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چکیده
این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و براساس دیدگاه اسطورهای میرچا الیاده،
به نقد و تحلیل صفوݑهالصفف ی ابنبزاز اردبیلی میپردازد .از دیدگاه الیاده ،اسطوره

مهم ترین شکل تفکر جمعی ،واقعی و مقدس است و بهه همهین دلیهل سرموه و
تکرارپذیر می شود .در اسطوره ،قهرمان با تغییر و تبدیل تجربه حسهی بهه تجربه

دینی ،به شرایط فراانسانی دست مییابد .دینیبودن این تجربه بهدینمعناسهت کهه

وجود فرد در دنیای رو زمهره مووقه  ،و بها نیروههای مهاورای بیعهی بهه جههانی

نهورانی وارد مهیشهود .درنویجهه بها بهههرهگیهری از تجربه دینهی مهیتوانهد وقههای

اسطورهای را تکرار کند .مطاب با الگوی اسطورهای الیهاده ،قداسهت اسهطورهای
شیخ صفی ،قهرمان صفوݑهالصفف  ،همانند کهنالگوی ایزدان و دیرینههالگوهاسهت.

مصادی و مؤلفهه ههای زمهان و مکهان اسها یری میرچها الیهاده نیهز در صفوݑهالصفف
 .1شناسه دیجیوال (10.22051/jml.2019.23777.1672 :)DOI
 .2دانویار گروه زبان و ادبیات فارسی دانوگاه محق اردبیلی ،اردبیل ،ایران (نویسندۀ مسئول)،

moharami@uma.ac.ir
 .3دانوجوی دکوری گروه زبان و ادبیات فارسی دانوگاه محق اردبیلی ،اردبیل ،ایرانs-karimi@uma.ac.ir ،
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موهود است؛ چنانکه شیخ صفی با بههرهگیهری از تجربه دینهی ،بههنهویی وقهای

اسطورهای را تکرار میکند و موناسب با مصداق انسان مذهبی ،بها ریاتهتکوهی

از توان حسی به توان دینی دست مهییابهد و از ایهن ریه بهه اشهراق و بصهیرت

درونههی نا ههل و دل او آمههادۀ پههذیرش حقههای مههیشههود .در مرحله رازآمههوزی و
تورف ،آزمونهای سخت و مکانههای تنهو و محبهوس بهرای یهادگیری رمهوز

یرفانی ،بهنویی تداییکنندۀ یالم جنینهی و تولهد دوبهاره اسهت .قهرمهان بها هی

مراحل تورف و رازآموزی ،به تجلی مقدس دست مییابد و بها صهعود روحهانی

(یروج) به رؤیت فرشوگان نا ل میشود .مصادی موعددی از الگوها و تکرارهای
اسا یری در تجرب یرفانی شیخ صفیالدین اردبیلی در صفوݑهالصف مواهده میشود.

واژههای کلیدی :اسطوره ،یرفهان ،صفوݑهالصفف  ،شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی،

الیاده.

 .1مقدمه
شیخ صفیالدین اردبیلی ( 735-650ه.ق) از یرفای قرن هووم هجری است کهه احهوال ،مقامهات،

کرامات و به ورکلی زندگینام صوری و معنوی او در ݑ
صفوهالصفف ی ابنبزاز اردبیلهی ذکهر شهده
است .ݑ
صفوهالصفف در شمار تذکرههای یرفانی است که در قالب حکایهت و منطه روایهت تحریهر
شده است .در این اثر دربارۀ شیخ زاهد گیالنی ،مرشد شیخ صفی ،و مریهدان او نیهز کرامهاتی نقهل

شده است .این تذکره حهاوی ا الیهات ارزشهمندی دربهارۀ مسها ل سیاسهی ،اجومهایی ،فرهنگهی،

خانقاهی و ...این دوره است .در این کواب یرفانی رویکرد اسطورهای بازتاب دارد؛ بهگونهای کهه
حوی شخصیت قهرمان کواب را هالهای از مضامین اسطورهای فراگرفوه است .زبان نمادین و رمهزی
این کواب گویای یظمت معنوی شیخ صفی در ورای توصی

یظمت ظاهری اوست« .یرفان هیچ

یارفی از قلمرو تخیل و رمز و بیان چندمعنایی او بیرون نخواهد بود .در یک کالم ،زبهان در معنهی

زبانشناسانه و سوسوری آن ،نقش اصلی را در خالقیت یهارف دارد .حهال و قهال یهارف دو روی

یک سکه است و اگر کسانی باشند که مدیی شوند حال یالی در قهال نهازل قابهلتحقه اسهت یها

شیادند یا سفیه» (سهلگی .)24 :1395 ،میتوان ادیا کرد که شیخ صفیالدین اردبیلی یکی از مظاهر
تجلی حال یالی در قال درخوان ابنبزاز اردبیلی است و کواب او جلوههایی از ظههور حهال و قهال

یالی محسوب میشود .نثر هنری و اسلوب درخوهان نویسهندگی مقامهاتنویسهانی چهون ابهنبهزاز

اردبیلی در شکلگیری تصوف یا نگاه هنری به الهیات اسالمی بهاتترین نقهش را دارد .هرچنهد در
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هریک از این کوابهای مقامات ،درصد زیادی از مون را گفوار آن بزرگهان توهکیل مهیدههد ،در

بسیاری از بخشها ،نثر مؤل

مقامهات ،خواننهده را بهه جههان روحهانی و تهیافت معنهوی مهیبهرد

(شفیعی کدکنی .)282 :1392 ،گویی کواب بهصورت ناخودآگاه با تفکر اسهطورهای درآمیخوهه و
این امر مرهون نفوذ معنوی شیخ صفی و یظمت مقام اوست .قداست اسطورهای شهیخ صهفی او را

به کهنالگوی ایزدان نزدیک ساخوه است و چهه بسها مضهامین کوهاب نیهز بها تفکهرات اسهطورهای

همخوانی دارد؛ بهینوان نمونه ،قهرمان داسوان ،شیخ صفی ،به شکل آفوابی معرفی میشهود کهه بهر

کل جهان نورافوانی میکند .این امر میتواند موه ثر از اندیوه «میوراییسهم» و تقهدس خورشهید در
ایران باسوان باشد و نیز ارتبا ی با «فرّه ایزدی» داشوه باشد که در دوران باسوان یکی از ارکهان مههم
آیین پادشاهی بوده است.

این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی درصدد تجرب دینی شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی و بیهان

مراحل تورف و رازآموزی او برمبنای نظری میرچا الیاده است تا میزان سنخیت کرامات و مضامین

ݑ
صفوهالصفف از منظر اسطورهای میرچا الیاده سنجیده و مهوارد انطبهاق یرفهان بها اسهطوره شهر داده

شود؛ زیرا بسیاری از مسا ل یرفانی این اثر منطب با مفهاهیم اسها یری اسهت و باورههای اسها یری
نقش بارزی در شکلگیری مطالب این تذکرۀ یرفانی دارد .هدف این پهژوهش ،بررسهی و تحلیهل

کواب ݑ
صفوهالصفف ی ابنبزاز اردبیلی براساس دیدگاه اسطورهای میرچا الیاده است تا به چنهد سهؤال

پاسخ داده شود .1 :آیا مضامین یرفانی ݑ
صفوهالصف بها رویکردههای اسهطورهای قابهل نقهد و تحلیهل
است؟  .2آیا باورهای اسا یری در مون یرفانی ݑ
صفوهالصف تکهرار شهده اسهت؟  .3کهدام باورههای

اسا یری در ݑ
صفوهالصفف دگردیسی یافوه و به شکل افکار یرفانی بیان شده است؟ شایان ذکر اسهت

که ینوانهای اصلی و فریی مباحث این پژوهش ،براساس کواب اسطوره ،رؤیها ،راز میرچها الیهاده
تقسیمبندی شده است.

 .2پیشینۀ پژوهش

تاکنون تحقی مسوقلی دربارۀ تجلی اسطوره در ݑ
صفوهالصفف صورت نگرفوه است .پیوین پژوهش در

حوزۀ رویکرد اسطورهای میرچا الیاده و تحقی دربارۀ ݑ
صفوهالصف را میتوان در دو حوزه تبیین کرد:

ال ) مفاهیم یرفانی و اخالقی ݑ
صفوهالصفف  :در این مورد چندین تحقی صهورت گرفوهه اسهت.

مهین پناهی و ثریا کریمی در «اخالق فردی و اجومایی در ݑ
صفوهالصفف » ( )1390به پارهای از مبهانی

اخالق یرفانی شیخ صفی الدین اردبیلی پرداخونهد .آذر اکبهرزاده و زههرا اخویهاری در «بازشهناخت

نادرهزنان در ݑ
صفوهالصفف » ( )1395تمن معرفی پانزده زن ناشناخوه ،نقش و جایگهاه زن را در دورۀ
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مربوط بررسی کردند .دو مقاله هم از مهین پناهی و ثریها کریمهی دربهارۀ ݑ
صفوهالصفف  ،در همهایش
ارا ه شده است که یبارتاند از« .1 :اخالق با خداوند موعهال در ݑ
صفوهالصفف » (« .2 )1393کرامهات
شیخ صفیالدین و شیخ زاهد گیالنی در ݑ
صفوهالصف » (.)1390

ب) بررسی موون یرفانی براساس رویکرد اسطورهای میرچا الیاده :مریم حسینی و کبری بهمنی

به تحقی در باب «تکرارهای اسا یری در کو اتسرار روزبهان بقلی شیرازی» ( )1393پرداخوند.

در این مقاله ،تکرار و بازنمایی اسا یر در کو اتسرار توریح و تحلیل شده است .سارا چاتک و
ایوب مرادی در «بررسی جلوههای اسا یری در اسرارالووحید» ( )1395موتهویاتی چهون توهرف،

افسون های شباهت و مجاورت ،پیر ،یدد هفت ،سوردن مو و نماد حلقه را بررسهی کردنهد .صهدیقه

موسوی قومی ،محمود یباسی و یبدالعلی اویسی کهخها در مقاله «تحلیهل کهارکرد مفههوم انسهان
مذهبی میرچا الیاده در حکایات کرامات فارسی با تکیه بر اسرارالووحید» ( ،)1397شیخ ابوسهعید را
مطاب با الگوی پیونهادی الیاده ،مصداق انسان مذهبی دانسوند.

