
 

 

 

 

 

 

 انقالب کرامات صوفیّدر  یرطایی و تداوم اسجا جابه
 1مالمیر تیمور

 تهرانفارسی دانشگاه  ادبیّاتاستاد گروه زبان و 

 یمحب ناصر
 فارسی دانشگاه کردستان ادبیّاتی زبان و دانشجوی دکتر

(63تا  71 )از  

67/3/7615، تاريخ پذيرش مقاله: 63/7/7615تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده
نیز به حیات خود  شرايطترين  توانند با تغییر شکل در سخت می ،ها نیرومند و پايدار هستند اسطوره

نظیر آداب و رسوم،  فتصوبسیاری از مسائل . بمانند جایفعال بر و  ادامه دهند و در قالبی ديگر زنده

تأثیر ای  گونهبهيا اسطوره در آنها  اندهای متون ادبی عرفانی، از اسطوره گرفته شده ها و داستان هقصّ

ها با تعالیم  ه است. وجود اساطیر کهن در برخی آداب صوفیه، نشانة سازواری و انسجام اين انديشهنهاد

را در  آنی تداوم ها همنظور تبیین سازواری اسطوره با مباحث عرفانی، کارکرد و شیواست. به صوفیّه

دهد  می ايم. نتیجة اين پژوهش نشان ن هشتم بررسی کردهمتون عرفانی زبان فارسی تا پايان قر

متناسب با چارچوب  ،تقدس عناصر آب و آتش و ، اشهبخشی نجاتنظیر  ؛ای اسطورههای  انديشه

ساختار کتب مقامات عرفا نیز . اندان به حیات خود ادامه دادهصوفیّ های عرفانی، در قالب کرامات انديشه

ان از آب يا صورت گذر آزمونی صوفیّی آشناسازی نیز بهها آيینبخشی است.  مبتنی بر اسطورة نجات

يی اسطوره در جا جابهپیر، قطب و ابدال نیز شکلی از  اهمیّتشده است.  جا جابهآتش و در قالب کرامت 

  قالب کرامات است.

 

 .بخشیوره، کرامت، متون عرفانی، آشناسازی، اشه، نجاتيی اسطجا جابه های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1

اند ريشة عرفان و  طرفی دربارة منشأ عرفان اظهار نظر کرده غالب محققانی که با بی

ا موارد امّاند،  اند و آن را پیامد طبیعی گرايش به زهد دانسته تصوف را اسالم دانسته

سبب نده است يا اينکه واضح نیست و بهناشناخته ما فتصورايج  رِبسیاری از منابع تفک

های صوفیان با  به تطبیق انديشه پژوهشگرانبرخی ابهام، محل اختالف بسیار است. 

اسالمی در های غیر ن از برخی انديشهصوفیاأثر و غالباً به ت  اديان و مکاتب ديگر پرداخته

 هايی نقل شده ها و حکايت اند. در متون عرفانی روايت اشاره کرده آنها عین صبغة اسالمی

گاهی هم با معتقدات  و نیست پذيرگنجد و باور انسانی نمی ةکه در حوزة تجرب است

صورتی بوده که اين روايات و اعتبار راوی آنها به و ا نحوة نقلامّ ،دينی همخوانی ندارد

آنها، از ديدگاهی   ای که بحث دربارة گونهبه؛ استها، حکم خبر متواتر يافته  داستان

در  مثالً ؛شود ممکن است يا با رنج و تهمت همراه میناعلمی و عقالنی، گاهی 

کسان، براثر گناه  که برخیاست شده نقل  ها ، رواياتی دربارة مسخ انساناالسرار کشف

توجیه چنین  .(661-663و  613: 7 ج ،7637 )میبدی،اند  صورت حیوان يا ستاره درآمدهبه

قول در کتب دينی منسبب تنگناهايی که در برخورد با قصص مواردی دشوار است، به

واقعی و اگر هم ظاهری غیر را واقعیت تلقی کرده هاهقصّ وجود داشته است، اين

 ؛شدنی استهرآنچه خدا بخواهد، اند که  توجیه کرده گونهنها را تأويل و اين، آاند داشته

واقعی بودن به غیر است، ت و در کتب آسمانی نیامدهمواردی که نقل عمومی اس ا درامّ

در کتاب و سنت وجود  آنچهنسبت به گويد بايد  که مقدسی میاند؛ چنان آنها اشاره کرده

سخنان  دربارة خواجة انصاریز زبان روايت جامی اا امّ ،(653: 7633)منکر شويم  ،ندارد

 ،گفته است بايد هرگاه چنان سخنانی بشنوی؛ وی استمتفاوت آمیز مشايخ کرامت

و به دل به ايشان گرايی و انکار نیاری! و هرگاه از دوستان خود يکی با تو »خوشت آيد 

زيرا که  ؛بتر باشد از هر گناه که آن بتر باشد که بکنی نمايد ترا. قبول نیفتد و حقیر آيد، 

 . (65: 7613)جامی،« آن دلیل محرومی و حجاب باشد

فانی، از اسطوره های متون عر ها و داستان هنظیر آداب، قصّ فتصوبسیاری از مسائل 

های اساسی  ده است. يکی از ويژگینهااسطوره در آنها تأثیر  ،ای گونهگرفته شده يا به

    را خلق کند و هم  چیزیقادر است است؛ اسطوره هم  بودنهمیشه زنده ،اسطوره

اين، وجود اساطیر کهن در برخی آداب ؛ بنابر(61  :7633 )الیاده،خشد ب تدوامآن را  تواندمی
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 صوفیّهها با تعالیم  اری اين انديشهوبلکه نشانة ساز ،صوفیه، به منزلة تضاد با اسالم نیست

 است. 

