقعة شيخ مرشد میرود و داخل فقرای تحتالسراج میشود .بيشتر
شبها در عالم واقعه ،پيامبر(ص) و شيخ مرشد را میبيند که او را نصيحت و
ارشاد میکنند .حاجی عمر به اشارة باطنی شيخ ابواسحاق ،از خطيب رکنالدين
عبدالعزيزبن خطيب عبدالرقيب تلقين ذکر دريافت میکند و خرقه میپوشد .سند
خرقة او به شيخ ابواسحاق میرسد .پس از مدت اندکی ،شيخ ابواسحاق ،بدون
واسطه به زبان خود به حاجی عمر تلقين ذکر میکند و دست او را بر دست
خليفة خود ،خطيب مرشدالدين محمد ،میگذارد و تعليم کلمات توبه میکند و
به اشارة شيخ مرشد در کوه بادام شيرين در حوالی کازرون اقامت میگزيند.
گفتنی است که نوبت دوم که از وطن به کازرون میرود مدت سی سال در آنجا
ساکن بوده و در تحتالسراج به سر میبرد .سه سال بعد از اقامت در
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تحتالسراج به سفر حج میرود .بعد از بازگشت از سفر حج ،لذّات دنيا را ترک
میکند و سالهای بسياری بر باالی کوهی به عبادت مشغول میشود .در تاريخ
 12رمضان  552ق مرضی بر مزاج او طاری میشود و در  556ق جان به جان
آفرين تسليم میکند و در همان بقعهای که در محلة موردستان شيراز ساخته بود،
دفن میکنند( .عمری مرشدی )112-19 :1959

بحث و بررسی
اسطورة قهرمان
قهرمان معدنالدرر همانند قهرمانان اسطورهای جهان دارای اصل و نسب و تباری
عالی است؛ پدرش ،شيخ نجمالدين دانيال ،از ارباب واليت و صاحب امالک و
اسباب بسيار بود و در کمانداری و صيدافکنی مشهور و معروف زمان خود بوده
است و پيوسته به طاعت و عبادت حق مشغول بود و حتی روزهای متبرک را
روزه میداشت .معاش خود را در سه وجه مصالح و هزينههای زراعت ،معاش
خانواده و فقيران صرف میکرد .مادرش هم از نسل قطبالعارفين ،سيّداحمد کبير
رفاعی است( .همان )11 :داشتن اصالت معلوم و ثابت شده به اين معناست که
گذشته از همة کارها و گفتهها ،شخص ،دارای مزيت بزرگ و اصالت شريف و
ممتاز است( .الياده  )96 :1999همة فرزندان شيخ نجمالدين در زهد و صالح و
سداد و تقوی معروف و مشهور بودند( .عمری مرشدی )15 :1959
بُعد اسطورهای ديگر زندگی قهرمان ،واقعهها و رؤياهايی است که در سن
دوازدهسالگی برای قهرمان روی میدهد؛ رفتار و منش قهرمان مطابق
مشخصههای اصلی اسطوره ،تقليدی از ديرينة الگوها ،يعنی ايزدان و قهرمانان
اسطورهای ،است .شيخ همانند پيامبر(ص) در واقعه میبيند که ماه از آسمان فرود
آمد و در کنار او ايستاد و با او بازی کرد و بعداز اندک زمانی دوباره به آسمان
رفت .پدرش در تعبير اين واقعه بيان میکند که در زمرة نيکبختان خواهی بود.
(همانجا) در حکايتی ديگر ،اين واقعه به صورتی ديگر نيز روايت شده است:
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زمانی که مردم در حلول ماه رمضان شک داشتند خداوند متعال ماه را به من
مینمود چنانکه با ماه بازی میکردم و گاهی در آغوش میگرفتم و روزه
میداشتم و اين از فضل حقّ تعالی بود( .همان )31 :چنانکه در همين کتاب معتقد
