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چکیده
بیشتر مکاتب عرفانی جهان سعی بر آن دارند تا با شیوهها و روشهایی ،سااک

نوآموز را از هستی روزمره و دنیوی جدا سازند و به سرمنشأ نیروی حقیقای عااک

و

و دنیای پررماووراز جهاان میناوی هادایت .ننادی ش نیسا یکای از آن مکاتاب

عرفانی است .ه با آیینها و اع اکی خاص ،ساک

را باه خ سایی و بایخویشای

می .شاند و بدینواسطه و از طریق یاریجستن از دنیاای اروا و عااک خادایان،
موجب اع اکی خارق عااد مایشاودی آیاینهاا و آدا شا نی ،شاتاهت بسایار
زیادی به آدا متصوفۀ اسالمی دارد و موجب شده .ه حتی برخی بار ایان بااور
باشند .ه تصوف اسالمی تحت تاأییر ش نیسا باوده اساتی نیارناد ان در ایان

جستار به بررسی بعضی از این شتاهتها ،از ج ه موضوع خ سیی و بیخویشی،
1ی شناسه دیجیتال (10.22051/jml.2019.25258.1728 :)DOI

2ی استادیار روه زبان و ادبیا فارسی ،دانشیاه آیتاهلل بروجردی ،بروجرد ،ایران (نویسندۀ مسئول)ی

behzad.atooni@abru.ac.ir
3ی استاد روه زبان و ادبیا فارسی ،دانشیاه بوع یسینا ،ه دان ،ایرانی drsharifian@yahoo.com

4ی استادیار روه زبان و ادبیا

فارسی ،دانشیاه آزاد اسالمی ،واحد ق  ،ق  ،ایرانی behroozatooni@yahoo.com
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اه یت به موسیقی و پایکوبی ،عروج و صعود ساک

 ،پرواز جادویی ،ریاضتهای

عرفانی. ،رامت و موضوع نوزایی میپردازند و آنان را وا.اوی می.نندی

واژههای کلیدی :ش نیس  ،تصوف اسالمی ،خ سیی. ،رامت ،نوزاییی

مقدمه
برخی بر این باورند .ه ش ن ،اصطالحی است مأخوذ از فرهنگ بودایی .ه با ذر زمان از طریاق

بره نانی .ه پیش از ورود اسالم برای ترویج دین خویش به ایران رفاتوآماد داشاتند ،وارد زباان

فارسی شده است (نفیسی)21 :1368 ،ی برخی نیو ش نیس را از باورهای اوکیۀ تر.ان دانستهاناد .اه
در پیش از اسالم و در منطقۀ ماوراءاکنهر رواج داشته استی آنان بر این باور بودند .اه شا نهاا یاا

قام ها افراد مقدسی هستند .ه قادر به ارتتاط با خدا هستند و به فنون سحر و جاادو مسا طند (مختار

دزفوکی)51 :1384 ،ی میرچا اکیاده ،دینپژوه رومانیایی ،ش نیس را بهمعنای دقیق آن ع دتاً پدیدهای
دینی مربوط به سیتری و آسیای مر.وی میداند و بر این عقیده است .ه این واژه از زبان روسای و

از ریشۀ ش ن تونیوزی به ما رسیده است (اکیااده)80 :1384 ،ی وی ه چناین در جاایی دییار بیاان

میدارد روحانیان بودایی نیو در قدی «سا ن» خواناده مایشادند (آشاتیانی)20 :1376 ،ی بارخالف
عقیدۀ اکیاده ،وی تر ش نیس را برآمده از آمریکای التین میداند .ه بهواسطۀ سفر دریاییشاان از
اقیانوس به استراکیا موجب سترش اعتقادا ش نی شدهاند (تیسو)58-50 :1352 ،ی

بهنظر میرسد تعیین مکان پیدایش ش نیس امکانپذیر نتاشد؛ زیرا بسیاری از اقوام و م ل جهان

در بخشی از تاریخ .هن خود ،مستقل از دییران ،به مرح های از تکامل رسیدهاند .اه باه باورهاا و

اعتقادا ش نی روی آوردهاند (نقوی)55 :1396 ،ی بدینروی ،ا ر از سرمنشأ ش نیس صارفنظار

.نی  ،در با چیونیی و چیستی رفتار ش نی میتوان بر آن بود .ه ش نی اری ،رفتاار پیچیاده و

غیرمع ول افراد خاص در میان مردمان جوامع ابتدایی است .اه ن ای تاوان و نتایاد آن را در قاکاب

موارد روانشناختی از قتیل بحران روانی ،اختالل وییی یا قاومشاناختی ه چاون اع اال و رفتارهاای

آیینی و توت پرستی اقوام بدوی قرار دادی ش نی ری جادو ری ه نیست؛ زیرا جادو ر باا ورد و

ط س سرو.ار دارد و ش ن با رو ی ش نی ری حتی بر رفته از ادیان ابتدایی ه نیست (غرویاان،

)76 :1390؛ زیرا ش نها فقط در زمینۀ فنون خ سه فعاکیت دارند؛ درحاکی.اه ادیاان ابتادایی طیا
ستردهای از اع ال ،رفتار و مناس

را دربرمی یرندی

شاید صحیح آن باشد .ه ش نیس را در میان نظامهاای عرفاانی طتقاهبنادی .نای تاا باا آنچاه

مع والً دین نامیده میشود؛ زیرا ش نیس را در میان تعداد زیاادی از ادیاان خاواهی یافات (اکیااده،
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)46 :1388ی از آنجا .ه عرفان ،ی
امور از طریق اشراق و .ش

مکتب فکری و ف سفی متعااکی و ژرف بارای شاناخت حقاایق

و شهود است (سجادی ،)8 :1379 ،ش نیس .اه ساعی بار ارتتااط باا

عاک مینوی یا اروا و شناخت آن عواک بهواسطۀ خ سه و .ش
ن ونۀ ی

مکتب عرفانی باشدی

و شاهود دارد مایتواناد بهتارین

ش نیس .ه متتنی بر ریاضت و خ سه است ،بهع ت ماهیت عرفانیاش ،با دییر مکاتب عرفاانی

جهان شتاهتهای زیادی داردی یکی از این مکاتب عرفانی .ه در برخی جنتههاا ،باا عرفاان شا نی

قابلقیاس و سنجش است ،عرفان و تصوف اسالمی استی در حقیقات ،باهع ات ماهیات عرفاانی و
اشراقی ش نیس و تصوف اسالمی ،و نه ضرورتاً به ع ات تأییرپاذیری تصاوف اساالمی از آدا و

عقاید ش نی ،می توان نقاط مشترک زیادی را میان این دو مکتاب عرفاانی مشااهده .ارد و یافات؛
هرچند .ه تأییرپذیری تصوف اسالمی از ش نیس  ،در برخی از آدا و جنتهها ،دور از ذهن نیستی

نیارند ان در این جستار ،با ذ.ر شواهدی ،به برخی از نقاط مشترک عرفان شا نی و تصاوف

اسالمی میپردازندی

پیشینۀ پژوهش
شاخصترین آیاری .اه باه آدا و مناسا

شا نهاا پرداختاه اسات ،برخای آیاار میرچاا اکیااده،

دینپژوه اهل رومانی استی او در .تا ش نیس ( )1388به ونهای .امالً تخصصای ،و در بخشای
از .تا اسطوره ،رؤیا ،راز ( ،)1382آیینها و اعتقادا ش نها را بررسای .اردی ه چناین مهاران

.ندری ،در «معرفی آیین ش نی در آمریکای جنوبی» ( ،)1377جاللاکدین آشاتیانی در بخاش اول

.تا عرفان ،فهی ه مختر دزفوکی در بررسی «تر.ان ،از ش نیس تا اسالم» ( ،)1384و میناا غرویاان
در «ش نیس  ،فنون .هن خ سه :نقد و بررسی .تا ش نیس  ،ترج ۀ مح د.اظ مهاجری» (،)1390

