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  چكيده

عنوان يك سبك يا نوع ادبي در حوزة متـون  ب واست اي  آپوكاليپس در لغت بمعناي ادبيات مكاشفه
يهود در جنبـه هـاي سـمبليك و    ديني و عرفاني مطرح است كه از قرن دوم ميالدي توسط علماي 

ن امـروز نيـز ايـن نـوع بـا توليـد ادبيـات داسـتاني و اسـتعمال          در ادبيات مـدر . ش رواج يافترمزي
تكنيكهاي خاص اين عرصه پيشرفتهاي چشمگيري داشـته اسـت و بـا بكـارگيري عناصـري چـون       
اسطوره، مكاشفه، رويا و خواب، تمثيل، سمبل و استعاره چه در شكل كهن و چه در صورت امروزين 

از نمونه هاي بـارز ايـن نـوع در آثـار كهـن،      . ش دهدآن توانسته است اهداف و تعاليم خود را گستر
مكاشفه هاي كتب مقدس چون مكاشفه هاي دانيال، زكريا و يوحنـا و در آثـار مـدرن غربـي، انـواع      

ادبيـات مكاشـفه اي در ادب فارسـي    . داستانها و نوولهاي آپوكاليپتيك و پست آپوكاليپتيـك اسـت  
ئل نجم كبري، برخـي اشـعار شـاه نعمـت اهللا ولـي و      مثنوي مولوي، رسا: نمونه هايي دارد، از جمله

سهراب سپهري در ادب معاصر و بسياري از مكاشفات مشايخ طريقت در متون صوفيه كه اغلب اين 
مكاشفه ها بيشتر حول دو محور اساسي كشف مخيل و كشف مجرد دور ميزنـد و برخـي از بنمايـه    

ن پژوهش، حكايت خـواب گـنج از دفتـر ششـم     در اي. هاي ادبيات آپوكاليپتيك در آنها جريان دارد
مثنوي از اين ديدگاه مورد نقد و تحليل قرار ميگيرد و ضمن رمزگشايي برخي از مفاهيم سـمبليك  
و تمثيلي آن به بيان مشابهت سبك ايـن حكايـت بـا عناصـر داسـتانهاي مكاشـفه اي و موتيفهـاي        

بـا ايـن هـدف كـه گـامي در جهـت       . مشترك آن با موتيفهاي كلي اين نوع ادبيات پرداخته ميشود
  .شناساندن اشتراك متون ادب فارسي با برخي سبكها و جريانهاي ادبي رايج در جهان برداشته شود

  كلمات كليدي

  آپوكاليپس، مكاشفه، خواب و رويا، مثنوي، خواب گنج

                                                 
  najafdan@gmail.com آبادهيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد نجف  .1

  .تاديار دانشگاه شاهداس.  2
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  مقدمه

ي بـه  ادبيات آپوكاليپتيك كه برخي پژوهشگران اين حوزه از آن به عنوان سبك ادبي و برخ
عنوان نوع ادبي ياد كرده اند، مقوله اي است كـه اگـر چـه در بنمايـه هـا و زيـر سـاختهاي        
معنايي همواره در ادبيات فارسي حضور داشته است، اما با اين عنوان هرگز در متني از ادب 
فارسي در مجموعة ادبيات جهان تحليل و معرفي نشده است و برخـي تنهـا ايـن ادبيـات را     

يـا مكاشـفه هـاي      (Apocalyptic Eschatology)شفه هاي آخرالزمـاني محدود به مكا
اما امروزه آپوكاليپس در جهان تسري معنايي يافته و برخي داسـتانها  . پيشگويانه دانسته اند

و رمانها بر اساس موتيفهاي اين نوع نوشته شده است كه وجود استعارات و تمثيلها و عناصر 
هاي اين داستانها را تشكيل ميدهد و مكاشفه بـه اشـكال   مكاشفه اي اساسي ترين زير ساخت

.گوناگون و با روايتهاي مختلف فرهنگي و بومي، بزرگترين روايت اينگونه داستانهاست
1

  

اگر از اين منظر به ادبيات فارسي، بخصوص ادبيات عرفاني بنگريم ميتوان به شـباهتهاي  
يه ها دست يافت و نكتة قابل توجـه  فراواني ميان اين دو نوع سبك نوشتار بخصوص در بنما

، ...و نااميدي و اميد به آينده و اين است كه در حوزة كاربردهاي اجتماعي، همانند رفع ياس 
هاي عرفاني گسترده تر و ظرفيتهاي تعليمي قويتري نسبت به آپوكـاليپس دارد   نيز مكاشفه

دن اشـتراك متـون ادب   و معرفي متون عرفاني از اين منظر ميتواند گامي در جهت شناسـان 
فارسي با برخي سبكها و جريانهاي ادبي رايج در جهان باشد و تحليل و نشان دادن مكاشفه 
هايي كه اگر چه نام ادبيات آپوكاليپتيك برخود نداشته اند، اما اهداف متعالي را براي ارتقاي 

