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بررسيکرامتوکارکردهایآندرمتونمتقدمصوفیه
سیّدجالل موسوي
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

چکیده
در متون صوفیه ،به بسیاری از پدیدهها و حاالت در راه رسیدن سالك به مقصد نهایی طریقت،
یعنی حقیقت ،به چشم حجاب نگریسته شده است .در این مقاله ،نو تلقی از خوارق عادات
صوفیه در این متون بررسی و تحلیل شده است .این پژوهش نشان میدهد که سه نگرش یا
رویکرد به خوارق عادات وجود دارد :رویکرد شریعتمدارانه ،رویکرد عرفانی و رویکردی که
اغلب از دید ناظر بیرونی در پی استنباط ،کشف و توضیو هر چه بیشتر کرامت و کارکردهای
گوناگون آن است .رویکرد اول به دنبال هماهنگی کرامات با معجزه است و کارکردی همچون
کارکرد معجزه ،یعنی تأیید رسالت برای آن قائل است .در نگرش دوم ،غالباً کرامت حجاب راه
انگاشته شده و سالك از آن برحذر داشته شده است .صاحبان رویکرد سوم ،عمدتاً تلقی مثبت
از این پدیده دارند و به دور از آرمانگرایی ،با توجه به واقعیت احوال صوفیه ،به توجیه کرامت
و توصیف کارکردهای آن پرداختهاند.
کلیدواژهها :متون صوفیه ،کرامت ،کارکرد کرامت ،رویکرد شریعتمدارانه ،رویکرد
عارفانه.
تاریخ دریافت مقاله1520/03/11 :
تاریخ پذیرش مقاله1520/06/90 :
Email: j.mousavy@yahoo.com
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مقدمه
در عرفان اسالمی انسان در مقام سالك با طی مقامات و منازل معنوی به غایتی
میرسد که از آن با مفاهیم و عناوینی مثل توحید ،فنای فی ال و بقای بال ،و
لقاءال یاد میشود .راه بردن به این غایت ،رسیدن به توحیدی است که بنا به
توصیف بایزید ،شخص در آن چون ماری که از پوست بیرون میآید ،از خود به
در میآید و عاشق و معشوق به اقتضای آن مقام ،یگانه و واحد میشوند( .عطار

نیشابوری 1203م )160 :1 ،این یگانگی بهگونهای است که هر نو تعین را در
سالك محو و منیّت او را یکسره مضمحل میکند؛ بهطوریکه سالك رسیده به
فنا ،در تصرف مطلق حق قرار میگیرد و آنچه از او جاری و صادر میشود ،از آن
حق قلمداد میشود:
ز آن سالم او سالم حق شده ست

کآتش اندر دودمان خود زده ست

مرده است از خود شده زنده به رب

زآن بود اسرار حقش در دو لب
(مولوی )050/5/1555

اما باید دانست در نظام عرفان و تصوف ،این فنا و بقا به هیچ روی سهلالوصول
نیست ،بلکه در گرو انجام امور کالنی همچون عبور از خوان سختگذر تعلقات
است و به تعبیر بهاءولد« ،تا از عالم بشریّت خراب نشوى ،به عالم دیدن اللّه
درنیایى»؛ (بهاءولد  )923 :1 ،1519از این رو« ،نزدیك اهل طریقت ،سالك ،مجاهد
و سلو ،مجاهده باشد( ».نسفی  )12 :1516بر این اساس ،برای سالك ورود به
طریقت امری فراتر از طی طریق صرف است و بنا بر مقتضیات سلو ،،او باید
در مقام مجاهد باشد تا به سرمنزل مقصود نایل شود.
مفهوم مجاهدت در سلو ،درواق  ،ناشی از وجود خصم نامیرا و همیشه
راهزنی به نام نفس است که از آن به «خود و خویش» نیز تعبیر میشود )1(.به زعم
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صوفیه ،رستن سالك از مهلکهها در گرو نادیده انگاشتن نفس و خود است ،اما
نادیدهانگاری به معنای سهلانگاری نیست ،بلکه مترادف با جهدی بلیغ و
طاقتسوز است؛ زیرا نفس بنابر حدیث «اعدی عدو ،نفسك التی بین جنبیك»
(ابن ابیجمهور 1003ق )111 :0 :که صوفیه در روایات خود به آن استناد میکنند،
دشمنترین دشمن است که در وجود آدمی جای دارد و به تعبیر مولوی ،از
خصم بیرونی بسیار بدتر است:
ای شهان کشتیم ما خصم برون

ماند خصمی زو بتر در اندرون
(مولوی ) 35/1/1555

آنچه بیش از همه این خصم را برای سالك ،سهمگین و راهزن میکند،
گونهگونی آن است .در لسان صوفیه از این گونهگونی و تلّونس نفس غالباً به
حجاب تعبیر شده است« .جمله سخن در حجاب آن است که هرچه بنده را از
حق مشغول گرداند ،حجاب است و هرچه به حق رساند ،حجاب نیست».
(مستملی بخاری  )56 :1 ،1565بنا بر این قول ،حجابها ،گسترده و بسیار است؛ از
این رو ،صوفیه در ابعاد اموری که «بنده را از حق مشغول گرداند» ،مویشکافی
بسیار کرده اند تا با برمال کردن انوا آفاتِ پیدا و پنهانس نفس ،سالکان را از آنها بر
حذر دارند .با این اوصاف ،اموری نظیر علم به حق در نظر آنها حجاب است و
به گفته بایزید« ،تا او (سالك) مىداند که حقّ است ،حجاب است .او مىباید که
نماند و دانش او نیز نماند تا کشف حقیقى بود( ».عطار نیشابوری 1203م)133 :1 ،

در نظر صوفیه ،آنچه از مقامات و احوال معنوی در سلو ،نصیب و عارض
سالك میشود نیز محل خطر و از گونه حجابها است؛ بدین معنی که نیل به
عوالم معنا ،ممکن است صوفیه و مخصوصاً نوسفران آنها را متوهم کند و به
اناالحقگویی کشاند؛ بنابراین ،اینگونه دعاوی چنان راهزن است که به گفته سهل
تستری« ،میان خدا و بنده هیچ حجابى غلیظتر از حجاب دعوى نیست( ».همان:

 )969بدین ترتیب ،نه تنها علم به حق و اظهار مقامات و مراتب سلو ،دعویس
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بیمحلی است ،بلکه حتی حالوت عبادت مرید نیز حجاب است؛ چون وقتی
سالك بدان «خرّم شود ،شادى او حجاب قرب او گردد» (عطار نیشابوری 1203م،

 )161 :1و از این قبیل است رؤیت قرب که «رؤیت قرب حجاب بود از قرب.
هرکس که خویشتن را محلّى داند ،او فریفته بود؛ زیراکه مؤانست به قرب او
نشان مکر بود که حق  -سبحانه تعالى  -ورای همه انسها است( ».قشیری :1550

