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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب)

 چکیده:
خلع بدن (خروج روح از بدن) از موضوعهاي مهم در عرفان اسالمی است که عرفا   زمینه و هدف:

کرده  بحث  آن  درمورد  روح،  تجرد  به  اعتقاد  فکري با  بررسی سبک  هدف  با  مقاله  این  در  اند. 
مشترك عرفا در اعتقاد به خلع بدن، تعابیر و تمثیلهاي خلع بدن، شرایط، ملزومات و مصداقهاي 

 نثر عرفانی بررسی شده است.    آن در متون نظم و 
مطالعه: بصورت   روش  عرفانی  متون  کلی  بررسی  با  فیشبرداري  روش  به  اطالعات  گردآوري 

انتخاب نمونهکتابخانه با  به شیوة توصیفی تحلیلی  انجام گرفته و نگارش مقاله  آثار  اي  از  هایی 
 برجستۀ متون عرفانی است.  

اي اعتقاد به خلع بدن در آثار عرفانی وجود دارد. عارفان معتقدند برخی اولیاء به درجه  ها:یافته
بیاورد؛  بیرون  را  آن  میتواند  روح  و  میشود  لباس  همانند  آنها  براي  بدن  که  میرسند  از سلوك 

اند که روح همانند پرنده از قفس تن رها میشود. عشق  همچنین تعبیر مرغ و قفس را تکرار کرده 
وندي، ریاضت، ترك تعلقات مادي، زهد و تزکیه نفس از شرایط و ملزومات خلع بدن است.  خدا

اند راحتتر به خلع بدن خلع بدن با مرگ ارادي متفاوت است، اما اولیایی که به مرگ ارادي رسیده 
 نایل میشوند. کرامت عارفان مصداقی از خلع بدن است که در متون عرفانی تکرار شده است.      

در عرفان اسالمی، اندیشۀ عمومی و سبک فکري مشترك عارفان   گذشتن از جسم   گیري:نتیجه
هاي مختلف بوده است. تالش پیوستۀ آنها در آشنایی روح با عالم علوي است که با هبوط در دوره 

به جهان مادي گرفتار شده و در تقابل با جسم قرار گرفته است؛ حال آنکه روح متعلق به این  
 عالم   به   اتصال  ازآنجاکه تعلق به جهان دیگر دارد و مجرد است، گاه برايجسم نیست و    جهان و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Out of body (departure of the soul from the 
body) is one of the important issues in Islamic mysticism that mystics have 
discussed with the belief in the incorporeity. In this article, with the aim of 
examining the common intellectual style of mystics in believing the Out of body, 
the interpretations and allegories of Out of body, its conditions, requirements 
and examples in the texts of mystical order and prose have been studied. 
METHODOLOGY: Data collection was done by note-taking method with a 
general review of mystical texts in a library and the article was written in a 
descriptive manner by selecting a sample of outstanding works of mystical 
texts. 
FINDINGS: There is a belief in the Out of body in mystical works. Mystics believe 
that some saints reach a level of behavior where the body becomes like a 
garment for them and the soul can bring it out. They have also repeated the 
interpretation of the bird and the cage that the soul is released from the cage 
of the body like a bird. God's love, austerity, abandonment of material 
belongings, asceticism and self-cultivation are the conditions and necessities of 
Out of body. Out of body is different from voluntary death, but the mystic who 
have reached voluntary death are easier to Out of body. The dignity of mystics 
is an example of Out of body that is repeated in mystical texts. 
CONCLUSION:  Out of body in Islamic mysticism has been a common thought 
and common thought style of mystics in different periods. Their constant effort 
is to acquaint the soul with the Alawite world, which is caught by the descent 
into the material world and is in opposition to the body. Because he belongs to 
another world and is single, sometimes the human soul leaves the body to 
connect with the Alawite world or revelation, dignity and mystical experience. 
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 مقدمه  
در    وانداختن    عزل کردن و دورخلع به معنی  اي عارفانه است.  تجربه   )Out-of-body(بدن    خَلْعِخروج از بدن یا  
  نامند یم خلع بدن»« را  بدننیازى از  یعارفان این حال ب  است.و بینیازي به آن  کردن بدن از روح    مفهوم ساده، دور

«جدا کردن بدن از روح و    دهخدا ذیل «خلع بدن» آمده است  ۀدر لغتنام  ).238:  1388،  سیاهکلرودي  حسینی(
،  (دهخدا  ریاضت حاصل میکنند و در اصطالح حکما این عمل را سیمیا گویند»ه  جوکیان است که ب  این عمل از

اى از کمال وجودى برسد که در بقایش  به مرتبه روح مهمترین شاخصۀ خلع بدن این است که  .: ذیل واژه)1373
  خلع «است:    گفته  کوب در تعریف آنزرین  و زمانهایی از آن خارج شود و دوباره بازگردد.  نباشد  جسمنیازمند به  

  حال   آن  در  و  میشود  حاصل  عرفا  بعضی  براي  گهگاه  و  بندرت  که  است  حالی  کشف  متألهان  و   صوفیه  نزد  در  بدن
 که  حال  این.  میکند  کشف  و  سیر  حس  ماوراي  عالم  در  و  ندارد  تعلقی  بدن  با   وي  نفس  که  میپندارد  چنان  عارف

 بعضی  را  بدان  شدن  خوگر  که  است  امري  میکنند  تعبیر  جلباب  نضو  به   احیاناً  حکما  و  انسالخ  به  آن  از  صوفیه
. در متون عرفانی )780:  1378کوب،  (زرین  »اندساخته  آن  شهودي  معنی   در  ظاهراً   اما  اسراء،  به  نیل  دعوي  دستاویز

از کسب امتیازات و مراحلی به   بعد  الهی  اولیاي  این مورد بحث شده یا اشارتی بدان رفته است. عرفا معتقدند 
اي از معرفت نفس میرسند که میتوانند تجربۀ خروج روح از بدن را داشته باشند. در این مقاله با نگاه کلی به  درجه

این موضوع در عرفان اسالمی، سبک فکري نویسندگان و شاعران متون عرفانی، در اعتقاد به خلع بدن، شرایط و  
 ملزومات خلع بدن و مصداقهاي آن بررسی شده است.  

