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مقدمه
ادبیات عرفانی حجم قابل توجهی از میراث ادبی گذشتة ما را در بر گرفته است؛
برای نمونه برخی از امهات متون ادب فارسی ،نظیر آثار عطار نیشابوری ،موالنا
جالل الدین بلخی و جامی در زمرة ادب عرفانی به شمار می آیند .عالوه بر این
منابع ،گستردگی و همهگیری توجه به عرفان در ادبیات فارسی چنان است که
بسیاری از ادبا و شاعرانی نیز که به مشی عرفانی شناخته نمیشوند ،در آثار خود
اصطالحات و مفاهیم اهل عرفان را مکرر بهکاربردهاند .در این میان ،وجود
طریقتهای عرفانی مختلف و مشارب گوناگونِ صوفیه ،باعث شده است مباحث
مفصلی دربارة برخی از مفاهیم صوفیه شکل بگیرد( .ر.ک .میرباقری فرد و شایان

 )1421شناخت دقیق زمینه و گسترة این مباحث به مقدماتی نیاز دارد که طبعاً
منبعشناسی یکی از آنها است؛ زیرا با شناسایی ،دستهبندی و بررسی متون ،زمینه
برای تحقیق در کیفیت ،علل پیدایش و حوزة معنایی مقوالت عرفانی آشکار
میشود .برای نمونه این که در یک دوره منابع عمدتاً حاوی مفاهیم و در دورة
دیگر غالباً در بردارندة مصادیقاند ،طبعاً برآمده از عوامل و زمینههای گوناگونی
است که بررسی این عوامل و مقدمات ،میتواند به شناخت و تبیین تحوالت
تاریخ تصوف کمک شایانی کند.
یکی از مقوالت و مباحث مفصل در منابع عرفانی« ،کرامت» و خوارق عادات
صوفیه است که در این مقاله انواع منابع آن معرفی و بررسی خواهد شد .کرامت
عمل خارقالعادهای است که از ولی سرمیزند و به تعبیر قشیری «فعلی بود
ناقض عادات اندر ایام تکلیف ،ظاهر گردد بر کسی که موصوف بود به والیت
اندر معنی تصدیق حال او( ».قشیری  )614 :1473از گذشته اعمال خارق عادت و
کرامات ،مباحثی رایج در نزد صوفیه بوده است و سابقه سخن از آنها به دوران

اولین متون تصوف میرسد .در کشفالمحجوب

(ر.ک .هجویری )447-176 :1478
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که قدیمترین اثر عرفانی شناخته شده به زبان فارسی است تا منابع متأخر ،هر یک
کموبیش به این مفهوم پرداختهاند .پیش از کشفالمحجوب نیز در متون عرفانی
به زبان عربی ،نظیر اللّمع (ر.ک .سراج 1213م :ذیلِ «کتاب اثبات اآلیات و الکرامات») و
دیگر متون متقدم موضوع کرامت اولیاء مطرح شده است .بعد از آن دوران نیز،
سخن از این مفهوم و مصادیق آن در طول تاریخ تصوف همچنان ادامه یافته
است به طوری که گاه به مانند مصباحالهدایة عزالدین محمود کاشانی جزئی از
اثر و بعضاً به مانند مقامات ژندهپیل بخش وسیعی از متن ،به مفهوم و مصادیق آن
اختصاص پیدا کرده است.

()1

از این رو بهجرأت میتوان گفت که در مجموع،

حجم مطالب و منابع مرتبط با مقولة کرامت در میان سایر مقوالت عرفانی،
چشمگیر و کمنظیر است.
این مبحث عالوه بر متون عرفانی ،در ادبیات فارسی نیز مکرر ذکر شده است.
مثالً مولوی در مثنوی ،حکایات متعددی از کرامات اولیاء نقل کرده است( .ر.ک.
مولوی 85 /1 /1474؛ همان 152 /1 :و 444؛ همان812 ،818 ،474 ،3 /4 :؛ همان)226 /6 :

شاعران دیگر نیز به این مفهوم اشاره کردهاند .حافظ و شاه نعمتاهلل ولی نمونهای
از این شاعران هستند که هر دو با لحن انتقادی ،مفهوم کرامت را در اشعار خود
به گونة زیر بهکاربردهاند:

()1

حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببرى

کآتش از خرقة سالوس و کرامت برخاست

چندانکه زدم الف کرامات و مقامات

هیچم خبر از هیچ مقامى نفرستاد
(حافظ 114 :1458و )165

مناز از شیخى و زهد و کرامات

که این راهى است پرخوف و پرآفات

طلب

مستیم و ز ما کشف و کرامات مپرس

از

زاهد

هشیار

کرامات

(شاه نعمتاهلل ولی  221 :1454و )1472

بنابراین عالوه بر آنچه از وجود مباحث گستردة خوارق عادات در متون صوفیه
ذکر شد ،از آنجا که این مفهوم در متون ادب فارسی نیز به صورت گسترده ذکر
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شده است ،الزم است مقدمات تبیین جامع و فراگیر مباحث مرتبط با آن به طرق
مختلف از جمله با شناسایی و طبقهبندی منابع فراهم شود.
دربارة خوارق عادات و مصادیق آنها تاکنون تحقیقات گوناگونی صورت گرفته
است .امکان وقوع کرامت ،تبیین فلسفی آن ،انواع کرامات و ارتباط آیات و
روایات با آن از مباحث عمدهای هستند که دربارة آنها پژوهش صورت گرفته

است .برای نمونه ،دربارة تبیین فلسفی کرامات مالصدرا در کتاب مبدأ و معاد
( )884 -836 :1451بحثی مبسوط دارد؛ جهانگیری ( )1454به تبیین عرفان از منظر
ابنسینا پرداخته است؛ بوذرینژاد ( )1424تبیین فلسفی معجزه و کرامت را از نگاه
سهروردی بررسی کرده است .دربارة انواع کرامات مقالة آزادیان ( )1458و دربارة
ارتباط آیات با کرامات مقاله شیری ( )1452قابل ذکر است .همچنین دربارة امکان
وقوع کرامات میتوان به مقالة رکنییزدی ( )1452اشاره کرد؛ اما دربارة بررسی و
تقسیمبندی منابع این مفهوم به جز اشارهای که در مقدمة رساله شهبازی ذکر شده
است ،مطلبی به نظر نرسید( .ر.ک .شهبازی  )11 :1456شهبازی در رسالة خود
حکایتهای کرامات صوفیه را تا قرن هفتم طبقهبندی کرده است.

روش و محدودة تحقیق
بنابر آنچه از ضرورت شناسایی منابع حاوی خوارق عادات صوفیه نقل شد ،در
این مقاله انواع منابع کرامات با مراجعه به متون متعدد عرفانی جستوجو و
بررسی شده است .بررسی منابع حاوی مباحث کرامت نشان میدهد که
موضوعات مرتبط با این مفهوم را در ابتدای امر میتوان با دو عنوان کلی «مباحث
نظری و مصادیق کرامت» در نظر گرفت ،سپس بر اساس این دو عنوان کلی،
منابع مختلف را به صورت جزئی طبقهبندی کرد .از این رو در این مقاله با روش
کتابخانهای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی منابع حاوی خوارق عادات بر اساس
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دو عنصر «مباحث نظری و مصادیق» تقسیمبندی و دربارة آنها بحث خواهد شد.
از آنجا که این مفهوم و مصادیق آن در متون فلسفی و کالمی نیز مطرح شده
است( ،ر.ک .پانوشت شماره ( ))1به دلیل حجم وسیع مباحث آن در متون عرفانی و
مجال اندکی که در این مقاله وجود دارد ،از ذکر منابع فلسفی و کالمی صرفنظر
شده است .طبعاً بررسی همة منابع عرفانی حاوی خوارق عادات صوفیه نیز با
توجه به گستردگی آنها در قالب این مقاله ممکن و ضروری نبوده است .از این
رو در شناخت ،تقسیمبندی و بررسی منابع ،به مراجعی که اغلب برجسته و
مشهور بودند ،بسنده شده است .به عبارت دیگر ،غرض احصاء و برشمردن همه
منابع نبود ،بلکه نمونههایی از منابع ،بر اساس دو عنصر مباحث نظری و مصادیق
کرامت اولیاء معرفی شده و سعی بر آن بوده است که تقسیمبندی و بررسی
طوری صورت گیرد که منابع ذکر نشده نیز در قالب آن تقسیمبندی بگنجند.

تقسیمبندی و بررسی منابع خوارق عادات صوفیه
با بررسی گستردهای که در متون عرفانی برای شناسایی و دستهبندی منابع حاوی
خوارق عادات صوفیه به عمل آمد ،مشخص شد که این منابع را میتوان بر
اساس مطالب و موضوعات مندرج در آنها به دو دسته بزرگ تقسمبندی کرد .در
تقسیمبندی جزئیتر و دقیقتر ،دسته دوم خود به دو گروه تقسیم میشود که هر
یک با شرح و تفصیل ذیالً بیان میشود.