به آدا و رسوم ش نها از زاویهای پرداختند و آن را تح یل و وا.اوی .ردندی حجات اودرزی

در «تج ی رقصهای اساطیری در س اع عرفانی» ( )1393و فاط ه جهاانپاور در «تح یال محتاوایی

معراجنامههای مودایی» ( ،)1394اشاره ای بسیار ذرا و مختصر به موضوع ش نیس داشتندی
تأکی

درخصوص متانی و آدا عرفان و تصوف اسالمی نیو مقاال . ،تب و رساال بسایار زیاادی
شده است؛ به ونهای .ه حتی ذ.ر نام آنها ،خود بهاندازۀ صفحا ی

.تا میشود ،اما

دربارۀ سنجش و مقایسۀ آدا و رسوم ش نی با تصوف اسالمی ،تنها ایری .ه تدوین شاده اسات،

مقاکهای است با عنوان «روشهای خ سیی ش نیس در برخی از فرقههای تصاوف» ،از ناصار نیکاو

بخت و سید ع ی قاس زاده (. )1388ه در آن به بررسی تطتیقی شیوههای خ سیی در میان ش نها
و متصوفه پرداخته شده استی
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 .1خلسه و بیخویشی
از اصول مشترک و اساسی بین عرفان ش نی و تصوف اساالمی ،تاالش بارای رسایدن باه خ ساه و
بیخویشی استی «ش نها به .

فنونی خاص ،سعی بر آن دارناد بار فاراز شارایط فع ای انساان

 شرایط انسان به فساد راییده -قرار یرند و د ر بار وارد حاکت انسان نخستین .ه در اسطوره هاایبهشت آغازین و عصر مینوی توصی

شده شوند» (اکیاده)59 :1382 ،ی بهواقع ،مقام معنوی و اقتدار

اجت اعی هر ش ن به توان ندیهای جذبهآور او بستیی دارد؛ زیرا تواناییهای یادشده وی را قاادر

میسازد تا افوون بر حق ویژۀ درمانیری و س وک عرفاانی ،در آسا ان ،مساتقی اً باه دیادار ارباا
انواع نائل آید و نیایش بشر را به آنها برساند (.ندری)157 :1377 ،ی

در عرفان ش نی ،دستیابی به حاکت خ سه .-ه اه از آن به «مشاهده» تعتیار مایشاود -ه انناد

عقیدۀ صوفیه. ،امالً شخصی و متفاو با تجربۀ دییری دانسته شاده اساتی درحقیقات ،شا نهاا،
تجار شخصی و حاصل مشاهدا خود را ه چون صوفیه ،توصی ناپذیر و غیرقابل فه میدانند

و ن یتوا نند برای دییران توضیح دهند و آن را تفسیر .نند (نیکوبخت و دییران)192 :1388 ،ی
ی

ش ن در ج سا خود ،ابتدا به اروا امداد ر .ه بیشتر ،اروا جانوراناند روی میآورد

و با زبانی سرّی با آنها سخن می ویدی سپس در مرح اۀ بعاد ،باا ناواختن طتال باه اجارای رقاص

میپردازد و مقدما سفر عرفانی خود را آغاز می.ند و در مرح ۀ آخر به خ سه (واقعی یا .اذ )

میرود و طی آن ،جس ش را ترک می.ناد (اکیااده)59 :1382 ،ی «شا نهاا ،ه چاون اغ اب اقاوام

ابتدایی از دو راه به خ سه و نشائیی .-اه باهزعا آناان مقدماۀ معرفات و بصایر اسات -دسات

مییابند :یکی رقص و موسیقی است و دییری ،بهره یری از مواد وه آوری در هردوی این موارد،
پس از ورود به عاک خ سه ،حر.اتی از آنان بروز می.ند .ه شتاهت بهناوعی غاش و صارع دارد»

(آشتیانی)96-95 :1376 ،ی

این خ سه و بیخویشی .ه به ترک جس انیت و رسیدن به عاک معنوی و مینوی منجر میشود،

در تصوف اسالمی نیو جاییاهی بس ویژه دارد؛ به ونهای .ه بسیاری از اع ال و مراتاب عرفاانی،
بسته به این موضوع استی مراتتی چون وجد ،غ تاه ،مکاشافه ،بساط ،شاهود و ساکر نودیا

تارین

مراتب به مرتتۀ خ سه و نشئیی است؛ چنانچه مثالً در با سکر فتهاند« :حاکی اسات .اه بار بناده
پدید آید .ه از ت ییو چیوها ،چنان غایب ردد .ه خیر از شر جدا نداند .ردن و منفعت از مضر

بازنتواند شناختن» (مست ی بخاری)1488 :1366 ،؛ یا دربارۀ مکاشفه فتهاناد« :حضاور تحیرار سارّ

اندر حظیرۀ عیان» (هجویری)547 :1384 ،؛ یا در با غ ته فتهاند« :غ ته حاکی باشاد .اه در بناده

پدید آید و استا نتواند دیدن و اد نیاه نتواند داشتنی چون بنده را این حال پدید آید در استابی

.ه شرعی است مغ و

ردد و او را در آن تقصیر افتد و اد ها .ه در شریعت نیااه بایاد داشاتن
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نتواند نیاهداشتن ،ککن بیقصد ،چیوها بر او رود .ه ا ر آن به قصد .ردی معاتب و ماالم شاتیی
اما چون در حال غ ته .ند معذور باشد» (مسات ی بخااری)1471 :1366 ،؛ و در باا مکاشافه نیاو

فتهاند « :حقیقت مشاهد بر دو ونه باشد :یکی از صحت یقاین و دییاری از غ تاۀ محتات .اه

چون دوست اندر محل محتت در درجهای رسد .ه  .یت وی ه ه حدیث دوست ردد ،جو او را
نتیند» (هجویری)485 :1384 ،ی

باه

در بسیاری از مراتب تصوف اسالمی .-ه به ذ.ر برخی از آنان در بااال پارداختی  -سااک

منوکتی میرسد .ه ترک خود و دییاران را مای ویاد و باه معشاوق حقیقای متوجاه مایشاودی در
حقیقت ،این ع ل ،نوعی خ سیی و بیخویشی است .ه ساک

در عاک م کوتی مستغرق میشودی

در آن ،از عاک ناساوتی سساته و

هرچند در بعضی موارد ،این رسیدن به خ سیی و نشئیی در اختیار و به .وشش ساک

نیسات

و .ششی از طرف عاک م کو است ،در بسیاری موارد نیاو الزم اسات اع ااکی از جاناب سااک

 -مانند ش نها -صور پذیرد تا این خ سیی و بیخویشی رخ دهدی از ج ۀ ایان اع اال ،تکارار

اذ.ار و س اع استی

اهی عارف بهواسطۀ تکرار ذ.ر ،بهنوعی خ سیی و بیخویشی مایرساد؛ باه وناهای .اه از

عاک محسوسا جدا و متوجه نام مذ.ور میشود و به حال مشاهده نائل مایآیادی در حقیقات« ،از
ج ه شروط ذ.ر صوفیه آن است .ه ذا.ر با ت فظ ذ.ر ،مثالً «اکه» یا «حق» یا «هو» یا ج ۀ «ستحان

اهلل» یا «ال اکه اال اهلل» و امثال آن ،ج یع قوای روحی خود را متوجاه آن  .اه یاا آن ج اه بادارد،

بهطوری.ه هر چه غیر آن است فراموش .ند ،به این معنی .ه  .ه یا ج های را .ه موضوع ذ.ر

است ،در مر.و دایرۀ شعور قرار داده ،به ت امه متوجه به آن باشد و ه ه چیو دییر را فراموش .ند؛
نه چیوی بشنود و نه چیوی بتیند و نه حاس .ناد و ناه ادراک ن ایاد» (غنای)317 :1386 ،ی عاارف