بودند که زمانی که پيامبر(ص) در گهواره بود ،ماه از آسمان فرود میآمد و با
ايشان بازی میکرد( .عمری مرشدی )19 :1959
واقعة ديگری همانند ماجرای معراج پيامبر(ص) که در سن دوازدهسالگی برای
شيخ روی میدهد؛ شکافتن و شستوشوی سينة او در حالت رؤيا و بردن او به
آسمانها و ديدار با حضرت خضر و رؤيت بهشت و جهنم است .عالمان و
جمعی از اهل علم در تعبير اين خواب او را فرزند نيکبخت و سعادتمند
میگويند به گونهای که بسياری از مسلمانان به برکت نفس مبارک او راه راست
را میيابند( .همان )15 :اين وقايع در متون تفسير عرفانی برای پيامبر(ص) نقل
شده است( .ميبدی  ،1955ج356 :2ـ )353بدين ترتيب قهرمان اسطورهای،
دوازدهسالگی متمايزی دارد که دربردارندة وقايع بديع و خيالی است.
از ديگر وقايع اسطورهای معدنالدرر آن است که شيخ در سن بلوغ به صيادی
و تيراندازی اشتغال دارد و کمان هفتاد من و هشتاد من میکشد و در سن 91
سالگی مدتی به کدخدايی مشغول است( .عمری مرشدی  )19 :1959کمپبل معتقد
است ،زمانی که يک انسان به الگويی برای زندگی ديگران تبديل میشود به
عرصة اسطورهای شدن حرکت کرده است )95 :1966( .بيان رؤياها و مکاشفههای
شبانة شيخ ،محبوبيت معنوی شيخ را در ميان ديگران پايهريزی کرد و از سوی
ديگر تعبير نيک خوابهای شيخ از سوی عالمان و اهل علم بر مقبوليت او در
بين مردم بيش از پيش افزود تا اينکه زمينه را برای کدخدايی و بعد از آن شيخی
و پيشوايی او مهيا کرد .از ديگر ابعاد اسطورهای احوال قهرمان در معدنالدرر آن
است که بعد از هفتاد روز عزلتنشينی بدون نياز به رفع حاجت همچنان طهارت
روز اول را داشته است( .عمری مرشدی 91 :1959ـ)91
کمپبل در «قهرمان هزار چهره» اعمالی که برای قهرمانی نشان میدهد ،مربوط
به نيمة دوم زندگی و دوران پس از بلوغ قهرمان است .در معدنالدرر هم
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حکايتی دربارة تولد و پيش از تولد قهرمان ذکر نشده و تنها به دو واقعة حيات او
در دوازدهسالگی اشاره شده و بقية اسطورهسازی از قهرمان مربوط به دورة جوانی
و بعد ازآن است .چنانکه حاجی عمر سیسال اول را به شکار و زراعت سپری
میکند؛ سی سال ديگر در کوههای کازرون عزلت برمیگزيند؛ چهار سال سفر
حج او طول میکشد و مدتهای زيادی هم در کوههای شيراز به سر میبرد و در
نهايت سالهای آخر عمرش در شهر شيراز میماند .حاجی ناصرالدين عمر
مرشدی در اواخر عمر دچار بيماری میشود .در مدت هفتماه بيماری ،هنگام
افطار انگشت تر میکرد و بر آرد جو مینهاد و به آن قناعت میکرد و مطابق
معمول روزه میداشت( .عمری مرشدی 119 :1959و  )56در هنگام مراسم دفن شيخ،
محمد جزری اذعان کرد که خداوند در عصر وی کسی را همانند شيخ نيافريد.
موالنا اصيلالدين گفت :در بعضی از کتابها ديدهام که شيخ ابوحفص عمر
سهروردی نيز زمانی که وفات يافت يکی از بزرگان در شأن ايشان چنين گفت.
(همان )112 :بدين صورت وفات شيخ نيز تقليدی از «ديرينه الگوها» است.