 
 پژوهش  سابقۀ

اند اشاراتی نیز به خلع بدن شده است، اما در  در کتابهاي عرفانی و متونی که تجرد نفس و روح را بررسی کرده
هیچکدام فصل یا بخشی مجزا به این موضوع اختصاص داده نشده است؛ شرایط و ملزومات آن و نگاه عرفا به آن  

که   آبادي  واصل  آزادي  سامان  از  عرفانی»  روح  «خلع  بررسی نشده و مباحث در حد تعریف آن است؛ مثل کتاب
عرفانی    ۀچگونگی خروج ارادي روح از بدن ازطریق سلوك روحانی و مراقباست، و    ارادي  مرگ  پیرامون  آن  محتویات

ها نیز بصورت اشاره  بررسی شده و به سبک فکري عرفا در موضوع خلع بدن توجهی نشده است. در حوزة مقاله
) در مقالۀ  1382مباشري (ی که درمورد تجرد نفس است، به این موضوع توجه شده است. از جمله  بویژه در مقاالت

ضمن  ،  مثنوي معنويداستان موسی و شبان  بیتی از  )» در بررسی  وحدت قوا در اشعار موالنا (شرح بیتی از مثنوي«
اندامهاي آدمی یکسان    ۀماي از تجرد هبحث مفصلی در باب اینکه ماهیت روح چیست و چگونه و در چه مرحله

براي خلع    آربري (مترجم قرآن)  و  فلوطین  میرداماد،  مصري (عارف مصري)،  فارض  ابن  از ، شواهديعمل میکنند
هاي عرفانی ) در مقالۀ «تجربه1386وکیلی و اقبالی (است.    کرده  نیز استناد  دیوان  و  مثنوي  از و  است  بدن آورده

) در  1384اند. واثقی (» یک مورد تجرد روح از جسم را در مرگ ارادي توضیح دادهN DEمرگ از منظر مطالعات  
زادة آملی درمورد تجرد روح نقد  مقالۀ «دالیل تجرد روح» آراي اندیشمندان فالسفه و حکما را از ابن سینا تا حسن 

ر مشخص و مجزا با موضوع خلع بدن در آثار عرفانی، پژوهشی و بررسی کرده است. در پژوهشهاي تازه نیز بطو
چاپ نشده است. ضرورت تحقیق حاضر در این است که سبک فکري مشترك عرفا در متون عرفانی در موضوع 
مشخص خلع بدن، اعتقاد به آن، شرایط الزم و مصداقهاي آن بیان میگردد؛ لذا این مقاله با هدف بررسی تفکر عرفا  

 خلع بدن در آثار عرفانی نوشته شده است.  در اندیشۀ  
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 بحث و بررسی 

 اعتقاد به خلع بدن  
چیز   آدمی دو« االسرارکشفانسان با تقابل ذاتی روح (جان) و جسم (تن) آفریده شده است. به گفتۀ میبدي در   

. جسم متعلق به جهان  )572ـ  571:  3» (همان، جآدمی جسم است و جان«  ، )150: ص  6ج(»  تن  جانست و  است:
در فصلی با عنوان «در   کامل» انسان«در کتاب   نسفی عزیزالدّینمادیات است، اما روح از عالم علوي (امر) است.  

 و مکمّل است و بسیط جوهري انسانی روح که در معرفی روح گفته است: «بدانبیان آفرینش ارواح و اجسام»  
 روح  و باالختیار است جسم محرك و مکمل است و حیوانی جوهر روح و العقل  و باالختیار است جسم محرّك

 بگویم. دیگر به عبارتی نکردي فهم را عبارت این اگر و است بالطبع جسم محرّك و مکمّل و است جوهر نباتی
 امر  عالم خود بلکه است، امر عالم از و  نیست تقسیم و قابل تجزي و است لطیف جوهري انسانی روح که بدان

 تقسیم و تجزّي قابل است و کثیف جوهري جسم که بداندرمورد جسم گفته است: «). او  56ـ  55ص  است» (
در وصف روح آمده است که روح ازسوي پروردگار    ).56  خلق است» (همان: عالم خود بلکه است خلق عالم از و است

اند؛  ) استناد کرده29» (حجر /  رُّوحِی مِن  فِیهِ نَفَخْتُ وَ به جسم دمیده شده است. در اینباره عرفا اغلب به آیۀ «
 نمونه به گفتۀ عطار نیشابوري: 

   
بس   سرّ   و  فکرست  عالم  از   روح 
 

نفس   روحی  من  فیه  نفخت   بس 
) 296الطیر: ب(منطق   

جسم دیدنی است اما روح قابل  جان و تن از هم جدا نیستند؛ تن جزوي از جان و جان عضوي از تن است. فقط  
 چشم نیست. مولوي در آغاز مثنوي گفته است:   مشاهده با

ــت   یســ ـن ور  ـــت مسـ ن  ـت ز  جــان  و  جــان  ز  ن   ـت
 

ــتور نیســـت  ان دسـ د ـج ک کس را دـی  لـی
)  8(مثنوي معنوي، دفتر اول: ب  

 روح در عالم علوي بود که تن او را از باال به پایین کشید:
بــاال ز  تن  ــیــد  بکشـ زنــدان  ــوي  بسـ مرا   چو 

اگـه قمري مرا   ان حبس ـن ه مـی  قرین شــــد ـب
 
   

ا   ب و تنـه ــرت بشــــدم غرـی ان حضـ  ز مقرـب
ــودا  ــش هزار سـ اغم هوسـ د در دـم ه فکـن  ـک

)105: ص  1(غزلیات شمس، ج  

رو مسئلۀ تجرد روح و  از همین  .است علوي عالم  به انسان رسیدن   سعادت در عرفان،  مرتبۀ باالترین حصول  معیار
اي مبتنی بر نفی خلع  این اعتقاد در عرفان سبک فکري مشترك عرفا است و اندیشه خلع بدن مطرح شده است و  

بدن نیامده است. پیشینۀ توجه به آن قبل از عرفان اسالمی به فلسفۀ فلوطین میرسد و در فلسفۀ اسالمی در آثار  
ابن قرعرفانی  مورد توجه  و سهروردي  زرینسینا  است.  است: «تجربۀار گرفته    فلوطین   از  بدن  خلع  کوب گفته 
میکند»    نقل  هم  فیثاغورث  از  را  آن  جذوات  در  وي  خود  و  میدهد  نسبت  افالطون  شیخ اشراق آن را به  و  منقولست

عرفان عاشقانه  در ادب عرفانی نیز با تکیه بر آیات قرآنی نظریۀ تجرد روح بویژه با ظهور    ).247:  1380کوب،زرین(
هاي مختلف تکرار شده است. بر مبناي این نظریه و نفی جسم در معرفت نفس، عرفا به عروج یا پرواز روح  در دوره
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انبیاء و اولیا اعتقاد دارند. براي انبیاء جسم و روح با هم است و اولیاي الهی فقط روح است. به گفتۀ نسفی در انسان  
  انبیا   عروج  و  نمیشود  او  حجاب  دیگر  چیز  هیچ  آمد،  بیرون  جسم  از  روح  چون.  است  جسم  آدمیان  حجاب«کامل  

  روح   به  است  نوع  یک  اولیا  عروج  و  باشد  جسم  و  روح  به  که  شاید  و  جسم  بی  باشد  روح  به  که  شاید  است  نوع  دو
. سهروردي در مصنفات خود وقتی از خلع بدن سخن میگوید، در ذکر نام  )107:  1382نسفی،  (  »جسم  بی  است

چندین عرفا، از زبان افالطون آنها را حکیمانی معرفی میکند که حقیقی هستند و با اتصال شهودي در زمرة مقربان  
 آیا  پرسیدم او از و کردم برقرار ارتباط افالطون روح با روح خویش، از بدن خلع از بعد مناند: «الهی قرار گرفته