واصل در حاکت ذ.ر ،چنان مستغرق مذ.ور می شود .ه ویی من او از میان رفته و چیاوی غیار از

مذ.ور (اهلل) باقی ن یمانادی در بیاان ایان خ سایی و بایخویشای در میاناۀ ذ.ار ،عطاار در .تاا

تذکرةاالولیاء ،در حاال سهل تستری مینویسد« :مریدی را فت جهد .ن تاا ه اه روز اویی اهلل

اهللی آن مرد می فت تا بر آن خوی .ردی فت ا.نون شبها بر آن پیوند .نی چنان .رد تاا چناان
شد .ه ا ر خود را به جای خوا دیدی ،ه ان «اهلل» می فتای در خاوا  ،تاا او را فتناد از ایان

باز رد و به یادداشت مشغول شو تا چنان شد .ه ه ه روز ارش مساتغرق آن شادی وقتای در خاناه
بود ،چوبی از باال بیفتاد و بر سر ا و آمد و بشکست و قطرا خون از سارش بار زماین آماد و ه اه

نقش «اهلل» «اهلل» پدید آمد» (عطار نیشابوری ،بیتا)232 :ی
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اهی نیو ساککان صوفی بهواسطۀ س اع ،ترک عاک حس مای.نناد و باه عااک بایخویشای و

خ سیی و شهود حق راه می یابندی سخنان خواجه عتداهلل انصاری ،واه خوبی بر این عقیاده اسات:

«بنده س اع ه ی .ند تا وقت وی خوش رددییی دل وی فرا نشاط آید؛ ساروری فارا .اار آیاد؛ از
تن ،زبان ماند و بس؛ از دل ،نشان ماند و بس؛ از جان ،عیان ماند و بسی تن در وجد واکه شاود؛ دل
در شهود مسته

شود؛ جان در وجود ،مستغرق ردد؛ دیده آرزوی دیادار ذواکجاالل .ناد؛ دل

آرزوی شرا طهور .ند» (تدین)592-591 :1374 ،ی

از آنجا .ه موضوع رقص و پایکوبی یکی از مه تارین موضاوعا مشاترک عرفاان شا نی و

تصوف اسالمی است ،به شک ی مفصلتر ،زیر عنوان جدا انهای بدان میپردازی ی

 .2موسیقی و پایکوبی
« .تر رس و آیین بشری وجود دارد .ه بدون رقص یا موسیقی یا حداقل آواز یا حر.تای ن اادین
اجرا شودی حتی در بیشتر مراس شکار ،عواداری و شیونها ها ایان حر.اا مشااهده مای اردد»

( اودرزی و دییااران)130 :1393 ،ی در میااان شا نهااا نیااو رقااص و پاایکوبی بساایار رایااج اساات؛

به ونهای .ه در ج سا ش نی ،ی

ش ن ابتدا به اروا امداد ر روی میآورد و سپس در مرح ۀ

بعد ،با نواختن طتل به اجرای رقص میپردازد و مقدما سفر عرفانی خاود را آغااز مای.ناد و در
پایااان ،بااه خ سااه ماایرود و در طاای آن ،جس ا ش را تاارک ماای.ناادی در حقیقاات ،رقصاایدن و

آوازخوانی های یکنواخت و بیوقفه ،ونهای است از ت رینا ش نها برای رسیدن به بیحسای و

نشئیی (اکیاده)83 :1382 ،ی در مراس رقص و پایکوبی ش ن ،طتلنوازی ،نقشی اساسی و ن ادین را
برعهده دارد و ش ن را برای صعود خ سهآمیو آماده می.ندی طتلزدن در آغاز ج سۀ احضار اروا

.ه برای فراخواندن اروا و «زندانی.ردن آنها» در طتل ش ن انجام میشود ،اقادامی اوکیاه بارای

سفر خ سهآمیو استی به ه ین دکیل است .ه طتل« ،اسب ش ن» نام داردی روی برخی طتلها تصویر
استی دیده میشود؛ زیرا وقتی ش ن طتل میزند ،تصور بر این است .ه سوار بر اساتش باه آسا ان

میرود (اکیاده)278 :1388 ،ی

در برخی فرقههای صوفیه نیو موسیقی و رقص ،جاییاهی بسیار واال و مه در ایجاد خ سیی و

بیخویشی ساک

داردی بهواقع« ،جذبه و اشراق و از خویش رفتن و فنا ،امری غیارارادی اسات .اه

اختیار عارف تأییری در ظهور آن ندارد ،وکی بور ان صوفیه ،از ه ان دورههاای قادی پای بردناد

.ه اضافه بر است داد صوفی و ع ل و مقدماتی .ه او را برای منجذ شدن قابال مایساازد ،وساایل
ع ی دییری .ه به اختیار و ارادۀ ساک

است نیو برای ظهور حال فنا و بیخویشی مؤیر اسات؛ از

ج ه موسیقی و آواز خواندن و رقص .ه ه ۀ آنها تحت عنوان «س اع» درمیآید» (غنای:1386 ،
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)242-241ی اکتتااه ایاان را نیااو بایااد یااادآور شااد .ااه هرچنااد بیشااتر مشااایخ« ،س ا اع» را ه چااون

.ار.ردهای اساطیری رقص ،برای دستیابی باه خ ساه و اکوهیات و رهاایی از خاویش و دنیاا مفیاد

دانستهاند ،وکی اه آن را ستب انحراف مریدان و کذ ط تی آنان نیو بهحسا آوردهاند ( ودرزی
و دییران)130 :1393 ،ی

با بررسی تاریخ تصوف میتوان بر آن بود .اه از نظار اغ اب مشاایخ صاوفیه  -باهجاو مشاایخ

فرقههای خرازیه و نقشتندیه و برخی صوفیان شیعهمذهب  -سا اع از مستحسانا ت قای مایشاود؛
چنانکه ویند « :ابوسعید چنان به وجد و س اع اعتقاد داشت .ه مریادان را فتاه باود ا ار صادای
مؤذن بشنوید ،ه از رقص بازنایستید» (منور)77 :1367 ،ی یا موالنا جاللاکدین .ه اعتقادی وافر باه

س اع داشت در مثنوی می وید:

پااس غااذای عاشااقان آمااد ساا اع

قااااوتی یاااارد خیاااااال ضاااا یر

.اااه در او باشاااد خیاااال اجت ااااع
ب که صور

ردد از بانگ و صفیر
(دفتر چهارم)743 :

از آنجا .ه یکی از ابوار خ سه ،تکرار حر.ت یا آوایی واحد است .ه در ایر آن. ،ننده ،بیننده

یا شانونده وارد حااکتی بایخودواراناه مایشاود ،در سا اع و رقاص صاوفیانه ،باا تکارار اکفاا یاا

چرخشهای ساک

 ،خ سه و بیخویشی حاصل میشود (شاه یری)215 :1386 ،؛ ه اان وناه .اه

در میان ش نها ،دلسپردن به حر.ا یکنواخت و وشدادن باه آهناگهاای ریت یا
وجد و خ سه میشود (خسروی)532 :1366 ،ی

 ،موجاب

درخصوص آال موسیقی جهت س اع در بین متصوفه باید فات .اه ه اان وناه .اه اباوار

پایکوبی ش ن ها غاکتاً طتل است ،در میان متصوفه نیو بیشتر توجه به نای و دف است و آال دییر

موسیقی را از ج ه چنگ و عود و بربط و مومار ،به آال کهو و کعب ارتتاط مایدهناد (ساجادی،

262 :1379؛ زرین.و )33 :1388 ،ی

در پایان باید فت .ه مشایخ صوفیه ،جواز هر ونه س اعی را به ساک

ن یدهند ،ب که آدابی

را برای مجاکس س اع قائلاند و چارچوبی را برای آن درنظر می یرناد .اه مایتاوان باه برخای از