عزيمت
در معدنالدرر سفر قهرمان از آنجايی شروع میشود که شيخ حاجی ناصرالدين
عمر مرشدی به شکار آهو میرود و گفتگوی او با آهو ،مقدمات سير و تحول
درونی اين قهرمان را برای وصول به اهداف واالی عرفانی پايهريزی میکند:
«در عنفوان جوانی ،روزی در طلب صيد به شکار رفتم و تيری بر آهويی
انداختم .آن آهو به زبان فصيح به سخن درآمد و گفت :ای عمر! تو را برای آن
آفريدهاند که ما را بیجان کنی؟ چون من اين سخن بشنيدم ،رعبی در من پيدا
شد و شوقی عظيم در دلم افتاد و در زمان ،تير و کمان بينداختم...به گوشة
کوهی رفتم و به طاعت و عبادت مشغول گشتم و از خاليق کناره گرفتم و به
کلی اعراض نمودم( ».همان13 :ـ)19

در نگاه اول ،آهو در اين حکايت نمادی نيروهايی است که میتوان از ديدگاه
جوزف کمپبل «پيک» ناميد و بحرانی که با حضور آن به وجود میآيد مرحلة
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«دعوت به آغاز سفر» ناميده میشود .ندای پيک ممکن است ما را به زندگی
بخواند و يا در مرحلة بعدی زندگی ،به سوی مرگ دعوت کند« .در هر حال اين
ندا ممکن است انسان را به پذيرش تعهدی بزرگ و تاريخی بخواند يا ممکن
است نشانگر طلوع تفکری مذهبی باشد .چنانکه اهل تصوف بيان میکنند اين
ندا نشانگر بيداری خويشتن است» (کمپبل 61 :1953ـ )61همچنين نمايانگر اين
است ،روانی که آمادة دگرگونی است رمز پيک به گونهای خودبهخود ظاهر
میشود؛ قهرمان میتواند دعوت ندای پيک را بپذيرد يا رد کند؛ به شيوة معمول
روايتهای عرفانی ،قهرمان در اين حکايت به ميل و ارادة خود راه سفر را در
پيش میگيرد .نکتة دوم در اين حکايت رعب و شوقی است که بعد از واقعه رخ
میدهد .فرويد 1تمام لحظههای اضطراب و احساسات را يادآور اولين جدايی
انسان از مادر دانسته است؛ يعنی محبوس شدن نفس ،تجمع خون و نشانههای
ديگر بحران تولد 996-996 :1969( .به نقل از :کمپبل  )61 :1953و نکتة سوم ،پناهنده
شدن قهرمان به کوه است .کمپبل معتقد است در اولين مرحلة سفر اسطورهای
(دعوت به آغاز سفر) دست سرنوشت ،قهرمان را با ندايی به خود فرامیخواند و
مرکز ثقل او را از چهارچوبهای جامعه به سوی قلمروی ناشناخته میگرداند.
اين قلمرو سرنوشت که هم سرشار از گنجها و هم جايگاه خطرهاست به
صورتهای مختلف نمايان میشود :سرزمينی دور ،يک جنگل ،قلمروی در زير
زمين ،زير امواج ،فراسوی آسمانها ،جزيرهای رمزآلود ،کوهستانی بلند و باشکوه
و يا سرزمينی سربرآورده از اعماق رؤياها .اين مکان موجودات سيّال و متغير،
شکنجههای غيرقابل تصور ،اعمالی فوق بشری و لذتهايی غيرممکن را در خود
جای داده است( .کمپبل )66 :1953نکتة ديگر در اين حکايت ،صيد آهو و صيادی
قهرمان است .به اعتقاد جوزف کمپبل ميان صيد و صيادی نوعی همنوايی
جادويی و شگفتانگيز برقرار است چنانکه گويی آنها در يک چرخة رمزآلود و
1. Freud
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بیزمان از مرگ ،دفن و رستاخيز به هم پيوند خوردهاند .در نتيجه معنای رمزی
شکار ،بازگشت مجدد به چرخة زندگی و حيات دوباره است .همانگونه که گياه
میميرد و دانهاش دوباره متولد میشود)11 :1966( .

شکار آهو در سنت عرفانی سلتها نماد جستجوی فرزانگی است و اين آهوی
شکاری را فقط زير درخت سيب يا درخت آگاهی میتوان يافت( .شواليه و گربران
 ،19531ج )912 :1از آنجا که شيخ يکبار در وطن خود و بار ديگر در کازرون به
خلوت مینشيند بنابراين ندای الهی (پيک) را يکبار ديگر در کازرون زمانی که
برای جمعآوری هيزم به کوه رهسپار میشد میشنود که تو را برای بندگی
آفريدهاند نه برای کوه رفتن و هيزم کشيدن .او از راه بازمیگردد و آن را ترک
میکند و به طاعت مشغول میشود( .عمری مرشدی )93 :1959

عبور از آستان و نماد شکم نهنگ يکی ديگر از مؤلفههای سفر قهرمان جوزف
کمپبل است که در معدنالدرر در مرحلة بعدی سفر شيخ مرشدی مصاديقی دارد.
گذر از آستان جادويی ،مسألة انتقال انسان به سپهری ديگر است که در آن دوباره
متولد میشود و اين عقيده به صورت شکم نهنگ ،به عنوان رحم جهان ،نمادين
شده است .در اين نماد ،قهرمان به جای اينکه بر نيروهای آستانه پيروز شود و يا
رضايت آنها را جلب کند توسط ناشناختهها بلعيده میشود و به ظاهر میميرد.
(کمپبل  )96 :1953به تصريح مؤلف معدنالدرر« ،لعلآسا در دل خارا مقام بايد کرد
و لؤلؤصفت در صدف غار قرار بايد نمود( ».عمری مرشدی  )51 :1959حاجی عمر
در مرحلة اول رياضتش در واليت خود از مردم کناره میگيرد و به مدت نهسال
بر سر کوهی واقع در نيم فرسخی شست به عبادت مشغول میشود .رفتوآمد
پيوستة ارباب واليت سبب مزاحمت در خلوت و بازماندن از ذکر میشد پس در
حضور پدر میگويد :میخواهم به گوشة کوهی بروم که هيچکس را به سوی من
راه نباشد.
1. Chevalier & Gerbeerbrant
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«شب دوشنبه بود که روانه شدم بیزاد و توشه .چون پارهای راه برفتم ،اسهال
طاری شد ...چنانکه اندرون من به کلی پاک شد و ضعف و سستی قوت
گرفت .حضرت مقدّسه فرمود که با اين حال مسافتی بعيده رفتم و در غاری که
نزديک آب بود ،ساکن شدم و آن را «کول نهنگان» میگويند و به «هفتتنان»
مشهور است .مدت يکماه آنجا بودم .ضعف به مرتبهای رسيد که نماز سنت
نشسته میگذاردم و مدت سهروز اين ضعف در ترقی بود .بعد از آن به امراهلل
تعالی قوت پيدا شد و يک ماه بینان و آب در آن غار به سر بردم .پس نقل به
غاری ديگر کردم .در دامن کوه بود و در اين مدت هيچکس را عبور بر آنجا
واقع نشد .باز از آنجا به «کول ميمی» آمدم و در گوشة کمری ،که از راه دور
بود ،ساکن شدم( ».عمری مرشدی )59 :1959