  .انديشة بشري دنبال ميكنند

  

 پيشينة پژوهش

رده است دربارة ادبيات آپوكاليپتيك و مكاشفه اي و بررسـي  تا آنجايي كه نگارنده تحقيق ك
ها و تحليل اجزاي آن، آنچنانكه در ادبيات غرب رايـج اسـت، پژوهشـهاي وسـيعي در      بنمايه

  ادب فارسي صورت نگرفته است و تنها ميتوان از مقالة مصطفي گرجي مندرج در 

                                                 
  .هاي زير نام برد و تا جايي كه نگارنده اطالع دارد، هيچكدام به فارسي ترجمه نشده استبه عنوان نمونه ميتوان از نوولها و داستان.  1

- The Road, Cormac McCarthy, 2006  

- A Canticle for Leibowitz, Walter M.Miller, 1960 
- World War, Max Brooks, 2006 

- Atlas, Babylon, Pat Frank, 1959 
- The Stand, Stephen King, 1978 

- Lucifer’s Hammer, Larry Niven Jerry Pournelle, 1977 
- The Postman, David Brin, 1985 

- I am Legend, Richard Mathson, 1954 
- Swan Song, Robert R.McCammon, 1987 

- On the Brach, Nevil Shute, 1957  
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نقد و تحليل آپوكاليپس در آثار «با نام 1383هاي ادبي، شماره چهارم، تابستان پژوهشمجله 
كـه بيشـتر بـه بيـان تعـاريف      . نـام بـرد  » هـا حياني و نقش آن  در گفتگوي فرهنگعرفاني و

آپوكاليپس و واژگان همسو با آن و آپوكاليپس در اديان زندة جهاني پرداخته و تحليل متني 
  .از منظر بررسي موتيفها انجام نگرفته است

  

  معرفي ادبيات آپوكاليپتيك 

يـا سـبك ادبـي     (literary genre)ادبيات آپوكاليپتيـك بـه عنـوان يكـي از انـواع ادبـي       
(literary style)        در حوزة متون ديني و عرفاني مطـرح اسـت كـه از قـرن دوم مـيالدي

رسما به عنوان يك اصطالح ادبي به كـار رفـت و علمـاي يهـود بـا اسـتفاده از جنبـه هـاي         
اسالم و مسيحيت رواج دادند و غالبا به مضـاميني چـون   سمبليك و رموز مختلف، آن را در 

رنج و شكنجة گروههاي ديني، فشار بر انقالبهاي فرهنگي، دخالت ناگهاني خداوند در تـاريخ  
و امور بشري، تحوالت عظيم آسماني نظير ادارة موقتي جهـان توسـط شـيطان و قحطـي و     

. آفات آسماني اشاره ميكند
(Britannica Encyclopedia 2002)

  

است كه به معني پرده برداري و  Apocalypsisمنشاء واژة آپوكاليپتيك از واژه يوناني 
كشف چيزهايي است كه بدون كمك الهام و شهود قابل درك و كشف نيستند و بـه عنـوان   

  .يك سبك بيانگر ديدگاه نويسندگان در مورد آخرالزمان و رويدادهاي مربوط به آن است

اره اي از تاريخ جهان و بشريت، منشاء بديها و خوبيهـا، جنـگ   اين سبك در حقيقت انگ
ميان حق و باطل و عاقبت و فرجـام نيكوكـاران و بـدكاران را در جهـان كنـوني بـه دسـت        

در اين نگرش ، تاكيد بر اين است كه اگر چه نيكوكاران در اين جهان در رسيدن به . ميدهد
لـذا  . ن آخرت پاداش خود را خواهند يافـت اهداف خود ممكن است ناكام بمانند، اما در جها

نويسندة آپوكاليپتيك از موقعيت كنوني انسان در جهان نااميد اسـت و بـه آينـده و جهـان     
بر همين اساس جبرگرايـي در ايـن   . جديدي اميدوار است كه در تقابل با جهان كنوني است

يسـتند، بلكـه تخيلـي و    صنايع ادبي و تصوير سازيها در اين سبك واقعي ن. آثار انعكاس دارد
  :پنج عنصر اساسي در سبك آپوكاليپتيك برجسته هستند. سورئاليستي ميباشند

  گيرنده وحي يا مخاطب   -4نشانه ها و نمادها      -3عامل وحي     -2مكاشفه    -1

(Reddish, 1995: 3)ارتباط -5   
  

جاآبـاد در آثـار متعـدد    البته تصاويري كه اديبان و حكيمان ايراني از مدينة فاضـله و ناك 
اند، بيان و صورتي ديگر از همين آيندة تعالي بخش و متفاوت با جهـان   خويش عرضه داشته
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امروز در ادبيات آپوكاليپتيك است كه سعي در ايجاد آرامش بـراي بشـر و تحمـل رنجهـاي     
. جهان كنوني را دارد