ب بررسیهای انجامیافوهه ،ابعهاد اسها یری ݑ
صفوهالصفف ی ابهنبهزاز اردبیلهی براسهاس دیهدگاه

اسطورهای الیاده بررسی و تحلیل نوده است.

 .3دیدگاه اسطورهای الیاده
از دیدگاه الیاده ،اسطوره مهمترین شهکل تفکهر جمعهی مقهدس اسهت .بهه همهین دلیهل سرموه و
تکرارپذیر میشود؛ زیرا مانند الگو یمل میکند .اسطوره بهمثاب توجیهی بهرای تمهامی کردارههای
انسانی است .به بیان دیگر ،اسطوره تاریخ راسوینی است که در سرآغاز زمهان روی داده و الگهویی
برای رفوار انسان فراهم آورده اسهت .بهدینمعنهی کهه انسهان یصهر باسهوان بها تقلیهد از کردارههای

سرمو گون خدا یا قهرمان اسطورهای یا با بازگویی ماجراجوییهای آنهها خهود را از زمهان فهانی

دور میکند و به شکلی جادویی وارد زمان بزرگ ،یعنی زمان مقدس میشود (الیهاده-23 :1381 ،

 .)24با این تعری

میتوان نوانههای گهوهری رفوهار اسهطورهای را آغهاز یهک الگهوی فراانسهانی،

تکرار یک نمایشنام سرمو گونه و گسسون از زمان مقدس از ری لحظهای که به زمان بهزرگ

گووده میشود ،دانست (همان .)30 :به یبهارت دیگهر ،کهارکرد اسهطوره یعنهی سرموه  ،تکهرار،
گسسون از زمان نامقدس و یکپارچهشدن با زمان خاسوگاهی است (همان.)32 :

مبانی و کارکردهای اسطوره را میتوان در موون کهن ،از جمله موون یرفانی ،بازیابی کهرد .در

پژوهش اخیر ،مطاب موخصههای اصلی اسطوره ،الگویی فراانسهانی بهرای کهل جامعهه خله شهده
است که در آن ،قهرمان اثر بهگونهای زندگی میکند که دریینحال که سرموقی بهرای بقیه بوهر
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میشود ،رفوار و منش خود او نیز تقلیدی از دیرینهالگوها ،یعنی ایزدان و قهرمانان اسطورهای است.

بهدلیل اینکه تمامی این الگوها ،سنتهای اسطورهای را دنبال میکنند که اشکال آن در رفوارههای

اسطورهای نمایان میشود .درنویجه روبرداشت از صورت های ازلی نویی نارتایوی از تاریخ فردی
ایجاد میکند؛ یعنی تالش مبهم برای فرارفون از تاریخ بومی و موروط و بازیافون زمهان بهزرگ یها
چیزی شبیه به آن (همان .)33 :بدینترتیب ،نوسوالژی برای نوشدن (تولهد دوبهاره) و اشهویاق بهرای

دوباره تازهشدن جهان ،مفهوم پیدا میکند و سفر برای فراروی از جههان سهپنجی و بهرای شکسهون
یکپارچگی زمان صورت میگیرد (همان.)34 :

مطاب دیدگاه الیاده ،انسان مذهبی در جوام باسوانی به دو نوع زمان معوقهد بهوده اسهت :اولهی

زمان یادی و تاریخی که چون روزگار گذران بر حیات ناسوتی بور در جهان سپنجی جاری است

و بهصورت اسومراری برگوتناپذیر ،همراه خود تالشی و زوالی دارد که همه چیهز را بهه نهابودی

میکود که همان «زمان مرگ» است .دومی زمان مقدس ،زمان اسا یری که پایها و کاسهویناپهذیر

است .لحظ شگفت انگیز بدایت هاست و برخالف زمان ناسوتی ،برگوهتناپهذیر اسهت و حرکهت
دوری دارد و تا بینهایت در حال نوشدن و تکرارشدن است .لحظهای است جاودانهه کهه نهه تغییهر

میکند و نه پایان میپذیرد (الیاده.)8 :1384 ،

یالوه بر بحث زمان مقدس و نامقدس ،مکان نیز به مکان مقدس و نامقدس تقسیم میشهود .از

نظر انسان مذهبی ،مکان موجانس و یکسان نیست و انسان وقفهها و گسهیخوگیهها را در آن تجربهه

میکند و همیوه در جستوجوی تثبیت خود در مرکز جهان است .تجرب مکان نامقدس در جهت
مخال

تجرب مکان مقدس قرار دارد .مکانی که موجانس و خنثی است و انسان غیرمهذهبی تجربه

مکان شناخوهشده دارد ،یعنی بهرای انسهانی کهه قداسهت ایهن جههان را رد مهیکنهد و فقهط وجهود
نامقدس را قبول دارد و از تمام پیشانگاریهای مذهبی بیبهره است (الیاده.)22-21 :1375 ،

 .4بحث و بررسی
بین یرفان و اسطوره تعامل و گفتوگومندی وجود دارد؛ بنابراین مفاهیم و باورهای اسطورهای در

شکلگیری موون یرفانی میتواند ت ثیرگذار باشد .بسیاری از مفهاهیم اسهطورهای کهه میرچها الیهاده

مطر کرده است با اندیوه ،گفوار و رفوار شیخ صفیالدین اردبیلی بهینهوان شخصهیت محهوری و

اصلی ݑ
صفوهالصفف  ،همخوانی و تناسب دارد .پس میتوان این قبیل تذکرههای یرفانی را با خوانوی

اسطورهای نقد و بررسی کرد .در این مقاله ،حیهات ،گفوهار و رفوهار شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی بها
اسوفاده از دیدگاه اسطورهای الیاده و مؤلفههای این دیدگاه تحلیل و توریح شده است.
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 .1-4اسطورۀ تولد قهرمان
همانند قهرمانان اسا یر مخول

جههان ،قهرمهان ݑ
صفوهالصفف شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی ،از پهدر و

مادری برجسوه (مودین ،موورع و اهل ورع) موولد شده است .داشون اصالت معلوم و ثابهتشهده بهه
این معناست که گذشوه از هم کارها و گفوهها ،شخص دارای مزیهت بهزرگ و اصهالت شهری

و

مموههاز اسههت (الیههاده .)97 :1392 ،اثبههات اصههل و نسههبی یههالی یهها تبههاری اصههیل و کهههن بایسههو

شخصیتهایی همانند شیخ صفی است .به این دلیل که مقبولیت مردمی وی ،ایوقاد به خاندان شیخ

صفی را پایهریزی میکرد و زمین فعالیتهای صدرالدین و نفوذ وی را فهراهم مهیآورد و بهه ایهن

ترتیب ،این زمینهها برای فرزندان و نوادگان شیخ ،برای ایجاد حکومت شیعی تزم بود.

بُعد اسطورهای بعدی این است که تولد شیخ صفی بهصورت واقعه و رؤیا پیوگویی میشود؛ به

این صورت که مادر شیخ صفی در خواب میبیند که آفواب از وسط آسمان به کنار او میآید .در

زمان وت حمل ،بهگونهای موفاوت بها سهایر فرزنهدان زاده مهیشهود و حوهی هنگهام بیدارشهدن از

خواب زمزم شیخ را در شکم خود میشنود و هیچ رنجی از وت حمل به او نمیرسهد (ابهنبهزاز،

 .)78-77 :1376اسطورۀ دیگر اینکه سه روز پیش از وتدت ،حالهت کوه

بهر مهادر شهیخ صهفی

یارض میشود و سراسر دنیا را پر از آفواب منور میبیند که تمام یالم روشن میشود و بعد از تولد
او تمام پهن جهان یالوه بر نور و روشنایی پر از آواز و غلغله است (همان.)80-79 :

در شیوۀ تولد شیخ صفی ،قداست خورشید بهینهوان اسهطورهای جههانشهمول مطهر اسهت و

مناسبات خورشید با پادشاهی و رازآموزی برگزیدگان از مضامین اصلی این اسهطورههها محسهوب

میشود و هدف از آن خا رنوان کردن قرابت معنوی الهیات خورشیدی با برگزیدگان و سرآمدان

ایم از شاهان و رازآموخوگان و قهرمانان است (الیاده .)254 :1372 ،بههنظهر مهیرسهد بهین قطبیهت

آفواب و بهرهدهی و تسلط آن بر کل موجودات با معنای قطب (پیر) و تسهلط حهواس بها نی او بهر

کل هسوی ارتبا ی وجود دارد .ویژگی اسطورهای دیگر ،خوشیمنی و مبارکقدمی قهرمان کواب
است که سبب فراخی و آسودگی ایفه و نزدیکان است .درواق مهیتهوان گفهت کهه شهخص در

تورف به مرحل رازآموزی و اسرار ،بهه یامه مهردم نوهان مهیدههد کهه بهه گهروه اقلیهت مموهاز و

برگزیدهای تعل دارد .البوه نه به گروه یا بق اشرافی بلکه به یک نوع شناخت با نی که امویاز آن
این است که هم معنوی و روحانی است و هم سکوتر (الیاده.)105 :1392 ،

 .1-1 -4اسطورۀ دوران قبل و بعد از رازآموزی قهرمان
برخالف شیوۀ مرسوم کودکان ،شیخ صفی از اخوالط با ا فال رویگردان بود و در صورت بهازی

و سرگرمی او را بهینوان پادشاه مینواندند؛ چنانکه همیوهه قریه شهاهی بها او بهود و کودکهان بها
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وجود کمی سن ،او را مرج بزرگی میدانسوند ،حوی در صحرا در مکانهای بلندی جای خهود را

انوخاب میکرد و در مقام فرودست نمینوست (ابهنبهزاز .)81 :1376 ،نفهس رفیه بهودن و در بهات