اسامی   مرادم،  تبیین جهت اند؟ رسیده  خوري حدّ د  به هستی،  عالم حقایق  کشف ازجهت اسالم  فالسفۀ از هیچیک
 و  پرسش  این ادامۀ توجهی نکرد. در  آنها از  هیچیک  به  افالطون کردم.  ذکر  یک  به  یک را  مسلمان مشهور  فالسفۀ
 اسامی این شنیدن کردم. با ذکر را التستري عبداهللا بنسهل محمد ابی بسطامی، بایزید مثل عرفایی اسامی پاسخ،

 اشخاصی و حقیقی حکماي فالسفه، جزو حقیقت، در افراد این گفت: و داد سرور دست و وجد حالت افالطون به
 حضوري علم  به ساحت  و  نهادند  فراتر گام  رسمی  علوم  حوزة  از بلکه  نکردند،  بسنده  رسمی علم به  تنها  هستند که

 زمرة در  و اندساخته رها  هیوالنی عالم  به تعلقات وابستگی و اسارت از را خود و  اند کرده  پیدا  ورود شهودي  اتصالی
   ).  73:  1، جسهروردي(مجموعه مصنفات،    اندگرفته قرار الهی مقربان

 
 تعابیر خلع بدن   

در متون عرفانی در توصیف ارتباط روح و جسم، تعبیر لباس براي بدن درمقابل روح و تمثیل مرغ و قفس تکرار  
عارفان    گفته است:در آغاز نمط نهم  »  االشارات و التنبیهات«  در کتابسینا  ابنشده است. در تعبیر لباس براي روح  

اند و هرگاه  لباسی است که بر تن کردهها همانند  ي آنگویا بدنهایشان برا  میرسند کهدر کمال نفسانی به مرتبتی  
إنّ للعارفین مقامات و درجات یخصون بها و هم فی حیاتهم الدنیا  آیند و بازمیگردند. «از لباس بیرون می بخواهند  

هم  فکأنـّهم و هم فی جالبیب من أبدانهم قدنضوها و تجردوا عنها إلی عالم القدس و لهم أمور خفیۀ فی.  دون غیرهم
 ). 354:  1381» (ابن سینا،و أمور ظاهرة عنهم. یستنکرها من ینکرها و یستکبرها من یعرفها

خلع بدن را یکی از شرایط حکیم بودن معرفی کرده است. وي در فلسفۀ خود،  بعد از ابن سینا، سهروردي امتیاز 
  بلکه  باشد  داشته  فقط عقل  که  اندنمید  کسی  را  حکیم  و  است  آمیخته  عرفان  و  نور  و  تأله  بر  عقل  برعالوه   را  حکمت

کند و این مشاهده با خلع بدن باید انجام بگیرد؛ بنابراین گفته    مشاهده  را  علوي   عالم  که  برسد  ايمرحله   به  باید
).  113  :1، ج1380  سهروردي،(  نمیگیرد  قرار  حکیمان  زمرة  در  کند  خلع  را  خود  بدن  نتواند  که  زمانی  تا  است: انسان

سینا تعبیر لباس را براي بدن آورده است که روح در حالت تجرد میتواند آن را بیرون بیاورد.  همانند ابناو نیز  
تارة و یلبسه اخرى و الیعدّ االنسان فى الحکماء ما لم یطّلع    یخلعهکقمیص    بدنهالحکیم المتألّه هو الذى یصیر  «

 ).503  (همان:  »و یلبس  یخلععلى الخمیرة المقدّسۀ و مالم  
در عرفان  اسالمی، این مسئله در عرفان عاشقانه مطرح شد و یکی از امتیازات اولیا میباشد. از عارفان، تعبیر لباس  

 را مولوي در مثنوي آورده است. 
لباس  چون  آمد  تن  که  بدانی   تا 
خوشترست  اهللا  توحید  را   روح 
ایتالف  و  بینی  خواب  در  پا  و   دست 

ملیس رو    را  لباسی  البس   بجو 
دیگرست  پاي  و  دست  ظاهر   غیر 
گزاف  از  مدانش  دان  حقیقت   آن 
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بدن داري  بدن  بی  که  توي   آن 
   

شدن  بیرون  جان  و  جسم  از  مترس   پس 
 ) 1615ـ1612نوي، دفتر سوم: ب                  

اي تصویر شده که بدن را رها میکند و میرود. در متون  در تمثیل مرغ و قفس، در خلع بدن، روح همچون پرنده
هاي مختلف است. همگی عرفا در  عرفانی، تمثیل مرغ و قفس در تقابل جسم و روح سبک فکري مشترك در دوره

میبدي  اند که روح همچون پرنده است که در قفس بدن گرفتار شده است.  رابطۀ بدن با روح اینگونه توصیف کرده
ر است در تن بماند و براي آن تمثیل  جان را بندي تن توصیف کرده که تا مرگ اجباري، مجبو  االسرارکشفدر  

  جان بند تن شد و «مرغ و قفس را آورده است. بعد از مرگ جان به آشیان خود میرود و تن را به خاك میسپارند.  
  این بند گشاده گردد،   تن با یکدیگر قرار گرفتند تا روز مرگ که اجل دررسد،  جان و  هردو در بند،  تن بند جان،

تا شود با    تن راه زمین گیرد،  به آشیان خویش   جان از تن برآید و سوي هوا شود  ون آید.چنانکه مرغ از قفس بیر
:  6ج (  »خاك سپارنده  جان را در قندیل نور نهند و از درخت طوبی بیاویزند، تن را در کفن پیچند و ب  .مرکز خویش

150(. 
 سنایی گفته است:

پستی  اندرین  زاغان  چو  مرداري  بهر  مانی   چه 
 

 بشکن چو طاووسان یکی بر پر برین باالقفس   
 )52(دیوان اشعار، سنایی:                          

 مولوي در غزلیات شمس گفته است: 
قف جان   ستن  خار  شد  تن   شکلست 

تو همراز  شوم  من  گوید   اینش 
 

خارجان   و  داخالن  فریب   در 
تو انباز  منم  نی  گوید   وآنش 

) 120:  1(غزلیات شمس، ج  
هبوط روح به جهان گفته است که مرغ الهوتی بوده و در دام جهان گرفتار شده است و بدنبال این است که    در

 آنجا رود.   
آمدم  یار  آن  پیش  از  بازآمدم   بازآمدم 
آمدم  آزاد  جمله  از  آمدم  شاد  آمدم   شاد 
روم  باال  بدم  باال  روم  آنجا  روم   آنجا 
شدم  ناسوتی  که  دیدي  بدم  الهوتی  مرغ   من 

 

آمدم   غمخوار  تو  بهر  نگر  من  در  نگر  من   در 
آمدم  گفتار  به  من  تا  شد  سال  هزاران   چندین 
آمدم  زنهار  به  کاینجا  رهان  بازم  رهان   بازم 
آمدم  گرفتار  وي  در  ناگهان  ندیدم   دامش 