 )196احوال کسانی که «نشانس یافت دادند و ندانستند که یافت محال است و
کسانى بودند که نشان مشاهده دادند و ندانستند که مشاهده حجاب است»( ،عطار

نیشابوری 1203م )951 :9 ،از این قرار است و کار به جایی میرسد که در نظر
بزرگانی همچون ابوالحسن خرقانی« ،هر که بر دل او اندیشه حقّ و باطل درآید،
او را از رسیدگان» به غایت سلو ،نباید شمرد( .همانجا)

با توجه به تلقیهای صوفیه درباره طیف حجابها و احتراز آنها از هر آنچه
ایشان را از حق بازدارد و در مقامی که «ذکر حجاب است و معرفت حجاب
است و محبت حجاب»( ،قطببن محیی  )316 :1510حال باید پرسید خوارق عادات
صوفیه در متون آنها چگونه تلقی میشود .این خوارق که شامل اشراف بر ضمایر،
تسلط بر نیروهای طبیعت ،سخن از آینده و امور شگفتآوری از این دست است،
اصطالحاً کرامت نامیده میشوند و درباره بسیاری از مشایخ صوفیه کموبیش
طرح شده است.
آنچه بیش از همه پرسش درباره تلقی صوفیه از کرامات را پیش میکشد،
قابلیت حجابافکنی آن است .طبعاً با وقو کرامات ،مدحت و نواخت خالیق
متوجه شیخ میشده است .این اقبال تودهای که اغلب ذهنیت بتساز داشتند،
چنان میتوانست صاحب کرامت را به غرور کشاند که یکسره او را از سلو،
بازدارد .شاید در نظر اول ،اقبال عامه این اندازه خطرساز به نظر نرسد ،اما در نزد
بسیاری ،این امر چنان مهلك به نظر آمده است که با جبههگیری در برابر آن،
نامبردار شدهاند .این گروه که موسوم به مالمتیه هستند ،به گفته عزالدین محمود

س  11ــ ش  00ــ پاییز  20ـــــــــــ بررسی کرامت و کارکردهای آن در متون متقدم صوفیه 923 /

کاشانی« ،جماعتی باشند که در رعایت معنی اخالص و محافظت قاعده صدق،
غایت جهد را مبذول دارند و در اخفای طاعات و کتم خیرات از نظر خلق،
مبالغت واجب دانند( ».کاشانی  )113 :1565علت مبالغت در «اخفا و کتم» این است
که «هیچ آفت و حجاب نیست اندرین طریق صعبتر از آنك کسى به خود
معجب گردد و اصل عجب ...از جاه خلق و مدح ایشان خیزد( ».هجویری :1553

 )62بر این اساس ،آنان برای پراکندن خلق از خود ،که آن را آفت عظیم
میدانستند ،حتی به امور دافعی نظیر ارتکاب معاصی و محرمات نیز روی
میآوردند.

()9

با این اوصاف ،تبیین مواض مطرحشده در متون صوفیه درباره کرامت و
کارکردهای آن ضروری است .ضرورت تبیین نو رویکرد صوفیه به کرامت
بهویژه به این دلیل مهم است که در نزد سالكِ مشغول به عوالم درون ،انتساب
بیچون و چرای کیفیات و عوارض نوپدید به استعداد و تواناییهای روحی او
همواره ممکن نبوده است؛ زیرا بسیاری از این عوارض ممکن بود چیزی از قبیل
ماخولیا و توهمات باشد ،اما کرامت ،این رویدادِ معجزهوار ،به دلیل عینی بودن با
قطعیتِ بیشتر نسبت به دیگر عوارض ،میتوانست در نزد صوفی ،نشانی از تحول
درونی و استعداد باطنی باشد و وی را در طی مسیرس سختِ سلو ،و عقبههای
طریقت ،دلگرم و دستگیری کند؛ بنابراین ،با در نظر داشتن چنین کارکردهایی،
شاید صوفیه در گنجاندن کرامت در بین انوا حجابها احتیاط و تأمل به خر
داده و در برابر آن ،موض دیگر اتخاذ کرده باشند.
تاکنون در خصوص کرامت مباحث متعددی مطرح شده و از جنبههای مختلف
به آن پرداخته شده است .تبیین فلسفی کرامت ،امکان وقو و تقسیمبندی انوا
کرامات از جمله این مباحث است .در خصوص کارکردهای کرامت نیز محققان
معاصر در بررسی و تحلیل متونی که حاوی انوا کرامت مشایخ صوفیه هستند،
به برخی از اهداف کرامت و اغراض کرامتتراشیها ،از راه استنباط اشاره
صفوةالصفا و

کردهاند؛ نظیر آنچه درباره کرامات شیخصفیالدین اردبیلی از
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کرامات خواجهعبیدال احرار از رساله خوارق عادات او استنباط شده است .در
این متون ،غالباً به کارکرد کرامات تصریو نشده است و درواق  ،با توجه به
زمینههای تاریخی ،شخصیت و موقعیت شیخ و نیز اغراض مریدان میتوان به
نقش و کارکردهای کرامت در نزد آنها پیبرد؛( )5اما در خصوص مجمو
رویکردهایی که نسبت به کرامت در متون متقدم صوفیه وجود دارد و همچنین
کارکردهای مختلفی که متقدمان از این رویکردها محتمالً تبیین و استنباط
کردهاند ،چیزی به نظر نرسید؛ از این رو ،در این مقاله به شیوه کتابخانهای و با
مراجعه به متون عرفانیس اللم  ،شرح تعرف )0(،رساله قشیریه ،و کشفالمحجوب،
با رویکرد توصیفی -تحلیلی ،مواض موجود در برابر کرامات بررسی خواهد شد.
درواق  ،تکیه اصلی در این مقاله بر این چهار متن است ،با اینحال کوشش شده
است به برخی مناب دیگر نظیر تذکرهها که عمدتاً حاوی تلقیات و اقوال موجز
مشایخ صوفیه درباره این مفهوم هستند نیز توجه شود .لحاظ کردن مناب اخیر به
این دلیل است که به نظر میرسد اقوال مشایخ متعدد در تذکرهها ،به همراه گفتار
کسانی چون مستملی بخاری ،ابونصر سرا  ،قشیری و هجویری تو مان مبین
رویکردهای گوناگون درباره کرامت باشند؛ گروه اول غالباً از راه تجربه و عمل ،و
گروه دوم اغلب از طریق تشریو و تعریف ،مواض خود را نسبت به کرامت بیان
کردهاند .تجمی این مواض  ،میتواند انوا رویکردها و تلقیها از کرامات و
کارکردهای گوناگون آن را به صورتی نسبتاً جام نشان دهد.