جایداشون برابر با قدرتمندی و لبریزشدن از قداست است (الیاده .)58 :1372 ،ویژگی اسهطورهای
دیگر مراقبت شیخ زاهد از مرید خود و ت دیب او در صورت ارتکهاب بهه یملهی بهرخالف اصهول

موایخ است .در ݑ
صفوهالصفف رشد و بالندگی شیخ صفی بهصورتی کامالً موفاوت با کودکان دیگهر

و حوی بهرادر اوسهت (ابهنبهزاز .)84-82 :1376 ،فراینهد اسهطورهسهازی از شخصهیت ههای ملهی و

چهره های موهور در جامعه از ری رسانه های جمعهی و اسهوحاله و دگردیسهی یهک شخصهیت و
تبدیل آن به شخصیت نمادین زیاد دیده میشود (الیاده.)101 :1392 ،

در برخی از خوابها ،شیخ صفی را در زی و هیئت پیامبر مواهده میکردند :سید مورفالدین

پیامبر (ص) را در خواب بهر بهاتی تلهی مهی بینهد .وقوهی جلهوتر مهی رود و پیهامبر او را در آغهوش

می کود ،در روی ایوان می نگرد شیخ صفی را میبیند (ابنبزاز .)258 :1376 ،همچنین هنگامی که
شیخ صفی به دیوت خواجه قطب الدین تبریزی رهسپار تبریز مهی شهود ،موتنها فقهایی تبریهزی در

خواب میبیند منادی ،تورف پیامبر (ص) را بوارت میدههد (همهان .)272-271 :در ایهن مطالهب،
قهرمان داسوان همانند «ایزدان» و «دیرینهالگوها» به تصویر کویده شده است.

 .2-4مرحلۀ رازآموزی و تشرف
آیین تورف و گذار ،مجمویه مراحل و آزمونهای و روشهایی است که نوآموز از پیش و قبل از

رازآموزی به مرتب کمال نفس و بلوغ فکری و روحی میرسد .از نظر الیهاده ،ههر نهوع رازآمهوزی

شامل دورۀ تنهایی و آزمونها و اموحانهای سخت است .میتوان گفت درنویج دوری از خانواده،
نبردها ،تحمل گرسنگی و تونگی ،یادگیری اسرار و رموز تحت پیر و شمن ،قهرمان تورفی مییابد

و به جامعه بازمیگردد و این بازگوت ،تبدیل از وتعیت پیوین به وتعیوی دیگر است که با تولهد
دوباره ارتباط پیدا میکند (الیاده .)77-76 :1381 ،این مرحله را میتهوان بههصهورت  .1کهاوش .2

نوآموزی بررسی کرد که مرحل نوآمهوزی نیهز از سهه بخهش رهسهپاری -دگرگهونی و اسهوحاله و

رجعت توکیل شده است (گورین و دیگران.)179 :1383 ،

مرحل اول رازآموزی در ݑ
صفوهالصف کاوش و رهسپاری است .به این صهورت کهه نوآمهوز در

مرحل لب مرشد ،سفری وتنی را آغاز میکند و هم تن خود را پای لهب مهیکنهد .بهه کهوه

سبالن که محل رفت وآمد مردم است رهسپار میشود ،ولی نویجهای حاصل نمیشود .سهپس بهرای

فرونواندن درد لب ،گرد گوشهنوینان اردبیل و کنارگوشههای اردبیل برمهیآیهد ،بهاز درد لهب

خود را فرونمینواند .شیخ به بهان ظاهری لب بهرادر خهود ،صهال الهدین رشهید و لهب بها نی
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مرشد ،رهسپار شیراز میشود؛ چون آوازۀ نجیب الدین بزغهوش را در شهیراز شهنیده بهود .در مسهیر

حرکت خود ،در ابهر و قزوین و مانند اینها ،هرجا نوانی از پیری مییابد ،برای توبه بهه حضهور او

میشوابد ،ولی حالت انصراف به او روی میدهد تا اینکه وقوی به شیراز میرسد ،شیخ نجیبالهدین
بزغوش را درمییابد که وفات یافوه است .برای همین در مقبرههای ابویبداهلل خفیه

و مهزار شهیخ

ابوزری اردبیلی ساکن میشود (ابنبزاز .)99-93 :1376 ،شهیخ صهفی در شهیراز بها افهراد مخولفهی
همصحبت میشود ،ولی هم یارفان ،قصور خود را در برابهر حهاتت شهیخ صهفی بیهان مهیکننهد.

سرانجام امیر یبداهلل او را به سمت شیخ زاهد هدایت میکند (همان .)105 :شیخ صفی بعد از مدتی

نوان شیخ زاهد را در هلیهکران مییابد و در ماه رمضان به دیدار او میشوابد .شیخ زاههد بهرخالف

یادت همیوگی که در ماه رمضان کسی را به حضور خود بار نمیداد ،به شیخ صفی اجازه میدهد

تا احوال خود را بیان کند و برخالف موایخ دیگر روی از شیخ صفی برنمهیگردانهد .شهیخ صهفی

درمییابد که مقصد آرزوها و مطلوب هردو جهانش را یافوه است (همان.)115-114 :

غسلهای مکرر در مسیر رسیدن به مطلوب ،یعنی شیخ زاهد ،مقدمهای برای پاکی بها ن اسهت

که شیخ صفی در هر منزلی در مسیر زاوی شیخ زاهد انجام میدهد؛ زیرا انابت و بازگوت و قهدم-

گذاشون در راه معرفت با شستوشو آغاز میشهده اسهت (چهاتک و مهرادی .)63 :1395 ،آب در
آیین رازآموزی تولدی دوباره و وتدتی نو است .غو هزدن در آب رمز رجعت به حالت پهیش از

شکلپذیری و تجدیهدحیات کامهل و زایوهی نوسهت؛ زیهرا ههر غو ههوری اتهمحالل صهورت و
اسوقرار مجدد حالت ناموعین مقدم بر وجود است و خروج از آب تکهرار یمهل تجلهی صهورت در

آفرینش کیهانی (الیاده.)189 :1372 ،

در مراحل کاوش و لب ،پیر در هیئت حضرت خضر نمایان میشود« :شیخ زاهد را ،قدس اهلل

روحه ،دیدی که بیامدی سقرتط سهبز پوشهیده» (ابهنبهزاز .)112 :1376 ،ایهن تصهویر در اسهومداد

مریدان از شیخ صفی نیز دیده میشود :شیخ صفی در جنو دههزارنفرۀ امیرچوپهان بها سهپاه چههل

هزار نفر قرموی و ایرنجین به صورت سوار سبزپوش به معاونت امیرچوپان مهی رود و امیرچوپهان بها

اسوعانت به شیخ از دست دشمنان خالص می شود .باز در جنگی بین دو لوهکر در حهوالی زنجهان،
شیخ با جام سبز به یاری امیرچوپان میرود و لوکر قرموی و ایرنجین را شکست میدهد (ابنبزاز،

 .)405-402 :1376همچنین زمانی که پادشاه اوزبیک به ایران حملهه مهی کنهد و در کنهار رود کهر

الیه می زند ،پیره یزالدین در واقعه می بیند شیخ نیزه کویده و پادشاه اوزبیهک را در پهیش کهرده

است و می راند .در آن میان ،ناگاه پادشاه اوزبیک بیمواورۀ امرا سوار میشود و منهزموار میرود.
وقوی لوکریان دلیل این امر را جویا می شوند ،پادشاه اوزبیک می گوید مگر این سوار سهبزپوش را

نمیبینید که پهلوی نیزه را بر پوت من نهاده و مرا میراند و میگوید کهه تهو نمهیتهوانی بهر اینجها
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پیروز شوی؛ درحالی که بقیه نمی دیدند .پادشاه اوزبیک از آنجا بازمی گردد و تا زمانی کهه در قیهد

حیات بود ،برنمیگردد (همان.)817-816 :

 .1-2-4نوآموزی یا دگرگونی و استحاله
از شیخ صدرالدین روایت شده است « :از بهرای شهیخ در وقهت خلهوت نههالی و بالوهی در خلهوت

مینهادیم ،لیکن قطعاً بر آنجا نمینوست ،بلک در میان خلوت مینوست؛ چنانک اسهواد بها دیهوار

نیز نمیکرد ،بلک گاه بودی کهه زانوههای مبهارک نصهب مهیکهردی بها یهک زانهو و اتّ بهه زانهو

درمیآمدی و قطعاً و اصالً پهلوی مبارک بر زمین نمینهادی و در ریاتت و یدم آسهایش نفهس،

غایت مبالغه میفرمودی» (همان .)891 :مکانی که نوآموز در آن مرحل رازآمهوزی و آزمهونههای

سخت را میگذراند و آیینهای اسرارآمیز به آنان آموخوه میشود نمادپردازی زهدان مهادر اسهت

(الیاده« .)205 :1381 ،از مجاهده و ریاتت شاقّه نمیآسود و حال چنان بود که هر هفت روز یک

بار افطار میکردی ...آسوین بر دست مبارک به ریسمان فرومیپیچید تا دست در بغل نوواند بردن و

دف گزنده از خود کردن و بر نفس خود شدت یظیم نهاده بهود» (ابهنبهزاز .)120 :1376 ،نداشهون

قدرت حرکت و سلب اخویار نیز نموداری از دوران جنینی و حبس در شکم مادر اسهت .مهیتهوان
گفت در اینجا نماد تولد دوباره بعد از ریاتت و اسوحاله روحی است .همچنین در توصی

شیخ زاهد آمده است« :زاویه خود گرم بود و سق

تدایی یالم جنینی در جای گرم و محدود است.

زاویه

کوتاه و پست پوشانیده» (همان )113 :کهه بهاز

 .2-2-4اشراق و بصیرت درونی
در دورۀ «کارآموزی» ،مرید در مقابل پیری کهه خهود انوخهاب مهیکنهد حاتهر مهیشهود و تحهت
راهنمایی پیر سایتهای بسیاری را در تنهایی به سر میبرد ،سنو بر سنو مهیسهاید و در اتاقهک

تنهایی خود مینویند و به «مراقبه» میپردازد ،اما باید تجرب مرگ و رسواخیز رازآلهود را بگذرانهد.