عبور از آستان ،نوعی فنای خويشتن تلقی میشود که عارف سفر به درون خود را
در مأمن تنهايی کوه پیريزی میکند تا دوباره متولد شود .اين سفر فرايندی است
که در درون شخصيت قهرمان با هدف کنکاش در درون خويش برای دستيابی به
جنبههای پنهان ضمير اتفاق میافتد تا هدف غايی يا خويشتن کشف گردد.
قهرمان با اين سفر که از جنبههای نمادی مختلفی برخوردار است با جستوجو
در جهان خارج به هويّت ،آگاهی و استقالل روانی دست میيابد( .حسينی و شکيبی
ممتاز )55 :1993

میتوان عزلت در غار را جايگزينی بر مفهوم «شکم نهنگ» دانست که
نامگذاری غار به نام «کول نهنگان» نشانی از اين همسانی و همانندی باشد« .غار
نماد محلی است که در آن همذاتپنداری با خود صورت میگيرد؛ يعنی نشانة
فرايندی است که طی آن روان ،درونی میشود و بدين ترتيب شخص به خود
میآيد و به بلوغ و پختگی میرسد( ».شواليه و گربران  ،1952ج)933 :3
معنای کهنالگويی غار در اين حکايت ،دنيای ناخودآگاهی و قلمرو مرموز و
ناشناختة درون است .فرد با ورود به غار ،قلمرو ناخودآگاه شخصيت مادّی خود
را در بيرون رها میکند و در اين خلوتنشينی به تجربة امر قدسی دست میيابد
و با خروج از زهدان غار ،تولدی دوباره را تجربه میکند .سالک در مسير سلوک
کالبد فيزيکی خود را از هم میشکافد و گوشت و خونی تازه را در رگهايش به
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جريان درمیآورد و از تمام عاليق مادی گسسته میشود .او با طی مراحل
رياضت در رحم غار ،به حد وااليی از وارستگی میرسد و در اين هنگام اين
آمادگی را در خود احساس میکند که با جان و دلی پالوده از کدورتها ،از نو
متولد شود و با خروج از غار رحممانند به تجربههای دينی و عرفانی جديد نايل
شود.
ساکن شدن در کنار آب يکی ديگر از موتيفهای اسطورهای مطرح در اين
حکايت است .آب فضيلت تزکيهکننده و قدرت رستگاریبخش دارد ،همچنين
نماد احيا و تجديد است .تمام آيينهای مذهبی پيرامون چشمهها متمرکز هستند
و همة زيارتگاهها برای خود آب و چشمهای دارند( .شواليه و گربران  ،1953ج)19 :5

نکتة ديگر در اين حکايت اسم ديگر غار «کول نهنگان» به نام «هفت تنان» است.
«هفت نقشآفرينترين اعداد نمادين که دال بر اتحاد  9و  3است ،کامل شدن يک
دايره يا چرخه نظم کامل( ».گورين 1و همکاران )166 :1959

در اين حکايت تولد دوبارة قهرمان از کوه به عنوان نقطة مرکزی و متعالی آغاز
شده است .کوه مقدّس مرکزی در تمامی ملل شواهدی دارد« :مرکز جهان،
نقطهای کانونی يا محوری است که همه چيز در اطراف آن میچرخد .نقطة
کانونی جهان ،نقطهای است که سکون و حرکت در کنار يکديگرند؛ حرکت
همان زمان و سکون همان جاودانگی است( ».کمپبل )159 :1966

شيخ با توجه به سخن يکی از بزرگان« ،مرد اين راه به حلق آويخته به که به
خلق آميخته» تولد دوبارهی خود را در رحم کوه پايهريزی میکند( .عمری مرشدی

 )51 :1959بار ديگر شيخ به اشارة شيخ مرشد عزلت برمیگزيند و در کوه «بادام
شيرين» ،از کوههای کازرون ،ساکن میشود در آنجا خداوند متعال از سنگ خارا،
چشمة آب جاری میکند« .بادام شيرين» محلی بسيار مهيب بود به حدی که
هيچکس نمیتوانست آنجا بيتوته يا در روز اقامت کند .شيخ عبداهلل بليانی
1. Guerin
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خواست که اين چشمه را سامان دهد ولی نتوانست و ندا رسيد« :عبداهلل! خود را
رنجه مکن که حواله آن است که لری از لرستان بيايد عمر نام ،و اين آب به
دست او بيرون آيد و روان شود و پايين آيد» و با اشارة عصای شيخ به فرمان
حق تعالی تا محلی که جايگاه او بود روان میشود( .عمری مرشدی )55 :1959