)189 ص مومني، چند نكته پيرامون اهميت آينده شناسي و دورنگري،(
  

  

  مكاشفه و معاني گوناگون آن 

در باختر و جهان مغـرب، معـادل     (Apocalypse)مكاشفه در معني پيشگوييهاي عارفانه
كشف المحجوب و كشف االسرار در حوزة خاوري است كه به معني رويت عوالم ديگر اسـت  

. ي، زبان غير ارجاعي استسو از نظر زباني مبتني بر نظام ثانوية زباني شنا
تحليـل آپوكـاليپس    نقدو(

  )147 صگرجي،  در آثار  عرفاني وحياني و نقش آن در گفتگوي فرهنگ ها ،

مكاشفه در لغت به معني حجاب، آشكار كردن و دريافت روح عارف از حقايق عالم مجرد 
است، برخي نيز آن را حصول علم براي نفس دانسته اند كه به فكر يا حدس و يا سـانحه اي  

.خاص حاصل ميگردد
)فرهنگ معين(

  

برخي مكاشفه را عبارت از حضور دل در شواهد مشاهدات دانسته اند و عالمت مكاشـفه  
. را دوام تحير در كنه عظمت خداوند ميدانند

مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه،(
 

)100صكاشاني، 
  

هجويري نيز چون صاحب مصباح الهدايـه كشـف را حـالتي ميدانـد كـه حضـور دل در       
دد و چشم بصيرت در خواب و بيـداري و در مـدتي كوتـاه حقـايقي را از     مشاهده حاصل گر

. دوام تحير در عظمت خداوند استغيب ببينيد كه عالمت آن نيز 
كشف المحجـوب، (

 
علـي بـن عثمـان   

 
  )471صهجويري،

ــاي نخســتين مكاشــفه   -مكاشــفه در فرهنگهــاي بالغــي  ــه معن ــي، ضــمن توجــه ب ادب
(Revelation) كشف و شهود در معناي اخير، اعالن . آمده است به معناي آپوكاليپس نيز

  .واقعه اي در آينده بدون در نظر گرفتن تحقق يا عدم تحقق آن است

  

  بنمايه هاي سبك آپوكاليپتيك در مثنوي و داستان خواب گنج

  مرگ -

   حس فراگير اضطراب و اضطرار -

    خواب و رويا  -

  )يا فرامنآركي تايپ ديدار با خود (هاتف، سروش غيبي، وحي -

    سفر  -

  توكل، تسلط و چيرگي تقدير الهي بر ارادة خلق -

  نفي اسباب دنيوي -
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  محدوديت عقل جزئي در برابر عقل كلي -

  )نقش جامعه شناسي ادبيات آپوكاليپتيك(اميد به رهايي و گشايش در آينده -

    )سرزمين مصر، شب(عنصر مكان و زمان، عوامل موثر در مكاشفه -

    مادها، عناصر موثر در ادبيات آپوكاليپتيكسمبلها و ن -

داستان خواب گنج از جمله داستانهاي مثنوي است كـه عنصـر مكاشـفه روايـت اصـلي      
داستان را ميسازد و پيرنگ كلي داستان بر اسـاس مكاشـفه پـي ريـزي شـده و بسـياري از       

تن ايـن نكتـه   با در نظر گرف. عناصر ادبيات آپوكاليپتيك، در آن حضوري معنادار يافته است
كه تلقي نگارنده از عناصر مكاشفه اي، لزوما منطبق با بحث آينده نگري و پيش بيني آينده 
در مفهوم آپوكاليپتيكي آن نيست و بيشتر ناظر بر اميد به زندگي در آينده اي بهتر است كه 

نوي البته از موتيفهاي اصلي آپوكاليپس ميباشد و به شكل ظاهري و استعاري در داستان مث
  . چنانكه برنارد بل نيز هدف آپوكاليپس را دميدن روح اميد به جامعه ميداند. حضور دارد

اين داستان كه مأخذش به قول استاد فروزانفر حكايتي از عجايـب نامـه در قـرن ششـم     
مĤخذ قصص و تمثيالت مثنوي،(هجري است، 

 
)220ص فروزانفـر، 

در اصل داراي عناصر و روايتي ساده اسـت   
جز عنصر خواب، رنگ و بويي از بنمايه هاي مكاشفه در آن وجـود نـدارد و موالنـا بـا     كه به 

اي،  ساخت و پرداخت دقيق آن توانسته است اين داستان را همسـو بـا داسـتانهاي مكاشـفه    
  .پرداخته و ارائه كند

  

  مرگ

ت، خوار است كه به دنبال اسراف در ميراثي كه به او رسـيده اسـ  قهرمان داستان فردي ميراث
كلمة ارث و ميراث، دالهايي هستند كه مدلولهايي را در نظام ارجاعي . درمانده و فقير ميشود