پس مرید باید بمیرد و به مدت سه شبانهروز بیجان بماند .نوایمان با دستیافون به نور یها «اشهراق»

کارش به پایان میرسد و این تجرب روحانی هم اساس توان حسی جدیدی را پایهریزی میکنهد و
هم ظرفیتهای ادراک خارج حسی را برای او آشکار میسازد (الیاده.)82 :1381 ،

شیخ صفی در تفسیر این بیت بهوتو از تغییر توان حسی به توان دینی از ری ریاتت سخن

به میان آورده است که بهمعنای دستیافون مرید از ری ریاتت به بصیرت درونی و آمادگی دل
برای پذیرفون حقای است:

سرپوش چوم گر ز سر جان برافکنی

فیض ازل نفهوذ کنهد در فضهای دل
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سرپوش چوم یبارت است از :غطایی که به بصیرت شخص فرود میآید و چون آن سهرپوش

بهواسط ریاتت از بصیرت برداشوه شود ،هر یلمی که در ازل ح تعالی مقرر کرده اسهت بهر او و

فضای دل او نزول میکند و این زمانی صورت میگیهرد کهه انوهرا دل و تصهفی درون صهورت

گرفوه باشد (ابنبزاز.)544 :1376 ،

زمانی که شیخ صفی در مهزار ابوزریه اردبیلهی بهه یبهادت بهه سهر مهیبهرد ،مهردم شهیخ را از

شبزندهداری در آن مکان من میکردند؛ به این دلیل که هر فردی که از نماز شام تا لوع آفواب

یههک لحظههه در آن مههزار درنههو مههیکههرد ،او را مههرده مههییافونههد .ولههی شههیخ در چنههین مکههانی

شبزندهداری میکرد و برای او حالت کوه

و شههود روی مهیداد؛ چنانکهه مهیگفهت« :غهرف

غرف نور از مرقد پاک او برمیآمد و به حل من فرومیشد و اشع نور از مرقد وی برمیآمد و بهه

دریچههای مزار بات میرفوی ،همچو آتوی که از کهورۀ حهدادان و منافهذ آن بیهرون آیهد» (همهان:

 .)99مردمی که بامدادان برای تجهیز و دفن شیخ صفی حاتر میشدند ،او را در حالت یبادت و با

چهرۀ نورانی میدیدند که از شدت نورانیت امکان نگاهکردن به چهرۀ او نبود .قابلیهت درونهی پیهر

در مسیر تورف و نوآموزی به شیوهای نمادین ،گنجایوی وص ناشهدنی پیهدا مهیکنهد و ظرفیهت

بیحدی را برای دریافت نور دارا میشود.

 .3-4تولد دوباره (رجعت)
آشناسازی یبارت از تغییری کامل در وت وجودی نوآمهوز اسهت .نوآمهوز بهرای انسهانشهدن در

معنای خاص آن باید از «حیات بیعی نخسهوین» دسهت بوهوید (بمیهرد) و در حیهاتی یهالیتهر کهه

فرهنگی و مذهبی است ،دوباره موولد شود (الیاده.)138 :1375 ،

شیخ صفی در تفسیر این بیت موتنا «یک بار زایهد آدمهی ،مهن بارهها زاییهدهام» مهراد از آن را

تولدهای مکرر بیان میکند که یکی وتدت صوری بوری است که از یالم رحهم بهه فضهای یهالم

صوری می آید و تولد دیگر تولد صفوی است که بهواسط تربیت اسواد ،صفت او موولهد مهیشهود؛

چنانکه حضرت ییسی (ع) فرمودند« :مرد به یالم یلوی نرسد تا دو نوبت موولهد نوهود» و بهاز ایهن

صفت از بطون انسانیت بعد از ترقی از یالمی به یالمی دیگر بهترتیب است و در هم این یوالم به-

ترتیب ترقی کند که درنهایت تولد او در یالم الهی است که آخرین بطن و یبارت از بلوغ وصول

است (ابنبزاز .)537-536 :1376 ،از دیدگاه الیاده« ،فرد انسان کامل نمی شود مگر اینکه بهه مهاورا

گذر کرده باشد و بدینمعنا که انسانیت بیعی را منسوخ کهرده ،چهون آشناسهازی تبهدیلپهذیر بهه

تجرب موناقض ،فرا بیعی مرگ و رسواخیز یا تولد دوباره است» (الیاده.)138 :1375 ،
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از دیدگاه شیخ صفی هر مرگی فناست ،ولی هر فنایی مرگ نیست .در نزد صوفیه بقای صوری

بقا نیست ،بلکه بقا در فناست؛ یعنی تا از خود نمیرد ،باقی نوود «وَ حَیاتی فهی مَمهاتی و مَمهاتی فهی

حَیاتی» و «مُوتُوا قبل ان تَمُوتُوا» .مقصود شیخ صفی از فنا ،فنای صفات بوری اسهت و تها الهب از

حجابهای نفسانی فانی نوود به بقا نمیرسد .همچنین از دیدگاه شیخ ،مهردن تهن ،مهرگ صهوری

است و مرگ حقیقی فنای بوریت از صفات نفسانی اسهت؛ یعنهی بمیریهد پهیش از آنکهه بمیریهد و

سالک باید از هسوی مجازی و از حجاب نفس بگذرد تا به سرچوم یظمت الهی و هسوی حقیقهی

موصل شود و سرانجام در او فانی شود و به بقای ابدی دست یابد .شیخ صفی معوقد است :ابودا فنای

صوری و سپس فنای صفت و در آخر فنای رو (بقاء فی اهلل) صورت میگیهرد (ابهن بهزاز:1376 ،

 .)514-513گفوار موایخ در باب مرگ ظاهری و با نی مطاب تفکر اسطورهای است .میرچا الیهاده

آیین های آشناسازی شامل آزمون های سخت و مرگ نمادین و رسواخیز را دارای بنیانی فراانسهانی

میداند که نوآموز با توکیل این آیینها ،یمل انسان برتر یعنی الهه را تقلیهد مهیکنهد؛ زیهرا انسهان

مذهبی یقیده دارد باید غیر از آن چیزی باشد که خود را در بُعهد مهادی و بیعهی مهییابهد .انسهان

مذهبی ساخون خود را بر ب تصور آرمانی که اسا یر بر او آشکار کردهاند ،تعهد میکند (الیاده،

.)139-138 :1375

از شیخ صفی روایت شده است« :مرید باید که در مجاههده ،سهه نوبهت از سهراپای او پوسهت

بیفود تا او را مجاهدهکش و خلوتی گویند» (ابنبزاز .)889 :1376 ،از پوست بیرون رفون بههمعنهای

رهایی از دلبسوگیهای مادی و دنیوی و تولد دوباره است .اینکه سالک و نوآموز پوسو جسمانی

را رها میکند و هم وجودش جان و دل میشود و درنهایت به کمال میرسد که هدف هر یارفی
است .میتوان «خرقهپوشی» را نویی پوست اندازی و تولهد دوبهاره معنها کهرد .شهیخ صهفی تبهدیل

صورت و ظاهر را از ری توبه از واجبات برمیشمرد؛ زیرا تغییر زی و صورت و تبدیل آن به اهل

صال و صوفیه سبب میشهود ایهن صهورت و پوشهش بهرای او بههمنزله شهحنهای باشهد و او را از

معصیت حفظ کند؛ زیرا در غیر این صورت با ییبگیری و زشتگویی مردم روبهرو خواههد شهد

(همان .)579 :شایان ذکر است که شیخ زاهد نیز بعد از توبهدادن شیخ صفی ،لباسهای خهود را بهه

شیخ صفی میپوشاند (همان .)115 :تبدیل پوسوه و لباس در مرحل آشناسازی یها نوآمهوزی نهویی
تجدیدحیات است« .نمادگرایی نهوزایش رمهزی بههگونههای آیینهی پوشهیده در پوسهت حیهوان در

فرهنوهای بسیار پیورفوه (هند ،مصر باسوان) نیز تصدی شده اسهت» (الیهاده .)141 :1375 ،شهایان
ذکر است که در این بین ،تنها تفاوت اندکی در جنس پوسوه و لباس دیده میشود.
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 .4-4مکان مقدس
تجلی و ظهور «امر قدسی» در هر مکانی که باشد آن مکان مقدس قلمداد میشود و برای کسی که
به اصالت این «تجلی قدسی» باور دارد ،نمایانگر حضور واقعیوی موعالی و مافوق تجرب بوری است.