ای  های اسطوره های عرفانی از داستان به تحلیل و تفسیر برداشت پژوهشگرانبرخی 

انجام و مولوی نیز  ارعطنظیر  یسهروردی يا شاعران عارف راچنین کاری  .اند کرده هتوج

است  شدههای کهن در آثار عرفانی  که موجب احیاء و تداوم عناصر و آيین اندداده

. زيعور از نخستین (761: 7633 و همدانی، 56: 7631 راستگو، ؛11 -13: 7616ی، )امیرمغز

به تکرار هتوجره پیوند دارد و بابا اسطو صوفیّهکسانی است که معتقد است کرامات 

را متعلق به ضمیر  آنهاهای مختلف و مناطق گستردة دنیا،  الگوهای کرامات در فرهنگ

به اشتراکات اسطوره و  پژوهشگرانبرخی  (.661-661: 7136)پندارد  ناخودآگاه جمعی می

ب انسان به برای تقر اين دوکه مظفری به کارکرد مشترک اند؛ چنان کرده هتوجعرفان 

پور به اشتراک انديشة عرفانی با اسطوره در  يا افراسیاب (736: 7633) کنداشاره میخدا 

جايی  در برخی موارد، پژوهشگران به جابه (.76: 7631)انديشی پرداخته است مرگ

 برای مثال، مالمیراند؛  کرده هتوجصورت موردی سطوره در آثار و مسائل عرفانی بها

جايی اسطورة  آنان مبتنی بر جابه لتحودر را گناه  اهمیّتناگهانی عارفان و  لتحو

يا علت عدم تفصیل و اتمام داستان  (717: 7631) است دانستهآفرينش نخستین انسان 

صورت نقش زنان به  جايی اسطورة آفرينش، بر جابهالصور را در مثنوی، مبتنی قلعة ذات

چنین امامی و مالگرد معتقدند هم (.11: 7633 )مالمیر، گشايی تحلیل کرده استدر قلعه

و رمز دل و باطن است اسالمی به خود گرفته  -بازنمودی رمزوار در عرفان ايرانیجم جام

شده ای برای کسب معرفت و درک اسرار  مايهی جمال معشوق يا دستعارف برای تجل

  (.71: 7617)است 

اطالق  صوفیّهو مشايخ  ااولیق عادت عادی و خرکرامت عمدتاً به کارهای غیر

 151: 7635بخاری،)مستملیاند  ان به اين کرامات عمدتاً با نظر مثبت نگريستهصوفیّشود.  می

که چنان ؛اند به کرامت نظر خوشی نداشته آنهاا مخالفان امّ ،(76-73: 7616 نامقی،و جام

برخی موارد را تلقین شیطان  و نگرد ان به ديدة انکار میجوزی به کرامات صوفیّابن

بودن ماجرا شیطانی هتوجو برخی م اند ان بدان فريفته شدهداند که افرادی از صوفیّ می

ان متأخر ياد همچنین از صوفیّاو  .اند اند و کرامت را قبول نداشته و از آن حذر کرده شده

با اشاره  و یاورندبه جعل کرامت روی ب ااولیکرده که شیطان آنها را فريفته است تا برای 
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 -631: 7631)بودن آنها را افشا کرده است ساختگیچند مورد از کرامات در آثار عرفا، به 

دادن از غیب، شفای بیماران، اشراف بر رغم چنین انکاری مواردی مثل خبربه (.616

ان در کتب عرفانی، مقامات عرفا، رفتن صوفیّکردن درندگان، بر آب فراست، رام ضماير يا

به تنوع رويکردها، در هتوجوفور ذکر شده است. بابه صوفیّهها و مناقب مشايخ  تذکره

اند و ديدگاه و روش واحدی  کارکردهای مختلفی برای کرامت قائل شده صوفیّهمتون 

های  ديدگاه ،نیز دربارة کرامت پژوهشگران (،676: 7616 )موسوی،اند  پیش نگرفته

داند که جنبة اقناعی  های هنری می کدکنی کرامات را گزاره؛ شفیعیدارند گوناگونی

ها را بايد در حوزة انشاء دريافت که ممکن است  خبرهای اين گزارهگويد او می .دندار

ولی در ديگری تأثیری نداشته باشد. از نظر وی، آنچه در کرامات  ،کسی را اقناع کند

شناسی نقل يا ساختن کرامت کارکرد کرامات نظیر روان ،است هتوجقابل ایاولمشايخ و 

)مدنی اند  و نقل کرامت مخالفت کرده ساختنفاش با صوفیّه. مشايخ (33 -31: 7616)است 

کراماتی  غالب اين مشايخ بهها،  رغم اين مخالفتحال بهدرعین ؛(17: 7631 ن،ديگراو 

 اند.  نسبت داده

 ؛اند بندی و تفکیک کرامات برآمدهن در پی توجیه و تبیین يا دستهپژوهشگرابرخی 

     پذيرفتنی و که امکان وقوع کرامات را به شرط دوری از افراط و تفريط، چندان

معتقدند  ،نمايد در مواردی هم که ناپذيرفتنی و باورنکردنی می و اند شدنی دانستهاثبات

عی، به جعل و برساختن مريدان و شیفتگان مشايخ به داليل مذهبی، سیاسی و اجتما

را سه نوع  صوفیّههای متون  عباسی حکايت (.736 )همان: اند حقیقی دست زدهکرامات غیر

های      معتقد است حکايتاو و ابداعی.  )کرامت(العاده ، خارقگراواقع :ه استدانست

های ناخودآگاه و  اً محصول ناخودآگاه هستند؛ زيرا فعل کرامت در حالتالعاده عمدتخارق

شیری نیز چنین کراماتی را ذهنی و خیالی  (.763: 7631)افتد  وجد و خلسه اتفاق می

: 7613)های مرسوم در ذهن و ضمیر انسان دارد  داند که ريشه در خواب و خیال می

 اولیة و الگوهای نوعی صور ،اولیاالتذکرة در کرامات بندی ديگر با دسته پژوهشگری. (736

 کرامات اين از بسیاری است معتقد کرده و شناسايی و بررسیرا  ااولی به منسوب کرامات

 (.61: 7631 شهپر، )صادقیاست  قديسان و انبیا به مربوط قصص و معجزات از برساخته

عمدتاً مربوط به دوران  کرامتهای  ه، داستانفتصوبرخی نیز معتقدند در آثار کهن م

سبب توسعة جريان ر بههای متأخ نامه ا در مناقبامّ ،واليت و رهبری شیخ بوده است
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، ادوار پیش و پس از فتصوهای جديد در  پردازی قهرمان و پیدايش نظريه شخصیت 

 .(765: 7616 پور، و ابراهیمنیا  صدری) تنیس کرامتهای  حیات مشايخ نیز خالی از داستان

به   اسطوره اين است که ها ديدگاه اغلبوجه مشترک ا امّ ،تعريف اسطوره دشوار است

در شکل درام،  ؛ اين نگاهقدسی به آفرينش است یپردازد و نگاه آغاز و خلقت می

هنگامی که (. 635: 7633 )مورنو، دشو نمايش، کنش، تجربه و کشف و شهود بیان می

های زيادی در اختیار  انگاره ،انديشیم گی درونی میدربارة راز درونی، حیات جاودان و زند