در حکايتهای ديگر نيز از گوشهگيری شيخ در کوه «آب مرغان» سخن گفته
شده است( .همان111 :ـ )115شيخ زمانی که به شيراز میرود در اين کوه معتکف
میشود .اين کوه به «کوهِ چشمة کبکان» شهرت داشته است که «آب مرغان» نيز
میگفتند .عارفانی چون شيخ کبير ،شيخ ابواسحاق کازرونی و شيخ روزبهان بقلی
در اين کوه خلوت گزيده بودند .شيخ چند اربعين در محلی نزديک به خلوت
شيخ کبير و شيخ مرشد ساکن میشود سپس در غاری ميان کوه چند اربعين ديگر
را میگذراند از جمله اربعينهای شيخ آن بود که سبوی آب با چهل عدد
سنگريزه با خود میبرد هنگام افطار زمانی که نفسش هوس غذاهای لذيذ میکرد
يک سنگ بر دهان میانداخت و میگفت :سرت بر اين سنگ! نماز روز آخر
اربعين را با همان وضوی روز اول اربعين به جای میآورد و شب سی و نهم
اربعين پيامبر(ص) را ديدار میکند و خود را بنده خداوند و امت پيامبر میگويد
و پيامبر(ص) میفرمايند که از بندگان خدا و امت من کسی به اندازة تو رياضت
نکشيده است( .همان)96 :

از آنجا که تقدّس بخشيدن به فضاهای بومی يکی از کارکردهای بنيادی
اسطوره است؛ قهرمان معدنالدرر ،کوه را به مکانی برای مراقبه تبديل کرده و
قدرت معنوی خود را به محيط بخشيده است؛ بنابراين کوه محلی برای تجلی
الوهيت برای حاجی ناصرالدين عمر مرشدی شده است.

آيین تشرف
زمانی که قهرمان از آستان عبور میکند ،قدم به چشمانداز رؤيايی اشکال مبهم و
سيّال میگذارد .او بايد يک سلسله آزمونها را پشت سر گذارد تا امدادرسان
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غيبی را که در عبور از گذارهای بشری حامی اوست ،مالقات کند و يا اين نيروها
به طور نهانی به او ياری برساند.
«اگر کسی از هر جامعهای که باشد ،عمدا يا بدون قصد قبلی ،سفری
مخاطرهآميز به سرزمين ظلمات را برای خود آغاز کند و از کوچههای
پرپيچوخم هزارتوی روحش پايين رود ،به زودی خود را در چشماندازی
سرشار از هيئتها و اشکال سمبليک خواهد يافت ...به کالم اهل سرّ ،اين
مرحله دومين مرحلة طريقت است ،مرحلة تزکية نفس( ».کمپبل )115 :1953

در احوال قهرمان معدنالدرر نيز مشهود است که مرحلة تزکيه را جزء اصول
بنيادی سير و سلوک خود به حساب میآورد .او از همان ابتدا با فرايند پااليش
حسهای وجود و تمرکز عاليق و انرژیهای خود بر امور متعالی در پی فراتر
رفتن از اين دنيای مادی است .شيخ نيز در اولين مراحل سلوک و رياضت خود با
استناد به کالم پيامبر(ص) که شيطان در وجود بنیآدم در گذرگاهی که خون
جاری است فرو میرود پس گذرگاه او را با گرسنگی و تشنگی تنگ کنيد ،ترک
لذت و شهوت میکند؛ (عمری مرشدی  )52 :1959تعلقات مادی را همچون حجابی
برای رسيدن به مقصد نهايی کنار میزند :شيخ در دورة عزلتگزينی خود در کوه
قبلة کازرون ،سوزنی را که با آن به خرقه وصله میزند ،گم میکند .برای
جستوجوی سوزن به محلی میرسد که پشتهای از زر سرخ بود؛ روی
برمیگرداند .سپس به پشتهای از زر سفيد میرسد؛ باز اعراض میکند .هاتفی آواز
میدهد ،اينها را به جای سوزن بستان .شيخ میگويد :اگر تمام کوه تبديل به زر
شود من باز سوزن خود را میخواهم .در اين حال شيخ مرشد بر او ظاهر میشود
و او را تحسين میکند که از اين زرها روی گرداندی وگرنه حجاب راهت
میشدند( .همان35 :ـ)31

از آنجا که هر نوع رازآموزی و تشرف ،شامل دورة تنهايی و دوری از خانواده،
آزمونها سخت و نبردها ،تحمل گرسنگی و تشنگی و يادگيری اسرار و رموز
تحت پير است؛ شيخ نيز زمانی که قدم در راه رياضت میگذارد.
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«آنچه از حيوان بود از مطعومات و مشروبات تناول نفرمودی و صايمالدهر و
قايمالليل بودی و اندکاندک نطاق مشاق بر ميان جان بستی تا به مرتبهای
رسانيد که هر شب به سهخرما قناعت فرمودی ،بعد از آن به هر سهشب يک
دانة خرما تناول فرمودی و بسيار بودی که به آب تنها ،از برای دفع وصال،
افطار کردی .پس چون نفس بر آن عادت کرد ،عدول به روزة داوودی،که اشق
است،نمودی( ».عمری مرشدی )52 :1959

حاجی ناصرالدين عمر مرشدی زمانی که روزه نبود به قدری کم غذا میخورد
که فقط افطار صورت بگيرد .خواجه جاللالدين محمد با تحقيق و تفحص،
مقدار قوت شيخ را در طول هفتاد سال ،هفده من آرد جو بيان میکند قبل از
هفتاد سال ،نهسال با علف و بلوط کوهی روزگار میگذراند و در روزهای
بيماری به چند مثقال آب ترنج و ليمو اکتفا میکرد( .همان)56 :