تجلی و ظهور یک امر قدسی ،همیوه یک مکاشف هسوی است (الیاده.)195 :1392 ،
 1-4-4قبور اولیاءاهلل
در کنار قبور بزرگان نیز برای شیخ حالت کو

دست می داده است« .در مزار شهیخ فهرج و رکهن

محیی ،رحمفةاهلل یلیهما ،چون به نمهاز موهغول بهودمی قرابههههای نهور دیهدمی کهه از مرقهد ایوهان
برآمدی و به حل من فرومی رفوی و گاه بودی کهه در مهزار رکهن محیهی آوازی شهنیدمی کَهدَویی

النَّحل که میآمدی و گرد سر من وف میکهردی» (ابهنبهزاز .)91 :1376 ،شهیخ صهفی در مقبهرۀ

شخصی به نام «رنو زراد» به ظاهر کسی را می بیند که دست او را می گیرد و در آن قبر فرومی بهرد

و او در آنجا مردم را در حالت مجهازات و نهاراحوی موهاهده مهیکنهد و چهون آن هها را در دسهت

فرشوگان یذاب در حال تعذیب می یابد ،تصور میکند کهه آن هها مجهازاتکننهدگان ظهاهریانهد.
سپس یکی از اهالی دیه وفات میکند و او را نیز در دست فرشوگان یذاب میبیند و درمییابد کهه
آن فرد در آن روزها مرده است و آنچه او می بیند احهوال مردگهان اسهت و از ایهن حالهت سهخت

می ترسد و دچار ترس و اتطراب میشود (همهان .)89-88 :همچنهین هنگهام رفهت وآمهد شهیخ از
اردبیل به کلخوران در کنار مقبرۀ پیره احمد ،ناگهان پیره احمد را می بیند که به او سالم می کنهد و

می گوید« :غم مخور که کار تو بات خواهد گرفون و احهوال تهو در ترقهی خواههد بهودن و درههای
اسرار و درهای انوار بر تو خواهد گوود» (ابنبزاز.)90 :1376 ،

 .2-4-4کوه قاف
کوه مقدس که آسمان و زمین در آنجا به هم میپیوندد در مرکز جهان قهرار گرفوهه اسهت (الیهاده،

 .)26 :1384این «کوه کیهانی» می تواند با یک کوه واقعی یکسان گرفوه شود یها مهیتوانهد کهوهی
اسا یری باشد که همیوه در مرکز جهان جای دارد (الیاده.)200 :1392 ،

«در وقت فولیت در خواب دیدم که بر کوه قاف بودمی .شمویری بس یظیم یریض و ویل

در میان بسوه بودمی و کاله سمور بر سر داشومی ...کاله از سر برداشومی ،آفوهابی از سهرم برآمهدی

که هم دنیا منور شدی .کاله بهر سهر نههادمی ،پوشهیده مهیشهدی ،بهاز برداشهومی ،بهاز آن آفوهاب
بایظمت توعو میکردی .باز بر سر نهادمی ،باز پوشیده میشدی .تا سه بار همچنین برمیداشوم و

مینهادم» (ابنبزاز .)88 :1376 ،شیخ زاهد در این خواب ،شمویر را حکم وتیت و نهور آفوهاب را
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نور وتیت تعبیهر مهیکنهد .در خهواب شهیخ صهفی ،کهوه قهاف جایگهاهی فهرض شهده اسهت کهه

قرارگرفون روی آن تعبیر وتیت و تسلط بر تمام مکان را تدایی میکنهد .گهویی فهردی در مرکهز

یالم ایسواده و بر کل یالم نظارهگهر اسهت .از سهوی دیگهر ،قرارگهرفون آفوهاب روی قهاف همهان

مرکزیت و قطبگرایی را تدایی میکند که در حکایوی دیگر ،احا

وجودی شیخ بر کل جههان

موهود است« :پیره محمد معروف به کرد که او گفت :وهل اولی که به حضرت شهیخ قهدس سهره

رسیدم که دیگر نرسیده بودم ،چون نظر به شیخ کردم ،حالی بر من منکو

شد و پایهای شیخ را

قدس سره به تحت الثری دیدم و سر به یلیین و دوش راست به کنار قاف و دوش چپ همچنان بهه

کنار کوه قاف» (همان.)1096 :

 .3-4-4کوه لبنان
کوه به آسمان نزدیکتر است .به همین یلت صاحب قداست دوگانه است :از یک سو دربردارندۀ

رمزپردازی یلو و رفعت و بلندی و از سوی دیگر قلمرو تجلیات قداست آثار جوی و به این ایوبار،

اقاموگاه خدایان است .در اسا یر هم ملل ،کوه مکانی مقدس و نسخهای کموبیش با نهام و نوهانی

از المپ یونانی است .درواق برای هم خدایان آسمانی ،بر بلندیها ،جاهایی که بهر یبهادت آنهها

اخوصاص یافوه ،تعبیه شده است (الیاده .)106 :1372 ،در موون یرفانی ،کوه لبنان جایگهاه اولیهاءاهلل

دانسوه می شد و البی که قصد دیدن قطب یالم را داشت ،به آن کوه رهسپار می شد و در آنجا پیر

خود را قطب یالم می یافت که با یاترض آنجا حاتهر مهیشهد و نمازههای پهن گانهه را امامهت

میکرد و مریدان در این حال از کار خود نادم میشدند و به مالزمت حضرت پیرشان بازمیگووند
(ابن بزاز« .)782-779 :1376 ،چون به شهر بعلبک رسیدم ،شنیدم کهه کهوه لبنهان نزدیهک اسهت و

جای اولیاءاهلل است .هوس کوه لبنان کردم .باشد که کسی را دریابم ...گفت :چون بر کوه رسیدم،

شخصی را دیدم فرداً و وحیداً .زمانی با او صحبت داشوم .او را مطلوب خود پنداشوم و از او لهب

بخوایش کردم .او گفت :امروز بخوایش وظیف سلطان الموایخ شیخ صفی الهدین اردبیلهی اسهت...

فیالقصه ،هر پن نماز مواهده کردم که شیخ صفیالدین ،قدس سره ،به کوه لبنان آمدی و امامهت

کردی و آن جم یظیم میآمدندی و اقودا میکردندی» (همان.)781 :

 .4-4-4کوه سبالن
به تصریح ابنبزاز ،شیخ صفی با اوجگرفون هیجانات روحی به کوه سبالن پناه میبرد .شهایان ذکهر
است که مردم سبالن را جایگاه اولیاءاهلل میدانسوند (همان .)93 :کوه سبالن را محل برگزیدهشهدن

زرتوت به پیامبری و مهبط وحی برای او میدانسوند و برای آن قداست قا ل بودند (قرشهی:1380 ،

.)180
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 .5-4پرواز جادویی
پرواز بیانگر توانایی افراد معین برای تهرک ارادی جسهم و سهفر در قالهب رو از میهان سهه ناحیه

کیهانی است .فرد خود را به پرواز موعهد میسازد؛ یعنی وجدی را در خود ایجهاد مهیکنهد کهه در

آن ،احومال سیرکردن افقی به منا

دوردست و سفرکردن یمودی بهه قعهر جههنم یکسهان اسهت.

توانایی مردن و دوباره زندهشدن یعنی ترک اخویاری تن و ورود دوباره به آن حاکی از فهرارفون از

شرایط انسانی است (الیاده.)100 :1375 ،
شیخ صفی بهجای اصطال

یاترض ،از واژۀ «قدم» اسوفاده میکرد و میگفهت « :هی زمهین

باشد که ح تعالی در میان اقدام او مثل جریان آب مطوی گرداند تا چون پهای بهر سهر آن نهنهد و
بگذرند ،باز به حالت اول بازآید و کسانی که موعاقب باشهد مسهافت دور باشهد» (ابهن بهزاز:1376 ،

 .)146وی قدم را میان مسلمانان و مسیحیان و اجنه و شیا ین موورک دانسوه است .از دیدگاه شیخ،
قدم واقعی آن است که «از خود قدم بیرون نهد و سهفری کنهد بیهرون از خهود و بهه مقصهد رسهد»
(همان .)484 :وی تفسیری اسطورهای از یاترض ارا ه داده است؛ چنانکه بر مبنای تعری

الیاده

نویی فرارفون از جهان خودساخوه و بینش یالی تر و شکسون قفهس جسهم و آزادی رو را شهامل

میشود .مطاب این دیدگاه ،شیخ زاهد ،مرشد شیخ صفی ،نیز سیر الی اهلل را بهمعنی پریدن به اصهل

خود میداند؛ به وریکه در ݑ
صفوهالصف نقل شده است :مردی از خوکی به کووی پرواز میکرد و

برمیگوت .شیخ زاهد به او میگوید :به کار موغول شو تا پروازی در سیر الی اهلل حاصل کنی کهه

این پریدن اصلی ندارد و آن پریدن به اصل میباید (همان .)54 :بدینترتیب ،پرواز جادویی مسولزم
ی مراحل تورف و رازآموزی اسهت .در غیهر ایهن صهورت ،القا هات شهیطانی بهوده و جایگهاهی

معنوی ندارد و تنها وجه تمایز ایمال آنها با اصول شهیطانی و جهادوگری ،گهامبرداشهون در مسهیر
خداوند است که به مقصد و هدف دیگری رهنمون میشود.

«از موههاهیر اسههت کههه روزی شههیخ زاهههد ،قههدساهلل روحههه ،در میههان بیوههه بهها اصههحاب خههود

می گذشت که به گیالن می رفت ،فرمود که اگر صفی اینجا بودی خوش بودی .چون دو سهه گهام

برفوند ،دیدند که شیخ صفی الدین ،قدس سره ،در پیش آمد و دسوه ای گهل سهرخ بهه دسهت شهیخ

زاهد داد .شیخ زاهد فرمود :صفی ،کجا بودی؟ گفت :این زمان در باغ کلخهوران گهل مهی چیهدم.

چون شیخ به لط

یاد فرمود ،آمدم» (ابنبزاز .)135 :1376 ،گل سرخ نمهادی از تمامیهت و کمهال

است .به همین دلیل برای هر چیز کامل و موعالی ،ایم از دل ،پیر یا معووق ا الق میشود.

شیخ صفی در حالت لب و زمانی که در مزار اولیاءاهلل مینوست ،یکدفعه میدید افهرادی از

دیوار ،از زمین یا از سق

به پهیش او مهیآینهد و صهحبت مهیکننهد و مهیرونهد (همهان .)100 :از
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دیدگاه الیاده ،خانه بهمعنای یالم و شکسون سق

خانه نویی فرارفون از جهان است (الیاده:1375 ،

 .)107و این همان چیزی است که در تجرب یرفانی به آن وجد گفوه میشهود .نوآمهوز بها گهذر از
مرحل آزمون بهتدری این مراحل را درمییابد.