 گیريم که در نظام ديگری از انديشه موجود است هايی بهره می بلکه از انگاره ،نداريم

 و ها نیرومند و پايدار هستند نیز معتقد بود اسطوره (cassirer) کاسیرر (.17: 7631 )کمبل،

گرايی اثباتنیز به حیات خود ادامه دهند؛  شرايطترين  توانند با تغییر شکل در سخت می

ها نیز  ا در همین حوزهو علم به دنبال زدودن اسطوره از نظام انديشگی خويش بودند، امّ

. از نظر (61: 7613 )کاسیرر، بماند جایاسطوره توانست در قالبی ديگر زنده و فعال بر 

تر هستی، گرايشی  های بزرگ پهنه دربه جای گسترش ، ای کاسیرر در تفکر اسطوره

شود. نیرومند به تمرکز وجود دارد که به جای توزيع گسترده، تراکم فشرده را باعث می

ای  بندی اسطوره همة نیروها بر يک نقطة واحد، شرط الزم هر نوع تفکر و صورت تمرکز

د همان همچنان بر گر ،بیابد لتحوقدر هم که اسطوره هر  .(36: 7633 )کاسیرر، است

دهد؛ فقط ممکن است دارد و پیوندش را با اصل از دست نمیه قرارمیدان نیروی اولیّ

پیوند « الگو کهن»در نظر يونگ، اسطوره با  (.13 )همان: شکل و صورت آن تغییر بیابد

حیاتی  اهمیّتبا  ومدرّج صورت را بهالگوهای نهفته در ناخودآگاه بشر  دارد. يونگ، کهن

: 7633 )مورنو، اند س، خود را تکرار کردهملب های جامهتاريخ با  طیداند که  و کاربردی می

آنها را  ،داند می ادبیّاترا مشخصة مشترک اسطوره و « مداری روايت»فرای نیز (. 11

در آن  شدهجا  ای جابه گونهداند که اسطوره به را بستری می ادبیّات و خواند خويشاوند می

 (.733-731: 7611) د يافته استنمو

های تداوم منظور تبیین سازواری اسطوره با مباحث عرفانی، کارکرد و شیوهبه

ايم. فرض اصلی  اسطوره را در متون عرفانی زبان فارسی تا پايان قرن هشتم بررسی کرده

س عناصر آب و آتش تقدو  بخشی، اشهای نظیر نجات ای اسطورهه هما آن است که انديش

ان به حیات خود ادامه های عرفانی، در قالب کرامات صوفیّ متناسب با چارچوب انديشه

  داده است.
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 جایی اسطورۀ آفرینش  جابه .0

   نخستین در فرهنگ ايرانی، داللت بر اين دارد که وی واسطة  اساطیری انسانِ اصل

رويش  ،يابند رهايی مینیستی از ها  انسان ،مرگ او اب ی ديگر است؛ها آمدن انسانوجودهب

اين نمونة  (.53-65: 7637 بهار،) يابد آيد و گسترش می میوجودبهآبادی در جهان  و

جا شده است که نقش  جابه ،العادهصورت فردی فوقی ديگر بهها نخستین انسان در دوره

العاده، نجات و محافظت ديگران در اين انسان فوقوظیفة  .بخشی است عمدة وی نجات

عرفان و  بخشی در ن از نجاتپژوهشگرا. برخی (631-633 )همان: ستها سیبآ مقابل

ا آنچه امّ ،(61: 7616 بخش و همکاران،)تاج اند صورت گذرا ياد کردهارتباط آن با اسطوره به

بودن برخی عارفان، شکل العاده و فراانسانیاين است که فوق ،نظر ماستدر اينجا مورد

صورت که گاهی به استای از نمونة نخستین انسان در اسطورة آفرينش  يافتهتغییر

 عادی جلوه کرده است. صورت انسانی غیرو گاهی نیز به بخش نجات

خواستار  ،کردندرا انکار میپیامبران  که اقوامی ،آيات قرآن کريم برخی مطابق

انجام پیامبری بودند که ماهیتاً باالتر از افراد عادی باشد و اعمالی فراتر از توان بشری 

 ؛3 -1: فرقان)د؛ نه پیامبرانی که در بازار قدم بزنند و اعمال روزمرة آدمی داشته باشند ده

بران به اين پاسخ پیام(. 756: شعراء، 66 و 66: مؤمنون ؛73: ابراهیم ؛61: هود ؛16 -13: ءاسرا

 ؛(3: احضُ، 77: ابراهیم)سخنان غالباً اين بود که آنها نیز همچون ساير افراد بشر هستند 

الصوفی مع اهلل »يا « صوفی از گِل نیست»هايی نظیر  ، گزارهالقلوبروضةاين، اگر در بنابر

صوفی » ، مبنی بر اينکهخرقانیهست يا عبارت  (676: 7633 کدکنی، شفیعی« )بالمکان

 نبايد به دنبال اصلی اسالمی برای چنین  ،(651 -653: 7633، )میهنی «ناآفريده باشد

نمونة نخستین انسان شکل  أثیر اسطورة پیشتها تحت چون اين گزاره ؛هايی بگرديمگزاره

 گرفته است. 

در مواردی ممکن است  و دارند بسیاری اهمیّتپیر، قطب و ابدال در عرفان اسالمی، 

بتنی بر پشتوانة چند م؛ هررا به روايت دينی نیز مستند کرده باشند اهمیّتوجه اين 

ءاهلل، اين است که اين ااولیدربارة  بخشی مبتنی بر نجات هایجمله باورمحکمی نباشد. از

 وحیدالتاسراردر  (.666: 7613 )سلطان ولد،وقت از وجود آنان خالی نخواهد بود جهان هیچ

        ی نقل شده است مبنی بر اينکه بخش در دنیا حکايت لزوم وجود نجات دربارة

گويد:  بیند، به پدر او می ياسین چون ابوسعید را هنگام کودکی میبوالقاسم بشر اشیخ
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ديديم و اين درويشان ضايع  بنتوانستیم رفت از اين جهان که واليت خالی می ما می»

ها را از اين کودک  را بديديم، ايمن گشتیم که واليتو اين فرزند تماندند. اکنون که می

  نويسد: نسفی می(. 71: 7633 )میهنی، «نصیب خواهد بود
ويند و دانا و بالغ و کامل ای درويش! انسان کامل را شیخ و پیشوا و هادی و مهدی گ»