انواع رویکردها به کرامت و کارکردهای آن
بنابر آنچه از بررسی مناب مذکور استنباط شد ،میتوان سه نو رویکرد درباره
کرامات مطرح کرد .این سه رویکرد خود کارکردهای گوناگونی برای کرامات در
پی آورده است که ذیالً به آنها اشاره میشود:
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 -1رویکرد شریعتمدارانه
چالش بین شریعت و طریقت در طول تاریخ تصوف برقرار بوده و موضوعات و
مفاهیم مختلفی از اهل طریقت ،صاحبان شریعت را به واکنش و مقابله واداشته
است .ماجرای مشهور انالحقگویی حال نمونهای از این موضوعات است که
او تقابل بین این دو گروه را نشان میدهد .کرامت نیز ازجمله موضوعاتی است
که نزد حامیان دین که خود را حافظ و نگران آن میدانستند ،محل شك و انکار
بوده است .در نزد این گروه که به گفته ابونصر سرا  ،بدون عناد و از سر
ناآگاهی از تفاوتِ بنیادینس معجزه و کرامت به انکار کرامت دست میزدند( ،سرا

طوسی 1210م )511 :کرامت مانند معجزه ،عملی خارق عادت است و در اظهار آن
از غیر نبی ،بیم آن است که خدشهای به مقام نبوت وارد شود؛ از این رو ،به
انحای مختلف به کرامت واکنش نشان داده و ایراداتی بر آن وارد کردهاند .اهم
این ایرادات سه دسته است و پاسخ به هر یك از این سه دسته به تعریف
کارکردهای کرامت از منظر رویکرد شریعتمدارانه منجر شده است.

ایراد به کرامات
از جمله ایراداتی که منکران کرامت در مقایسه با معجزه به آن وارد کردهاند ،الزم
نبودن کرامت برای ولی است .به گفته این منکران ،وجود عمل خارق عادات
برای نبی واجب و ضروری است؛ «از بهر آنکه پیغامبرى درست نگردد مگر به
معجزه .چون پیغامبرى را معجزه نباشد ،دعوى نبوت از وى درست نگردد .بر
خلق واجب نگردد به وى ایمان آوردن»( ،مستملی بخاری  )235 :5 ،1565اما برای
ولی چنین ضرورت و وجوبی مطرح نیست؛ چون «نه بر خلق واجب است به
والیت وى ایمان آوردن .مر این کرامات را فایده چه باشد »؛ (همانجا) بنابراین،
اظهار آن به دست غیر ،برتری انبیا را از بین میبرد( .سرا طوسی 1210م)511 :
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ناروایی کرامت در غیر روزگار نبی ایراد دیگری است که حامیان نبوت و معجزه

را به موض گیری در مقابل آن واداشته است .به گفته مستملی بخاری در شرح
تعرف ،گروهی که منکر کرامات هستند ،وقو آن را فقط در عصر پیامبر روا
میدارند .به زعم آنها ،کرامت در روزگار پیامبر بهمثابه معجزهای است برای
پیامبر ،اما در ایام دیگر ،عمل خارق عادت فقط کرامت ولی محسوب میشود و
تنها متعلق به او است نه پیامبر؛ بنابراین ،کرامت در چنین روزگاری با معجزه
ملتبس میشود و به دلیل همین التباس ،ولی ،نبی انگاشته میشود .از آنجا که هر
آنچه در نبوت شبه افکند ،جایز نیست ،وقو کرامات نیز در غیر عصر نبی روا
نیست( .مستملی بخاری )263 :5 ،1565

عالوه بر ایرادات مذکور ،عامل سومی نیز منکران کرامات را تحریك کرده
است .این عامل وجود کراماتی بوده است که فراتر از معجزه انگاشته میشدهاند.
اعتراض به این نو از کرامات که به تعبیر قشیری« ،زیادت بود در معنى ،بر
معجزات پیغامبران علیهمالسّالم»( ،قشیری  )692 :1550با وجود انبوه حکایات
غریب و شگفت از احوال صوفیه ،امری طبیعی است .طبعاً برخی از این امور
غریب فراتر از معجزات انبیا به نظر میرسیده و اذهان سادهاندیش را نسبت به
مقام معجزات دچار شبهه میکرده است؛ از این رو ،در نظر مؤمنانی که نگران
حیثیت معجزات انبیا بودند ،کرامات ناروا و قابل انکار محسوب میشدهاند .این
عامل با توجه به شواهد عجیب زیادی که در تأیید آن میتوان ذکر کرد ،از
اساسیترین عوامل انکار در رد کرامات میتواند باشد.

()3

پاسخ به ایرادها
مستملی بخاری در پاسخ به ایراد اول و تشکیك منکران بر کرامت ،کرامت را
مانند معجزه ،دلیلی از دالیل نبوت میداند .به زعم او« ،شرط معجزه پیغامبر نه آن
است که بر دست پیغامبر گذرد؛ چه اگر بر دست کسى دیگر معجزهاى پدید آید،
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هم دلیل پیغامبرى باشد و بر این اتفاق است،1565( ».

 )235 :5در

کشفالمحجوب نیز به این دلیل که کرامت امّت درواق  ،معجزه پیغمبر است و
تا شر وى باقی است ،باید حجّت وى نیز باقى باشد ،اشاره شده و آمده است:
اوالً کرامت بر دست مؤمنس مصدّقس مطی پیدا میشود ،ثانیاً خوارق عادات اولیا
گواهی بر صدق رسالت رسول است( .هجویرى  )910-952 :1553هجویری در
توجیه نسبت کرامت با معجزه به همین مقدار بسنده نکرده است .وی بر مقام
کرامت تأکید کرده و بهصراحت ،آن را عین معجزه دانسته است:
«کرامت جز مؤمن مطی را نبود و کذب ،معصیت بود نه طاعت و چون چنین
باشد ،کرامت ولى موافق اثبات حجّت نبى باشد .هیچ شبهت نیفتد میان کرامات و
معجزات؛ زیرا ،پیغمبر به اثبات معجزه ،نبوّت خود ثابت کند و ولى به کرامت هم
نبوّت وى اثبات مىکند؛ پس این صادق اندر والیت خود همان گوید که آن صادق
اندر نبوّت و کرامت وى عین اعجاز نبى باشد و مؤمن را رؤیت کرامت ولى
زیادت یقین باشد بر صدق نبى نه شبهت( ».همان)951-955 :