 .6-4تجلی مقدس
بین پستترین شکل تجلی مقهدس ،ماننهد تجلهی مقهدس در ههر شهیئی مثهل سهنو یها درخهت ،و

یالی ترین شکل تجلی مقدس یعنی تجلی خداوند در ییسی مسیح ،هیچ گسسوی در پیوسوگی ایهن
تجلیها وجود ندارد (الیاده .)127 :1381 ،شیخ صفی تجلی مقدس را از حیث انواع تجلی خداوند

بر بنده تقسیمبندی میکند و محو صفات بوری را مقدمهای برای پذیرش تجلی مقدس میداند .از

دیدگاه شیخ صفی ،تجلی کو

پوشش غفلهت اسهت کهه بهر بنهده روی مهی دههد و بهرای یهوام،

گرفواری به بعد و یقوبت ح تعالی و برای خواص بندگان ،لط

و رحمت است؛ چنانکه اگر دا م

در تجلی باشند ،موالشی می شوند و از لوازم بوریت و یبادات و اکوساب کماتت بازمی مانند .پس

گاهی در حالت تجلی به معرفت ح تعالی و گاهی در حالت اسووار به موابعهت سهنت و شهریعت و
ارشاد و تربیت خل موغول میشوند.

انواع تجلی یبارت است از :تجلی لطفهی و جمهالی ،تجلهی قههری و جبهری ،تجلهی صهوری و

تجلی نوری .تجلی قهری و جاللی سبب فنای بنده و محو صفات بوری و جسمانی میشود ،تجلهی

لطفی و جمالی منیت فرد را می سواند و او را در وجود خود محو مهی گردانهد و بهه کمهال نزدیهک

میکند .تجلی قهری و جمالی همانند تجلی خداوند بر کهوه هور و بیهوشهی حضهرت موسهی (ع)

است و تجلی لطفی و جمالی آن است که بهرای پیهامبر اکهرم (ص) روی داد .نهور جهالل خداونهد

موعال که در آن صفت یزت و قهر است پردۀ جمال اوست که اگر این پهردۀ جمهال او نبهود ،نهور

جمال او مکونات و ماسوی اهلل را می سوزانید «حِجابُهُ النُّورُ لَو کُوِه َ لَاَحرَقَهت سُهبُحاتُ وَجهیههِ مَها

انوَهی اِلَیهِ بَصَرُ مَن خَلَقَهُ» (ابن بزاز .)519-518 :1376 ،درنهایت ،تجلی نوری و صوری را مهی تهوان

ذکر کرد و این تجلی نیز اقسامی دارد ،مانند تجلی ابودا و مووسط و انوها .تجلی نوری سبب ادراک

معانی و معارف میشود و ذوق و سرور را به دنبال دارد و در تجلی صوری نیز ظهور شهاهد معنهی،
سبب وصال و کو

و مواهده میشود و از این وصال نیز شرب حاصل میشود (همان.)516-515 :

از دیدگاه الیاده ،مقدس همواره خود را بهصورت قدرتی بها نظمهی موفهاوت بها نظهم نیروههای

بیعت موجلی میسازد (الیاده .)126 :1381 ،تجلی حقیقوهی کهه موفهاوت بها جههان هسهوی ماسهت

 -یعنی واقعیوی که به جهان ما تعل ندارد -در چیزهایی که بخش و قسموی از همین جهان بیعی یا

دنیوی است ،موجلی میشود .اشکال و راههای تجلی امر مقدس ،از قومی به قهومی دیگهر موفهاوت
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است (همان .)127 :انسان می تواند با یک شبح یا رو چنان رابط نزدیکی داشوه باشد که با مانهای

درونش دارد و میتواند آن را چنان هدایت کند که به خواسوههایش جام یمهل بپوشهد .ماننهد آن

است که بگوییم همه چیز و همه کهس دارای ماناسهت؛ زیهرا آن را از موجهودات برتهری دریافهت

کردهاند (همان .)130 :نمون این تجلی در ݑ
صفوهالصف تجلی رو شهخص مهؤمن در مهؤمنی دیگهر
است؛ چنانکه در اوان حال یرفانی و درد لب شیخ صفی در مزار اولیا بود کهه یهک دفعهه دیهوار

محراب شکافوه شد و شخصی از آنجا بیرون آمد و به شیخ گفت :آماده بهاش کهه سهه روز دیگهر،

نماز پیوین خواهیم مرد .شیخ درنهایت ت س  ،نه بر یمر ازدسترفوه و وفات ناگهانی بلکه بهخا ر

نیافون مرشد و احوال نامعلوم ،دل بر قضا می نهد و با تطهیر و ترک افطار و الوفات به دنیا سه روز با
وتو در انوظار وقت مرگ می نویند .روز سوم ،وقت نماز پیوین ،شخصی از دیوار بیرون می آید و

از شیخ یلت موغولی خا ر را می پرسد و شیخ احوال خود را بازگو می کند .آن شخص شیخ را بر

سر جنازۀ آن کسی به شیخ ویده مرگ داده بود میبرد و در جواب شیخ که دلیل فوت آن شخص

را که به شیخ صفی ویدۀ مرگ داده بود ،میپرسد پاسخ میدههد« :اَلمهؤمِنُ مهرآت المُهؤمِن .او در

آیین صافی تو نظر کرد ،صورت حال خود دید و مهوت دیهد ،پنداشهت کهه از آن توسهت و حهال
آنک از آن او بود» (ابنبزاز.)101-100 :1376 ،

بهنظر میرسد با اندکی مسامحه اتحاد روحی مرید و مراد را نمونهای از این قدرت اسرارآمیز و

فعال (مانا) و ارتباط روحی بیان کرد .یینالقضات دربارۀ مرید و مراد فرموده است« :مریهدی جهان

پیر دیدن باشد ،چه پیر آیین مرید است که در وی خدا را ببینند و مرید آیین پیر است که در جهان
او خود را ببیند» (یین القضات .)30 :1370 ،شیخ زاهد و شیخ صفی غایت اتحهاد روحهی را بها ههم
داشوند .چنانکه شیخ صفی قبل از رسیدن به شیخ زاهد موق خهوردن انجیهر و شهیربرن خهون بهات

می آورد و بیمار می شد و ناگزیر مجبور به ترک خوردن آن ها بود ،اما زمانی که به حضهرت شهیخ
زاهد می رسد ،معلوم می شود که شیخ زاهد بعد از رحلت مرشدش سید جمالالدین که شهیربرن و
انجیر دوست داشت ،هردو را بر خود حرام کرده و دیگر نخورده است .همچنین شیخ زاههد انهار و

خربزه دوست می داشت که شیخ صفی بعد از رحلت شیخ زاهد به موافقت مرشدش ،تهرک تنهاول

خربزه و انار میکند .به تصریح ابنبزاز« ،چون اتحاد روحی میان شیخ و شیخ زاهد ،قدس روحهما،

در سواب ازلی بوده است ،تجرم موافقت صوری به اخویار و بهی اخویهار تهروری بهه ظههور آمهده
است» (ابن بزاز« .)143 :1376 ،غایت اتحاد روحی میان شیخ صهفیالهدین و شهیخ زاههد در نهایهت

کمال بود .حال به مثابوی بود که هر وقت که شیخ را از حضرت شیخ زاهد به صورت دوری بهودی

و مسافت در میان ،هر وقت که شیخ زاهد را یارت مرتی اری شدی ،شهیخ صهفیالهدین را نیهز
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همان مرض اری شدی .اگر شیخ زاهد را تب بودی ،او را نیز تب بودی و اگر صهداع ،صهداع ،و

یلی هذا هر یارتهای که او را واق شدی ،این را نیز واق شدی و اگهر بهه حضهور بهودی و شهیخ

صفیالدین به تمریض شیخ زاهد موغول بودی ،چنان نبودی» (همان .)144 :شیخ زاهد در تفهویض

سجادۀ ارشاد و تربیت به شیخ صفی با مخالفت معاندان روبههرو مهی شهود کهه خواههان اسهوخالف

جمالالدین یلی ،فرزند خود شیخ زاهد ،بودند تا شهیخیت در خانهدان شهیخ بهاقی بمانهد و در ایهن

معنی مبالغه میکردند .شیخ زاهد در جواب آن ها فرمود :در مثل گفوهاند نابینها را چهه خهوشتهر از

چوم بینا ،ولی باید به خواست خداوند یمل کنیم .شیخ زاهد برای نوهاندادن مقهام شهیخ صهفی و

جمالالدین یلی فرمود هردو را آواز دهیم تا شما بدانید .درحالی که خلوت یلی در جنهب خلهوت

شیخ ،و خلوت صفی در کنار دریا و نیم فرسنو دورتر از خلوت شهیخ زاههد بهود ،شهیخ ،یلهی را

مکرر صدا زد و هیچ جوابی نیامد ،اما با گفون صفی ،جواب لبیک آمد و شیخ صفی با یجله خهود
را به شیخ زاهد رساند .شیخ زاهد به جمایت فرمود« :آنچهه مهرا نظهر بها آن اسهت صهفی دارد کهه

جمالالدین یلی در جنب خلوت غافل است و نمی شنود و صفی مقدار نیم فرسنو دور می شهنود.
در میان ما معاملوی و قربوی با نی است که او به بازوی خود حاصل کرده است .اگر مرا با او نظری

است بدینسبب و واسطه است که بدین سان حاتر است ،و این یطا ،ح تعالی به وی داده است و

ح اوست .شما میخواهید مرا خا ن گردانید و در این امانت خیانت بکنم .نوهوانم کهردن» (همهان:

 .)174-172از دیدگاه الیاده ،اشخاص و اشیاء از اینرو صاحب مانا شدهاند که قدرت خهود آن را
از موجوداتی برتر کسب کردهاند .به یبارت دیگر ،بدین جهت کهه بههنحهوی سهرّی یها یرفهانی از

قداست بهره مندند و به میزان آن بهرهمندی ،مانا دارند (الیاده .)39 :1372 ،پس هر پدیدۀ کیهانی یا

هر موجود به برکت مداخل رو یها بهر اثهر آمیخوگهی بها تجلهی قداسهت موجهودی الههی ،دارای

ماناست (همان .)42 :شیخ زاهد هم مانای درونی شهیخ صهفی را یطهایی از جانهب خداونهد دانسهوه
است.