 ) 179:  3(همان، ج                                   
اندیشه تکرار شده است که عارف با ریاضت و تزکیۀ نفس میتواند از  اما در رهایی روح از تن و شکستن قفس، این  

  قصیدة الطیرها را میتوان نام برد که گویا اول بار در آثار عرفانی ابن سینا (بدن مخلوع شود. در این باره، رساله
  روح   از  تعبیر  جنس  این  سینا،  ابن  رسالۀ  و  قصیده  از  پس«مطرح شد و بعد از آن در متون مکرر آمده است.    عینیه)

البته گفته شود    .) 628:  2، ج1373فروزانفر،  (  »است  شده  متداول   دام  و  قفس  به  بدن  تمثیل  و  مرغ  به  آن  تشبیه  و
). سهروردي بعد از ابن سینا در  47:  1391رسمی،  اند (این تعبیر را آورده  پارمنیدسدر فلسفۀ یونان، افالطون و  

اي به این بندها عادت کرده و به فکر  آورده است که در بند گرفتار شدند، عده «رساله الطیر» قصۀ پرندگانی را  
رهایی نیستند اما جماعتی تالش میکنند از آن بندها جدا شوند، و عاقبت با ریاضت و تزکیۀ نفس برخی بندها را  

اسارت پرندگان در  ). در اشعار شاعران نیز تمثیلهاي  202:  3، ج1380باز میکنند و بسوي ملک میروند (سهروردي،
قفس تکرار شده است. از جمله تمثیل طوطی و بازرگان در عطار و مثنوي را میتوان نام برد. این داستان با عنوان  
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) و با عنوان «طوطی 152ـ  151عطار آمده است (اسرارنامه:    اسرارنامۀحکایت «حکیم هندي و طوطی چین» در  
 ). 120ـ  101اول:    و بازرگان» در مثنوي آمده است (مثنوي، دفتر

 شرایط خلع بدن 
خلع بدن مخصوص اولیاء حق است و رسیدن به این مرحله براي هرکسی امکانپذیر نیست. مهمترین شرایط و 
ملزوماتی که در متون عرفانی ذکر شده براي اینکه عارف بتواند از جسم بیرون آمده و در عالم علوي سیر کند در  

 موارد زیر است:  
اللَّیَعارفان بر مبناي آیۀ «عشق خداوندي:   وَ یُحِبُّونَهُأْتِی  بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ  » عشق میان انسان و خداوند را بیان  هُ 

اند و عقیده دارند میان انسان و خداوند ارتباط عاشقانه وجود دارد. روح انسان در غربت جسم و جهان در  کرده
سرّ  ه در خلوتخانه همجوانمردا یحبّهم با یحبّونالقضات همدانی «تالش براي رسیدن به وصال است. به گفتۀ عین

در تقابل جسم و روح، این اندیشه در عرفان تکرار شده    ).131:  1389شده است و الزحمه فی البین» (همدانی،  
مشتاق است و جسم را که گرایش به جهان مادي دارد،  است که روح با گرایش به عالم علوي دربرابر عشق الهی  

به جسم اختصاص ندارد و جسم از آن چیزي نمیداند بلکه روح  کنار میگذارد. شاخصۀ عشق الهی این است که  
 بلکه  نیفتد و  نیاید قالب  بر هرگز  او  محبت و  تعالی  حق  «نظر  القضات گفته است:عین است که آن را درك میکند.  

 مدتی خدا  نیابت  به  الی قلوبکم دل  ینظر  ولکن  اعمالکم  الی  ال  و  صورکم الی ینظر  ال  اهللا  ان  که افتد  دل  و  جان  بر 
 دل منظور  قالب اگر  درآید، مرگ وقت چون وقت مرگ؛  به  تا باشد  دنیا  در  چندي یک  تا کند  قالب با  مجازي  نظر 
  ).164ـ    163باشد» (همان:   کلی مرگ نباشد، دل منظور قلب اگر حَیاةً طَیِّبَۀً  و که فَلَنُّحْیِیَنَّهُّ نیابد  مرگ باشد بوده

عشقی را توصیف کرده و در وصف آن گفته است: این عشق جسمانی نیست و بی چار  سنایی در ابیات زیر چنین 
 میخ تن است و عارف چون مرغی دانا که قفس تن را میشکند. 

آمد  عشق  جانرباي   دلبر 
راز  گوید  بریده  سر  با   عشق 
قامت  را  عشق  بنماي  و   خیز 

گویند  سخنستنهان   ة  عشق 
نبود را  آفریده  هیچ   عشق 

آتش آآب  عشق   مد فروز 
بی  باشد عشق  تن  میخ   چار 

 

بس  آمد ري  عشق  سرنماي   رو 
غماز بود  سر  که  داند   زانکه 

قد بگفت  مؤذّن   قامت   که 
پوشید  تنستبرهنه  ة  عشق 

نبود را  رسیده  جز   عاشقی 
آب آمد آتش  عشق   سوز 

قفس  دانا  باشد مرغ   شکن 
   )231:  حدیقه الحقیقه(                             

 مخلوع میشود. وقتی جان غرق در عشق است تن و جان فرقی با هم ندارند. در عشق الهی، روح  
و دا  جان  مستغرقند  عشقت  ز   م   ئدلم 

      
شاهی،پیش  در    تو  و  چون  سنجد؟   جان  چه  تنی   

) 149دیوان عطار:  (  
جسم بصورت بند و قفس براي روح است. هر زمان که عارف با اعمالی همچون ترك  ریاضت و تهذیب نفس:  
گزینی، تزکیۀ نفس و در کل تهذیب نفس بتواند بر نفس اماره  نشینی، عبادت، عزلتتعلقات مادي، ریاضت، چله 

یا روح از آن جدا    تن بدلیل تهذیب نفس با روح همراه میگرددتسلط یابد، به مرحلۀ خلع بدن نائل میگردد، زیرا  
متعددي در قصۀ هبوط انسان به جسم و جهان در    هاينمونهشده و بعد از مکاشفه بار دیگر به بدن بازمیگردد.  