1ـ منابع حاوی مباحث نظری و مفاهیم
این دسته منابعی نظیر کشفالمحجوب ،رسالة قشیریه ،اللمع ،التعرف ،شرح
تعرف و کشفاالسرار هستند که مباحث نظری خوارق عادات ،نظیر تعریف و
تبیین کرامت ،مقایسة خوارق عادت صوفیه با مقوالت دیگر و کارکردهای آن را
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در خود دارند .در این منابع ،مصادیق و نمونههای کرامات نیز بیان شده است ،اما
اغلب غرض نویسنده بیان فهرستوار آنها نیست ،بلکه بیشتر در مقام مثال و
برای توضیح مطالب نظری ،نمونههایی از خوارق عادت در آنها ذکر شده است.
مثالً در اللمع ابونصر سرّاج و رسالة قشیریه ،نمونههایی از خوارق عادات که از
قرآن مجید و بزرگان صدر اسالم گزارش شده ،در مقام شاهد برای تأیید کرامت
و امکان وقوع آن به کار رفته است( .رک .سراج  411-414 :1213و قشیری :1473
)631-646

توجه به منابع خوارق عادات صوفیه نشان میدهد که عمدتاً متون متقدم صوفیه
حاوی مباحث نظری خوارق عادات هستند .در منابع متأخر نیز گاه مباحث
کرامات بهتفصیل ذکر شده است ،اما مطالب آنها بیآنکه سخن تازهای در بر
داشته باشند ،عمدتاً تکرار مباحث متون سابق است؛ نظیر این نوع تکرارِ مطالب

در متون متأخر را میتوان در مصباحالهدایه
کاشانی )38-34 :1467 ،و نفحاتاالنس جامی تألیف شده در قرن نهم دید )4( .البته
از متون عرفانی قرن هشتم (ر.ک.

تکرار مطالب در همان متون کهن نیز کم و بیش دیده میشود؛ نظیر ذکر مکرر
خوارق عادات موجود در قرآن مجید ،برای اثبات امکان کرامت و بیان متعدد فرق
معجزه با کرامت ،که به هر یک از آنها به صورت مستقل خواهیم پرداخت .اما
باید به خاطر داشت که کار در این منابع هیچ وقت به تکرار صرف نمیرسد،
بلکه آنها اغلب مطالبی مختص به خود دارند .بحث بر سر اینکه کرامت در حالت
سکر روا است یا صحو ،از این نوع مطالب اختصاصی است که هجویری آن را
در کشفالمحجوب مطرح کرده است( .هجویری )124-158 :1478

منابع حاوی مفاهیم و مباحث نظری کرامت ،نه در مقدمات و حواشی ،بلکه
اغلب در بین صنفی از اصناف مطالب خود همراه با جزئیات و در ذیل عناوین
خاص به مقولة کرامت اشاره کردهاند .گاه نیز هر چند در برخی منابع نظیر
التعرّف لمذهب التصوف )3( ،شرح تعرّف و رسالة قشیریه ،جزئیات مطالب مرتبط
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با خوارق عادات صوفیه عنوانبندی نشدهاند ،ولی باز به دلیل اهمیت موضوع
کرامت ،عنوانی کلی و بخشی مستقل در متن به آنها اختصاص داد شده است.

()8

فقط گاهی در این منابع مطالب کرامات بدون عنوان است؛ مثل مباحث بیعنوان
خوارق عادات در مصباحالهدایه (کاشانی  )38-34 :1467و نیز آنچه میبدی در
کشفاـسرار در تفسیر عارفانه آیات  45 -85سورة نمل ،ایراد کرده است( .میبدی
 ،1471ج )148-141 :7میبدی فقط به اقتضای مطلب و در خالل سخن ،بدون هیچ
مقدمه و عنوانی سخن از کرامات را پیش کشیده است .به طور کل با بررسی
منابع گروه نخست ،عمدهترین مطالب مطرح شده در آنها را میتوان با عناوین و
جزئیات زیر ذکر کرد:

«اثبات کرامت» با استناد به قرآن ،احادیث ،احوال صحابه ،تابعان و اولیاء
تالشها برای اثبات کرامت و امکان وقوع آن نشان میهد که همواره برخی منکر
خوارق عادات صوفیه بودهاند و آن را اسباب فریبکاری و ساخته و پرداختة اوهام
اهل تصوف میدانستهاند؛ بنابراین در متون دستة نخست که مباحث نظری کرامت
را مطرح ساختهاند برای اثبات آن تالشهای فراوانی صورت گرفته است .از
جملة این تالشها اشارات صریح و مؤکد به خوارق عاداتی است که در قرآن
مجید و در گزارش احوال پیشوایان دینی ،بزرگان و اولیاء وجود دارد .این نوع
اشارات طبعاً مشروعیتی به کرامت میداده است که اذهان را به پذیرش آن متمایل
میکرده است .نمونهای از این شواهد عبارتند از:

شواهد قرآنی خوارق عادت
ماجرای عفریت و آصف برخیا در داستان آوردن تخت برای حضرت
سلیمان(ص) آنجا که آن حضرت تخت بلقیس را طلب کرد از مستندات قرآنی
در تأیید کرامات است .عفریتی که به حضرت ایمان آورده بود ،طبق آیات  45و
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 42سوره نمل«دعوى کرد که من این تخت را بیارم پیش از آنکه تو از مظالم فارغ
گردى و سلیمان(ع) بر وى انکار نکرد .و اگر دعوى محال بودى بر وى انکار
کردى و گفت زودتر از این خواهم آصف جواب داد :انا آتیک به قبل ان یرتد
الیک طرفک .دعوى کرد و بیاورد .و نه آصف پیغامبر بود و نه عفریت( ».مستملی

بخاری  ،1464ج282 :4؛ نیز ر.ک .هجویری  121-121 :1478و قشیری  )615 :1473دیگر
مستند ،نحوة میالد حضرت مسیح(ع) و خوارق عادات مرتبط با حضرت
مریم(س) است .از آن جمله است آنجا که «حقتعالی همیگوید اندر صفت مریم
علیها السّالم [که وى نه پیغمبر بود و نه رسول هرگاه که زکریّا] نزدیک او شدى،
طعام بودى پیش او[ ،و چنین گویند تابستان میوه زمستانى بودى و زمستان میوه
تابستانى بودى زکریّا] گفتى این از کجا ،مریم گفتى از نزدیک خداى تعالى و
دیگر جاى مریم را گفت و هزّى الیک بجذع النّخلة تساقط علیک رطبا جنیّا .و
این آنوقت بود که رطب نبود( ».قشیری 643 :1473؛ نیز ر.ک .سراج 414 :1213؛

مستملی بخاری  ،1464ج 285 :4و هجویری  )121 :1478همچنین است ذکر کرامات
برخی اولیاء و معجزات انبیاء(ص) ،قصّه ذوالقرنین و آن چه بر دست خضر(ع)
ظاهر شد از راست کردن دیوار و عجایب دیگر (ر.ک .قشیری  615 :1473و -643
 )648و داستان اصحاب کهف (ر.ک .هجویری  121-124 :1478و قشیری -643 :1473
) 648

احادیث و روایات منقول از پیامبر
ذکر خوارق عادت برخی کسان از ربان حضرت رسول(ص) ،همچون حدیث
جریج راهب که ابوهریره آن را اینگونه راویت کرده است« :اندر بنىاسرائیل
راهبى بود جریج نام مردى مجتهد و مادرى مستوره داشت روزى به دیدار پسر
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بیامد وى اندر نماز بود در صومعه نگشاد و دیگر روز و سدیگر روز همچنان
مادرش از تنگدلى گفت یا ربّ رسوا گردان مر پسر مرا و بحقّ من بگیرش و
اندر آن زمانه وى زنى بود بالیه گفت گروهى را ،که من جریج را از راه ببرم به
صومعه وى شد و جریج بدو التفات نکرد با شبانى اندر آن راه صحبت کرد و
حامله شد چون بشهر آمد گفت این بار از جریج است و چون بار بنهاد مردمان
قصد صومعه وى کردند و وى را بدر سلطان آوردند جریج گفت یا غالم پدر تو
کیست گفت یا جریج مادرم بر تو دروغ مىگوید پدر من شبانیست( ».هجویری