آنها اشاره .رد« :بدان .ه شرط اد س اع آن است .ه تا نیاید نکنی و مر آن را عااد نساازی؛

دیربهدیر .نی تا تعظی آن از دل بنشودی و باید تا چون س اع .نی ،پیری آنجا حاضر باشد و جاایی
از عوام خاکیییی و دل از شغال خاکی ،و طتع از کهو نفور ،و تک

پیدا نیاید ،شرط نتاشد .ه اندر آن متاکغت .نی و چون قو

از میانه برداشتهی و تا قو سا اع

رفت شرط نتاشد .ه آن از خود دفع

.نیی مر وقت را متابع باشی بدانچه اقتضا .ندی ا ر بجنتاند ،بجنتی و ا ر سا.ن دارد ،سا.ن باشی»

(هجویری)609 :1384 ،ی
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 .3عروج
از آنجا .ه آ اهی از امور ماورای ی و اشراف بار جهاان پاس از مارر و رسایدن باه آسا ان .-اه

اقامتیاه خدایان بهش ار میآمد -ه واره امری وسوسهانییو برای انسانها بوده ،آدمای خواهاان آن
بوده است تا پیش از آنکه مرر او را بادان جهاان فرابخواناد ،خاود باه آنجاا رفتاه و اسارار آن را

.ش

.ند (جهان پور)82-81 :1394 ،ی در این راستا ،انسان های بر ویده به بر.ت آیین های «عروج»،

سفری آس انی را در پیش رفته و به دیدار خدایان ،اروا و موجودا ماورایی نائل میآمدندی

در میان ش نها نیو یکی از مه ترین آیینها ،آیین «عروج» و «صعود» باه آسا ان اساتی شا ن

بهواسطۀ خ سههایش و به .

ابوارهایی ،به آس ان و عاک م کو راه مییابد و خدا را مالقاا

مای.ناد و در طاای ایان مالقاا آسا انی ،موجاودا مااوراءاکطتیعی و داروهااای ضاروری باارای
معاکجا را به او نشان میدهندی عروج به آس ان خدایان در بین ش نها به طارق مخت فای صاور

میپذیرد .ه میتوان به موارد زیر اشاره .رد:

اک ) اهی ش ن با باالرفتن از درخت و در حاکتی خ سهآمیو به آس ان سفر می.ند؛

) بعضی ش نها در ت ام طول شب از نردبانی باال میروند و از نردبان دییری پایین میآیناد

.ه این آیین ،معرف صعود ن ادین به آس ان است .ه با باز شتن به زمین دنتال میشود؛

ج) بسیاری از آنان ،رنیین .ان را پل ارتتاط زمین و آس ان ،و خصوصاً پل ارتتاط با خادایان

ت قی می.نندی بدینروی ش نها و جادو ران بهواسطۀ رنیین .ان به آس ان راه مییابند ،و هفت

رنگ رنیین .ان ن ادی است از هفت آس ان؛

د) در برخی اقوام نیو ش ن بهطور نا هانی توسط اروا ربوده و به آس ان برده میشود و پاس

از سه یا چهار روز دوباره به زمین باز ردانده میشود (اکیاده)234-212 :1388 ،ی

برای اهل تصوف نیو حاالتی در با عروج و صعود روحشان به عاک باال در حاکت خ سیی و

سکر ذ.ر شده است .ه بیشتاهت به معراج ش نها نیستی دربارۀ عروج اهل تصاوف فتاه شاده
است .ه رو ساک

در حال صحت و بیداری ،از بدن ساک

بیرون میآید و احوال پس از مرر

بر وی مکشوف میشود و میتواند بهشت و دوزخ را مطاکعه .ند (عویواکدین نسافی)155 :1379 ،ی
موالنا نیو ض ن توصی

جان اوکیا ،در هر کحظه برای آنان معراجی قائل میشود:

هاار دماای او را یکاای معااراج خاااص
صورتش بر خاک و جان بار المکاان

بر سر تاجش نهاد صاد تااج خااص

المکااااانی فااااوق وهااا ساااااککان
(دفتر اول)1538 :

این معراج رو در حقیقت .رامتی است مختص به بور ان و اوکیاء متصوفه .ه نشان از ارتتاط

آنان با عاک باال و توانایی سستن از عاک جس انی ،قتل از مرر داردی یکی از ن وناههاای معاراج
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مشایخ متصوفه ،معراج بایوید بسطامی استی هجویری شر این معراج را از قول بایوید چناین بیاان

می.ند« :سر ما را به آس انها بردند ،به هیچ چیو اکتفا نکرد و بهشت و دوزخ را بر وی ن ودناد،

به هیچ اکتفا نکرد ،از مکونا و حجب بر ذاشتند ،فصار طیاراً؛ مرغای شات و انادر هاوای
هویت میپریدم تا به میدان احدیت مشرف شدم و درخت ازکیت اندر آن بدیدمی چون نیاه .ردم،
آن ه ه من بودم» (هجویری)355 :1384 ،ی

ن ونۀ دییر این ونه عروج ،سیر و سیاحت روحانی شت ی در عاک ماوراستی از شت ی نقل شده

.ه فته است :بر ما الوراء می ذرم ،جو وراء ن یبین و چپ و راست بهسوی ما الوراء میپوی و

جو وراء ن یبین ی آنیاه بازمی اردم و ایان ه اه را در ماویی از انیشات .هاین خاویش مایبیان
(زرین.و )157 :1369 ،ی

 .4پرواز جادویی
موضوع پرواز جادویی ،یکی از .هنترین بنمایههای فوکک ور است .ه در باستانیترین الیاههاای

فرهنیی یافت میشود و به اساطیر .هنی مربوط میشود .ه بر ایان باورناد .اه در زماان آغاازین،
آس ان و زمین ،بهقدری به ه نودی

بودند .ه انسانهای نخستین میتوانستند بهراحتی ،میان ایان

دو رفتوآمد .نند و به دیدار خدایان خود نائل آیندی این بنمایه از ج ه مشتر.ا عرفاان شا نی
و عرفان اسالمی نیو بهش ار میآید .ه در آن ادعاا مایشاود شا ن /صاوفی در حاکات خ سایی و

بیخویشی قادر به پرواز استی

در میان ش نها ،پرواز جادویی در راستای عروج آنان به عاک خادایان قارار داردی «شا نهاا و

حکی ساحران ،قادرند شتیه پرند ان پرواز .نند و بر جایی ب ند بر روی شاخههای درختان بنشینند»

(اکیاده)214 :1388 ،ی برخی از آنان نیو بر پشت اسب یا روی طت شان به پرواز درمیآینادی اکیااده در

.تا ش نیس  ،قدر پرواز ساحر ماریندی 1را این ونه توصی

می.ند« :بهناوعی  .تاه مایرود

.ه او از بررهای نخل در جنیال سااخته اسات ،و بازوهاا و بااالی سااعدهایش را باا پرهاایی از

حواصیل (نوعی پرنده) مجهو می.ندی سرانجام او  .تهاش را به آتش مای.شاد بادون آنکاه آن را

ترک .ندییی دود و شع هها او را به هوا باال میبرند و شتیه پرنده ،او به هر جایی .ه میخواهد پرواز

می.ند» (ه ان)693 :ی

ش نها در هنیام پرواز ،از وضعیت اروا برخوردار میشوندی بدینروی میتوان پرواز ش نی

را با «مرر آیینی» برابر دانستی جاان ،تان را تارک مای ویاد و باه منااطقی پارواز مای.ناد .اه

قابلدسترس زند ان نیست (اکیاده)100 :1382 ،ی
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در متون صوفیه نیو یکی از .راما مشایخ ،پرواز در هوا ذ.ر شده اسات؛ بارای مثاال ،درباارۀ

رفیق ابراهی اده آمده است .ه هر اه میخواست طهار .ند ،از غرفهای .ه در آن باا اباراهی