متون عرفانی وجود دارد که صوفیان با زهد و عبادت، ریاضت و تهذیب نفس در سلوك عرفانی به مدارج اولیاء  
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هاي عرفانی ابن سینا و سهروردي که عروج انسان به عالم مثال است یا آثار شاعران عارف  مانند رسالهاند.  رسیده 
هبوط روح و غربت آن در جسم و جهان است که درصدد عروج به جهان علوي است، تماماً به    که سراسر قصۀ

ماجراي هبوط و فرود آمدن به جهان مادي    الطیررسالهریاضت و تهذیب نفس تکیه دارند. براي نمونه سهروردي در  
ا شود. در این رساله خود او در  را آورده است که با ریاضت و تزکیۀ نفس توانسته بار دیگر از بند تعلقات مادي ره

نقش یکی از پرندگان است که فریب صیاد را خورده و در دام این جهان گرفتار مانده است. گرفتاري پرندگان  
«بیان حال جان یا نفس ناطقۀ انسانی است که از عالم نور و صفا به این عالم تبعید شده است و اسیر زندان تن و  

اي به این بندها عادت کرده و به فکر رهایی نیستند  ). عده 402:  1390رنامداریان،زندان جهان گردیده است» (پو
اما برخی پرندگان، که نمادي از اولیاي الهی هستند، با ریاضت و تزکیۀ نفس خود تالش میکنند که از آن بندها  

ي بند بر آنهاست: «جماعتی ا جدا شوند. سهروردي پرندگانی را میبیند که توانستند از دام رها شوند اما هنوز پاره
را دیدم از یاران خود، سرها و بالها از دام بیرون کرده و از این قفسها تنگ بیرون آمده و آهنگ پریدن میکردند و  

اي از آن داهولها برپاي مانده که بدن ایشان را از پریدن بازنمیداشت و ایشان را با آن بندها خوش  هریکی را پاره 
 ). 200:  3ج  ،1380بود» (سهروردي،

اما سهروردي با پرندگانی که بندها را گشودند همراه است، به کمک آنها از دام رها میشود و همگی براي گشودن    
).  202تمامی بندها پرواز میکنند: «پس رنج بسیار برداشتیم تا بر شش کوه بگذشتیم و به هفتم رسیدیم» (همان:  

م ملک  نزد  و  میکنند  بند حرکت  بقایاي  با  و  آنها  «عناصر جسمانی  که  است  این  بند  بقایاي  از  منظور  یرسند. 
جهانی با روح مانده است و پیوند روح با آن جز با مرگ قطع نمیشود. اقامت دائم در قرب ملک و عالم نور و  این

).  410:  1390روحانی براي روح وقتی ممکن است که همۀ نسبتهاي او با جهان و جسم قطع شود» (پورنامداریان،
ا در کوه هشتم نزد والی آن والیت میروند و از او تقاضا میکنند که بند را بگشاید که میتوان از آن به رفتن اولیاء آنه

به عالم مثال با خلع بدن تعبیر کرد. اما ملک میگوید «که بند از پاي شما کس گشاید که بسته است و من رسولی 
). داستان در همینجا تمام  204:  3، ج1380بردارد» (سهروردي،  فرستم تا ایشان را الزام کند تا بندها از پاي شما

 میشود و سهروردي در پایان ویژگیهاي ملک را بیان کرده است.  
یا نمونۀ زندگی عارفان، که با ریاضت براحتی دست از جسم خود برمیدارند و در یک لحظه میمیرند، در متون    

در جلد سوم تفسیر سورة انعام، حکایتی آورده که درویشی تن   میبدي، االسرارکشفپرتکرار است. براي نمونه در 
یر طریقت گفت:  را نزار کرده و جان را پرورده است، چنانکه خود را بر زمین میزند و از عشق خداوندي میگوید: «پ

ه  شدم، درویشی را دیدم که از گرسنگی و تشنگی چون خیالی گشته و آن شخص وي از رنج و بال بیدر بادیه م
تعجب در وي مینگرستم و خداي را یاد میکردم. چشم فراخ  ه لی بازآمده و سرتاپاي وي خونابه گرفته. گفتا: بخال

باز کرد و گفت: این کیست که امروز در خلوت ما رحمت آورده؟ گفتا: درین بودم که ناگاه از سر وجد خویش  
 :داشت جان نثار همی کرد و میگفتاي را که در پیش  و مشاهده   برخاست و خود را بر زمین میزد

میان  ز  اکنون  نهادم  برون  پاي   من 
نیست باکی  شوم  کشته  گر  تو  کوي   در 
بجهان بینی  نه  آزاده  عاشق   یک 

 

جان   با  دانی  تو  و  تو  با  داند   جان 
نیست؟ چاکی  برو  که  عشقی  دامن   کو 
نیست خاکی  او  سر  بر  بال  باد   کز 

 )371:  3(ج                                          
یا نمونۀ توصیف معراج پیامبر اکرم (ص) که معراج جسمانی بود و با تهذیب نفس، جسمشان نیز همراه روح  میشود  

تمثیل زده است که میتوان  پشت و روي آینه    را به  ، در حکایتی جسم و جاناسرارنامه دردر متون آمده است. عطار  
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از جسمیت خارج    جان پرتو در تکامل اثر دین صورت تن  با ریاضت پشت آینه نیز مانند روي آینه صیقلی یابد؛ در ا
جسم و روح پیامبر در   آورده است.را  اکرم (ص) معراج رسولدر تبیین این مفهوم  میشود. تبدیل جان به شده و

این    اند وجسمها در اینجا مانند پشت آینهبنابراین    به معراج رفت.معراج صیقلی یافته بود و جسم نیز همراه روح،  
 همانگونه که جسم پیامبر (ص) بود.     استعداد را دارند که تبدیل به روي آینه شوند و صفا یابند

نماند من  تو  در  که  آنگاهی   هر 
زود  شود  روشن  تنت  و  جان   اگر 
تن  تیرگی  آن  است  آینه  پشت   چو 
پاك آینه  پشت  بزدایند   چو 
است  سیاه  بعضی  رویها  فردا   چو 
گردد روي  چون  آینه  پشت   چو 

هرگ آدمکسی  دور  از  نگفت   ز 
نکت حشرت  بگویم  ۀز   روشن 

معنیست  امروز  هم  تو  جسم   همه 
گشاید جان  بند  جسم  چون   ولی 
منور اما  بود  جسمت   همین 
ظاهر جمله  باطن  معنی   شود 
جان تن  و  بود  تن  جان  چو  را   محمد 
خاکست  که  دیدم  تن  که  گویی   اگر 
بنگر گور  اندر  گویم   جوابت 

خاك   و  خشت  گور   ست درهبچشمت 
خاکی دید  داند  روضه  کو   کسی 

و زمان  در  تا   مکانی  در  ولی 
 

نماند   تن  و  جان  راه  در   دوي 
زود  شود  تن  جان  و  گردد  جان   تنت 

آینه روي  جان  روشن ولی   ست 
خاك  چه  و  پاك  چه  یکی  دو  هر   شود 
است  ماه  مانند  رویها  بعضی   نه 
گردد  سوي  صد  اگر  باشد   یکی 
بعالم  زین  به  تن  حشر   مثال 

بشن بگویم تو  من  بی  منت  تا   و 
دنیاست  زانکه  نماند  اینجا  جسم   که 
نماید جان  اینجا  تو  جسم   همه 
مگذر  جسم  از  طاعتی  بی   وگر 
السرایر  تبلی  بود  این   بالشک 
آن  با  و  این  با  شد  معراج   سوي 
پاکست  جان  چگونه  خاکی   تن 
بنگر  کور  اي  گفت  که  کوري  خود   تو 