128 :1478؛ نیز ر.ک .سراج  411-414 :1213و قشیری  )646 :1473نیز ماجرای سخن
گفتن گاو که از زبان پیامبر داستان آن چنین نقل شده است« :مردى گاو مىراند
بار برنهاده ،گاو بازنگریست و گفت مرا نه از بهر بار کشیدن آفریدند ،مرا از بهر
کشت [و ورز] آفرید[ها]ند ،مردمان گفتند سبحان اللّه پیغامبر(ص) گفت من بدین
ایمان آوردم( »...قشیری  )631 :1473همچنین است بیان مصادیقی از کرامات به نقل
از پیامبر ،نظیر حدیث غار( ،ر.ک .قشیری  631-646 :1473و هجویری -121 :1478
 )126حدیث زایده (کنیزک عمربن الخطّاب) ،ماجرای بن الحضرمى (ر.ک .هجویری
 :1478همانجا) و ذکر احادیثی از آن حضرت در تأیید و اثبات کرامات اولیاء (ر.ک.
مستملی بخاری  ،1464ج267 :4و  282و میبدی  ،1471ج)144-141 :7

شواهدی از خوارق عادات خاندان پیامبر ،صحابه و تابعان
از برای نمونه در ذکر خوارق عادات صحابه دربارة اعمال عمر بن خطاب در
شرح تعرّف چنین آمده است« :به روزگار عمر خطاب رضى اهلل عنه به مدینه
زلزله افتاد و خانهها ویران گشت .خلق بیامدند و پیش عمر بنالیدند .دره برداشت
و مر زمین را گفت اگر همى به فرمان خداى جنبى من خلیفت خدایم عز و جلّ.
بیارام؛ و اگر نه من ترا به دره بزنم .زمین مدینه بیارامید ،و از آن روز باز بیش به
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مدینه زلزله نبوده است ...،و نیز به روزگار عمر رضى اهلل عنه درمدینه آتش افتاد.
عمر بیامد و بر سفالى نبشت :یا نار اسکنى باذن اهلل ،و این سفال به آتش انداخت.
آتش همانگاه فرونشست( ».مستملی بخاری  ،1464ج )265-267 :4نیز در احوال
سلمان و ابو دردا «روایت کنند که میان [آن دو] کاسه نهاده بودند کاسه تسبیح
کرد چنانک ایشان هر دو بشنیدند( ».قشیری  )631 :1473دربارة عبداللّه بن عمر نیز
معروف است که «به راهى مىرفت گروهى را دید که بر قارعة طریق ایستاده
بودند و شیرى راه ایشان گرفته بود عبداللّه عمر گفت اى سگ اگر از خداى
فرمان دارى بران و اگر نى ما را راه ده تا بگذریم شیر برخاست و مر او را تواضع
کرد و اندر گذشت( ».هجویری  )126 :1478ابونصر سراج و برخی دیگر نیز خوارق
عادات بعضی از خاندان حضرت رسول ،صحابه و تابعان را ذکر کرده است.
(ر.ک .سراج 414-414 :1213؛ نیز ر.ک .قشیری  612 :1473و633-631؛ هجویری :1478
 125-126و میبدی  ،1471ج)144 :7

ذکر نمونههایی از خوارق عادات اولیاء
ذکر نمونههایی از کرامات اولیاء برای اثبات امکان کرامت .مثالً «معروفست کى
امروز در تستر مر خانه عبداللّه را بیت السباع خوانند و متّفقند اهل تستر بر آنک
شیر و سباع بسیار به نزدیک وى اندر آمدندى و وى مر ایشان را طعام دادى و
مراعات کردى و اهل تستر خلقى بسیارند ».همچنین «ابو القسم مروزى گوید کى
من با ابوسعید خرّاز مىرفتم بر کرانه بحر جوانى دیدم مرقّعهدار و محبره اندر
رکوه آویخته ابوسعید گفت سیماى این جوان عبائیست و معاملتش حبرى چون
اندر وى نگرم گویم از رسیدگانست و چون در محبره نگرم گویم از طالبانست
بیا تا از وى بپرسم کى تا چیست خرّاز گفت اى جوان راه به خداى چیست گفت
راه به خداى دوست یکى راه عوامّ و یکى راه خواصّ و ترا از راه خواصّ هیچ
خبر نیست امّا راه عوامّ اینست کى تو مىسپرى و معاملت خود را علّت وصول
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بحقّ مىنهى و محبره را از حجاب مىدانى( ».هجویری  444-125 :1478و ر.ک .سراج

 )415-418 :1213عالوه بر نمونههای مذکور« ،صرف وجود» انبوه اخبار کرامات از
اولیاء ،دلیلی بر صدق و امکان وقوع کرامات محسوب شده است( .ر.ک .سراج
 414 :1213و قشیری )615 :1473

بیان شایستها و ناشایستها دربارة خوارق عادات
ظهور کرامت در نزد فریقین از اهل سنت و جماعت جایز است( .ر.ک .هجویری

 )176 :1478به نظر معتزله «کرامتی که بر عموم باشد رواست ،مثل دعا برای آب
در بیابان .در نظر گروهی از اهل سنت و جماعت ،کرامت رواست اگر در حد
معجزه نباشد .فقهاى امت از اهل سنت و جماعت و اهل معرفت را اجماع است
که کرامات اولیاء جائز است هرچند اندر حد معجزات باشد( ».مستملی بخاری

 ،1464ج )286 :4بیان اینکه روا بودن کرامات در عصر نبی دلیل بر روا بودن آن در
دیگر اعصار است با استناد به کرامات روی داده در عصر پیامبر(در پاسخ طایفهای
که کرامات را منکرند به عصر پیغامبر( ).ر.ک .همان )268 :روا باشد که ولی از
والیت خود آگاه باشد؛ چون والیت خود از کرامات است( ،ر.ک .همان-222 :
 )1444بیان دالیل عقلی بر جواز پدیدآمدن کرامت بر اولیاء (ر.ک .قشیری :1473

 )611ذکر جواز ظهور کرامت اندر عقل( .ر.ک .هجویری  )176 :1478چگونگی روا
بودن ظهور کراماتى که زیادت بود در معنى ،بر معجزات پیغامبران(ع) و روا بودن
تفضیل [اولیا بر] انبیا(ع)( .ر.ک .قشیری )644-612 :1473

ذکر عملکرد خوارق عادات
بیان اینکه با بودن معجزه و پیامبر فایده و کارکرد کرامات چیست( .ر.ک .مستملی
بخاری  ،1464ج )287 :4ظهور کرامت برای ولی در تأیید نبی است( .ر.ک .همان:
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 )277کرامات باعث ترس و خضوع اولیاء است( .ر.ک .مستملی بخاری  ،1464ج:4

 )251کمبود رزق و روزی مانع آرامش اولیاء نیست؛ زیرا توان آن را دارند که [با
کمک خوارق عادات] از ریگ زر سازند( .ر.ک .سراج  )412 :1213بیشتر بودن
کرامت موجب هراس ولی است که مبادا مکر و استدراج باشد و موجب غرور
رانده شدن از خدا( .ر.ک .همان )414:کرامت ظاهر گردد بر کسى که موصوف باشد
به والیت« ،اندر معنى تصدیق حال او( »،قشیری  )614 :1473وجود کرامات
میتواند بر علم و یقین اولیاء نسبت به خدا بیفزاید( .ر.ک .همان )615 :کرامت نشان
صدق ولی است( .هجویری  )176 :1478کرامت مدعیِ کاذب ،نشان کذب او است.
(ر.ک .همانجا) «حاصل کرامت برای اولیاء زیادت یقین است (یقین در صحابه
افزونتر بود ،لذا از ایشان کمتر کرامت نقل شده است و از متأخرین مشایخ
بیشتر)( ».کاشانی )38 :1467

بیان دیدگاههای منفی نسبت به خوارق عادات
روا بودن کرامات در نظر اولیاء فقط بر کسی که بترسد از مکر بودن آن والغیر
(ر.ک .مستملی بخاری  ،1464ج )264-282 :4نگریستن اولیاء به کرامت به چشم
کراهت( .ر.ک .همان )251 :ذکر نحوة توجه خواص به کرامات و بیان استتار کردن
اولیاء کرامت را از بیم فتنه( ،ر.ک .سراج  )415-413 :1213بیان نمونههایی از کراماتی
که اولیاء کراهت داشتند و از بیم فتنه استتار کردند .ناچیز بودن کرامات و آفت
ایمان بودن آن در نزد عرفا با نقل چند ماجرای کراماتی از قول آنها( .همانجا) نقل
دل نبستن اولیاء به کرامات (ر.ک .قشیری  )615 :1473بزرگترین کرامت اولیا دوام
توفیق است بر طاعات و عصمت از معصیتها و مخالفتها[نه اظهار اعمال
محیرالعقول] (همان )643 :ذکر اینکه شرط ولی آن است که بستة کرامت نشود،
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طالب استقامت باشد نه طالب کرامت( .ر.ک .میبدی  ،1471ج )141 :7ذکر در بند
کرامات نبودن اولیاء( .ر.ک .همان)148 :