در پاسخ به ایراد دوم ،مستملی بخاری بنا بر شیوه خود ،بهتفصیل ،باز بر نقش
تأییدی کرامت تأکید کرده است:
«و روا داشتن کرامات اولیا به عصر پیغامبر صلىال علیه و به غیر عصر وى ،یکى
باشد ...از بهر آنکه چون به عصر پیغامبر صلىال علیه این کرامت ولى مر پیغامبر را
باشد ،از بهر استوار داشتن این ولى مر پیغامبر را ،به غیر عصر پیغامبر هم بدین
معنى باشد ... .این ولى که به روزگار پیغامبر این کرامت بیافت ،از بهر آن یافت
[که مصدق داشته بود مر این پیغامبر را] که تصدیق آورد پیغامبر را و اگر مکذب
بودى ،مر پیغامبر را نیافتى .چون به تصدیق پیغامبر این کرامت یافت ،درست
گشت که آن پیغامبر حق است؛ از بهر آنکه اگر خداى عز و جلّ مر کذاب را
همچنان دلیل دهد که مر صادق را ،صدق از کذب جدا نگردد و بر صدق صادق
هیچ دلیل نماند؛ پس چون کرامات ولى به عصر پیغامبر این معنى را باشد ،همین
معنى به غیر عصر پیغامبر موجود است؛ از بهر آنکه هر کسى که منکر باشد به
پیغامبر ،مر ورا کرامت روا نباشد؛ از بهر آنکه منکر پیغامبر عدو باشد و ما کرامت
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ولى را روا داریم و ولى مصدق باشد مر نبى را ،آن کرامت به تصدیق [نبى] یابد.
چون به تصدیق نبى یافت ،معجزه نبى گردد ،همچنان چون به عصر پیغامبر
صلىال علیه( .مستملی بخاری )263 :1565

در پاسخ به ایراد سوم که البته با وجود کرامات عجیب بسیار ،انتقادِ بجایی
است ،قشیری نیز با تأکید بر اینکه کرامت ،مؤید معجزه و نبوت است ،به کسانی
که منکر ظاهر شدن کراماتِ فراتر از معجزه هستند ،اینگونه جواب میدهد:
«این کرامتها با معجزه پیغمبر ما (ص) شود؛ زیرا که هرکه اندر اسالم صادق نبود،
کرامات بر وى ظاهر نگردد و هر پیغامبر که در امّت وى یکى را کرامتى بود ،آن
[کرامت] ازجمله معجزات آن پیغمبر بود؛ زیرا که اگر این رسول صادق نبودى،
کرامت ظاهر نشدى بر آنك متابعت او کرد)692 :1550( ».

به هر حال با وجود تعابیر و سخنان مختلف در رد و انکار کرامت ،غایت و
خالصه بحث در نسبت کرامت و معجزه که بحثی مفصل در متون صوفیه بهویژه
در شرح تعرف است ،این است که «اگر خداى عز و جلّ مر این ولى را کرامتى
پدید آرد ،اندر نبوت پیغامبر قدح نکند و شبهتى نهافگند؛ از بهر آنکه وى بدین
کرامت همان چیز ثابت مىکند که پیغامبر به معجزه»؛ (مستملی بخاری :5 ،1565

 )256از این رو ،انوا کراماتی که از اولیای امت پیامبر سر میزند ،نه تنها مقام
نبوت را سست نمیکند ،بلکه مایه تجلیل و تأیید آن نیز میشود( .سرا طوسی

1210م )595 :با توجه به این مطالب ،میتوان گفت در تلقی شریعتمدارانه،
کارکرد کرامات ،کارکردی تأییدی است و کرامت در پی تأیید پایه و اساس
معجزه و نبوت است؛ از این رو ،کرامت در توافق کامل با معجزه و نبوت است و
نه تنها وجود آن منکر و شبههآفرین نیست و انکار آن بیمحل است ،بلکه اثبات
و تأیید آن عین اثبات و تأیید معجزه و نبوت است.
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علل وجود این نوع پاسخها
تالش برای توجیه کرامات در متونی نظیر اللم  ،شرح تعرف ،رساله قشیریه ،و
کشفالمحجوب با وجود ایرادهای گوناگونی که بر آنها وارد بود ،باید ناشی از
فعالیتهایی باشد که برای پیوند شریعت و طریقت در آن دوران صورت
میگرفت .به گفته دنیز اگل« ،در این کتابهای بنیادی کوشش میشود تا در
اوضا و احوال سیاسی و دینی ملتهب قرنهای چهارم و پنجم ،تصویری از
تصوف ارائه شود که منطبق با اسالم باشد( ».اگل  )150 :1552نویسندگان این متون
خود تصوف را تو مان با شریعت و موازین دینی روا دانسته و استعداد تبیین
تصوفِ مبتنی بر شریعت را به نیکی داشتهاند .در این راستا ،کتاب اللم به
تقاضای کسی نوشته شده که از ابونصر سرا خواسته است تا «اصول مذهب آنها
را که قرآن تأیید کرده و دنباله کالم پیامبر و اخالق صحابه و تابعان و بندگان
صالو خدا باشد ،بازنماید و کالمش را با مبانی کتاب خدا و برهانهای قاط
مستحکم سازد( ».سرا طوسی 1210م )3 :از مستملی بخاری نیز چنین خواهشی
شده است که نشان از قابلیت او در هماهني ساختن شریعت و طریقت در نزد
معاصرانش است .خود وی در مقدمه اثرش ،کوشش برای پیوند طریقت و
شریعت را اینگونه بیان کرده است:
«هرچه گفتم ،مؤکد کردم به آیتى از کتاب خداى عز و جلّ ،یا به خبرى از رسول
صلوات ال علیه و على آله ،یا به مسألهاى از فقه و اندر این کتاب یاد کردم اعتقاد در
توحید و دیانات و احوال و مقامات و حقایق و مشاهدات و رموز و اشارات و سخن
مشایخ و حکایات بر طریق سنت و جماعت)55 :1 ،1565( ».

از آنجا که به زعم قشیری« ،هر شریعت که مؤید نباشد به حقیقت ،پذیرفته نبود
و هر حقیقت که بسته نبود به شریعت ،با هیچ حاصل نیاید» )195 :1550( ،در اثر
او نیز برای ایجاد هماهنگی میان طریقت و شریعت تالشهایی صورت گرفته
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است .اینکه هجویری نیز قائل است «معرفت بىپذیرفت شریعت درست نیاید و
برزش شریعت بىاظهار مقامات راست نیاید» )11 :1553( ،نشان میدهد وی نیز
همنوا با ابونصر سرا  ،مستملی بخاری و قشیری بوده است .البته میزان توجه
هجویری به طریقت و شریعت از انتقادی که به اوضا زمانه خود داشته نیز
آشکار است .وی در روزگاری زیسته است که «اندر طریقت فترت پیدا آمد ،ال
بلکه یکسره مندرس گشت...و حرمت شریعت از دلها بیرون شد( ».همان)11 :

عالوه بر آنچه گفته شد ،در این آثار نه تنها کرامات صوفیه مؤید معجزه و
نبوت محسوب میشوند ،بلکه در راستای توجیه هرچه بیشتر امور مرتبط با
صوفیه ،اثبات کرامات ایشان با توسل به برخی ماجراهای قرآنی و احادیث و
روایات پیشوایان دینی صورت گرفته است .ماجرایهای اعجابآور حضرت
مریم(س) و نزدیکان سلیمان نبی( ) و نیز بعضی از ماجراهایی که از زبان
حضرت رسول(ص) و برخی از صحابه و تابعین نقل شده ،از این نمونه است که
در این متون به طور مفصل ،از آنها سخن به میان آمده است.