روضهه  ب دیگري  حفره چشم  و   ست ست 
را   تن  پاکی چرا  جان   نخواند 

بجانی تن  هرگز  دید   نیاري 
 )118ـ  117(اسرارنامه:                               

در ذکر حبیب عجمی   االولیاء تذکرهیا براي کرامت اولیاء که دراثر ریاضت خلع بدن میکنند نمونه میتوان آورد. در  
آورده است که وقتی حبیب عجمی بر لب دجله آمد و استادش، حسن بصري، را دید که منتظر کشتی ایستاده تا  
به سفر برود. به او گفت: «یا استاد تو را چه بود؟ من علم از تو آموختم. حسد مردمان از دل بیرون کن و دنیا را بر  

). آنگاه پاي بر  61االولیا:  ا از خداي بین، آنگاه پاي بر آب نه و برو» (تذکره دل سرد کن و بال را غنیمت دان و کاره
آب گذاشت و رفت. حسن چون این کرامت دید از هوش رفت. تا وقتی حبیب آمد و از او پرسید این به چه یافتی؟ 

 حبیب گفت: «بدانکه من دل سفید میکنم و تو کاغذ سیاه» (همانجا). 
است اما خلع بدن میتواند با مرگ ارادي همراه    بدن  خلع  راه براي  یک  اختیاري  مرگ  مرگ اختیاري و خلع بدن:

باشد یا نباشد. در موضوع مرگ ارادي درمقابل مرگ اجباري، که براي تمامی موجودات جهان اتفاق میفتد، عرفا با  
  ) 59:  69ج   ،(بحاراالنوار  «مُوتُوا قَبلَ اَن تمُوتُوا»و حدیث    )54بقره /  (فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ  استناد به آیۀ  

بعد از مقام  معتقدند سالک در مراحل سلوك اگر به جایی برسد که نفس را بکشد و از خویشتن خود بیرون آید،  
، روح درحالیکه در بدن است، متصل به مظاهر الهی میگردد و سالک در خویش  مکاشفه به مقام مشاهده میرسد
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یرد. درحالیکه با جسم و روح همچنان زندگی میکند اما در خلع بدن جسمانیت روح درنظر گرفته نمیشود و میم
سالک تنها با روح بدون متکی به جسم عمل میکند؛ در مرگ اختیاري چنین نیست، مرگ اختیاري مستلزم فناست  

بدن عارف با هوشیاري با جهان مادي    جهانی وجود ندارد اما در خلعو مکاشفه صورت میگیرد؛ حالت هوشیاري این
ایستد. اما در مقایسۀ  االرض میکند و روي آب می کننده روح باشد، مثالً طینیز میتواند ارتباط برقرار کند ولی عمل

  ارادي   موت  هرچند«اند، خلع بدن براي آنها سهل است؛  خلع بدن و مرگ ارادي، اولیایی که به مرگ ارادي رسیده 
 »دارد   حصول  امکان  بیشتر  اند،شده  نایل  مرتبه   این  به  که  کسانی  براي  حال  این.  نیست  حال  این  به  نیل  مستلزم

جسمیت کنار گذاشته و عارف همه جان  و روح میشود، جسم در زمین  . در این حالت )781 :1378کوب، زرین(
 به گفتۀ عطار:   میماند و روح به هرجا میرود؛

بمیري  دم  یک  اجل  از  پیش   اگر 
 

بگیري   عالم  همه  دم  یک  آن   در 
)49نامه، ب(الهی  

در آمیختگی مرگ ارادي با خلع بدن در متون عرفانی، نسفی در کتاب «انسان کامل» در موضوع مرگ ارادي، خلع  
  ایشان   آنکه  جهت  از  هست  دیگر  موت  طبیعی،  موت  از  پیش  را  اولیاء   و  انبیا  بدانکه«بدن را آورده است، نوشته است:  

  موت از پیش ایشان دید خواهند طبیعی موت از بعد دیگران آنچه و میمیرند طبیعی موت از پیش ارادي موت به
. در ادامه مرگ ارادي اولیاء را خلع بدن معرفی کرده است که اولیاء با  )107  ص:1382نسفی، ( »میبینند طبیعی

صوف عبارت از آن است که روح سالک  «عروج اهل تآن سیر عالم میکنند و بار دیگر به قالب جسمی بازمیگردند. 
و احوالی که بعد از مرگ بر وي مکشوف گردد و بهشت و دوزخ   در حال صحت و بیداري از بدن سالک بیرون آید

الیقین برسد و هرچه دانسته  الیقین به عینعلم  ۀمطالعه کند و احوال بهشتیان و دوزخیان را مشاهده کند و از مرتب
 خاتم  . روحدن بعضی تا به آسمان اول برود، روح بعضی به آسمان دوم و همچنین تا به عرش بروروح    بود، ببیند.

  درنمیتوانند  خود  اول مقام   از اما   کرد میتوانند عروج خود اول مقام به تا هریک آنکه جهت از  برود عرش  به تا انبیا
  باشند  دیده آنچه و باشد ایشان یاد جمله آیند قالب به باز چون ببینند آنچه  و بروند که بدانجا تا هریک و گذشت
:  همان(  »سکر  در  بعضی  و  باشند  صحو  در  بعضی  بازآیند  عروج  ازین  چون  باشند. یعنی  صحو  در  اگر  کنند  حکایت

شیخ اند. «اي داشته. در ادامه یک نمونه درمورد شیخ خودش و دیگر عرفا گفته است که چنین تجربه)109  ـ  108
من سیزده روز در آسمانها بماند، آنگاه به قالب آمد و قالب در این سیزده روز همچون مرده  روح    فرمود کهیما م

و    افتاده بود و هیچ خبر نداشت و دیگران حاضر بودند گفتند که سیزده روز است قالب تو اینچنین افتاده است
ر میفرمود که روح من چهل روز  عزیز دیگري میفرمود که روح من بیست روز بماند آنگاه به قالب آمد و عزیزي دیگ

 ). 109» (همان:  بماند آنگاه به قالب آمد و هرچه در این چهل روز دیده بود جمله در یاد داشت
نظیر این داستان، حکایت «سبحان ما اعظم شأنی» بایزید است که  در متون آمده است. بایزید با گفتن این شطح،  

آمده    االولیاء تذکرهگر بر جسم او چاقو میزدند، اثري نداشت. در  آمد چنانکه نقل است ااز جسمیت خود برون می 
است: «یک بار در خلوت بود بر زفانش برفت که «سبحان ما اعظم شأنی». چون با خود آمد مریدان گفتند تو را  

به   پاره کنید، پساي بگویم مرا پاره اي بر زفان برفت. شیخ گفت خداتان خصم اگر از این جنس کلمهچنین کلمه
هر کدام کاردي بداد که اگر نیز چنین سخنی آیدم، بدین کاردها مرا بکشید. مگر چنان افتاد که دیگر بار همان  
گفت، مریدان قصد کردند تا بکشندش. خانه از بایزید انباشته بود. اصحاب خشت از دیوار بیرون گرفتند و هر یکی  