دستاویزهای منکران خوارق عادات و اقوال مدافعان
با کرامت ،معجزه و پیامبر بیفایده است( .ر.ک .مستملی بخاری  ،1464ج )287 :4انکار
کرامت از دو بیرون نیست یا حق را از آن عاجز داند یا ولى را اهل آن نبیند.
(ر.ک .همان )282 :اندر تجویز کرامات ابطال نبوت است ،از بهر آنکه پیغامبر از غیر
پیغامبر پدید کى آید؟ (ر.ک .همان )274-262 :این سخن (آخرین قول) ،اوالً قول
به عجز خدا است؛ دوم پیامبریِ پیامبر منوط به معجزه نیست( .ر.ک .همان)276 :

کرامات و معجزه مخصوص انبیاء و باعث تفاوت و برتری آنها با غیر است.
اظهار آن به دست غیر ،برتری انبیاء را از بین میبرد( .ر.ک .سراج  )415 :1213در
پاسخ به منکرانی که میگویند کرامت جایز است مگر عادات را نقض نکند و به
حد معجزه نرسد( ،ر.ک .هجویری  )175-176 :1478طایفهای که کرامات را انکار
کردند ،پنداشتند که تمییز و فرق میان انبیاء و اولیاء جز به معجزه نیست( .ر.ک.
کاشانی )34-33 :1467

تفاوت خوارق عادات نبی با ولی
سرّ معجزات اظهار است و از آنِ کرامات کتمان( .ر.ک .هجویری  )175 :1478ثمرة
معجزه به غیر بازگردد و کرامت خاصّ صاحب کرامت است( .همانجا) صاحب
معجزه قطع (یقین) کند که این معجزه است اما ولى قطع نتواند کرد که این
کرامت است یا استدراج( .همانجا) «صاحب معجزه اندر شرع تصرّف کند و اندر
ترتیب نفى و اثبات آن به فرمان خداى بگوید و بکند اما صاحب کرامات را
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اندرین به جز تسلیم و قبول احکام روى نیست( ».ر.ک .همان )172-175 :معجزه
(خوارق عادات انبیاء) برای عموم مردم اظهار میشود (دلیل دعوت است) ،کتمان
آن سرپیچی حق است .اولیاء مأمورند از خدا که کرامات را بپوشند و اظهار آن
معصیت است ،معجزه برای هدایت منکران و اسکات مشرکان است ،کرامت برای
اطمینان دل اولیاء است تا از رزقطلبی بیمناک و مضطرب نشوند( .ر.ک .سراج

 )415 :1213کرامات بیدعوی باشد( .ر.ک .مستملی بخاری 4 ،1464ج )282 :اولیاء از
جاری شدن کرامت خبر ندارند در حالی که انبیاء از معجزه خبر دارند( .ر.ک.

همان 252 :تا )224برای اولیاء در کرامت بیم فتنه است ،برای انبیاء چنین بیمی
نیست( .ر.ک .همان )221-224 :کرامت ولی نتیجه اجابت دعا است ،اما معجزه نبی
در تأیید دعوی او است( .ر.ک .همان )221-221 :کراماتِ اولیاء وقتى باشد و انبیا را
بر دوام باشد( .ر.ک .همان )224 :اظهار معجزه واجب است ،نبی به قطع دعوی
پیامبری کند ،اما ولی به یقین دعوی والیت نکند .پوشش کرامت واجب است،
ممکن است کرامت نباشد و مکر باشد .اظهار کرامت گاهی روا است .کرامت
همیشه در اختیار ولی نیست .معجزه به اختیار پیامبر است .روا است که پیغمبر
بداند پیامبر است و روا باشد که ولى نداند که ولی است( .ر.ک .میبدی  ،1471ج:7
)141

در خوارق عادات دروغزنان
بیان اتّفاق مشایخ این طایفه و جملة اهل سنّت و جماعت بر ممکن بودن ظهور
عمل خارقالعاده به دست کافر و مدعی خدایی (نظیر فرعون ،شداد ،نمرود و
دجال) و مدعی نبوت و مدعی والیت( .ر.ک .هجویری  )153-151 :1478چیزهایی
مانند کرامات و معجزات که خدا به دشمنان بدهد مکر و استدراج است( ،ر.ک.

مستملی بخاری  ،1464ج )254-277 :4ذکر جایز بودن امور خارقالعاده به دست
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دروغزنان با مثالهایی از امور خارقالعادهای که از آنها سر زده است( .ر.ک .همان:
 )226-221بیان خوارق و کرامات کسانی که عین مکر و استدراج است( .ر.ک.
کاشانی )33 :1467

در انواع کرامات

()6

بیان برخی از انواع کرامات که روا باشد با ذکر شواهدی از انبیاء ،صحابه و اولیاء،
(ر.ک .مستملی بخاری  ،1464ج )268-282 :4ذکر انواع کرامت نظیر اشراف بر ضمایر
و تقلیب اعیان( .ر.ک .قشیری 644 :1473؛ غزالی  ،1456ج 84 :4و  84و کاشانی :1467
)34

همانطور که در نمونه و عناوین این گروه از منابع دیده میشود ،بخشی از
مطالب تکرار مکررات است .منابع هر چه متأخر میشوند ،تکرار مطالب پیشینیان
در آنها بیشتر دیده میشود .از این رو مطلب در اللّمع و شرح تعرّف بیشتر
اصالت دارد تا در مصباحالهدایه .عالوه بر این ،میتوان گفت مطلب غالب در بین
مباحث نظری خوارق عادات ،نسبت و تفاوت آن با معجزه است .این موضوع
تقریباً در همة منابع گروه نخست مفصل است و بیش از همه در شرح تعرّف
طول و تفصیل پیدا کرده است .شباهت کرامت به معجزه و بیم از خدشه به مقام
نبوت همان طور که ابونصر سراج هم در اللّمع اشاره کرده است ،میتواند علت
اصلی درگرفتن بحث بر سر نسبت و تفاوت معجزه و کرامت باشد( .ر.ک .سراج
)415 :1213

2ـ گروه دوم منابع( ،منابع حاوی مصادیق خوارق عادات)
این گروه از منابع را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .دستة اول منابعی هستند که
در بردارندة کرامات و خوارق عادات «گروهی» از مشایخ صوفیهاند و دستة دوم
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منابعی هستند که حاوی کرامات و خوارق عادات «یکی» از بزرگان و مشایخ
صوفیه هستند .ابتدا دستة اول منابع این گروه با ذکر ویژگیها بیان میشود و پس
از آن ،منابع دستة دوم به همراه توضیحات آنها برشمرده میشود.

منابع دربردارندة خوارق عادات «گروهی» از مشایخ
منابع دستة اول از گروه دوم ،منابعی هستند که در ذکر برخی سوانح ایام ،مقامات،
احوال و اقوال گروهی از بزرگان صوفیه نوشته شدهاند .عمدهترین نوع این منابع،
کتابهای طبقات و تذکرههای عرفانی هستند .از آنجا که این متون دربردارندة
احوال و اقوال مشایخ صوفیهاند ،گفتار این مشایخ دربارة مفهوم کرامت و
نمونههایی از کرامات آنها در این منابع ذکر شده است .به عبارت دیگر در این
دسته از منابع ،هم مفاهیم نظری کرامت ،هم مصادیقی از آن مطرح است ،اما ذکر
مصادیق و انواع کرامات منسوب به مشایخ ،البته بسیار بیش از بیان تعاریف و
مباحث نظری این مفهوم است؛ لذا در مقایسه با نخستین گروه منابع که عمدتاً
حاوی مباحث نظری بودند ،این دسته اغلب حاوی مصادیق کرامت هستند )7(.این
مصادیق و نمونهها شامل انواع گوناگون کرامات از قبیل اشراف بر ضمایر ،تسلط
بر نیروهای طبیعت ،قدرت تبدیل اعیان و اشیاء ،طی االرض کردن و دیگر انواع
است( .ر.ک .غزنوی 121-17 :1453؛ موالنا شیخ :1454بندهای 24-1و محمدبن منور
1522م)136-65 :