نما و آئینة  زمان گويند و جامِ جهان امام و خلیفه و قطب و صاحبل گويند. و و مکم

کند،  نمای و ترياق بزرگ و اکسیر أعظم گويند، و عیسی گويند که مرده زنده می گیتی

داند. و  و خضر گويند که آب حیات خورده است، و سلیمان گويند که زبان مرغان می

 .(5 -6: 7617) «اين انسان کامل همیشه در عالم باشد و زيادت از يکی نباشد

تنان  سیصدتنان و چهل»کند:  بندی می در شش طبقه دستهی خدا را ااولیهمچنین 

و اين يکی قطب است و عالم به برکت وجود  ؛تنان و يکی تنان و سه تنان و پنج و هفت

و ديگری نباشد که به جای وی نشیند،  مبارک او برقرار است. چون وی از اين عالم برود

بخشی اين افراد، تعداد  نجاتيح به با تصر التعرف شرحنويسندة  (.671:)همان« عالم برافتد

ايشان را حق تعالی در میان خلق زنهار »نويسد:  آنها را چهارصد نفر دانسته است و می

میبدی  (.16: 7636 بخاری،)مستملی« دارد نهاده است تا خلق را به برکت ايشان از بالها نگه

 نويسد:  می (67)رعد:  «اهَافِرَأطْ نْمِا هَصُنقُضَ نَأرْی الْأتِا نَا أنَّرَوْيَ مْأوَلَ»در تفسیر 
به زبان اهل اشارت و بر ذوق ارباب معرفت تفسیر اين آيت در آن خبرست که »

مصطفی صلی اهلل علیه و سلم گفت: بُداَلءُ أمّتی أربعون رجالً اثنان و عشرون بالشام و 

عشر بالعراق، کلّما ماتَ منهم واحدٌ أبدل مکانه آخر فإذا جاء األمر قبضوا. اصلی  ثمانیة

 (.671: 5 ج ،7637) «عظیم است اين خبر در علوم حقايق و تمکین ارباب معارف

 نه هالک خواهد شد بخشان شود، اگر دامن اين نجات ه ب دست  بايداين، انسان بنابر

برای  ،به جماعتی گفت اگر باليی روی نمود خرقانی، ؛ برای مثال(676: 7635 رازی،)نجم

خدای »همچنین گفت:  .(767 -763: 7633 کدکنی،)شفیعی دفع بال ابوالحسن را ياد کنید

تو آبی خورد، همه را به تو  که از اين رودِوحی کرد به من و گفت: هر جل و عزّ

بخشان در  امید به وجود نجات (.735: 5 ج ،7637میبدی،  :نیز ر.ک 636 )همان:« بخشیدم

يابد: بودن برخی پیامبران رواج هايی مبنی بر زنده است که روايت هشددنیا باعث 

دو در زمین و دو در آسمان: الیاس و خضر در  ؛اند اند چهار پیغامبر اکنون زنده گفته»

(. 656: 7 ج ،7633 مولوی، :نیز ر.ک 53: 3 ج )همان، «زمین، و عیسی و ادريس در آسمان

بخشی است؛ به اين معنی که  ساختار کتب مقامات عرفا نیز مبتنی بر اسطورة نجات
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اند و به خدا  ها اصوالً معرفی اشخاصی است که فراتر از ديگران ساختار اين کتاب

، غرض از تألیف کتاب را اثبات وجود پیل مقامات ژنده که نويسندةترند؛ چنان نزديک

از نظر روايی و  (.5: 7633 )غزنوی،نويسد  اتر از خلق عام میاشخاصی فراتر از عادت و فر

که اعمال و  صورتاينه است؛ بهشدجايی  محوری، باعث جابه نیز شخصیتادبی 

ديگر از همان سنخ و خانواده نسبت  فردیآسانی به اهای مربوط به يک شخص بهماجر

آقابابايی و  )حاجهای حکايات شايع است  جايی در شخصیت گونه جابه اين .داده شده است

 ابراهیم ادهمدربارة ، حکايتی واحد را األنس نفحاتکه جامی در چنان (؛766: 7631 نصری،

جايی و تکراری بودن اين حکايت  شقیق بلخی نقل کرده است و خودش نیز به جابه و نیز

داستان ابراهیم ادهم است که  جايیجابهنمونة بارز  (.61: 7613 )جامی،اذعان دارد 

ناگهانی  لتحوهای داستان وی از سرگذشت بودا متأثر است و ماجرای چارچوب و کنش

دارد و شباهت  بسیار، به سرگذشت بودا لتحوقبل و بعد از  درهمچنین سرگذشت او  و

     .(73: 7613 امین،)اند  خوانده« بودای اسالم»خاورشناسان او را  ،به همین سبب

الشهدا نیز وارد ماجرا را در نقل سرگذشت حمزه، سیدای از همین  حال، پارهدرعین

 (. 731: 5 ج ،7637 )میبدی، اند کرده

 

 جایی آیین اَشَه  جابه .9

اشه  ؛است (asha) ای از نیروی اشهدر بسیاری موارد، جلوه ااولیروايات مبتنی بر کرامات 

اساس آن نظم و عدل و آسايش به است که بر های اعتقادی ايرانیان باستان پايهاز جمله 

 (.661 -666: 7611 فر، )ثاقبتواند جهان را آباد کند  آيد و با اجرای آن انسان می ارمغان می

و در اوستا اشه  (arta) در وداها ارتَه» که جمله اساطیر مشترک هند و ايرانی استاشه از

دارند. ارته يا اشه در جهان اخالقی نیز  خدايان بزرگ آن را پاس میشود و  خوانده می

ويژه  پیوند اشه با مسائل انسانی، به (.653: 7637 )بهار،« در کار است اعنوان راستی و تقو به

ی مسائل طبیعی، در اعتقاد به نقش سیاسی و حت ،مسائل اخالقی، عقیدتی، اجتماعی

ارد. اين ارتباط تنگاتنگ بین رفتار انسان با مسائل دريشه مؤثر انسان در بهبود جهان 

 دينکردکه در روايتی از طبیعی در بسیاری از کتب دينی زردشتی بروز يافته است؛ چنان

لة پرهیزگاری را در پیوند با ئتوان مس شمارد، می باران را برمی که دشمنان و دوستانِ

يا در روايتی از  (57: 7633 )مزداپور، کرد کرداری مشاهده مسائل طبیعی همچون باران
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 )همان: شد هتوجمهای طبیعی  توان تأثیر رفتار انسان را بر پديده نیز می ناشايستشايست

ری دارد و مراسم اساس است که فروهر نیکان در ايجاد بارندگی نقش مؤث. برهمین(56

سبب آنکه به (.37 )همان: رساند داری از آنان نیز به بارندگی ياری میدرگذشتگان و سپاس