اده عتاد می.ردند ،با فتن «الحول و ال قوة اال باهلل» در هوا بپریدی ،ه چنان .ه مرغ تا بار سار
آ شدی ،و چون از وضو فارغ میشد ،با فتن ه ان ج ه باز به غرفاه پریادی (قشایری:1361 ،

 658و مشابه آن داستان در منور ،1367 ،ج )27-26 :1ی

در متون صوفیه ،این نوع پروازهاا ،غاکتااً باهعناوان نتیجاه و پااداش پانهاادن بار هاوای نفاس و

نادیده رفتن آن ذ.ر شده استی از ذواکنون حکایت می.نند .ه فت :یکی را دیدم .ه اندر هاوا

می پریدی فت  :این درجه به چه یافتی؟ فت :قدم بر هوا [ی نفس] نهادم تا در هوا شدم (هجویری،

)314 :1384ی ه چنین روزبهان بق ی از ابوبکر واسطی نقل می.ند .اه ماردی را دیاد .اه بار هاوا
نشسته بودی از او پرسیدم تو چه .سی هستی؟ و او پاسخ داد« :من مردیام .ه از برای رضای دوست،
هوای خود را ترک .ردهام؛ مرا بدین هوا نشاند و هوا مسخر .رد» (شرفاکدین ابراهی )116 :1347 ،ی

هرچند پرواز در هوا ،یکی از .راما مه صوفیه بهش ار میآید ،برخی مشایخ چندان اعتنایی

به آن ن ی.نند؛ مثالً جنید می وید« :مکر آن است .ه بر آ میرود و بر هوا میرود و ه ه او را

تصدیق می.نند» (عطار ،1905 ،ج )32 :2؛ یا مثالً ابومح د مرتعش وقتی مایشانود .سای در هاوا

میپرد ،می وید :نودی
بوررتر از آن

من آنا

خادای عووجال توفیاق مخاکفات هاوای خاویش داده اسات؛

اندر هوا بپرد (س ی)352-351 :1953 ،ی

ه چنین وقتی مردی به بایوید بسطامی مای ویاد :باه مان ختار دادهاناد .اه تاو باه هاوا پارواز

می.نی؟ او در جوا می وید :در این چه اعجاابی هسات «طیار یأ.ال اک یتاه ی ار فای اکهاوا ،و
اک ؤمن اشرف من اکطیر» (ابونعی اصفهانی ،1967 ،ج )36-35 :10ی

 .5ریاضت
ریاضت .ه در اصطال عتار است از تح ل سختی و دشاواری در سایر و سا وک عرفاانی و از
شرایط تهذیب نفس بهش ار میآید (سجادی ،)437 :1383 ،یکی از مه ترین مناس

این ونه مناس

 ،عتور ی

ذار استی

شخص را از حاکتی ،یا از پاییاهی به پاییاهی دییار فاراه مایساازد

(پانوف و پرن )232 :1368 ،و ستب میشود نوآموز با طی.ردن مراح ای ساخت باه خودساازی و

تشرف نائل آیدی

در میان ش ن ها ،بهخصوص نوآموزان ،انجام اع ال مرتاضانه برای خودسازی و رسیدن به تشرف،

بسیار بااه یت است و در این .ار ،ش ن می.وشد تا ساختارهای توان حسی زمینی خود را بشاکند

و راه را برای ادراک خارج حسی (روشنبینی و روشنشنوایی و مانند آن) و ه چنین دساتیاافتن
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به .نترکی تصورناپذیر بر جس بیشایدی از ج ۀ این اع اال رازآموزاناه ،تح ال سارمای ساخت و

حرار اخیر است؛ برای ن ونه ،در میان منچوریها ،ش ن آینده باید چنین آزماونی را پشات سار
نهد :در زمستان ،نُه سوراخ در یخ تعتیه میشودی .ارآموز باید به درون یکی از این سوراخهاا رود،
زیر یخ شنا .ند و از سوراخ دییر بیرون آید و این ع ل را تا آنجا تکرار .ند .ه از هر نه ساوراخ

بار ذشته باشد (اکیاده)90 :1382 ،ی در میان ش نهای بتنی نیو نوآموز باید مالفۀ خایس را در

ی

شتی زمستانی و برفی بر تن برهنۀ خویش بپیچدی برخی ش نها ه آزماون حارار اخیار را پاس

پشت مینهند؛ بدین طریق .ه روی آتش راه میروند .ه اکتته چنین اع اکی ااه باه شاکل ج عای
صور میپذیرد ،یعنی مراس دستهج عی راهرفتن بر جادۀ آتش (اکیاده)98-97 :1388 ،ی

در میان متصوفه نیو ریاضت نفس از جاییاهی باس ویاژه برخاوردار اسات و بارای هار طتقاه،

ریاضتی خاص مد نظر استی عتداکرزاق .اشانی ریاضات را باه ساه درجاه تقسای مای.ناد :اکا )

ریاضت عامه ) ،ریاضت خاصه ،و ج) ریاضت خااص اکخااص (.اشاانی. )43 :1354 ،اه بارای
هری

 ،اصوکی خاص را باید در پیش رفتی طتق نظر غواکی ،ریاضت در افراد ونا ون ،متفاو

با یکدییر و متناسب با روحیا و خواهشها و آرزوهای آنان استی او در شیوه و طریق ریاضات
بر این باور است .ه ریاضت هر .سی بدان است .ه آنچه بدان شادتر است به تارک آن بیویاد و

آنچه بر وی غاکبتر است ،آن را خالف .ند؛ مثالً آن را .ه شادی وی به جاه و حشا ت باود ،باه

ترک آن وید و آن را .ه شادی به مال است ،خرج .ند و ه چنین هر.ه را س و

ااهی اسات

بهجو خدای تعاکی ،آن به قهر از خود جدا .ند و هرچه وی را وداع خواهد .رد به مرر ،خود باه
اختیار وداع .ند (غواکی ،1388 ،ج )22 :2ی

در حقیقت ،نقطۀ مشترک ریاضت در عرفان ش نی و تصوف اسالمی ،انجاام .ارهاا و اع ااکی

است .ه مخاک

آسایش تن و نفس آدمی استی به ه این دکیال اسات .اه در تذذکرةاالولیاء آماده

است «شت ی سردا های داشتی ،در آنجا ه یشدی و آغوشی چو با خود بردیی هر ااه غف تای

به دل او درآمدی ،خویشتن بدان چو ه یزدی و اه بودی .اه ه اۀ چاو هاا .اه بشکساتی،
دست و پای خود بر دیوار ه یزدی» (عطار ،بیتا ،ج  )139 :2یا ه و «به اول .ه مجاهده بر دست
رفت ،سالهای دراز ،شب ن

در چش .شیدی تا در خوا نشود و ویند هفت من ن

در

چش .رده بود» (ه ان)ی یا در حاال شیخ ابوسعید ابیاکخیر آوردهاند .ه در جوانی ،شبها پاس

از آنکه اهل خانه به خوا میرفتند ،آهسته برخاسته به خانه میآمدی در وشۀ مسجد چاهی باودی
طنابی را به وسط چوبی بسته و سر دییر طنا را به پای خود میبست و سپس چو را روی دهانۀ

چاه ذارده و خود را در وسط چاه تا نودی

)22 :1367ی

ط وع صتح مع ق میساخت و قرآن میخواند (منور،
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 .6کرامت
یکی دییر از مشتر.ا عرفان ش نی و تصوف اسالمی ،بهره یری بور ان و مشایخ هار دو اروه

از .راما و خوارق عاداتی است .ه موجاب صاحه ذاشاتن دییاران بار توانااییهاای عرفاانی و

معنوی آنان استی در حقیقت. ،رامت امر خارقاکعادهای است .ه بهستب عنایت از عاک غیاب ،از
پیر و استاد عرفانی سر میزند (سجادی )267 :1379 ،و این امر موجب پذیرش و احترام استاد میشودی