در این منابع با توجه به تعداد مشایخی که احوال آنها گزارش شده است ،تعداد
کرامات متفاوت است .در منابعی مانند طبقاتالصوفیة انصاری (قرن پنجم ه.ق)
که از 114تن از مشایخ صوفیه نام برده شده است ،تعداد کرامات نسبت به
کرامات مذکور در نفحاتاالنس جامی(قرن نهم ه.ق) ،که دربردارندة گزارش
احوال  613تن است ،کمتر است .از سوی دیگر به نظر میرسد هر چه ارادت
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مؤلف این گونه منابع به مشایخ صوفیه بیشتر بوده باشد و نسبت به علوّ مقامات
عرفا ایمان بورزد ،تعداد خوارق عادات ذکر شده دربارة آنها نیز بیشتر خواهد بود.
این موضوع نیز با مقایسه طبقاتالصوفیه و تذکرةاالولياء عطار آشکار است .عطار
که خود عارفی پاکباخته است ،با ارادت تمام به مشایخ ،به ویژه به مشاهیر آنها
نظیر بایزید و جنید مینگرد از این رو مقامات و خوارق عادات آنها را تا آنجا که
مجال تذکرهاش اجازه میدهد ،بهتفصل اظهار میکند( .ر.ک .عطار 1248م ،ج-143 :1
176و ج)46-8 :1

البته باید توجه داشت هر منبعی که در آن گزارش احوال گروهی از صوفیه
آمده است ،حتماً دربردارندة کراماتی برای تکتک مشایخ مذکور در آن نیست.
در برخی از این آثار تعداد خوارق عادات اندک است و برای عدة بسیاری از
مشایخ ،کرامتی ذکر نشده است .این امر در جایجای ریاضالعارفین رضا قلیخان
هدایت دیده میشود( .ر.ک .هدایت  )1416گاه نیز دربارة برخی از مشایخ فقط به
ذکر این که وی صاحب کرامات بوده ،بسنده شده است .انصاری در
طبقاتالصوفیه دربارة کرامات معروف کرخى به همین بسنده میکند که «معروف
سید بوده از خداوندان والیت و کرامات ظاهر( »،انصارى  )14 :1461جامی نیز
ابوعبداللّه هروى را همینگونه معرفی کرده است( .ر.ک .جامی 1585م)343 :

همانطور که گفته شد ،اغلب در این منابع کرامات مشایخ سرشناس یا مشایخی
که به آنها ارادت ورزیده میشود ،مفصلتر بیان شده است .مثالً عالوه بر تفصیل
خوارق عادات بایزید و جنید در تذکرةاالولياء ،که پیشتر به آن اشاره شد ،در
رشحات عینالحیات نیز خوارق خواجه عبیداهلل احرار ،از مشایخ مشهور طریقت
نقشبندیه ،مفصل ذکر شده است( .ر.ک .کاشفی  :1486کل جلد دوم)

در این نوع منابع ،کرامات مشایخ ذیل یک عنوان خاص مطرح نشده است،
بلکه به اقتضای احوال آنها ،در جاهای مختلفِ متن چیزی از کرامت ایشان ،گاه
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یک نمونه و گاه چند مورد بیان شده است .با این حال گاه خود مؤلف در قسمتی
از منبع ،مستقالً بحثی از کرامت پیش کشیده است( .ر.ک .جامی  )41-11 :1585این
گروه از منابع خوارق عادات نیز سابقه دیرین دارند .چه در متون مستقلی نظیر
طبقاتالصوفیه سلّمی و چه در فصلی از فصول کتابهای نظری ،نظیر

کشفالمحجوب

()5

(باب فى ذکر ائمّتهم من اتباع التابعین الى یومنا) میتوان

نمونههای قدیمی آنها را سراغ گرفت.
منابعی که دربردارندة خوارق عادات «تعدادی» از مشایخ هستند ،از آنجا که
حاوی احوال و گفتار اغلب بزرگان صوفیه تا روزگار مؤلف هستند ،کم و بیش
شامل انواع خوارق عادات و انواع تلقیها از آن نیز هستند و میتوان سیر تاریخی
و دگردیسی نوع کرامات و همچنین تلقی مؤلف نسبت به مقامات مشایخ را با
توجه به میزان و نوع کراماتی که دربارة هر یک از آنها ذکر کرده است ،بررسی
کرد .از سوی دیگر در این منابع نیز ،به مانند منابع گروه نخست تکرار بسیار دیده
میشود؛ به طوری که بعضاً عین مطلب یک منبع در منبع دیگری نقل شده است.
مثالً بیشتر مطالب کتاب انوار القدسیه فى مناقب سادات النقشبندیه (در حدود
هفتاد صفحه)( ،خالدی نقشبندی 1433ق) نقل احوال مردانى است که شرحشان در
کتاب رشحات عینالحیات مندرج است؛ (ر.ک .کاشفی  ،1486ج )146 :1نویسنده

رشحات نیز خود مطالبی از نفحاتاالنس

جامی اخذ کرده است( .همانجا)114:

همچنین عطار در تذکرةاالوليا برخی مطالب منابع پیش از خود را تکرار کرده
است( .ر.ک .عطار  11 -11 :1455مقدمه)

در این نوع متون همانطور که گفته شد غالباً گزارش عموم مشایخ تا روزگار
مؤلف ذکر شده است و به دلیلِ ذکر نام و احوال تعداد زیادی از مشایخ ،فرصت
برای بیان خوارق عادات مفصل برای همة آنها فراهم نیست .اما استثنائاً در یکی
از این نوع منابع ،یعنی در رشحات عینالحیاتِ موالنا فخرالدین علی صفی(-567
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242ه.ق) فقط احوال مشایخ طریقت نقشبندیه گزارش شده و مجال بیشتری برای
بیان کرامات آنها فراهم شده است؛ مطلب در این منبع به همین جا ختم نشده
است ،بلکه جلد دوم این اثر ،حتی نسبت به جلد اول آن ،شکل اختصاصیتر به
خود گرفته است .به این معنی که در این جلد ،فقط از احوال عبیداهلل احرار ،از
سران مشهور این طریقت سخن به میان آمده است و مطلب با بیان کرامات و
خوارق اعمال او تفصیل بسیار پیدا کرده است ،به طوری که این بخش از
رشحات ،به دستة سوم منابع کرامات که نقل خواهد شد ،شبیه شده است.
به طور کل منابعی که در آنها به ذکر احوال گروهی از بزرگان صوفیه پرداخته
شده است ،از لحاظ حجم و تنوع مطالب و قدمت چشمگیرند .این منابع هم در
زبان عربی و هم در زبان فارسی با عناوین مختلف به نگارش درآمدهاند.
طبقاتالصوفیه انصاری ،کشفالمحجوب هجویری در باب «فى ذکر ائمّتهم من

اتباع التابعین الى یومنا» ،تذکرةاالولياء عطار ،نفحاتاالنس جامی ،رشحات
عینالحیات فخرالدین علی صفی ،طرائقالحقایق معصوم علیشاه و ریاضالعارفین
رضاقلیخان هدایت ،برخی از مهمترین این منابع به زبان فارسی هستند .از منابع
عربی این گروه نیز میتوان به طبقاتالصوفیة سلّمی (1313ق) ،حلیهاالولیاء و

طبقاتاالصفیاء اثر حافظ ابونعیم اصفهانى (1347ق) ،مناقباـبرار و
محاسناـخیار فى طبقاتالصوفیه از ابن خمیس موصلى (1317ق) ،التشوف الى
رجال التصوف اثر ابویعقوب یوسف بن یحیى تادلى(ابن زیات) (1317ق) و
طبقاتاـولیاء از ابوحفص عمر بن على مصرى(ابن ملقن) (1317ق) اشاره کرد.

منابع حاوی خوارق عادات «یکی» از مشایخ صوفیه
اگر در گروه اول منابع ،مباحث نظری کرامت غلبه داشت و در دستة اول گروه
دوم ،عالوه بر مصادیق به مفاهیم نظری خوارق عادات نیز اشاراتی شده بود ،در
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دسته نهایی منابع ،غلبه با مصادیق است و در واقع این متون را باید منابع عمدتاً
مصداقی کرامت نامید .در این منابع اگر هم از مباحث نظری کرامت چیزی گفته
شده ،عمدتاً تکرار مختصر مباحث پیشینیان است و ذکر این مباحث در مقام
مقدمه و پیشدرآمدی مختصر برای ورود به متنی است که حاوی انواع مفصل
کرامات است( .برای نمونه ر.ک .غزنوی  )11-7 :1453مطالعة این منابع نشان میدهد
که برای بسیاری از مشایخ صوفیه به صورت مدون یا پراکنده ،حکایات کرامات و
خوارق عادات ذکر شده است .بررسی و تحلیل کیفیت و کمیت این حکایات
عالوه بر شناخت تلقیهای گوناگون از مقام مشایخ ،میتواند به تبیین دالیل و
انگیزههای گوناگون اجتماعی ترسیم و انتساب این کرامات به صوفیه منجر شود.
در این متون که عناوینی نظیر مناقب (مثل مناقبالعارفین افالکی (،)1458