قهرمانان و نیکان در پی تحقق اهداف واالی انسانی و دينی هستند، قانون اشه همچون 

مبنای اساطیر مزديسنا، اجزای آفرينش همچون  بر .پشتیبان و ياريگر در کنار آنان است

 کدام از اينکردن هریاه و آب و آتش در جبهة نیک قراردارند و پشتیبانیحیوان و گ

تواند نمودی از اصل اشه باشد. بارزترين نمود اصل اشه در  اجزای طبیعت از انسان، می

ه از فر ،دار و پرهیزگار داری با شاه پیوند دارد؛ شاه عادل و دين سیاست و حکومت

ا شاه امّ ،آورد برخوردار است و فراوانی و رفاه و سرسبزی را برای کشور به ارمغان می

ايزدی است، موجب بدبختی و قحطی و ويرانی و  همحروم از فر دين که بیدادگر و بی

 شود.  هجوم بیگانگان می

هايی متناسب با ساختار انديشه و  اشه نمودها و جلوهاصل  در انديشة عرفانی

صورت که در ساختارهای اينءاهلل پیدا کرده است؛ بهااولیهای مهم نظیر  شخصیت

های مرکزی هستند. آنچه در ساختار سیاسی  تیّء به جای شاهان، شخصااولیعرفانی، 

صورت در آثار عرفانی غالباً به (،635 -637 :7631 )يوسفی، مطرح استه شاهی عنوان فربه

های مافوق بشری  نمود يافته است؛ يعنی پیروی از اصل اشه به آنها توانايی ااولیکرامات 

گیرند. اين امر کامالً مطابق اربخشان قر داده است تا به اين طريق بتوانند در زمرة نجات

اساس آن، تنها اشونان و راستان در زمرة فرهمندان است که بر« هفر»و « اشه»با پیوند 

: 7633 )پیادةکوهسار،و بدکاران از اين موهبت محروم هستند  گیرند و اهريمنان میقرار

 انديشةکه در چنان .بخشی نتیجة پیروی از اصل اشه است مطابق اين ساختار، نجات (.31

 انديشةدر  ،می کشور نتیجة پیروی شاه از قانون اشه استسیاسی، آسايش ملت و خر

مقامات در  شود.ديده میصل اشه لة پرهیزگاری در پیوند با ائعرفانی نیز همچنان مس

 م؛پیل رفت نزد احمد ژنده ،از شدت فقرگفت ابوالقاسم کُرد ل است که خواجهنق پیلژنده
را کفايت چه باشد؟ گفتم: خواجه هر روز چهار دانگ بايد تا و هر روز تفرمود که »

کردند، را بر آن سنگ حواله و شیخ االسالم فرمود که چهار دانگ تکفاف من شود. 

بَرَد. بعد  آيد می که می، هرکن... تا خیانت نکنند از فرزندان تو بَر و خرج می آی و می می
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بردند... چون از فرزندان او يکی  فرزندان همچنان می ،لقاسم را وفات رسیداز آن چون بُ

 (. 67 -63: 7616 نامقی،)جام« ديگر بیش نبود و نیافتند ،خیانت کرد

حکايتی نقل است که در آن فراوانی محصول را در ، انصوفیّهزار حکايت در 

پادشاهان ايشان عادل بودند و توانگران ايشان سخی »داند که  حضرموت به اين دلیل می

در مورد  (.673: 7631)« بودند و علماء ايشان امین بودند و عوام ايشان، منصف بودند

چاهی که يوسف را در آن حضرت يوسف نیز اشه اين گونه نمود يافته است که آب 

تاريک،  آب آن خوش گشت و چاهِ ،تلخ بود، چون يوسف در چاه آرام گرفت»انداختند 

يوسف  ،اندر صحن زندان درختی خشک بود»نیز  (،67: 5 ج ،7637 )میبدی،« .روشن شد

ان او را به زير گفت: مرا دستوری ده تا زير آن درخت نشینم و آنجا وطن گیرم، زندانب

آورد، يک شب آنجا عبادت کرد، بامداد آن درخت خشک سبز خشک فرو آن درخت

نیز حکايتی نقل شده  نامه الهیدر  (.35 )همان:« گشته بود و زير آن چشمة آب پديد آمده

خواهند که  روند و از او می سالی، مردم به نزد طاووس می است که در دورة قحطی و تنگ

 ،ارعط) داند طاووس در جواب آنان، قحطی را نتیجة گناهکاری مردم می .طلب باران کند

، همچنان مبتنی است کرامتی از عبداهلل بن مبارک روايت شده بارةآنچه در. (617: 7633

آنگاه توبه کرد و به علم و طلب آن مشغول شد و به »بر پیوند اشه و پرهیزگاری است: 

اغ شد، وی را ديد خفته و ماری عظیم، شاخی درجتی برسید که وقتی مادر وی اندر ب

. همین نوع (763: 7636 )هجويری، «ريحان در دهان گرفته و مگس از وی همی باز داشت

زرتشتِ نوزاد را »اند: پاسداشت حیوانات را در کودکی برای زردشت نیز نقل کرده اهمیّت

دهد و گرگ فرو  او را شیر می )کُريشک(شاخ  افکنند و گوسفند تک به النة گرگی می

ابوالحسن خرقانی حکايت معروفی هست که در موقع  دربارة. (613: 7637 )بهار، «میرد می

 کدکنی، )شفیعیآورد  اش می کشید و تا در صومعه بازگشتن از صحرا، شیری بار او را می

ند زهد و مبتنی بر پیو نامهالهیدر . حکايت حسن بصری و رابعه نیز (633و  667: 7633

گنجشکی با سری سقطی انس گرفته  (.635 -636: 7633 ،ارعط) دوستی حیوانات است

گنجشک نیز از او  ،ا روزی که او به تبع هوای نفس در پی نان خورش بودامّ ،بود

 :(756 -757: 7631 ،هزار حکايت)رمید  می

قفسی بود، بلبلی در  ،در آن عهد که سفیان ثوری را به تهمتی در حبس باز داشتند»

زار سرايیدن گرفت، روزی سفیان آن بلبل را بخريد و بها بداد و چون سفیان را بديد زار
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ای  ت زندگانی سفیان هر روز بیامدی و نالهپس از آن در مدّ .دست بداشت تا هوا گرفت

بل آن بل ،آنگه راه هوا گرفتی. چون سفیان از دنیا برفت و او را دفن کردند ،چند بکردی

را ديدند که بر سر تربت سفیان فروآمد و باری چند به درد دل و سوز جگر بسرايید و 

 ،7637 )میبدی،« های خون از منقار وی روان شد و جان بداد در خاک بغلتید تا قطره

 (. 716: 5 ج

النصر  النصر را تعبیر کرد، بخت اند که چون خواب بخت دانیال نبی آورده دربارة

هم در غاری کنند تا ايشان را هالک کند و   یال و اصحاب وی را با شیر بهبفرمود تا دان»

 بارةدر (.576 )همان:« بخورد، شیر چون ايشان را ديد از ايشان برگشت و تواضع نمود

آن ساعت که جنازة وی برگرفتند جوقی مرغان بر سر » :اند نقل کردهچنین ذوالنون نیز 

که آن همه خلق و زمین به ساية خود نانچ ؛جنازة وی آمدند و پر وا پر زدند

برخی موارد از نفرت حیوانات، نسبت به در  7(.635: 73 ج و 775: 3 ج )همان،« بپوشیدند...