قهرمان در پی روايت ابتدای حالت خود با بيان بيماری اسهال،آن را به فال
نيک میگيرد و مقدمهای برای زدودن اندرون از عاليق مادی میپندارد و بعد از
سپری کردن مراحل چلهنشينی و رياضت ،نوعی بصيرت و اشراق درونی روی
میدهد که صيادان در آمد و شد به کوه او را نمیبينند ،درحالیکه او آنها را
میبيند .عارف در اثنای شب با خداوند متعال به گفتگو میپردازد و موانع سلوک
خود را به ياری نيروی ايزدی برطرف میکند.
«در آن موضع آب دور بود ،در اثنای شب از حضرت عزت ،عزّ شأنه ،التماس
قدری آب نمودم .ندای صمديت در گوشم رسيد که :ای حاجی عمر! آب
میخواهی؟ گفتم :بلی يا ربّالعزه .فیالحال از پاره سنگ خارا ،سنگی کوچک،
که بر باالی سر من بود ،راست در مقابلة روی من به شيب افتاد و شکافی پديد
آمد و از آنجا چشمة آب پديد آمد( ».همان91 :ـ)59

اين حکايت به عزلتگزينی شيخ در کوه «بادام شيرين» شباهت دارد که در
آنجا نيز به دستور حقّ تعالی آب از دل سنگ بيرون میآيد( .همان )51 :پير از
مکاشفة روحانی خود در شب ،سخن به ميان میآورد .معانی چند جانبة
نمادپردازی تاريکی و سياهی از سه جنبه طبقهبندی میشود1 :ـ در سطح کيهان
شناختی :شب کيهانی ،ماقبل شکل گرفتن يا هرج و مرج ازلی ،تماميت کل ،درهم
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آميختگی شکلها و صورتها؛ 5ـ در سطح انسان کيهانی :دنيای پس از مرگ،
دوزخ دنيای زيرين ،زهدان مادرانه؛ 9ـ در سطح انسان شناختی :مرگ آيينی که
تولد دوبارة باطنی و سرّی را در پی دارد( .الياده )35 :1999

غسل در مسير رسيدن به دارالعبادة کازرون برای ادامة مسير سلوک ،مقدمهای
برای پاکی باطن است که شيخ در مسير انجام میدهد زيرا انابت و بازگشت و
قدم گذاشتن در راه معرفت با شستوشو آغاز میشده است( .چاالک و مرادی

 )69 :1992آب در آيين رازآموزی تولدی دوباره و والدتی نو است .غوطه زدن در
آب رمز رجعت به حالت پيش از شکلپذيری و تجديد حيات کامل و زايشی نو
است( .الياده  )159 :1965مخالفت با نفس در احوال شيخ مشهود است؛ چنانکه
زمانی که نفسش آرزوی انگور میکند ،آن را از نفسش دريغ میکند( .عمری
مرشدی 56 :1959ـ)56

نکتة قابل توجه در تطبيق نظرية تکاسطورهی کمپبل با مضامين تذکرههای
عرفانی آن است که مرحلة خدایگون و برکت نهايی را کمپبل در آخرين مرحلة
اين بخش آورده است ولی در متون عرفانی بعد از مرحلة بازگشت عينيت دارد.

بازگشت
پير بعد از پشت سر گذاشتن چند اربعين و چند روز مضاعف بر آن به آغوش
جامعه برمیگردد .در هيئت و شمايلی متفاوت که شناخت او را غيرممکن
میکند .چنانکه حاجی مرشدی وقتی به سر مزرعة پدرش میرسد ،شخصی را با
اشاره به نزد خود فرا میخواند ولی به دليل ضعف بيش از حد که سبب تغيير
ظاهرش شده بود آن شخص پيش نمیآيد به طوریکه آن شخص اذعان میکند
که من میترسم؛ زيرا که صورت تو به صورت انسان نمیماند .بعد از شناختن
شيخ ،آن فرد ،پدرش را خبردار میسازد( .همان)91 :

وجود خدایگون داشتن الگوی موقعيتی الهی است که قهرمان انسانی پس از
گذر از آخرين وحشتهای جهل به آن میرسد .هنگامی که حجاب آگاهی از
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ميان رود آنگاه او از همة وحشتها رهايی میيابد و به آن سوی تغيير و تحول
میرسد .هر کس با رسيدن به مقام قهرمانی میتواند بالقوه به مرحلة رهايی برسد
و در اين مرحله ،همة موجودات بیخويشتناند( .کمپبل )126 :1953

در معدنالدرر نيز سالک با سير و سلوک ،رياضت ،بیاعتنايی به امور مادی و
دنيوی و غلبه بر نفس با مرگ اختياری میميرد .در اين صورت به آن سوی
دوگانگیها و تضادها منتقل میشود و به نوعی به وحدت نايل میشود و به
صورتی رازگونه در همه چيز خداوند برای او متجلی میشود( .عمری مرشدی
55 :1959ـ)56