از جمله مدلولهاي ضمني كه خيلي صـريح بـه ذهـن    . زبان به ذهن مخاطب متبادر ميكنند
رح هاي حاضر در سبك آپوكاليپتيك ميباشند و در طـ  ميرسند مرگ است كه يكي از بنمايه

حوزة ادبيات داستاني در اين باره نوشته شده است، نقشـهايي از قبيـل   در جلد كتابهايي كه 
. مل ميباشدوجود دارد كه از اين ديدگاه  قابل تأ... اسكلت، روح، گور و 

)رك به پي نوشت(
  

مرگ همواره با مكاشفه و اسطوره در پيونـدي عميـق اسـت و همـين تـرس از نـابودي       
كاشفه يا معناهاي اسـطوره را ميسـازد و اساسـا    بواسطة مرگ است كه بسياري از فضاهاي م

مرگ، به دليل پيوند با ماوراءالطبيه و خواب و رويا يكي از آركي تايپهاي اساسي اسطوره ها 
  . و حكايتهاي عرفاني و مكاشفه ايست
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  حس فراگير اضطراب و اضطرار

، ...ن الهـام و   بسياري از مكاشفه ها، از باالترين حد آن يعني وحي و مراتب پايينتر آن چـو 
بخصوص در كتاب مقدس و در متون عرفاني به دنبال سلطه و چيرگي اضطراب و اضطرار بر 

بـه عنـوان مثـال    . فرد وجامعه اي حادث ميشود كه صاحب مكاشـفه در آن زنـدگي ميكنـد   
مكاشفة دانيال كه نخستين مكاشفه در تورات است در پاسخ به بحرانها و ظلم و سـتم قـوم   

تـرين موتيفهـاي آپوكاليپتيـك در كتـاب      از اين رو يكي از اساسـي . م آمده استبيگانه فراه
. شـود مقدس كشمكش ميان خوبي و بدي است كه در نهايت به شكست شـيطان منجـر مي  

)155ص  گرجـي،  نقدو تحليل آپوكاليپس در آثار  عرفاني وحياني و نقش آن در گفتگوي فرهنگ ها ،(
در اين داسـتان، وقتـي    

گـردد بـه   از ياري اهل دنيا نيز نااميـد مي  شود وخوار دستش از مال دنيا تهي مياث مرد مير
  :آورد پروردگار روي مي

ــرد ــاز ك ــق آغ ــاد ح ــد، ي ــي ش ــون ته  چ
  

 يـــا رب و يـــا رب اجرنـــي ســـاز كـــرد    
  ) 4212،  6ج  ،مثنوي (

  

  ي بر ارادة خلقتوكل، تسلط و چيرگي تقدير اله

اي، توكل، تسلط و چيرگي تقدير الهي بر ارادة خلق است كه در  هاي ادبيات مكاشفهاز موتيف
در داستان شاه . اين صحنه از حكايت خواب گنج ظهور آن را به آساني ميتوان مشاهده كرد

و كنيزك نيز كه مكاشفه، هستة اصلي آن را شكل ميدهد، وقتي شـاه عجـز حكيمـان را در    
بدينسان . يابد از سر اضطرار، پا برهنه جانب مسجد ميدود تا حاجتش را تنها از او بخواهدمي

اضطرار فرد را در تجربة توكل قرار ميدهـد و غلبـة خواسـت و مشـيت الهـي را بـه نمـايش        
  .ميگذارد آنچنان كه در مكاشفات آپوكاليپتيكي ميتوان دريافت

ا و دريافت حس اضطرار است كـه موالنـا   شرط آغازين تجربة مكاشفه، خالي شدن از دني
آن را به زيباترين وجه بيان ميكند، آنجا كه مومن از ماسوي اهللا خالي ميشود و خـود را بـه   

  .مضراب الهي ميسپارد تا نغمه هاي دلپذير ساز وجودش آشكار شود

 مــومن مزهراســت:چــون پيمبــر گفــت

 ، مطـربش بنهـد ز دسـت   چون شـود پـر  

 اصــبعين تــي شــو و خــوش بــاش بــين 

  

ــاليي   ــان خـ ــت  در زمـ ــر اسـ ــه گـ  ، نالـ

 پــر مشــو كاســيب دســت او خــوش اســت

ــي ال اَ  ــز م ــنَك ــت سر ي ــت مس ــناس  اي
) 4213،4215 ، 6، ج  مثنوي(                                        

 

حـق بريـدن از اسـبابهاي دنيـوي     توان گفت نقطة اوج مكاشفه و يافتن پاسخ از سوي مي
قطـع و  . ره خوردن و پيوند ميان جهان حس و عالم غيب قطع اسـت شگفتا كه مرز گ. است

  .هاست پيوند، پارادوكسي شگفت در تجربة مكاشفه
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بـه  . بب تأخير اجابـت دعـاي مـومن ميـĤورد    ، موالنا ابيات زيبايي در سدر اين جاي حكايت
بت دعا خوار به درگاه خداوند دارد وي علت تاخير اجاسبت دعا و تضرعهايي كه مرد ميراثمنا