اند پس از اينکه  که روايت کردهياد شده است؛ چنان نیزهای شرير و اهريمنی  انسان

گیرند  کشد، حیوانات از او نفرت می قابیل به راهنمايی ابلیس برادرش هابیل را می
  (.13: 6 ج ،7637 )میبدی،

 

 جایی طرح و مراحل آیین آشناسازی  جابه .2

ا و ها، هنجاره به مجموعه آزمون ؛و گذار فتشرهای  آيین و پاگشايی ،آشناسازی

گیرد و فاصله می )دوران خامی(آن فرد از دوران پیشین  شود که طی هايی گفته می آيین

دشواری از شدن از خانواده؛ گذراندن مراحل رسد. دور غ فکری، جسمی و روحی میبه بلو

 قبیله ی اسرار و رموز آيینیِ يادگیر؛ ل گرسنگی و تشنگیها، نبردها، تحم خشونت

يافته به  فتشرنظر راهنمايانی با خصوصیات ويژه و سرانجام بازگشت قهرمان تحت

و جوامع مختلف است. در  ها فرهنگترين آدابِ مراسم آشناسازی در  جامعه، از مهم

هايی چون نبرد با حیوانات  های آشناسازی، نوآموز ملزم به گذراندن آزمون برخی آيین

ها و نبردها به خشم و  ی نبرد با افرادی از دشمنان قبیله است. اين آزموندرنده و حت

صورت  د را گاهی بهآموز خو شود که جنبة آيینی دارد. نو میمنجر شوريدگی قهرمان 

. (737: 7633 )الیاده، همانی با حیوان درنده است آورد که نماد اين میخرس يا گرگ در

که به جايگاه قهرمانی و  حالیجامعه است، درافته به ي فتشرآموز  مرحلة آخر، بازگشت نو

تی به يعنی انتقال از وضعیّ ،های آشناسازی اَبَرمردی رسیده است. کارکرد بنیادين آيین
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يافته است و  د او در وضعیتی تکاملد مجدت ديگر، منوط به مرگ آيینیِ فرد و تولوضعیّ

د اوست. در برخی جوامع باور دد مجآشناسازی، آيینی برای کشتن نمادين نوآموز و تول

اش برای او سوگواری  ی خانوادهحت ،شود بر اين بود که فرد در جريان مناسک کشته می

بلعد  نوآموز را می در شکل کهنِ اين باور، موجودی بلعنده(. 66و  61 ،63 )همان: کردند می

موجود بلعنده، شکل کهنِ اين  (.716 -66: همان) فرستد و دوباره او را از دهانش بیرون می

صورت خدا يا خدايان قبیله و در برخی ها به وآموز است که در برخی آيینراهنمای ن

ت تی شبیه وضعیّصورت هیوال نمود يافته است. نمايش نوآموزان در وضعیّ، بهديگر

نمايشِ و  (13-17:همان)يافته در برخی جوامع  فتشرتغییر نام نوآموز  ،(63 )همان: جنین

در کالبدی  ديگر وید بیانگر تول (113 -111: 7636 )فريزر، از مادر اود د مجدنمادينِ تول

 است.  تازه

 صوفیّهدر متون « سفر»اگر هم  ؛است صوفیّهنزد  تعلیمهای لوک از ضرورتسسیر و 

اند يا در کتب عرفانی به ذکر آداب زيادی يافته و از سفر آفاقی يا انفسی ياد کرده اهمیّت

سبب پیوند و تناسبی است که با سیر و سلوک دارد. ساختار سیر و به ،اندسفر پرداخته

 فتشرهای گذار و  با ساختار آشناسازی و آيین صوفیّهها و روايات متون  سلوک حکايت

نکتة اصلی اين  .نیز تکرار شده است صوفیّهتناسب دارد. آزمون نوآموز در تعالیم 

ويژه آنچه در مقاماتِ  به ،ااولیآنان است. کرامات  حقانیّتبر ، اصرار صوفیّههای  آزمون

که گرفته است؛ چنان عرفا انجام می حقانیّتغالباً برای اثبات  ،های متأخر ذکر شده دوره

احمد جام را آزمون کردند و پس از ديدن کرامات او، دست از انکار شیخ ،ائمة نیشابور

گفتند و روزی چند مقام کردند در دامغان  و توبه جمله استغفار کردند»وی برداشتند و 

   ماجرای (. 33: 7616 نامقی،)جام «رّ و معتقد بازگشتنداالسالم و مُقِ در خدمت شیخ

نیز بر ( 763: 7633 کدکنی، )شفیعی سینا پس از ديدن کرامات خرقانی آوردن بوعلیايمان

جمله جماعت »رامات بوسعید، ست. منکران ابوسعید ابوالخیر نیز با ديدن کاهمین مبن

کعبه   یک زدند و بههاءِ بسیار خرقه شد و هژده کس لب به خروش و فرياد برآمدند و جامه

رفتند. پس از آن، کس را مجال اعتراض نماند و زبان طاعنان کوتاه شد و عالَمی مريد و 

متناسب با ة آزمون ئلمس نیز در ماجرای خالد بن ولید (.37: 7631 )ابوروح،« معتقد شدند

 (.37: 7631هزار حکايت، ر.ک:) نمود يافته است آيین پاگشايی
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 صورت عبور از آب ان بهتقدس آب و کرامت صوفیّ .1

در (. 761: 7613 )بايار، ی ويژه دارداهمیّتب عنصری است که در نمادگرايی اساطیر جهان آ