مناقب اوحدالدین کرمانی ( ،)1473مقامات (مقامات ابوسعید ابوالخیر ،مقامات
ژندهپیل ،مقامات جامی) ،کرامات و خوارق عادات (خوارق عادات خواجه
عبیداهلل االحرار و شیخ صفیالدین اردبیلی) دارند ،نمونههایی از انواع کرامات ،از
قبیل اشراف بر ضمایر ،تسلط بر نیروهای طبیعت و طیاالرض به فراوانی وجود
دارند .البته همه منابع و رساالت ،عنوان «کرامات»« ،مقامات» یا «مناقب» ندارند.
سیرت ابن خفیف ،صفوةالصفای ابن بزاز ( )1476و رسالة فریدون سپهساالر
( )1458از این نوع منابع هستند که علیرغم آن که در عنوان خود اشارهای به
مناقب و کرامات ندارند ،به ترتیب کراماتی از ابنخفیف شیرازی ،شیخ
صفیالدین اردبیلی و موالنا جاللالدین بلخی را در خود دارند.
برخالف منابعی که در آنها از احوال و مقامات گروهی از مشایخ صوفیه نام
برده شده است ،در این دسته از منابع ،به دلیل آنکه گزارشها مختص به یکی از
مشایخ صوفیه است ،مجال برای بیان مفصل کرامات مهیا است .نگارش این نوع
منابع نیز از گذشته دور رایج بوده و برای مشایخ نخستین صوفیه کم و بیش
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مناقب و مقاماتی بیان شده است؛ نظیر آنچه برای ابوالحسن خرقانی از مشایخ
قدیمی ،در بابی از منتخب نورالعلوم ( )1462ذکر شده تا مقامات جامی که در
دوران متأخر نگاشته شده است( .ر.ک .به ترتیب به ،مینوی  :1464باب دهم و نظامی

باخرزی  )1454بعدها با افزایش صوفیه و مشایخ آنها نگارش مقامات و کرامات
رواج یافت و بر تعداد آنها روزبهروز افزوده شد؛ تا جایی که گاهی دربارة
خوارق عادات برخی از مشایخ صوفیه بیش از یک اثر ترتیب داده شده است .به

عنوان نمونه کرامات مولوی عالوه بر مناقبالعارفین افالکی در رسالة سپهساالر
هم بیان شده است .همچنین کرامات و مقامات شیخ صفیالدین اردبیلی عالوه بر

صفوةالصفای ابن بزاز در اثر دیگری با عنوان حاالت و مقاالت و کرامات شیخ
صفى الدین اردبیلى نیز ذکر شده است .البته همة منابع دستة سوم ،خود کتاب و
رسالة مستقلی نیستند ،بلکه برخی از کرامات و مقامات در بین سایر مطالب
رساالت و کتب صوفیه درج شدهاند؛ مانند خوارق عاداتی که برای روزبهان ثانی

در دو باب از ابواب کتاب تحفة اهل عرفان

نوشته شده است (ر.ک .روزبهان ثانی

 ،1451باب چهارم و هفتم) یا آنچه محمود بن عثمان درباره کرامات امینالدین احمد

بلیانی در باب نهم مفتاحالهدایه

درج کرده است( .ر.ک .محمودبن عثمان-24 :1454

)112

از آنجا که این نوع متون را اغلب یکی از مریدان نوشتهاند ،کرامات غریب و
اغراقآمیز در آنها بسیار است .نمونههایی از این عجایب را میتوان در سرتاسر
مناقبالعارفین افالکی و مقامات ژنده پیل به فراوانی دید .در این آثار مرید در پی
اثبات مقامات شیخ و اظهار ارادت به او ،عجایبی ترتیب میدهد که گاه مضحک
و حتی مضر به متانت شیخ به نظر میرسد .از مقایسه این منابع برمیآید که متون
متأخر بیشتر حاوی غرائب و عجایب هستند و عالوه بر کثرت امور غریب،

خوارق عادات برای اهداف مادی و دنیایی نیز به کار رفته است .در صفوهالصفای
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ابن بزاز ،که به مقامات شیخ صفیالدین اشاراتی دارد( )14و در کرامات خواجه
عبیداهلل احرار ،خوارق عاداتی برای حفظ امالک و اموال یا کسب آنها اظهار شده
است( .در مورد خوارق عادات صوفی اخیر ر.ک .غالمحسینزاده و موسوی  )1452این امر
بر خالف شیوة نخستین گروه از منابع کرامت است؛ در آن متون برشمردن انواع
خوارق عادات برای اولیاء در درجة اول اهمیت نیست ،بلکه تعاریف و تلقیهای
گوناگون از کرامت و مقایسة آن با دیگر مفاهیم ،نظیر معجزه ،مقدم بر ذکر
مصادیق است .نویسندگان نخستین گروه از منابع کرامات ،اغلب مشی مریدانه
نداشتند؛ از این رو اسطورهسازیهای معمول در منابعِ مختص به یکی از مشایخ،
در نگرش آنها غلبه نداشته است .در متون نظری ،مخاطب ،عوام هیجانی انگاشته
نشده است تا با اظهار پیدرپی خوارق عادات و عجایب شیخ ،او حیران و در
نهایت مرید شود ،بلکه همانطور که در عناوین و جزئیات آن منابع ذکر شد،
پیش از برشمردن فهرستی از حکایات غریب ،بر سر روا بودن یا نبودن کرامات
بحثی در میگیرد ،فرق آن با معجزه به تفصیل ذکر میشود ،بر سر اینکه کرامت
اظهار شود یا نه و این که ولی ،عمل خارقالعاده خود را اصالً کرامت بداند یا نه،
توضیح داده میشود؛ به عبارت دیگر بیان نمونههایی از اعمال خارقالعاده اولیاء
فرع بر اصول و مباحث نظری است و اگر چیزی از خوارق عادات نقل میشود،
اغلب بیانگر علو درجات صاحب آن و یا مثالهایی برای تأیید و توضیح مباحث
نظری است .اما در دستة سوم منابع ،مرید برای دادن ابهت به شیخ خود و ترسیم
سیمای اسطورهای از او با تمام توان ،میکوشد و در این راه نه تنها اعمال و
احوال او را در زمان حیات فوق العاده جلوه میدهد ،بلکه کراماتی را نیز برای
بعد از مرگ او قائل میشود .به طوری که میتوان یکی از ویژگی منابع دستة
سوم را داشتن خوارق عاداتی دانست که بعد از مرگ مشایخ از آنها سر زده
است .فصل سوم از باب سومِ اسرارالتوحید دربارة «بعضى از کرامات او

س 11ـ ش 34ـ تابستان  28ـــــــ شناسایی و بررسی انواع منابعِ حاویِ خوارق عادات صوفیه167/

[ابوسعید] که بعد از وفات او آشکارا گشته» (محمدبن منور 1522م )354-381 :و
فصلی که در کتاب مقامات ژندهپیل به خوارق عادات شیخ احمد جام بعد از
مرگ او اختصاص یافته ،نمونهای از این موارد در دستة سوم منابع است( .ر.ک.
غزنوی 412-128 :1453؛ نیز ر.ک .محمودبن عثمان  137-147 :1454و بقلی شیرازی :1466
)31-34

نتیجه
خوارق عادات صوفیه مقولهای است که در متون و منابع عرفانی بسیار بدان توجه
شده است .در برخی از این منابع دربارة تعریف مفهوم کرامت ،مقایسة آن با
معجزه ،کارکردهای آن ،روا بودن یا نبودن آن و مواضع صاحب کرامت در قبال
آن بحث شده است .گاهی نیز عمدتاً به خوارق عاداتی که روی داده ،اشاره شده
است .خوارق عاداتی نظیر ،اشراف بر ضمایر ،تسلط بر نیروهای طبیعت و
طیاالرض .بر این اساس تقسیمبندی منابع کرامت به دو گروه منابعِ دربردارندة
مباحث نظری و منابع حاوی عمدتاً مصادیق کرامت ،امکان شناخت انواع متون
حاوی خرق عادات صوفیه را برای انجام تحقیقات در حوزة عرفان و تصوف
فراهم میکند .گروه دوم منابع ،خود یا شامل نمونههایی از خوارق عادات گروهی
از مشایخ صوفیه است ،نظیر تذکرههای عرفانی ،یا دربردارندة کرامات یکی از
مشایخ صوفیه است؛ نظیر مناقبالعارفین افالکی و مقامات جامی ،که هر یک به
ترتیب دربارة کرامات مولوی و خوارق عادات عبدالرحمان جامی ،صوفی
نقشبندی قرن نهم هستند .وجود این گونههای مختلف منابع ،گستردگی مباحث
کرامت را به وضوح نشان میدهد .این گستردگی زمانی بیش از پیش به چشم
میآید که در نظر داشته باشیم برای بسیاری از مشایخ ،چه به صورت مدون و چه
به صورت پراکنده ،مناقب و خوارق عادات ذکر شده است .از این رو شناخت
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دقیق کرامت بهمانند بیشتر اصطالحات و مفاهیم عرفانی در گرو مقدماتی نظیر
منبعشناسی و طبقهبندی متون مرتبط با آن است که در این مقاله ذیل سه عنوان
صورت پذیرفت.