در میان ش نها ،انجام .ارهای خارقاکعاده توسط استاد شا نی اماری مها باهشا ار مایآیاد؛

به ونهای .ه نشانی بر ارتتاط او با عاک اروا استی ش ن در حاکت سست از عاک حس و رفاتن

به عاک رو  ،دست به .راما و اع ال فراطتیعی میزند .اه از ج اۀ آنهاا ،پارواز در هاوا (.اه

پیشتر در این باره توضیح دادی ) ،راهرفتن روی آ  ،نامرئیشدن و ضدآتششدن اسات (اکیااده،

)92 :1382ی شاید بتوان فت مه ترین ع ل خارقاکعادۀ استاد ش نی ،تس ط او بار آتاش اساتی او
در ج سۀ اروا و رفتن به حاکت خ سه ،برای نشاندادن قدر مرتاضی خود عالوه بر زخ ی.ردن
خودش با چاقو ،آهن داخته را ک س می.ند و در دست می یرد یا زغالهای مشتعل را مایب عاد

(اکیاده)692 :1388 ،ی

در فرَق صوفیه نیو .رامت ،از اه یت بسیار زیادی برخوردار است؛ به وناهای .اه تفااوتش باا

«معجوه» فقط در انجامدهندۀ آن است؛ یعنی .رامت خارق عادتی است .اه باه دسات وکای انجاام
میپذیرد و معجوه خارق عادتی است .ه از نتی صادر میشود (غنای233 :1386 ،؛ قشایری:1361 ،

)622ی هرچند برخی از بور ان صوفیه به .رامت تکیه ن ی.نند و به فتۀ ابونصر سراج ،بهناچار از

.رامت میترسند .ه متادا مکر باشد (سراج طوسی )320 :1914 ،و .رامت اوکیا را برای .سای روا
میدارند « .ه از .راما ه چنان ترسد .ه از زنار یا بت؛ از بهر آنکه هرچه بنده با وی بیارامد دون

حق ،ورا از حق بتراند؛ و چون .رامت بیند ،از مکر و استدراج بترسد» (مست ی بخااری ،1363 ،ج

 ،)960-959 :3وکی در .ل ،موضوع .رامت خاواهنااخواه ،یکای از محتاو تارین موضاوعا در

تصوف اسالمی بهش ار میآید و .راما فراوانی به مشایخ این قوم نستت داده شده است؛ از ج ه

مثالً حدود ی

سوم از .تا اسراراکتوحید ،به .راما شیخ ابوسعید ابواکخیر پرداختاه شاد (غنای،

 )237 :1386یا .تا مقاما ژندهپیل جام ،پر است از .راما شیخ جاام (ریک :غوناوی)1348 ،
یا اکتته بسیاری از .تب صوفیه .ه در شر .راما مشایخ استی

در .تب صوفیه. ،راما و .ارهای خارقاکعادۀ بسیاری از بور ان متصوفه نقل شده است .اه

بهع ت سترد ی موضوع و اینکه پژوهشیران دییر ،بهتفصیل به آن پرداختهاند ،از بحث در ایان

با صرفنظر می.نی و فقط به ذ.ر عنااوین برخای از ایان .راماا مایپاردازی ی از ج اۀ ایان

.راما میتوان به راهرفتن روی دریا ،طیران در آس ان ،باراندن باران ،حضور در جاهای مخت ا
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در ی

آن ،معاکجۀ بی اران با نیاه یا نفس ،زنده.ردن اماوا  ،دساتآماوز.ردن و مطیاعسااختن

حیوانا درنده ،ع به حوادث آینده ،نااتوان سااختن یاا .شاتن اشاخاص باا یا

 .اه یاا یا

حر.ت ،مکاک ه با حیوانا  ،ذر از آتش ،تتدیل اشیا به زر و سای وییی اشااره .ارد (درخصاوص

تفصیل این .راما  ،ریک :به هجاویری1386 ،؛ افال.ای1362 ،؛ قشایری1361 ،؛ غوناوی1348 ،؛

جامی1336 ،؛ عطار ،بیتا)ی

 .7نوزایی
مرر در بسیاری از آیینها ،مفهومی انتقاکی دارد .ه بیانیر نوعی نوزایی و آغاز مرح اهای جدیاد

است و مناستا ویژهای با آیین تشرف داردی شخص معتقد به آیین یا باوری خااص (دیان) ،بارای
رسیدن به این باورمندی نیاز به تغییر و تحول وجودی داردی بر این اساس باید مراح ی را پس پشت

نهد .ه به مرر ن ادین منجر شاود (باتال ا.ترآباادی و دییاران)1 :1395 ،ی در حقیقات ،آیاین

نوزایی و تشرف مه ترین آیین مکاتب رازآموزانه و عرفانی است .ه در آن ،نوآموز از مرح اهای

فرودین ،به مرح های واالتر پای مینهدی به عقیدۀ اکیاده ،مناس

تشرف و نوزایی نشان میدهد .اه

در جهان ابتدایی ،مادام .ه انسانها خود را در «سطح طتیعی هستی» احساس می.نند ،انسانیت خود

را ت ام و  .ال ن ی انیارندی برای اینکه هستی خود را  .ال بخشاند و باه ت اام معناا انساان .امال

بشوند باید خود را در این مرح ه از حیا طتیعی ب یرانناد تاا در حیااتی متعااکیتار بااز زاده شاوند

()Eliade, 1959: 187ی

در میان ش نهای مناطق مخت

تشرف و نوزایی استی هرچند هری

دنیا ،شااید بتاوان فات مها تارین آیاین رازآموزاناه ،آیاین

از مکاتب شا نی ،باه شایوهای خااص باه ناوزایی و تشارف

میرسند ،در .ل ،نقطۀ مشترک ه ۀ آنها انجام اع ال ن ادینی است .ه مرر را متتادر می.ناد و

پس از آن زایشی دوباره را به ارمغان میآوردی در حقیقت ،از آنجا .ه ش نها متاوکی درماانیری،

پیشیویی و رهتری فرهمنداناه در جامعاه هساتند ،ضاروری ماین ایاد .اه بارای انجاام وظایفشاان،

تجربههای منحصربهفردی را از سر بیذرانند؛ یعنی بتوانند در حاکت خ سه ،مرر توه ی را تجرباه

.نند و حیا مجدد را بچشند (جهانپور)82 :1394 ،ی نود برخی از ش نها ،تجربههای خ سهآمیو،
خوا سنیین یا بیهوشی یادآور مر ی ن ادین است (اکیاده 111 :1388 ،و  )85-84و نوآموز پاس

از هوشیاری و بهخودآمدن ،ویی به نوزایی میرسد؛ برای ن ونه« ،در میان .اریبهای ینۀ ه ند،

.ارآموزان ش نی به شکل فواینادهای باا عصاارۀ تنتاا.و و ساییار .اه تقریتااً بایوقفاه دود .ارده

میشود ،مس وم میشوند» (اکیاده )83 :1382 ،و این ع ل ،ن ادپردازی مرر رازآکود را به ذهن ماا
متتادر می.ند .ه اکتته پس از این مرر ن ادین ،زایشی ن ادین در پی استی
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یکی دییر از مه ترین اع ال آیینی تشرف .ه نشاندهندۀ مرر و تجدیدحیا ن ادین است،

قطعهقطعه.ردن اعضا یا آسیبرساندن به آنهاست؛ مثالً برخی نوای انان بهقدری صور هایشان را
میماکند .ه پوست دوم یا حتی سوم پدیدار میشودی این پوست سوم .ه بسایار ظریا

و شاکننده

است ،بهقدری حساس است .ه موجب بروز دردی جانکاه میشودی هنیاامی .اه نوآماوز باه ایان