در  (.633: 7635 )گیرشمن، استده شمیها پرستش  ايران باستان نیز آب در بیشتر دوره

دارد و هرمزد را در نبرد با ت بسیار مهمی برعهدهاسطورة آفرينش ايرانی، آب مسئولیّ

 اهريمن، اپوش ؛در اساطیر مزديسنا (.36: 7613 دادگی،)فرنبغکند  اهريمن ياری می

(Apush)اسپنجروش ، (Espenjarush)زاده،)قلی ، ضحاک و افراسیاب دشمنان آب هستند 

سالی و زردشتی کاستن خشک انمنجیهای  خويشکاریسبب آنکه يکی از . به(66: 7631

)هوشیدر، هوشیدرماه و ها  باران پیوند تنگاتنگی با ظهور سوشیانس ،سالی استتنگ

ان، باران شروع به باريدن يک از اين منجیدارد؛ در ابتدای هزارة ظهور هر سوشیانس(

دشمنی اهريمن با آب و بارة در روايت پهلوی. در (61 -63: 7631 )راشدمحصل، کند می

در آن هزاره، ضحاک از بند برهد و خدايی »هوشیدر آمده است:  ةآتش و گیاه در هزار

هر که آب و آتش  :درايی کند کهگیرد. چنین هرزهبر ديوان و مردمان را فراز )فرمانروايی(

های  انديشه(. 671: 7613)میرفخرايی، «تا او را بخورم پس او را بیاوريد؛ و گیاه را آزار نرساند

پس از اسالم نیز همچنان پررنگ نمود يافته  اساطیری مربوط به آب در ادب فارسیِ

اند؛  بررسی کردههای آب را در ادب فارسی  خويشکارینمودها و  پژوهشگرانبرخی  است.

را شکلی از  «آزمون آب»و بررسی در شاهنامه را جمله قائمی و همکاران اين موضوع از

اند که گذر عرفا از آب و سجاده بر  دهکرد دوباره دانسته و اشاره الگوی مرگ و تول کهن

 ای باالتر است و رسیدن به مرحله« والدت نو»آنان شکل و مفهومی از  آب افکندنِ

 آن هايی ست. مبنای چنین روايتااولیياور  ،های عرفانی در حکايتآب (. 33 -61: 7633)

جمله آب با انسان، به میزان پرهیزگاری آنان وابسته عت ازاست که همراهی عناصر طبی

آن، عبور عارفان از برعالوهان جلوه يافته است. است که در قالب کرامات مشايخ و صوفیّ

    ناسازی است که در متون عرفانی ای از آيین پاگشايی يا آشجا شده آب، شکل جابه

  مشايخ بیان شده است.صورت کرامات به

 های عرفانی است ترين صورت اظهار کرامت در حکايت بر آب رفتن عرفا، رايج

     ، مثنویدر  (.16و  37: 7611 و سعدی، 63: 7611 ،ارعط ؛656: 7616 کدکنی،)شفیعی

 ،گونه نمود يافته است که ابراهیم ، در داستان ابراهیم ادهم اينااولیبرداری آب از فرمان
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 آورند اندازد و به فرمان او ماهیان سوزن را برای پور ادهم بیرون می سوزنی در دريا می

 آمده است:  چنین پیل مقامات ژندهدر (. 636 -637و  663: 7 ج ،7633 )مولوی،
کس پای در آب  هیچ ،االسالم با تنی چند روی به راه آورد تا به لب آب رسیدند شیخ»

االسالم فرمود که قرار بر آن است که امروز  نیارست نهاد از بسیاری و برِ عظیمِ آب. شیخ

اهلل  ها بر هم نهید و جمله بگويید که بسم  مالحی ما کنیم... آنگه فرمود که چشم

افزار تر  او پای ،هرکس که چشم زودتر باز کرد ؛الرحمن الرحیم! تا سه بار تکرار کرد

افزار خشک به امر حق  خود را بر آن طرف آب يافت پای ،کرد و هرکه ديرتر گشاد

  (.33 -35: 7616 نامقی،)جام «و کس ندانست که اين حال چگونه بود ؛تعالی

صورت بیان شده است که آب يا باران به فرمان شیخ است کرامت گذر از آب بدين

السالم  عیسی علیه»شده است که فرمودند: )ص( نقل  از پیامبر (.733و  775 -776 )همان:

اين  :اق گفتبر هوا برفتی. استاد ابوعلی دقّ ،بر روی آب برفت وگر يقینش زيادت بودی

 «از کمال يقین بود ،رفتیم ما که بر هوا می ،يعنی شب معراج ؛اشارت به خود کرد

 اهمیّتنقل اين سخن دربارة حضرت عیسی نیز مبتنی بر (. 633 -635: 3 ج ،7637 )میبدی،

برای مولوی  العارفینمناقبدر  است. فتشرعبور از آب برای رسیدن به مقصد و کمال 

  .(331-333: 7616 )افالکی، نیز گذر از آب مهلک طرح شده است

 

 ان از آتشس آتش و گذر آزمونی صوفیّتقد .6

 ودا ريگهای  از ايزدان قدرتمند در اساطیر هند و ايرانی است. در میان سروده« آتش»

: 7631 )کمبل، خدای آتش است ،«اگنی»سرود، خطاب به  7363سرود از جملة  653

 ،اگنی که بنیاد زندگانی انسان، حیوانات، ماهیان و نیز گیاهان و درختان از اوست (.733

دهند  که مردمان به خدايان می است هايی قربانی ةدهندقالة خدايان و انسان و انتواسط

آگنی ايزدی است که پس  (.65: 7616 )ايونس،وادارندة مردم به نیايش خدايان است  نیز و

آنچه خاکستر و بر خاک »سازد؛  آنها را از يکديگر جدا می نیک و بدِ ،ها از سوزاندن مرده

چون پوست و  ،رود سوزد و با آتش باال می همه بد و ناکامل و آنچه در آتش می ،ماند می

در اساطیر ايرانی، آتش پیوندی  .(56 )همان: «عیب است همه پاک و بی ،بقیة اعضاء

که هرمز آن را از  ناگسستنی با اسطورة آفرينش دارد و گاه ماية آفرينش دانسته شده

. در دين مزديسنا پیوند نزديکی میان آتش و (53: 7631 زاده، )قلی انديشه ساخته است

اهريمن اشه است؛ آتش مظهر اشه در اين جهان است و آفرينش اشه را از گزند نیروهای 
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 -616: 7613 )دوستخواه، سوی راستی و درستی استدارد و راهنمای اشونان به گاه مین