پینوشت
( )1در مصباحالهدایه به صورت جزئی در صفحات  38-34دربارة کرامت بحث شده است ،اما
در مقامات ژندهپیل که در ذکر خوارق عادات شیخ احمد جام است ،بیش از 444صفحه از متن
حدوداً  464صفحهای کتاب ،به گزارش اعمال خارق عادت او اختصاص یافته است.
( )1چند نمونة دیگر از حکایات کرامات اولیاء و اصطالحات آن در مثنوی ،دیوان حافظ و
دیوان شاه نعمتاهلل ولی .مثنوی :آمدن رسول روم تا نزد عمر و دیدن او کرامات عمر را
(مولوی  )85 :1 /1474کرامات ابراهیم ادهم بر لب دریا (همان )172 :1 /کرامات آن درویش
که در کشتى متهمش کردند (همان )152 :1 /حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که در
بادیه تنهاش یافتند (همان )444 :1 /شکوه و کرامات راستین ،نتیجه قرب به حق است (همان/
 )444 :1کرامات شیخ اقطع و زنبیل بافتن او به دو دست (همان )474 :4 /کرامات و نور شیخ
عبداهلل مغربى قدس سره(همان ،)818 :3 /نیت کردن او که این زر بدهم بدان هیزمکش چون
من روزى یافتم به کرامات مشایخ و رنجیدن آن هیزمکش از ضمیر و نیت او(همان،)812 :3 /
کرامات شیخ شیبان راعى و بیان معجزة هود(ع)( .همان )226 :6 /نمونههای دیگر از دیوان
حافظ و شاه نعمتاهلل ولی :شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش/گر بدین فضل و هنر نام
کرامات بریم ،با خراباتنشینان ز کرامات مالف/هر سخن وقتى و هر نکته مکانى دارد( .حافظ
 381 :1458و )177ما عاشق مستیم کرامات چه باشد /ما بادهپرستیم مناجات چه باشد ،ما
همدم رندان سراپرده عشقیم /در مجلس ما حالت طامات چه باشد ،گفتیم چنان است چنین
بود که گفتیم/این نیست کرامات کرامات چه باشد( .شاه نعمتاهلل ولی :1454ص )128
( )4جامی در مقدمة نفحاتاالنس در تفاوت کرامات با دیگر خوارق عادات ،مباحث اثبات
کرامات با توسل به احادیث و روایات صحابه ،و نیز انواع کرامات مطالبی ذکر کرده است که
اغلب تکرار مطالب پیشینیان است1585( .م) 41-11 :
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( )3در منابع این مقاله به جای کتاب التعرف کالبادی که از متون اصلی و اولیة تصوف است،
از شرح آن ،یعنی شرح تعرف که دربردارندة تفصیل مطالب تعرف است ،استفاده شده است.
( )8در هر متنی به نحوی دربارة کرامات سخن گفته شده است .نویسندة اللّمع که عناوین
اصلی اثر خود را «کتاب» نامگذاری کرده است ،عنوان کتاب دوازدهم خود را « کتاب اثبات
اآلیات و الکرامات» قرار داده است .او در ذیل این عنوان مباحث کرامت را در شش باب مطرح
کرده است :باب فى معانى اآلیات و الکرامات و ذکر من کان له شىء من ذلک ،باب فى حجّة
من انکر کون ذلک من اهل الظاهر و الحجّة علیهم فى جواز ذلک لالولیآء و الفرق بینهم و بین
االنبیآء علیهم السلم فى ذلک ،باب فى االدلة على اثبات الکرامات لالولیآء و علّة قول من قال ال
یکون ذلک الّا لالنبیآء علیهم السلم ،باب فى ذکر مقامات اهل الخصوص فى الکرامات و ذکر
من ظهر له شئ من الکرامات فکره ذلک و خشى من الفتنة ،باب فى ذکر من کان له شىء من
هذه الکرامات فأظهرها ـصحابه لصدقه و طهارته و سالمة قلبه و صحّته ،باب فى ذکر
الخصوص و أحوالهم التى ال تعدّ من الکرامات و هى فى معانیها اتمّ و الطف من الکرامات .در
کشف المحجوب نیز در ذیل باب باب فى فرق فرقهم و مذاهبهم و آیاتهم و مقاماتهم و
حکایاتهم مباحث کرامات اینگونه عنوانبندی شدهاند :الکالم فى اثبات الکرامات ،الکالم فى
الفرق بین المعجزات و الکرامات ،الکالم فى اظهار جنس المعجزة على یدى من یدّعى االلهيّة،
الکالم فى ذکر کراماتهم ،الکالم فى تفضیل االنبیاء على االولیاء .در رسالة قشیریه با عنوان
«اثبات کرامات اولیاء» در باب پنجاه و سوم ،در التعرّف با عنوان کلی «قولهم فى کرامات
اـولیاء» در باب بیست و ششم و در شرح تعرّف نیز بر مبنای کتاب التعرّف با عنوان مشابه
«قولهم فى کرامات االولیاء» در جلد سوم ،مطالب کرامات بدون ذکر عناوین جزئیتر بحث
شده است .کشفاـسرار به اقتضای تفسیر عرفانی که سومین مرحله از مراحل سهگانة تفسیر
او است ،در ذیل آیات سورة نمل از کرامات بحث کرده است .اما در مصباحالهدایه بابی به
کرامات اختصاص داده نشده است و در فصول هفتم ،هشتم و نهم مباحثی از کرامت مطرح
شده است.
( )6دربارة تقسیمبندی کرامات ،منابع و مطالب گوناگونی وجود دارد .به یکی از این
تقسیمبندیها با عنوان «دو تقسیمبندی قدیم از کرامات صوفیه» در پینوشت شماره ( )1اشاره
شد .یکی از تالشهای عجیبی که برای تقسیمبندیهای کرامات صورت گرفته است در کتاب
جامع کرامات اولیاء نوشتة نهبانی (1484-1168ه.ق ).دیده میشود .در این کتاب سه جلدی که
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برای بیش از یک هزار و دویست تن از اصحاب پیامبر تا مشایخ صوفیه ،حکایت یا حکایاتی
از کرامات ذکر شده است ،نویسنده در مقدمه کتاب کوشیده است هر یک از کرامات را به خلق
و خویی یا به یکی از اندامها نظیر چشم و گوش وابسته کند .برای اطالعات بیشتر ر.ک.
(نبهانی 1413ق).
( )7در این متون ،گفتار کوتاه و غیر تفصیلی مشایخ صوفیه دربارة موضوعات مختلف مطرح
شده است .کرامت نیز از موضوعاتی است که گاهی صوفیه بدون آنکه آن را برخالف منابع
دستة نخستین ،شرح و بسط داده باشند ،ذکر کردهاند .نظیر آنچه در ذیل نام جنید در
تذکرةاالولياء ذکر شده است .در تلقی جنید کرامت حجاب است« :مىگویى که حجاب سه
است :نفس و خلق و دنیا» .گفت« :این سه عامّ است ،و حجاب خاصّ سه است :دید طاعت و
دید ثواب و دید کرامت( ».عطار )48-43 :1248
( )5باید توجه داشت که «گاهی» در گروه دوم منابع کرامت ،یعنی متونی که حاوی شرح حال،
اقوال و مناقب مشایخ صوفیه است ،مباحث نظری کرامات نیز به تفصیل بیان شده است و منبع
در تقسیمبندی ،در هر دو دسته ،یعنی هم در گروه منابع نظری و هم جز منابعی که دربردارندة
مصادیق کرامت گروهی از مشایخ است ،میگنجد .کشفالمحجوب هجویری از این دست از
منابع است که در گروه اول و دوم منابع کرامت قرار میگیرد .عالوه بر بحشهایی که در این

کتاب به مباحث نظری کرامت اختصاص دارد(دربارة بابهای کرامت در کشفالمحجوب
ر.ک .پاورقی شماره  )8در باب «فى ذکر ائمتهم من اتباع التابعین الى یومنا» ،مشایخ صوفیه را
تا روزگار خود ،با ذکر کراماتی برای آنها نام برده است.
( )2در این باره ر.ک .ساالری شادی .1456

کتابنامه
آزادیان ،شهرام« .1458 .دو تقسیمبندی از کرامات صوفیه» ،نشریه دانشکده ادبیات و علوم
انسانی .ش .172
ابنبزاز ،توکلبن اسماعیل .147 .صفوهالصفا (در ترجمه احوال و اقوال و کرامات شیخ
صفیالدین اسحقاردبیلی) .مقدمه و تصحیح غالمرضا طباطبائیمجد .تهران :زریاب.