()6

 -2کرامت از منظر عرفانی
رویکرد بعدی درباره کرامات ناشی از تلقی خاص عرفا از این پدیده است.
بخشی از این رویکرد درواق  ،مترادف با همان تلقیای است که در طرح مسأله
از آن یاد شد؛ یعنی حجابانگاری هر آنچه سالك را از خدا بازدارد .کرامت نیز
جزء این حجابها و حتی حجاب خاص است .به گفته جنید« ،نفس ،خلق ،و
دنیا سه حجاب عامّ است و دید طاعت ،دید ثواب ،و دید کرامت سه حجاب
خاص( ».عطار نیشابوری 1203م )53 :9 ،بر اساس این تلقی ،حتی هر آنچه در بدو
امر نشان از علو درجات و تعالی احوال سالك باشد ،در نهایت ،امری خطرآفرین
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و منحرفکننده از غایت سلو ،محسوب میشود؛ زیرا در پس آن ،نفسس
حیلتاندیش نهفته است و بهرغم ظاهر دلانگیز ماجرا ،باطنی مخوف و مهلك از
او در کار است؛ از این رو ،وقتی صوفیه
«کرامت بیابند ،خوارداشت زیادت گردد؛ از بهر آنکه با مکر نفس جز حق برنیاید.
اگر طرفهالعینى نفس را دست دهى ،هزار زنّار بر میان بندد و هزار بت پیش نهد.
چنان باید که ورا به هیچ وجه ،اهل خیر ندانى تا بتوانى ذرهاى ورا به خدمت
آوردن .اگر صد هزار مکر نفس را قهر کنى ،به یك بار که به مراد وى بنگرى ،همه
اسالم بر زمین زند .تا بزرگان چنین گفتهاند نفس بین ،خداى بین نباشد و همه
بالى ابلیس از دیدن نفس آمد تا دعوى کرد که انا خیر منه و آن کسها که خداى
تعالى را گذاشتند و خدایى دعوى کردند ،از نظاره نفس آواز دادند؛ پس چو اولیا را
کرامت پدید آید ،از بیم آن تا نفس خویشتن نبینند ،همچنان گریزند که مؤمن از
بت گریزد( ».مستملی بخاری )210 :5 ،1565

در راستای چنین بدبینیها نسبت به خوارق عادات صوفیه ،عالوه بر آنکه این
پدیده برآمده از نفس بداندیش انگاشته شده ،مکر و استدرا نیز قلمداد شده
است .معنى استدرا آن است «که [چون] ایشان بىحرمتى کنند ،ایشان را اندر
کِشند به اسبابى که بىحرمتى فزون کنند تا اندر تمادى هال ،شوند؛ چنانکه با
فرعون کرد .اگر آب مر ورا روان نکردى ،از دعوى خدایى رجو آوردى( ».همان:

 )252در تفسیر کشفاألسرار نیز ذیل آیه  119سوره اعراف در ضمن بیان
«سَنَسْتَدْرسجُهُم» ،از قول یکی از بزرگان ،استدرا سنتی از سنن خداوند دانسته
شده است که طبق آن« ،عمل بد بر ایشان (عاصیان و کافران) آراید .پندارند نیکى
است و همى کنند ،تا آنگه که شومى آن عمل به ایشان رسد و هال ،شوند»؛
(میبدی  )109 :5 ،1551از این رو ،صوفیه به کرامت تکیه نمیکنند و به گفته
ابونصر سرا  ،بهناچار از کرامت میترسند که مبادا مکر باشد( .سرا طوسی 1210م:

 )590بزرگان این طایفه کرامات اولیا را برای کسی روا میدارند «که از کرامات
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همچنان ترسد که از زنّار یا بت؛ از بهر آنکه هرچه بنده با وى بیارامد دون حق،
ورا از حق ببراند .چون کرامات بیند ،از مکر و استدرا

بترسد( ».مستملی بخاری

 )260-232 :5 ،1565بهزعم آنان« ،حق تعالى پنهان گردانیده است چیزها در
چیزها :رضای خویش در طاعتها و غضب خویش در معصیتها و مکر خویش
[در علم خویش و خدا خویش در لطف خویش و عقوبات خویش در کرامات
خویش]( ».عطار نیشابوری 1203م)63 :9 ،

این نحوه نگرش صوفیه به کرامت باعث شده است که آنان از کرامت
«بازتعریف» به دست دهند؛ بازتعریفی که تلقی رایج از کرامت را غیر معتبر
میسازد و اذهان را متوجه اموری میکند که در نظر مشایخ ،مانند معجزه هستند
بیآنکه غریب و عجیب باشند؛ چون التزام مستمر به آنها به دلیل سختی و
صعوبت ،هیچ کمتر از خارق عادات نیست؛ از این رو ،در تلقی مشایخ ،کرامت
امر خارق عادتی نیست که وقو آن همواره با عجایب و غرایب همراه باشد و
اعجاب و تحسین عامه را در پی آورد ،بلکه کرامات واقعی و فوقالعاده ،اموری
از قبیل انجام خیرات و پایبندی به حدود الهی و اخالقی است .بر این اساس،
«کرامت هرکس آن است که حق تعالى بر دست او براند از خیرات و هر آن کس
که بر دست وى چیزى رود از خیرات که بر دست دیگرى نرود ،آن کرامت وى
است( ».عطار نیشابوری 1203م )501 :9 ،بهزعم سهلبن عبدال« ،فاضلترین
کرامتهاى تو آن است که خوى مذموم بدل کنى به خوى محمود( ».قشیری :1550

630؛ سرا طوسی 1210م )590 :در این نحوه نگرش به کرامات از «بزرگترین
کرامت اولیا یکى دوام توفیق است بر طاعات و عصمت از معصیتها و
مخالفتها( ».قشیری  )650 :1550بر این اساس ،اظهار خارق عادات فضیلتی برای
سالك نیست و «اگر کسى را بینى که از کرامات اندر هوا همىپرد ،مگر غرّه
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نشوى به وى تا او را نزدیك امر و نهى چون یابى و نگاهداشت حدود و گزاردن
شریعت( ».همان)52 :

کرامت نزد کامالن
مفهوم کرامت نزد کامالن این طریقت ،با وجود همه خطراتی که برای آن قائل
هستند و بهرغم مضراتی که مدام از آن بیم میدهند ،هیچ انگاشته میشود و به
چشم نمیآید:
«شیخاالسالم گفت که حقیقت نه به کرامات درست شود ،که حقیقت خود کرامات
است و کرامات ابدال و زهاد را بود و از مکر و غرور خالى نباشد؛ چون همه عطاها
که به آن نگرى ،تو را با آن بازگذارند .از عطا معطى پسند و از کرامت مکرم».
(انصارى )105 :1569