شيخ اعراض از دنيا و آخرت را مقدمة ديدار حقّ دانسته است؛ چنانکه در سفر
حج از خداوند متعال میخواهد خود را به او بنماياند .خداوند متعال ابتدا دنيا و
سپس آخرت را به او عرضه میکند .ولی شيخ با عنايت و فضل خداوندی از هر
دو روی برمیگرداند تا اينکه به کمال لطف و عنايت بیعلت حقّ پرده از مقابل
ديدگان او کنار میرود تا آنچه میخواهد میبيند( .همان)62 :

کمپبل معتقد است زمانی که شخص جهان خارج را ترک میکند و به قلمرو
هستی معنوی وارد میشود هر مرحلة کوتاه نوعی تحول روحی تلقی میشود و
در سراسر مسير در مکانی مقدّس هستند( .کمپبل  )96 :1966نکتة قابل توجه در
سيرتنامة حاجی ناصرالدين عمر مرشدی مطابق با ديگر تذکرههای عرفانی پيوند
او با زمان ازلی و رسيدن به نيروی شهود در نتيجة تزکية درون است .او بعد از
مرحلة بازگشت و در مرحلة خدایگونی ،لحظههای اساطيری را تکرار میکند و
در نتيجة اين شهود همانند پيامبر(ص) از معراج خود سخن میگويد :زمانی که
در تحتالسّراج به خدمت فقرا مشغول بودم ،ديدم که از آسمان زنبيلی فرود آمد
و هاتفی آواز داد که حاجی عمر در اين جای بنشين .در اين حال حق تعالی به
خودی خود فرمود که بکشيد! با قوّت تمام کشيدند و چندان باال بردند که روی
زمين از مشرق تا مغرب را ديدم( .عمری مرشدی  )59 :1959شيخ بعد از گذر از
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آسمان هفتم با پيامبر(ص) ديدار میکند در حالیکه در آن مکان دريايی روان
میبيند( .عمری مرشدی )53 :1959

از آنجا که ديدار با بزرگان دين ،از جمله پيامبر اکرم(ص) ،جزئی ثابت از
صحنههای ملکوت است ،در واقعة معراج شيخ مرشدی نيز پيامبر(ص) حضور
دارندو سالک را در مسير سفر درون راهنمايی میکنند و قهرمان را به مراحل
باالتر سوق میدهد و خود پيامبر در ميان دريايی ژرف قرار دارد« .دريا عالوه بر
رمز و راز بیکرانگی ،رمز ضمير ناهشيار است که رؤيت در آنجا رخ میدهد.
بنابراين آنچه رخ داده است ،مالقات با راهنمای درون است .شخصيت الهی پير،
تجلی نمادين روانی است که تعالی يافته و فراختر و غنیتر شده است( ».حسينی و

بهمنی  )51 :1999دريا نماد ناخودآگاه جمعی در بين عارفان است که جانهای
رسته از قالب تن و فنای اوصاف بشری را به دريای حقيقی متصل میکند .گفتنی
است که در شرح معراج پيامبر(ص) در کشفاالسرار نيز ،در آسمان هفتم دريايی
وصف شده است که فرشتگان گروهگروه در آن دريا وارد میشدند( .ميبدی ،1955
ج)391 :2

بعضی از مباحث معراج مربوط به شيخ مرشدی شباهتهايی با تفسير و تأويل
معراج پيامبر(ص) در کشفاالسرار دارد .میتوان گفت که معراج شيخ مرشدی
نيز همانند ديگر معراجنامهها به تقليد از معراج پيامبر(ص) به نگارش درآمده
است .تمامی معراجها ،از جمله معراج پيامبر(ص) ،و به تبعيت از آن معراج
عارفان در يک حرکت دورانی است؛ يعنی هر نوع حرکت متعالی به شکل
دورانی است که آدمی در آن به خويشتن خويش و ماهيت درونی خود پی میبرد
تا در نهايت ناخودآگاه خود را درمیيابد .شيخ مرشدی در تجربهی دينی خود
وقايع مهم و تعالیبخش و اساطيری را دوباره تکرار میکند .او وجود جسمانی
خود را در دنيای رزومره متوقف میکند و در عالم رؤيا به جهان مرموز و سرشار
از موجودات ماورای طبيعی وارد میشود.
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ديدار با خداوند يکی ديگر از بنمايههای اساطيری معدنالدرر است؛ از شيخ
روايت کردهاند که روزی به طلب هيزم به سمت کوه رفتم در ميانة راه خواب بر
من چيره شد .در اين حال انوار خداوند متعال را ديدم که با کرم خود حجاب
بشريت را از مقابل چشم من برداشت تا اينکه خداوند عظيمالشأن را ديدم.
(عمری مرشدی 65 :1959ـ )66در اين تمثيل رؤيا مطابق با مشخصههای اين نوع
روايتها ،قهرمان در ابتدای سفر برای جستوجوی حقيقتی به عالم رؤيا و
خواب وارد میشود سپس نفس با رهايی از تعلقات و تعينات به ديدار میرسد.
نکتة ديگر در اين حکايت نور است« :اهلل نور السموات و االرض»( .نور )92/در
اين دنيا مناسبترين حالت ظهور الوهيت از طريق نور است( .شواليه و گربران