مرح ه میرسد ،آموزش پایان میپذیرد (اکیاده)82 :1382 ،ی

در عرفان اسالمی نیو موضوع نوزایی از اه یتی خاص برخوردار اسات و در شاکل نظاری آن،

حول حدیث «موتوا قتل اَن تَ وتوا» میچرخد؛ حدیثی .ه تأ.ید بر مرر ن ادین و ارادی و پس از
آن ،زایشی نو داردی از آنجا .ه این حدیث ،جاان عرفاان و تصاوف اساالمی را تشاکیل مایدهاد،

بسیاری از عرفا اساس عرفان ع ی و نظری خود را بر آن استوار .ردهاندی
موالنا در این باره می وید:

چاااون ز مااارده ،زناااده بیااارون آورد

ماارده شااو تااا مخاارج اکحاای صاا د

هاار .ااه ماارده شاات او دارد رشااد

زناادهای زیاان ماارده بیاارون آورد
(دفتر پنج )551-550 :

با توجه به ه ین نکتۀ عارفانه است .ه موالنا شخصیت ب ند و بینظیر پیامتر ا.رم (ص) را «زادۀ

یانی» معرفی می.ندی

زادۀ یاااانی اسااات اح اااد در جهاااان

صاااد قیامااات باااود او انااادر عیاااان

یا سنایی در این باره می وید:

(دفتر شش )751 :

ب یر ای دوست پیش از مرر ا ر میزند ی خواهی
.ه ادریس از چنیان مردن بهشاتی شات پیش از ما

(سنایی)52 :1364 ،

قیصری نیو در شر فصوص اکحک ابنعربی در تفسیر و توجیه «موتوا قتل ان ت وتوا» و تتیاین

مرر ارادی مینویسد« :اک و اإلرادی یحصل ک ساککینَ اک توجهینَ اکی اکحق قتال وقاوع اک او
اکطتیعی؛ قال ع یه اکسالم :موتوا قتل ان ت وتوا؛ فَجَعالَ ع یاه اکساالم االعارا

عان اک تااع اکادنیا و

طیتاتها ،و االمتناع عن مقتضیا اکنفس و کذاتها ،و عدم االتتاع اکهوی موتاً» (قیصری)130 :1375 ،ی

در حقیقت تحقق مرر ارادی از نظر قیصری در چند چیو است :روی ردانی از مال و متاع دنیوی،

اجتنا از کذایذ نفسانی و پیروینکردن از هوی و هوسی

عیناکقضا نیو در ت هیدا در این خصوص مینویسد« :ساک

مادر بواید و ی

باید دو بار بواید :یا

بار از خود بواید تا آن جهان باقی و خدا را بتیند» ()320-319 :1341ی

باار از
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متصوفه به استناد حدیث «موتوا قتل ان ت وتاوا» اسات .اه مارر اختیااری و ن اادین را بارای

رسیدن به زایش و توکدی نو برمی وینند و انتخا می.نندی در حقیقت ،آنان مدتی را .ه از توکاد

دوبارۀ آنان می ذرد ،ع ر بهحسا میآورند ،نه .ل زند یشان رای «از ابویوید پرسیدند -رح اه

اهلل ع یه. -ه ع ر تو چند است؟ فت« :چهار سال»ی فتند :این چیونه باشد؟ فات :هفتااد ساال
است تا در حجا دنیای  ،اما چهار ساال اسات تاا وی را مایبیان و روز حجاا از ع ار نشا رم»

(هجویری)486 :1384 ،ی

به واقع ،بسیاری از اع ال و آدا متصوفانه مانند انواع ریاضتهاا ،مجاهادههاا ،چ اهنشاینیهاا،

خ سییها ،اذ.ار ،عتادا  ،رقص و س اع وییی ه یی نوعی آیین تشرف و نوزایی است .اه بادان

واسطه ،صوفی مر ی اختیاری را در عاک مادی و نفسانی اختیار مای.ناد و حجاا هاای حسای را

درمینوردد تا در عاک جان ،زایشی نو داشته باشدی

نتیجهگیری
ا ر عرفان را مکتتی فکری -ع ی .ه سعی بر شاناخت حقاایق اماور باه طریاق اشاراق و .شا
شهود دارد ،تعری

.نی  ،عرفان ش نی و تصوف اسالمی در زیر ایان تعریا

و

مای نجنادی عرفاان

ش نی .ه بر پایۀ خ سه و ریاضت بنا شاده و بادین طریاق باا عااک میناوی یاا اروا ارتتااط برقارار

می.ند ،نقااط مشاترک زیاادی باا عرفاان و تصاوف اساالمی دارد .اه از ج اه مها تارین آنهاا
عتار اند از:

اک ) خ سیی و بیخویشی :ش نهاا ،اساتادان واقعای خ سایی باهواساطۀ بهاره یاری از رقاص و
موسیقی ،یا مواد وه آور هستندی در تصوف اسالمی نیو ساک

انحای مخت

سعی بر رسیدن به عاک معنوی و مینوی دارد؛

بهواسطۀ خ سیی و بیخویشی ،باه

) موسیقی و پایکوبی. :ه ه در عرفان ش نی و ه در تصوف اسالمی باهواساطۀ سا اع ،بسایار

رواج دارد؛

ج) عروج. :ه ش نها و متصوفه به بر.ت آیین هاای صاعود ،باه فراساو و بار فاراز شارایط انساانی

میرسند؛

د) پرواز جاادویی :از ج اه مشاتر.ا عرفاان شا نی و تصاوف اسات .اه در آن ادعاا مایشاود
ش ن/صوفی ،در حاکت خ سیی و بیخویشی قادر به پرواز است؛

ه) ریاضت :یکی از مه ترین مناس

ذار است .ه در ش نیسا باهواساطۀ اع ااکی چاون تح ال

سرمای سخت و حرار اخیر ،و در تصوف اسالمی با روی ردانی از خوشیها و کذایذ دنیاوی و

ترک آنها صور میپذیرد؛
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و) .رامت :در عرفان ش نی و تصوف اسالمی ادعا شده .اه شا ن /صاوفی قاادر اسات باهواساطۀ

یاریجستن از عاک غیب ،اع اکی خارق عاد و ورای تواناییهای بشر انجام دهد؛

ز) نوزایی. :ه مه ترین آیین رازآموزانه و عرفانی است و غایت هدف ش ن /صوفی اساتی شا ن
به .

اع اکی چون تجربههای خ سهآمیو ،خوا سنیین ،بیهوشی و ریاضاتهاای جسا ی باه

تشرف و نوزایی می رسد؛ و در تصوف اسالمی نیو ساک

با تکیه بر حدیث «موتوا قتل ان ت وتاوا»

و به یاری ترک تع قا دنیوی ،آمادۀ مرر ن ادین و زایشی نو میشودی

پینوشت

1. Marind

منابع

آشتیانی ،جاللاکدینی ()1376ی عرفان (بخش اول ش نیس )ی چ دوم ی شر.ت سهامی انتشاری تهرانی

ابونعی اصفهانی ،اح دبن عتداهللی ( 1967م)ی ح یه االوکیا و طتقا االصفیای داراککتا اکعربیی بیرو
افال.ی ،ش ساکدینی ()1362ی مناقب اکعارفینی تصحیح تحسین یازیجیی انتشارا دنیای .تا ی

اکیاده ،میرچای ()1382ی اسطوره ،رؤیا ،رازی ترج ه رؤیا منج ی چ سومی نشر ع ی تهرانی

_____)1389( .ی رساکه در تاریخ ادیانی ترج ۀ جالل ستاریی چ چهارمی انتشارا سروشی تهرانی
_____)1388( .ی ش نیس ی ترج ه مح د.اظ مهاجریی چ دومی نشر ادیانی

بتال ا.ترآبادی ،محسن و معصومه برس ی ()1395ی «مرر به مثابه تشرف (نوزایی)»ی مج ۀ مطاکعا ایرانیی
سال پانوده ی ش ارۀ بیست و نه ی بهار و تابستان ،ص 17-1