بنابراین ،به تعبیر صاحب بوسعید آن طایفه که مقتدایان (اولیا) باشند ،در اظهار
کرامات نمیکوشند ،اما اگر چیزی از کرامت بی قصد و سعی ،بر آنها ظاهر شود،
ایشان از آن متأثر نمیشوند؛ چون برای ایشان زحمت خلق حجاب راه نیست.
(محمدبن منوّر 1122م )66 :وقتی از احمد طابرانى سرخسى پرسیده میشود که تو را
هیچ کرامات بوده است ،پاسخ میدهد« :کرامات را چه خطر بود مقصود از وى
زیادت یقین بود اندر توحید .هرکه به جز خداى آفریدگار نداند ،اگر چیزى بیند
به عادت یا ناق

عادت ،هر دو یکى بود پیش او( ».قشیری  )606-603 :1550این

نو نگرش که ناظر به مراتب برین اولیا است ،در گفتوگوی ابوتراب نخشبی و
ابوالعباس شرقی ،از مشایخ صوفیه ،نیز آشکار است .وقتی ابوتراب نخشبی از
ابوالعباس شرقی میپرسد که اصحاب تو مىگویند کرامت فریفته شدن است از
حق ،پاسخ میدهد« :نه چنان است .فریفتن اندر حال سکون بود با کرامت و
هرکه اقتراح نکند کرامت را و باز آن ننگرد ،آن مرتبت ربّانیان بود»؛ (قشیری :1550

 / 506فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سیّدجالل موسوی

 )650از این رو ،بهزعم برخی از مشایخ ،اگر هم کرامتی روی میدهد ،در پس آن
دعویی نیست تا اظهار کرامت آن را اثبات کند« :ابویزید و ذىالنون المصرى و
محمّدبن خفیف و حسینبن منصور و یحیىبن معاذ (رض) و جماعتى برآنند که
اظهار کرامت بر ولى به جز اندر حال سکر وى نباشد ...که وى مغلوب باشد و
پرواى دعوى ندارد( ».هجویری )913 :1553

کارکردهای کرامات در نگرش عارفانه
نو نگرش سالکان ،از مبتدی تا کامالن آنها به کرامت ،کارکردهای مختلفی برای
کرامت در پی آورده است .گاهی مقداری از آن برای مبتدیان الزم و به تعبیر
هجویری ،سرمه راه است ،اما برای کامالن یکسره حجاب و محل نفاق شمرده
شده است:
«اندر محلّ توحید هرچند یك ذرّه از کرامات مشایخ سرمه دیده مریدان کردهاند،
آخر اندر محلّ کمال آن حجاب مکرم بوده است؛ از آنچ هرچه غیر بود ،رؤیت آن
آفت بود ،خواه خود را بیند خواه دیگرى را و ابویزید گفت (رض) :نفاق العارفین
افضل من اخالص المریدین؛ نفاق رسیدگان فاضلتر از اخالص طالبان؛ یعنى آنچ
مرید را مقام باشد ،کامل را حجاب باشد .مرید را همّت آنك کرامات یابد و کامل
را همّت آنك مکرم یابد و درجمله ،اثبات کرامات مر اهل حقّ را نفاق نماید».
(هجویری )553 :1553

اما تلقی غالب آن است که کرامت مکر نفس است و یا استدرا و مکری از
جانب خدا است؛ از این رو ،بر حسب نو موض سالك به کرامت ،کارکردهای
مختلفی برای این پدیده رقم میخورد؛ چون «بت عارفان کرامات است .اگر با
کرامات بیارامند ،محجوب گردند و معزول گردند و اگر از کرامات تبرا کنند،
مقرب و موصول گردند( ».مستملی بخاری  )211 :5 ،1565در مجمو  ،میتوان
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گفت حتی اگر ذات پدیده کرامت نزد صوفیه مهلك است ،درنهایت ،آنچه برای
سالك با پیدایش کرامت پیش میآید ،کامالً مبتنی بر نو رویکرد او به این پدیده
است و حتی ممکن است نتیجه آن برای سالك ،نیك و خیر باشد .اینکه بایزید
نتیجه بیتوجهی به کرامت را نیل به معرفت میداند( ،سرا طوسی 1210م)590 :

گواهی است بر این سخن که اگر کرامت خود امری منفی است ،میتواند نتایج
مفیدی برای سالك در پی داشته باشد.