ها نیز آنان را  د و در آزمايشکن میحمايت . همچنین آتش از اشونان و راستان (613

آتش چنین آمده است:  خويشکاری بارةدر بندهش، در(. 66: 7633 )زادسپرم،سوزاند  نمی

 هريمنی، پرستاری مردم کردن، در دوران ا خويشکاریفرمود به آتش که تو را »

بردن درد است. هنگامی که تو را چیز چیز برنهند بیرون آی، میانساختن و ازخورش

اساس گاهان زردشت، واپسین بر (.63: 7613 دادگی،)فرنبغ «هیزم برنهند فراز گیرچون 

« وَر گرم»ا آزمايش آتش يا امّ ،(11: 7637 )بهار، گیرد داوری به ياری آذر يا آتش انجام می

جمله ما از ادبیّاتکه در اساطیر ايرانی بر پاية اسطورة اشه شکل گرفته است، در 

 )فردوسی، مشهورترين نمونة آن گذر سیاوش از آتش استهای شايع است و  مضمون

توان ديد؛ برای  در مثنوی نیز نمودهای اين باور اساطیری را می .( 663 -666: 6 ج ،7631

تی آن را سالم از آتش اندازد و پس از مدّ نمونه، حکايت انس که منديل را در آتش می

: 6 ج ،7633 )مولوی،گويد  ن سخن میدی از آتقابل ملحدی با موحبارة آورد، د بیرون می

: 7613) ، اين تمثیل را تکرار کرده استسالمان و ابسالهمچنان که جامی در  (،711-713

در  بیشترکتب عرفانی، آزمايش و داوریِ آتش و دوستی اين عنصر با عرفا،  در (.756

. (655: 7633 ،ارعط :ر.ک) نشان داده شده است آنان حقانیّتاثبات  برایقالب کرامات و 

برافروخته  مأموران فرعون در تنورِترس از  وی راکه مادرش  اندآوردهموسی  بارةدر

  احمد بارة شیخدر (.767: 3 ج ،7637 )میبدی،بیند  اندازد و نوزاد هیچ آسیبی نمی می

در کردن ؛ ازجمله دستاند هايی مبنی بر دوستی آتش با او ذکر کرده پیل نیز روايتژنده

در زير آتش کردن شیخ دستو  (11: 7633 )غزنوی، با دست برهنه حلوا ساختن ،داغديگِ 

« ورِ گرم»وانِ گونه آزمايش که از آن با عن. اين(771 -773 )همان:اثبات صداقتش  برای

ای شدهجا يی و آشناسازی است و شکل جابهحقیقت مبتنی بر آيین پاگشااند، در  نام برده

 بارةدر االنس نفحاتکه در چنان ؛موانع برای رسیدن به تکامل استاز گذر نوآموزان از 

وقتی  ، امّابرد میدست اش به آهن تافته  ان آهنگریکه در دک است باوردی نقل شده

همچنین جامی از (، 53: 7613 )جامی، آهنگری را رها کرد ،ديگران از رازش آگاه شدند

که  درخواست سلیمان دارانی ياد کرده استالحواری در تنور تافته به رفتن احمد بن ابی

. نمونة ديگر، داستان زنی است که برای (35-36)همان:  سوزدنمیيک موی از وی ی حت

 (. 661: 7631 )هزار حکايت،خود به داخل تنور گداخته رفته است  حقانیّتاثبات 
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ین اساسِ آيعت، ازجمله آتش، با انسان پرهیزگار بردوستی و پیوند عناصر طبی

آب و آتش »نويسد:  می ااولیبارة آشناسازی است. به همین دلیل است که نسفی در

ماجرايی نقل شده  االسرار کشفداوری آتش در  بارةدر (.673: 7617)« ايشان را برابر است

  ؛پذيرفتند بودند و دين او را نمیی او ع منکر پیامبربَّقرار که قوم تُاست بدين
بردند و آن آتشی بود که فراديد آمدی در دامن کوه و هرکه را حکم خويش بر آتش »

 ؛هر دو خصم به نزديک آتش آمدندی ،خصمی بودی و حکمی که در آن مختلف بودند

بودی، بسوختی. نحق  گزند نرسیدی و او که بر ،کس که بر حق بودی او را از آتش آن

ن آن کوه و همچنین آن دو ر، بتان خود را برداشتند و آمدند به دامیَمْجماعتی از حِ

را برداشته و به دامن کوه آمده و در راه آتش نشسته،  ةتوریع بودند، دفتر بَّر که با تُبْحِ

و آن بتان ايشان را همه نیست را آتش از مخرج خويش فراديد آمد و آن قوم حمیر 

از آتش ايشان را هیچ رنج  ،خواندند داشتند و می توریةکرد و بسوخت و آن دو حبر که 

 -663: 7633، ار نیشابوریعط ک:.رنیز  731: 1 ج ،7637 )میبدی،« و گزند نرسید

661). 

 

 نتیجه .1

بینی عرفانی در ايران بعد از اسالم، اگرچه اساس و بستر کار خود را شرع اسالم  جهان

در خود جذب کرد  های فکری و عملی را های اديان و نحله دانست، بسیاری از سازواره می

بسیاری از  توان به جذب و حل میان، میاينسو ساخت. ازو آنها را با ساختار خود هم

بینی  ويژه اساطیر ايران باستان اشاره کرد که جهان های اساطیری، به ها و انديشه سازواره

مند در درون ساختار خود جای دهد و با نظام  صورتی نظامعرفانی توانست آنها را به

که  دريافتتوان  ها، می يابی اين انديشه ای که با ريشه گونه انديشگی خود همسو کند؛ به

های  مايه بن ،های اصلی انديشة عرفانی همچون کرامات، در اصل ی برخی از سازوارهحت

جاشده و با کارکردی  صورتی جابهاند در اين نظام به د که توانستهانديشة اساطیری هستن

ساختار کتب مقامات عرفا نیز مبتنی بر اسطورة خود ادامه دهند.  متفاوت، به حیات

ان از آب يا آتش صورت گذر آزمونی صوفیّهای آشناسازی نیز به ی است. آيینبخش نجات

جايی  پیر، قطب و ابدال نیز شکلی از جابه اهمیّتجا شده است.  و در قالب کرامت جابه

 اسطوره در قالب کرامات است. 
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: 7616 جام نامقی، به :ر.ک هستند، متأثر از اشهکه از اين نوع کرامات  یموارد ديگربرای مطالعة  .7

 و 636، 666 ،761 ،57، 63: 7611 ار،و عط 767: 7636 هجويری، ،56: 7636ديلمی، ،715 و 766

633. 
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