آمد چون ساعتی چند برآمد آن  زند. هیچ زخم کارگر نمیآمد که کسی بر آب کارد  کاردي میزدند چنان کارگر می 
اي خرد در محراب نشسته. اصحاب درآمدند و حال بگفتند. شیخ صورت خرد میشد. بایزید پدید آمد چون صعوه
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اي دیگر  ). این حکایت را مولوي بگونه 170ـ  169االولیاء:  گفت: بایزید این است که میبینید آن بایزید نبود» (تذکره 
مثنوي آورده است و در دفتر چهارم، در توجیه ما اعظم سبحانی او گفته است بایزید در عالم مستی به فناي  در  

 : یزدان منمالهی رسیده بود و گفت  
محتشم فقیر  آن  مریدان   با 
ذوفنون آن  عیان  مستانه   گفت 

 

منم  یزدان  نک  که  آمد   بایزید 
فاعبدون  ها  انا  اال  اله   ال 

 )2104ـ  2103: ب4(مثنوي معنوي، دفتر  
اي بر زبان آوردي. بایزید به آنها گفت  وقتی از حالت مستی به صحو آمد، مریدانش به وي گفتند که تو چنین جمله

اي گفتم جسم مرا با چاقو زخمی کنید. بار دیگر در حالت مستی، این بار مصممتر از قبل  اگر بار دیگر چنین جمله
مریدان هرکدام کاردي برداشتند و به جسم او زدند اما چاقو بر جسمش کارگر نشد و  این جمله را بر زبان آورد،  

 مریدان غرق در خون خود شدند و بایزید سالم ماند: 
کرد  پرواز  بیخودي  هماي   چون 
درربود  تحیر  سیل  را   عقل 

جبه اندر  خدا نیست  اال   ام 
شدند  دیوانه  جمله  مریدان   آن 
کوه  گرده  ملحدان  چون  یکی   هر 

که   میخلیدهر  تیغی  شیخ   اندر 
ذوفنون  آن  تن  بر  نه  اثر   یک 

 

کرد   آغاز  بایزید  را  سخن   آن 
بود گفته  اول  که  گفت  قویتر   زان 
سما  بر  و  زمین  بر  جویی   چند 
میزدند  پاکش  جسم  در   کاردها 
ستوه  بی  را  خود  پیر  میزد   کارد 
میدرید  خود  تن  از   بازگونه 
خون  غرقاب  و  خسته  مریدان   وان 

 ) 2130ـ2124(همان: ب                              
هاي عارفانه از خلع بدن، کرامتهایی است که در کتابها از زندگی  یک بخش مهم تجربهکرامت: مصداق خلع بدن:  

اولیاء حق آمده است. در متون عرفانی نیز اختالف و اشتراك در این موضوع وجود دارد اما بطورکلی کرامت از اولیاء 
).  956  :3، ج1365بخاري،    مستملی(  »اولیا  کرامات  اثبات  بر  را  طایفه  این  مر   است  اجماع«پذیرفته شده است.  

اولیاء گفته است: «بدان  قشیري اثبات و توجیه کرامات  اولیاء    که پیدا  در  رسالۀ  (  »جایز استآمدن کرامات بر 
خلع بدن با کرامت در این است که در برخی موارد روح عارف در حالت صحو یا سکر    ارتباط).  622ـ623قشیریه:  

  بدن   ةبطوریکه در حوز  ؛آیدشخص درمی  ةحت فرمان و اراداز هر لحاظ ت  بدنخود  از بدن خارج میشود؛ در واقع «
).  این اندیشۀ عمومی عرفان است که روح با  303:  3، ج1389» (مطهري،  العاده سرمیزندخود شخص اعمال خارق 

 تجردي که دارد وقتی در بند جسم نباشد، جسم را با خود به هر کجا میتواند ببرد.  
جسم فقط میتواند یک دو گز برود اما  وط به بایزید بسطامی، گفته است  مولوي در مثنوي در ضمن حکایتی مرب 

 گام طی میکند؛ بنابراین اگر از جسم بگذري میتوانی به ملکوت اعلی وارد شوي.  ها را در نیمجان فاصله
میشود  روزافزون  جان  از     جسم 
نیست بیش  خود  گز  دو  یک  جسمیت   حد 

همام    اي  سمرقند  و  بغداد  به   تا 
چشمتان درم    دو پیه   سنگست 

خواب  به  میبیند  چشم  این  بی   نور 
وجان   ریش  است   ز  فارغ  تن   سلبت 

میشود   چون  بین  جسم  جان  رود     چون 
جوالن آسمان  تا  تو   کُنیستجان 

گام   نیم  تصور،  اندر  را   روح 
آسمان  عنان  تا  روحش   نور 
خراب  جز  بود  چه  نور  این  بی   چشم 

پست    و  مردار  بود  جان  بی  تن   لیک 
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این   بارنامۀ است  حیوانی   روح 
قیل   و  قال  از  هم   انسان  از   بگذر 
گزد     لب  احمد  جان  آنت   از   بعد 
کمان   یک  بقدر  آیم  ار   گوید 
 

ببین    انسانی  روح  رو   پیشتر 
جبرئیل جان  دریاي  لب   تا 
خزد  واپس  تو  بیم  از   جبرئیل 
زمان در  بسوزم  تو  بسوي   من 

 ) 1890ـ1882: ب  4(مثنوي معنوي، دفتر          
راه رفتن بر روي آب، راه رفتن روي هوا (پرواز کردن)، سجاده پهن کردن بر روي آب و هوا، رفتن از مکانی به  

ذکر میشود. عطار در ذکر رابعه آورده   االولیاتذکرهمکانی دیگر در یک لحظه، از این کرامتهاست که براي نمونه از 
جاده بر آب انداخت و گفت بیا اینجا سخن بگوییم است: حسن بصري و رابعه با هم سخن میگفتند حسن بصري س

). در ذکر بایزید بسطامی گفته 76االولیاء، ص  رابعه سجاده بر هوا انداخت و گفت بیا اینجا سخن بگوییم (تذکره
مردي به بایزید میگوید من تو را دیدم که در طبرستان با خضر راه میرفتی و چون خلق از جنازه بازگشتند    است: 

). این کرامت در ذکر شیخ ابوسعید  181ر هوا دیدم که رفتی، بایزید میگوید بله همینطور است (همان:  تو را د
ابوالخیر نیز آمده است. وقتی براي او مشکلی پیش آمد معلق در هوا به سرخس میرفت و مشکلش را از پیر خود  

ا   ذکر عبداهللا مبارك آمده است   در   ). 778میپرسد (همان:   با طی االرض وي را چشم  پیرزنی راهنماي  و  و شد 
به عرفات رساند: عبداهللا مبارك در روز دهم ذيبرهم الحجه به صحرا رفت و در آرزوي حج میسوخت و  زدنی 