او دوست دارد كه صـداي بنـدة   . اي ميداند كه خداوند به بندة محبوب خود دارد را مهر ويژه
  .محبوبش را بشنود و بنده برآوردن شدن دعايش را ميخواهد

  

  محدوديت عقل جزئي در برابر عقل كلي

گـراز  آنچه كه موالنا در اين قسمت از داستان در باب دعا ميĤورد نيز كامال همسو با يكـي دي 
چنانكـه  . موتيفهاي ادبيات مكاشفه اي يعني محدوديت عقل جزئي در برابر عقل كلي اسـت 

موالنا در جايي ديگر سبب تاخير دعا را دفع شري ميداند كه خداوند از سـر مهربـاني آن را   
  :انجام ميدهد

)140، 2، ج  مثنوي(و ز كرم مي نشنود يزدان پاك  بس دعاها كان زيانست و هالك
  

دزدي نابكـار مـارش را    ، داستان مرد مارگيري را نقل ميكند كـه اي توضيح اين معناو بر
اما يكبـاره  . جو از بازيافتن مارش نوميد ميشودمارگير پس از مدتي جست. ميگريزدميربايد و 

با جسد بي جان دزد روبرو ميشود كه به زخم مار جان باخته است و او كه پيشتر به دعـا از  
مارش را ميطلبيد ، خداوند را شكر ميگزارد كه دعايش قرين اجابت نشـد و   خداوند بازيافتن

. خم زهرآگين مار جان باخته بودگرنه اكنون او بود كه به ز
)به بعد  135 ، 2، ج  مثنوي(

  

رب گفـتن و گريـه و   عقل جزئي ناپسند است او را به يـا خوار كه در نگاه بي مرادي ميراث
  :و گشايش را بر او آشكار ميكند نفير ميكشاند و صد بهار رحمت 

ــر ــورد و شــد فقي ــو خ ــي چ ــرد ميراث  م

ــار   ــن در رحمــت نث ــد اي ــه كوب  خــود ك
  

 آمــــد انــــدر يــــا رب و گريــــه و نفيــــر 

)4238،4239، 6، ج مثنوي(بهار نيابد در اجابت صد كه
 

در اغلب داستانهاي مكاشفه اي مثنوي ، در كنش و گفتارهاي گوناگون حكايت ، اميد به 
رهايي و گشايش موج ميزند و ساختار مكاشفه نيز در جهت بر طرف شدن تاريكيها ، عقـده  

اميد به آينده و تعالي انسان از جمله . ها و ابهامات جهان حس  در مقابل دنياي كشف است
Apocalyptic)بيشتر در مكاشفه هاي آخر الزماني(اشفه اي اي ادبيات مكموتيفه

 
Eschatology

  . است   

  

  ...هاتف، سروش، واسطة وحي، الهام و  

در ... وجود واسطة وحي و الهام كه به صورت فرشته يا نـداي غيبـي يـا دريافـت درونـي و       
    ايتهــاي هــاي اصـلي آپوكــاليپس و حك  هــا آشـكار ميشــود نيـز از عناصــر و بنمايـه    مكاشـفه 

اي ميباشد كه عملكردهاي گوناگون و اشكال مختلف بروز آن در متون عرفاني آنقدر  مكاشفه
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اي ايـن   در متـون مكاشـفه  . فراوان و روشن است كه نياز به توضيح يـا آوردن نمونـه نـدارد   
واسطه ها در خواب يا حالت رويا و در فضاهايي با حال و هواي اسطوره اي ظاهر ميشـوند و  

هـم گـره از   . كنـد ورد نظر دو عملكرد متضـاد بـروز مي  از آينده ميدهند و در مقطع م خبري
ه كايت را به اوج ميرساند و هم گـره بـر كـار ميزنـد و تـا پايـان مكاشـف       حكارها ميگشايد و 

  .داردمخاطب را در حالت تعليق نگه مي

مـراه مخاطـب   چنانكه اين تعليق در حكايت خواب گنج تقريبا تا انتهاي روايـت داسـتاني ه  
  .باقي است

  :كه به وي ميگويد غيبي را در خواب ميبيند ميرسد و هاتفي خوار به اجابتميراث باالخره دعاي

  .تو در مصر توانگر خواهي شد 

ــنيد ــت، او ش ــاتفي گف ــد او، ه ــواب دي  خ
  

)6،4240ج ،مثنوي(كه غناي تو به مصر آيد پديد 
  

تف، سروش و ولي غيبي دارد كه بيان كارل گوستاو يونگ، تعبيري جالب از درك اين ها
، شنيدن صدا و مواجهة قهرمان داستان با اين هاتف و ولي غيبي ديداري ميكند اين دريافت