 ،1956ج )329 :2شيخ گفته است :من عرش اعظم را گرفتم و چنان جنبانيدم که
کسی تخت را بجنباند (عمری مرشدی 96 :1959ـ )92و خدای را بیچون و چگونه
ديدهام( .همان96 :ـ)96

سفر حاجی ناصرالدين به بهشت و دوزخ يکی ديگر از کهنالگوهای مطرح در
معدنالدرر است .در حکايتی دربارة ديدار شيخ آمده است که باری حقّ تعالی
پرده از مقابل چشمان من برداشت تا در بهشت و دوزخ سير کردم و عظمت هر
دو را مشاهده کردم( .همان66 :ـ )66در حکايت ديگری شيخ ناصرالدين در مقام
ديدار با حقتعالی ،برای طاغيان و عاصيان طلب آمرزش میکند و ضامن عذاب
آنها میشود و به جای اين دو گروه وارد دوزخ میشود( .همان51 :ـ )66شيخ
مرشدی در مکاشفة خود در مسجد پيامبر(ص) در مدينة منوره ،بهشت را در
فاصله بين قبر و منبر پيامبر(ص) مشاهده میکند( .همان66 :ـ)62

حاجی ناصرالدين مرشدی در سفر درونی خود به عالم غيب با پيامبر(ص)
همراه بود .او با تجربة دينی خود پيامبرگونه به صورت مکرر با پيامبر(ص)ديدار
میکند( .همان )151 -69 -63 -39 -99 -96 -96 -16 :عالوه بر پيامبر(ص) ،پير و
مراد حاجی ناصرالدين او را در عالم رؤيا ارشاد میکند( .همان 51 :و  )16شيخ
مرشدی در سير درونی خود ديدارهای متفاوت ديگری را نيز تجربه میکند :از
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جمله ديدار شيخ با سلمان فارسی (عمری مرشدی )63 :1959؛ شهدای احد (همان:

)61؛ اصحاب کهف (همان )69 :و نيز در ميان نماز خود فرشته را به صورت زنی
میبيند( .همان )65-61 :بنابراين قهرمان در خلسة عرفانی ،خود را از زمان سپنجی
میرهاند و در زمان و مکانی مقدّس با شخصيتهای مقدّس ديدار میکند.

نتیجه
معدنالدرر در توصيف کرامات ،حاالت و مقامات حاجی ناصرالدين عمر
مرشدی قابليت خوانش براساس الگوی تکاسطورهی جوزف کمپبل را دارد.
رفتار و منش قهرمان در معدنالدرر (حاجی ناصرالدين عمر مرشدی) مطابق
مشخصههای اصلی اسطوره ،تقليدی از ديرينة الگوها يعنی ايزدان و قهرمانان
اسطورهای است .مطابق نظرية کمپبل ،مراحل قهرمانی در معدنالدرر مربوط به
نيمة دوم زندگی قهرمان است .در مرحلة اول الگوی کمپبل(عزيمت) گفتگوی
شيخ مرشدی با آهو(ندای پيک) ،مقدمات سفر و تحول درونی اين قهرمان را
برای وصول به اهداف واالی عرفانی پايهريزی میکند .قهرمان کتاب با پشت سر
گذاشتن مرحلة «دعوت به آغاز سفر» و «امدادهای غيبی»« ،عبور از آستان و شکم
نهنگ» را تجربه میکند؛ در اين مرحله عارف سفر به درون خود را در مأمن
تنهايی کوه پیريزی میکند تا دوباره متولد شود .او با ورود به غار ،قلمرو
ناخودآگاه شخصيت مادی خود را در بيرون رها میکند و در اين خلوتنشينی به
تجربة امر قدسی دست میيابد و با خروج از زهدان غار ،تولدی دوباره را تجربه
میکند .قهرمان در مرحلة تشرف ،تجربة حسی را با رياضت و پااليش حسهای
وجود و تمرکز عاليق خود بر امور متعالی به تجربة دينی تبديل میکند .بعد از
سپری کردن مراحل چلهنشينی و رياضت و بازگشت به بطن جامعه ،نوعی
بصيرت و اشراق درونی روی میدهد چنانکه در مرحله خداگونگی در
معدنالدرر ،سالک به آن سوی دوگانگیها و تضادها انتقال میيابد و به نوعی به
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وحدت نايل میشود و به صورتی رازگونه ،خداوند در همه چيز برای او متجلی
میشود .شيخ مرشدی در تجربة دينی خود وقايع تعالیبخش و اساطيری مانند
ديدار با خداوند متعال ،معراج ،ديدار با فرشتگان ،پيامبران ،اولياءاهلل و عارفان
ديگر را دوباره تکرار میکند .بدين ترتيب بسياری از حکايتهای معدنالدرر با
مؤلفههای سفر قهرمان کمپبل همخوانی و انطباق دارد و تنها در برخی از
زيرمجموعههای مؤلفهها(خداگونگی و برکت نهايی) جابهجايی ديده میشود.
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