حسرت میخورد و اعمال حاجیان را انجام میداد. پیرزنی آمد و گفت عبداهللا آرزوي حج داري؟ عبداهللا گفت بله،  
اند با من همراه شو تا تو را عرفات برسانم. عبداهللا با خود گفت سه روز دیگر  پیرزن گفت مرا از براي تو فرستاده 

روزه آنجا رسید. اما همراه او میشود و چنانکه خود میگوید پاي در راه نهادم و به چند  عرفات است مگر میشود سه
هم نه. چون چشم   آب عظیم بگذشتم که به کشتی دشوار توان گذشت. به هر آب که میرسیدم مرا گفتی چشم بر

 ). 217ـ216بر هم نهادمی، خود را از آن نیمه آب دیدمی تا مرا به عرفات رسانید (همان:  
اي میرفت و نماز میخواند و در ذکر ابوالحسن خرقانی گفته است: ابوالحسن خرقانی از خرقان به لبنان در لحظه  

د که مرا دستوري ده تا به کوه لبنان بروم و  دوباره به خرقان بازمیگشت. نقل است مریدي از شیخ درخواست کر
اي در  قطب عالم را ببینم شیخ دستوري داد. چون به لبنان رسید جمعی دید نشسته و روي به قبله  ـ و جنازه

پیش و نماز نمیکردند. مرید پرسید چرا بر جنازه نماز نمیکنید؟ گفتند تا قطب عالم بیاید که روزي پنج بار قطب  
ند. مرید شاد شد. یک زمان همه از جاي بجستند. گفت شیخ را دیدم که در پیش ایستاد و نماز  اینجا امامت ک

بکرد و مرا دهشت افتاد. چون به خود بازآمدم مرده را دفن کرده بودند و شیخ برفت. گفتم این شخص که بود؟ 
م که من مرید اویم، شفیع شوید  گفتند ابوالحسن خرقانی. گفتم کی بازآید؟ گفتند به وقت نماز دیگر. من زاري کرد

تا مرا به خرقان برد که مدتی شد در سفرم. وقتی در نماز دیگر آمد. بار دیگر با دیدن شیخ بار دهشت بر من افتاد.  
چون به خود بازآمدم، خود را در چهارسوي رَي دیدم روي به خرقان آوردم، چون نظر شیخ بر من افتاد گفت شرط  

 ). 642هار نکنی (همان:  آن است که آنچه دیدي اظ 
بن عبداهللا  )، سهل59)، حبیب عجمی (همان:  37هاي اینگونه کرامت در ذکر حسن بصري (همان:  همچنین نمونه

ابوتراب نخشبی (همان:  323)،  معروف کرخی (همان:  308تستري (همان:   )، محمدبن ترمذي (همان:  355)، 
 . آورده است )574) و حالج (همان:  517

 
 گیري  نتیجه
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در این مقاله با بررسی متون نظم و نثر عرفانی با تکیه بر تحلیل آثار برجسته، موضوع خلع بدن در بینش و نگرش  
عرفا بررسی شد. هدف این بررسی، دریافت سبک فکري مشترك در اعتقاد به خلع بدن، تعابیر و تمثیلهاي آن،  

ارادي بود. نتایج بررسی متون، سبک فکري مشترك عرفا  شرایط و ملزومات آن، مصداقهاي آن و تفاوتش با مرگ  
اند. این اندیشۀ  را نشان داد. اعتقاد به خلع بدن در متون عرفانی آمده است و هیچکدام از عرفا آن را نفی نکرده 

اي از شهود میرسند  عمومی وجود دارد که انبیاء، برخی خواص و اولیاي الهی بعد از کسب مراحل سلوك به مرتبه
اي میرسد که آید و یا سالک به درجهمیتوانند خلع بدن کنند. در خلع بدن روح از قالب جسمانی بیرون می  که

اند که روح در حین  جسم نیز همراه روح میگردد. در تعبیر خلع بدن در کتابها تمثیل لباس را براي بدن آورده
ا میپوشد. همچنین تمثیل مرغ و قفس پرتکرار  آورد و بار دیگر در بازگشت به جسم لباس ر تجرد آن را بیرون می 

اند که در قفس جسم اسیر است و با ریاضت و  اي نامیدهاست. عرفا با اعتقاد به علوي بودن روح، روح را پرنده
معرفت شهودي میتواند براي مکاشفه، تجربۀ عارفانه یا کرامت، عروج کند. درمورد شرایط و ملزومات خلع بدن،  

فس، عشق خداوندي و ترك تعلقات مادي از شروط الزم سالک براي نایل شدن به درجۀ خلع  ریاضت و تزکیۀ ن
اند، راحتتر به خلع بدن نایل میشوند و در خلع بدن  بدن است. اولیایی که با ریاضت و عبادت به مرگ ارادي رسیده 

م هشیاري نیز سالک با همراه  ممکن است سالک دچار مرگ ارادي نیز باشد اما الزامی براي آن نیست؛ بلکه در عال
االرض  کردن جسم با روح میتواند دست به خلع بدن بزند. مصداق آن کرامتهایی مثل راه رفتن روي آب و هوا و طی

 است که در متون عرفانی تکرار شده است و مورد قبول عرفا میباشد.  
 

  نویسندگان  مشارکت 
آزاد اسالمی واحد  دانشگاه   علوم انسانی   دانشکدة در  ب مصوّ رسی فا ادبیات  و  زبان  دکتراي دورة  ۀ رسال از  مقاله این
 مطالعه  این اصلی طراح و  داشته هبرعهد را رساله این راهنماییعلی رمضانی  آقاي دکتر   .استشده استخراج اهر

 نهایی متن  تنظیم و  ها داده گردآوري  در  رساله این پژوهشگر  نوان عب سرکار خانم نازله خجسته اهري  . اند بوده 
ها و راهنماییهاي  به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهنرگس اصغري گوار  دکتر  سرکار خانم  . اند داشته   شنق

 پژوهشگر سههر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل نهایت در .اندتخصصی این پژوهش نقش داشته
  . استبوده 

 
  قدردانی  و  تشکر

 علوم انسانی  دانشکدة پژوهشی و  آموزشی مسئوالن  از را خود تشکر  مراتب میدانند  الزم  خود بر  نویسندگان 
 .نمایند اعالم دادند،  یاري پژوهش   این کیفی ارتقاء  و  انجام  در  را نویسندگان که آزاد اسالمی واحد اهر دانشگاه  

 
  منافع  تعارض

 حاصل و  نرسیده  چاپ  به خارجی  و  داخلی  نشریۀ هیچ در اثر  این که مینمایند گواهی مقالۀ این  نویسندگان 
 تحقیق این  . دارند رضایت  و آگاهی  آن انتشار  به  نسبت  ایشان و  است،  نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 تعارض  گزارش  مسئولیت  . است نگرفته  صورت  تقلبی و  تخلف هیچ و  شدهااجر  اخالقی مقررات  و  قوانین  کلیۀ طبق
 ذکرشده موارد  کلیۀ مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول نویسنده  عهدة  به پژوهش   مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر را
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