از جنس ظاهر نيست ، ديداري از جنس طلب كردن و آگاهي بر سرها و راز هاي گونـاگوني  
يـدار بـه آركـي    از نظر وي ايـن آرزوي د . است كه در سينة مردي از مردان حق نهفته باشد

تايپ ديدار با خود يا فرامن تعبير ميشود و تجلي مودت دو مرد است كه حقيقتي درونـي را  
يعنـي  . به وضوح در بيرون منعكس ميكند و رابطة مارا با آن يار دروني روح نمايان ميسـازد 

با آن كس ديگري كه خود ماست اما هرگز كـامال بـه او دسـت نمييـابيم و طبيعـت خـود ،       
. ن تبديل كردن ما به اوستخواها

چهار صورت مثالي،(
 

)84 صيونگ، 
  

كايـت موجـودي در سـاحت درونـي     با اين تحليل ميتوان دريافت كـه هـاتف در ايـن ح   
  .خوار است و سير و پايان داستان نيز مؤيد همين معناستميراث

  

  خواب و رويا

روانشناسـي يـونگي   خواب و رويا كه در . بستر گفتگوي هاتف با قهرمان داستان خواب است
 عرصة تفرج در ناخودآگاه است، اصليترين كنش و موتيف ادبيات آپوكاليپتيك است

رك يونـگ  (

ه فضــاهاي مــبهم و كــه در داســتانهاي مــدرن از ايــن دســت جــاي خــود را بــ ) 36، ص  1378، 
 هاي مه آلود و بركه ها و مردابهاي پنهان در دل اين جنگلها يا كهكشـانهاي اسرارآميز، جنگل

در اين حكايت تجربة اضـطرار، قهرمـان را در   . دوردست و كرات و سيارات ناشناخته ميدهد
اي خواب ديدن هاتف و دريافت پيامي از اميد به آينـده و نجـات و رهـايي او     فضاي مكاشفه
كنشهايي كه دقيقا در ادبيات آپوكاليپتيـك بـه شـكل نخسـتين آن در كتـاب      . قرار ميدهد
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آن در مكاشفه هاي عرفاني و متون صوفيانه و داستانهاي معاصـر رخ  مقدس و اشكال ثانوية 
  . ميدهد

خوار در جدالي با خودآگـاه عقالنـي و حـس شـديد     گنج، ناخودآگاه مرد ميراث در خواب
روياهـاي  . اضطرار به مكاشفه اي در خواب دست مييابد كه نظير آن در مثنـوي كـم نيسـت   

واني قهرماناني كه منجر به حل مسأله اي در آينـده  برآمده از ناخودآگاه ديني، اجتماعي، و ر
ين حكايت نـه  چنانكه روياي ا. يا پديداري رويدادي مهم در برطرف كردن نابساماني ميشود

ي قهرمـان بـه معرفتـي    يابا پيش بيني كرد بلكه منجـر بـه دسـت   خوار رتنها غناي مرد ميراث
واقعي خود اوست كه در اين منظر هاي افتن گنج درون و پي بردن به ارزشآن يفراگير شد و 

يابي به معرفـت حقيقـي و رازهـاي ناشـناختة     ه هاي ناخودآگاه آدمي در جهت دستبا دغدغ
  . وجود بشر همسو ميشود

  

  سفر

از بغداد به مصر برو به دنبال گنجي عظيم كـه در فـالن مكـان    : گويد هاتف به ميراثخوار مي
در اين بخش از حكايت به يكـي  . شده است نهفته است كه گشايش كار تو در آنجا رقم زده

ديگر از موتيفهاي مكاشفه بر ميخوريم و آن عنصر سفر است كه مهمترين عنصر مكاني اين 
  .داستان و از جمله موتيفهاي اصلي داستانهاي عرفاني ميباشد

اين سفرها كه گاه در عالم واقع و در پهنة آفاق رخ ميدهد و گـاه در عرصـة انفـس يـك     
ك دارند و آن تحول و تكامل در شخصيت عارف و منقلب ساختن احوال درونـي  هدف مشتر

در حكايات مكاشفه اي نيز سفر معموال نقطة آغـازين داسـتان اسـت در بسـياري از     . اوست
حكايات مثنوي ، مولوي با طرح كنش سفر در آغاز داستان فضا را به سوي دنيـاي مكاشـفه   

نة قوي داستاني ، بستر را براي پذيرش آموزه هـاي  سوق ميدهد و با فضا سازي و ايجاد زمي
در داستان دقوقي مهمترين ويژگي براي شخصـيت دقـوقي دائـم السـفر     . غيبي مهيا ميكند

بودن او ذكر ميشود و در داستان شاه و كنيزك نيز شاه به عزم شكار بيرون ميرود و طبيـب  
به سفر بردن . ال مي كشاند غيبي كنيزك را به شهرها و سرزمينهاي گوناگون در دنياي خي