پاتوف ،میشل و پرن ،میشلی ()1368ی فرهنگ مردمشناسیی ترج ۀ اصغر عسیری خانقاهی ویسی تهرانی
تدین ،عطااکهی ()1374ی ج وههای تصوف و عرفان در ایران و جهانی دانشیاه تهرانی تهرانی

جامی ،نوراکدین عتداکرح انی ()1336ی نفحا االنس من حضرا اکقدسی تصاحیح مهادی توحیادی پاوری
.تا فروشی مح ودیی تهرانی

جهانپور ،فاط هی ()1394ی «تح یل محتوایی معراجنامههای مودایی»ی فص نامه جستارهای ادبایی شا اره 190ی
صص 114-81ی

خسروی ،ر.ناکدینی ()1366ی «ن ایشهای آیینی»ی مج ۀ چیستای سال پنج ی ش ارۀ  5و  ،6دی و به نی
دامادی ،سید مح دی ()1367ی ابوسعید نامهی دانشیاه تهرانی تهرانی

زرین.و  ،عتداکحسینی ()1369ی جستجو در تصوف ایرانی چ چهارمی امیر.تیری تهرانی

_____)1388( .ی «عارف و عامی در رقص و س اع»ی پژوهشنامۀ اد ح اسایی دورۀ 5ی شا ارۀ 9ی پااییو و
زمستانی ص 21-39ی

سجادی ،سید جعفری ()1383ی فرهنگ اصطالحا و تعتیرا عرفانیی چ هفت ی انتشارا طهوریی تهرانی

سجادی ،سید ضیاءاکدینی ()1379ی مقدمهای بر متانی عرفان و تصوفی چاپ هشت ی انتشارا س تی تهرانی
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سراج طوسی ،ابونصری ( 1914م)ی اک ع فی تصوفی تصحیح رینوکد آکن نیک سونی بریلی کیدنی

س ی ،ابو عتداکرح نی ( 1953م)ی طتقا اکصوفیهی تحقیق نوراکدین شریتهی داراککتا اکعربیی مصری

سنایی غونوی ،ابو اک جد مجدودبن آدمی ()1364ی دیوان اشعاری به اهت ام مدرس رضویی چ ساومی .تابخاناه
سناییی تهرانی

شاه یری ،آزادهی (« )1386بررسی تطتیقی مؤکفههای مشاترک میاان رقاص سا اع و پرفاورمنس آر (هنار
اجرا)»ی فص نامه هنری ش اره 73ی ص 206-226ی

شری اکدین ابراهی ی ()1347ی تحفه اکعرفان؛ روزبهان نامهی به .وشاش مح ادتقی داناشپاژوهی انج ان آیاار
م یی تهرانی

عویواکدین نسفیی ()1379ی انسان .املی تصحیح ماژیران موکهی چاپ پنج ی طهوریی تهرانی

عطار نیشابوریی (بیتا)ی تذ.ره االوکیای مقدماه مح اد قووینای از روی چااپ نیک ساونی انتشاارا مر.اویی
تهرانی

عین اکقضا ه دانی ،ابواک عاکی عتداکه ابن مح دی ()1341ی ت هیدا ی تصحیح و تع یاق عفیا
دومی منوچهریی تهرانی

غرویان ،مینای ()1390ی «ش نیس  ،فنون .هن خ سه :نقاد و بررسای .تاا
مهاجری»ی .تا ماه دینی ش اره 167ی شهریوری صص 81-76

عسایرانی چ

ش نیسا  ،ترج اه مح اد.اظ

غواکی ،ابوحامد امام مح دی ()1380ی .ی یای سعاد ی به .وشش حسین خادیوج  2،جی شار.ت انتشاارا
ع ی و فرهنییی تهرانی

غونوی ،سدیداکدین مح دی ()1348ی مقاما ژندهپیل جامی تصحیح حش ت مؤیردی بنیاه ترج ه و نشر .تا ی

غنی ،قاس ی ()1386ی تاریخ تصوف در اسالمی چ ده ی انتشارا زوراری تهرانی

قشیری ،عتداککری بن هوازنی ()1361ی ترج ۀ رساکۀ قشیریهی تصحیح بدیعاکومان فروزانفری انتشاارا ع ای
و فرهنییی تهرانی

قیصری رومی ،مح د داوودی ()1375ی شر فصوص اکحک ی به .وشش سید جاللاکدین آشتیانیی ع ای و
فرهنییی تهرانی

.اشانی ،عتداکرزاقی ()1354ی شر منازل اکسائرین انصاریی انتشارا حامدی تهرانی

.ندری ،مهرانی ()1377ی «معرفی آیین ش نی در آمریکای جنوبی»ی مج ه نامه فرهنگی ساال هشات ی شا اره
اولی سازمان فرهنگ و ارتتاطا اسالمیی بهاری

ودرزی ،حجت و .وروش ودرزیی ()1393ی «تج ی رقاصهاای اسااطیری در سا اع عرفاانی»ی فصا نامه
عرفانیا در اد فارسیی دوره 5ی ش اره 3ی پیاپی 18ی بهار

مختر دزفوکی ،فهی هی ()1384ی «تر.ان ،از ش نیس تا اسالم»ی تااریخ و ت ادن اساالمیی شا اره اولیتابساتانی
صص 49-61ی

مست ی بخاریی ()1366ی شر اکتعرّف ک ذهب اکتصورفی به .وشش مح د روشنی انتشار اساطیری تهرانی
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نیی.اد. ی تصحیح مح درضا شافیعی2 )ی اسراراکتوحید فی مقاما اکشیخ ابی سعیدی ج1367(  مح دی،منورر
آ اهی تهرانی

)ی مثناوی معناویی تصاحیح عتاداککری ساروش (نساخه قونیاه)ی چ ساومی1377(  جاللاکدین مح دی،موکوی
انتشارا ع ی و فرهنییی تهرانی

)ی سرچش ۀ تصوف در ایرانی چ هفت ی مرویی تهرانی1368(  سعیدی،نفیسی

 نصاحرا»ی. نهاای تار.هن در میان تار.  بقایای اعتقادا:ر خنجر.)ی «پَرخوانی و ذ1396(  عقیلی،نقوی
ی47-70 ی مرداد و شهریوری ص15 ی ش اره5 دوماهنامۀ فرهنگ و ادبیا عامهی سال

،»)ی «روشهای خ سیی ش نیس در برخی از فرقههای تصرف1388(  ناصر و سید ع ی قاس زادهی،نیکوبخت

-185 اشانی ش اره نه ی بهار و تابستانی ص. مج ه مطاکعا عرفانیی دانشکده ع وم انسانی دانشیاه

ی216

ش اک حجو ی مقدمه و تصحیح و تع یقا مح ود عابادیی. )ی1384(  ابواکحسن ع ی بن عث انی،هجویری
سروشی تهرانی

Eliade. Mircea. (1959). the sacred and the profane. published by: Harcourt Brace Jovanovich
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Abstract
Most of the world’s mystical schools strive to isolate the seekers and novices from
the profane and mundane life and guide them to the real driving force of the world
and the mysteries of the sacred world. Shamanism is one of these mystical schools
that by its specific rituals and practices takes the seeker into a trance state and
ecstatic unconsciousness, and through seeking help from the world of spirits and
world of gods makes supernatural wonders take place. Shamanic rituals and customs
bear a striking resemblance to Islamic Sufi customs; to the extent that some even
believe that Islamic Sufism was influenced by Shamanism. In this study, the authors
investigate some of these similarities, including the states of trance and ecstatic
unconsciousness, the importance of music and stomp, soul flight and ascension of
the seeker, magical flight, mystical austerity, performing supernatural wonders, and
the issue of rebirth.
Keywords: Shamanism, Islamic Sufism, Trance State, Supernatural Wonders,
Rebirth.
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