ابنخمیس الموصلى ،حسینبن نصر بن محمد1317 .ق .مناقباـبرار و محاسناـخیار فى
طبقاتالصوفیه .مصحح سعید عبدالفتاح1 .جلد .بیروت :دارالکتب العلمیه.
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ابنزیات ،ابویعقوب یوسف1317 .ق .التشوف الى رجالالتصوف .مصحح على عمر .قاهره:
مکتبه الثقافه الدینیه.
ابنالملقن ،ابوحفص عمربن على1317 .ق .طبقاتاـولیاء .مصحح مصطفى عبدالقادر .بیروت:
دارالکتب العلمیة.
افالکی ،شمسالدین احمد .1458 .مناقبالعارفین .به کوشش تحسین یازیجی .چ چهارم .تهران:
دنیای کتاب.
انصاری ،عبداللهبن محمد .1461 .طبقاتالصوفیه .با تصحیح و حواشی و تعلیقات و فهارس و
فرهنگ و قواعد دستوری عبدالحی حبیبی قندهاری .باهتمام و کوشش حسین آهی .تهران:
فروغی.
اوحدالدین کرمانی ،حامد ابن ابی الفخر .1473 .مناقب اوحدالدین کرمانی .تصحیح و حواشی
بدیعالزمان فروزانفر .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
بقلى شیرازى ،روزبهان .1466 .عبهرالعاشقین .به تصحیح هانری کربن و محمد معین .چ سوم.
تهران :منوچهری.

بوذری نژاد ،یحیی« .1424 .تبیین فلسفی معجزه و کرامت از دیدگاه سهروردی» .فصلنامة
فلسفه و کالم اسالمی آیینه معرفت ،دانشگاه شهید بهشتی .ش .12
جامى ،عبدالرحمن1585 .م .نفحاتاالنس .به تصحیح ولیام ناسولیس ،مولوى غالم عیسى و
مولوى عبدالحمید ،کلکته :مطبعه لیسى.

جهانگیری ،محسن« .1454 .عرفان ابن سینا و یا نظر ابن سینا دربارة عرفان» ،فصلنامة تخصصی
فلسفه .س ،15ش.2
حافظ ابونعیم اصفهانی ،احمدبن عبدهلل1347 .ق .حلیهاالولیاء و طبقاتاالصفیاء .بیروت:
دارالکب العربی.
حافظ شیرازى ،شمسالدین محمد .1458 .دیوان حافظ .به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی.
تهران :زوار.

خالدی نقشبندی ،عبدالمجید بن محمد خانی1433 .ق .انوار القدسیه فی مناقب سادات
نقشبندیه .مصر.
خرقانی ابوالحسن ،علیبن احمد .1462 .نورالعلوم .همراه با شرح احوال و آثار و افکار .به
کوشش و نگارش عبدالرفیع حقیقت(رفیع) .تهران :بهجت.
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رکنی یزدی ،مهدی« .1452 .کرامات ،امکان وقوع ،آسیب شناسی» .مشکوه .ش .146
روزبهان ثانى ،ابراهیمبن صدر الدین .1451 .تحفة اهل عرفان .به تصحیح جواد نوربخش.
تهران :یلدا قلم.
ساالری شادی ،علی« .1456 .بازنگری در احوال و مناسبات شیخ صفی الدین اردبیلی».
ویژهنامه علمی -پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان .دوره دوم .ش.84
سپهساالر ،فریدنبن احمد .1458 .رساله سپهساالر .تصحیح و تعلیقات محمد افشین وفایی.
تهران :سخن.
سراج طوسی ،ابونصر1213 .م .اللمع فىالتصوف .به تصحیح رینولد آلین نیکلسون .لیدن :مطبعة
بریل.
السلمى ،ابو عبدالرحمن محمد1313 .ق .طبقاتالصوفیه .مصحح مصطفى عبدالقادر .بیروت:
دار الکتب العلمیه.
شاه نعمتاهلل ولى .1454 .دیوان کامل شاه نعمتاهلل ولى .به تصحیح عباس خیاطزاده .کرمان:
خانقاه نعمت اللهى.
شهبازی ،ایرج .1456 .طبقهبندی قصههای کرامت در متون عرفانی منثور ،تا آغاز قرن هفتم.
رسالة دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی ،به راهنمایی دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی،
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.

شیری ،قهرمان« .1452 .تأثیر آیات و روایات بر شکلگیری کرامات» ،فصلنامة علمی عمومی
زبان و ادب فارسی ،ادب و عرفان ،شماره .3
صدرالدین شیرازی ،محمدبن ابراهیم .1451 .المبدأ و المعاد .ترجمه احمدبن محمد الحسینی
اردکانی .به کوشش عبدالله نورانی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
عطار ،محمدبن ابراهیم .1455 .تذکرةاالولياء .بررسی ،تصحیح ،توضیحات و فهارس از محمد
استعالمی .تهران :زوار.
ــــــــــــــــــــــ  .1248 .تذکرةاألولياء .به تصحیح رینولد آلین نیکلسون .لیدن :مطبعه
لیدن.
غزالى ،ابوحامد محمد .1456 .ترجمه احیاء علومالدین .به تصحیح حسین خدیوجم .تهران:
علمى و فرهنگى.
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غزنوی ،سدیدالدین محمد .1453 .مقامات ژندهپیل .به تصحیح حشمت مؤید .تهران :علمی و
فرهنگی.
غالمحسینزاده ،غالمحسین و سید جالل موسوی« .1452 .نقد و تحلیل کرامات خواجه

عبیداهلل احرار» ،فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
جنوب ،ش.14
قشیری عبدالکریم بن هوازن .1473 .رسالة قشیریه .تصحیح بدیعالزمان فروزانفر .چ چهارم.
تهران :علمی و فرهنگی.
کاشانى ،عزالدین محمود .1467 .مصباحالهدایه .با تصحیح و تعلیقات جاللالدین همایی.
تهران :هما.
کاشفى ،حسینبن على .1486.رشحات عینالحیات فى مناقب مشایخ طریقه نقشبندیه .به
تصحیح علىاصغر معینیان1 .جلد .تهران :بنیاد نیکوکارى نوریانى.
کالبادی ،ابوبکر محمد ابن ابراهیم .1471 .تعرف .به کوشش محمد جواد شریعت .تهران:
اساطیر.
محمدبن منور1522 .م .اسرارالتوحید فى مقامات ابوسعید ابوالخیر .سن پطرز بورگ .الیاس
میرزا بوراغانسکى.
محمودبن عثمان .1454 .مفتاحالهدایه .به تصحیح منوچهر مظفریان .تهران :فرهنگستان زبان و
ادب فارسى.
مستملى بخارى ،اسماعیل .1464 .شرح التعرف لمذهب التصوف .به تصحیح محمد روشن.
تهران :اساطیر.
معصوم علیشاه ،محمدبن زینالعابدین .1451 .طرائقالحقایق .به کوشش محمدجعفر محجوب.
تهران :سنائی.
موالنا شیخ .1454 .خوارق عادات احرار(مندرج در احوال و سخنان خواجه عبیداهلل احرار) .به
تصحیح ،مقدمه و تعلیقات عارف نوشاهی .تهران :مرکز نشر دانشگاهی.
مولوى ،جاللالدین محمد بلخى .1474 .مثنوى معنوى .به تصحیح توفیق سبحانى .تهران:
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
میبدى ،رشیدالدین ابوالفضل .1471 .کشفاـسرار .به تصحیح علىاصغر حکمت .تهران:
امیرکبیر.
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میرباقری فرد ،سید علیاصغر و الهام شایان« .1421 .سیر عرفانی قرب در متون عرفانی تا سدة
هفتم هجری» ،متنشناسی ادب فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان ،دوره
جدید ،س چهارم ،ش ( ،1پیاپی .)14
مینوى ،مجتبى .1464 .احوال و اقوال خرقانى .چ سوم .تهران :طهورى.
نبهانی ،یوسفبن اسمعیل1413 .ق .جامع کرامات االولیاء .قاهره.
نظامی باخرزی ،عبدالواسع .1454 .مقامات جامی .به تصحیح نجیب مایل هروی .چ دوم.
تهران :نی.
هجویرى ،ابوالحسن على .1478 .کشفالمحجوب .به تصحیح ژوکوفسکى والنتین آلکسى
یریچ .تهران :طهورى.
هدایت ،رضاقلیبن محمدهادی .1416 .ریاضالعارفین .تصحیح مهدیقلی هدایت .تهران:
کتابخانه مهدیه.
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