در روانشناسـي  . كنيزك توسط طبيب در حقيقت سير دادن اوست در گسترة ناخودآگاهش 
نيز سفر ، رمز عبور از عالم خودآگاهي به ناخودآگاهي و نشانگر ميل عميق به تغيير دروني و 

منجـر بـه   به عقيدة يونگ سفر نشـانة نارضـايتي ناخودآگاهسـت و    . اي جديد  نياز به تجربه
، جسـتجوي مـا در پـي    به اعتقـاد وي ميـل بـه سـفر     . شود جستجو وكشف افقهاي تازه مي

. گمشده است 
انسان و سمبل هايش،(

 
)59يونگ ،  ص 
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نگي و كشف يـك  ، آرامش و جاوداسفر در فرهنگ سمبلها ، به معني جستجوي حقيقت
. مركز معنوي است 

فرهنگ نمادها،(
 

)583، ص  3شواليه ، ج 
  

قـايق روشـنگرانه   ن از سفر براي رهسپار سـاختن قهرمـان در طلـب اطالعـات يـا ح     همچني
. استفاده ميشود

نقد ادبي معاصر،(
 

) 37سخنور ، ص 
جالب اينجاست كه اين سفر براي به دسـت آوردن   

. گنج است، آن هم در سرزمين مصر كه سرزمين رازها و رمزهاي باستاني و اسطوره ايسـت  

است كه گنج پنهان نماد جوهر الهي ظاهر نشده است و همچنـين  در فرهنگ سمبلها آمده 
نماد جوهر شناخت عرفاني و نماد شناخت جاودانگي و ذخاير معنوي كه فقط با جسـتجويي  

آزمونهـا ،  . گنج پنهان ماهيتي اخالقي و معنوي دارد . مخاطره آميز ميتوان به آنها نايل شد 
گ با راهزنـان ، همگـي مـوانعي در حيطـة اخالقـي و      مبارزه با غولها ، ستيز با طوفانها ، جن

معنوي هستند و سمبلي از زندگي دروني است و كساني كه از آن پاسـداري ميكننـد ، جـز    
. وجهي از خود ما نيستند 

فرهنگ نمادها،(
 

) 754، ص  4شواليه ، ج  
  

ون ميرسد ، چـ  وقتي به مصر. خالصه  اينكه مرد به وعدة هاتف به مصر رهسپار ميشود 
ماندة پولهايش را در اثناي سفر خرج كرده بود و پولي نداشت خواسـت از مـردم گـدايي    باقي

  :گزيند نشود ، شب را براي دريوزگي بر ميكند و براي اينكه از اين امر شرمسار 

ــرم: گفــت  ــرم ن ــن ن ــرون روم م  شــب بي

 همچو شـبكوكي كـنم شـب ذكـر و بانـگ     

  

ــرم   ــه شـ ــدم در كديـ ــا ز ظلمـــت نايـ  تـ

 بامهــــايم نــــيم دانــــگ تــــا رســــد از
  )4251،  4250 ، 6، ج مثنوي (

  .اتفاقا همين شبكوكي و گدايي و دستگيري وي توسط داروغه ، نجات او را در پي دارد 

دانيم شـب عرصـة ناخودآگـاه و بسـتري مهيـا بـراي آشكارسـازي خـواب و         چنانكه ميـ 
روز به دليل سـيطرة قدرتمنـد نيروهـاي جسـماني مجـال بـروز        روياهاييست كه در بيداري

در بسياري از حكايـات و  . چنانكه زمينة اصلي داستان دقوقي نيز شب هنگام است. نمييابند
  . غزليات عارفانه ، شب گستردة نموداري برخي از آموزه هاي غيبي است

  

. يف ميكند براي وي تعر خوار را دستگير ميكند و او داستان خواب و گنج راداروغه ميراث

، موالنا به ستايش سخن راست و آرامـش حاصـل از آن ميپـردازد و    در اين بخش از داستان
، اهكارزدي و تبتو نه د: داروغه كه رايحة اين صداقت را از كالم غريب ميشنود به او ميگويد 

خـود مـن   آمده اي؟  آخر چرا به صرف ديدن خيال و خوابي اينهمه راه. فقط گول و احمقي
ام كه در بغداد و فالن محله گنجي مدفون شـده اسـت و هـاتف در     بارها و بارها خواب ديده

خانه را است و آدرس و اسم و مشخصات صـاحب  رويا به من گفت كه آن گنج در خانة فالني
با اين حال من به : سپس داروغه ميافزايد . ذكر كرد كه با مشخصات مرد غريب منطبق بود 

يالت رويايي هرگز از جايم تكان نخوردم اما تو به محض ديدن يك خواب ، بي خاطر اين تخ
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هيچ احساس رنج و ماللي مشقت سفر را بر خود همواركردي؟ مـرد غريـب كـه گـنج را در     
  :خانة خود مييابد در دل به داروغه ميگويد 