همچنین شیخ صفی در همه حال مورصد احوال شیخ زاهد بود و زمانی که شیخ زاهد از گیالن

آواز میداد و شیخ صفی را صدا میکرد ،شیخ صفی میشنید و بالفاصله خود را به پیرش میرساند
(ابنبزاز.)134-133 :1376 ،

 .7-4نوستالژی بهشت
یرفان به بهورین شکل ،ازسرگرفوهشدن «زنهدگی پردیسهی» را نمونههسهازی مهیکنهد .اولهین نوهان

ازسرگرفون حیات پردیسی ،بازیابی تسلط بر جانوران است .حضرت آدم در آغهاز مه مور بهود کهه
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برای جانوران نام انوخاب کند .در حالت یرفانی ،حیوانات بهه همهانسهان کهه مطیه حضهرت آدم

بودند ،فرمانبردار قدیسین نیز هسوند (الیاده .)65 - 66 :1381 ،یکی از ایوقادات صهوفیه ایهن اسهت:

هرکس خداوند را به ور کامل ا ایت کند ،هم موجودات مطی او می شوند و این رابط صمیمی

با حیوانات برای یارف شگفت آور نیست؛ زیرا تسبیح و ا ایت خهدا بها صهفت و سهخن و تطهیهر

رو و نیز رامکردن سو نفهس ،سهبب ا ایهت همهه مخلوقهات و درک تسهبیح همه موجهودات

میشود (شیمل« .)348-347 :1374 ،شیخ صدرالدین ادام اهلل برکوه گفت که نوبوی پیلی به اردبیهل
آورده بودند و خالی از یجایب خلقت او تعجب مینمودند که دیگر ندیده بودند ،به حضور شیخ

قدس سره آوردند چون شیخ در آن نظر فرمود و پیل شیخ را بدید از برای شیخ سجود کهرد و سهر
بر زمین نهاد» (ابنبزاز.)610 :1376 ،

ابن بزاز از خویوان خود روایت کرده است« :شبی که روی زمین به اندک بهرف پوشهیده بهود،

یزیمت زیارت و دستبوس شیخ قدس سره کردم .شیخ را دیدم قبل لوع الفجر در بیرون اسواده،

و دو گرگ پیش او روی بر خاک نهاده .در برف می مالیدند و شیخ قدس سره به ایوان مهی گفهت

به هیمه بروید و دیگر جنو مکنید .هردو سر برداشوند و به اتفاق بهه صهحرا روان شهدند و برفونهد»

(همان .)615 :گرگ نمادی از نفس است که تسلیم میشود« .روزی شیخ زاههد ،قهدس روحهه ،بها

اصحاب به راهی می رفوند .ناگاه از میان خارسوان انبوه که بر راه بود ،مهاری یظهیم سهرخ شهگرف
بیرون آمد و توجه به شیخ کرد .اصحاب قصد کوون وی کردند .شیخ فرمود :رهها کنیهد تها بیایهد.

رها کردند .آن مار بیامد و حل خود در پای مبارک و کفش شیخ مالید سهایوی و بازگردیهد و در
آن خاربن رفت .شیخ فرمود که این صن

را نیز از مخلوقات همچنین ارادت بهه درویوهان اسهت»

(همان .)201 :شکل مار گرایشها و معانی گوناگون دارد و از مهمترین آنها تجدیدحیات اسهت.
مار جانوری است که تغییر شکل می دهد و همین رمزپردازی تجدید حیات ،مبهین حضهور مهار در

مراسم رازآموزی است (الیاده.)173 :1372 ،

 .8-4عروج و دیدار روحانی
«نمادپردازی صعود و باترفون ،همواره نمایانگر درهمشکسهون وتهعیوی راکهد و موحجهر شهده یها
مسدود و مووق

شده است ،بازشدن یک سق

به ور ناگهانی ،امکان غیرمنوظهرۀ گهذار بهه یهک

حالت وجودی دیگهر و نهایوهاً آزادی در حرکهت یها بهه یبهارتی دیگهر ،تغییهر دادن وتهعیتهها و

ازمیانبرداشون یک شیوه یا نظام شر یشدگیها اسهت» (الیهاده .)188 :1392 ،نمونههای از معهراج،
صعود شیخ صفی به آسمانها از ری نردبانی از زر سرخ است:
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«پیره یحیی گرم رودی گفت که پدرم سهلیمان گفهت :روزی در حضهرت شهیخ ،قهدس سهره،

نوسوه بودم .نظر کردم ،نردبانی دیدم از زر سرخ تا به آسمان نهاده و شیخ بر آنجا مهیرفهت تها بهه

آسمان .شعر:

کجا شاید برین قصر لب پا بر هوا رفون

مضمون صعود به آسمان بهوسیل

بر این بام صفا باید به معراج صفا رفون
(ابنبزاز)1094 :1376 ،

ناب ،درخت یا نردبان بهینوان مضمون اسهطورهای در پهن

قاره پراکنده شده است؛ چنانکه اسطورۀ صعود به آسمان بهوسیل نردبهان در اسها یر مصهر باسهوان،
آفریقا ،اقیانوسیه و امریکای شمالی نیهز وجهود دارد (الیهاده .)109 :1372 ،شهفیعی کهدکنی نردبهان
آسمان را ابزاری برای سفر به جهان روحانیان و فرشوگان و یالم اروا دانسوه است که قدیمتهرین

سابق آن سفر پیدایش تورات است که در آنجا یعقوب شاهد نردبانی است که بر زمین نهاده شهده

و سرش در آسمان است و فرشوگان با آن رفتوآمد میکنند .پس از تورات ،در قهرآن کهریم نیهز

«سلّماً فی السماء»  35/6آمده است .در ادبیات دورۀ اسالمی نیز از صعود مردی به آسهمان در یهالم

خواب شواهدی وجود دارد .در مثنوی نیز لفظ «نردبان آسمان» وجهود دارد کهه غهرض یهادآوری
تخیل انسان است برای رفون به سفرهای روحانی و دستیافون به جهان ملکوت (شهفیعی کهدکنی،

 .)102-101 :1392به بلندی رفون و صعود به آسمان نویی فرارفون از مقوضیات بوری و گهذار بهر
یالم یلوی است که مفهوم مرگ نیز این ایده را دربردارد .قابلتوجه است که جنس نردبان از ال
و زرین است؛ ال نمادی از کمال و رسیدن به حقیقت و تمامیت است .این نماد به همین معنهی در

ݑ
صفوهالصفف نیز ذکر شده است« :سؤال کردند که کیمیهاگری کهدام اسهت و سهیمیاگری کهدام؟....

سیمیاگری مجاز کیمیاگری است؛ از برای آنهک ،هرچهه سهیمیاگر بنمایهد مجهاز و تخیهل باشهد و

حقیقت نه ،و هر چه صاحبدل بنماید که کیمیاگری حقیقت است ،حقیقت باشد .همچنانک تبدیل

مس که به حقیقت زر گرداند اینجا حقیقت باشد نه مجاز .پهس تجهرم هرچهه صهاحبدل بنمایهد از

کرامات حقیقت باشد ،همچنانک اگر بکود کووه باشد و اگر دل مرده ای زنده گرداند بهه تربیهت،
زندۀ ابدی باشد ،و اگر به نظر کیمیا مس وجود الهب را بهه زر مبهدل گردانهد ،زر گهردد و گهن

روانی ،که به مثل گویند وجود صاحبدل است ،که روان است از شهری به شهری ،تا ههر کهه را از
این سعادت ازلی بهری باشد از این گن به حظی و نصیبی رسد و بهرهمند گردد ،نه گن جماد ،که

جماد موحرک نباشد» (ابنبزاز.)491-490 :1376 ،

شیخ صفی معوقد بود :درویوان از پی حضرت محمد (ص) ،که بهصورت به معهراج رفهت ،در

لب مقصد و مقصود به صفت به معراج میروند؛ با این تفاوت که پیامبر و الب هرکدام بههقهدر
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حوصل خود بهرهمند میشوند؛ همانگونه که گنجوک نمیتواند عم باز را بخورد (همان.)494 :

شیخ صفی در مسیر مجاهده و ریاتت «شب بر داربزین مهینوسهوی یها بهر درخهت مهیرفوهی و بهر

شاخی می نوسوی تا از بیم فروافوادن خواب پیرامون او نگووی و تمام شب در یهب لهذات اوقهات

میبودی و نمیغنودی» (همان .)120 :از دیدگاه الیاده در باترفون نوآموز از درخت ،درخت نمهاد

محور کیهان و درخت جهان است و نوآموز با بهاترفون از آن وارد آسهمان مهیشهود .ایهن یهروج
نمادین به آسمان شواهد بسیاری در اسطورهها و آیینهای اسورالیایی دارد (الیاده.)202 :1381 ،

 .1-8-4رؤیت فرشتگان
در دوران فولیت ،بهواسط جد در یبادات حالت کو

بر شیخ صفی رخ میداد؛ چنانکهه وقوهی

به آسمان نظر میکرد ،فرشوگان را رؤیت میکرد« :فرشوگان را میدیدی در هوا بهصورت مرغهان
بس یجیب و غریب آراسوه در غهایوی خهوبی کهه بهه مرغهان دنیها نمهیماندنهدی و چهون از مهردم

میپرسیدی که اینها چه مرغهانانهد ،چهون مهردم آنهها را نمهیدیدنهدی تعجهب مهینمودنهدی و

گفوندی که ما نمیبینیم ...و گاه بودی که آن مرغان بهصورت آدمی بس خوب صورت پیش شیخ

آمدندی و شیخ نمیدانسوندی که اینها کیسوند و چیسوند» (ابنبزاز .)85 :1376 ،مرغ در اینجا بهه-

معنای مطل پرنده بهکار رفوه است؛ یعنی هر چیزی که پر دارد و پرواز مهیکنهد .الیهاده بسهیاری از
نمادها و کنایات مربوط به زندگی روحانی و مربوط به قهدرت ههوش ،درک مسها ل اسهرارآمیز و

حقای ماوراءالطبیعه را با تصاویر مربوط به پرواز و بال مرتبط میداند (الیاده.)104 :1381 ،

 .2-8-4سفر به دنیای مردگان
بیوور مواق شیخ صفی زمانی به مراقبه مینوست که یکی از معوقدانش از دنیا میرفت و شیخ برای
لب شفایت برای او به مراقبه مینوست؛ چنانکه نوبوی شیخ از وقت اشراق تا لوع آفواب مراقب