استناد مکرر به اقوال مشایخ صوفیه
در تلقی عارفانه از کرامت ،برخالف رویکرد نخست که در پی توجیه کرامت از
طریق انطباق آن با شریعت است و مطلب با مناب دینی مستند میشود ،مکرر به
قول مشایخ صوفیه استناد میشود و نو تلقی و تعریف خاص آنها از این پدیده
به میان میآید .در منابعی نظیر طبقاتالصوفیه انصاری و تذکرةاالولیاء نیز که
حاوی انوا تلقیات مشایخ صوفیه است ،مطلب عمده درباره کرامت ،رد و انکار
و بیم دادن از آن دیده میشود« :کراماتفروش تا مرا قبول کنند ،مغرور است و
کراماتخر اگرچه باني سي نکند ،سي است؛ یعنى حقیقت نه کرامات است.
وراى آن چیزی است ...،صوفى و عارف خود از کرامات مه ،وى کرامات کرامات
است( ».انصارى  )23 :1569در این استنادهای مکرر ،از اثبات کرامت و توجیه و
تطبیق آن با شریعت سخن چندانی به میان نیامده است.
استناد به اقوال مشایخ صوفیه ،در مناب مورد نظر در این مقاله ،گاهی بدون ذکر
صریو نام است .گاهی نیز بهصراحت از آنها نام برده شده است .مستملی بخاری
در ذکر بدبینی صوفیه به کرامت ،به گفتار «گروهی بزرگان» استناد میکند و
میگوید« :گروهى بزرگان گفتهاند که کرامات رني است و آرایش و پرورش... .
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بزرگان به کرامات بدین چشم نگرند )211 :5 ،1565( ».وی در ادامه مطلب ،باز
بدون آنکه نام صاحب قول را ذکر کند ،میگوید« :تا یکى از بزرگان چنین گفته
است که بت اندر عالم بسیار است .یکى از بتان کرامات است»( ،همانجا) اما در
اغلب موارد ،با ذکر صریو نام صاحبان اقوال ،کرامت نفی و انکار میشود .در
اللم  ،بایزید کرامت را هیچ انگاشته است .جنید نیز آن را حجاب دانسته و یحیی
معاذ به مذمت آن پرداخته است( .سرا طوسی 1210م )595-590 :در اینگونه تلقی
از کرامت ،سخن بیش از آنکه از زبان امثال هجویری ،ابونصر سرا  ،و مستملی
بخاری باشد ،نقلی مستقیم یا غیر مستقیم از اقوال امثال بایزید و جنید است.
 -3رویکرد سوم
عالوه بر دو رویکرد شریعتمدارانه و عرفانی به کرامت ،میتوان به رویکرد
دیگری نیز قائل شد که نه در پی تطبیق کرامات با شریعت و توجیه آن است و نه
مانند رویکرد عرفانی ،نگاه بدبینانه به آن دارد .این رویکرد عمدتاً از منظر ناظر
بیرونی ،در پی شرح و توضیو کارکردها و پیآمدهای کرامات در ارتباط با سالك
است .در این رویکرد ،توضیو و توجیه کرامات عمدتاً از زبان کسی صورت
میگیرد که نمیتوان او را صاحب مقامات و مراتب عالی عرفانی نظیر مقامات و
مراتب امثال بایزید دانست که مدام آرمانگرایانه نسبت به خطر کرامات هشدار
میدهند ،بلکه آنچه درباره نسبت کرامات و سالك در این رویکرد ذکر میشود،
اغلب متعادل و منعطف است.
در صاحبان چنین رویکردی ،شور و نگرش سالك کامل و رسیده به مقامات و
مراتب عرفانی مشاهده نمیشود و آنچه بیان میشود ،بیش از آنکه ناظر به احوال
کامالن طریقت باشد ،ناظر به احوال مبتدیان و نوسفران است؛ به همین دلیل،
نوعی واق گرایی و محاسبه در ذکر کارکردهای کرامت در این نگرش دیده
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میشود .درواق  ،در این رویکرد ،ناظر ،مشاهدهگری است که در پی بررسی ابعاد
و ذکر زوایای گوناگون کرامات و کشف کارکردهای آن است ،بیآنکه یکسره
همچون عارف ،با پیشفرضی خصمانه با آن مواجه شود و همه تالشهای خود
را برای رد و انکار آن بهکارگیرد .مجموعهای از کارکردها بر اساس این رویکرد
برای کرامات تعریف شده است که در ادامه به آنها اشاره میشود:
الف .کرامت نشان صدق ولی است :تصدیق احوال اولیا یکی از کارکردهای
کرامت دانسته شده است .همواره ممکن بود که عدهای به سالکان و شیوه آنها به
چشم انکار بنگرند و صدق و کذب صاحبان حال ،محل مناقشه باشد؛ از این رو،
کرامت در این میان عامل تصدیق محسوب شده است و سالکان صادق و کاذب
بهواسطه آن ،از هم تمیز داده شدهاند .سهلبن عبدال ضمن بیان امکان وقو
کرامت بعد از چهل روز عبادت ،عدم وقو آن بعد از این مدت را نشان عدم
صدق ولی دانسته است( .سرا طوسی 1210م )155 :در رساله قشیریه نیز در ضمن
تعریف آن ،به این کارکرد آن اشاره شده است« :و البدّ کرامت فعلى بود ناق
عادت اندر ایّام تکلیف .ظاهر گردد بر کسى که موصوف بود به والیت اندر معنى
تصدیق حال او( ».قشیری  )695 :1550قشیری در تفصیل مطلب ،کرامت را عامل
تشخیص صادق و مبطل ذکر میکند و میگوید:
«کرامات نشان صدق آن کس بود که بر وى ظاهر گردد [اندر احوال و هرکه صادق
نبود ،کرامات روا نبود که بر وى ظاهر گردد و دلیل بر این ،آن است که قدیم -
سبحانه و تعالى  -ما را بشناساند تا ما فرق کنیم میان آنك صادق بود اندر احوال و
میان آنك مبطل بود( ».همان)690-695 :

هجویری نیز در فصل اثبات کرامات ،ضمن ذکر جواز کرامت آن را نشان صدق
ولی میداند و میگوید« :بدانك ظهور کرامات جایز است بر ولى اندر حال
صحّت تکلیف بر وى...و کرامت عالمت صدق ولى بود )956 :1553( ».در نظر
هجویری ،کرامت نه تنها گواه صدق ولی است ،برای کاذب نیز کارکردی دارد و
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بهزعم او« ،ظهور آن بر کاذب روا نباشد بهجز بر کذب دعوى وى»؛ (همان)956 :

به عبارت دیگر ،عمل خارقالعاده به دست کاذب شدنی است ،اما کارکرد آن
دیگر تصدیقی نیست.

()5

ب .کرامت موجب کفایت مئونت است :از دیگر کارکردهای کرامت که در
اللم و شرح تعرف بدانها اشاره شده است ،کفایت مئونت و تدار ،اسبابی
است که صاحب کرامت را از اشتغال بازدارد .ابونصر سرا به نقل از ابن سالم،
کرامت را از عواملی میداند که برای رف اشتغاالت صوفیه از رزق و رسیدن به
آرامش به کار میآید( .سرا طوسی 1210م )511 :در شرح تعرف نیز کرامت ولى
«کفایت مئونت» انگاشته شده است؛ یعنى «اولیا را حق  -عز و جلّ -همه
مئونتها کفایت کند تا سر ایشان از اسباب فارغ گردد .توکل ایشان درست گردد.
به مقدار فراغت از اسباب ،به حق مشغول گردند .باز عامه به مقدار فراغت از
حق به اسباب مشغول گردند( ».مستملی بخاری  )229 :5 ،1565بدین ترتیب در این
کتاب ،وجود کرامت برای اولیا موجب اطمینان و آرامش دل محسوب شده است.
ج .کرامت افزاینده علم و یقین اولیا به خدا است :از دیگر کارکردهای مثبت
کرامت این است که بر علم و یقین اولیا به خدا میافزاید .در رساله قشیریه ضمن
اذعان به اینکه «ولى پشت به کرامات بازنگذارد و بدان ننگرد» ،این احتمال مطرح
میشود که «بود که ایشان را اندر پدید آمدن چیزى از آن جنس ،قوّت یقین بود و
زیادت علم بود؛ از آنك به حقیقت دانند که آن فعل خدای است( ».قشیری :1550

 )691ابونصر سرا نیز بیآنکه قائل به تفصیل باشد ،کرامت را از اسباب ایمان به
خدا و اطمینانی برای دل اولیا دانسته است( .سرا طوسی )511 :1210

د .کرامت موجب تخصیص و تفضیل است :قشیری به یکی دیگر از
کارکردهای کرامت که اظهار تخصیص و تفضیل صاحب کرامت است ،اشاره
کرده است« :کرامات فعلى بود ناچار؛ زیرا که هرچه قدیم بود ،او را به کسى
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اختصاص نبود و آن ناق