ــم ــو اي محتشـ ــر درد گـ ــرا پـ ــو مـ  تـ

  

ــر درد و پــيش خــود خوشــم   ــو پ  پــيش ت

  ) 4329 ، 6، ج  مثنوي(

سخنان . خوار شادمان به بغداد باز ميگردد و گنج را در خانة خويش مييابد باالخره ميراث
موالنا در انتهاي داستان بيانگر تسلط و چيرگي تقدير الهي بر ارادة خلق است كـه آنهـم در   

  :جهت رشد و صالح بندگانش ميباشد 

ــدم ــي شـ ــاللت مـ ــتابان در ضـ ــا شـ  تـ

ــو    ــه جـ ــاللت را بـ ــين ضـ ــاز آن عـ  دبـ
  

ــدم    ــي بـ ــداتر مـ ــب جـ ــر دم از مطلـ  هـ

ــود    ــد و س ــدر رش ــرد ان ــيلت ك ــق وس  ح
  ) 4341،  4340، 6مثنوي ، ج (

چه بسا كه حقيقت ستيزان قصد ذليل كردن بندگان خاص خدا را داشـتند ، در حـالي كـه    
  :شود سرافرازي و ظهور معجزات آنها مي همين خواري باعث

 منكــــــران را قصــــــد اذالل ثقــــــات
  

 )4346، 6ج مثنوي،(ور معجزاتذل شده عز و ظه 

 

  :تقابل با عقل كلي مينماياندو محدوديت و نقصان عقل جزئي را در 

 عـــين آن مكـــر آيـــت موســـي شـــود
  

ــاال رود   ــا ب ــار آن عص  اعتب
ــوي ، ج (  ) 4355،  6مثن

 

بيان معجـزات اوليـاي حـق در پايـان داسـتان ، بيـانگر يكـي ديگـر ازموتيفهـاي  نـوع           
  .هاي عالم  بارتست از تاثير در پديدهآپوكاليپيس است و آن ع

خـوار  بر مكاشـفه و كشـف مخيـل مـرد ميراث     چنانكه مي بينيم پيرنگ كلي اين حكايت
استوار است كه نهايتا با يافتن گنج به كشف مجرد پيوند ميخورد و موالنـا بـا اينگونـه فضـا     

ي سـمبليك  گنجي كه با سفر. سازي مخاطب را متوجه گنجي در عالم درون انسان ميكند 
د و گستردة ناخودآگاه را كاوشي ژرف كنـ ) نداي درون(ه درون و راهنمايي هاتف و سروش ب

  .هاي تابناكش را بنشاند بر ساحت خودآگاهي انسان گوهر

  

   نتيجه

ادبيات مكاشفه اي به عنوان ژانري مطرح در ادبيات جهـان نمونـه هـاي فراوانـي در متـون      
ارد كه اگر چه در اهداف و زمينه هاي كاربردي و فرهنگـي  عرفاني و آثار نظم و نثر فارسي د

داراي تفاوتهايي است اما در بكـارگيري عناصـري چـون اسـطوره، مكاشـفه، رويـا و خـواب،        
، يكي از اين متون. چشمگيري دارد تمثيل، سمبل و صور خيال در ساختارو معنا شباهتهاي
در بردارندة موتيفها و آركي تايپهاي مثنوي عظيم موالناست كه برخي از حكايات عرفاني آن 
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، مرگ، سفر، خواب و رويا، توكل:وع اين نوع ميباشد ، از جمله كهن الگوها و موتيفهاي اين ن
، محدوديت عقل جزئي و ادراك  بشري  در تقابـل  تسلط و چيرگي تقدير الهي بر ارادة خلق

اشـفه هـاي آخـر الزمـاني     بيشـتر در مك (با عقـل كلـي ، اميـد بـه  آينـده و تعـالي انسـان        
Apocalyptic Eschatology(اشراف بر ضمير ديگران و تأثير در ، وجود اولياي مستور ،

  .پديده هاي عالم ميباشد كه اكثر اين موتيفها را در حكايت خواب گنج ديديم

از طرفي وجود داسـتانها و رمانهـاي آپوكاليپتيـك در ادبيـات معاصـر غـرب و سـاختن        
بـه دليـل   (اي و علمي تخيلي و رواج روز افزون اينگونه ادبيـات در جهـان    فيلمهاي مكاشفه

ضرورت معرفي اين بنمايه ها را در آثـار ادب فارسـي   ) آشكارشدن ناتواني خرد گرايي مطلق
اي يـا آپوكاليپتيـك    نشان ميدهد با توجه به اين نكته كه گسترة تعليمـي ادبيـات مكاشـفه   

 گويانه اسـت هاي پيش دتر و بيشتر شامل مكاشفهمحدو نسبت به متون عرفاني فارسي بسيار

، عناصر و موتيفهـاي مكاشـفه چـون ابـزاري در جهـت      در صورتي كه در آثاري چون مثنوي
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