نوسوه بوده است .بعد از مدتی سرش را بلند کرد و گفهت :آن چوپهانی کهه روزی بهرای مها کاسه

«دلهما» آورده بود از دنیها رفهت و بهه دوزخ بردنهد رفهوم او را در درکه زمهریهر دیهدم از خداونهد
شفایت او کردم و خداوند او را آزاد کرد و از آنجا بیرون آوردند (ابنبزاز.)152 :1376 ،

سفر به دوزخ در یالم رؤیا نیز از موارد دیگر معراج شیخ صفی است« :موتنا شمسالهدین ابهن

حاجب قاتی روایت کرد از پدر خود پیره احمد ،رحمفةاهلل یلیه ،که او گفت :در حالوی که تا هب

نوده بودم ،شبی در خواب دیدم که جمعی پهیش مهن آمدنهدی و بهی سهؤالی و جهوابی مهوی مهن

بگرفوندی و مرا مُکبّاً یَلَی وَجْهیهِ بر روی در انداخوندی و به دوزخ می کویدندی ...و چون نزدیهک
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دوزخ بردند ،به جانب راست نظر کردمی ،پیری را دیدمی و به جانب راست او جوانی و به جانهب

چپ او جهوانی دیگهر اسهواده .آن جهوان کهه بهر جانهب راسهت مهی بهود بیامهدی و مهرا بگرفوهی و

میکویدی تا پیش آن پیرمرد آمدندی .بهر پیهر سهالم کردنهدی .پیهر گفوهی :ایهن جهوان را بهه مهن

ببخوید .ایوان گفوندی که این جهوان زنهدگانی نیهک نمهی کنهد .او را در دوزخ مهی انهدازیم .پیهر

فرمودی که :توبه بکند البوه او را به من ببخوید .من از ترس در پای آن جوان درپیچیدم و به ههردو

دست وی را بگرفوم و به دندان نیز جام او می گرفوم و می ترسیدم که مرا از پیش ایوان دریابنهد و

در دوزخ اندازند .از آن جوان پرسیدمی که نام تهو چیسهت و آن پیهر کیسهت؟ مهیگفوهی کهه مهن

صفی الدین ام و این پیر شیخ زاهد است ،قدس روحه .چون از خواب درآمدم به خدمت شیخ زاهد

رسیدم و توبه کردم .چون در من نظهر کهرد تبسهم کهرد گفهت :چهونی از زحمهت آن کوهاکش؟»

(همان .)238-237 :سفر به دنیای مردگان در معراج های دیگر و در مسیر تکامهل و فراتهاریخ روان

بور تکرار شده است .از الگوهای قدیم سفر به دنیای مردگان ،داسوان «گیلگمش» است .همچنین

از سفرهای دیگر برای شناخت دنیای پس از مرگ میتوان بهه سهفر «ارداویهراف ،دانوهه ،هرکهول،

اینانا ،اورفه» و ...اشاره کرد .سفر به دنیهای مهرگ بههمعنهای مقههورکردن مهرگ اسهت؛ زیهرا یهدم
شناخت مرگ به هراس از آن منجر میشود ،ولی بههمحهض شهناخت حقیقهت مهرگ بهر آن غلبهه

مییابیم (حسینی و بهمنی .)103 :1393 ،می توان سفر به دنیای مردگان را در احهوال یرفهانی شهیخ

صفی ،تکرار اسا یری قلمداد کرد.

 .5نتیجهگیری
روایت ابنبهزاز از زنهدگی و شخصهیت شهیخ صهفیالهدین اردبیلهی بها دیهدگاه اسهطورهای الیهاده
همخوانی فراوانی دارد و بسیاری از داسوانهایی که ابنبزاز دربارۀ شیخ صفی ذکر کهرده اسهت بها

مؤلفههای دیدگاه الیاده همخوانی و انطباق دارد .باورهای اسا یری ،مؤلفههههای جههان اسهطوره و

ویژگیهای قهرمانان داسوانههای اسهطورهای و رفوهار و ایمهال آنهان بها دگردیسهی و تغییراتهی در

ݑ
صفوهالصفف رنو یرفانی یافوه و به شخصیت محوری این اثر ،یعنی شیخ صهفیالهدین ،نسهبت داده

شده است .شخصیتپردازی شیخ صفی در ݑ
صفوهالصفف مطاب با الگوی اسطورهای الیاده ،و تقلیدی

از دیرینهالگوها ،یعنی ایزدان و قهرمانان اسطورهای است .مراحل حیات قهرمهان ݑ
صفوهالصفف شهامل

تولد ،فولیت و حوی مرگ ،مطاب با چرخ زندگی قهرمانهان اسهطورهای و بهه شهکل نمهادین بهه
تصویر کویده شده است .تولد دوباره در تجرب یرفانی شیخ صهفی هماننهد الگوههای اسهطورهای،

مسولزم رهایی از دلبسوگیهای مادی و دنیوی است؛ به این صورت کهه سهالک و نوآمهوز پوسهو
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جسمانی را رها میکند و سرتاپا جان و دل می شود و در نهایت به هدف نهایی خهود ،یعنهی کمهال

دست مییابد .مضمون تولد دوباره در ݑ
صفوهالصفف بهصورت پیوسوه تکهرار شهده اسهت .در مرحله

پیش از تولد ،پیوگویی تولد شیخ صفی ،مواهدهشدن چههرۀ او بهه شهکل آفوهاب در یهالم رؤیها و

خوشیمنی تولد او ،با باورهای اسا یری قرابهت بسهیاری دارد .بعهد از تولهد نیهز هماننهد قهرمانهان
اسا یری ،رفوار و منش شاهانه دارد و مردم قداسهت خاصهی بهرای او قا هلانهد و در کهل چههرۀ او

همانند کهنالگوها و ایزدان به تصویر کویده شده است .از نظر الیهاده ،ههر نهوع رازآمهوزی شهامل

دورۀ تنهایی و آزمونها و اموحان ههای سهخت اسهت .درنویجه دوری از خهانواده ،نبردهها ،تحمهل

گرسنگی و تونگی ،یادگیری اسرار و رموز تحت پیر و شمن ،قهرمان تورف مییابهد و بهه جامعهه

بازمی گردد و این بازگوت ،تبدیل از وتعیت پیوین به وتعیوی دیگهر اسهت کهه بها تولهد دوبهاره

ارتباط پیدا میکند .ریاتتهای شیخ صفی ،حضهوریافون او در پیوهگاه شهیخ زاههد و مریهدی او،

مراقبه و ریاتتکویهای وتنی و یادگیری اصول یرفانی از پیر خود و یافون شخصهیت و مهنش

جدید همانند دیدگاه اسطورهای الیاده است .همان ور که در اسهطوره ،قهرمهان از زنهدگی بیعهی

میمیرد و با این یمل خود حیاتی مذهبی و روحهانی مهییابهد و رجعهت مهیکنهد ،شهیخ صهفی در

روایت ابنبزاز با مریدی شیخ زاهد و پوشیدن خرقه از دست او ،حیات دوباره و روحانی مییابد و

آن گاه به دل و روحی که روحانی و مذهبی است بهه حیهات دنیهوی رجعهت مهیکنهد .مصهادی و

مؤلفههای زمان و مکانهای اسا یری مقهدس از دیهدگاه میرچها الیهاده در ݑ
صفوهالصفف نیهز موههود
است .تجلی مقدس در مکان های مقدس همچون قبور اولیاءاهلل ،کوه قاف ،کوه لبنان و کوه سبالن

رخ میدهد .تجلی مقدس در اسطوره نیز در ݑ
صفوهالصف به شکل تجلی رفوار و ایمال شیخ در آیین

تمیر مرید ،پیوند روحانی مراد و مرید و آینگی مؤمنان برای یکدیگر به تصویر کویده شده است.

ا ایت حیوانات درنده از شیخ صفی با نوسوالژی حیات پردیسی در اسا یر برابری میکند .صهعود

ایوان به آسمانها با نردبان زرین ،رؤیت فرشوگان و سفر به جهان آخرت و رؤیت احوال دوزخیان

و بهوویان نیز بهنویی تکرار مضامین اسا یری است .همچنین هیاترض در ݑ
صفوهالصفف مطهاب بها

نظری پرواز جادویی الیاده و مسولزم ی مراحل تورف و رازآموزی است.
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Abstract
Using descriptive-analytical research method, the present study analyzes Ibn-e
Bazaz Ardabili’s Safvat al-Safa based on the mythical view of Mircea Eliade. From
the perspective of Eliade, myth is the most important from of real, sacred, and
communal thinking and for this reason it is exemplary and repeatable. In myth, the
hero achieves trans-human conditions by transforming the sensory experience into
religious experience. The religiousness of this experience means that the
individual’s existence in the profane world is halted, and he enters a world of light
through supernatural forces. As a result, through applying religious experience, he
can replicate mythical events. According to the mythical model of Eliade, the
mythical sanctity of Sheikh Safi, Safvat al-Safa’s hero, resembles the gods’
archetype and primordial models. The examples and components of mythical times
and places of Mircea Eliade are also evident in Safvat al-Safa. As Sheikh Safi uses a
religious experience, he replicates the mythical events, and conforming to religious
man’s example, he achieves a sense of religious power through austerity. Through
this, he reaches illumination and inner self-recognition and his heart gets ready to
accept the facts. At the stage of acquiring secret knowledge and being honored with
initiation (tasharuf), the hard tests, and the compact and confined places for learning
mystical mysticism are somehow representative of the embryonic world and rebirth.
The hero reaches the divine manifestation (tajalli) through the stages of mysterylearning and initiation, and by his spiritual flight or ascension meets the angels face
to face. Several examples of mythical models and repetitions are observed in the
mystical experience of Sheikh Safi al-din Ardabili in Safvat al-Safa.
Keywords: Myth, Mysticism, Safvat al-Safa, Sheikh Safi al-din Ardabili, Eliade.
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