عادت باشد و حاصل شود در زمان تکلیف و اظهار

کند بر بنده تخصیص و تفضیل او را»؛ (قشیری  )696-693 :1550بنابراین ،وقو
کرامت وسیله اعالم جایگاه صاحب کرامت و عاملی است که صوفی بدان از
موقعیت ممتاز و برتر خود در مراتب طریقت آگاه میشود.
هـ .کرامت باعث خوف و ناآرامی است :وقو عمل خارق عادات میتواند
موجب حیرت و بلکه وحشت سالك شود .بنا بر این تلقی واق بینانه،
«اهل حق مختلفاند؛ که روا بود که ولى داند که او ولى است یا نه .استاد امامابوبکر
فور ،رحمةاللّه گفتى نشاید؛ که خوفش بشود و امن واجب کند .استاد ابوعلى
رحمةاللّه گفتى روا بود که داند و این گفتى و این اختیار جائز دارد و ما نیز آن را

برگزیدهایم و بدان گوییم و این واجب نیست در جمله اولیا تا هر یکى از ایشان
بداند که [او] ولى است [واجبا]( ».همان)696 :

از این رو ،در این تلقی سالك دیگر یکسره متوکل به خدا نیست که هر آنچه
پیش آید ،هیچ انگارد ،بلکه «اگر چیزى بر وى پیدا آید از کرامات ،ترسد که [آن]
مکرى بود و دل وى پر بیم بود دائم؛ از بیم آنك از آن درجه بیفتد و عاقبت وى
به خالف حال وى بود( ».همان)091 :

و .اظهار کرامت مجاز است :برخالف نظر عارفان بزرگ که مدام نسبت به خطر
کرامت هشدار دادهاند ،در رویکرد سوم درباره اظهار کرامت ،درست است که
«شرط آن کتمان است نه اظهار به تکلّف» ،اما حتی «اگر ولى (اسباب) والیت
ظاهر کند و بدان دعوى کند ،مر صحّت حالش را زیان ندارد( ».هجویری :1553

 )919مگر آنکه در اظهار آن اصرار و به قول هجویری تکلف کند که در آن
صورت «رعونت باشد».
ز .کرامت زیادتى پدید آرد :از منظر ناظری که به توصیف احوال سالك
میپردازد ،سالك بعد از پیدایش کرامت به تقال و کوشش بیشتر روی میآورد .در
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دید این ناظر ،حکمی برای مثبت و یا منفی بودن کرامت صادر نمیشود ،بلکه
آنچه او میبیند ،این است:
«کرامت زیادتى پدید آرد اندر کار ایشان و قوتى اندر مجاهدات ایشان از بهر دو
معنى :یکى آنکه کرامت است یا مکر .اگر مکر است ،جز اعراض روى نیست و
فریاد کردن و گریختن و این حاصل نیاید مگر به زیادت خدمت و زیادت قوت
اندر مجاهدت و اگر کرامت است ،منت زیادت گشت و زیادت منت شکر واجب
کند و شکر نباشد مگر به گزارد خدمت؛ چنانکه خداى عز و جلّ گفت :فَاعْبُدْ وَ
کُنْ مِنَ الشَّاکِرسینَ؛ اى اعبدنى و اشکرنى على ما وفقتك لعبادتى( ».مستملی بخاری
)213 :5 ،1565

آنچه در رویکرد سوم با عنایت به موارد مذکور ،باید بر آن تأکید شود ،نگرش
اغلب استنباطی نسبت به کارکردهای آن است .بدین معنا که ناظران در این
رویکرد جستوجوگرانه در پی کشف ابعادی از کرامت در ارتباط با سالکان
هستند که گویی کمتر مورد توجه بوده است .دلیل بر این قول ،اظهار کارکردهای
متعدد برای کرامت در این رویکرد است که بدانها اشاره شد .برخالف اتفاق نظر
و وحدت نظری که در تبیین نقشهای کرامت از منظر شریعتمدارانه و عرفانی
وجود داشت ،در رویکرد استنباطی ،با تعدّد کارکردها روبهرو هستیم که حاصل
برداشتها و استنباط افراد متعدد است .در رویکرد عرفانی ،تکلیف از پیش تعیین
است و همگان کموبیش کرامت را حجاب انگاشتهاند ،اما در رویکرد سوم ،این
پیشداوری چندان به چشم نمیآید و راه برای جستوجو و تبیینهای گوناگون
از کارکرد کرامت باز است؛ از این رو ،مطلب در این رویکرد ،از آنجا که حاصل
استنباط فردی است ،مانند اغلب نمونههای مذکور ،بیتفصیل و بدون استنادهای
مکرر است.
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نتیجه
متون عرفانی حاوی تلقیهای مختلف درباره کرامات است و در آنها از منظرهای
مختلف به این پدیده نگریسته شده است .گروهی به قصد هماهنيسازی
شریعت و طریقت ،در پاسخ به منکران کرامت ،آن را مانند معجزه ،مؤید رسالت
انگاشتهاند .این امر در متون بررسیشده در این مقاله ،بخش زیادی از مباحث
مرتبط با کرامت را شامل میشود و پیدایش آن نیز به دلیل سعی نویسندگان
شریعتمدار و خواهش کسانی است که در پی کشف و اثبات یگانگی شریعت و
طریقت هستند.
گروهی دیگر از منظر عرفانی ،به کرامت نگریستهاند و آن را مضر به حال
سالك تشخیص دادهاند .آنان خطر کرامت را مدام گوشزد کردهاند تا مبادا سالك
به آن دل خوش کند و از راه بازبماند .غایت بحث در این نگرش ،این است که
نو واکنش سالك به کرامت اصالت دارد که میتواند مفید یا مضر به حال او
باشد؛ اگر به کرامت فریفته شود ،از سلو ،بازمیماند و اگر از آن حذر کند و به
هوش باشد ،موجبات ثبات قدم او در طریقت فراهم خواهد شد.
رویکرد دیگر در این متون ناظر به واقعیت احوال سالکان است و بیش از آنکه
وقو خوارق عادات را مضر به حال صوفیه تشخیص دهد ،آن را دستگیر و
دلگرمکننده آنها میداند .در این رویکرد ،اغلب بدون پیشداوری و به دور از
آرمانگرایی عرفا ،کرامت حجاب مطلق انگاشته نمیشود ،بلکه سعی بر آن است
که از نگاه ناظر بیرونی ،ابعاد و کارکردهای آن کشف و تشریو شود .بر این
اساس ،در این رویکرد ،برخالف رویکرد عرفانی ،کمتر به اقوال مشایخ صوفیه
استناد میشود و کرامت از منظری عمدتاً متفاوت تبیین و تشریو میشود.
آنچه میتوان در پایان به آن اشاره مؤکد کرد ،این است که تنو در کارکردهای
کرامت ناشی از تنو رویکردها به آن است .رویکرد شریعتمدارانه نقشی برای
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کرامت قائل است که با نقش آن در رویکرد عرفا متفاوت است .بر این اساس ،در
رویکرد گروه سوم نیز کرامت نقشهای خاصی برای خود پیدا کرده است.
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